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ELŐSZÓ

A sok éves gyakorlati tapasztalat, amíg röplabda csapatokat edzet-
tem, nem csak fent tartotta a sport iránti szeretetemet, de arra is 
motivált, hogy mindig a legnaprakészebb technikai és taktikai újdon-
ságokat alkalmazzam, amik hozzájárulnak az optimális és izgalmas 
játékhoz.
A könyv címe „700 JÁTÉK FÁZIS ÉS FORMA A RÖPLABDA GYORSÍTÁ-
SÁHOZ” megelőlegezi a tartalmat, mivel úgy próbáltam bizonyos 
feladatokat behozni, hogy megtaláljam a technikát, ami gyorsabbá 
teheti a játékot. 
A gyorsaság szempontjából nézve a játék egyik fázisa, még a legegy-
szerűbb sem elhanyagolható, mert egyik tevékenységben sem sza-
bad bebetonozni a technikákat. Éppen ezért a fejlődést és a gyorsasá-
got kerestem az egyéni ütés dinamikájától egészen a legkomplexebb 
csapatjátékig.
 
 
 

 
 
A feladatok 5 fejezetben vannak csoportosítva, minden fejezetnél 
meg van határozva a pontos cél, hogy ezzel is plusz információt 
nyújtsunk a könnyebb és gyorsabb áttekinthetőséghez azok szá-
mára is, akik valamilyen konkrét módszertani útmutatást keresnek. 
Tiszteletben tartva a sport világának konkrétumok iránti igényét a 
szöveg nem tartalmaz hosszú elméleti leírásokat, hanem a lényegre 
szorítkozik konkrét feladatok bemutatásával. A javaslatok mennyi-
sége széleskörű minőségi választást tesz lehetővé, a szakemberek a 
csapatok és az egyéni játékosok valós igényei szerint választhatják ki 
a megfelelő feladatokat.
A javasolt formák lépcsözetessége és a számos végrehajtási variáció 
miatt a könyv egyaránt hasznos lehet azok számára, akik egy kezdeti 
szakaszában vannak a röplabdázásnak és akik már nagyobb tudás-
sal rendelkeznek, de tovább szeretnék fejleszteni a szakmai- taktikai 
tudásokat.

Alessandro Del Freo
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BEVEZETÉS

Az utóbbi években a röplabda hatalmas fejlődésen ment keresztül 
az országunkban. A FIPAV találkozókon meghatározott promóciós 
tevékenységeknek köszönhetően a fejlődés egyaránt minőségi és 
mennyiségi.
Az iskolák s azok testnevelés tanárai voltak a legbefogadóbbak ez-
zel a promóciós tevékenységgel kapcsolatban, akik szerették volna 
elmélyíteni ismereteiket a módszertanban és a röplabda technikájá-
ban. A Sport Sajtó Társaság úgyszintén érdeklődést mutatott a téma 
iránt számos speciális szöveg kiadásával (olasz és külföldi szerzőktől), 
amik elősegítették a szövetség a röplabdás bázis bővítésére irányuló 
politikáját és a technikai keret minősítését, napra késszé tételét.
A szerző 20 év alatt elért 10 röplabda bajnoki címe (aki itt maradt 
Olaszországban és teljes mértékben a sport módszertani, pedagó-
giai és technikai problémáinak megoldásán dolgozott) mindenképp 
alátámasztja, hogy a sportág sikere mögött van egy kulturális bázis 
és készség a saját ismeretek tovább szélesítésére.

 
 
A könyv kísérő szövege időrendiséget követ a Sport Sajtó társaság 
köszönetének utolsó címzettjei a tanárok, az edzők, a technikai szak-
emberek és mindazok, akik a röplabdának szentelik  tudásukat és 
energiáikat.
Reméljük, hogy a könyv, amelynek szerzője, Alessandro Del Freo test-
nevelő docens, az egyike azoknak, akik sportpályákon a fiatalokkal 
való munka közben tökéletesítették az ismereteiket és tapasztalata-
ikat, tetszésre talál az olvasói között és hasznos tanácsokat adhat a 
röplabda világában különböző szinteken dolgozó szakembereknek. 

Francesco Paolo Palumbo
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ELSŐ FEJEZET

FELADATOK A KOSÁRÉRINTÉS ÉS ALKARÉRINTÉS TAKTIKAI -TECHNI-
KAI TÖKÉLETESÍTÉSÉRE, AZ ÁLTALÁNOS MOZDULATOK JAVÍTÁSÁRA 
ÉS KÜLÖNÖSEN A TECHNIKÁRA.

Ezeknek a feladatoknak az a célja, hogy a sportolót olyan helyzetbe 
hozzák, fizikális és technikai szempontból, amiben a legjobb sport 
teljesítményt tudja nyújtani. 
Pont a sajátos aspektus miatt ezeknek a feladatoknak a központi 
magját a koordinációs jellegű feladatok képezik. Az idő, a végrehaj-
tás folyamatos nehezedése, az agilitás, az ügyesség sajátos jellemzői 
képezik a pszichomotorikus koordináció felkészítésében előre meg-
határozott célok összefoglalását.
Eme fejezet feladatainak célja „ megtanítani a technikát” ismételt 
mozdulatokon keresztül, hogy a sportoló elkezdje „érezni” a mozdu-
latok koordinációját és az ütések biztonságát.
Ha a gyors pozíciókban uralni tudja ezeket a pillanatokat az töké-
letesíteni fogja a technikáját és a motorikus koordinációt, ami által 
ehhez a sportághoz leghasznosabb jellemzőkkel rendelkezhet.

1.1. Biztonság megszerzése a kosár- és alkarérintés végrehajtásában 
koordinált mozgás formákon keresztül. (1.-től 53.-ig)

1.11. A kosár- és alkarérintés technikájának ellenőrzése gyors he-
lyezkedéseken keresztül. (54.-től 99.-ig)

1.111.  A kosár- és alkarérintés technikájának tökéletesítésére szol-
gáló feladatok a mozgás gyorsaságának tovább fejlesztésével. (100.-
tól a 151.-ig)

4



1.1. Biztonság megszerzése a kosár- és alkarérintés végrehajtásában koordinált mozgás formákon keresztül. (1-től 53-ig)

1

2

3

A és B szervál (dob) D-re és C-re, 
akik alkarérintéssel bejátszák E-nek és F-nek.

Egyéni mozgások koordinációja 
(koncentrációs képesség).

C üti A-nak, aki alkarérintéssel 
bejátssza D-nek. Ezt a feladatot ismételjük B-vel.

Egyéni mozgások koordinációja 
(koncentrációs képesség).

A a hálóval szemben mozog oldalazva, 
R különböző pozíciókba dobja neki a labdát, 
amit az alkarérintéssel visszajátszik. 

Egyéni mozgások koordinációja 
(koncentrációs képesség).

5



1.1. Biztonság megszerzése a kosár- és alkarérintés végrehajtásában koordinált mozgás formákon keresztül. (1-től 53-ig)

4

5

6

A kap egy labdát B-től és alkarérintéssel 
bejátssza C-nek. Gyors mozgással megy A1-A2-A3-ra, 
B1-től kapja a labdát, amit mindig C-nek játszik 
be kosárérintéssel. 

Kosárérintés koordinációja. 
Koncentrációs képesség és pontosság. 

C ütéseit A alkarérintéssel védi és bejátssza B-nek, 
aki feladja C-nek, stb. 

Kosárérintés koordinációja. 
Koncentrációs képesség és pontosság.

B üti A-ra , aki alkarérintéssel bejátssza B1-re 
kilépőnek. Kosárérintéssel feljátssza C-nek és így tovább. 
A-A1 minden akció után gyorsan átmozog. 

Kosárérintés koordinációja. 
Koncentrációs képesség és pontosság. 
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1.1. Biztonság megszerzése a kosár- és alkarérintés végrehajtásában koordinált mozgás formákon keresztül. (1-től 53-ig)

7

8

9

A minden B-től kapott kosárérintés után kap 
egy erős ütést C-től, A1-be kell közlekednie. 

Változó szituációk pontosítása és a megoldó 
képesség elmélyítése. 

A kapja a labdát B-től, amit kosárérintéssel továbbít 
C-nek. A mozog A1-be kapja a labdát C-ből 
és továbbítja B-nek. 

Változó szituációk pontosítása és a megoldó 
képesség elmélyítése. 

B kosárérintéssel adja a labdát A-nak, az alkarérintéssel 
visszajátsza miközben átlép az akadályon. 

Koordinációs és koncentrációs képességek pontosítása.  
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1.1. Biztonság megszerzése a kosár- és alkarérintés végrehajtásában koordinált mozgás formákon keresztül. (1-től 53-ig)

10

11

12

R erős ütéseket küld A,C,D,E – re, akik mindig 
alkarérintéssel játsszák be B-re. 

Gyors tökéletesítése  az alkar- és kosárérintés
pontosságának. 

Rövid dobás B-től A-nak, amit alkarérintéssel 
visszajátszik, aztán hosszú dobás A1-re, amit 
kosárérintéssel hosszan visszajátszik B-nek. 

Gyors tökéletesítése az alkar- és kosárérintés 
pontosságának.

B kosárérintéssel adja D-nek, aki alkarérintéssel 
hátraadja E-nek. E kosárérintéssel A-nak, aki 
alkarérintéssel hátraadja B-nek, stb. 

Gyors tökéletesítése az alkar- és kosárérintés 
pontosságának. 
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1.1. Biztonság megszerzése a kosár- és alkarérintés végrehajtásában koordinált mozgás formákon keresztül. (1-től 53-ig)

13

14

15

B erős ütés A-nak, aki alkarérintéssel bejátssza 
R-nek. Bóját kerülve átoldalaz A1-be és megismétli 
a feladatot C-vel. 

Az alkarérintés tökéletesítése gyors mozgás közben. 

Egyidőben A-B-C és D-E-F kosárérintéssel járatják 
körbe a labdát. 

Karmunka és látás koordinációja. 

Minden kosárérintés után a játékosok gyorsan 
posztot cserélnek. 

Karmunka és látás koordinációja. 
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1.1. Biztonság megszerzése a kosár- és alkarérintés végrehajtásában koordinált mozgás formákon keresztül. (1-től 53-ig)

16

17

18

A kap 2 gyors ütést R-től, amelyeket a bóják 
megkerülésével test melletti alkarérintéssel játszik vissza. 

Feladatok a gyors – védekező mozgásokhoz kapcsolódó 
alap technikák fejlesztésére. 

A-A1-A2 gyors egymásutánban erős ütéseket 
fogad alkarérintéssel E-D-C-B-F-től. 

Feladatok a gyors – védekező mozgásokhoz kapcsolódó 
alap technikák fejlesztésére. 

A, A-A1 között mozogva alkarérintéssel fogadja 
R erős ütéseit. 

Feladatok a gyors – védekező mozgásokhoz kapcsolódó 
alap technikák fejlesztésére. 
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1.1. Biztonság megszerzése a kosár- és alkarérintés végrehajtásában koordinált mozgás formákon keresztül. (1-től 53-ig)

19

20

21

A-A1  gyors bója kerüléssel kosárérintéssel adja B-nek. 

Koordináció és a távolság felmérése. 

D kosárérintéssel A-nak, aki hátra adja B-nek. 
B kosárérintéssel C-nek, aki hátra adja D-nek. 

Koordináció és a távolság felmérése. 

A-A1-A2 alkarérintéssel levédekezi az erős ütéseket, 
amiket R-T-K-tól kap gyors egymásutánban. 

Pontosság és koncentrációs képesség az oldalsó 
mozgásoknál. Az alkarérintés technikájának fejlesztése.
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1.1. Biztonság megszerzése a kosár- és alkarérintés végrehajtásában koordinált mozgás formákon keresztül. (1-től 53-ig)

22

23

24

A gyorsan mozog a 6-os zónából a 3-as zónába 
A1-be, közben felváltva kapja a labdát  B-től vagy 
C-től és feljátssza szembe E-nek és hátra D-nek. 
E mindig B-D-C-nek üti. 

Feladatok a technikai képesség gyors fejlesztésére. 
A végrehajtás pontosságának ellenőrzése. 

B üti A-ra, aki alkarérintéssel átjátsza C-nek, 
ő feladja D-nek, aki üti A1-re és az fogad 
alkarérintéssel. 

Feladatok a technikai képességek és az ügyesség 
fejlesztéséhez. 

A  gyorsan mozog A és A1 között és alkarérintéssel 
hátrafelé játsza be először C-nek, aztán B-nek, stb.

Feladatok a technikai képesség gyors fejlesztésére. 
A végrehajtás pontosságának ellenőrzése.
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1.1. Biztonság megszerzése a kosár- és alkarérintés végrehajtásában koordinált mozgás formákon keresztül. (1-től 53-ig)

25

26

27

A gyorsan mozog a 6-os zónából a 3-as zónába 
A1-be, közben felváltva kapja a labdát  B-től vagy 
C-től és feljátssza szembe E-nek és hátra D-nek. 
E mindig B-D-C-nek üti. 

Feladatok a kosárérintés fejlesztésére 
és pontosítására egész pályás érzékelésnél. 
Koordináció gyors mozgás közben. 

A-B-C megy körbe a labda kosárérintéssel. 
Következő körben ugyanígy, de C kimozog C1-re. 

Feladatok a kosárérintés fejlesztésére és 
pontosítására egész pályás érzékelésnél. 
Koordináció gyors mozgás közben. 

A befut A1-be és felváltva játssza fel E-nek vagy 
C-nek, de mindig hátrafelé, ők ütik B-nek, aki 
alkarérintéssel bejátssza. 

Feladatok a kosárérintés fejlesztésére 
és pontosítására egész pályás  érzékelésnél. 
Koordináció gyors mozgás közben. 
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1.1. Biztonság megszerzése a kosár- és alkarérintés végrehajtásában koordinált mozgás formákon keresztül. (1-től 53-ig)

28

29

A kosárérintéssel adja B-nek, B adja C-nek, 
C  adja E-nek, E adja D-nek, D adja F-nek, F visszaadja 
A-nak, stb. 

Látás és mozgás koordináció. A mozgások pontosságának 
fejlesztése. 

A kosárérintéssel adja B-nek, B adja C-nek, 
C  adja F-nek, F adja E-nek, E adja D-nek, D visszaadja 
A-nak, stb. Látás és mozgás koordináció. A mozgások 
pontosságának fejlesztése.
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1.1. Biztonság megszerzése a kosár- és alkarérintés végrehajtásában koordinált mozgás formákon keresztül. (1-től 53-ig)

30

31

A minden alkarérintéssel visszajátszás után 
megkerüli a bóját. 

Feladat a pontos helyezkedésre. Reakciók gyorsasága. 
Mozgási sebesség. 

R feldobja A-nak, aki a 3 méteres vonalon 
kívülről üti B-nek. B feljátssza C-nek, aki a C1-ről leüti. 

Feladat a pontos helyezkedésre. Reakciók gyorsasága. 
Mozgás sebesség. 
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1.1. Biztonság megszerzése a kosár- és alkarérintés végrehajtásában koordinált mozgás formákon keresztül. (1-től 53-ig)

32

33

A és B felugranak és elkapják az R és T által 
a pálya másik oldaláról dobott labdákat, majd A1, 
B1-ről ütik D-E-nek. 

Jól időzített súlypont  emelkedés – koordináció – 
ügyesség.

A megkerüli a bóját és alkarérintéssel 
fogadja B ütését. A1-ben is megkerüli a bóját és 
megismétli a feladatot C-vel. 

Feladat az alap technikák fejlesztésére. 
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1.1. Biztonság megszerzése a kosár- és alkarérintés végrehajtásában koordinált mozgás formákon keresztül. (1-től 53-ig)

34

35

R dobását A feljátssza B-nek, aki B1-ből leüti. 

Pontosság és koordináció mozgás közben – ügyesség. 

A1 miután gyorsan megkerült egy bóját, 
a B-től kapott magas labdát hátrafelé visszajátssza. 
B gyorsan megkerüli a bóját és B1-ből üt. 

A hátrafelé kosárérintés pontosságának 
tökéletesítése feladás – ügyesség. 
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1.1. Biztonság megszerzése a kosár- és alkarérintés végrehajtásában koordinált mozgás formákon keresztül. (1-től 53-ig)

36

37

38

A kosárérintéssel adja C-nek, aki visszajátssza 
neki A1-re. A1 kosárérintéssel adja B-nek, ő C-nek, 
aki visszaadja neki B1-re. B1 kosárérintéssel A-nak, stb. 

A gyakorlat ismétlése közben a játékosok minden 
alkalommal próbálják nem csak gyorsan végrehajtani 
a feladatot, de maximális pontossággal is – koordináció – 
gyors helyzet váltás.

A1 légikosárérintéssel adja B-nek, minden akció 
után gyorsan megkerüli a bóját. 

A gyakorlat ismétlése közben a játékosok minden 
alkalommal próbálják nem csak gyorsan végrehajtani a 
feladatot, de maximális pontossággal is – koordináció – 
gyors helyzet váltás.

B alkarérintéssel befogadja R ütését és bejátssza 
A-nak, aki egy szektoron belül mozogva visszaadja 
kosárérintéssel A-nak. 

A gyakorlat ismétlése közben a játékosok minden 
alkalommal próbálják nem csak gyorsan végrehajtani a 
feladatot, de maximális pontossággal is – koordináció – 
gyors helyzet váltás.
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1.1. Biztonság megszerzése a kosár- és alkarérintés végrehajtásában koordinált mozgás formákon keresztül. (1-től 53-ig)

39

40

41

A B-től kapja a labdát, feljátssza saját magának 
A1-be és onnan vissza B-be, stb. 

A gyakorlat ismétlése közben a játékosok minden 
alkalommal próbálják nem csak gyorsan végrehajtani a 
feladatot, de maximális pontossággal is – koordináció – 
gyors helyzet váltás. 

A kosárérintéssel adja B-nek, aki hátrafelé továbbjátssza 
C-nek. C játssza B1-nek, aki hátrafelé adja A-nak, stb. 

A gyakorlat ismétlése közben a játékosok minden 
alkalommal próbálják nem csak gyorsan végrehajtani a 
feladatot, de maximális pontossággal is – koordináció – 
gyors helyzet váltás.

A megkerüli a bóját és oldalsó alkarérintéssel 
fogadja R ütését. 

A gyakorlat ismétlése közben a játékosok minden 
alkalommal próbálják nem csak gyorsan végrehajtani a 
feladatot, de a maximális pontossággal – koordináció – 
gyors helyzet váltás. 
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1.1. Biztonság megszerzése a kosár- és alkarérintés végrehajtásában koordinált mozgás formákon keresztül. (1-től 53-ig)

42

43

44

A-B és C-D magas kosárérintéssel 
egyszerre passzolgatnak keresztbe. 

Tér- és időbeli koordináció pontossága. 

R rövid dobására A befut A1-re és alkarérintéssel 
magasan visszajátssza a labdát. 

Tér- és időbeli koordináció pontossága. Mozgás 
sebesség. 

B-D és C-A a helyük megtartásával kosárérintéssel 
egyszerre passzolgatnak. 

Tér- és időbeli 
koordináció pontossága.
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1.1. Biztonság megszerzése a kosár- és alkarérintés végrehajtásában koordinált mozgás formákon keresztül. (1-től 53-ig)

45

46

47

A-B-C és D-E-F háromszögben kosárérintéssel 
egyszerre passzolgatnak. 

Tér- és időbeli koordináció pontossága. A feladatok 
egyidejű végrehajtása a D-E-F és A-B-C háromszögekben 
a távolságok felmérésének fejlesztésére. 

A feljátssza saját magának A1-be, ahonnan 
kosárérintéssel adja B-nek, amelyik folytatja a feladatot 
feljátszván saját magának B1-be, majd onnan tovább 
C-nek, stb. 

Helyezkedés gyorsasága egész pályán 
tér- és időbeli pontossággal – koordináció. 

A-B és C-D, E-H és F-G kosárérintéssel passzolgatnak 
egyidejűleg. 

A feladat lehetővé teszi a játékosok számára a technikai 
elemek használatát, ami egyúttal koncentrációt és 
figyelmet igényel. 
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1.1. Biztonság megszerzése a kosár- és alkarérintés végrehajtásában koordinált mozgás formákon keresztül. (1-től 53-ig)

48

49

50

A befut A1-re itt C ütését fogadja alkarérintéssel, 
majd a bóját megkerülve A2-ben B ütését 
fogadja, stb. 

Akció gyorsasága és a végrehajtás pontossága – 
koordináció.

A-A1 erős ütéseket fogad alkarérintéssel B-től 
és C-től, megkerüli a bójákat majd C1 dobását leüti 
A2-ből. 

Akció gyorsasága és a végrehajtás 
pontossága – koordináció. 

C-C1 átlósan mozogva kosárérintéssel passzolgat 
A-val és B-vel. 

Akció gyorsasága és a végrehajtás 
pontossága – koordináció. 
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1.1. Biztonság megszerzése a kosár- és alkarérintés végrehajtásában koordinált mozgás formákon keresztül. (1-től 53-ig)

51

52

53

Akció gyorsasága és a végrehajtás 
pontossága – koordináció.

D ütését A alkarérintéssel bejátssza mindig B-nek, aki 
feladja C-nek. 

Akció gyorsasága és a végrehajtás 
pontossága – koordináció.

A alkarérintéssel fogadja R ütését és bejátssza C1-re, 
aki hátrafelé feljátssza B-nek, aki B1-ről leüti. 

Akció gyorsasága és a végrehajtás 
pontossága – koordináció. 
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1.11. A kosár- és alkarérintés technikájának ellenőrzése gyors helyezkedéseken keresztül. (54-től 99-ig)

54

55

56

A-A1 R ütéseit alkarérintéssel visszajátssza B-nek. 
Helyezkedés közben A gyorsan megkerüli a bóját.

Az alkarérintés technikájának fejlesztése keresztütéseken 
keresztül – koordináció – mozgás sebesség. 

A alkarérintéssel fogadja K ütését, A1-ben kosárérintéssel 
fogad R-től és A2-ben újra alkarérintéssel T ütését.

Az alkarérintés technikájának fejlesztése keresztütéseken 
keresztül – koordináció – mozgás sebesség.

B megkerüli a bóját majd fogadja alkarérintéssel 
C ütését  és bejátssza C1-re, aki üti A-nak, stb.

Az alkarérintés technikájának fejlesztése keresztütéseken 
keresztül – koordináció – mozgás sebesség. 
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1.11. A kosár- és alkarérintés technikájának ellenőrzése gyors helyezkedéseken keresztül. (54-től 99-ig)

57

58

59

C üti A-nak, aki alkarérintéssel bejátssza B-nek. 
B befut B1-re és hátrafelé feljátssza C-nek, stb.

Az alkarérintés technikájának fejlesztése keresztütéseken 
keresztül – koordináció – mozgás sebesség.

A üti C-nek, aki alkarérintéssel bejátssza B-nek. 
B hátra feladja A-nak. B két bejátszás között gyorsan 
sáncol egyet B1-ben.

Az alkarérintés technikájának fejlesztése keresztütéseken 
keresztül – koordináció – mozgási sebesség.

A félkörben mozogva egymásután kapja 
az ütéseket C-től és D-től. B a feladásaival 
szabályozza a feladat ritmusát.

A-nál a végrehajtás gyorsaságának fejlesztése – 
koordináció és a végrehajtás pontossága B-C-D-nek.
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1.11. A kosár- és alkarérintés technikájának ellenőrzése gyors helyezkedéseken keresztül. (54-től 99-ig)

60

61

62

A-B és C T-R és K ütéseit alkarérintéssel fogadják.

Feladat a végrehajtási technika optimálissá tételére a 
mozgás koordináción keresztül.

R ütéseit balra gurulással először A1-ben, majd jobbra 
gurulással A2-ben hárítja.

Védekező technikák gyors folyamatának fejlesztése – 
koordináció – ügyesség.

A félkörben mozogva gyors egymásutánban kap számos 
ütést, amiket sorban hárít. 

Védekező technikák gyors folyamatának fejlesztése – 
koordináció – ügyesség.
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1.11. A kosár- és alkarérintés technikájának ellenőrzése gyors helyezkedéseken keresztül. (54-től 99-ig)

63

64

65

B-B1 gyorsan mozogva a 2 térfél között kosárérintéssel 
hátrafelé játssza C1-re és A1-re, stb.

Helyezkedés sebessége és a technikai mozgás 
koordinációja – ügyesség.

A kosárérintéssel adja B-nek, aki hátrafelé tovább 
adja A1-nek, ő pedig visszajátssza B1-re. Így folytatódik 
a feladat mindig hátrafelé feladással. 

Helyezkedés sebessége és a technikai mozgás 
koordinációja – ügyesség.

C kap egy ütést B-től, alkarérintéssel bejátssza A-nak, 
aki megkerüli a bóját majd kosárérintéssel feladja B-nek. 

Feladat az alap technikák folyamatának fejlesztésére – 
koordináció.
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1.11. A kosár- és alkarérintés technikájának ellenőrzése gyors helyezkedéseken keresztül. (54-től 99-ig)

66

67

68

A kosárérintéssel  B-től kapott labdát adja C-nek, 
gyorsan megkerüli a bóját és a C-től visszakapott 
labdát A1-ből, stb.

Helyezkedés gyorsaságának fejlesztése és a technikai 
mozgás koordinációja.

A játékosok két irányból futnak be középre 
és feljátsszák a labdát a fejük fölé, utána átmennek 
a másik sorba.

Helyezkedés gyorsaságának fejlesztése és a technikai 
mozgás koordinációja.

Ugyanúgy, mint a 66-os ábránál, A az 5-ös helyen 
kerüli meg a bóját.

Helyezkedés gyorsaságának fejlesztése és a technikai 
mozgás koordinációja.
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1.11. A kosár- és alkarérintés technikájának ellenőrzése gyors helyezkedéseken keresztül. (54-től 99-ig)

69

70

71

A adja B-nek és gyorsan átmegy A1-re. B adja C-nek és 
gyorsan átmegy B1-re. C adja A1-nek és gyorsan átmegy 
C1-re. Ezekből a pozíciókból megismétlődik a feladat.

Feladat a komplex technikai tudás fejlesztésére – 
koordináció – gyors mozgás – ügyesség.

A  ahogy áthalad az akadályon kap egy ütést R-től A1-re, 
amit pontosan visszajuttat neki alkarérintéssel.

Feladat az alap technikák fejlesztésére – koordináció – 
ügyesség.

A megkerüli R-t , kap tőle egy magas labdát, 
amit hátra felad B-nek.

Feladat az alap technikák fejlesztésére – koordináció – 
ügyesség.
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1.11. A kosár- és alkarérintés technikájának ellenőrzése gyors helyezkedéseken keresztül. (54-től 99-ig)

72

73

D, miután kosárérintéssel adja C-nek, 
gyorsan átmegy D1-re, ahova kapja a labdát C-től és 
pontosan továbbítja C1-re, ahonnan gyors 
helyezkedéssel folytatja a feladatot.

Feladat a látás és mozgás gyors összehangolására 
a biztos taktikai - technikai teljesítményhez – mozgás 
gyorsasága – koordináció.

A-B és C alkarérintéssel fogadják T-R-K erős ütéseit, 
jelzésre gyorsan helyet cserélnek.

Mozgás gyorsasága és technikai mozgás
koordinációja – ügyesség.
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1.11. A kosár- és alkarérintés technikájának ellenőrzése gyors helyezkedéseken keresztül. (54-től 99-ig)

74

75

Miközben C-B kosárérintéssel passzolgat, A-A1 
megkerülvén B-t passzolgat D-vel.

A-A1 gyorsan megkerüli a bójákat és alkarérintéssel 
fogadja R ütéseit.

Feladat a védekezés technikájának tökéletesítésére – 
gyors mozgás- ügyesség.
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1.11. A kosár- és alkarérintés technikájának ellenőrzése gyors helyezkedéseken keresztül. (54-től 99-ig)

76

77

A üti B-re, aki alkarérintéssel feljátssza C-nek, aki
C1-ből hátra feladja.  C minden kosárérintés után 
gyorsan megkerüli A-t.

A végrehajtás biztonságának fejlesztése – koordináció – 
mozgás gyorsasága – ügyesség.

R dobását B hátrajátssza kosárérintéssel C1-re, az 
hosszan feladja A-nak, aki A1-ből leüti.

Feladat a végrehajtás technikájának optimalizálásáért az 
akció gyorsaságán keresztül – feladás - koordináció.
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1.11. A kosár- és alkarérintés technikájának ellenőrzése gyors helyezkedéseken keresztül. (54-től 99-ig)

78

79

C ütését A alkarérintéssel fogadja és bejátssza 
B-nek, az feladja A1-re, aki a 3 méteres vonalon 
kívülről megüti.

Feladat a végrehajtás technikájának optimalizálásáért – 
feladás – kitartás – mozgás gyorsasága.

R és K erős ütéseit B-B1-en mozogva test melletti 
alkarérintéssel fogadja.

Korrekt védekező mozdulatok elsajátítása - mozgás 
gyorsasága – koordináció.
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1.11. A kosár- és alkarérintés technikájának ellenőrzése gyors helyezkedéseken keresztül. (54-től 99-ig)

80

81

A é B kosárérintéssel magasan passzolgatnak, 
A minden kosárérintés után A1-re kap egy ütést C-től, 
amit alkarérintéssel fogad.

A gyors és biztos végrehajtás fejlesztése – koordináció – 
ügyesség.

Miközben C és D kosárérintéssel passzolgatnak, 
A üti B-nek, majd D megkerülésével A1-ből üt B1-re, 
aki C megkerülésével megismétli a feladatot.

A végrehajtás gyorsasága. Térbeli tájékozódási 
képesség fejlesztése.
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1.11. A kosár- és alkarérintés technikájának ellenőrzése gyors helyezkedéseken keresztül. (54-től 99-ig)

82

83

A különböző pozíciókból alkarérintéssel bejátssza 
R ütéseit T-nek. 

A megfelelő védekező mozdulatok elsajátítása – mozgás 
gyorsasága – koordináció.

A feladja B-nek R dobását, aki a másik térfélre leüti. 
Ezután A és B gyorsan átmennek a másik térfélre. 
R a dobásaival szabályozza a feladat ritmusát.

Komplex faladat a játékosok felkészítésére 
egy teljesebb és rafinált játékhoz – helyezkedés 
gyorsasága – koordináció – feladás.
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1.11. A kosár- és alkarérintés technikájának ellenőrzése gyors helyezkedéseken keresztül. (54-től 99-ig)

84

85

R dobását A kosárérintéssel feljátssza C-nek 
vagy B-nek, akik leütik. A minden kosárérintés után 
gyorsan megkerüli a bóját.

A gyors és biztos végrehajtás fejlesztése – ügyesség – 
feladás.

Akció közben A-nak és B-nek meg kell kerülnie a bójákat. 
A1 az R-től kapott labdát hátra feladja B1-re, aki leüti, stb.
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1.11. A kosár- és alkarérintés technikájának ellenőrzése gyors helyezkedéseken keresztül. (54-től 99-ig)

86

87

88

B  üti A-nak, aki visszajátssza alkarérintéssel B1-re. 
Az feladja C-nek, aki üti A1-re (gyors helyezkedéssel). 
A feladat folytatódik C1-gyel, stb.

Feladat a védekezéshez kapcsolódó alap technikák 
végrehajtásához – gyors helyváltoztatás – ügyesség.

B kosárérintéssel adja C-nek, aki üti A-nak. 
A alkarérintéssel bejátssza B-nek. Átfordulva A1-ből 
megismétlődik a feladat D-vel és E-vel.

Feladat a védekezéshez kapcsolódó alap technikák 
végrehajtásához – gyors helyváltoztatás – ügyesség.

A kap egy ütést R-től és alkarérintéssel 
bejátssza B-nek, aki kosárérintéssel adja R-nek. 
A1-ben megismétli a feladatot D-vel, stb.

Feladat a védekezéshez kapcsolódó alap technikák 
végrehajtásához – gyors helyváltoztatás – ügyesség.
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1.11. A kosár- és alkarérintés technikájának ellenőrzése gyors helyezkedéseken keresztül. (54-től 99-ig)

89

90

A miután gyorsan megkerüli a bóját a B-től vagy 
C-től kapott labdát (akik megszakítják az egymás közötti 
passzolgatást) A1-ből üti az egyes zónába.

Feladat a technikák optimalizálására az akció 
gyorsaságán keresztül - a végrehajtás pontossága 
és időzítése – feladás.

B gyorsan megkerüli a bóját, R-től kap egy nehéz labdát, 
amit alkarérintéssel felad B1-ből A-nak, aki A1-ből megüti.

Az alkarérintés pontossága és tökéletesítse – feladás – 
koordináció.
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1.11. A kosár- és alkarérintés technikájának ellenőrzése gyors helyezkedéseken keresztül. (54-től 99-ig)

91

92

93

A – A1 között átmegy az egyik térfélről a másikra, 
úgy, hogy közben egyszer B-vel és C-vel és a másik 
oldalon E-vel és D-vel kosárérintéssel passzolgat.

Feladat a helyzet átláthatóságának fejlesztésére
– egész pályás koncentráció – koordináció.

B-C-D és A-F-E kosárérintéssel passzolgatnak 
egy időben gyors parabolákban, stb.

Feladat a helyzet átláthatóságának fejlesztésére 
– egész pályás koncentráció – koordináció.

A megkerüli a bóját és alkarérintéssel 
folyamatosan fogadja B és C erős ütéseit.

A végrehajtás biztonságának fejlesztése – gyors 
helyzet változtatás – ügyesség.

39



1.11. A kosár- és alkarérintés technikájának ellenőrzése gyors helyezkedéseken keresztül. (54-től 99-ig)

94

95

96

Amikor A C-től kapja a labdát bejátssza B-nek, 
ő kosárérintéssel tovább adja B1-re, aki hátra adja 
A1-re és ő pedig D-nek. 

Feladat a hálónál lévő játékos manővereinek 
koordinációjára – végrehajtás pontosítása – ügyesség.

Amikor D kosárérintéssel adja B-nek, 
A nagyon gyorsan megkerüli és A1-ből 
kosárérintéssel adja vissza D-nek.

Feladat a hálónál lévő játékos manővereinek 
koordinációjára – végrehajtás pontosítása – ügyesség.

A és B folyamatosan kosárérintéssel 
passzolgatnak. Jelre A abbahagyja és A1-ben 
alkarérintéssel fogadja R ütését.

Végrehajtás biztonságának fejlesztése – gyors átváltás a 
kosár- és az alkarérintés között – ügyesség.
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1.11. A kosár- és alkarérintés technikájának ellenőrzése gyors helyezkedéseken keresztül. (54-től 99-ig)

97

98

99

A-B oldalsó mozgásai….. R üti A1-re, aki alkarérintéssel 
visszaadja, B B1-ről megismétli a feladatot.

Az alkarérintés tökéletesítse nehéz körülmények között – 
koordináció – ügyesség – egyensúly.

A kap egy erős ütést R-től, amit alkarérintéssel 
bejátszik B-nek, ő feladja C-nek.  A1 megismétli a 
feladatot B1-gyel és D-vel, stb.

Az alkarérintés tökéletesítse nehéz körülmények között – 
koordináció – ügyesség – egyensúly.

A kap egy erős ütést B-től és alkarérintéssel visszajátssza, 
minden ütés után A megkerüli a bóját.

Az alkarérintés tökéletesítse nehéz körülmények között – 
koordináció – ügyesség – egyensúly.
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1.111.  A kosár- és alkarérintés technikájának tökéletesítésére szolgáló feladatok a mozgás gyorsaságának tovább fejlesztésével. (100-tól a 151-ig)

100

101

102

A és B megkerülik a bóját és fogadják T és R ütéseit. 
Minden ütés után A és B gyorsan helyet cserélnek.

Technikai feladat különös tekintettel a pontosságra, 
helyes végrehajtásra és a ritmus fenntartására. Ügyesség.

A miután feladja B-nek gyorsan megkerüli a bóját 
és A1-ben alkarérintéssel fogadja B ütését.

Technikai feladat különös tekintettel a pontosságra, 
helyes végrehajtásra és a ritmus fenntartására. Ügyesség.

R dobásait A1-ben megkerülvén a bóját, megüti 
és A2-ben feljátssza B-nek.

Feladat a támadáshoz kapcsolódó alap technikák 
végrehajtásához – gyors mozgás.
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1.111.  A kosár- és alkarérintés technikájának tökéletesítésére szolgáló feladatok a mozgás gyorsaságának tovább fejlesztésével. (100-tól a 151-ig)

103

104

105

A átlósan előremegy, miközben B visszatartja, 
amikor R üti a labdát elengedni és hagyja, hogy A1-ből 
alkarérintéssel fogadja, stb.

Helyezkedés gyorsasága és a technikai mozgás 
koordináció – erő – ügyesség.

A alkarérintéssel fogadja C és pontosan bejátssza 
B-nek. Ő hosszan feladja C-nek. A és B minden akció 
után gyorsan megkerülik a bóját.

Helyezkedés gyorsasága és a technikai 
mozgás koordináció.

A alkarérintéssel fogadja R szemközti ütését, majd 
gyorsan átmegy A1-be és fogadja T szemközti ütését. 

Gyors helyváltoztatás a védekező alkarérintés 
tökéletesítésére - ügyesség.
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1.111.  A kosár- és alkarérintés technikájának tökéletesítésére szolgáló feladatok a mozgás gyorsaságának tovább fejlesztésével. (100-tól a 151-ig)

106

107

108

B alkarérintéssel adja C-nek, aki feladja A-nak, 
amit A a 3 méteres vonalon kívülre üt, majd C egy 
másik feladását A1-ből üti meg. 

Játékformák a gyors támadó megoldások 
fejlesztésére – ügyesség.

A-A1 gyors helyezkedéssel alkarérintéssel 
fogadja K és R ütéseit.

Feladat a technikai képességek fejlesztésére. 
Gyors helyezkedés – ügyesség, erő és egyensúly.

R ütéseit A fogadja jobbra gurulással a bója 
megkerülésével A1-ben. 

Feladat a technikai képességek fejlesztésére. 
Gyors helyezkedés – ügyesség, erő és egyensúly.
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1.111.  A kosár- és alkarérintés technikájának tökéletesítésére szolgáló feladatok a mozgás gyorsaságának tovább fejlesztésével. (100-tól a 151-ig)

109

110

111

A védők egyszerre kosárérintéssel 
passzolgatnak a támadókkal.

Az optikai kalkuláció pontos szinkronizációja 
– taktika – ügyesség.

A kosárérintéssel passzolgat B-vel, közben 
gyorsan megérinti A1-ben B lábát. Gyorsan 
megismétlik a feladatot.

Az optikai kalkuláció pontos szinkronizációja 
– taktika – ügyesség.

A-A1 gyorsan megkerülve a bóját kosárérintéssel 
passzolgat B-vel.

Az optikai kalkuláció pontos szinkronizációja 
– taktika – ügyesség.
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1.111.  A kosár- és alkarérintés technikájának tökéletesítésére szolgáló feladatok a mozgás gyorsaságának tovább fejlesztésével. (100-tól a 151-ig)

112

113

114

A-A1 gyors helyezkedéssel az egyik térfélről a 
másikra kosárérintéssel passzolgat B-vel és C-vel.

Látás – mozgás koordinációja – gyors helyezkedés.

A befut A1-re és ott R dobását pontosan feladja B-nek.

Gyors mozgás, tér- és időbeli pontosság.

A alkarérintéssel fogadja B ütéseit és szinte 
egy időben fogadja A1-en C ütését.

A védekező alkarérintés pontossága 
és kontrollja – ügyesség.
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1.111.  A kosár- és alkarérintés technikájának tökéletesítésére szolgáló feladatok a mozgás gyorsaságának tovább fejlesztésével. (100-tól a 151-ig)

115

116

A-A1 gyorsan mozogva kosárérintéssel passzolgat 
R-rel. Váratlanul K a 3-as vonalon kívülről érkező
 ütését A2-ről üti, majd visszamegy kosárérintéssel 
passzolni R-rel.

Reakciók gyorsasága a hirtelen szituáció 
változásokhoz – ügyesség.

A-A1 gyorsan mozogva alkarérintéssel fogadja 
K és R erős ütéseit.

A végrehajtás biztonságának fejlesztése – test 
melletti alkar – koordináció.
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1.111.  A kosár- és alkarérintés technikájának tökéletesítésére szolgáló feladatok a mozgás gyorsaságának tovább fejlesztésével. (100-tól a 151-ig)

117

118

119

A kosárérintéssel kapja B-től, feladja saját 
magának és A1-ből megüti.

Gyors mozgás, gyors végrehajtás – feladás – ügyesség.

R ütését B test melletti alkarérintéssel adja A-nak, 
aki gyorsan megkerüli a bóját és A1-ből kosárérintéssel 
adja C-nek, aki C1-ből üti a 3-as zónába.

Feladat a teljes pályás koncentrációhoz – A gyors 
helyezkedés – ügyesség.

A-A1-ben mozog a háló alatt a két térfél között és 
pontos feladásokat ad felváltva B-C-D-nek és E-F-G-nek.

Feladat a teljes pályás koncentrációhoz - A gyors 
helyezkedés – ügyesség.
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1.111.  A kosár- és alkarérintés technikájának tökéletesítésére szolgáló feladatok a mozgás gyorsaságának tovább fejlesztésével. (100-tól a 151-ig)

120

121

122

A alkarérintéssel fogadja T ütését és A1-ről üti 
R magas labdáját a 3 méteres vonalon kívülre.

Átmenet védekező alkarérintésből 
támadásba – végrehajtás ügyessége.

A-A1 gyorsan mozogva fogadja  B és C alkarérintéssel 
beadott labdáit és pontosan feladja R-nek és T-nek.

A kosárérintéssel fogadás motorikus pontosítása 
a teljes pályás észlelésen keresztül – ügyesség.

A alkarérintéssel fogadja R ütését, majd  A1-ből 
feladja B-nek  a T-től kapott labdát, aki B1-ből megüti.

A kosárérintéssel fogadás motorikus pontosítása 
a teljes pályás észlelésen keresztül – ügyesség.
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1.111.  A kosár- és alkarérintés technikájának tökéletesítésére szolgáló feladatok a mozgás gyorsaságának tovább fejlesztésével. (100-tól a 151-ig)

123

124

A és B kosárérintéssel passzolnak átlósan, 
egy jelre A átmozog A1-re és ott R dobását megüti.

A gyors technikai képességek fejlesztése – végrehajtás 
időzítése – feladás és ügyesség.

A hátrafelé mozogva A1-ből  megüti  a labdát, 
amit R dob, eközben R dob A2-re egy másik labdát, 
amit felad B-nek és ő B1-ből megüti.

A gyors technikai képességek fejlesztése – végrehajtás 
időzítése – feladás és ügyesség.
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1.111.  A kosár- és alkarérintés technikájának tökéletesítésére szolgáló feladatok a mozgás gyorsaságának tovább fejlesztésével. (100-tól a 151-ig)

125

126

127

R kosárérintéssel adja A-nak majd kapja vissza, 
A befut A1-re, ahova R hosszan adja neki és leüti.

Feladat a technikai manőverek fejlesztésére – feladás – 
koordináció – gyors mozgás.

B1 R dobását alkarérintéssel maga mögé játssza 
A1-nek, aki a 2-es zónába üti.

Feladat a technikai manőverek fejlesztésére – feladás – 
koordináció – gyors mozgás.

A gyorsan megkerülvén a bóját A1-re kap B-től 
egy magas labdát, amit hátrafelé felad a 4-es zónába. 
B megkerüli a bóját és B1-ről megüti ezt a labdát.

Feladat a technikai manőverek fejlesztésére – feladás – 
koordináció – gyors mozgás.
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1.111.  A kosár- és alkarérintés technikájának tökéletesítésére szolgáló feladatok a mozgás gyorsaságának tovább fejlesztésével. (100-tól a 151-ig)

128

129

130

A feladja B-nek, aki leüti V-nek, ő befut és C1-ből 
fogadja és magas labdát ad A1-re, ahonnan feladja 
C1-nek, aki megkerüli a bóját és C2-ről leüti.

Biztonságos kapcsolat a kosárérintéssel 
és a támadási technika végső fázisának 
felgyorsítása - feladás - ügyesség.

B kapja A-tól kosárérintéssel, tovább küldi hátra 
A1-re, aki feladja B-nek. B miután megkerülte 
a bóját B1-ről leüti.

Biztonságos kapcsolat a kosárérintéssel 
és a támadási technika végső fázisának 
felgyorsítása - feladás - ügyesség.

A kap egy erős ütést R-től és alkarérintéssel 
adja B-nek, ő pedig hátra, jó szögben feljátssza 
és A A1-ből megüti a hátulról jövő labdát.

Biztonságos kapcsolat a kosárérintéssel 
és a támadási technika végső fázisának 
felgyorsítása - feladás - ügyesség.
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1.111.  A kosár- és alkarérintés technikájának tökéletesítésére szolgáló feladatok a mozgás gyorsaságának tovább fejlesztésével. (100-tól a 151-ig)

131

132

R dobását B feladja A-nak, aki megüti. 
Gyorsan ismétlődik a feladat A1-en és B1-en.

A kosárérintés pontossága és koncentrációja a kereszt 
támadó akciókhoz - feladás - ügyesség.

C dobását D feladja A1-re vagy B1-re, akik leütik.

Kombinált feladat a leütéshez - helyezkedés 
sebessége - ügyesség.
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1.111.  A kosár- és alkarérintés technikájának tökéletesítésére szolgáló feladatok a mozgás gyorsaságának tovább fejlesztésével. (100-tól a 151-ig)

133

134

135

A kosárérintéssel adja B-nek, aki megüti C-nek 
C1-re, ő alkarérintéssel adja A1-nek, az pedig feladja 
B-nek, aki gyorsan megfordul és B1-ből megüti.

Szisztematikus kidolgozása a taktika 
fázisainak - gyors reakció idő - ügyesség. 

A-A1-en mozog és fogadja B ütéseit, amiket 
alkarérintéssel bejátszik D-nek és C-nek, akik 
mindig B-nek adják fel. 

Pontos mozdulatok alkalmazása a megfelelő technikai 
válaszokhoz - ügyesség.

A levédekezi R ütését és gyorsan megkerülvén 
a bóját A1-ről feladja B-nek, aki B1-ből leüti.

Pontos mozdulatok alkalmazása a megfelelő 
technikai válaszokhoz - ügyesség.
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1.111.  A kosár- és alkarérintés technikájának tökéletesítésére szolgáló feladatok a mozgás gyorsaságának tovább fejlesztésével. (100-tól a 151-ig)

136

137

138

A1 kapja B-től és hátra feladja B1-nek, megkerüli 
a bóját és A2-ből megüti B1 feladását. 

Egy másik feladatot követő ütés pontosságának 
fejlesztése - ügyesség.

R ütéseit A test melletti alkarérintéssel fogadja 
A1-en, majd megismétli a feladatot A2-n.

Gyors helyzet változtatás közben a végrehajtás 
biztonságának fejlesztése.

A és B kosárérintéssel passzolgatnak, jelre A 
kosárérintéssel röviden adja C-nek, aki B mögül 
befut C1-re és feladja A-nak, aki megfordul 
és A1-ből megüti.

Egy másik feladatot követő ütés pontosságának 
fejlesztése - ügyesség.
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1.111.  A kosár- és alkarérintés technikájának tökéletesítésére szolgáló feladatok a mozgás gyorsaságának tovább fejlesztésével. (100-tól a 151-ig)

139

140

B C-től kapja kosárérintéssel a labdát, majd 
továbbjátssza A-nak, aki gyorsan megkerüli a bóját 
és a A1-en a hármas vonalon kívülről megüti.

Gyors helyzet változtatás utáni ütés tökéletesítése 
- feladás - erő - koordináció.

B alkarérintéssel adja C-nek, aki feladja A-nak, 
ő megüti a hármas vonalon kívülről, majd C következő 
feladását A1-ről. B és C az A-A1 akció után 
helyet cserélnek.

Gyors mozgással a végrehajtás gyorsasága 
- feladás - ügyesség - erő. 
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1.111.  A kosár- és alkarérintés technikájának tökéletesítésére szolgáló feladatok a mozgás gyorsaságának tovább fejlesztésével. (100-tól a 151-ig)

141

142

143

R folyamatosan üti B-nek a labdát, aki alkarérintéssel 
bejátssza C-nek, ő kosárérintéssel áthelyezi a másik 
térfélre úgy, hogy A különböző pozíciókból üthesse meg, 
ütés között mindig megkerüli a bóját.

Feladat a végrehajtás technikájának 
optimalizálására gyors akciókon keresztül, feladás - 
ügyesség - koordináció.

A-B és C-D kosárérintéssel passzolgatnak, jelre 
A vagy C átmegy A1-re vagy C1-re és megütik R dobását.

Feladat a végrehajtás technikájának 
optimalizálására gyors akciókon keresztül, feladás - 
ügyesség - koordináció.

A alkarérintéssel fogadja B kosarát, majd gyorsan 
megüti R dobását A1-ről csavartan a 3 méteres vonalon 
kívülről. A feladat hatékonyságáért A és B labda játéka 
nem lassulhat le jelentősen.

Feladat a végrehajtás technikájának 
optimalizálására gyors akciókon keresztül, feladás - 
ügyesség - koordináció.
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1.111.  A kosár- és alkarérintés technikájának tökéletesítésére szolgáló feladatok a mozgás gyorsaságának tovább fejlesztésével. (100-tól a 151-ig)

144

145

146

A magas labdát kap C-től, miután keresztbe 
futnak B-vel A1-ből hátra feladja B1-re, aki leüti.

Egyéni akciók koordinációja a gyors támadó 
akciók megvalósításáért - feladás koordinációja - gyors 
helyzet változtatás.

R ütését B test melletti alkarérintéssel bejátssza 
A-nak, aki gyorsan megkerüli a bóját és A1-ből hátra 
feladja C-nek, aki C1-ből,a 2-es zónából megüti.

Egyéni akciók koordinációja a gyors támadó 
akciók megvalósításáért - feladás koordinációja - gyors 
helyzet változtatás.

C alkarérintéssel adja A-nak, aki A1-ből hátra feladja 
B-nek, ő pedig B1-ből üti. 

Egyéni akciók koordinációja a gyors támadó 
akciók megvalósításáért - feladás koordinációja - gyors 
helyzet változtatás.
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1.111.  A kosár- és alkarérintés technikájának tökéletesítésére szolgáló feladatok a mozgás gyorsaságának tovább fejlesztésével. (100-tól a 151-ig)

147

148

149

Feladat a komplex technikai - taktikai képességek 
fejlesztésére - gyors mozgás - feladás.

A az R-től kapott erős ütést alkarérintéssel adja 
B-nek, aki hátra feladja A1-re, ő pedig onnan üti.

Feladat a komplex technikai - taktikai képességek 
fejlesztésére - gyors mozgás - feladás.

A befut A1-re és fogadja R hosszú labdáját A1-en, 
majd hátra feladja B-nek, aki B1-ből megüti.

Feladat a komplex technikai - taktikai képességek 
fejlesztésére - gyors mozgás - feladás.
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1.111.  A kosár- és alkarérintés technikájának tökéletesítésére szolgáló feladatok a mozgás gyorsaságának tovább fejlesztésével. (100-tól a 151-ig)

150

151

A-A1 gyorsan átmegy a háló alatt és közben 
kosárérintéssel passzolgat a két térfélről B-vel és C-vel.

Technikai - taktikai folyamat, szem előtt tartva 
a pontosságot és az ügyességet.

B az A-tól kapott labdát hátra adja A1-re, 
ahonnan ő pontosan feladja C-nek C1-re, aki megüti.

Technikai - taktikai folyamat, szem előtt tartva 
a pontosságot és az ügyességet.
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MÁSODIK FEJEZET

JÁTÉK FÁZISOK A VÉDEKEZÉS TECHNIKAI - TAKTIKAI TÖKÉLETESÍTÉSÉ-
ÉRT, HOGY AZ GYORS TÁMADÓ  JÁTÉKBA MEHESSEN ÁT.

A végrehajtás minőségének javításához hatékonyságra és kreativi-
tásra van szükség. Egy játékos taktikai és technikai fejlődését úgy 
érhetjük el, hogy felszínre hozzuk a tehetségét és motorikus képes-
ségeit. Ehhez a speciális terheléshez egy egész sor mozgásformát be 
kell vonnunk és nagyon komplex motorikus sorozatok fejlesztését 
igényli. 
A védekezésbe (ami technikai szempontból az egyik legérzékenyebb 
momentum) belejátszik számos viselkedési tényező is, mint a bá-
torság, figyelem, egyensúly, térlátás, tér- és időbeni kombinációs 
készség, a végrehajtás ritmusa, a helyzet változtatás sebessége és az 
izomerő. Az ügyesség és a meglévő koordinációs képességek hasz-
nosítása a technikában a védekezés alapjait képezik. 
A játék technikai szempontjából a tökéletes alkalmazás gyakorlatilag  
a végrehajtás - ritmus kombinációjából ered.
Labda által bejárt röppálya azonnali értékelése, a motorikus helyez-
kedés előkészítésének tanulmányozása, a hatás pontossága mind- 
mind nélkülözhetetlenek a helyes végrehajtáshoz. 
Az ismétlődés, vagyis a végrehajtandó feladatok száma egy edzésen 
és a terhelés megosztása az általános edzés tervben meghatározóak 
lesznek a játékos fiziológiai, izom és kinetikus fejlődéséhez.

2.1. Koncentrációs feladatok egy gyors védekezésért a különböző já-
ték helyzetekben. (feladatok 152 - 194)

2.11. Kombinált feladatok a védekezéshez gyors helyváltoztatáson 
keresztül. 
(feladatok 195 - 244)

2.111. Védekező feladatok gyors technikai - taktikai megoldásokkal 
az ütéshez.
(feladatok 245 - 284)

2. IV. Játék variációk a gyors átmenetért a védekezésből támadásba.
(feladatok 285 - 333)
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2.1 Koncentrációs feladatok egy gyors védekezésért a különböző játék helyzetekben. (feladatok 152 - 194)

152

153

A-A1  gyorsan megkerüli a bóját és alkarérintéssel 
fogadja R ütéseit, majd átfut keresztben és R1 dobását 
A2-ről üti törzsforgatással.

Reakciók mobilitása és sebessége a gyors helyzet 
változásokért - koordináció - ügyesség.

A egy szerva után megkerüli a bóját és A1-ben 
alkarérintéssel fogadja R ütését, majd A2-ben T ütését.

Reakciók mobilitása és sebessége a gyors helyzet 
változásokért - koordináció - ügyesség.
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2.1 Koncentrációs feladatok egy gyors védekezésért a különböző játék helyzetekben. (feladatok 152 - 194)

154

155

A miközben keresztben halad előre kap egy ütést 
B-től, amit alkarérintéssel fogad, majd hátrálás közben 
A1-re C ütését fogadja alkarérintéssel, stb.

A technikai képességek gyors fejlesztése - ügyesség.

Amikor A gyorsan megkerüli a bóját, R dobja 
a labdát B-nek, aki megüti, A pedig kivédekezi. 
Minden széria után A megkerüli a bóját.

Technikai kombinációk az optimális végrehajtás 
eléréséért - ügyesség - gyors helyzet változtatás.
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2.1 Koncentrációs feladatok egy gyors védekezésért a különböző játék helyzetekben. (feladatok 152 - 194)

156

157

158

B-C-D folyamatos ütéseit A-A1-A2 a védekező 
félkörben mozogva alkarérintéssel fogadja.

Feladat a védekező technika tökéletesítésére 
az ellenfél támadásának tükrében - ügyesség. 

R erős ütéseit A alkarérintéssel fogadja 
és minden fogadás után megkerüli a bóját.

Feladat a védekező technika tökéletesítésére 
az ellenfél támadásának tükrében - ügyesség. 

A A1-re való becsúszással hárítja R rövid labdáit.

Feladat a védekező technika tökéletesítésére 
az ellenfél támadásának tükrében - ügyesség. 
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2.1 Koncentrációs feladatok egy gyors védekezésért a különböző játék helyzetekben. (feladatok 152 - 194)

159

160

A fogadja C erős ütését, majd átmegy A2-re és 
ott B ütését fogadja alkarérintéssel és visszaadja B-nek.

Feladat a technikai képességek 
fejlesztésére - reakciók gyorsasága.

A miközben hátrál kap egy ütést R-től, amit 
A1-ről alkarérintéssel hárít, majd halad A-ra és ott 
alkarérintéssel fogadja R következő ütését.  

Feladat a technikai képességek 
fejlesztésére - reakciók gyorsasága.
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2.1 Koncentrációs feladatok egy gyors védekezésért a különböző játék helyzetekben. (feladatok 152 - 194)

161

162

B üti A-nak, aki előre haladás közben alkarérintéssel 
visszaadja, B folytatja a feladatot C-vel, stb.

A mozgás közbeni alkarérintés technikájának 
fejlesztése - koordináció - ügyesség. 

K A mögül dobja a labdát C-nek, aki erősen megüti, 
A mindig gyors akcióval védekezik. R dobásával C1-re 
A1-en megismétli a feladatot. 

Feladat a technikai képességek 
fejlesztésére - reakciók gyorsasága.
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2.1 Koncentrációs feladatok egy gyors védekezésért a különböző játék helyzetekben. (feladatok 152 - 194)

163

164

165

A és B hátrálnak külön térfélen a hálóval szemben. 
R dobását A1 megüti a hármas vonalon kívülről, 
B1 pedig ezt alkarérintéssel fogadja. 

A játék különböző fázisainak technikai 
kivitelezése - koordináció - gyors helyváltoztatás.

R ütéseit A jobbra gurulással hárítja, A1-en megüti, 
A2-n balra gurulással hárítja.

A játék különböző fázisainak technikai 
kivitelezése - koordináció - gyors helyváltoztatás.

A-A1 alkarérintéssel fogadja R-R1 ütéseit, 
gyorsan megkerüli a bóját és A2-n megüti R2 dobását.

A játék különböző fázisainak technikai 
kivitelezése - koordináció - gyors helyváltoztatás.
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2.1 Koncentrációs feladatok egy gyors védekezésért a különböző játék helyzetekben. (feladatok 152 - 194)

166

167

R dobásait A C-nek üti, majd gyorsan megfordul 
és A1-ről B-nek üti. 

A figyelmet és koncentrációt igénylő technikai 
elemek fejlesztése - ügyesség.

A-B-C miután megkerülték a bóját nehéz 
ütéseket kapnak T-K-R-től, amit különböző 
védekező pozíciókban hárítanak. 

A figyelmet és koncentrációt igénylő technikai 
elemek fejlesztése - ügyesség.
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2.1 Koncentrációs feladatok egy gyors védekezésért a különböző játék helyzetekben. (feladatok 152 - 194)

168

169

A-A1 gyors bója kerülés után alkarérintéssel 
fogadja B és C erős ütéseit.

A védekező alkarérintés technikájának tökéletesítése 
a mozgás gyorsaságán keresztül - ügyesség.

A erős ütést kap C-től és miközben halad előre 
A1-en és A2-n B ütéseit alkarérintéssel fogadja.

A védekező alkarérintés technikájának tökéletesítése 
a mozgás gyorsaságán keresztül - ügyesség.
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2.1 Koncentrációs feladatok egy gyors védekezésért a különböző játék helyzetekben. (feladatok 152 - 194)

170

171

Amikor R feldobja a labdát A gyorsan megfordul 
A1-re és alkarérintéssel fogadja az ütést.

Alkarérintés technikája rövid helyezkedéssel - ügyesség. 

A védekező félkörben mozogva alkarérintéssel 
fogadja B ütéseit. Váratlanul R feladására A3-ra lép, 
hogy megüsse a labdát.

Védekezés alkarérintéssel - teljes pályás koncentráció és 
megfigyelés - ügyesség.
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2.1 Koncentrációs feladatok egy gyors védekezésért a különböző játék helyzetekben. (feladatok 152 - 194)

172

173

174

A a 3 méteres vonalon kívülről megüti B másik 
térfélről érkező feladását, oda irányítva az ütést 
ahova B1 áthelyezkedett.

Különböző pozíciókban végrehajtott dinamikus, 
technikai folyamatok - koordináció - reakció idő.

A-A1 alkarérintéssel fogadja R és K ütéseit. 

Különböző pozíciókban végrehajtott dinamikus, technikai 
folyamatok - koordináció - reakció idő.

A miközben halad előre alkarérintéssel fogadja 
R néhány ütését és pontosan bejátssza őket K-nak. 

Az alkarérintés technikájának pontossága 
és ellenőrzése - ügyesség.
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2.1 Koncentrációs feladatok egy gyors védekezésért a különböző játék helyzetekben. (feladatok 152 - 194)

175

176

A miközben halad előre B ütéseit test melletti 
alkarérintéssel juttatja vissza C-nek, majd oldalra 
gurulással A2-n hárítja rövid ütését és bejátssza C-nek. 

Komplex feladat, ami felkészíti a játékosokat egy 
kifinomultabb játékra - ügyesség.

A keresztben megkerüli a bóját, közben A1-ről megüti 
R dobását. B keresztben megkerüli a bóját R dobása 
közben, B1-en alkarérintéssel fogadja A1 ütését, stb. 

Komplex feladat, ami felkészíti a játékosokat egy 
kifinomultabb játékra - ügyesség.
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2.1 Koncentrációs feladatok egy gyors védekezésért a különböző játék helyzetekben. (feladatok 152 - 194)

177

178

B ütését A test melletti alkarérintéssel bejátssza 
C-nek, aki feladja B-nek, stb. 

Feladat az alap technikák fejlesztésére - koordináció.

A-A1 test melletti alkarérintéssel fogadja C és D 
ütéseit és bejátssza B-nek, aki mindig hátra adja fel.

Az alkarérintés technikájának fejlesztése gyors mozgáson 
keresztül - ügyesség - koordináció.
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2.1 Koncentrációs feladatok egy gyors védekezésért a különböző játék helyzetekben. (feladatok 152 - 194)

179

180

A előre halad A1-re és A2-re, ahonnan R és K 
ütéseit visszajátssza először egyenes, majd oldalsó 
alkarérintéssel. 

Az alkarérintés technikájának fejlesztése gyors mozgáson 
keresztül - ügyesség - koordináció.

A-A1 alkarérintéssel fogadja R és T ütéseit, majd 
kosárérintéssel kapja K-tól, amit fokozott térdhajlítás 
után játszik vissza szintén kosárérintéssel.

Feladat az alap technikák fejlesztésére - gyors mozgás.
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2.1 Koncentrációs feladatok egy gyors védekezésért a különböző játék helyzetekben. (feladatok 152 - 194)

181

182

183

A alkarérintéssel fogadja C ütését, A1-ből B ütését, 
majd megkerüli a bóját és megismétli a feladatot.

Az alkarérintés pontosságának tökéletesítése - védekezés 
egy gyors helyváltoztatás után - mozgás sebessége és 
koordináció.

A alkarérintéssel fogadja C ütését, átfordulás 
után pedig B ütését.

Az alkarérintés pontosságának tökéletesítése 
- védekezés egy gyors helyváltoztatás után - mozgás 
sebessége és koordináció.

R nehéz ütését A egy kézzel hárítja, megkerüli 
a bóját és A1-A2-ben fogadja R ütéseit.

Az alkarérintés pontosságának tökéletesítése 
- védekezés egy gyors helyváltoztatás után - mozgás 
sebessége és koordináció.
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2.1 Koncentrációs feladatok egy gyors védekezésért a különböző játék helyzetekben. (feladatok 152 - 194)

184

185

A alkarérintéssel fogadja B ütését, majd átfut 
A1-re C ütését fogadni és A-ra D ütését fogadni.

A védekező alkarérintés technikájának fejlesztése egész 
pályás orientációval - ügyesség.

D üt A-B-C-re, akik a 4-5 zónában alkarérintéssel 
fogadják a labdát. 

A védekező alkarérintés technikájának fejlesztése egész 
pályás orientációval - ügyesség.
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2.1 Koncentrációs feladatok egy gyors védekezésért a különböző játék helyzetekben. (feladatok 152 - 194)

186

187

A visszajátssza B1-re B ütését, aki hosszan 
feladja C-nek majd üti A-ra, ő vissza C1-nek, stb.

Gyors mozgás tér és időbeli pontossággal - ügyesség.

A alkarérintéssel kivédi B ütését, megkerüli 
a bóját és keresztben C-től kap egy ütést A1-re, stb.

A védekező alkarérintés technikájának fejlesztése előre 
haladás közben - ügyesség. 
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2.1 Koncentrációs feladatok egy gyors védekezésért a különböző játék helyzetekben. (feladatok 152 - 194)

188

189

190

A alkarérintéssel fogad, majd A-ből üt, ugyanezt 
megismétli A2-A3-ban. R és T ütései szabályozzák 
a feladat ritmusát. 

Feladat a biztos és gyors átkötésre védekezésből 
támadásra - ügyesség - koordináció - mozgás sebessége.

A alkarérintéssel fogadja T ütését, majd átfut 
keresztben és A1-ből megüti R dobását. stb.

A védekező alkarérintés technikájának fejlesztése egész 
pályás orientációval - ügyesség.

A különböző pozíciókban fogadja T-R-K erős ütéseit. 

A mozgás sebességének pontossága és koordinációja 
A-A1-A2 - ügyesség.
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2.1 Koncentrációs feladatok egy gyors védekezésért a különböző játék helyzetekben. (feladatok 152 - 194)

191

192

A blokkolás után átmegy A1-re B1 mellé 
a 6-os zónába, hogy C ütéseit kivédekezzék. 

Játékformák a gyors taktikai megoldásokhoz - ügyesség. 

A1-B1 gyorsan a pályára futnak, hogy C-vel 
levédekezzék D-E-F ütéseit 4-5-6-ban. 

Játékformák a gyors taktikai megoldásokhoz - ügyesség. 
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2.1 Koncentrációs feladatok egy gyors védekezésért a különböző játék helyzetekben. (feladatok 152 - 194)

193

194

A-A1-A2-A3 változóan kapja az erős ütéseket 
R-től és K-tól szemből és keresztből.

Felgyorsult játék ritmus, gyors akciók - ügyesség - 
ellenállás gyors mozgással. 

A-A1  - A2-A3 a védekező félkörben mozogva 
alkarérintéssel fogadja B és C erős ütéseit. 

Felgyorsult játék ritmus, gyors akciók - ügyesség - 
ellenállás gyors mozgással. 
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2.11. Kombinált feladatok a védekezéshez gyors helyváltoztatáson keresztül. (feladatok 195 - 244)

195

196

A gyorsan megkerüli a bójákat, B hátulról dob 
egy labdát, amit A erősen, törzs fordítással megüt, 
majd A1-ben alkarérintéssel fogadja B ütését.

Védekező és támadó feladatok váltakozása és a 
specifikus képességek felkutatása - ügyesség.

B1 gyorsan, hátrafelé adja kosárérintéssel C-nek, 
aki hosszan feladja A-nak, ő pedig D-re vagy E-re.

Egyéni akciók koordinációja (koncentrációs képesség).
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2.11. Kombinált feladatok a védekezéshez gyors helyváltoztatáson keresztül. (feladatok 195 - 244)

197

198

B dobását A1 alkarérintéssel hátrafelé bejátssza 
B1-re, aki megüti A2-re, ott A egy gyors befordulással 
alkarérintéssel fogadja.

Koordináció és tér- idő érzékelés, mozgás gyorsasága.

A keresztben halad előre és közben alkaréritéssel fogadja 
R erős ütéseit. A3-ban a 4-es zónából leüti K dobását.

Védekező technikai folyamatok összekapcsolása a 
támadás különböző fázisaihoz - ügyesség - koordináció.
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2.11. Kombinált feladatok a védekezéshez gyors helyváltoztatáson keresztül. (feladatok 195 - 244)

199

200

201

A - A1 alkarérintéssel fogadja R - R1 ütéseit. 
R dobását A2-ből hosszan feladja B1-nek, aki leüti.

Technikai - taktikai folyamat - pontos feladat 
végrehajtás - ügyesség.

B-A-C távolodnak a hálótól B1 alkarérintéssel 
fogadja R ütését, A befut a parabola alá A1-re és 
hátrafelé C-nek adja, aki C1-ből megüti.

Technikai - taktikai folyamat - pontos feladat 
végrehajtás - ügyesség.

A folyamatosan halad előre és közben alkarérintéssel 
fogadja R ütéseit és pontosan bejátssza balra K-nak.

A gyors végrehajtás fejlesztése - alkar érintés 
pontossága - ügyesség.
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2.11. Kombinált feladatok a védekezéshez gyors helyváltoztatáson keresztül. (feladatok 195 - 244)

202

203

Miközben A alkarérintéssel fogadja B ütését 
C dob egy nehezen védhető labdát, amit A1-ben hárít. 

Feladat a védekezési technikák javítására - koordináció.

A-A1-A2 megkerülvén a bóját alkarérintéssel 
fogadja B ütéseit, gyorsan megkerül egy másik bóját 
és A3-A4-ben alkarérintéssel fogadja E ütéseit.

Dinamikus technikai folyamatok különböző 
pozíciókban végrehajtva.
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2.11. Kombinált feladatok a védekezéshez gyors helyváltoztatáson keresztül. (feladatok 195 - 244)

204

205

R nehéz dobását A miután megkerülte a bóját, 
vetődéssel hárítja.

Helyes mozdulatok alkalmazása a megfelelő 
technikai válaszért - ügyesség. 

R és T ütéseit A-A1 alkarérintéssel fogadja, 
A minden ütés után megkerüli a bóját. 

Helyes mozdulatok alkalmazása a megfelelő 
technikai válaszért - ügyesség
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2.11. Kombinált feladatok a védekezéshez gyors helyváltoztatáson keresztül. (feladatok 195 - 244)

206

207

208

R ütését A alkarérintéssel fogadja, majd A1-ben 
gurulással hárítja. Utána gyorsan átszalad a másik 
térfélre és A2- A3-A4-ről megüti R dobásait. 

A védekezés és a támadás technikai - taktikai fázisainak 
tökéletesítése - a mozgás gyorsasága.

A alkarérintéssel fogadja R ütését, majd a dobását 
A1-ből üti a hármas vonalon kívülről.

A védekezés és a támadás technikai - taktikai fázisainak 
tökéletesítése - a mozgás gyorsasága.

Amikor C feladja B-nek, A befut A1-re és hárítja B ütését.

Feladat a védekező technikai képességek fejlesztésére - 
végrehajtás gyorsasága - ügyesség. 
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2.11. Kombinált feladatok a védekezéshez gyors helyváltoztatáson keresztül. (feladatok 195 - 244)

209

210

A felugrással elkapja C labdáját és megfordul 
A1-re, ahonnan dobja a labdát B-nek. Ő megüti A2-re, 
ahol A alkarérintéssel levédekezi.

Gyors reakció idejű végrehajtás fejlesztése - ügyesség.

R ütéseit A-A1 vetődéssel alkarérintéssel fogadja.

Az akrobatikus technikákat igénylő védekező feladatok 
javítása - ügyesség - koordináció.
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2.11. Kombinált feladatok a védekezéshez gyors helyváltoztatáson keresztül. (feladatok 195 - 244)

211

212

A megüti R dobását, majd vetődéssel A1-ben 
hárítja R nehéz dobásait.

Az akrobatikus technikákat igénylő védekező feladatok 
javítása - ügyesség - koordináció.

A halad előre és A1-en alkarérintéssel fogadja 
B ütését, majd hátrál és A2-n alkarérintéssel 
fogadja B következő ütését.

Alkarérintés tökéletesítése gyors mozgás közben.
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2.11. Kombinált feladatok a védekezéshez gyors helyváltoztatáson keresztül. (feladatok 195 - 244)

213

214

215

A gyorsan megkerüli a bóját, majd A1-re gurulva 
egy kézzel hárítja R ütését.

Feladat az akrobatikus jellegű technikák 
javítására - ügyesség.

B feladja C-nek, aki keresztbe megüti, ahol A, 
miután megkerülte a bóját, alkarérintéssel fogadja 
és játsza B-nek, stb.

Pontosság és koncentrációs képesség helyváltoztatás 
közben - alkarérintés technikájának fejlesztése.

A halad előre és közben alkarérintéssel fogadja 
R ütéseit. Átfut A3-ra és ott megüti R1 dobását. 

Pontosság és koncentrációs képesség helyváltoztatás 
közben - alkarérintés technikájának fejlesztése.
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2.11. Kombinált feladatok a védekezéshez gyors helyváltoztatáson keresztül. (feladatok 195 - 244)

216

217

A először vetődéssel hárít, majd A1-ből, 
a hármas vonalon kívülről megüti a labdát. 
R szabályozza a játék ritmusát. 

A védekező és támadó akrobatikus mozgások váltakozása 
- különleges jellemzők kutatása.

R dobását A továbbítja K-nak, majd vetődéssel 
és alkarérintéssel fogadja K rövid ütéseit. 

A védekező és támadó akrobatikus mozgások váltakozása 
- különleges jellemzők kutatása.
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2.11. Kombinált feladatok a védekezéshez gyors helyváltoztatáson keresztül. (feladatok 195 - 244)

218

219

C az 5-ös zónában hárítja N ütését és rögtön 
utána M ütését, stb. 

Feladat a védekezési technikák tökéletesítésére - 
súlypont emelkedés - ügyesség.

A gyorsan megkerüli a bóját és halad előre, 
majd vetődve fogadja R nehéz és rövid ütéseit. 

Aerob mozgások gyorsaságának fejlesztése - ügyesség. 
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2.11. Kombinált feladatok a védekezéshez gyors helyváltoztatáson keresztül. (feladatok 195 - 244)

220

221

222

R dobásait A-A1 a hármas vonalon kívülről üti meg. 
A bója megkerülésével halad előre A2-A3-ba, ahol 
alkarérintéssel fogadja R ütéseit.

Támadó és védekező játékok váltakozása és különleges 
tulajdonságok felkutatása - ügyesség.

Abban a pillanatban, amikor A alkarérintéssel 
fogadja R ütését, K magasan dob egy labdát, 
amit A1-en megüt törzs fordítással.

Támadó és védekező játékok váltakozása és különleges 
tulajdonságok felkutatása - ügyesség.

A felugrik és megüti R dobását, majd oldalra 
elmozdulva alkarérintéssel fogadja a további dobásokat.

Támadó és védekező játékok váltakozása és különleges 
tulajdonságok felkutatása - ügyesség.
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2.11. Kombinált feladatok a védekezéshez gyors helyváltoztatáson keresztül. (feladatok 195 - 244)

223

224

A-B-C megkerülik a bóját és alkarérintéssel 
fogadják K-T-R ütéseit.

A mozgás gyorsasága és a végrehajtás 
koordinációja - ügyesség.

Rögtön D lecsapása után R végrehajt néhány 
erős ütést és kosarat gyors egymásutánban, 
amiket A-B-C fogadnak.

A mozgás gyorsasága és a végrehajtás koordinációja - 
ügyesség.
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2.11. Kombinált feladatok a védekezéshez gyors helyváltoztatáson keresztül. (feladatok 195 - 244)

225

226

227

Feladat a technikák minőségének gyors fejlesztésére 
(gyorsaság és súlypont emelkedés, gyorsaság és kitartás)

Amikor A gurulásból egy kézzel fogad, B leüti, 
majd gyorsan megkerülik a bóját és helyet cserélnek. 

Feladat a technikák minőségének gyors fejlesztésére 
(gyorsaság és súlypont emelkedés, gyorsaság és kitartás).

A alkarérintéssel fogadja R ütését, utána gyorsan 
sáncol A1-ben, majd hátrálva A2-ben fogadja T ütését.

A technikai képességek helyes elsajátítása - mozgás 
gyorsasága - ügyesség. 
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2.11. Kombinált feladatok a védekezéshez gyors helyváltoztatáson keresztül. (feladatok 195 - 244)

228

229

Egy jelre A-B-C a pálya széléről haladnak előre 
és A1-B1-C1-en alkarérintéssel fogadják K-T-R ütéseit, stb.

Haladás közbeni alkar érintés 
tökéletesítése - mozgás gyorsasága.

A-B-C miután megkerülték a bóját, vetődéssel 
A1-B1-C1-en hárítják R nehéz és rövid ütéseit. 

Az akrobatikus technikák helyes elsajátítása - ügyesség.
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2.11. Kombinált feladatok a védekezéshez gyors helyváltoztatáson keresztül. (feladatok 195 - 244)

230

231

232

A1 alkarérintéssel fogadja B ütéseit. Gyorsan 
megkerüli a bóját és mindig alkarérintéssel fogadja C 
egyik dobását, míg a másikat vetődéssel A3-n.

Technikai feladat különös tekintettel a helyes 
kivitelezésre, pontosságra és végrehajtás ritmusának 
megtartására.

B ütéseit A-A1 alkarérintéssel kivédekezi. 
A2-A3-n megismétli a feladatot C-vel.

Technikai feladat különös tekintettel a helyes 
kivitelezésre, pontosságra és végrehajtás ritmusának 
megtartására.

B feladja a labdát A-nak az ellenkező térfélre, 
aki megüti a hármas vonalon kívülről, ezt B1 fogadja 
alkarérintéssel. A1 gyorsan átmegy a másik térfélre 
és megismétli a feladatot C-vel.

A támadáshoz és védekezéshez kapcsolódó technikai 
feladatok - koordináció.
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2.11. Kombinált feladatok a védekezéshez gyors helyváltoztatáson keresztül. (feladatok 195 - 244)

233

234

A átfut az egyik térfélről a másikra közben 
alkarérintéssel fogadja B ütéseit a 2-es és a 4-es zónában.

Feladat a végrehajtási technikák optimalizálásához 
az akciók gyorsaságán keresztül - ügyesség. 

A1 folyamatos előre haladás közben gurulással, 
A2-n alkarérintéssel, és A3-n vetődéssel fogadja B ütéseit.

Feladat a végrehajtási technikák optimalizálásához 
az akciók gyorsaságán keresztül - ügyesség. 
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2.11. Kombinált feladatok a védekezéshez gyors helyváltoztatáson keresztül. (feladatok 195 - 244)

235

236

237

A kivédekezi C ütését, majd gyorsan A1-n B ütését. 

Feladat a végrehajtási technikák optimalizálásához az 
akciók gyorsaságán keresztül - ügyesség. 

A és B felváltva futnak be a pályára és vetődéssel 
hárítják R rövid dobásait.

Feladat a végrehajtási technikák optimalizálásához az 
akciók gyorsaságán keresztül - ügyesség. 

B dobja C-nek, aki feladja A1-nek, ő pedig leütést 
végez keresztben E-nek vagy F-nek, stb.

A haladás közbeni alkar érintés tökéletesítése.
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2.11. Kombinált feladatok a védekezéshez gyors helyváltoztatáson keresztül. (feladatok 195 - 244)

238

239

A-A1-A2 megüti a labdát, majd elvetődik A3-ra. 
B és R szabályozzák a feladat ritmusát.

A védekezési és támadási akciók fázisainak technikai 
tökéletesítése - ügyesség.

Váltakozva A-A1-A2-A3 alkarérintéssel fogadja 
K szemközti és R kereszt ütéseit. K és R gyors 
egymásutánban ütik a labdát. 

Rövid idejű feladat végrehajtás fejlesztése 
- mozgás gyorsasága.
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2.11. Kombinált feladatok a védekezéshez gyors helyváltoztatáson keresztül. (feladatok 195 - 244)

240

241

242

A alkarérintéssel fogadja B ütését, majd A1-en 
gurulással elkapja C ütését.

Dinamikus, komplex, technikai folyamatok különböző 
egyensúlyi helyzetekben végrehajtva - ügyesség.

A1 gurulás után A2-be vetődve hárítja R nehéz dobását.

Dinamikus, komplex, technikai folyamatok különböző 
egyensúlyi helyzetekben végrehajtva - ügyesség.

A fogadja R dobását és alkarérintéssel hátrafelé 
visszajátssza B-nek, ő röviden megüti A1-nek, 
aki vetődéssel hárítja, stb.

Dinamikus, komplex, technikai folyamatok különböző 
egyensúlyi helyzetekben végrehajtva - ügyesség.
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2.11. Kombinált feladatok a védekezéshez gyors helyváltoztatáson keresztül. (feladatok 195 - 244)

243

244

Egy jelre A-B-C hátrálnak és alkarérintéssel 
fogadják R és T ütéseit gyors egymásutánban, stb.

Egy gyors helyváltoztatást követő alkarérintés 
technikájának pontosítása - reakció gyorsasága. 

A vetődéssel hárítja B dobásait. Gyorsan átmegy 
A1-re és megüti B1 dobását.

Egy vetődés utáni leütés pontosságának 
tökéletesítése - ügyesség - végrehajtás időzítése.
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2.111. Védekező feladatok gyors technikai - taktikai megoldásokkal az ütéshez. (feladatok 245 - 284)

245

246

R ütéseit A alkarérintéssel védi, majd feladja B-nek, 
aki B1-ből gyorsan megüti a hármas vonalon kívülről. 
A1-en és B1-en megismétlik a feladatot.

Egy másik gyorsan elvégzett feladat utáni ütés 
technikájának tökéletesítése - ügyesség - végrehajtás 
gyorsasága.

B R dobását feladja A-nak, aki A1-ből megüti. 
A2-ben R dobását feladja B-nek, aki B1-ről megüti. 
R szabályozza a feladat ritmusát.

Egy másik gyorsan elvégzett feladat utáni ütés 
technikájának tökéletesítése - ügyesség - végrehajtás 
gyorsasága.
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2.111. Védekező feladatok gyors technikai - taktikai megoldásokkal az ütéshez. (feladatok 245 - 284)

247

248

249

A vetődéssel hárít és rögtön A1-ben megismétli 
az akciót. A2-n alkarérintéssel fogadja és A3-on megüti 
a labdát. K és R szabályozzák a feladat ritmusát. 

Védekező és támadó feladatok váltakozása - specifikus 
képességek felkutatása.

A miután üti B-nek A1-en alkarérintéssel fogadja 
R ütését, stb. 

Dinamikus feladat, ami lehetővé teszi a játékosoknak 
bizonyos koncentrációt, figyelmet és gyorsaságot 
tartalmazó elemek használatát.

A vetődéssel hárítja R dobását és ezzel egy időben 
B megüti K dobását. Minden akció után A és B gyorsan 
helyet cserélnek. 

Dinamikus feladat, ami lehetővé teszi a játékosoknak 
bizonyos koncentrációt, figyelmet és gyorsaságot 
tartalmazó elemek használatát.
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2.111. Védekező feladatok gyors technikai - taktikai megoldásokkal az ütéshez. (feladatok 245 - 284)

250

251

A1 baloldalról fogadja a labdát, majd felugrik A2-ben, 
ahol megüti. A3-on pedig jobbról fogad.

Irányváltoztatás és gyorsaság - végrehajtás időzítése - 
komplex mozgás koordinációja.

B ütését A test melletti alkarérintéssel fogadja, 
gyorsan megkerüli a bóját és megüti A1-ről a hármas 
vonalon kívülről, majd A2-n vetődéssel hárítja. 
B és C szabályozza a feladat ritmusát.

Irányváltoztatás és gyorsaság - végrehajtás időzítése - 
komplex mozgás koordinációja.
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2.111. Védekező feladatok gyors technikai - taktikai megoldásokkal az ütéshez. (feladatok 245 - 284)

252

253

254

R folyamatos ütéseit C alkarérintéssel hátulról 
feladja A-nak, aki törzsfordítással megüti B-nek. 
A1-en és B1-en megismétlik a feladatot. 

Messziről jövő ütések fogadásának alkartechnikájának 
tökéletesítése - helyzet változtatás gyorsasága - ügyesség.

R dobását A megüti, majd alkarérintéssel 
fogadja T ütését.

Kitartás gyors mozgással és gyors végrehajtással.

R dobását A megüti és A1-en vetődéssel hárítja T ütését.

Kitartás gyors mozgással és gyors végrehajtással.
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2.111. Védekező feladatok gyors technikai - taktikai megoldásokkal az ütéshez. (feladatok 245 - 284)

255

256

A miközben gyorsan halad előre a háta mögül 
kap egy labdát R-től és A1-ből leüti. Majd elkezd 
a hálóval szemben hátrálni és A2-n alkarérintéssel 
fogadja B ütését.

Feladat az idő érzékelésére (helyzet változtatás 
sebessége). Feladat a tér- idő érzékelésre (röppálya).

A alkarérintéssel fogad, majd rögtön vetődik A1-re. 
Kap egy dobást hátulról, R-től és A2-ről megüti. 

A feladat meg fog felelni, amennyire ez lehetséges 
az erőkifejtés dinamikus és komplex karakterének. 

106



2.111. Védekező feladatok gyors technikai - taktikai megoldásokkal az ütéshez. (feladatok 245 - 284)

257

258

259

A-A1-A2 alkarérintéssel fogadja T ütéseit, 
gyorsan átmegy a másik térfélre, ahol R alacsony 
dobásait megüti A3-A4- A5-ről. 

Alkarérintés technikájának tökéletesítése haladás közben, 
amit az ütések gyors alkalmazása követ.

A1 vetődéssel hárítja R dobását és rögtön 
utána alkarérintéssel fogadja az ütését.

Akció gyorsasága, végrehajtás pontossága - ügyesség - 
koordináció.

R és K egymás után ütik A-nak és B-nek. 
Váratlanul R vagy K feladja a labdát és B1 vagy 
A1 megüti a hármas vonalon kívülről.

Feladat a végrehajtás technikájának optimalizálásáért 
az akció gyorsaságán keresztül. 
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2.111. Védekező feladatok gyors technikai - taktikai megoldásokkal az ütéshez. (feladatok 245 - 284)

260

261

A megüti R dobását, gyorsan átfut A1-re és A2-re, ahol 
gyors egymásutánban fogadja alkarérintéssel R ütéseit.

Védekező és támadó feladatok váltakozása, specifikus 
jellegzetességek felkutatása.

A-A1gyors helyzet változtatással alkarérintéssel 
védik R ütéseit, majd R váratlanul  dob egy magas 
labdát, amit A2-ről megüt.

Védekező és támadó feladatok váltakozása, specifikus 
jellegzetességek felkutatása.
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2.111. Védekező feladatok gyors technikai - taktikai megoldásokkal az ütéshez. (feladatok 245 - 284)

262

263

264

R ütését A alkarérintéssel bejátssza B-nek a másik 
térfélről, A átfut a háló alatt és megüti B feladását.

Támadás előkészítés gyors védekező technikák 
kombinációján keresztül - ügyesség - koordináció.

A megüti R dobását, megkerüli a bóját 
és alkarérintéssel fogadja R1 erős ütését.

Támadás előkészítés gyors védekező technikák 
kombinációján keresztül - ügyesség - koordináció.

A és B haladnak előre, A1 alkarérintéssel fogadja 
R ütését, közben B1 feladja A1-nek, aki A2-ből megüti.

Támadás előkészítés gyors védekező technikák 
kombinációján keresztül - ügyesség - koordináció
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2.111. Védekező feladatok gyors technikai - taktikai megoldásokkal az ütéshez. (feladatok 245 - 284)

265

266

R dobását A pontosan üti B-nek, aztán gyorsan 
vetődik A1-re, ahol fogadja R rövid és erős ütését.

Gyors reakció idő a gyors helyzet 
változásokhoz - ügyesség.

A fogadja R ütését és alkarérintéssel feladja B-nek, 
aki egy félkörön mozogva megüti.

Feladat a technikai képességek fejlesztésére - mozgás 
gyorsasága - feladás.
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2.111. Védekező feladatok gyors technikai - taktikai megoldásokkal az ütéshez. (feladatok 245 - 284)

267

268

269

A a hármas vonalon kívülről megüti R dobását és 
miközben keresztben hátrál alkarérintéssel fogadja 
R ütéseit A1-A2-A3-on.

A védekezés és a támadás fázisainak technikai - taktikai 
tökéletesítése - ügyesség - végrehajtás sebessége.

A gurulással hárítja R ütését, majd A1-re becsúszással 
fogadja R ütését. Megkerüli a bóját és a hármas vonalon 
kívülről A2-n megüti a labdát.

A védekezés és a támadás fázisainak technikai - taktikai 
tökéletesítése - ügyesség - végrehajtás sebessége.

A a hármas vonalon kívülről megüti a labdát, 
majd rögtön utána A1-ről. Gyorsan megkerüli a bóját 
és alkarérintéssel fogadja R1 ütéseit A2-A3-on.

A védekezés és a támadás fázisainak technikai - taktikai 
tökéletesítése - ügyesség - végrehajtás sebessége.
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2.111. Védekező feladatok gyors technikai - taktikai megoldásokkal az ütéshez. (feladatok 245 - 284)

270

271

A alkarérintéssel fogadja R ütését és tovább 
játssza B-nek, aki feladja A1-nek, ő megüti, majd A2-re 
vetődéssel hárítja R ütését.

Komplex technikai mozgások fejlesztése a mozgás 
gyorsaságán keresztül. 

B üti A-nak, aki alkarérintéssel visszajátsza. 
Miközben B feladja az 1-6 zónában A megkerüli 
a bóját és A1-en megüti a labdát.

Komplex technikai mozgások fejlesztése a mozgás 
gyorsaságán keresztül. 
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2.111. Védekező feladatok gyors technikai - taktikai megoldásokkal az ütéshez. (feladatok 245 - 284)

272

273

274

A-A1 megkerüli a bóját és a hármas vonalon kívülről 
megüti R dobásait. Gyorsan megkerüli a bóját a másik 
térfélen és A2-A3-A4-en alkarérintéssel fogadja 
R1 ütéseit, stb. 

Feladat a végrehajtási technika optimalizálásáért az akció 
gyorsaságán keresztül - ügyesség - koordináció.

R rövid dobását A vetődéssel hárítja. Gyorsan megkerüli 
a bóját és A1-ből megüti R következő dobását.

Feladat a végrehajtási technika optimalizálásáért az akció 
gyorsaságán keresztül - ügyesség - koordináció.

A-A1-A2 gyorsan mozogva alkarérintéssel fogadja 
B ütéseit. B1 feladását A3-A4-ről üti meg a hármas 
vonalon kívülről. 

Feladat a végrehajtási technika optimalizálásáért az akció 
gyorsaságán keresztül - ügyesség - koordináció.
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2.111. Védekező feladatok gyors technikai - taktikai megoldásokkal az ütéshez. (feladatok 245 - 284)

275

276

A megüti R dobását, majd nagyon gyorsan A1-en 
kivédekezi D ütését. A feladat folytatódik C-vel és F-fel.

Gyors mozgás közbeni pontosság és koordináció - 
ügyesség.

A miközben hátrál A1-re kap egy ütést B-től és 
alkarérintéssel visszajátssza. B1 kosárérintéssel 
feladja A2-nek, aki megüti.

Gyors helyzet változtatás és a technikai mozgás 
koordinációja.
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2.111. Védekező feladatok gyors technikai - taktikai megoldásokkal az ütéshez. (feladatok 245 - 284)

277

278

279

A-B és C félpályán váltakozva fogadják R ütéseit, 
egyikük alkarérintéssel, másik feladja, a harmadik 
pedig megüti, stb. 

Az egymást követő különböző játék fázisok 
technikai folyamata.

A a 6-os zónában megüti R dobását, keresztben 
haladva A1-ről feladja B-nek R következő dobását, 
aki B1-ről megüti azt, stb.   

Az egymást követő különböző játék fázisok 
technikai folyamata.

Mint a 277-es feladat azzal a változással, hogy 
az akciót a hármas vonalon kívülről hajtják végre.

Az egymást követő különböző játék fázisok 
technikai folyamata.
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2.111. Védekező feladatok gyors technikai - taktikai megoldásokkal az ütéshez. (feladatok 245 - 284)

280

281

A alkarérintéssel fogadja C ütését, majd A1-ből 
megüti R dobását. A2-A3-ban megismétli a feladatot 
B-vel és R-rel.

Játékfázisok a gyorsaság és a védekezés - támadás közötti 
összefüggés biztosítására - ügyesség.

A alkarérintéssel fogadja C ütését, majd A1-ről 
megüti R dobását és alkarérintéssel fogadja B ütését.

Játékfázisok a gyorsaság és a védekezés - támadás közötti 
összefüggés biztosítására - ügyesség.
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2.111. Védekező feladatok gyors technikai - taktikai megoldásokkal az ütéshez. (feladatok 245 - 284)

282

283

284

B miután erősen üti C-nek, átmegy B1-re és C 
kosárérintéssel indított labdáját feladja A-nak, 
aki A1-ből, a hármas vonalon kívülről megüti.

Feladat a védekezéshez és támadáshoz kapcsolódó 
alap technikák folyamatai.

A miután üti B-nek, átmegy A1-re és B kosárérintéssel 
indított labdáját hátrafelé feladja B1-nek, aki megüti, stb. 

Feladat a védekezéshez és támadáshoz kapcsolódó 
alap technikák folyamatai.

R ütését A gurulással fogadja és bejátssza B-nek, 
aki pontosan feljátssza E-nek, ő pedig E1-ből megüti. 
A1-B1 és C1 gyorsan megismétlik a feladatot, stb.

Feladat a védekezéshez és támadáshoz kapcsolódó alap 
technikák folyamatai.
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2.IV. Játék variációk a gyors átmenetért a védekezésből támadásba. (feladatok 285 - 333)

285

286

Helyes mozgások alkalmazása A megfelelő 
technikai válaszához.

A kivédi R ütését és gyorsan megüti A1-ről a 
hármas vonalon kívülről. A2-n és A3-on megismétli 
a feladatot, stb. 

Játékból adódó feladatok technikai megoldásainak 
fejlesztése - ügyesség.
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2.IV. Játék variációk a gyors átmenetért a védekezésből támadásba. (feladatok 285 - 333)

287

288

289

R ütését B alkarérintéssel feladja A-nak, 
aki A1-ről megüti, stb.

Feladat a gyors technikai  megoldások fejlesztésére a 
játék érzékelésének javítására - a mozgás gyorsasága.

A üti A1-ről, aztán vetődéssel hárít A2-n és 
rögtön utána alkarérintéssel fogad A3-n. 
R ütéseivel szabályozza a feladat ritmusát. 

Feladat a gyors technikai  megoldások fejlesztésére a 
játék érzékelésének javítására - a mozgás gyorsasága.

A megüti a labdát, majd A1-n alkarérintéssel 
fogadja B ütését. A2-n és A3-on megismétli a feladatot 
C-vel és R-rel.

Feladat a gyors technikai  megoldások fejlesztésére a 
játék érzékelésének javítására - a mozgás gyorsasága.
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2.IV. Játék variációk a gyors átmenetért a védekezésből támadásba. (feladatok 285 - 333)

290

291

A halad előre A1-re, kivédi R ütését és megpróbálja 
feladni B-nek, aki megüti a hármas vonalon kívülről.

Feladat a támadó akciók gyors technikai 
kivitelezéséért - ügyesség.

A test melletti alkarérintéssel fogadja, majd a hálóval 
szemben hátrál és A1-en a hármas vonalon kívülről 
megüti a labdát.

Játékfázis a védekezésből gyors támadásra 
váltásra - ügyesség - végrehajtás időzítése.
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2.IV. Játék variációk a gyors átmenetért a védekezésből támadásba. (feladatok 285 - 333)

292

293

294

A-A1 gyors egymásutánban kap 2 ütést B-től, 
gyorsan átfut A3-ra és megüti R dobását.

Haladás közbeni alkarérintés végrehajtási technikája és 
gyors támadásra váltás - súlypont emelkedés.

Amikor B üti C-nek, A befut és erősen megüti 
B1 hosszú feladását, stb.

Gyors mozgás pontos tér- idő érzékeléssel.

B alkarérintéssel fogadja R ütését, tovább játssza 
C-nek, aki feladja A1-nek és ő megüti. R az ütéseivel 
fenntartja a feladat gyorsaságát.

Gyors mozgás pontos tér- idő érzékeléssel.
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2.IV. Játék variációk a gyors átmenetért a védekezésből támadásba. (feladatok 285 - 333)

295

296

A balról védekező alkarérintéssel és utána A1-ből 
jobbról szintén alkarérintéssel védi a labdát. 
Gyorsan átfut a másik térfélre és A2-A3-ról megüti 
a labdát a hármas vonalon kívülről.

Végrehajtás sebessége gyors mozgásokkal.

A1-A2 egymásután alkarérintéssel jobbról, 
balról védi a labdát. A2-A3-ban megüti a hármas vonalon 
kívülről. R szabályozza a feladat ritmusát, stb.

Végrehajtás sebessége gyors mozgásokkal.
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2.IV. Játék variációk a gyors átmenetért a védekezésből támadásba. (feladatok 285 - 333)

297

298

299

B ütését A alkarérintéssel fogadja és visszajátsza. 
B1 feladja A-nak, aki gyorsan megkerüli a bóját 
és A1-ről megüti, stb.

A játék különböző fázisainak egymást követő technikai 
folyamatai - súlypont emelkedés időzítése.

A-A1 keresztben halad előre és alkarérintéssel 
fogadja R két egymás utáni ütését, hátrálás közben 
pedig A2-A3-A4-n megüti R dobásait.     

A játék különböző fázisainak egymást követő technikai 
folyamatai - súlypont emelkedés időzítése.

A és B egyszerre szerválnak. A két csapat 
ösztönözve van a támadás felgyorsítására az 
időben történő védekezéshez, stb.

Védekező és támadó akció fázisok technikai 
- taktikai tökéletesítése.
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2.IV. Játék variációk a gyors átmenetért a védekezésből támadásba. (feladatok 285 - 333)

300

301

Amikor R kosárérintéssel adja a másik térfélre B-nek, 
A gyorsan átfut a háló alatt és A1-en alkarérintéssel 
fogadja B hármas vonalon kívülről adott ütését. 
A2-n pedig megüti R alacsony feladását.

Feladat a játékosok alap technikáinak fejlesztésére.

A miután megérkezik A1-re mélyről kosárérintéssel 
pontosan feladja B-nek, aki B1-ről megüti. 

Feladat a játékosok alap technikáinak fejlesztésére.
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2.IV. Játék variációk a gyors átmenetért a védekezésből támadásba. (feladatok 285 - 333)

302

303

304

A és B hátrálnak, megkerülik a bóját és T ütését A1-en 
vetődéssel hárítja és bejátssza B1-re, ő feladja A-nak aki 
megüti a labdát.

Az alkarérintés, a vetődés, a kosárérintés, stb. 
tökéletesítése a támadás technikai folyamatainak 
gyors fejlődéséért.

A megkerüli a bóját majd alkarérintéssel fogadja R ütését 
és rögtön utána megüti A1-en T gyors dobását, stb.

Az alkarérintés, a vetődés, a kosárérintés, stb. 
tökéletesítése a támadás technikai folyamatainak 
gyors fejlődéséért.

A alkarérintéssel fogadja C ütését és magasan 
bejátssza B-nek, aki megüti. A1 és B1 megismétlik 
a feladatot C1-gyel. 

Az alkarérintés, a vetődés, a kosárérintés, stb. 
tökéletesítése a támadás technikai folyamatainak 
gyors fejlődéséért.
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2.IV. Játék variációk a gyors átmenetért a védekezésből támadásba. (feladatok 285 - 333)

305

306

A és B mozognak R rövid dobásaira. A mindig 
vetődéssel átjátsza B-nek, aki feladja középre C1-nek 
aki megüti a labdát.

Végrehajtás sebessége gyors mozgással - ügyesség.

A-A1 alkarérintéssel fogadja R folyamatos ütéseit. 
Gyorsan megkerüli a bóját és A2-ről megüti a labdát.

Az ütés és az alkar technikájának fejlesztése a mozgás 
gyorsaságán keresztül.
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2.IV. Játék variációk a gyors átmenetért a védekezésből támadásba. (feladatok 285 - 333)

307

308

309

A haladás közben alkarérintéssel fogadja B ütését. 
B1 feladja A1-nek, aki miután gyorsan megkerülte 
a bóját, megüti a labdát.

Végrehajtási technikák fejlesztése - mozgás 
gyorsasága - ügyesség.

R ütését B bejátssza A1-nek, ő feladja C-nek, 
aki C1-ről megüti.

Végrehajtási technikák fejlesztése - mozgás 
gyorsasága - ügyesség.

A-A1 alkarérintéssel fogadja R ütéseit, majd A2-n 
megüti T gyors dobását.

Végrehajtási technikák fejlesztése - mozgás 
gyorsasága - ügyesség.
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2.IV. Játék variációk a gyors átmenetért a védekezésből támadásba. (feladatok 285 - 333)

310

311

Akciók kivitelezése gyors technikák 
használatával - ügyesség.

A gyorsan megkerüli a bóját, vetődik A1-re és A2-re. 
A3-on megüti R dobását, stb. 

Védekező feladatok az aerob típusú technikák javítására.
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2.IV. Játék variációk a gyors átmenetért a védekezésből támadásba. (feladatok 285 - 333)

312

313

314

Amikor A alkarérintéssel fogadja R ütését, 
T alacsonyan dobja A1-nek, aki megüti. A2-A3-on 
megismétli a feladatot K-val és T-vel.

Támadás előkészítése gyors védekező kombinációkon 
keresztül - mozgás gyorsasága.

A-A1 gurulással fogadja K és T ütéseit. R váratlanul 
dobja A-nak, aki A2-n megüti.

Támadás előkészítése gyors védekező kombinációkon 
keresztül - mozgás gyorsasága.

A-A1 megkerüli a bóját és hárítja R nehéz ütéseit. 
A2-ben megüti R gyors dobását.

Támadás előkészítése gyors védekező kombinációkon 
keresztül - mozgás gyorsasága.
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2.IV. Játék variációk a gyors átmenetért a védekezésből támadásba. (feladatok 285 - 333)

315

316

B ütését A test melletti alkarérintéssel fogadja és 
magasan bejátssza B1-nek. A1-ben alkarérintéssel 
fogadja R ütését és A2-ről megüti B1 feladását.

Egy másik gyorsan végrehajtott technikai feladatot 
követő ütés pontosságának tökéletesítése - ügyesség.

A halad előre közben kap egy ütést B-től, majd 
A1-n C-től, majd A2-ből megüti B1 feladását, stb.

Egy másik gyorsan végrehajtott technikai feladatot 
követő ütés pontosságának tökéletesítése - ügyesség.
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2.IV. Játék variációk a gyors átmenetért a védekezésből támadásba. (feladatok 285 - 333)

317

318

319

A1 vetődéssel hárítja B labdáját és megpróbálja 
magasan bejátsszani C-nek, aki megüti.

Egy másik gyorsan végrehajtott technikai feladatot 
követő ütés pontosságának tökéletesítése - ügyesség.

A a hálónak háttal vetődéssel hárít egy nehéz dobást. 
A2-n alkarérintéssel fogadja a labdát, majd A3-on megüti. 
R szabályozza a feladat ritmusát.

Egy másik gyorsan végrehajtott technikai feladatot 
követő ütés pontosságának tökéletesítése - ügyesség.

A halad előre és alkarérintéssel fogadja R ütését, 
ebben a pillanatban T a megfelelő magasságban 
feladja A1-nek, aki megüti.

Egy másik gyorsan végrehajtott technikai feladatot 
követő ütés pontosságának tökéletesítése - ügyesség.
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2.IV. Játék variációk a gyors átmenetért a védekezésből támadásba. (feladatok 285 - 333)

320

321

A kosárérintéssel adó játékos motorikus válaszának 
pontossága a teljes pályás érzékelésen keresztül. 

A alkarérintéssel fogadja C ütését, rögtön utána 
R ütését test melletti alkarérintéssel fogadja A1-en 
és bejátssza B-nek, aki feladja A2-re és ő megüti

Egy másik gyorsan végrehajtott technikai feladatot 
követő ütés pontosságának tökéletesítése - ügyesség.
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2.IV. Játék variációk a gyors átmenetért a védekezésből támadásba. (feladatok 285 - 333)

322

323

324

R ütését A alkarérintéssel bejátssza B-nek, 
aki feladja A1-nek és ő megüti. Párhuzamosan 
C és D is elvégzi a feladatot.

Játékformák a csapatjáték kollektív dinamikájának 
kihasználására.

A vetődéssel A1-n hárítja R rövid dobását.

Aerob mozgások technikai fejlesztése - ügyesség.

R ütésit B vagy C vagy D bejátssza A-nak, aki 
befutással feladja B1 vagy C1 vagy D1-nek, akik megütik.

Játékformák a csapatjáték kollektív dinamikájának 
kihasználására.
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2.IV. Játék variációk a gyors átmenetért a védekezésből támadásba. (feladatok 285 - 333)

325

326

R ütéseit A test melletti alkarérintéssel fogadja és 
bejátssza B-nek, aki feladja A1-nek és ő megüti.

Feladat a gyors technikai képességek 
fejlesztésére - ügyesség.

A kosárérintéssel adja B-nek, majd A1-ről megüti 
R alacsony dobását. A2-n alkarérintéssel fogadja B ütését.

Feladat a gyors technikai képességek 
fejlesztésére - ügyesség.
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2.IV. Játék variációk a gyors átmenetért a védekezésből támadásba. (feladatok 285 - 333)

327

328

329

A halad előre, közben alkarérintéssel fogadja 
R ütését és A1-ről megüti R dobását.

Támadási és védekezési gyors technikai 
folyamatok fejlesztése.

A gurulva hárítja R ütését, A1-ről pedig megüti T dobását.

Támadási és védekezési gyors technikai 
folyamatok fejlesztése.

R dobásait D vagy C vetődéssel hárítja akcióba 
hozva A-t, aki A1-ből mindig hátrafelé feladja B-nek, 
aki B1-ből megüti.

Helyes mozdulatok alkalmazása egy megfelelő 
technikai válaszért.
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2.IV. Játék variációk a gyors átmenetért a védekezésből támadásba. (feladatok 285 - 333)

330

331

A alkarérintéssel fogadja B ütését, A1-ről pedig 
C-nek üti R dobását.

Feladat az alap technikai folyamatok 
fejlesztésére - ügyesség.

A-A1-A2 a védekező félkörön mozogva erős 
ütéseket kap R-től. A3-ban és A4-ben keresztben 
halad előre és megüti R dobásait.

Támadási és védekezési gyors technikai 
folyamatok fejlesztése.
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2.IV. Játék variációk a gyors átmenetért a védekezésből támadásba. (feladatok 285 - 333)

332

333

A-A1-A2-A3-A4 felváltva alkarérintéssel fogadja 
R és K ütéseit. Átfut a másik térfélre és A5-A6-A7 
az 5-ös zónában megüti R dobásait.

A végrehajtás biztonságának fejlesztése 
különös tekintettel a koordinációra és a gyors 
mozgásra - ügyesség.

A alkarérintéssel fogad és rögtön utána A1-n v
etődéssel hárít egy nehéz dobást. A2-n gyorsan megüti.  

A végrehajtás biztonságának fejlesztése 
különös tekintettel a koordinációra és a gyors 
mozgásra - ügyesség. 
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HARMADIK FEJEZET

FELADATOK A TÁMADÓ ÜTÉSEK TECHNIKAI - TAKTIKAI TÖKÉLETESÍ-
TÉSÉRE GYORS JÁTÉK KOMBINÁCIÓKON KERESZTÜL 

Az előrehaladásnak köszönhetően most komplexebb feladatok kö-
vetkeznek a szükséges szervezeti és izomzat felépítéshez, amik kie-
légítik a játék által támasztott növekvő igényeket.
A feladatok technikai végrehajtásának komplexitása, mint a mozgá-
sok dinamikus kombinációja, egyre jobb organikus és izom felépítést 
igényel.
Koordináció, mozgás gyorsasága, erő, teljesítmény, stb. egy taktikai 
elképzelést kell, hogy szolgáljanak: vagyis a tökéletes alkalmazkodást 
a csapatjáték által felkínált variánsokhoz. A különböző technikai fo-
lyamatok a taktikai gondolkodás növekedését hozzák, ami arra kény-
szeríti a játékost, hogy más időket válasszon és variálja az egyensúly, 
erő és intenzitás feltételeit a végrehajtás közben. A feladatok külön-
böző megoldása során a játékos olyan kombinációkkal találja szem-
ben magát, amik prezentálják az erőbéli és egyensúlyi terheket, amik 
rákényszerítik a rövid időn belüli reakciókra.
Az elért pszichológiai és technikai szintnek megfelelő ritmusban és 
ismétlés számban végrehajtott javasolt feladatok jelentős mérték-
ben fejleszteni fogják az egyéni képességeket. 

3.1. Feladatok a leütés technikai tökéletesítésére a mozgás gyorsasá-
gának fejlesztésén keresztül. 
(feladatok 334 - 405)

3.11. Gyors helyváltoztatások kombinációja a gyors idejű technikai 
végrehajtás fejlesztéséért. 
(feladatok 406 - 459)

3.111. Az ütések technikai - taktikai tökéletesítése a különböző táma-
dó játékok függvényében. 
(feladatok 460 - 510)

3.IV. Játék fázisok a leütések gyors koordinációjáért.
(feladatok 511 - 561)
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3.1. Feladatok a leütés technikai tökéletesítésére a mozgás gyorsaságának fejlesztésén keresztül. (feladatok 334 - 405)

334

335

R magasan dobja a labdát, amikor A1 felugrik.

Feladat az alap technikai folyamatok 
fejlesztésére - koordináció.

Amikor R dobja B-nek, A keresztben megindul 
a háló felé és A1-en megüti B feladását, stb. 

Feladat az alap technikai folyamatok 
fejlesztésére - koordináció.
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3.1. Feladatok a leütés technikai tökéletesítésére a mozgás gyorsaságának fejlesztésén keresztül. (feladatok 334 - 405)

336

337

338

R és K dobásait A az egyik térfélről a másikra 
futva leüti a hármas vonalon kívülről. 

Egy gyorsan végrehajtott helyváltoztatást követő leütés 
technikai pontosságának tökéletesítése - ügyesség.

A megüti a labdát, miközben hátrál, 
majd még egyszer megüti a hármas vonalon kívülről. 
R szabályozza a feladat ritmusát, stb.    

Egy gyorsan végrehajtott helyváltoztatást követő leütés 
technikai pontosságának tökéletesítése - ügyesség.

A kosárérintéssel indítja a labdát B-nek, aki feladja az 
ellenkező térfélre a 2-3-4 zónába. A gyorsan befut A1-re 
és leüti a labdát, mindig az 1-2 zónába, stb. 

Egy gyorsan végrehajtott helyváltoztatást követő leütés 
technikai pontosságának tökéletesítése - ügyesség.
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3.1. Feladatok a leütés technikai tökéletesítésére a mozgás gyorsaságának fejlesztésén keresztül. (feladatok 334 - 405)

339

340

A megkerüli a bóját, hátulról kap egy dobást R-től 
és A1-ről feladja B-nek, aki B1-ről leüti.

Feladatok a támadáshoz kapcsolódó alap technikai 
folyamatokkal - gyors helyváltoztatás.

C üti A-nak vagy B-nek, aki alkarérintéssel visszajátsza 
neki, amit C felad A1-nek vagy B1-nek, akik gyorsan leütik.

Feladatok a támadáshoz kapcsolódó alap technikai 
folyamatokkal - gyors helyváltoztatás.
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3.1. Feladatok a leütés technikai tökéletesítésére a mozgás gyorsaságának fejlesztésén keresztül. (feladatok 334 - 405)

341

342

343

A-A1 gyorsan mozog a 2-es zónából az 1-esbe 
és a háta mögül dobásokat kap K-tól és R-től, 
amit felad B-nek és C-nek, akik megütik.

Speciális feladatok a kosárérintéssel feladó játékosnak 
(támadó játék koordinációja) - ügyesség.

B kap egy ütést C-től, amit alkarérintéssel tovább
játszik A1-re, aki kosárérintéssel feladja B-nek.
B gyorsan megkerüli a bóját és B1-ből megüti a labdát.   

Speciális feladatok a kosárérintéssel feladó játékosnak 
(támadó játék koordinációja) - ügyesség.

C hosszan adja kosárérintéssel ahova A1 gyorsan 
befut és alkarérintéssel feladja B-nek, ő pedig megüti.

Alkarérintéssel történő feladás nehéz 
helyzetekből - koordináció - mozgás gyorsasága.

142



3.1. Feladatok a leütés technikai tökéletesítésére a mozgás gyorsaságának fejlesztésén keresztül. (feladatok 334 - 405)

344

345

A gyorsan hátrál A1-re és R dobását feladja B-nek, 
aki B1-ből megüti. A2-n R másik dobását leüti, közben 
B1 átfut a háló alatt és B2-n alkarérintéssel fogadja.

Különböző egyensúlyi helyzetekben végrehajtott 
dinamikus technikai folyamatok - mozgás 
gyorsasága - felugrás.

A hátrafelé fut a háló felé és A1-en R dobását 
megüti a hármas vonalon kívülről. Átmegy A2-re és test 
melletti alkarérintéssel fogadja R következő ütését.

Különböző egyensúlyi helyzetekben végrehajtott 
dinamikus technikai folyamatok - mozgás 
gyorsasága - felugrás.
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3.1. Feladatok a leütés technikai tökéletesítésére a mozgás gyorsaságának fejlesztésén keresztül. (feladatok 334 - 405)

346

347

348

C üti B-nek, aki alkarérintéssel magasan visszajátsza. 
A átmegy A1-re, ahonnan megüti C1 feladását. 

Feladat a tér- idő érzékelésre - felugrás 
a végrehajtás időzítésével. 

A és B ellenkező irányba indulnak. B1 R dobását 
keresztbe hosszan feladja A-nak, aki A1-ről balra 
törzsfordítással megüti.

Feladat a tér- idő érzékelésre - felugrás 
a végrehajtás időzítésével. 

A és B megütik R dobásait, amik hátulról érkeznek. 
Minden ütés után A és B megkerülik a bóját, stb. 

Feladat a tér- idő érzékelésre - felugrás 
a végrehajtás időzítésével. 

144



3.1. Feladatok a leütés technikai tökéletesítésére a mozgás gyorsaságának fejlesztésén keresztül. (feladatok 334 - 405)

349

350

A alkarérintéssel fogadja R ütését, majd A1-ről 
megüti K dobását.

Gyors idejű végrehajtás fejlesztése - ügyesség.

A megkerüli a bóját majd különböző helyzetekből 
megüti R alacsony dobásait.

Gyors idejű végrehajtás fejlesztése - ügyesség.
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3.1. Feladatok a leütés technikai tökéletesítésére a mozgás gyorsaságának fejlesztésén keresztül. (feladatok 334 - 405)

351

352

353

A háttal a hálónak alkarérintéssel fogadja R dobását, 
amit hátra játszik és egy gyors fordulással A1-ről megüti.

Feladat a tér érzékelésre (távolság) - ügyesség.

A és B párhuzamosan szalad előre: R jelére az egyikük 
imitálja az ütést, a másik pedig megüti a labdát. A és B 
egyszerre ugranak fel. 

A súlypont emelkedés technikai képességének 
gyors elsajátítása.

A gyorsan befut a pályára és A1-ről megüti R dobását, 
A2-ről pedig T másik térfélről érkező dobását.

Feladat a tér érzékelésre (távolság) - ügyesség.
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3.1. Feladatok a leütés technikai tökéletesítésére a mozgás gyorsaságának fejlesztésén keresztül. (feladatok 334 - 405)

354

355

A gyors helyzet változtatásokkal megüti B feladását 
mindig az 1-es zónában. R gyorsan dobálja B-nek.

Technikai képességek gyors elsajátítása.

A vetődéssel hárítja R nehéz dobását, majd rögtön 
utána A1-ből megüti R másik dobását. 

Technikai képességek gyors elsajátítása.
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3.1. Feladatok a leütés technikai tökéletesítésére a mozgás gyorsaságának fejlesztésén keresztül. (feladatok 334 - 405)

356

357

358

A átfut a háló alatt A1-re, ahol megüti R dobását.

A végrehajtás biztonságának fejlesztése, 
különös tekintettel a koordinációra.

R dobását A gyorsan helyezkedve különböző 
pozíciókból üti meg törzsfordítással.

A végrehajtás biztonságának fejlesztése, 
különös tekintettel a koordinációra.

R üti C-nek, aki alkarérintéssel küldi B-nek. 
B egymást követő feladásait A leüti. A és B a teljes 
támadó területen mozognak. 

Reakciók gyorsasága és módjai a szituációk 
gyors váltakozására.
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3.1. Feladatok a leütés technikai tökéletesítésére a mozgás gyorsaságának fejlesztésén keresztül. (feladatok 334 - 405)

359

360

Miközben A-A1-A2 mozog B üti neki a labdát. 
A3 B ütését feladja B1-re, aki megüti, stb.

A-nál technikai pontosság és sebesség fejlesztése és 
végrehajtási erő B1-nek. 

B üti A-nak, aki alkarérintéssel visszajátsza. 
Váratlanul B hosszan feladja A-nak, aki gyors 
hátrafordulással A1-ről megüti a labdát, stb.

Feladat a tér- idő érzékelésre - ügyesség.
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3.1. Feladatok a leütés technikai tökéletesítésére a mozgás gyorsaságának fejlesztésén keresztül. (feladatok 334 - 405)

361

362

363

A miután fogadta C néhány szerváját átmegy 
A1-re és sáncolja B-t. Rögtön utána, miközben oldalazik 
keresztben, A2-ről megüti R másik térfélről 
érkező dobását.

Technikai képességek helyes elsajátítása 
A-nak - mozgás gyorsasága.

Amikor A alkarérintéssel fogadja R ütését, 
K helyes ívben dobja A1-nek, aki leüti 2-es 
vagy 5-ös zónából.

Az akció gyorsasága és a végrehajtás 
pontossága - mozgás gyorsasága.

A miután megütötte R dobását, átmegy a másik térfélre 
és miután megkerülte a bóját megüti a labdát a hármas 
vonalon kívülről.

Feladat a tér érzékelésért 
(a távolságok felmérése) - koordináció.
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3.1. Feladatok a leütés technikai tökéletesítésére a mozgás gyorsaságának fejlesztésén keresztül. (feladatok 334 - 405)

364

365

A-A2 megkerülve a bóját dobásokat kap C-től hátulról, 
amiket koordinált akcióval kosárérintéssel bejátszik 
B-nek.  B minden labdát visszajátszik C-nek, stb.

Feladat a tér érzékelésért 
(a távolságok felmérése) - koordináció.

R kétszer gyors egymásutánban üti C-nek, aki test 
melletti alkarérintéssel játsza B-nek. B pontos feladását 
először A1, majd B1 üti meg, stb.

A végrehajtás biztosságának fejlesztése, 
különös tekintettel. 
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3.1. Feladatok a leütés technikai tökéletesítésére a mozgás gyorsaságának fejlesztésén keresztül. (feladatok 334 - 405)

366

367

368

A-A1 gyorsan mozog a két térfél között közben 
R és K dobásait megüti.

A mozgás gyorsasága és a végrehajtás 
koordinációja - ügyesség.

Miközben B üti C-nek, A gyorsan megkerüli 
a bóját és B1 feladását gyors akcióval megüti A1-ről.

A mozgás gyorsasága és a végrehajtás 
koordinációja - ügyesség.

Miközben C alkarérintéssel fogadja R ütését, 
A gyors irány váltással, megkerüli a bóját és B alacsony 
feladását megüti A1-ről.

Egy nagy sebességű helyzet változtatás 
utáni leütés tökéletesítése.
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3.1. Feladatok a leütés technikai tökéletesítésére a mozgás gyorsaságának fejlesztésén keresztül. (feladatok 334 - 405)

369

370

A és B minden leütés után helyet cserélnek 
a bója megkerülésével.

Gyors technikai képességek fejlesztése - végrehajtás 
időzítése - felugrás és ügyesség.

R üti C-nek, aki alkarérintéssel tovább játsza B-nek, 
ő keresztbe feladja A-nak. A megkerüli a bóját és A1-ről 
megüti B feladását.

Gyors technikai képességek fejlesztése - végrehajtás 
időzítése - felugrás és ügyesség.
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3.1. Feladatok a leütés technikai tökéletesítésére a mozgás gyorsaságának fejlesztésén keresztül. (feladatok 334 - 405)

371

372

373

B magasan kosárérintéssel adja B-nek, aki megüti 
arra a pontra, ahova B1 gyorsan áthelyezkedett.

A nagy távolságú leütés és a védekező 
alkarérintés tökéletesítése.

R dobásait A törzsfordítással megüti a 3-as 
és a 6-os zónába.

Komoly fizikai igénybevétel közbeni leütés tökéletesítése 
- helyezkedés gyorsasága - erő - ügyesség.

A és B gyorsan hátrafelé futnak. Miközben B1 megüti R 
dobását, A1 megpróbálja alkarérintéssel hárítani azt.

A nagy távolságú leütés és a védekező 
alkarérintés tökéletesítése.
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3.1. Feladatok a leütés technikai tökéletesítésére a mozgás gyorsaságának fejlesztésén keresztül. (feladatok 334 - 405)

374

375

A alkarérintéssel visszajátsza B ütését, majd 
B1 hátulról jövő feladását A1-ből megüti.

Feladat a távolság felmérésére - ügyesség.

A miközben gyorsan átmegy az egyik térfélről 
a másikra, törzsfordítással megüti R és K dobásait.

Komplex feladat a játékosok felkészítésére 
egy teljesebb és kifinomultabb játékra 
- ügyesség - helyezkedés gyorsasága.
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3.1. Feladatok a leütés technikai tökéletesítésére a mozgás gyorsaságának fejlesztésén keresztül. (feladatok 334 - 405)

376

377

378

A-A1 gyorsan helyezkedve a hármasvonalon 
kívülről üti R dobásait B-nek.

Egy gyors helyzet változtatás utáni ütés 
tökéletesítése - felugrás - koordináció - erő.

A megkerüli a bóját keresztbe futással, majd 
megüti a labdát A1-ről, rögtön utána A2-ről, végül 
A3-ról törzsfordítással.

Egy gyors helyzet változtatás utáni ütés 
tökéletesítése - felugrás - koordináció - erő.

A megáll a 3-as vonal előtt és onnan üti meg R dobását 
A1-ről, majd hátrál és R ütését alkarérintéssel kontrollálja.

Egy gyors helyzet változtatás utáni ütés 
tökéletesítése - felugrás - koordináció - erő.
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3.1. Feladatok a leütés technikai tökéletesítésére a mozgás gyorsaságának fejlesztésén keresztül. (feladatok 334 - 405)

379

380

A kosárérintéssel magasan adja B-nek, 
majd A1-en megérinti B lábát és tovább haladva 
A2-ről megüti B feladását.

Egy gyors irányváltoztatást követő ütés 
tökéletesítése - ügyesség.

B ütését A alkarérintéssel hátrajátsza és egy gyors 
fordulattal megüti A1-ből. Gyorsan átmegy A2-re és 
megüti R rövid feladását.

Az egymást követő ütések technikai 
tökéletesítése - ügyesség.
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3.1. Feladatok a leütés technikai tökéletesítésére a mozgás gyorsaságának fejlesztésén keresztül. (feladatok 334 - 405)

381

382

383

B és D hajlított térddel feladják a labdát (alacsonyról) 
A1-nek és C1-nek, akik légi kosárérintéssel adják át. 

Technikai - taktikai folyamatok figyelve a maximális 
pontosságra és ügyességre.

R dobását A és B megütik, miután gyorsan 
megkerülték a bóját. Néhány széria után A és B helyet 
cserélnek. R szabályozza a feladat ritmusát.

Egy gyors irányváltoztatást követő ütés 
tökéletesítése - ügyesség.

A alkarérintéssel fogadja B erős ütését, 
egy gyors fordulással A1-ről leüti R dobását, stb.

Egy másik gyors gyakorlatot követő leütés 
pontosságának tökéletesítése - ügyesség.
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3.1. Feladatok a leütés technikai tökéletesítésére a mozgás gyorsaságának fejlesztésén keresztül. (feladatok 334 - 405)

384

385

C halad előre és alkarérintéssel fogadja R ütését 
és tovább játsza B-nek, eközben A befut és A1-ről 
megüti B feladását.

Feladat az alap technikák fejlesztésére 
- súlypont emelkedés.

A kosárérintéssel adja B-nek, aki keresztbe tovább 
adja A1-re, ő feladja B1-nek és ő pedig megüti.

Egy másik gyors gyakorlatot követő leütés pontosságának 
tökéletesítése - ügyesség.
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3.1. Feladatok a leütés technikai tökéletesítésére a mozgás gyorsaságának fejlesztésén keresztül. (feladatok 334 - 405)

386

387

A kosárérintéssel adja B-nek, aki feladja A1-nek, 
ő gyorsan megkerüli a bóját és leüti a labdát.

Feladat az alap technikák fejlesztésére - súlypont 
emelkedés.

A dobását C feladja A1-nek vagy B1-nek, akik gyors 
befutás után megütik a labdát.

Feladat a technikai képességek fejlesztésére - gyors 
mozgás.
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3.1. Feladatok a leütés technikai tökéletesítésére a mozgás gyorsaságának fejlesztésén keresztül. (feladatok 334 - 405)

388

389

A és B gyorsan átfutnak a másik térfélre. 
A feladja R dobásait B-nek, aki megüti azokat.

Gyors technikai folyamatok fejlesztése - ügyesség - erő - 
végrehajtás időzítése.

A megüti R dobását, majd gyorsan megkerüli 
a bóját és R következő dobásait megüti A1-A2-A3-ról.

A végrehajtott mozgások folyamatosságának, 
gyorsaságának és erejének garantálnia kell a labda 
megfelelő impulzusát technikai szempontból.
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3.1. Feladatok a leütés technikai tökéletesítésére a mozgás gyorsaságának fejlesztésén keresztül. (feladatok 334 - 405)

390

391

A és B párban kapnak egy dobást R-től, amit A1 
felad B1-nek, aki leüti. A többi pár megismétli a feladatot.

Feladat a tér- idő érzékelésre 
(helyezkedés gyorsasága) - ügyesség.

A kosárérintéssel adja B-nek, aki hátra adja C-nek. 
Ő feladja A1-nek, aki gyors befutással leüti a labdát.

Feladat a tér érzékelésre (távolság felmérése) 
- ügyesség - végrehajtás időzítése.
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3.1. Feladatok a leütés technikai tökéletesítésére a mozgás gyorsaságának fejlesztésén keresztül. (feladatok 334 - 405)

392

393

394

B feladását A1 megüti R irány mutatásai alapján 
D-nek vagy E-nek.

Alap technikák fejlesztése - leütés pontossága.

R ütésére A gyorsan befut A1-re és hátrafelé feladja 
B-nek, aki B1-ből leüti.

Feladat az akciók pontosságának és technikájának 
optimalizálására - ügyesség.

A egy szerva után megüti a labdát A1-ről 
és A2-ről. Átmegy a másik pályára és hátrálva 
A3-A4-ről megüti a labdát.

Komoly fizikai igénybevétel közbeni leütés tökéletesítése 
- súlypont emelkedés - mozgás gyorsasága.
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3.1. Feladatok a leütés technikai tökéletesítésére a mozgás gyorsaságának fejlesztésén keresztül. (feladatok 334 - 405)

395

396

A lesáncolja M-et, gyorsan megkerüli 
a bóját és R dobását A1-ről megüti. A2-n és A3-on 
megismétli a feladatot. 

Feladat a támadó játékosok alap technikájának 
fejlesztésére - helyezkedés gyorsasága - ügyesség.

A1 miután megkerülte a bóját feladja B1-re, 
aki szintén a bója megkerülése után leüti a labdát.

Feladat pároknak, akik támadási kombinációkat hajtanak 
végre főleg az akció végső szakaszában.
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3.1. Feladatok a leütés technikai tökéletesítésére a mozgás gyorsaságának fejlesztésén keresztül. (feladatok 334 - 405)

397

398

A miután megkerülte a bóját különböző pozíciókból 
üti meg B feladásait.

Feladat a támadó játékosok alap technikájának 
fejlesztésére - helyezkedés gyorsasága - ügyesség.

A-A1 megütik R folyamatos dobásait. A2 feladja B-nek, 
aki B1-ről leüti a labdát.

Feladat a támadó játékosok alap technikájának 
fejlesztésére - helyezkedés gyorsasága - ügyesség.
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3.1. Feladatok a leütés technikai tökéletesítésére a mozgás gyorsaságának fejlesztésén keresztül. (feladatok 334 - 405)

399

400

401

R és R1 dobásait A különböző helyzetekből üti meg, 
miközben egyik térfélről a másikra megy.

A technikai mozgás koordinációjának fejlesztése a gyors 
helyzet változtatásokon keresztül - erő és ügyesség.

A megüti B dobását, megkerüli gyorsan a bóját 
és A1-ről megüti B következő dobását.

Végrehajtás sebessége gyors mozgással - ügyesség.

A miután megkerülte a bóját alkarérintéssel fogadja 
R erős ütéseit. Megkerüli a másik bóját és hátrafelé futás 
közben A2-A3-A4-ről megüti a labdát.

Komplex, dinamikus technikai folyamatok különböző 
pozíciókból végrehajtva.

166



3.1. Feladatok a leütés technikai tökéletesítésére a mozgás gyorsaságának fejlesztésén keresztül. (feladatok 334 - 405)

402

403

A miután megkerülte a bóját megüti K dobását. 
Gyorsan átmegy a másik térfélre, megkerüli a bóját és 
A1-ről megüti R újabb dobását.

Feladat a támadási manőverek koordinálására - mozgás 
gyorsasága - ügyesség.

A és B háttal állnak. R dobását B hátrafelé feladja 
A-nak, aki A1-ből leüti.

Gyors mozgás közbeni koordináció - felugrás - 
végrehajtás időzítése.
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3.1. Feladatok a leütés technikai tökéletesítésére a mozgás gyorsaságának fejlesztésén keresztül. (feladatok 334 - 405)

404

405

R ütéseire a fogadások, feladások, ütések 
a hármas vonalon kívülről jönnek.

Feladat a támadó játék manővereinek koordinálására.

A háttal a hálónak fogadja B dobását 
és kosárérintéssel tovább játsza maga mögé, 
gyorsan megfordul és A1-ről leüti a labdát.

A hátrafelé feladás pontosítása és tökéletesítése egy 
gyors támadási folyamatért - koordináció - felugrás.
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3.11. Gyors helyváltoztatások kombinációja a gyors idejű technikai végrehajtás fejlesztéséért. (feladatok 406 - 459)

406

407

A az 5-ös zónából áthelyezkedve 1-2-be megüti 
R dobásait az 1-es zónába. A másik térfélről megismétli 
a feladatot A3-A4-A5-ről R1 dobásaira.

Feladat a végrehajtási technika optimalizálásáért a gyors 
mozgáson keresztül - ügyesség.

A és B háttal állnak egymásnak. R dobását 
B kosárérintéssel hátra játsza A-nak, aki A1-ről feladja 
E1-nek vagy C1-nek, ők pedig leütik a labdát.

Feladat a technikai képességek fejlesztésére - ügyesség.
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3.11. Gyors helyváltoztatások kombinációja a gyors idejű technikai végrehajtás fejlesztéséért. (feladatok 406 - 459)

408

409

R hátulról dobja A-nak, aki leüti, majd megkerüli 
a bóját és A1-ről megismétli a feladatot, stb.

Játékfázisok a gyors technikai megoldásokra 
- ügyesség - koordináció.

R dobásait A-A1-A2-A3-A4 megüti a hármas 
vonalon kívülről, majd minden ütés után gyorsan 
megkerülik a bóját.

Játékfázisok a gyors technikai megoldásokra 
- ügyesség - koordináció.
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3.11. Gyors helyváltoztatások kombinációja a gyors idejű technikai végrehajtás fejlesztéséért. (feladatok 406 - 459)

410

411

B R ütését alkarérintéssel adja A-nak, 
aki feladja B1-nek. Ő különböző helyzetekből 
energikus törzsfordítással üti meg a labdát.

Feladat az alap technikák fejlesztésére 
- koordináció - ügyesség.

A-A1-A2 megüti R gyors egymás utáni dobásait. 
Miután megkerüli a bóját A3-A4-A5-ről megismétli 
a feladatot.

Feladat az alap technikák fejlesztésére 
- koordináció - ügyesség.
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3.11. Gyors helyváltoztatások kombinációja a gyors idejű technikai végrehajtás fejlesztéséért. (feladatok 406 - 459)

412

413

414

A és B egyszerre ugranak fel, miközben C egyikükre 
üti a labdát.

Feladat a motorikus képességek fenntartására 
és fejlesztésére (gyorsaság, felugrás és erő).

A-A1 megkerüli a bóját és megüti R alacsony dobásait.

Feladat a motorikus képességek fenntartására 
és fejlesztésére (gyorsaság, felugrás és erő).

A és B egyszerre ütik meg az R-től és T-től kapott 
labdát. Minden ütés után gyorsan helyet cserélnek. 

Feladat a motorikus képességek fenntartására 
és fejlesztésére (gyorsaság, felugrás és erő).
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3.11. Gyors helyváltoztatások kombinációja a gyors idejű technikai végrehajtás fejlesztéséért. (feladatok 406 - 459)

415

416

A és B hátulról erősen ledobják a labdát úgy, 
hogy magasra pattanjon, aláfutnak és A1-B1-ről megütik.

A végrehajtás gyorsaságának fejlesztése 
- koordináció - ügyesség.

A gyorsan megkerüli a bóját, alkarérintéssel fogadja 
R ütését és rögtön utána A1-ről megüti R alacsony 
feladását. Visszahátrál és A2-ről a hármasvonalon 
kívülről megüti a következő labdát.

A végrehajtás pontossága és koordinációja - mozgás 
gyorsasága - ügyesség.
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3.11. Gyors helyváltoztatások kombinációja a gyors idejű technikai végrehajtás fejlesztéséért. (feladatok 406 - 459)

417

418

Amikor A alkarérintéssel fogadja K ütését, 
R magasan dobja A1-nek, aki balra fordulva megüti.

A végrehajtás időzítésének és biztosságának 
fejlesztése - ügyesség - felugrás.

Amikor A megindul a bója felé R dobja A1-re, 
aki megüti a hármas vonalon kívülről.

A végrehajtás időzítésének és biztosságának 
fejlesztése - ügyesség - felugrás.
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3.11. Gyors helyváltoztatások kombinációja a gyors idejű technikai végrehajtás fejlesztéséért. (feladatok 406 - 459)

419

420

A miközben hátrál különböző pozíciókból 
megüti R alacsony dobásait.

Gyors mozgás és a végrehajtás koordinációja - ügyesség.

A-A1 folyamatos kereszt mozgással megüti 
R pontos dobásait.

Gyors mozgás és a végrehajtás koordinációja - ügyesség.
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3.11. Gyors helyváltoztatások kombinációja a gyors idejű technikai végrehajtás fejlesztéséért. (feladatok 406 - 459)

421

422

R dobásait A megüti, B pedig alkarérintéssel hárítja. 
Minden akció után A és B megkerülik a bóját.

Gyors helyezkedés és a technikai mozgás koordinációja.

A a hármas vonalon kívülről különböző pozíciókból 
üti meg R dobásait. R szabályozza a feladat ritmusát.

A végrehajtás biztosságának fejlesztése - felugrás - erő.
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3.11. Gyors helyváltoztatások kombinációja a gyors idejű technikai végrehajtás fejlesztéséért. (feladatok 406 - 459)

423

424

425

A és B gyorsan haladnak előre, A megáll 
a hármas vonal előtt és A1-ről megüti a labdát. 
B vele párhuzamosan B1-ről üti meg a labdát.

Technikai képességek gyors elsajátítása 
- ügyesség - felugrás.

A megüti az 5-ös zónából a labdát, majd keresztben 
átszalad, a hármas vonalon kívülről felugrik és A1-ről 
megüti a 2-3-as zónából is.

A technikai képességek gyors elsajátítása.

A megüti a 4-es zónából, majd gyorsan A1-en 
a 2-es zónából a labdát. Gyorsan megkerüli a bóját 
és a A2-n a 3-as zónából üti meg a labdát. 
R szabályozza a feladat ritmusát.

A végrehajtás biztosságának fejlesztése - felugrás.
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3.11. Gyors helyváltoztatások kombinációja a gyors idejű technikai végrehajtás fejlesztéséért. (feladatok 406 - 459)

426

427

A megüti R hosszú feladását. Gyorsan megkerüli a bóját 
és A1-en a hármas vonalon kívülről üti meg a labdát.

A végrehajtás biztosságának fejlesztése a gyors 
helyváltoztatáson keresztül - felugrás.

A gyors érkezéssel megkerüli a bóját és A1-A2-n 
a hármas vonalon kívülről megüti B-B1 másik térfélről 
érkező feladásait.

A végrehajtás biztosságának fejlesztése a gyors 
helyváltoztatáson keresztül - felugrás.
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3.11. Gyors helyváltoztatások kombinációja a gyors idejű technikai végrehajtás fejlesztéséért. (feladatok 406 - 459)

428

429

A-A1-A2 energikus törzs fordítással megüti R gyors 
dobásait. Miközben megkerüli a bóját A3-ról is 
megüti a 6-os zónába.

Az ütések pontosságának tökéletesítése, 
A-A1-A2 ütéseit az 1-es zónába célozza.

A néhány felugrásból elvégzett szerva után, előre szalad, 
megkerüli a bóját, hátrál, majd megüti R dobását.

Egy másik gyors gyakorlatot követő ütés pontosságának 
tökéletesítése - felugrás.
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3.11. Gyors helyváltoztatások kombinációja a gyors idejű technikai végrehajtás fejlesztéséért. (feladatok 406 - 459)

430

431

R dobását A hátulról  feladja B-nek, aki megüti. 
A1-B1-en gyorsan megismétlik a feladatot.

A feladatok ismétlése közben a játékosok mindig a 
gyors, pontos végrehajtásra és a maximális erőkifejtésre 
törekednek - felugrás.

A-A1-A2 miután megkerülte a bóját megüti B feladásait. 
R szabályozza a feladat ritmusát.

A feladatok ismétlése közben a játékosok mindig a 
gyors, pontos végrehajtásra és a maximális erőkifejtésre 
törekednek - felugrás.
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3.11. Gyors helyváltoztatások kombinációja a gyors idejű technikai végrehajtás fejlesztéséért. (feladatok 406 - 459)

432

433

A miután leüti a labdát követi R dobását, amit A1-en 
egy gyors visszafordulással felad B-nek, aki megüti, stb. 

Feladat az alap technikák fejlesztésére - ügyesség.

B alacsony dobásait A megüti. A és B a pálya teljes 
szélességében mozognak, miközben kapják R dobásait.

Feladat pároknak, akik kombinációkat hajtanak végre 
elsősorban a támadás végső fázisában - felugrás.
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3.11. Gyors helyváltoztatások kombinációja a gyors idejű technikai végrehajtás fejlesztéséért. (feladatok 406 - 459)

434

435

A gyorsan megkerüli a bóját, majd végig a hálóval 
szemben maradva A1-en megüti R dobását a hármas 
vonalon kívülről törzsfordítással.

Gyors irányváltoztatás és a távoli ütések 
pontosságának fejlesztése.

A megérinti a hálót, majd miután megkerülte a bóját  
A1-ről R dobását energikus törzsfordítással megüti.

Gyors irányváltoztatás és a távoli ütések 
pontosságának fejlesztése.
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3.11. Gyors helyváltoztatások kombinációja a gyors idejű technikai végrehajtás fejlesztéséért. (feladatok 406 - 459)

436

437

438

A és B gyorsan befutnak keresztben, hogy elérjék R 
dobásait, amiket A1-B1-ből törzsfordítással megütnek 
az 5-ös zónába.

Feladat az alap technikák fejlesztésére - felugrás - gyors 
helyezkedés - végrehajtás pontossága.

A R dobását keresztbe megüti, A1-en R jelzésére 
ejti a labdát.

Feladat az alap technikák fejlesztésére - felugrás - gyors 
helyezkedés - végrehajtás pontossága.

A miután megkerüli a bóját megüti R dobását 
az R által megjelölt zónába.

Feladat az alap technikák fejlesztésére - felugrás - gyors 
helyezkedés - végrehajtás pontossága.
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3.11. Gyors helyváltoztatások kombinációja a gyors idejű technikai végrehajtás fejlesztéséért. (feladatok 406 - 459)

439

440

A megüti R dobását és miután megkerülte a bóját 
A1-ről is megüti a labdát. A-A1 energikus törzsfordítással 
üti meg a labdát.

Gyors helyzet változtatások a teljes pályán - technikai 
képességek fejlesztése - felugrás.

A szerva után keresztbe átszalad és A1-en hárítja 
R ütését, még mindig keresztbe tovább szalad A2-re 
ahonnan balra fordulva megüti R dobását.

Gyors helyzet változtatások a teljes pályán - technikai 
képességek fejlesztése - felugrás.
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3.11. Gyors helyváltoztatások kombinációja a gyors idejű technikai végrehajtás fejlesztéséért. (feladatok 406 - 459)

441

442

A háttal áll a hálónak, amikor R indítja a dobást 
megfordul és befut A1-re, ahonnan balra fordulva 
keresztbe megüti a labdát. 

Feladat a tér- idő érzékelésre (röppálya) - felugrás.

R dobását A megüti a hármas vonalon kívülről, 
majd megkerüli a bóját és  A1-ről is megüti, stb.

Feladatok az idő érzékelésére (gyors helyezkedés) 
- ütéseknél a végrehajtás gyorsasága.
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3.11. Gyors helyváltoztatások kombinációja a gyors idejű technikai végrehajtás fejlesztéséért. (feladatok 406 - 459)

443

444

A megüti a labdát a hármas vonalon kívülről, 
megkerüli a bóját majd megüti A1-ről is a labdát.
B alkarérintéssel fogadja az ütéseket. 

Feladatok az idő érzékelésére (gyors helyezkedés) 
- ütéseknél a végrehajtás gyorsasága.

R gyorsan és nem túl magasan dobja A-nak a labdát, 
aki a bója megkerülése után megüti, stb.

Feladat az alap technikák fejlesztésére - felugrás.
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3.11. Gyors helyváltoztatások kombinációja a gyors idejű technikai végrehajtás fejlesztéséért. (feladatok 406 - 459)

445

446

A R jelzésére megfordul, majd a dobását A1-ről megüti.

Feladat az alap technikák fejlesztésére - felugrás.

A gyorsan befut a pályára és megüti R két egymás 
utáni dobását A1-A2-n, stb.

Feladat az alap technikák fejlesztésére - felugrás.
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3.11. Gyors helyváltoztatások kombinációja a gyors idejű technikai végrehajtás fejlesztéséért. (feladatok 406 - 459)

447

448

A a felugrásból elvégzett szerva után keresztben 
halad előre és R dobásait megüti a hármas vonalon 
kívülről A1-A2-A3-ról.

Feladat a technikai képességek fejlesztésére - ütések 
pontossága az 1-es zónába - felugrás.

A-A1-A2 megkerüli a bóját és a hármas vonalon kívülről 
megüti R dobásait, amelyek különböző magasságúak.

Feladat a technikai képességek fejlesztésére - ütések 
pontossága az 5-ös zónába - felugrás.
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3.11. Gyors helyváltoztatások kombinációja a gyors idejű technikai végrehajtás fejlesztéséért. (feladatok 406 - 459)

449

450

A-A1 gyorsan átszaladva B mögött hátulról 
kapja a dobásokat B-től, amiket leüt.

Feladat a technikai képességek fejlesztésére 
- ügyesség - felugrás.

R úgy csinál, mintha feladná a labdát A1-nek, 
majd hirtelen megfordul és a túloldalon A2-re adja fel, 
aki leüti a labdát.   

Feladat a technikai képességek fejlesztésére 
- ügyesség - felugrás.

189



3.11. Gyors helyváltoztatások kombinációja a gyors idejű technikai végrehajtás fejlesztéséért. (feladatok 406 - 459)

451

452

A-A1 miután megkerülte a bóját energikus 
törzsfordítással üti meg a labdát.

Feladat a technikai képességek fejlesztésére 
- ügyesség - felugrás.

A hátrafelé halad a hálóval szemben, 
ahogy megkerüli a bóját A1-ről gyorsan megüti a labdát.

Feladat a technikai képességek fejlesztésére 
- ügyesség - felugrás.
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3.11. Gyors helyváltoztatások kombinációja a gyors idejű technikai végrehajtás fejlesztéséért. (feladatok 406 - 459)

453

454

455

A miután gyorsan megkerüli a bóját az R-től 
kapott labdát a túl oldalról erősen megüti. Átmegy a 
másik térfélre, ott is megkerüli a bóját és A1-ről megüti 
R dobását.

Egy nagy sebességű helyváltoztatást követő ütés 
tökéletesítése - felugrás.

Amikor R dobja a labdát, A a hálóval szemben 
átfut és A1-ről és a hármas vonalon kívülről felugrásból 
megüti a labdát.

Egy nagy sebességű helyváltoztatást követő ütés 
tökéletesítése - felugrás.

A adja B-nek, majd gyorsan megkerüli a bóját 
és A1-en megüti B hátulról érkező feladását.

Egy nagy sebességű helyváltoztatást követő ütés 
tökéletesítése - felugrás.
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3.11. Gyors helyváltoztatások kombinációja a gyors idejű technikai végrehajtás fejlesztéséért. (feladatok 406 - 459)

456

457

A gyorsan halad előre és A1-ről, a hármas vonalon 
kívülről keresztben, jobbra fordulva megüti a labdát.

Feladat a technikai képességek fejlesztésére 
- felugrás - ügyesség.

A miután szervált néhányat felugrásból, gyorsan 
befut és R folyamatos ütéseit megüti A1-A2-A3-ról.

Technikai - taktikai folyamat az ügyesség és a maximális 
pontosság tiszteletben tartásával.
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3.11. Gyors helyváltoztatások kombinációja a gyors idejű technikai végrehajtás fejlesztéséért. (feladatok 406 - 459)

458

459

A megkerüli a bóját, majd gyorsan előre fut keresztben 
és R dobását A1-ről a hármas vonalon kívülről megüti.

Technikai - taktikai folyamat az ügyesség és a maximális 
pontosság tiszteletben tartásával.

R dobásait A megüti a 2-es zónából, A1-ről a hármas 
vonalon kívülről és A2-ről a 4-es zónából.

Technikai - taktikai folyamat az ügyesség és a maximális 
pontosság tiszteletben tartásával.
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3.111. Az ütések technikai - taktikai tökéletesítése a különböző támadó játékok függvényében. (feladatok 460 - 510)

460

461

R dobására A gyorsan befut A1-re, hogy keresztbe feladja 
B-nek a labdát, aki miután hátrafelé szaladva megkerülte 
a bóját B1-ről megüti a labdát.

A feladó motorikus válaszainak pontossága - mozgás 
gyorsasága - ügyesség.

A az R-től kapott labdát tovább játsza B1-re, aki, 
míg ő megkerüli a bóját hátrafelé feladja neki és 
A1-ről megüti a labdát.

A feladó motorikus válaszainak pontossága - mozgás 
gyorsasága - ügyesség.
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3.111. Az ütések technikai - taktikai tökéletesítése a különböző támadó játékok függvényében. (feladatok 460 - 510)

462

463

C feladását A A1-ről megüti, majd rögtön felugrik 
sáncolni A2-n, ezután A3-n C hosszú dobását jobbra 
fordulva üti meg, stb. 

Feladat a támadó akciók gyors technikai kivitelezéséért
- időzítés - koordináció.

A1 megüti B dobását, hátrál A2-re és alkarérintéssel 
fogad egy erős és nehéz ütést, A3-on pedig újra 
megüti B dobását.

Feladat a támadó akciók gyors technikai kivitelezéséért 
- időzítés - koordináció.
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3.111. Az ütések technikai - taktikai tökéletesítése a különböző támadó játékok függvényében. (feladatok 460 - 510)

464

465

A magasan dobja B-nek, majd A1-ről megüti R dobását, 
átszalad A2-re és ott B feladását üti meg.

A végrehajtás sebessége gyors mozgással 
- felugrás - ügyesség.

Miközben A1 megüti C feladását, R üti B-nek, aki 
alkarérintéssel adja C1-nek, ő feladja A2-nek, aki megüti. 

A végrehajtás sebessége gyors mozgással 
- felugrás - ügyesség.
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3.111. Az ütések technikai - taktikai tökéletesítése a különböző támadó játékok függvényében. (feladatok 460 - 510)

466

467

A, amikor megkerüli a bóját kap egy dobást 
hátulról R-től és törzsfordítással A1-en megüti a labdát.

Helyváltoztatás gyorsasága és a technikai mozgás 
koordinációja - felugrás.

A hátrafelé befut A1-ra, ahol egy gyors fordulattal 
megüti R dobását. A2-n pedig alkarérintéssel fogadja 
B erős ütését.

Helyváltoztatás gyorsasága és a technikai mozgás 
koordinációja - felugrás.
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3.111. Az ütések technikai - taktikai tökéletesítése a különböző támadó játékok függvényében. (feladatok 460 - 510)

468

469

A és B keresztben haladnak előre, A1-en megüti 
R dobását, majd R úgy dobja A2-nek és B1-nek, hogy 
egyszerre üssék meg a labdát, stb.

Egy gyors helyzet változtatást követő ütés 
tökéletesítése - felugrás.

B miután eldobta A-nak, aki A1-ről megüti, gyorsan 
átmegy B1-re, ahonnan üti C-nek. A C-től visszaérkező 
labdát B2 feladja A2-nek, aki megüti.

A játék különböző fázisaiban egymást követő 
technikai folyamatok - felugrás.
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3.111. Az ütések technikai - taktikai tökéletesítése a különböző támadó játékok függvényében. (feladatok 460 - 510)

470

471

A mozgás gyorsasága és a végrehajtás 
koordinációja - ügyesség - felugrás.

Mint a 469-es feladat azzal a változással, hogy E üti 
C-nek és ezzel egy időben dobja B A1-nek, felgyorsítván 
így a feladatot.

A játék különböző fázisaiban egymást követő 
technikai folyamatok - felugrás.
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3.111. Az ütések technikai - taktikai tökéletesítése a különböző támadó játékok függvényében. (feladatok 460 - 510)

472

473

Miután keresztezték egymást B-vel, A1-ről alkarérintéssel 
adja B1-nek, aki keresztbe feladja A2-nek, ő pedig megüti.

Feladat a komplex technikai - taktikai képességek 
fejlesztésére - ügyesség - koordináció és tér- idő 
érzékelés.

A1 és B1 alkarérintéssel adja hátrafelé a labdát, 
A2 feladja B2-nek, aki gyorsan megüti.

Feladat a komplex technikai - taktikai képességek 
fejlesztésére - ügyesség - koordináció és tér- idő 
érzékelés.
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3.111. Az ütések technikai - taktikai tökéletesítése a különböző támadó játékok függvényében. (feladatok 460 - 510)

474

475

Felugrás a végrehajtás időzítésével 
- ügyesség - koordináció.

A a C-től kapott labdát feladja B-nek, majd átszalad 
A1-re, ahol megüti T dobását.

Felugrás a végrehajtás időzítésével 
- ügyesség - koordináció.
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3.111. Az ütések technikai - taktikai tökéletesítése a különböző támadó játékok függvényében. (feladatok 460 - 510)

476

477

A R-től kapja a labdát, amit A1-ről hátrafelé felad B-nek, 
aki miután gyorsan megkerüli a bóját B1-ről megüti.

Feladat a látás és motorikus mozgás gyors 
összehangolására egy biztos technikai - taktikai 
teljesítményéért.

R folyamatosan dobja a labdát A-nak és B-nek, 
különböző pozíciókból A1 feladja B1-nek, aki megüti.

Feladat pároknak, akik kombinációs feladatokat hajtanak 
végre elsősorban a támadás végső fázisában - ügyesség.
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3.111. Az ütések technikai - taktikai tökéletesítése a különböző támadó játékok függvényében. (feladatok 460 - 510)

478

479

A1 kosárérintéssel adja keresztben B1-nek, 
aki hosszan feladja A2-nek, ő pedig megüti a labdát.

Feladat a tér- idő érzékelésre (röppálya) - végrehajtás 
időzítése - ügyesség - a feladó specifikus feladata 
(támadó játék koordinációja).

R dobására A és B megkerülik a bóját, A1 hátrafelé 
feladja B1-nek, aki gyorsan megüti.

Feladat a tér- idő érzékelésre (röppálya) - végrehajtás 
időzítése - ügyesség - a feladó specifikus feladata 
(támadó játék koordinációja).
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3.111. Az ütések technikai - taktikai tökéletesítése a különböző támadó játékok függvényében. (feladatok 460 - 510)

480

481

A és B keresztbe mennek a 2-es zónába. Miközben 
A1 hátrafelé tovább adja az R-től kapott labdát, B irányt 
változtat és B1-ből törzsfordítással üti meg azt.

Feladat a tér- idő érzékelésre (röppálya) - végrehajtás 
időzítése - ügyesség - a feladó specifikus feladata 
(támadó játék koordinációja).

A1 miután megkerüli a bóját kap egy dobást B-től, 
amit hátrafelé felad. B megkerüli a bóját és B1-ről 
megüti a labdát.

Feladat a tér- idő érzékelésre (röppálya) - végrehajtás 
időzítése - ügyesség - a feladó specifikus feladata 
(támadó játék koordinációja).
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3.111. Az ütések technikai - taktikai tökéletesítése a különböző támadó játékok függvényében. (feladatok 460 - 510)

482

483

A R-től kapja a labdát, amit hátrafelé tovább játszik 
B-nek, aki hosszan feladja A-nak, ő miután megkerülte 
a bóját A1-ről megüti a labdát.

Helyváltoztatás gyorsasága és a technikai mozgás 
koordinációja.

A kosárérintéssel magasan adja B-nek, majd A1-ről 
megüti R alacsony dobását. A2-n kapja B magas és 
hosszú feladását és leüti.

Gyors kivitelezés a végrehajtás időzítésével 
- felugrás - ügyesség.
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3.111. Az ütések technikai - taktikai tökéletesítése a különböző támadó játékok függvényében. (feladatok 460 - 510)

484

485

A1 kosárérintéssel keresztbe adja B-nek, 
aki B1-ről megüti.

Gyors kivitelezés a végrehajtás időzítésével 
- felugrás - ügyesség.

A-A1 két gyors egymás utáni ütés után átmegy A2-re 
és rögtön utána A3-ra, hogy lesáncolja M-et és N-et, stb.

Gyors kivitelezés a végrehajtás időzítésével 
- felugrás - ügyesség.
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3.111. Az ütések technikai - taktikai tökéletesítése a különböző támadó játékok függvényében. (feladatok 460 - 510)

486

487

Feladat a támadáshoz kapcsolódó 
alap folyamatokkal - gyors helyzet változtatás.

A vetődéssel hárítja R dobását, megkerüli a bóját 
és A1-ről és A2-ről megüti a labdát.

Feladat a végrehajtás technikájának optimalizálásáért a 
mozgás koordinációján keresztül - fürgeség - felugrás.
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3.111. Az ütések technikai - taktikai tökéletesítése a különböző támadó játékok függvényében. (feladatok 460 - 510)

488

489

490

T ütését A alkarérintéssel hátra adja, majd egy gyors 
fordulattal átmegy A1-re, ahonnan megüti a labdát, 
átfut a háló alatt és megismétli a feladatot R-rel.

A végrehajtás biztosságának fejlesztése különös 
tekintettel a mozgás gyorsaságára és koordinációjára 
- felugrás.

A miután magasan feladta a labdát B-nek, átszalad A1-re 
és alkarérintéssel fogadja R erős ütését. Gyorsan átmegy 
A2-re, hogy megüsse B magas feladását, stb.

Egy másik gyorsan végrehajtott feladatot követő ütés 
pontosságának tökéletesítése - ügyesség.

Az ellenkező térfélről A kosárérintéssel adja B-nek, 
majd gyorsan átmegy a háló alatt A1-re, ahova B 
hátrafelé adja C-nek. Ő feladja A1-nek, aki pedig megüti.

Egy gyors helyzet változtatást követő ütés 
tökéletesítése - felugrás - fürgeség.
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3.111. Az ütések technikai - taktikai tökéletesítése a különböző támadó játékok függvényében. (feladatok 460 - 510)

491

492

A kap egy ütést R-től, amit alkarérintéssel tovább 
játszik B-nek, ő feladja A1-nek, aki a bója megkerülése 
után megüti.

A hatékonysági szint megtartása alap technikai 
folyamatokon keresztül - felugrás.

R dobására A és B egymást keresztezve megkerülik a 
bóját. A1  oldalra adja kosárérintéssel B1-nek, aki tovább 
adja D1-nek, ő pedig megüti. 

Feladat a komplex technikai - taktikai képességek 
fejlesztésére - ügyesség - mozgás gyorsasága.
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3.111. Az ütések technikai - taktikai tökéletesítése a különböző támadó játékok függvényében. (feladatok 460 - 510)

493

494

A miután feladta B-nek, aki üti C-nek, gyorsan 
átmegy a háló alatt és C alkarérintéssel adott labdáját 
megüti A1-ről.

Feladat a helyváltoztatás gyorsaságának fejlesztése 
és a technikai mozgás koordinációja - felugrás.

R dobását A A1-ről alkarérintéssel feladja B-nek, 
aki miután sáncol egyet B1-ről megüti a labdát.

Feladat a helyváltoztatás gyorsaságának fejlesztése 
és a technikai mozgás koordinációja - felugrás.
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3.111. Az ütések technikai - taktikai tökéletesítése a különböző támadó játékok függvényében. (feladatok 460 - 510)

495

496

A miután megüti R dobását, átmegy A1-re, 
hogy megüsse B-nek, stb.

Feladat alap technikai folyamatok - koordináció.

Amikor B gyorsan megkerüli R-t, üti a labdát A-nak, 
ő A1-ről tovább adja B1-nek, aki gyorsan feladja 
A2-nek, ő pedig megüti a labdát, stb.

Feladat a technika optimalizálásáért és az akció 
pontosságáért - ügyesség - felugrás.
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3.111. Az ütések technikai - taktikai tökéletesítése a különböző támadó játékok függvényében. (feladatok 460 - 510)

497

498

A megüti R dobását, rögtön utána A1 feladja B-nek, 
aki B1-ből megüti. A minden akció után megkerüli 
a bóját, stb.

A feladás és az ütés váltakozása R-nél - specifikus 
jellegzetességek felkutatása.

A miután magasan feladja B-nek, A1-en megüti 
K dobását, majd gyorsan átmegy A2-re, ahonnan 
B feladását üti meg.

Egy nagy sebességű helyváltoztatást követő ütés 
tökéletesítése - felugrás.
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3.111. Az ütések technikai - taktikai tökéletesítése a különböző támadó játékok függvényében. (feladatok 460 - 510)

499

500

A a háta mögül kap egy dobást R-től, amit gyorsan 
megüt. Átmegy a másik térfélre és megismétli a 
gyakorlatot K-val, stb.

Feladat a látás és a motorikus mozgás gyors 
szinkronizációjáért egy biztos technikai - taktikai 
teljesítményéért - felugrás.

B - B1 keresztben haladva feladja A - A1-re, aki megüti. 
R szabályozza a feladat ritmusát.

A kosárérintéssel feladás és támadó feladatok 
váltakozása - specifikus jellegzetességek 
felkutatása - ügyesség.
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3.111. Az ütések technikai - taktikai tökéletesítése a különböző támadó játékok függvényében. (feladatok 460 - 510)

501

502

R dobására A és B elindulnak ellenkező irányba. 
A1 gyors fordulással feladja B-nek, aki B1-ről 
törzsfordítással megüti a labdát.

Egy gyors helyzet változtatást követő ütés 
tökéletesítése - gyors mozgás koordinációja.

Amikor R dobja B-nek, A gyorsan elindul háttal a hálónak, 
megfordul és A1-ről megüti a labdát.

Specifikus feladat az ütés technikai képességének 
optimális fejlesztéséért.
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3.111. Az ütések technikai - taktikai tökéletesítése a különböző támadó játékok függvényében. (feladatok 460 - 510)

503

504

Miközben B és C kosárérintéssel adogatják egymásnak a 
labdát, A megkerüli a bóját és A1-en megszakítja a labda 
ívét és megüti azt az 1-5 zónába.

Felugrás a kivitelezés időzítésével - ügyesség.

A1 megüti R dobását, majd A2-ről K dobását.

Kivitelezés sebessége gyors mozgással - felugrás.
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3.111. Az ütések technikai - taktikai tökéletesítése a különböző támadó játékok függvényében. (feladatok 460 - 510)

505

506

R folyamatos ütéseit C alkarérintéssel adja A-nak, 
aki feladja B-nek, ő pedig megüti a 4-es zónából. Minden 
akció után A és B megkerülnek egy bóját, stb.

Feladat az alap technikák fejlesztésére 
- ügyesség - felugrás.

R dobását A üti B-nek, majd R következő 
dobását leüti A1-ről, stb.

A játék különböző fázisaiban egymást követő technikai 
folyamatok - felugrás - mozgás gyorsasága.
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3.111. Az ütések technikai - taktikai tökéletesítése a különböző támadó játékok függvényében. (feladatok 460 - 510)

507

508

A megüti R dobását, majd A1-en alkarérintéssel fogadja 
B ütését. Gyorsan megkerüli R-t  és A2-A3-n megismétli a 
feladatot R-rel és C-vel. A1 és A3 B-től és C-től kaphatnak 
rövid labdákat, amiket vetődéssel hárítanak, stb. 

Feladat, ami arra kötelezi a játékost, hogy variálja az 
egyensúlyi, erő és intenzitás  feltételeket a technikai 
végrehajtásban - ügyesség.

A kap egy ütést B-től, amit alkarérintéssel visszajuttat 
B1-re, aki feladja A1-nek, ő pedig megüti. A2 és A3 
megismétli a feladatot C-vel és C1-gyel, stb.

Egy nagy sebességű helyváltoztatást követő ütés 
tökéletesítése - felugrás - ügyesség.

217



3.111. Az ütések technikai - taktikai tökéletesítése a különböző támadó játékok függvényében. (feladatok 460 - 510)

509

510

Amikor R dobja a labdát, A keresztben gyorsan befut 
A1-re, ahonnan hátrafelé feladja B-nek, aki befut B1-re 
és onnan szintén hátra tovább adja C-nek, ő C-ről 
megüti a labdát.

A feladó speciális feladata (a támadó játék 
koordinációja) - ügyesség.

R dobásait A-ról üti B-nek, A1-ről pedig leüti, stb.

Feladat pároknak, akik technikai kombinációkat 
hajtanak végre első sorban a védekezés és támadás 
végső fázisában.
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3.IV. Játék fázisok a leütések gyors koordinációjáért. (feladatok 511 - 561)

511

512

B C D E F gyors egymásutánban feladják a labdát 
A-nak, aki leüti. A maradhat a háló előtt is vagy 
kimehet a hármas vonalon kívülre.

A támadó akciók tökéletesítése nehéz fizikai 
terhelésnél - felugrás - ügyesség.

Mint az 511-es feladat azzal a változtatással, 
hogy A középről üti meg.

A támadó akciók tökéletesítése nehéz fizikai 
terhelésnél - felugrás - ügyesség.
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3.IV. Játék fázisok a leütések gyors koordinációjáért. (feladatok 511 - 561)

513

514

Amikor R dobja B-nek A elindul előre és amikor 
odaér A1-be visszafordul, hogy megüsse B feladását.

Specifikus feladatok az ütés technikájának optimális 
fejlesztésére - mozgás gyorsasága - felugrás.

C alkarérintésére A gyorsan megkerüli, B pedig 
befut B1-re, hogy feladja A1-nek, aki leüti.

Specifikus feladatok az ütés technikájának optimális 
fejlesztésére - mozgás gyorsasága - felugrás.
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3.IV. Játék fázisok a leütések gyors koordinációjáért. (feladatok 511 - 561)

515

516

R ütését C alkarérintéssel fogadja és adja B-nek, aki 
feladja A1-nek vagy D1-nek, akik pedig leütik. Aki nem 
kap labdát B-től az megüti R1 gyors dobását.

Feladat a játékosok alap technikájának fejlesztésére - 
felugrás a végrehajtás időzítésével.

Az R-től érkező dobásokat A-A1 energikus törzs 
forgatásokkal feladja B-nek, aki miután megkerülte 
a bóját megüti.

A helyváltoztatás gyorsasága tér- idő érzékelés 
pontosságával - felugrás.

221



3.IV. Játék fázisok a leütések gyors koordinációjáért. (feladatok 511 - 561)

517

518

B kosárérintéssel adja C-nek, aki hátrafelé feladja, 
miközben A befut A1-re ahonnan megüti a labdát a 
hármas vonalon kívülről.

A végrehajtás sebessége gyors mozgással - a hátrafelé 
feladás pontosságának technikája.

B kosárérintéssel adja a háta mögé A1-nek, 
ő feladja C-nek, aki megüti.

A végrehajtás sebessége gyors mozgással - a hátrafelé 
feladás pontosságának technikája.
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3.IV. Játék fázisok a leütések gyors koordinációjáért. (feladatok 511 - 561)

519

520

521

A alkarérintéssel fogadja T ütéseit és A1-en a hármas 
vonalon kívülről megüti R hátulról jövő dobásait.

Az alkar érintés kontrolálása és gyors támadó technikai 
folyamatok - ügyesség - mozgás gyorsasága.

A kosárérintéssel adja B-nek, aki hátrafelé tovább adja 
C-nek. A és B egyszerre felugranak A1-en és B1-en és 
egyikük megüti C feladását, stb.

Akció gyorsasága - s végrehajtás sebessége gyors 
mozgással - felugrás.

A elindul háttal a hálónak és egy gyors fordulással 
megüti R hátulról érkező dobását. A1-ről, a hármas 
vonalon kívülről pedig megüti B dobását.

A gyors támadó folyamatok technikai 
fejlesztése - felugrás - koordináció.
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3.IV. Játék fázisok a leütések gyors koordinációjáért. (feladatok 511 - 561)

522

523

Amikor A és B gyorsan megkerülik a bóját 
R magasan dobja a labdát A1-nek, aki feladja B1-nek, 
ő pedig megüti, stb.

Feladat pároknak, akik kombinációkat hajtanak végre, 
elsősorban a támadás végső fázisában - a helyváltoztatás 
gyorsasága - felugrás - ügyesség.

A kosárérintéssel adja B-nek, aki alkarérintéssel feladja 
maga mögé A1-nek, ő pedig erőből megüti, stb.

Feladat a motorikus és optikai érzékelés gyors 
szinkronizációjához a biztos technikai - taktikai 
teljesítményhez - felugrás - koordináció.
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3.IV. Játék fázisok a leütések gyors koordinációjáért. (feladatok 511 - 561)

524

525

R ütését A alkarérintéssel magasan adja B-nek, 
gyorsan megkerüli a bóját és A1-en megüti R dobását, 
A2-n pedig B feladását, stb.

Az alkarérintés és az ütés pontosságának tökéletesítése 
nagy sebességű helyzet változtatásokon keresztül – 
ügyesség – felugrás.

Amikor A A1-en megüti R dobását, B gyorsan 
megkerüli a bóját, hogy utána B1-en megüsse A2 
feladását. R szabályozza a feladat ritmusát, stb.

A technika tökéletesítése alap technikai folyamatokon 
keresztül – reakció idő.
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3.IV. Játék fázisok a leütések gyors koordinációjáért. (feladatok 511 - 561)

526

527

A hátrálás után alkarérintéssel fogadja R dobását, amit 
maga mögé játszik B-nek, majd gyorsan megfordul és A1-
ről megüti B feladását.

Feladat a végrehajtási technika optimalizálására a 
mozgás koordinációján keresztül – felugrás – a távolság 
felmérésének fejlesztése.

A kap B-től egy ütést, amit alkarérintéssel visszajátszik, 
B1 hosszan feladja A-nak, aki gyorsan megfordul és A1-en 
megüti a labdát.

Feladat a végrehajtási technika optimalizálására a 
mozgás koordinációján keresztül – felugrás – a távolság 
felmérésének fejlesztése.
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3.IV. Játék fázisok a leütések gyors koordinációjáért. (feladatok 511 - 561)

528

529

R dobja A-nak, aki kosárérintéssel feladja B-nek, 
ő megüti. R dob egy másik hosszabb labdát A-nak, 
amit A1-ről, B1-gyel egyszerre megüt, stb.

Feladat az alap technikák fejlesztésére 
– koordináció – ügyesség.

A feladja B-nek, aki megüti a labdát. Gyorsan átmegy 
a másik térfélre és A1-en megismétli a feladatot A1-gyel 
és B1-gyel, stb.

Technikai feladat különös tekintettel a megfelelő 
kivitelezésre, pontosság a végrehajtás ritmusának 
fenntartásában - ügyesség.
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3.IV. Játék fázisok a leütések gyors koordinációjáért. (feladatok 511 - 561)

530

531

A miközben gyorsan megkerüli a bóját kap egy hosszú 
feladást B-től, amit erővel megüt. Váratlanul kap R-től egy 
alacsony feladást, amit A1-en gyorsan leüt, stb.

A végrehajtás biztosságának fejlesztése különös 
tekintettel az időzítésre és a koordinációra – felugrás.

A háttal a hálónak gyorsan megfordul és A1-en megüti 
B dobását. Rögtön utána A2-n megüti R dobását.

A végrehajtás biztosságának fejlesztése különös 
tekintettel az időzítésre és a koordinációra – felugrás.
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3.IV. Játék fázisok a leütések gyors koordinációjáért. (feladatok 511 - 561)

532

533

A hátulról kap egy dobást C-től, amit megfordulva 
A1-en felad B1-nek, aki megüti. Gyorsan átmegy A2-re 
és R alacsony dobását megüti.

A feladás és az ütés technikájának fejlesztése a mozgás 
gyorsaságán keresztül – koordináció.

A1 R dobását keresztben feladja B-nek, aki befut 
B1-re és onnan hosszan feladja A-nak, ő pedig megüti.

A feladás és az ütés technikájának fejlesztése a mozgás 
gyorsaságán keresztül – koordináció.

229



3.IV. Játék fázisok a leütések gyors koordinációjáért. (feladatok 511 - 561)

534

535

B tovább adja D-nek, ő feladja a másik térfélre A-nak, 
aki megüti. Utána A1-en kap egy dobást hátulról C1-től
és megüti, stb.

Feladat a végrehajtási technika optimalizálására 
a mozgás koordinációján keresztül – felugrás.

A gyors szembe fordulással R két egymást követő 
ütését A1-n és A2-n megüti, stb.

A védők technikai részvétele a támadás végső 
szakaszában – felugrás – koordináció.
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3.IV. Játék fázisok a leütések gyors koordinációjáért. (feladatok 511 - 561)

536

537

A hátrafelé futással B-től kap egy dobást, amit A1-ről 
megüt. Miután megkerülte a bóját még mindig hátrafelé 
fut, A2-n megfordul és R hátulról jövő dobását 
A3-on megüti.

Feladat a végrehajtási technika optimalizálásáért 
a mozgás koordináción keresztül - felugrás.

K magasan dobja A-nak, aki A1-en megüti a labdát. 
R alacsony dobását pedig A2-ről üti meg.

Feladat a végrehajtási technika optimalizálásáért 
a mozgás koordináción keresztül - felugrás.
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3.IV. Játék fázisok a leütések gyors koordinációjáért. (feladatok 511 - 561)

538

539

A üti C-nek B dobását, gyorsan átmegy A1-re és 
R dobását megüti.

A reakciók sebessége és módja a gyors helyzet 
változásoknál - felugrás - ügyesség.

B feladását A1 5 méterről megüti.

Feladat a játékosok technikai fejlesztésére 
a távoli ütésen keresztül.
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3.IV. Játék fázisok a leütések gyors koordinációjáért. (feladatok 511 - 561)

540

541

542

R ütését C alkarérintéssel adja A-nak, aki A1-ről 
hátrafelé feladja B-nek, ő pedig megüti B1-en.

Feladat pároknak, akik kombinációkat hajtanak 
végre elsősorban a támadás végső fázisában 
- időzítés - koordináció.

A-A1 miután gyorsan megkerülte a bóját, 
hátulról kap dobásokat R-től, amiket leüt.

Koordináció gyors mozgásnál - felugrás 
- kivitelezés időzítése.

Amikor C alkarérintéssel adja B-nek, A befut és 
B váratlan feladását A1-en megüti.

A gyors kivitelezés szokásának fejlesztése - felugrás.
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3.IV. Játék fázisok a leütések gyors koordinációjáért. (feladatok 511 - 561)

543

544

545

Amikor A1 gurul egyet, R dobja a labdát B-nek, 
ő hosszan feladja A2-nek, aki megüti, stb.

Különböző egyensúlyi helyzetekben végrehajtott 
dinamikus technikai folyamatok.

A1 gyorsan megüti R dobását és rögtön utána 
A2-n K dobását, stb. 

Feladat a támadáshoz kapcsolódó alap 
folyamatokkal - felugrás.

Miközben a labda repül R-től B-nek, A megüti A1-en 
K dobását, majd A2-n B feladását, stb.

Egy gyorsan végrehajtott feladatot követő ütés 
pontosságának tökéletesítése - felugrás - ügyesség.
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3.IV. Játék fázisok a leütések gyors koordinációjáért. (feladatok 511 - 561)

546

547

548

A miközben hátrál A1-en R dobását alkarérintéssel 
fogadja és maga mögé játsza, hogy aztán egy gyors 
fordulással A2-ről megüsse. Háttal a hálónak befut 
R egy újabb dobására és megismétli a feladatot 
A3 és A4-en, stb.

Egy gyors helyváltoztatást követő ütés pontosságának 
tökéletesítése - felugrás - ügyesség.

A alkarérintéssel saját maga mögé adja a labdát, gyorsan 
megfordul és A1-ről megüti, rögtön utána A2-ről üti meg 
B másik térfélről érkező dobását.

A végrehajtás sebessége gyors mozgással 
- felugrás - koordináció.

A kap egy ütést B1-től és alkarérintéssel adja C-nek, 
ő feladja A1-nek, aki megismétli az akciót B-vel, majd 
C átmegy a másik térfélre a háló alatt, stb.

Feladat a gyors mozgáshoz kapcsolódó alap 
technikai folyamatokkal.
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3.IV. Játék fázisok a leütések gyors koordinációjáért. (feladatok 511 - 561)

549

550

551

C kosárérintéssel adja B-nek, aki alkarérintéssel küldi 
maga mögé, A átszalad A1-re és egy gyors fordulattal 
megüti a labdát.

A végrehajtás sebessége gyors mozgással - ügyesség.

A hátrafelé fut a háló felé, egy jelre megfordul és leköveti 
R dobását, amit törzsfordítással A1-ről megüt, stb. 

A végrehajtás sebessége gyors mozgással - ügyesség.

D-D1 gyorsan helyezkedve egyik térfélről 
a másikra mindig hátrafelé adja fel.

Mozgás koordináció gyors helyváltoztatáson 
keresztül - ügyesség.
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3.IV. Játék fázisok a leütések gyors koordinációjáért. (feladatok 511 - 561)

552

553

554

A alkarérintéssel fogadja B ütését, bemegy A1-re és 
megüti R dobását, majd gyorsan átszalad A2-re és ott 
B feladását üti meg.

A végrehajtás sebessége gyors mozgással - felugrás.

A1 megüti a labdát és rögtön utána, gyors fordulással 
A2-n hátrafelé feladja B-nek, aki B1-ről megüti, stb.

Egy gyorsan végrehajtott feladatot követő hátrafelé 
feladás pontosságának tökéletesítése - ügyesség.

R ütését A alkarérintéssel fogadja és pontosan bejátssza 
B-nek. Gyorsan átmegy a másik térfélre A1-re, ahonnan 
megüti B hátra feladását.

Feladat, ami arra kötelezi a játékost (A), hogy figyeljen 
az időzítésre és variálja az egyensúlyi feltételeket.
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3.IV. Játék fázisok a leütések gyors koordinációjáért. (feladatok 511 - 561)

555

556

R egymást követő dobásait A megüti a 4-es zónából, 
A1 a 2-esből, A2 a hármas vonalon kívülről és A3 a 3-as 
zónából, stb.

Feladat az alap technikai folyamatok 
fejlesztésére - koordináció.

A-A1-A2 megüti R gyors egymásutánban érkező dobásait. 
A3-on leköveti az alacsony dobást és törzs csavarással 
megüti a labdát, stb. 

Feladat az alap technikai képességek 
fejlesztésére - felugrás - koordináció.
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3.IV. Játék fázisok a leütések gyors koordinációjáért. (feladatok 511 - 561)

557

558

559

R dobásait A hátrafelé feladja C-nek, aki megüti. A1-en 
fogadja R dobását és hátra feladja B-nek, aki megüti.

A hátrafelé feladás pontosságának 
tökéletesítése - koordináció.

R ad két labdát  gyors egymásutánban C-nek, 
aki gyorsan feladja A-nak ás B-nek, ők pedig megütik.

Feladat az alap technikák fejlesztésére - felugrás.

R folyamatosan üti C-nek, aki alkarérintéssel adja 
B-nek, ő hátrafelé feladja A-nak, ő pedig megüti. B1 
és A1 megismétlik a feladatot, stb.

A hátrafelé feladás pontosságának 
tökéletesítése - koordináció.
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3.IV. Játék fázisok a leütések gyors koordinációjáért. (feladatok 511 - 561)

560

561

A kap egy dobást R-től, amit hátrafelé felad B-nek, 
ő pedig megüti. A és B minden akció után megkerülik 
a bóját.

A hátrafelé feladás pontosságának 
tökéletesítése - koordináció.

R nem erős ütését hátrafelé futás közben A 
alkarérintéssel fogadja A1-en és feladja B-nek, 
aki B1-ről megüti, stb.

A végrehajtás gyorsaságának fejlesztése, 
koordináció és végrehajtás pontossága A-nak. 
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nEGyEDIK FEJEZET

FELADATOK A SÁNCOLÁS GYORSASÁGÁNAK FEJLESZTÉSÉRE EGY 
VAGY TÖBB JÁTÉKOSSAL KOMBINÁLVA, VÉDEKEZŐ ÉS TÁMADÓ 
TECHNIKÁK GYORS ELSAJÁTÍTÁSA.

Ezek a feladatok a mozgás kontrolláltságára és a szükséges koordi-
náció megszerzésére irányulnak. 
A mozgás gyorsaságának különleges figyelmet szentelnek a techni-
kai mozdulatok végrehajtásánál a legjelentősebb manőverek konk-
rét fejlesztéséért. A feladatok végrehajtása folyamatos akciók so-
rozata, maximális tagoltság (specifikusan az ismétlődések fázisa),  
izom összehúzódás, izomlazítás váltakozása (nem merev mozgások 
a gyors helyváltoztatások közben és a ritmusnak megfelelő pozíciók) 
a technikásabb jellemzők elsajátításáért, amik a motorikus képessé-
gek finomítására irányulnak.
A törzsfordítások, a különböző egyensúlyi helyzetek, a váratlan hajlí-
tások és az izom erősítés mind a koordinációs képességeket segítik,  
javítják ás támogatják a reakciós képességeket és a figyelmet. Az el-
sajátított tudás folyamatos motorikus alapot jelent a játékos számá-
ra a jövőben, amit minden verseny helyzetben hasznosítani tud.
Az edzőnek úgy kell adagolnia a terhelést edzés közben, hogy a játé-
kos elhiggye, hogy meg tudja csinálni a feladatokat, amik alkalmaz-
kodnak a technikai koncepció értelmezésének logikájához. 

4.1. Gyors feladatok a sáncoláshoz különböző pozíciókban
(562- 599. feladat)

4.11. A sáncolás változó technikájának gyors 
elsajátításához való alkalmazkodás
(600 - 648. feladat)

4.111. Feladatok a sáncolásból támadó akcióra való gyors átváltásra
(649 - 695. feladat)
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4.1. Gyors feladatok a sáncoláshoz különböző pozíciókban. (feladatok 562- 599)

562

563

A lesáncolja M-et a 2-es zónában, majd gyorsan 
átmegy A1-re és lesáncolja N-t a 4-es zónában.

Feladat a motorikus tulajdonságok fejlesztésére 
(gyors felugrás).

A rögtön azután, hogy lesáncolta M-et, A1-re R-től kap 
egy dobást, amit C-vel szemben hosszan felad neki, 
ő pedig C1-ről megüti.

Sáncolásból más technikai feladatok gyors kivitelezése.
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4.1. Gyors feladatok a sáncoláshoz különböző pozíciókban. (feladatok 562- 599)

564

565

566

R feladja D-nek, aki megüti miközben A és B sáncolnak. 
A1 és B1 megismétlik a feladatot E ütésére, stb. 

A játék különböző fázisainak egymást követő technikai 
folyamatai - felugrás - ügyesség.

A és B miután egyszerre megütik a saját maguknak 
feladott labdát, gyorsan átmennek A1-B1-re és 
lesáncolják R ütését.

A játék különböző fázisainak egymást követő technikai 
folyamatai - felugrás - ügyesség.

A és B egyéni sáncolás után átmennek középre 
és A1-B1-en együtt lesáncolják M ütését, stb.

A sáncolás tökéletesítése nehéz fizikai terhelés 
mellett - felugrás - ügyesség.
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4.1. Gyors feladatok a sáncoláshoz különböző pozíciókban. (feladatok 562- 599)

567

568

569

C lesáncolja A-t és gyorsan C1-en B-t, majd átmegy 
C2-re, hogy lesáncolja A1 ütését, stb.

A sáncolás tökéletesítése nehéz fizikai terhelés 
mellett - felugrás - ügyesség.

A különböző helyzetekben, oldalazva megüti R és C 
dobásait, miközben B sáncolja gyorsan helyezkedve.

A sáncolás tökéletesítése nehéz fizikai terhelés 
mellett - felugrás - ügyesség.

A és B gyorsan elindulnak 7-8 méterről. Míg B1 
megüti R magas dobását, A1 felugrik és lesáncolja őt, stb.

A sáncolás tökéletesítése nehéz fizikai terhelés 
mellett - felugrás - ügyesség.
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4.1. Gyors feladatok a sáncoláshoz különböző pozíciókban. (feladatok 562- 599)

570

571

Miután A lesáncolta M-et, B elindul a 6-os zónából és 
A a 4-es zónából, hogy B1-A1-en találkozzanak a 3-as 
zónában és lesáncolják N-t, stb. 

Feladat a páros sáncolás technikájának 
optimalizálására - felugrás - ügyesség.

A és B sáncolás után A1-B1-en levédekezik M ütését.

Feladat pároknak, akik kombinációkat hajtanak végre, 
elsősorban a védekezés végső fázisában - koordináció.
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4.1. Gyors feladatok a sáncoláshoz különböző pozíciókban. (feladatok 562- 599)

572

573

574

Játék fázis a védekezés és támadás gyorsaságának 
biztosítására - felugrás - ügyesség.

M és N ütéseit A megkerülvén a bójákat lesáncolja, stb.

A megfelelő helyzetekben végrehajtott dinamikus 
technikai feladatok - felugrás a kivitelezés időzítésével.

A sáncolja B ütését, gyorsan átmegy a másik térfélre 
és A1-en megüti R dobását.

Egyedi technikai képességek fejlesztése 
- felugrás - mozgás gyorsasága.
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4.1. Gyors feladatok a sáncoláshoz különböző pozíciókban. (feladatok 562- 599)

575

576

577

Miközben R dobja B-nek, aki B1-en megüti, A 3-as 
zónából átmegy a másik térfélre és A1-en sáncol, stb.

Végrehajtás sebessége gyors mozgással 
- felugrás - ügyesség.

A miután lesáncolta M-et A1-ről megüti a labdát.

Végrehajtás sebessége gyors mozgással 
- felugrás - ügyesség.

A minden a hármas vonalon kívülről elvégzett ütés után 
lesáncolja M-et. R szabályozza a feladat ritmusát, stb.

Végrehajtás sebessége gyors mozgással 
- felugrás - ügyesség.
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4.1. Gyors feladatok a sáncoláshoz különböző pozíciókban. (feladatok 562- 599)

578

579

A sáncolja M-et és rögtön utána üti a labdát A1-ről, 
újra lesáncolja M-et és A3-ről üt.  R szabályozza 
a feladat ritmusát.

A játék különböző fázisaiban egymást követő 
technikai folyamatok - felugrás.

A miután lesáncolta M-et, hátrál A1-re, 
ahol megüti R dobását.       

Egyedi technikai képességek fejlesztése 
- felugrás - ügyesség.
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4.1. Gyors feladatok a sáncoláshoz különböző pozíciókban. (feladatok 562- 599)

580

581

582

A halad előre és A1-en alkarérintéssel fogadja R ütését. 
Felugrik sáncolni A2-n és visszamegy a sor végére, hogy 
megismételje a feladatot, stb.

A játék különböző fázisaiban egymást követő 
technikai folyamatok.

R alacsony dobásait A és B megütik, majd átmennek 
A1-B1-re és lesáncolják M-t és N-t, stb.

Gyors mozgás pontos tér-, idő érzékeléssel 
- felugrás - ügyesség.

Miközben A és B gyorsan mozognak, kapnak két 
dobást R-től, amit egyszerre megütnek. C és D befutnak 
és sáncolják az ütéseket, stb.

Mozgás gyorsasága - felugrás.
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4.1. Gyors feladatok a sáncoláshoz különböző pozíciókban. (feladatok 562- 599)

583

584

A megkerüli a bóját és sáncolja M ütését, 
majd A1-en megüti R feladását, stb. 

A technikai képességek gyors alkalmazása 
- felugrás - ügyesség. 

A-A1-A2 gyors egymásutánban sáncolja M és N ütéseit.

Végrehajtás időzítése - koordináció.
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4.1. Gyors feladatok a sáncoláshoz különböző pozíciókban. (feladatok 562- 599)

585

586

587

A miután lesáncolja M-et, A1-en megüti T dobását, stb.

Feladat a technikai manőverek fejlesztésére, amik javítják 
a játék megértését - ügyesség - felugrás.

A-B és C-D egymást követő ütéseit E-E1 sáncolja. 
R szabályozza a játék ritmusát, stb.

A sáncolás hatékonysága az akciók 
koordinációján keresztül.

A és B befutnak C feladására, míg A1 törzsfordítással 
megüti a labdát, B1 sáncolja azt, stb.

A sáncolás hatékonysága az akciók 
koordinációján keresztül.
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4.1. Gyors feladatok a sáncoláshoz különböző pozíciókban. (feladatok 562- 599)

588

589

R magasan dobja A-nak, aki hátrafelé az ellenkező 
térfélre adja B-nek, ő pedig sáncol.

Feladat a játékosok technikai fejlesztésére 
- felugrás - ügyesség.

M és N gyorsan üti a labdákat, közben A-A1 mozog, 
hogy D-vel és C-vel sáncoljon. Az akciót a pálya közepén 
hajtják végre.

Feladat a játékosok technikai fejlesztésére 
- felugrás - ügyesség.
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4.1. Gyors feladatok a sáncoláshoz különböző pozíciókban. (feladatok 562- 599)

590

591

592

A és B egy időben sáncolják R dobását 
párhuzamosan a hálóval.

Feladat a tér- idő érzékelésre (röppálya) - felugrás.

A felugrik, hogy sáncolja B-t és rögtön utána C-t. Gyorsan 
megkerüli a bóját és a hármas vonalon kívülről megüti a 
labdát. R szabályozza a feladat ritmusát, stb.

Feladat a játékosok technikai fejlesztésére 
- felugrás - ügyesség.

Mint az 591-es gyakorlat azzal a különbséggel, 
hogy A2 az 1-es zónából üti meg a labdát. 

Feladat a játékosok technikai fejlesztésére 
- felugrás - ügyesség.
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4.1. Gyors feladatok a sáncoláshoz különböző pozíciókban. (feladatok 562- 599)

593

594

A-A1 gyorsan mozogva sáncolja M és N gyors 
egymásutánban érkező ütéseit, stb.

A végrehajtás sebessége gyors mozgással - felugrás.

A-A1-A2 gyorsan mozogva sáncolja M-N-O 
egymásután érkező ütéseit.

A végrehajtás sebessége gyors mozgással - felugrás.
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4.1. Gyors feladatok a sáncoláshoz különböző pozíciókban. (feladatok 562- 599)

595

596

A a 2-es zónában sáncolja M-et, gyorsan átmegy A1-re 
és a 4-es zónában megüti R dobását, stb.

A végrehajtás sebessége gyors mozgással - felugrás.

M ütésének sáncolása után A és B megfordulnak 
és alkarérintéssel fogadják R és T ütéseit, stb.

A technikai képességek gyors alkalmazása 
- koordináció - ügyesség.

255



4.1. Gyors feladatok a sáncoláshoz különböző pozíciókban. (feladatok 562- 599)

597

598

599

A és B sáncolás után gyorsan megkerülik a bóját 
és A1-B1-en megütik R dobásait, stb. 

A végrehajtás biztosságának fejlesztése 
- felugrás - ügyesség.

A megkerüli a bóját, felugrik sáncolni és A1-en 
megismétli, stb.

Feladat a végrehajtás technikájának optimalizálásáért 
- felugrás - ügyesség.

A sáncolja M-et, aki középről üti a labdát, majd átmegy 
A1-re és ott N-t sáncolja, aki keresztben üti a labdát, stb.

A végrehajtás biztosságának fejlesztése 
- felugrás - ügyesség.
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4.11. A sáncolás változó technikájának gyors elsajátításához való alkalmazkodás. (feladatok 600 - 648)

600

601

A sáncolja C-t, utána C1 és A1 megismétli a feladatot. 
R szabályozza a feladat ritmusát, stb.

A sáncolás tökéletesítése egy gyors védekező technikai 
folyamathoz - felugrás - ügyesség.

A-A1-A2 gyors egymásutánban megüti R dobásait, 
B-B1-B2 pedig sáncolja az ütéseket.

A sáncolás tökéletesítése egy gyors védekező technikai 
folyamathoz - felugrás - ügyesség.
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4.11. A sáncolás változó technikájának gyors elsajátításához való alkalmazkodás. (feladatok 600 - 648)

602

603

604

R  dobásaira a párok egymást váltogatják az akciókban: 
míg B1 megüti a labdát A1 gyorsan átmegy a másik 
térfélre, hogy sáncolja az ütést, stb.

Feladat pároknak, akik gyors technikai kombinációkat 
hajtanak végre - ügyesség.

A megüti R dobását, közben C felugrik, hogy lesáncolja 
azt. A1-en R dobását feladja B-nek, aki megüti B1-en, 
közben C1 sáncolja az ütést, stb.

Összetett technikai mozgások az akciók alapjának 
megteremtéséhez motorikus szinten - koordináció a 
gyors mozgásban.

B  sáncol, majd átmegy B1-re, ahol A dobását feladja 
A1-re, ő pedig megüti, stb.

A sáncolás, feladás, ütés tökéletesítése - ügyesség 
és a kivitelezés sebessége.
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4.11. A sáncolás változó technikájának gyors elsajátításához való alkalmazkodás. (feladatok 600 - 648)

605

606

607

A K ütésére befut a pályára és A1-en megüti C feladását. 
B C feladására indul meg és B1-en felugrik sáncolni, stb.

Feladat a technikai képességek fejlesztésére - ügyesség.

A miután sáncolja M ütését, hálóval szemben hátrál és 
A1-en a hármas vonalon kívülről megüti a labdát. Előre 
haladás közben A2-ről üti meg, stb. 

Feladat több motorikus tulajdonság fejlesztésére 
(gyorsaság és felugrás, gyorsaság és erő).

B-B1 megüti R dobásait, A-A1 pedig sáncolja az ütéseket. 
A és B átmennek az egyik térfélről a másikra és közben 
szerepet cserélnek, stb. 

Sáncolás más technikai feladatok gyors 
alkalmazásával - felugrás - koordináció.
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4.11. A sáncolás változó technikájának gyors elsajátításához való alkalmazkodás. (feladatok 600 - 648)

608

609

610

B A-val sáncolja M ütését. Miközben A átmegy A1-re 
C-vel lesáncolni N ütését, B hátrafordul és alkarérintéssel 
fogadja T ütését, C a sáncolás után C1-en megismétli 
a feladatot R-rel, stb.

Sáncolás más technikai feladatok gyors 
alkalmazásával - felugrás - koordináció.

B M ütésének sáncolása után fogadja T dobását B1-en, 
amit hátrafelé felad A-nak, ő pedig A1-ről megüti, stb.

Sáncolás más technikai feladatok gyors 
alkalmazásával - felugrás - koordináció.

A-A1 sáncol, majd R dobását A2-ről megüti 
a hármas vonalon kívülről. Megismétli a feladatot 
A3-A4 és A5-ön, stb.

Feladat, ami arra kötelezi a játékosokat, 
hogy váltogassák az egyensúlyi, erő és intenzitási 
feltételeket a végrehajtás közben.
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4.11. A sáncolás változó technikájának gyors elsajátításához való alkalmazkodás. (feladatok 600 - 648)

611

612

R ütését C alkarérintéssel küldi B-nek, aki feladja 
E1-nek vagy D1-nek A B feladására elindul sáncolni, stb.

A játék különböző fázisaihoz kapcsolódó technikai 
folyamatok - ügyesség.

A megüti R dobását és rögtön utána A1-en sáncolja 
M ütését. Gyorsan átmegy A2-re, hogy alkarérintéssel 
fogadja R ütését, stb. 

A támadás és védekezés játék fázisainak technikai 
tökéletesítése - ügyesség.
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4.11. A sáncolás változó technikájának gyors elsajátításához való alkalmazkodás. (feladatok 600 - 648)

613

614

615

R dobására B elkezd hátrálni szemben a hálóval B1-en 
megüti a labdát a hármas vonalon kívülről. A úgyszintén 
R dobására indul, majd a másik térfélről sáncolja az ütést.

A támadás és védekezés végrehajtásának végső 
fázisában a sebesség felgyorsítása.

Két gyors dobást A A1-en és rögtön utána A2-n megüt, 
majd gyorsan átmegy A3-ra, ahol lesáncolja M-et.

Az akciók végrehajtása közben gyors technikák 
használata - ügyesség.

B sáncolja A ütését, B1 ütését pedig A1 sáncolja. 
R és T szabályozzák a feladat ritmusát, stb.

A feladatok ismétlése közben a játékosok 
törekszenek a gyors és pontos végrehajtás mellett 
a maximális erőkifejtésre.
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4.11. A sáncolás változó technikájának gyors elsajátításához való alkalmazkodás. (feladatok 600 - 648)

616

617

618

A miután gyorsan megkerülte a bóját, megüti R dobását 
és rögtön utána A1-en sáncolja M-et.

A feladatok ismétlése közben a játékos több 
motorikus tulajdonságot fejleszt (gyorsaság és 
súlypont emelkedés) - koordináció.

A és B kosárérintéssel magasan passzolgatnak 
egymásnak, egy jelre A kilép és A1-en sáncolja M-et, majd 
A és B folytatják a passzolgatást, stb.

A feladatok ismétlése közben a játékos több 
motorikus tulajdonságot fejleszt (gyorsaság és 
súlypont emelkedés) - koordináció.

A miután sáncolta M-et, A1-en fogadja B dobását 
és üti D-nek. D  alkarérintéssel feladja B1-nek, aki a 
hármas vonalon kívülről megüti.

Specifikus védekező és támadó feladatok 
váltakozása - végrehajtás sebessége.
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4.11. A sáncolás változó technikájának gyors elsajátításához való alkalmazkodás. (feladatok 600 - 648)

619

620

A M sáncolása után A1-en alkarérintéssel fogadja D 
ütését. Gyorsan visszatér, hogy sáncolja M-et, majd A3-on 
kivédi B ütését, stb. 

Feladat a védekezéshez kapcsolódó alap 
folyamatokkal - ügyesség.

R ütését C alkarérintéssel küldi E-nek, aki feladja B1-nek 
vagy D1-nek. E feladására A elindul sáncolni, stb.

Végrehajtás sebessége gyors mozgással - ügyesség.

264



4.11. A sáncolás változó technikájának gyors elsajátításához való alkalmazkodás. (feladatok 600 - 648)

621

622

623

R egymást követő gyors dobásait B-B1-B2 megüti, 
A-A1-A2 sáncolja gyorsan haladva a háló teljes 
szélességében.

A sáncolás tökéletesítése egy gyors védekező technikai 
folyamathoz - felugrás - ügyesség.

A és B miután lesáncolták M-et, A1-B1-en levédekezik 
C és D ütéseit, majd átmennek a 4-es zónába, hogy újra 
sáncolják M-et és újra kezdjék a feladatot, stb.

Feladat a védekezéshez kapcsolódó alap technikai 
folyamatokkal - ügyesség. 

A és B sáncolása után B1 csatlakozik C-hez, hogy 
sáncolják M-et, A1 pedig gyorsan megkerüli a bóját 
és vetődéssel hárítja M labdáját.

Feladat a védekezéshez kapcsolódó alap technikai 
folyamatokkal - ügyesség. 
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4.11. A sáncolás változó technikájának gyors elsajátításához való alkalmazkodás. (feladatok 600 - 648)

624

625

626

A sáncolja M-et és gyorsan, miután megkerülte 
a bóját A1-en megüti R dobását, stb. 

Gyors átmenet a védekezésből támadásba 
- felugrás - ügyesség.

A miután sáncolja M-et, vetődéssel hárítja A1-en R 
váratlan és nehéz dobását, stb. 

Különböző egyensúlyi helyzetekben végrehajtott 
dinamikus technikai folyamatok - ügyesség.

A M sáncolása után, A1-en alkarérintéssel védekezik, 
majd vetődik A2-be R dobására, stb.

Különböző egyensúlyi helyzetekben végrehajtott 
dinamikus technikai folyamatok - ügyesség.
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4.11. A sáncolás változó technikájának gyors elsajátításához való alkalmazkodás. (feladatok 600 - 648)

627

628

629

A és B miután sáncolja M-et, vetődéssel hárítják 
A1-B1-en R nehéz ütéseit, stb.

Különböző egyensúlyi helyzetekben végrehajtott 
dinamikus technikai folyamatok - ügyesség.

A és B miután sáncolja M-et, gyorsan befutnak 
R dobásaira, amiket A1-B1-en megütnek, stb.

Feladat pároknak, akik kombinációkat hajtanak végre 
elsősorban a támadás végső fázisában - ügyesség.

B miután sáncolja M-et, az R-től kapott labdát  B1-en 
feladja A-nak, aki A1-ről megüti a labdát. A2 R dobását 
üti meg.

Feladat pároknak, akik kombinációkat hajtanak végre 
elsősorban a támadás végső fázisában - ügyesség.
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4.11. A sáncolás változó technikájának gyors elsajátításához való alkalmazkodás. (feladatok 600 - 648)

630

631

R dobását B megüti A1 pedig sáncolja. A2 a hármas 
vonalon kívülről megüti T dobását, stb.

Feladat a játékosok alap technikáinak 
fejlesztésére - ügyesség - felugrás.

A különböző helyzetekbe kap ütéseket B-től, amiket 
alkarérintéssel feljátszik a saját háta mögé, gyorsan 
megfordul és megüti a labdát miközben C sáncol. 
B szabályozza a feladat ritmusát, stb. 

Feladat a látás és mozgás gyors szinkronizációjára 
egy biztos technikai- taktikai alkalmazásért.
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4.11. A sáncolás változó technikájának gyors elsajátításához való alkalmazkodás. (feladatok 600 - 648)

632

633

634

A és B M minden sáncolása után megkerülik a bóját, stb. 

Különböző egyensúlyi helyzetekben végrehajtott 
dinamikus technikai folyamatok - ügyesség - felugrás.

A1 felugrik sáncoláshoz, majd A2-n gyors fordulással 
kap egy ütést C-től, amit alkarérintéssel ad B-nek, ő 
alacsonyan feladja a 2-3-as zónába A3-nak, aki megüti.

Technikai képességek tökéletesítése - koordináció 
gyors mozgás közben.

A és B miután sáncolják M és N ütéseit, 
gyorsan helyet cserélnek, stb.

Feladat pároknak, akik gyors technikai kombinációkat 
hajtanak végre - ügyesség.
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4.11. A sáncolás változó technikájának gyors elsajátításához való alkalmazkodás. (feladatok 600 - 648)

635

636

637

A és B sáncolják M ütését, A gyorsan átmegy A1-re és 
megüti R dobását, majd visszatér sáncolni B-vel stb.

Technikák kombinációja az optimális helyzet 
megtalálásáért - felugrás.

A sáncolás után A1-en kap egy ütést B-től, 
amit alkarérintéssel felad C-nek, ő pedig C1-en 
megüti a labdát.

A támadás előkészítése gyors védekező 
kombinációkon keresztül - ügyesség.

A minden sáncolás után gyorsan megkerüli a bóját, stb.

Feladat pároknak, akik gyors technikai kombinációkat 
hajtanak végre - ügyesség.
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4.11. A sáncolás változó technikájának gyors elsajátításához való alkalmazkodás. (feladatok 600 - 648)

638

639

640

A miután sáncolta M-et, A1-en megüti R dobását, stb.

A sebesség felgyorsítása a támadás technikai 
végrehajtásának végső fázisában - felugrás - ügyesség.

Miközben A megüti R dobását, K kicsit magasan 
dobja B-nek, A1 pedig felugrik sáncolni.

A sebesség felgyorsítása a védekezés technikai 
végrehajtásának végső fázisában - felugrás - ügyesség.

A gyorsan átmegy A1-re hogy B-vel sáncolja M ütését. 
D D1-re helyezkedik, hogy fogadja M kereszt ütését, majd 
D2-re, hogy alkarérintéssel fogadja E erős ütését, stb.

Feladat a védekezéshez kapcsolódó alap technikai 
folyamatokkal - koordináció.
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4.11. A sáncolás változó technikájának gyors elsajátításához való alkalmazkodás. (feladatok 600 - 648)

641

642

R dobásait C és D folyamatosan ütik, közben A és B 
gyorsan helyezkednek a 2-es és 4-es zónában, hogy 
együtt sáncoljanak. R szabályozza a feladat ritmusát.

Végrehajtás sebessége gyors mozgással - felugrás.

A és B sáncolják M ütését, gyorsan A1 és B1 
alkarérintéssel fogadják C és D ütéseit, majd A2 és B2 
sáncolják N-t. A3 és B3 folytatják a feladatot C1 
és D1 ütéseivel, stb.

Nehéz fizikai igénybevétel melletti védekező akciók 
tökéletesítése - koordináció.
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4.11. A sáncolás változó technikájának gyors elsajátításához való alkalmazkodás. (feladatok 600 - 648)

643

644

645

M dobását C sáncolja és energikusan pontosan 
a szőnyegekre irányítja a labdát, stb. 

Mozgás sebessége tér- idő érzékeléssel.

A M sáncolása után A1-en R dobását feladja D-nek, 
aki D1-en megüti, stb. 

Feladat a támadáshoz kapcsolódó alap technikai 
folyamatokkal.

A M sáncolása után B alkar érintését A1-ről feladja 
B1-nek, aki a hármas vonalon kívülről megüti, stb.

Feladat a technikai képességek fejlesztésére - ügyesség.
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4.11. A sáncolás változó technikájának gyors elsajátításához való alkalmazkodás. (feladatok 600 - 648)

646

647

648

A háttal a hálónak egy jelre gyorsan megfordul és 
lesáncolja D és C közül, amelyik a labdát kapja R-től, stb.

Feladat teljes pályás koncentrációval 
- gyors helyváltoztatás.

A sáncolás után A1-en vetődik R egy nehéz 
dobására, gyorsan visszatér a hálóhoz, hogy A2-n 
megüsse R következő dobását.

A végrehajtás biztosságának fejlesztése - ügyesség.

C a másik térfélről dobja B-nek  a labdát, aki megüti. 
A 4-5 méterről indul és sáncolja B-t A1-en, stb.

Mozgás sebessége tér- idő érzékeléssel - ügyesség. 
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4.111. Feladatok a sáncolásból támadó akcióra való gyors átváltásra. (feladatok 649 - 695)

649

650

Amikor A sáncolja B ütését, R dobja A1-re, 
ahol megüti a labdát, stb.

Gyors átmenet védekezésből támadásba 
- felugrás - ügyesség.

M és N ütéseit A-A1 sáncolja, egyik térfélről 
a másikra helyezkedve.

Feladat pároknak, akik kombinációkat hajtanak 
végre, főleg a védekezés végső fázisában - felugrás - 
ügyesség - koordináció.
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4.111. Feladatok a sáncolásból támadó akcióra való gyors átváltásra. (feladatok 649 - 695)

651

652

653

R dobásait B megüti, közben A felugrik sáncolni. 
Átmennek a másik térfélre és helyet cserélnek, stb.

Feladat pároknak, akik kombinációkat hajtanak 
végre, főleg a védekezés végső fázisában - felugrás - 
ügyesség - koordináció.

M sáncolása után A átmegy A1-re, hogy fogadja 
D-től a labdát és feladja B-nek, aki B1-ről megüti a labdát.

Feladat pároknak, akik kombinációkat hajtanak végre, 
főleg a védekezés végső fázisában - ügyesség.

A M sáncolása után, A1-ről megüti B1 feladását, stb.

Nehéz fizikai igénybe vételt követelő támadó 
technikák tökéletesítése - koordináció.
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4.111. Feladatok a sáncolásból támadó akcióra való gyors átváltásra. (feladatok 649 - 695)

654

655

656

A miután felugrott sáncolni, átmegy a háló alatt 
és A1-ről megüti R dobását, stb.

Végrehajtás sebessége gyors mozgással. 

B és C gyorsan befutnak és sáncolják M-et. B2-n 
az R-től kapott labdát feladja C1-nek, aki C2-n megüti.

Feladat pároknak, akik kombinációkat hajtanak végre, 
elsősorban a támadás végső fázisában - ügyesség.

Amikor A sáncolja M-et, B üti C-re. Miközben A1 
gyorsan feladja a labdát, B átmegy B1-re és onnan 
megüti a labdát, stb. 

Feladat pároknak, akik kombinációkat hajtanak végre, 
elsősorban a támadás végső fázisában - ügyesség.
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4.111. Feladatok a sáncolásból támadó akcióra való gyors átváltásra. (feladatok 649 - 695)

657

658

659

R dobásait A-A1-A2 megüti, gyorsan átmegy 
a másik térfélre és sáncolja N és M ütéseit, stb.

Védekező és támadó feladatok váltakozása és a 
különleges tulajdonságok feltárása - koordináció. 

A és B miután felugrottak sáncolni, vetődéssel 
hárítják A1-B1-n R nehéz dobásait. 

Védekező feladatok az aerob jellegű technikák 
fejlesztésére.

A megkerüli a bóját, B feladását visszajátsza, 
ő pedig B1-en megüti. A2-B2-n sáncolják M ütését.

A védekezési és támadási akciók technikai tökéletesítése.
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4.111. Feladatok a sáncolásból támadó akcióra való gyors átváltásra. (feladatok 649 - 695)

660

661

A miután megütötte R dobását, gyorsan átmegy 
a másik térfélre és A1-A2-n sáncolja M és N ütéseit.

Egy gyors helyváltoztatást követő sáncolás 
tökéletesítése - ügyesség.

R dobását C feladja A-nak, aki megüti, B pedig sáncolja. 
Gyorsan átmennek a háló alatt, megkerülik a bóját és 
felcserélik a szerepeket.

Más technikai feladatok alkalmazása sáncolással.
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4.111. Feladatok a sáncolásból támadó akcióra való gyors átváltásra. (feladatok 649 - 695)

662

663

664

Amikor A felugrik, hogy sáncolja B ütését, R dobja C-nek, 
aki feladja középre ahol A1 megüti B1 pedig sáncol, stb.

Más technikai feladatok alkalmazása 
sáncolással - ügyesség - felugrás.

A feladja C-nek és A1-n gyorsan sáncolja M-et, 
a C-től kapott labdát pedig A2-n megüti.

Más technikai feladatok alkalmazása 
sáncolással - ügyesség - felugrás.

R dobását A megüti, majd A1-A2-n sáncolja 
M és N egymást követő ütéseit, stb. 

Más technikai feladatok alkalmazása 
sáncolással - ügyesség - felugrás.
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4.111. Feladatok a sáncolásból támadó akcióra való gyors átváltásra. (feladatok 649 - 695)

665

666

667

A1 gyorsan megüti B feladását. Gyorsan átmennek 
A2-B1-re, hogy sáncolják M-et.

Mobilitás és reakció idő a gyors helyzet 
változásokra - ügyesség - kivitelezés időzítése.

A sáncolja M-et, majd A1-en alkarérintéssel fogadja 
B ütését. Gyorsan átmegy A2-re, hogy onnan megüsse 
B alacsony dobását, stb.

Mobilitás és reakció idő a gyors helyzet 
változásokra - ügyesség - kivitelezés időzítése.

A és B sáncolják M-et. A1-re kap egy erős ütést C-től, 
amit alkarérintéssel felad B-nek. Ő megkerüli a bóját 
és B1-ről megüti a labdát, stb.

Mobilitás és reakció idő a gyors helyzet 
változásokra - ügyesség - kivitelezés időzítése.
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4.111. Feladatok a sáncolásból támadó akcióra való gyors átváltásra. (feladatok 649 - 695)

668

669

670

A miután sáncolja M-et, a B-től kapott labdát visszaküldi 
B1-re. A2-ről feladja B2-nek, aki megüti.

Játék formák a gyors támadó megoldások technikai 
fejlesztésére - ügyesség - koordináció.

A és B miután sáncolják M-et, A1-en alkarérintéssel 
fogadja D ütését, amit tovább játszik B-nek, aki B1-ről 
feladja A2-nek, ő pedig megüti, stb. 

Játék formák a gyors támadó megoldások technikai 
fejlesztésére - ügyesség - koordináció.

A és B miután sáncolják M-et, A1 a C-től kapott labdát 
adja C1-re, aki feladja B-nek, ő pedig B1-ről megüti, stb.

Játék formák a gyors támadó megoldások technikai 
fejlesztésére - ügyesség - koordináció.
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4.111. Feladatok a sáncolásból támadó akcióra való gyors átváltásra. (feladatok 649 - 695)

671

672

D és A sáncolják M-et, B és C sáncolják N-t. 
A és B a sáncolás után helyet cserélnek,stb. 

Egy gyors helyváltoztatást követő sáncolás 
tökéletesítése - ügyesség - felugrás.

A és B sáncolják M-et, rögtön utána A átmegy A1-re 
és fogadja R erős ütését. Közben B átmegy B1-re, 
hogy sáncolja N-t. Gyorsan mindkettő visszatér, hogy 
sáncolják M-et, stb.

Egy gyors helyváltoztatást követő sáncolás 
tökéletesítése - ügyesség - felugrás. 
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4.111. Feladatok a sáncolásból támadó akcióra való gyors átváltásra. (feladatok 649 - 695)

673

674

675

C ütését A alkarérintéssel fogadja, majd A1-en megüti 
R dobását, A2-n pedig B-vel párban sáncolja M-et.

Gyors technikai kivitelezéseket követő 
sáncolás tökéletesítése.

A és B sáncolják M ütését, rögtön utána A1-en 
alkarérintéssel fogadja D ütését, amit B1-nek ad, 
ő pedig hátrafelé feladja D1-nek, aki megüti.

Specifikus feladatok az ütés technikájának 
optimális fejlesztésére - koordináció.

A-A1 átmegy egyik térfélről a másikra, hogy 
sáncolják M-et és N-t, stb.

Nehéz fizikai erőkifejtést igénylő sáncolási 
akciók tökéletesítése - ügyesség.
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4.111. Feladatok a sáncolásból támadó akcióra való gyors átváltásra. (feladatok 649 - 695)

676

677

678

A és B miután sáncolták M-et, A1-B1-en levédekezik C és 
R ütéseit. Gyorsan visszaállnak sáncolni és megismétlik a 
feladatot M ütésére, stb.

Játék fázis a védekezés gyorsaságának 
és folyamatosságának biztosítására.

A és B M sáncolása után A1-en fogadja R egy nehéz 
dobását, amit felad B-nek, aki B1-ről megüti.

A játék különböző fázisaiban egymást követő 
technikai folyamatok - felugrás.

A és B M sáncolása után gyorsan helyezkednek: 
B1 vetődéssel hárítja C rövid dobását, A1 pedig megüti 
R rövid dobását.

A játék különböző fázisaiban egymást követő 
technikai folyamatok - felugrás.
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4.111. Feladatok a sáncolásból támadó akcióra való gyors átváltásra. (feladatok 649 - 695)

679

680

681

A1 gyorsan sáncolja M-et és rögtön utána A2-n 
sáncolja N-t, majd átmegy A3-ra és R dobását 
törzsfordítással megüti.

Feladat a komplex technikai képességek 
fejlesztésére - ügyesség.

A és B M sáncolása után A1 fogadja R dobását 
és feladja B-nek, aki B1-en megüti.

Feladat az ütés technikájának optimális 
fejlesztésére - ügyesség.

A alkarérintéssel fogadja R ütését, utána 
A1-en sáncolja M ütését. A2-n sáncolja N-t és A3-n 
alkarérintéssel fogadja K erős ütését, stb.

Más technikai feladatok alkalmazása 
sáncolással - koordináció.
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4.111. Feladatok a sáncolásból támadó akcióra való gyors átváltásra. (feladatok 649 - 695)

682

683

A sáncolja M-et, majd A1-en sáncolja N-t. A2-n 
alkarérintéssel fogadja R ütését és rögtön utána A3-ról 
feladja B-nek, aki B1-ről megüti, stb.

Más technikai feladatok alkalmazása 
sáncolással - mozgás gyorsasága - felugrás.

A sáncolja M-et, majd A1-en sáncolja N-t. 
Gyorsan megkerüli a bóját és A2-ről megüti a labdát. 
Miközben halad előre A3-A4-n alkarérintéssel fogadja 
R erős ütéseit.

Más technikai feladatok alkalmazása 
sáncolással - mozgás gyorsasága - felugrás.
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4.111. Feladatok a sáncolásból támadó akcióra való gyors átváltásra. (feladatok 649 - 695)

684

685

686

C labdájára B úgy csinál mintha D1-nek vagy E1-nek 
feladná ütésre a labdát, közben A felkészül a sáncolásra. 
Váratlanul B hátrafelé feladja a másik térfélre, ahol 
A1 középről megüti, míg D1 és E1 szélekről befutnak 
középre és sáncolnak, stb.

Dinamikus feladatok, amik lehetővé teszik a játékosoknak 
a technikai elemek használatát megfelelő figyelemmel és 
koncentrációval.

A és B sáncolás után kimennek a hármas vonalon kívülre 
és fogadják C és  D erős ütéseit, majd helyet cserélnek és 
visszamennek sáncolni, stb.

Dinamikus feladatok, amik lehetővé teszik a játékosoknak 
a technikai elemek használatát megfelelő figyelemmel és 
koncentrációval.

A-A2 gyorsan mozog, hogy sáncolja N és M ütéseit. 
Mozgás közben, A1-en megüti R vagy K váratlan dobásait.

Dinamikus feladatok, amik lehetővé teszik a játékosoknak 
a technikai elemek használatát megfelelő figyelemmel és 
koncentrációval.
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4.111. Feladatok a sáncolásból támadó akcióra való gyors átváltásra. (feladatok 649 - 695)

687

688

689

M ütését A és B sáncolják, D-E-F-G folyamatosan 
mozognak 5 méteren a védekezéshez.

Feladat a védekezési technikák 
tökéletesítésére - ügyesség.

A és B sáncolás után gyorsan átmennek A1-B1-re, 
hogy alkarérintéssel fogadják C és D erős ütéseit, stb.

A végrehajtás biztosságának fejlesztése 
- koordináció - ügyesség.

A B-vel való sáncolás után, A1-en alkarérintéssel fogadja 
C ütését és feladja B-nek, aki B1-ről megüti, stb.

A végrehajtás biztosságának fejlesztése 
- koordináció - ügyesség.
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4.111. Feladatok a sáncolásból támadó akcióra való gyors átváltásra. (feladatok 649 - 695)

690

691

692

A M sáncolása után, gyorsan megkerüli a bóját és 
miközben hátrafelé fut, A1-en kap egy ütést R-től, 
amit alkarérintéssel kontrollál. Gyorsan megfordul 
és megismétli a feladatot M sáncolásával, stb.

Gyors helyezkedés és a technikai mozgás koordinációja.

A és B M sáncolása után, A1-B1-en R gyors dobásait 
ütik C-re és D-re.   

Gyors mozgás a végrehajtás sebességével - ügyesség.

A M sáncolása után gyorsan átmegy A1-re és 
R dobását üti C-re, A2-ről pedig R következő, 
rövid dobását üti meg, stb.

Feladat a gyors technikai képességek 
fejlesztésére - koordináció - egyensúly.
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4.111. Feladatok a sáncolásból támadó akcióra való gyors átváltásra. (feladatok 649 - 695)

693

694

695

A és B M sáncolása után, gyorsan áthelyezkednek. A1-en 
fogadja C erős ütését, B1-en pedig D ütését, stb. 

Más technikai feladatok gyors alkalmazása 
sáncolással - koordináció - ügyesség.

C üti A-nak, aki alkarérintéssel magasan visszajátsza, 
majd A1-en sáncolja M-et és A2-n megüti C feladását, stb.

Támadó és védekező feladatok váltakozása és a speciális 
tulajdonságok feltérképezése - ügyesség.

C labdájára B felkészül, hogy bejátssza D1-nek vagy 
E1-nek, miközben A készül sáncolni. Váratlanul B  a kettes 
zónából pontosan feladja A1-re, aki megüti, D1-E1 pedig 
felugranak sáncolni, stb.

Támadó és védekező feladatok váltakozása és a speciális 
tulajdonságok feltérképezése - ügyesség.
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ÖTÖDIK FEJEZET

SZERVÁLÁS FELUGRÁSBÓL A “GYORS ÜTÉS” TECHNIKÁJÁVAL.

A röplabdában a szerva nem csak a játék elindítása, hanem egy fon-
tos pillanat, ami komoly előnyt jelent annak a csapatnak, aki jól tudja 
használni azt az ellenfelével szemben. Minél újabb és változatosabb 
a megütés technikájának kivitelezése, annál szélesebb lesz az ellen-
fél meglepésének lehetősége, aminek hatására felkészületlenebb 
lesz az ellenfél játékosa és technikailag kevésbé hatékony a válasz.
A “gyors ütés” egy kiváló támadási lehetőséget alakíthat ki, pontosan 
azon technikai jellegzetességeinek köszönhetően, amik megkülön-
böztetik az eddig alkalmazottaktól. Az erő, amit a szerváló ki tud fej-
teni, jelentős, ezért a röppálya nagyon gyors az érkezés pedig erőtel-
jes, ami az ellenfél játékosaiban technikai - taktikai bizonytalanságot 
okozhat fogadáskor. Mindennek eléréséhez a bal kézzel feldobott 
labdának összhangban kell lennie a szerváló súlypont emelkedésé-
vel. Gyakorlatilag a szerváló úgy kezdi el a felugrást, hogy még a bal 

kezén van a labda, majd feldobja magasan kicsit maga elé és a vissza-
esés első szakaszában üti meg a másik kezével, így egy gyors, erős és 
biztos ütést adván a labdának.  Az ütés erőssége úgy jön létre, hogy a 
kart a lehető legmagasabbra kell nyújtani, aminek köszönhetően az 
erőhatás felülről lefelé érkezik.
A kivitelezés nehézsége a tökéletes időzítésben rejlik, a labda fel-
dobása és a másik kézzel való megütés között. A tökéletes szinkron 
hamar elérhető, aminek köszönhetően a sportoló biztosabban tud 
játszani.
Ennek a típusú ütésnek az alkalmazása lehetséges mindenféle tech-
nikai szinten álló csapat számára. A felkészültebbek, ahol már a já-
tékosok biztosabban és változatosabban szerválnak, ezzel a szerva 
típussal tovább bővíthetik kelléktárukat. Az alacsonyabb felkészült-
ségi szinten álló csapatoknak pedig nagyobb magabiztosságot adhat 
egy új és hatékony játék taktika kifejlesztése.

696 - 705. feladat.
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Szerválás felugrásból a "gyors ütés" technikájával. (feladatok 696 - 705)

696

697

A miközben előrefelé halad megüti a labdát a jobb 
kezével miután a bal kezével feldobta azt maga elé. 
A bal kézzel függőlegesen feldobott labdát gyorsan és 
nyújtott karral üti meg a labda leesési szakaszában.

A megütés tökéletesítése és pontosítása egy gyors 
technikai folyamaton keresztül - koordináció gyors 
mozgás közben.

A a hálónak háttal indul, gyorsan megfordul és A1-en 
felugrásból megüti a labdát a gyors ütés technikájával.

A megütés tökéletesítése és pontosítása 
egy gyors technikai folyamaton keresztül - koordináció 
gyors mozgás közben.
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Szerválás felugrásból a "gyors ütés" technikájával. (feladatok 696 - 705)

698

699

A a pálya vonalán kívülről ugrik fel, majd ugrás közben 
A1-en, a pályán belülről üti meg R dobását.

Az ütés tökéletesítése nehéz fizikai feltételek 
mellett - felugrás - koordináció.

R dobását A felugrás közben gyors karlendítéssel üti meg.

Feladat a nagy távolságú ütések erejének és 
pontosságának fejlesztésére - felugrás - koordináció.
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Szerválás felugrásból a "gyors ütés" technikájával. (feladatok 696 - 705)

700

701

A felugrás közben gyors ütés technikája. Három futólépés 
után A feldobja magasra, maga elé a labdát, aztán a 
leesési szakaszban gyorsan megüti a labdát jobb kézzel.

Dinamikus feladat, ami lehetővé teszi a játékos számára 
a megfelelő koncentrációt és sebességet tartalmazó 
technikai elemek használatát - felugrás a kivitelezés 
időzítésével - koordináció.

A miközben felugrik két kézzel dobja a labdát a feje fölül.

A feladat ismétlése közben a játékos próbálja egyre 
gyorsabban és pontosabban, a maximális erőkifejtéssel 
végrehajtani azt.
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Szerválás felugrásból a "gyors ütés" technikájával. (feladatok 696 - 705)

702

703

A miután megkerülte a bóját, A1-en felugrás közben 
megüti a labdát. 

Egy gyors helyváltoztatást követő “gyors  ütés” 
tökéletesítése. Felugrás a kivitelezés időzítésével - 
koordináció.

Mint a 700. feladatnál, azzal a változtatással, 
hogy A 5 futólépést tesz.  

Dinamikus feladat, ami lehetővé teszi a játékos számára 
a megfelelő koncentrációt és sebességet tartalmazó 
technikai elemek használatát - felugrás a kivitelezés 
időzítésével - koordináció.
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Szerválás felugrásból a "gyors ütés" technikájával. (feladatok 696 - 705)

704

705

A keresztben befut a szerválási zónába és törzsfordítással 
A1-en felugrásból, erővel megüti a labdát a “gyors ütés” 
technikájával.

Gyors mozgás a végrehajtás sebességével - koordináció.

A gyorsan befut a pályára és A1-en, 
a hármas vonalon kívülről felugrással megüti 
a labdát a “gyors ütés” technikájával.

Gyors mozgás a végrehajtás sebességével - koordináció.
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