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U14 Törzsstabilizáció 

 

Törzsstabilizáló és törzsmobilizáló, funkcionális edzések 

A core angol szó magyarul mag-ot jelent. A core izmok meghatározzák az emberi mozgatórendszer ágyéki, medence, csípő 

komplex, strukturált működését. A törzs és a gerinc statikus és dinamikus stabilizálása és erősítése bizonyítottan csökkenti a 

sérülések kialakulását, javítja az erőkifejtést, a mozgáskoordinációt, az egyensúlyozóképességet, az erőátvitelt az alsó és felső 

végtagok között. 

Michael Boyle a stabilizációs gyakorlatokat három csoportba sorolja, aszerint, hogy milyen mozgássíkban kell ellenállni a törzsre 

ható erőknek: 

1. Anti-extenziós gyakorlatok. Cél: ellenállni annak, hogy a medence előre billenjen, és így túlzott extenzió jöjjön létre az 

ágyéki gerincszakaszon. Gyakorlat: „döglött bogár” (Deád búg). 

2. Antirotációs gyakorlatok. Cél: ellenállni annak, hogy a gerinc csavarodjon egy aszimmetrikus erőhatás közben. Gyakorlat: 

fekvőtámaszban ellentétes váll érintése. 

3. Antiflexiós gyakorlatok. Cél: ellenállni annak, hogy a gerinc terhelés hatására oldalra hajoljon. Gyakorlat: oldalsó hídtartás. 

4. Ezeket a gyakorlatokat nehezíthetjük, hatékonyabbá tehetjük, ha instabil eszközöket használunk.  

„Az instabil helyzetekben történő gyakorlatvégzés jól modellezi azokat a szituációkat, amikor a térd- és bokaízület veszélyben 

van.” Korosztályos képzési kézikönyv 2017.   

 

A plank alapstabilizációs gyakorlat, amit jól meg kell tanítani, mert utána erre tudjuk építeni az erőfejlesztést. Ha nincs minőségi 

plank, akkor nehéz lesz minőségi fekvőtámaszt végezni. U14-es korosztályban már lenni kell megfelelő alapoknak, amelyre 

építeni lehet.  

Fontos! 

1. A gyakorlatokat érdemes egyénre szabni és elsősorban a gyenge pontokkal foglalkozni. 

2. A gyakorlatok kiadásánál vegyük figyelembe a biológiai és naptári életkor közötti esetleges eltéréseket (akceleráció, 

retardáció). 

3. A gyakorlatokat csak addig végeztessük, amíg helyes a technika.  

4. A statikus végrehajtástól haladjunk a dinamikus végrehajtás felé. 

A gyakorlatok végrehajtása során fontos a medence neutrális helyzetének megtartása, a testtudatfejlesztés. 

A mobilitás és a stabilitás kéz a kézben járnak, a háti gerincszakasz és a csípő megfelelő mobilitása nélkül az ágyéki stabilitás sem 

lesz megfelelő. 

A légzésre is figyeljünk oda. A rekeszizom nem megfelelő működése túlzott aktivációt vált ki a horpaszizomban, ami nem 

megfelelő stabilitást eredményez, és a medence előre billenésével az ágyéki gerincszakasz és a farizmok működése is 

akadályoztatva lesz. A helyes légzés kulcsfontosságú a törzsstabilitás szempontjából is. 

„A cáré izmok szerepe sokkal inkább megakadályozni a mozgást(stabilitás), mintsem előidézni azt. A helyes technikához az kell, 

hogy az erő a csípőből generálódjon és a feszes törzsön keresztül haladjon” - Stuart McGill. 

 

Ajánlás U14-es korosztály törzsstabilizációs edzéseihez 

 

1. Statikus törzsstabilizáció 

1. Antiflexiós gyakorlatok 

2. Anti-‐extenziós gyakorlatok 

3. Antirotációs gyakorlatok 

4. Instabil felület használata 

 

2. Dinamikus törzsstabilizáció 

1. Aszimmetrikus karmozgás 

2. Aszimmetrikus lábmozgás 

3. Ellentétes kar és láb mozgás 

4. Rotáció 

 

 

Anti-extenziós gyakorlatok: 

1. Döglött bogár (deadbug) helyzetben tartsd meg magad! Terhelés/pihenés arány 40/20 mp. 

     
 

2. Döglött bogár helyzetben (deadbug) ellentétes kar és lábnyújtás, a helyzet megtartása. Terhelés/pihenés arány 40/20 mp. 

Ellenkezőleg is végezd el! 
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3. Döglött bogár helyzetben (deadbug) ellentétes kar és lábnyújtás súllyal a kézben (min. 1.5 kg), a helyzet megtartása. 

Terhelés/pihenés arány 30/30 mp. Ellenkezőleg is végezd el! 

        
 

4. Hanyatt fekvésben lábemelés függőleges helyzetig, kar oldalsó rézsútos mélytartásban, bal láb leengedése a talaj fölött 10 cm-

re. Ezt a helyzetet kell megtartani. A kézhát a talajon. Terhelés/pihenés arány 30/30 mp. Ellenkezőleg is végezd el! 

        
5. Hanyatt fekvésben lábemelés függőleges helyzetig és egyik láb leengedése a talaj fölött 10 cm-re. Ezt a helyzetet kell 

megtartani. A kar mellsőközéptartásban a tenyerek egymás felé mutatnak. Terhelés/pihenés arány 30/30 mp. Ellenkezőleg is 

végezd el! 

 
 

6. Térdelőtámaszból emeld meg a térdeidet, nyújtsd hátra vízszintes helyzetig az egyik lábadat és tartsd meg! Terhelés/pihenés 

arány 30/30 mp. Ellenkezőleg is végezd el! 

         
 

7. Térdelőtámaszból emeld meg a térdeidet, nyújtsd hátra vízszintes helyzetig az egyik lábadat, és az ellentétes karodat emeld fel 

magastartásba! Ezt a helyzetet tartsd meg! Terhelés/pihenés arány 15/30 mp. Ellenkezőleg is végezd el! 
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8. Térdelőtámaszból emeld meg a térdeidet, nyújtsd hátra vízszintes helyzetig az egyik lábadat, és az ellentétes karodat emeld fel 

magastartásba súllyal (min.1 kg) a kezedben! Ezt a helyzetet tartsd meg! Terhelés/pihenés arány 15/30 mp. Ellenkezőleg is 

végezd el! 

 

 
 

Antirotációs gyakorlatok: 

1. Mellsőfekvőtámaszban ellentétes vállérintés. Ezt a helyzetet tartsd meg! Terhelés/pihenés arány 25/25 mp. 

 
 

2. Mellsőfekvőtámaszban bal karemelés oldalsóközéptartásba. Ezt a helyzetet tartsd meg! Terhelés/pihenés arány 25/25 mp. 

Ellenkezőleg is végezd el! 

 
 

3. Mellsőfekvőtámaszban bal karemelés oldalsóközéptartásba súllyal (min 1.5 kg) a kézben. Ezt a helyzetet tartsd meg! 

Terhelés/pihenés arány 25/25 mp. Ellenkezőleg is végezd el! 

 
 

4. Alkartámaszban (mellső plank) csípőbillentés oldalra. Ezt a helyzetet tartsd meg! Terhelés/pihenés arány 30/30 mp. 

Ellenkezőleg is végezd el! 
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5. Fekvőtámasz, bal kar tarkóra tartásban, ellentétes könyökhajlat érintés és megtartás. Terhelés/pihenés arány 20/20 mp. 

       
 

6. Mellsőfekvőtámaszban bal kézben súllyal (min. 1.5 kg) átnyúlás a test alatt a támaszkar mögött. Ezt a helyzetet tartsd meg! 

Terhelés/pihenés arány 20/20 mp. Ellenkezőleg is végezd el! 

 
 

7. Döglött bogár (deadbug) helyzetben súllyal (min. 2-3 kg) a kézben karleengedés balra, közben lábleengedés jobbra. 

Terhelés/pihenés arány 40/20 mp. Ellenkezőleg is végezd el! 

 
8. Mellsőfekvőtámaszban bal kézben bot, átnyúlás a test alatt a támaszkar mögött! Ebben a helyzetben a társ húzza a botot és 

neked meg kell tartanod! Terhelés/pihenés arány 30/20 mp. Ellenkezőleg is végezd el! 

 
 

 

Antiflexiós gyakorlatok: 

 

1. Oldal plank, alkartámasz megtartása. Terhelés/pihenés arány 30/20 mp. 
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2. Oldal plank, jobb alkartámasz, bal kar magastartásban. Terhelés/pihenés arány 30/20 mp. Ellenkezőleg is végezd el! 

 
 

3. Oldal plank, jobb alkartámasz, bal kar magastartásban súllyal (min. 1.5 kg). Terhelés/pihenés arány 30/20 mp. Ellenkezőleg is  

végezd el! 

 
 

4. Oldal plank, jobb alkartámasz, bal kar mellsőközéptartásban súllyal (min. 1.5 kg). Terhelés/pihenés arány 30/20 mp. 

Ellenkezőleg is végezd el! 

 
 

5. Oldal plank, jobb alkartámasz, bal kar oldalsó középtartásban. Bal lábemelés 45°-os szögben és a pozíció megtartása. 

Terhelés/pihenés arány 20/30 mp. Ellenkezőleg is végezd el! 

 
 

6. Oldal plank, jobb alkartámasz, bal kar magastartásban súllyal (min. 1.5 kg).  Bal láb emelés 45°-os szögben és a pozíció 

megtartása. Terhelés/pihenés arány 20/20 mp Ellenkezőleg is végezd el! 
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7. Oldal plank, jobb alkartámasz, bal kar a test mellett. Bal térd húzása, és a sprintmozdulat megtartása. Terhelés/pihenés arány 

30/20 mp. Ellenkezőleg is végezd el! 

 
 

8. Oldal plank, jobb alkartámasz, bal kar a test mellett. Jobb térd húzása, és a sprintmozdulat megtartása. Terhelés/pihenés arány 

20/30 mp. Ellenkezőleg is végezd el! 

 
 

Instabil felület használata  

A fenti gyakorlatokat nehezíthetjük (progresszió) instabil felületek használatával. Pl. a kezek és lábak alá tegyünk párnákat. A 

terhelés/pihenés arány 15/30. 

 

Dinamikus törzsstabilitás: 

 

Ellentétes kar és lábmozgás 

1. Döglött bogár (deadbug) helyzetben ellentétes kar és lábnyújtás. 2x20 ismétlés. 

             
 

2. Térdelőtámasz, jobb kar tarkóra tartásban, bal lábnyújtás hátra. Ellentétes könyök és térdérintés. 2x20 ismétlés. 

        
 

 

3. Térdelőtámasz, jobb kar magastartásban, bal lábnyújtás hátra. Ebben a helyzetben kis után mozgással (pulzáló mozgás) kar és 

lábemelés. 20 ismétlés mindkét oldalra. 
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4. Vállszéles terpeszállás, törzsdöntés előre jobb karlendítéssel magastartásba, bal lábemeléssel hátra mérlegállásba. 10 ismétlés 

mindkét oldalra.  

          
 

5. Oldalsó plank helyzetből alul lévő térdlendítés sprint mozdulattal. 10 ismétlés mindkét oldalra. 

 

          
 

 

6. Mellsőfekvőtámasz terpeszben, csípőemelés és ellentétes bokaérintés, majd ellenkezőleg. Ismétlés 10x. 

 

            
 

 

7. Bal lebegőállás jobb térdemeléssel előre (sprint mozdulat), törzsdöntés előre ellentétes bokaérintéssel és lábnyújtással hátra 

10x. Ellenkezőleg is végezd el! 

 

           
 

 

8. Hátsó fekvőtámasz hajlított lábbal, bal kézben labdával, jobb láblendítés lábnyújtással előre és labdával bokaérintés. 

Ellenkezőleg is 10x. 
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Aszimmetrikus karmozgás 

  

1. Döglött bogár (deadbug) helyzetben a két térd között egy labda. Karok mellső középtartásban, mindkét kézben súly (min. 1.5 

kg). Bal karleengedés mellsőközéptartásból oldalsóközéptartásba és vissza, majd ellenkezőleg folyamatosan. 2x20 ismétlés. 

 

              
 

2. Döglött bogár (deadbug) helyzetben a két térd között egy labda. Karok mellsőközéptartásban, mindkét kézben súly (min. 1.5 

kg). Bal karleengedés mellsőközéptartásból magastartásba és vissza, majd ellenkezőleg folyamatosan. 2x20 ismétlés. 

 

         
 

3. Hason fekvésben bal térdfelhúzás oldalra derékszögig. Jobb kar magastartásban, bal kar oldalsóközéptartásban. A súly 

megemelése gyorsan, majd lassan visszaengedés 3 ütemen keresztül, 10 ismétlés, majd ellenkezőleg is.

   
 

4. Hason fekvésben bal térdfelhúzás oldalra derékszögig. Jobb kar magastartásban, bal kar oldalsóközéptartásban. A súly 

megemelése után kartartáscsere. Ismétlés 10x lábtartáscserével is. 

 

          
 

5. Mellső fekvőtámaszból jobb kar leengedése alkartámaszba, bal kar leengedése alkartámaszba, majd vissza. 10 ismétlés lassan! 
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6. Mellső fekvőtámasz, jobb kar magastartásban kézben súllyal (1-3 kg,), jobb karlendítés oldalsóközéptartásba és vissza. Ismétlés 

10x ellentétes karral is. 

        
 

7. Bőrönd cipelés. Bal kar mélytartásban kézben a súllyal (5-10 kg). Járás helyben magastérdemeléssel lassú tempóban. 

Terhelés/pihenés arány 45/15 mp. Mindkét oldalra végezd el! 

        
 

8. Pincérjárás. Bal kar magastartásban kézben súllyal (3-8 kg). Járás helyben magastérdemeléssel lassú tempóban. 

Terhelés/pihenés arány 45/15 mp. Mindkét oldalra végezd el! 

       
 

Aszimmetrikus lábmozgás 

 

1. Hanyatt fekvésben csípőemelés, támasz a lapockán és a bal talpon. Jobb comb és has között labdaszorítás, karok rézsútos 

mélytartásban. Ebből a helyzetből csípőemelés és leengedés. 2x20 ismétlés, mindkét oldalra. 

 

    
2. Hanyatt fekvés, bal kar mellső középtartásban, jobb láb nyújtva a talaj fölött. A labda a bal térd és a jobb könyök közé szorítva. 

Jobb térdhúzás bal lábhoz. 2x30 ismétlés mindkét oldalra. 
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3. Vállszéles terpeszállás, törzsdöntés előre, karlendítés magastartásba bal lábemeléssel hátra mérlegállásba és vissza. 10 ismétlés 

minkét oldalra.  

    
 

4. Döglött bogár helyzetben (deadbug) lábfejeken Mini Band (1 női harisnya összekötésével helyettesítheted), bal lábnyújtás a 

talaj fölé 10 cm-re, majd vissza és ellenkezőleg is! 10 ismétlés lábanként! 

    
5. Alapállás, kar magastartásban, a kézben bot (lehet törölköző, kötél, harisnya stb.). Kitörés jobbra törzshajlítással balra és vissza. 

10 ismétlés, mindkét oldalra. 

       
 

6. Hanyatt fekvésben csípőemelés, támasz a lapockán és a talpakon. Ebben a helyzetben masírozás. 2x20 ismétlés mindkét oldalra. 

     
 

7. Oldalsó plank helyzetből felül lévő térd lendítése sprint mozdulattal. Ismétlés 10x mindkét oldalra. 
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8. Mellsőfekvőtámaszban karhajlítás és bal térdemelés oldalra, majd vissza. Ellenkezőleg is végezd el! 6-10 ismétlés. 

 

   
 

 

Rotáció 

1. Mellső fekvőtámaszban a sportoló csípőjéhez helyezünk egy power Band-e (lehet helyettesíteni 2 női harisnya összekötésével, 

vagy egyszerű kötéllel is, ha nincs más). A társ húzza oldalról a fekvőtámaszban lévő sportolót. A társ jobbra-balra mozogva 

próbálja kibillenteni a sportolót a fekvőtámasz helyzetből!  Terhelés/pihenés arány 30/30 mp. 

     
 

2. Mellsőfekvőtámasz helyzetben egyik kézen támasz, a másik kar magastartásban, Mini Band (lehet helyettesíteni 2 női harisnya 

összekötésével) a kézben tartva, könyökhúzás hátra a törzs vonaláig párhuzamos a törzzsel. A társ ellentart és közben 

folyamatosan lépked oldalra. 10 ismétlés mindkét karral. 

     
 

3. Hajlítottülés, a kézben minimum 6 kg súly. Súlyleengedés jobbra a talaj fölé, majd ellenkezőleg is. 2x10 ismétlés oldalanként. 

A súlyt nem teheted le! 
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4. Zsugor lebegőülés, kézben minimum 6 kg súly. Súlyleengedés jobbra a talaj fölé, majd ellenkezőleg is. 2x10 ismétlés 

oldalanként. A súlyt nem teheted le! 

   
5. Féltérdelés, a súly serleg (goblet) tartásban a test előtt és törzsfordítás az elől lévő láb irányába. 10 ismétlés mindkét irányba. 

Súly 3-10 kg között. 

   
 

6. Térdelőtámasz széken, egyik kézben súly az ellentétes láb nyújtása vízszintes helyzetig. Könyökhúzás a törzs síkjában, majd 

vissza 10x. Súly 3-10 kg között. Ellenkezőleg is végezd el! 

   
 

7. Térdelőtámasz széken, egyik kézben súly, az azonos oldali láb nyújtása vízszintes helyzetig. Könyökhúzás a törzs síkjában , 

majd vissza 10x. Súly 3-10 kg között. Ellenkezőleg is végezd el! 

   
 

8. Mellsőfekvőtámaszban csípőemelés.  Karhajlítással a jobb láb tolása bal oldalra a csípő beforgatásával, majd vissza és 

ellenkezőleg is. 10 ismétlés oldalanként. 

     
9. Mellső plank helyzetből törzsfordítás oldalsó plank helyzetbe és vissza. 10 ismétlés, majd ellenkező oldalra is végezd el! 
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Labdával végzett stabilizációs gyakorlatok 

 

1. Hason fekvés, magastartás, labda a kézben. Törzsemelés karlendítéssel oldalsóközéptartáson át mélytartásba, a labda átadása a 

hát mögött a másik kézbe, majd karlendítés magastartásba. 5-5 ismétlés mindkét irányba. 

 

     
 

2. Hanyatt fekvés hajlított lábbal, talp a talajon, kar oldalsóközéptartásban, labda a jobb kézben. Csípőemelés és a labda átgurítása 

a törzs alatt a másik kézbe. 10 ismétlés. 

     
 

3. Hason fekvés, oldalsóközéptartás, labda a jobb kézben. Törzsemelés és a labda átgurítása a mellkas alatt a bal kézbe. 

 

     
 

4. Bal lebegőállás, jobb térdemelés oldalra, labda jobb kézben hátul kiemelve megás tartásba. Törzsdöntés, jobb lábnyújtás hátra 

és labdaérintés a bal láb előtt a talajon, majd emelkedés kiindulóhelyzetbe apró fordulatokkal a támaszláb talpán folyamatosan 

körben haladva, majd vissza. Egy 360°-os fordulaton belül 5x végezd el a feladatot! 

     
 

5. Mellsőfekvőtámaszban folyamatos labdavezetés 30 mp-ig. Ellenkezőleg is végezd el!   
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6. Mellsőfekvőtámaszban labdagurítás a bal kéz körül 10x, majd ellenkezőleg 10x. 

   
 

7. Mellsőfekvőtámaszban a labda feldobása a bal kar mögött balra és elkapás a kar előtt 10x majd ellenkezőleg 10x. 

   
 

8. Mellsőfekvőtámasz, labda a jobb kézben. Labdagurítás a bal lábhoz, a labda visszapasszolása belsővel 10x, majd ellenkezőleg 

10x. 

     
 

9. hanyatt fekvés hajlított lábbal, talp a talajon, csípőemelés, labda a jobb kézben. Labdadobás a szemben lévő társnak, vagy a 

falra 10x. Ellenkezőleg is végezd el! 

   
 

10. Mellsőfekvőtámaszban labdadobás a társnak egykezes felső dobással 10x, majd ellenkezőleg 10x.  
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11. Lebegőülésben a labda átadása az ollózó lábak között a másik kézbe és vissza 30 mp-ig. 

   
 

12. Bal lebegőállás, jobb lábemelés hátra, jobb kar kiemelve hátra magastartásban labdával a kézben. Bal térdlendítés előre, 

labdával dobómozdulat és térdérintés 10x, majd ellenkezőleg 10x. 

   
 

13. Alapállás, labda mellhez tartásban. Jobb térdlendítés előre törzsfordítással jobbra, majd vissza 10x. Ellenkezőleg is végezd el!

   
 

14.   Alapállás, jobb kar magastartásban, labda a jobb kézben. Lépés előre jobb támadóállásba, karlendítés mélytartásba bal 

bokaérintéssel a test mögött 10x, majd ellenkezőleg 10x. 
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Az alábbi táblázatban 12 (4x3) egymásra épülő edzést terveztünk a fent bemutatott gyakorlatokból, figyelembe véve a fokozatosság 

elvét. A konkrét feladattervezés heti 3 alkalomra van felépítve. A táblázatban szereplő számok a fent felsorolt feladatok 

gyakorlatcsoportok szerinti számozásai. A gyakorlatokból egyénileg is összeállíthatók edzésrészek. 

 

 

1. hét 

1. edzés 

 

Statikus törzsstabilizáció Választott gyakorlatok száma 

Antiextenziós gyakorlatok 3 

Antirotációs gyakorlatok 7 

Antiflexiós gyakorlatok 3 

Instabil felület használata: Antiflexiós gyakorlat 3. párna a láb alatt. 

Dinamikus törzsstabilizáció Választott gyakorlatok száma 

Ellentétes kar és lábmozgás. 2 

Aszimmetrikus karmozgás 3 

Aszimmetrikus lábmozgás 3 

Rotáció 3 

 

2. edzés 

 

Statikus törzsstabilizáció Választott gyakorlatok száma 

Antiextenziós gyakorlatok 1 

Antirotációs gyakorlatok 5 

Antiflexiós gyakorlatok 1 

Instabil felület használata: Antiflexiós gyakorlat 1. párna a láb alatt. 

Dinamikus törzsstabilizáció Választott gyakorlatok száma 

Ellentétes kar és lábmozgás. 3 

Aszimmetrikus karmozgás 7 

Aszimmetrikus lábmozgás 6 

Rotáció 6 

 

3. edzés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  hét 

1. edzés 

 

Statikus törzsstabilizáció Választott gyakorlatok száma 

Anti‐extenziós gyakorlatok 4 

Antirotációs gyakorlatok 3 

Antiflexiós gyakorlatok 5 

Instabil felület használata: Antiflexiós   5.gyakorlat párna a láb alatt. 

Dinamikus törzsstabilizáció Választott gyakorlatok száma 

Ellentétes kar és lábmozgás. 1 

Aszimmetrikus karmozgás 2 

Aszimmetrikus lábmozgás 2 

Rotáció 4 

 

Statikus törzsstabilizáció Választott gyakorlatok száma 

Anti-‐extenziós gyakorlatok 2 

Antirotációs gyakorlatok 2 

Antiflexiós gyakorlatok 2 

Instabil felület használata: Antiflexiós 2. gyakorlat párna a láb alatt. 

Dinamikus törzsstabilizáció Választott gyakorlatok száma 

Ellentétes kar és lábmozgás. 4 

Aszimmetrikus karmozgás 4 

Aszimmetrikus lábmozgás 1 

Rotáció 1 
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2. edzés 

 

Statikus törzsstabilizáció Választott gyakorlatok száma 

Anti-‐extenziós gyakorlatok 5 

Antirotációs gyakorlatok 1 

Antiflexiós gyakorlatok 4 

Instabil felület használata: Antiflexiós 4. gyakorlat párna a láb alatt. 

Dinamikus törzsstabilizáció Választott gyakorlatok száma 

Ellentétes kar és lábmozgás. 5 

Aszimmetrikus karmozgás 1 

Aszimmetrikus lábmozgás 4 

Rotáció 5 

 

3. edzés 

 

Statikus törzsstabilizáció Választott gyakorlatok száma 

Anti-‐extenziós gyakorlatok 6 

Antirotációs gyakorlatok 4 

Antiflexiós gyakorlatok 6 

Instabil felület használata: Antiflexiós 6. gyakorlat párna a láb alatt. 

Dinamikus törzsstabilizáció Választott gyakorlatok száma 

Ellentétes kar és lábmozgás. 7 

Aszimmetrikus karmozgás 6 

Aszimmetrikus lábmozgás 7 

Rotáció 9 

 

 

III.  hét 

1. edzés 

 

 

 

 

 

 

Labdával végzett stabilizációs 

gyakorlatok 

Választott gyakorlatok száma 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

2. edzés 

 

Statikus törzsstabilizáció Választott gyakorlatok száma 

Antiextenziós gyakorlatok 7 

Antirotációs gyakorlatok 6 

Antiflexiós gyakorlatok 8 

Instabil felület használata: Antiflexiós 8. gyakorlat párna a láb alatt. 

Dinamikus törzsstabilizáció Választott gyakorlatok száma 

Ellentétes kar és lábmozgás. 6 

Aszimmetrikus karmozgás 8 

Aszimmetrikus lábmozgás 5 

Rotáció 2 
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3. edzés 

 

Statikus törzsstabilizáció Választott gyakorlatok száma 

Anti-‐extenziós gyakorlatok 8 

Antirotációs gyakorlatok 8 

Antiflexiós gyakorlatok 7 

Instabil felület használata: Antiflexiós 7. gyakorlat párna a láb alatt. 

Dinamikus törzsstabilizáció Választott gyakorlatok száma 

Ellentétes kar és lábmozgás. 8 

Aszimmetrikus karmozgás 5 

Aszimmetrikus lábmozgás 8 

Rotáció 7 

 

 

IV.  hét 

1. edzés 

 

Statikus törzsstabilizáció Választott gyakorlatok száma 

Anti-‐extenziós gyakorlatok 4 

Antirotációs gyakorlatok 7 

Antiflexiós gyakorlatok 6 

Dinamikus törzsstabilitás. Választott gyakorlatok száma 

Ellentétes kar és lábmozgás. 3 

Aszimmetrikus karmozgás 1 

Rotáció 5 

 

Labdával végzett stabilizációs 

gyakorlatok 

1 

2 

3 

4 

 

2. edzés 

 

Statikus törzsstabilizáció Választott gyakorlatok száma 

Anti-‐extenziós gyakorlatok 6 

Antirotációs gyakorlatok 6 

Antiflexiós gyakorlatok 7 

Dinamikus törzsstabilitás. Választott gyakorlatok száma 

Ellentétes kar és lábmozgás. 5 

Aszimmetrikus lábmozgás 1 

Rotáció 8 

 

Labdával végzett stabilizációs 

gyakorlatok 

8 

9 

10 

11 

 

3. edzés 

 

 

 

 

 

Labdával végzett stabilizációs 

gyakorlatok 

Választott gyakorlatok száma 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

8 

9 
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U14 Egyéni labdaügyességi feladatok 
 

 

20-30 PERCES EDZÉSRÉSZEK, 12 EDZÉSHEZ  

 

A gyakorlatokat helyben, vagy egész kis területen, zárt vagy szabadtérben is el lehet végezni, ha azonban nagyobb 

terület áll rendelkezésre és a feladat jellege ezt megengedi, helyváltoztatással (futás, gyaloglás) végezzétek.   

 

Eszközigény: bármilyen labda, egykézzel birtokolható labda, kézilabda, teniszlabda, pingponglabda, zoknigombolyag, 

luftbalon, szigetelőszalag a koordinációs létra leragasztásához, keményfedelű könyv, fölül nyitott tároló eszközök, 

kartondobozok, papírkosarak, mini trambulin, bosu, találat esetén, tönkre, nem menő céltárgyak. 

 

Figyelem! A teljes gyakorlatsorra vonatkozó a pihenőidőre számolj el 10-ig! 

 

2. Helyben futás közben, körzés labdával a test hossztengelye körül, mindkét irányba, folyamatosan az egyik 

kézből a másikba adogatva a szert, fej, mellkas, csípő, fenék, térdek, és a lábszárak körül. Belepréseljük a 

tónusos, feszes tenyerünkbe és rászorítunk, erősen ráfogunk a labdára. (ujjak teljesen nyitottak, minél nagyobb 

legyen a szorító táv) 2perc. 

 

3. Helyben futás/haladás közben, jobb, majd ball kézzel, folyamatos labdavezetés, (test mellett elől-oldalt, enyhén 

behajlított térdekkel, egyenes törzzsel, nem teljesen leszegett fejjel, a tekintet 2-3 méterre előre néz). Először 

mély, majd csípő magas, majd mellmagasságból indítva, mindkét kézzel, 10- 15 mp- ként változtass. 2 perc. 

 

4. Helyben futás/haladás közben, labdavezetés, különböző magasságban. Lassútól a mély, gyors- pattogó 

labdavezetésig, változtassuk a labdavezetés módját és ritmusát.  2 perc. 

 

5. Jobb kézzel, folyamatos labdavezetés közben markoljunk, fogjunk rá a labdára 4- 5 X. Ugyan ezt, bal kézzel is, 

majd felváltva jobb- bal kézzel. Először minden 4- re, majd 3- rá, 2- rá, kell megfogni a labdát. 2 perc. 

 

6. Csípő- mellmagas labdavezetés. Három leütés után térdhajlítással, a labdavezető kéz a labdával együtt, süllyed 

a talaj felé, a szer földre érése után, azonnal a földhöz kell szorítani, két kézzel, jobb kéz, bal kéz. 2 perc. 

 

7. Csípő- mellmagas labdavezetés test mellett, a szer negyedik talajra érkezésének a pillanatában, farizommal kell 

leszorítani a labdát a talajra. Mind két oldalon végezve a feladatot, többszőr ismételve. 2 perc. 

 

8. Könyökhajlatban, beszorított labda, felfelé néző tenyér, az alkaron végig gurított labdát el kell fogni a 

levegőben, lefelé néző tenyérrel, még a labda földre érése előtt. Mindkét kézzel, többször ismételve. 2 perc. 

 

9. Egyik kézben törölköző vagy szalag, a másik kézben labda. Labdavezetés közben a másik kézben lévő 

törölközőt pörgetni, lengetni kell. Szercserével, mind a két kézzel. 2 perc. 

 

10. Mind a két kézben, egy-egy labda, ami lehet eltérő méretű, típusú. Először helyben, majd haladás (járás, futás) 

közben, a jobb kézben birtokolt labdával, vezesd a másik labdát, ami lehet tenisz, pingpong, gumilabda stb. is. 

Végezd el a gyakorlatot bal kézzel is. 2 perc. 

 

11. Az egyik labdával tartsd a levegőben a másik labdát, kis ütögetésekkel. Először helyben, azután helyváltoztatás 

közben. Végezd el a gyakorlatot jobb, bal kézzel is. 2 perc. 

 

12. A két kezedben egy-egy labdával, tarts a levegőben kis ütögetésekkel egy 3. labdát. Először helyben, azután 

helyváltoztatás közben, különböző méretű labdákkal, labdák cseréjével. 2 perc. 
Edzés 2. 

Figyelem! Egyes feladatok között a pihenő szakasz visszajárás legyen, közben légzőgyakorlatokat végezve! 

 

1. Koordinációs létrán átfutás, a fokok közé lépve, labdavezetés létra mellett, 

alacsony, normál, magas, jobb kézzel, bal kézzel, előre, hátra. 3x.  
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2. Koordinációs létrán átfutás térdlendítéssel, a fokok közé lépve, labdavezetés a létra mellett, előre, hátra, jobb kézzel, ball kézzel. 

3x. 

 

3. Koordinációs létrán átfutás, saroklendítéssel a fokok közé lépve, labdavezetés a létra mellett, előre, hátra, jobb kézzel, ball 

kézzel. 3x. 

 

4. Futás terpeszben, a létra a lábak között, labdavezetés, mindkét kézzel, váltottkézzel, a labda a létra fokai közé érkezzen, előre 

és hátra is. 3x. 

 

5. Koordinációs létra mellett, oldalazó futás, után lépéssel, labdavezetés a hátul lévő kézzel, a labda a létra fokai közé érkezzen, 

jobbra és ballra is. 3x. 

 

6. Koordinációs létra mellett, oldalazó futás, után lépéssel, labdavezetés az elől lévő kézzel, a labda a létra fokai közé érkezzen, 

jobbra és ballra is. 3x. 

 

7. Koordinációs létrán galoppszökdelés, labdavezetés a létra mellett, előre, hátra, jobb kézzel, bal kézzel. 3x. 

 

8. Magasra helyezett (szekrény teteje) monitoron megjelenített, egyszerű matematikai feladványok megoldása fejben, közben 

labdavezetés, helyben, jobb kézzel, bal kézzel, váltott kézzel, 5- 5 feladvány megoldása. 

 

9. A labda forgatása a test előtt, kiinduló helyzet, a labda az egyik tenyér, és a másik kézfej között, majd forgatás előre és hátra. 

8x. 

 

10. Körzés labdával az állóhelyben lévő test tengelye körül, adogatva egyik kézből a másikba a szert, a fejtől lefelé haladva egészen 

a bokáig, majd vissza. 8x. 

 

11. Széles terpeszállásban a labdával nyolcasok rajzolása a bokák körül, mindkét irányban. 8x. 

 

12. Állóhelyzetben a labda kétkezes feldobása után, átbújás alatta, majd hátsó rézsutos mélytartásban, a csípő mögött elkapás, csípő 

mellett a labda előre hozása. 10x. 

 

13. Állóhelyzetben a labda kétkezes feldobása után, átbújás alatta, majd hátsó rézsutos mélytartásban, a hát mögött elkapás, majd 

feldobás után visszabújás és elkapás a test előtt. 10x. 

 

14. Adogatás a falra kétkezes mellső, felső, egykezes felső átadással, terpeszülésben, a visszaérkező labda elfogása először két 

kézzel, majd az azonos kézzel, majd az ellentétes kézzel, keresztezett alkarú, kapocsfogással, dobás fajták.10x. 

 

15. Vállszéles terpeszállásban, magastartásból, hátrafelé, a labda átpattintása a láb között előre. 10x.                       

Edzés 3. 

 

1. Labdával a kézben, helyben futás, majd helyváltoztatással futás, közben, labdaátadás hajlított könyökkel, egyik kézből a 

másikba, majd vissza, a test előtt csípő, mell, fej magasságában, majd fej fölött, azután oldalsó középtartásból, egyenes, vagy 

kis ívű dobásokkal. 2 perc. 

 



 21 

2. Labdavezetés helyben, hajlított, alacsony súlyponti helyzetben, helyváltoztatás közben labdavezetés nyújtott karokkal, tenyérrel 

terelve a labdát, mindkét kézzel, majd lefelé néző tenyérrel, majd felfelé néző tenyérrel. Próbáljuk meg a szert vezetni az alkar 

közepével, csuklóval, könyökkel. 2 perc. 

 

3. Haránt terpeszállásban, térdrugózás, labdavezetés helyben, a szer átvezetése sok apró leütéssel a terpesztett lábak között, majd 

vissza, lábcserével, folyamatosan végrehajtva. 2 perc. 

 

4. Haránt terpeszállásban, térdrugózás, labdavezetés helyben, a szer átvezetése a terpesztett lábak között, majd lábcsere, 

folyamatosan végrehajtva. 2 perc. 

 

5. Haránt terpeszállásban, térdrugózás, labdavezetés helyben, a szer átvezetése egy leütéssel a terpesztett lábak között, majd 

vissza, lábcserével, folyamatosan végrehajtva.  2perc. 

 

6. Mind a két kézben labda (különböző méretű, típus legyen). Először helyben (hajlított lábakkal, térd rugóval) feldobni mindkét 

labdát és azonos kézzel elfogni, ismételve, labda cserével, helyváltoztatás közben. 2 perc. 

 

7. Az egyik kézben lévő teniszlabdát a csukló felfelé csapásával, pörgetve feldobni és a másik kézzel elkapni. Mind két kézzel, 

többszőr egymás után, kézilabdával, futás közben is végrehajtva. 2 perc 

 

8. A jobb, felfelé néző tenyérben lévő teniszlabda, érintő magasságig történő továbbítása után a szer, ellentétes, kinyújtott kézzel 

történő elfogása, fej- mell magasságban, bal kézzel is, többször ismételve, azután helyváltoztatással, több fajta labdával is (kézi, 

pingpong, gumilabdával) Próbáld meg a lefelé néző kézből, felpörgetett labdát is elfogni. 2 perc. 

 

9. Helyben futás közben jobb kézzel folyamatos, normál magasságú labdavezetés a test előtt, majd a szert 4- 5 leütés után, hátra 

felé leütve a test mellett, hátra, oldalra, majd rézsutos mélytartásban a labdavezetés folytatása, és vissza, mindkét kézzel. 2 perc. 

 

10. Jelölj ki a talajon egy fix pontot. Ez lehet egy kis ragasztószalaggal, vagy kréta jellel megjelölt hely. A test előtt, keresztbe 

áthúzással, váltott kézzel kell vezetni a labdát, hosszan kivezetve, után mozgással. A labda mindig a kijelölt ponton pattanjon 

le. 2 perc. 

 

11. Jelölj ki a talajon egy fix pontot, amit folyamatosan nézned kell. Ez lehet egy kis ragasztószalaggal, vagy kréta jellel megjelölt 

hely. A test mögött, keresztben ütjük le a labdát, jobbról balra, majd vissza, folyamatosan, oldalt mindig 4-5 leütéssel kivárunk. 

2 perc. 

 

12. A kijelölt ponton vezesd a labdát úgy, hogy egyirányba nézve, megkerülöd a pontot, balról jobbra, majd ellentétes irányba, 

többszőr ismételve, folyamatos labdavezetés mellett, mindkét kézzel. 2 perc. 

 

13. A kijelölt ponton folyamatos labdavezetés mellett, kitámadás- visszahelyezkedés 2- 3 rövid lépéssel előre, hátra, mindkét 

oldalon, labdavezetés az azonos oldali kézzel. 2 perc. 

 

Edzés 4. 

 

1. Adogatás lábbal, belsővel, egyik lábbal a másikhoz, terpesz helyzetben. 40x. 
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2. Széles terpeszállásban a lábak között, egyik kézzel elölről, a másik kézzel csípő mögül, hátulról megtartott labda fogásának 

váltogatása a kezek fogásirányának változtatásával. 20x. 

 

3. A labda test előtti feldobása után, 180 fokos fordulat és a labda elfogása, hátsó rézsutos kéztartással a csípő mögött, majd 

ugyanez visszafelé. 10x. 

 

4. A labda test előtti feldobása után, 360 fokos fordulat és a labda elfogása, mindkét irányba fordulva. 10x. 

 

5. Széles terpeszállásban, folyamatos labdaleütés váltott kézzel a test előtt, majd hátul a test mögött, folyamatos váltásokkal. 2 

perc. 

 

6. Harántterpeszben, váltottlábas szökdelés közben a labda átpattintása a cserélődő lábak között, oda és vissza. 2 perc. 

 

7. A labda kétkezes átdobása a fej fölött, hátrafelé, közben hátul taps a csípő mögött, majd előtt és elfogás hátul. 2 perc. 

 

8. Oldalsó középtartásban adogatás egyik kézből a másikba, fej fölött oda, vissza. 2 perc. 

 

9. Válszéles terpeszállásban, csípő előtt kétkézzel megtartott labda továbbítása, pattintva a lábak között hátra felé, majd elkapás 

hátul, utána vissza felé, ugyanúgy. 2 perc. 

 

10. Válszéles terpeszállásban, csípő előtt kétkézzel megtartott labda továbbítása, pattintva a lábak között hátra felé, majd 180 fokos 

fordulattal a labda elfogása. 2 perc. 

 

11. Csípő mögötti átadások, egyik kézből a másikba, oda, vissza, 1 perc. 

 

12. Vállszéles terpeszből felugrás után, láb között, hátulról a labda előre dobása, majd kétkezes elfogása, mindkét kézzel, mindkét 

oldalról. 2 perc. 

 

13. Nyújtott ülésben, rövid labda leütések, oldalt a kéz összes ujjával, egyesével, oda, vissza, mindkét kézzel. 2 perc. 

 

14. Labda kigurítása előre, majd megelőzve azt, ülőhelyzet kialakításával a labda megállítása, azután vissza a kiindulási helyre, a 

labda megállítása hason fekvéssel, majd vissza a kiindulási helyre, a labda megállítása, fél térdelő helyzetben, egyik térddel, 

másik térddel. 3 perc. 

 

15. A labda kigurítása előre, majd útólérése, tenyérrel fentről elé nyúlva, majd visszafelé a mozgás irányával ellentétesen felkapva, 

körívesen fellendítve, dobás, majd test előtt, kétkezes, egykezes elfogás, mindkét kézzel indítva. 2 perc. 

 

Edzés 5. 

 

1. Labda leütése egyszer, helyben, majd helyváltoztatás közben a felpattanó szer mellel, fejjel, vállakkal, történő lekezelése, majd 

elkapása két kézzel, egy kézzel. 2 perc. 

 

2. Helyben, magastérdemeléses futás közben a combokra ejtett labda folyamatos felütése. A kezek segítenek az elpattanó labdákat 

terelni a combok fölé. 2 perc. 
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3. Labdavezetés tetszőleges technikával helyben, járás, futás közben, különböző testrészekkel. (ököllel, lefelé dugattyú 

mozdulattal, könyökkel, alkarral, lefelé néző tenyérrel, felfelé néző tenyérrel, három ujjal, mutató- középső- hüvelyk, majd 

kisujj- gyűrűs- középső ujjal. 2 perc. 

 

4. A labda feldobása kétkezes alsó dobással a fej mögé, elfogás hátul, hátsó rézsutos mélytartásban, majd vissza és a pólódban 

akadjon fel a labda. Egy kézzel add fel a labdát a fejed fölött hátra és próbáld meg, egy kézzel elfogni hátul, majd dobd előre 

és fogd el egy kézzel, mindkét kézzel. 2 perc. 

 

5. Alkaron tartsd, egyensúlyozd a labdát, helyben, majd helyváltoztatás közben. Azután a kézfejtől a vállig gurítsd, és vissza, 

mindkét kézzel. 2 perc. 

 

6. Felfelé néző tenyérben lévő teniszlabda, érintő magasságig történő feldobása után a szer elfogása, becsukott szemekkel, mindkét 

kézzel. 2 perc. 

 

7. Mind a két kéz, felfelé néző tenyerében különböző labdák, érintő magasságig történő feldobásuk után a szerek elfogása, 

becsukott szemekkel, a célzás után. A szereket cseréld a kezekben, ha megszoktál egy- egy labdát. 2 perc. 

 

8. Fallal szembe, kartávolságra, hajlított könyökkel, fejmagasságba tartott labda, folyamatos, rövid, gyors falra ütése, megfogás 

nélkül. 2 perc. 

 

9. A földre letett labda jobb- bal belsővel rúgása a falra. Egyérintő. 2 perc. 

 

10. A falnak háttal, egy méterre terpeszállásban a labdával, törzshajlítás előre, közben a labda továbbítása a lábak között, kétkezes 

alsó dobással a falra, majd az onnan, fej fölött visszaérkező szer elfogása. 2 perc. 

 

11. A falnak háttal, egy méterre terpeszállásban a labdával, törzshajlítás előre, közben a labda továbbítása a lábak között, kétkezes 

alsó dobással, egy pattanás után a falra, majd az onnan, fej fölött visszaérkező szer elfogása. 2 perc. 

Edzés 6. 

 

1. Labda leütések helyben, mindkét kézzel, váltott kézzel, magas, hajlított és mély helyzetben. 20x. 

 

2. Labdavezetés állásban a test körül, mindkét irányba. 10x. 

 

3. Labdavezetés helyben, a talpakkal, jobb, ball, felváltva. 10x. 

 

4. Kosárérintés a fej fölött 1x, közben taps a test előtt és mögött. 10x. 

 

5. Indulás, labdavezetés, megállás terpeszben, visszapattintás a láb között, 180 fokos fordulat, visszaindulás, folyamatosan, oda- 

vissza. 2 perc. 

 

6. Helyben futás közben, mellső középtartásban, enyhén hajlított könyökkel, az ujjhegyek érintésével, rövid adogatás a két kéz 

között, folyamatosan, hátul rézsutos mélytartásban a gyakorlat ismételt végrehajtása. 2 perc. 
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7. Két labdával, álló helyzetben, adogatás a test előtt a labdák ütköztetésével, fölfelé, majd lefelé haladva. 2 perc. 

 

8. Két kézzel birtokolt labdával, másik (más fajta) labda ütése a falhoz, folyamatosan. 2 perc. 

 

9. Oldalsó középtartásból a labda átadása, nyújtott karral, hátul a csípő mögött a másik kézbe, a labda oldalsó középtartásba 

érkezése pillanatában az azonos oldali láb, nyújtva oldalra lendül és megérinti a labdát, majd a gyakorlat megismétlése ellenkező 

irányban. 2 perc. 

 

10. Terpeszülésben, labdaleütés a lábak között, minden labdaleütés után a lábak zárása- nyitása, felváltva zár- nyit az egyik láb, 

utána a másik. 2 perc. 

 

11. Terpeszülésben, labdaleütés a lábak között, közben zár- nyit, folyamatosan. 2 perc. 

 

12. Egykezes labda fogással dekázás, egy másik labdával, mindkét kézzel. 1 perc. 

 

13. Csukott szemmel a labda ejtegetés oldalsó középtartásból, mindkét kézzel, felváltva, majd gyors utánanyúlással, elfogás, 

röviden, mielőtt a szer túlságosan eltávolodna a kéztől. 2 perc. 

 

14. Labdavezetés, oldalazó futással, után lépéssel, közben az elől lévő kézzel labdavezetés, a hátul lévő láb talpával egy labda 

terelgetése, mindkét irányban, kéz és láb váltással. 2 perc. 

 

15. Mellkassal a labdát szorítsuk oda a falhoz, karok magastartásban, majd kezdjünk a test hossztengelye mentén forgásba, úgy 

haladjunk mindkét irányba 1- 1 métert oda és vissza, hogy a labda ne essen le a talajra. 2 perc. 

 

Edzés 7. 

 

1. Helyben futás, labdavezetés különböző testrészekkel, könyök, alkar, felkar, talpak, fej, comb. Futás közben, 4 ütemenként 

változó saroklendítés- térdlendítés közben, labdavezetés jobb, majd bal kézzel. Galoppszökdelés közben, labdavezetés helyben, 

majd előre- hátra haladás közben. Az indián szökdelést végezd azonos kéz- láb és ellentétes kéz-láb lendítéssel is. 2 perc. 

 

2. Két különböző méretű labdával a kézben, egy harmadik labda vezetése, helyben, helyváltoztatás közben, kéz és labda cserével. 

2 perc. 

 

3. Két különböző méretű labdával a kézben, egy harmadik labda vezetése, helyben, helyváltoztatással, a másik kézben lévő labda 

folyamatos feldobása és azonos kézzel elfogása. Kézcserével, labdacserével végezd a feladatot. 2 perc. 

 

4. Két különböző méretű labdával a kézben, egy harmadik labda vezetése, helyben, helyváltoztatással. A labdát vezető kéz és a 

labdát fölfelé továbbító kéz cseréje, megállás nélkül, a gyakorlat közben, a begyakorlottsági szinttől függő gyakorisággal hajtsd 

végre a cserét. 2 perc. 

 

5. Két labdával tartsd a levegőben a harmadik labdát, először álló helyben, hajlított helyzetben, majd helyváltoztatás közben, 

labdacserével. 2 perc. 

 



 25 

6. Labdavezetés közben helyben futás térdlendítéssel. A lepattanó labda fölött kell a lábakat átlendíteni a labda egyik oldaláról a 

másikra. 2 perc  

 

7. Haránt terpeszállásban, egy- egy teniszlabda (pingponglabda) mind a két kézben. Egyik kézzel a labdát pattintsd át a terpesz 

alatt, közben a másik labda átvétele a szabaddá vált kézbe, az átadás és leütés irányának változtatásával, lábak cseréjével.    2 

perc. 

 

8. Állás hajlított helyzetben, két darab teniszlabda a jobb kézben, cserélgetve továbbítás felfelé úgy, hogy mindig csak egy labda 

legyen a kézben. 2 perc. 

 

9. Állás, két kartávolságra a fallal szemben, hajlított könyökkel, hajlított térdel. Lábak előtt egy labda, kezekben egy labda. 

Kétkezes mellső átadással, folyamatosan a falra adogatás, miközben a talajon lévő labdát belsőkkel kell a falhoz adogatni lábbal. 

2 perc. 

 

10. Állás, két kartávolságra a fallal szemben, hajlított könyökkel, hajlított térddel, a talajon, a lábak előtt lévő labda, továbbítása 

belsőkkel a falra, a visszaérkező szer ismételt rárúgása, a kezekben lévő labda, kétkezes mellső dobással továbbítása, a falra, 

illetve a visszaérkező szer elfogása és ismételt eldobása, folyamatosan, jobb és bal kezes dobással, váltott kézzel, elkapás 

kétkézzel, jobb kézzel, bal kézzel, átvételeként cserélgetve. 2 perc. 

 

 

Edzés 8. 

 

1. Teniszlabda vagy zokni gombolyag görgetése, ülő helyzetben a tenyerek között és a talpak alatt, a kézfejek között, talpak között, 

térdek között. 2 perc. 

2. Teniszlabda feldobása a test előtt alulról, majd fentről elfogás, váltva két kézzel, keresztbe történő feladással, egyenes feladás 

után, keresztezett karmozdulattal elfogás, két szerrel egyidőben a két géz szinkronizálásával, folyamatosan. 2 perc. 

 

3. Teniszlabda folyamatos leütése, helyváltoztatás nélkül, magas és alacsony távolságból, jobb kézzel, bal kézzel, helyváltoztatás 

közben. 2 perc. 

 

4. Állásban, teniszlabda folyamatos leütése, közben leülés a talajra, majd kiinduló helyzet, mindkét kézzel. 5x. 

 

5. Hátrafeszített ujjakkal teniszlabda adogatás a falra, a falról, talajra érkező labda, folyamatos továbbítása, annak birtoklása 

nélkül, mindkét kézzel, váltott kézzel, alulról. 2 perc. 

 

6. Álló helyzetből, alsó egykezes dobással, teniszlabda adogatása a falra, mindkét kézzel, váltott kézzel, két labdával váltva, 

egyidőben. 2 perc. 

 

7. Hanyatt fekvésben, lábak a fal felé, teniszlabda továbbítása felső egykezes dobással a falra, majd elfogás, kidobással azonos 

kézzel, váltott kézzel elfogás, váltott kézzel kidobás, váltott kézzel elfogás. 2 perc. 

 

8. Átadások párokban segítővel, alsó dobással, teniszlabdával, jobb kéz, bal kéz, keresztezett alkarral elfogás, két kézzel, a váll 

vonalán túlengedve, hátra behajlított csuklóval elfogás egy kézzel, fej fölött túlengedett labda elfogása hátul a csípő mögött 

kétkézzel. 2 perc. 
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9. Párban, teniszlabda ejtegetése a társnak, egy és két darab labdával, elfogás egy pattanás után, mindkét kézzel, visszaadással. 2 

perc. 

 

10. Átadások párokban két darab teniszlabdával, alsó dobással váltott kézzel, két kézzel egyszerre, elfogás alsó, felső tartásban, 

oldalsó középtartásban. 2 perc. 

 

11. Adogatás párban, teniszlabdával, jobb kezes elfogás közben a bal kéz labdát (kézilabda) vezet helyváltoztatás nélkül, a 

következő átadásnál a kezek funkciói megcserélődnek, folyamatosan. 2 perc. 

 

12. Adogatás párban, teniszlabdával, jobb kezes elfogás közben a bal kéz labdát (kézilabda) vezet helyváltoztatás nélkül, a 

következő átadásnál a kezek funkciói megcserélődnek, folyamatosan. 2 perc. 

 

13. Adogatás párban, teniszlabdával, jobb kezes elfogás közben a bal kéz labdát (kézilabda) vezet helyváltoztatással, egy 2 méter 

átmérőjű körön belül, szélességi és mélységi mozgással a következő átadásnál a kezek funkciói megcserélődnek, folyamatosan. 

2 perc. 

 

14. Társ segítségével folyamatos átadások, két darab teniszlabdával, az egyik átadás direkt módon történjen, a másik indirekt módon 

a falról érkezzen, majd ezek folyamatosan cserélődjenek. A feladótól elindított labdák átadás irányai képezzenek szöget, 

kezdetben a szög nagysága ne változzon, majd ezután kisebb, nagyobb mértékben változtassuk. 2 perc. 

 

15. Teniszlabda vezetése a helyiségben, helyváltoztatás közben, pillanatnyi labda birtoklással, különböző, talajra helyezett 

tárgyakon való ütköztetéssel, labda bírtoklás nélkül, folyamatos leütéssel. 3 perc. 

 

 

Edzés 9. 

 

1. Keresztlépések közben labdavezetés bal- jobb kézzel, test előtt, test mellett. Szökdelések páros, bal- jobb lábon, terpesz zár 

szökdelés, közben, egy kézzel, mindkét kézzel, felváltva mind két kézzel, oldalazás közben. 2 perc. 

 

2. Állásban hajlított térdel, egyenes törzzsel, egykezes labdavezetés, két darab labdával úgy, hogy a labdákat vezető kézben egy 

másik labda van, mindkét kézzel, folyamatosan vezetve a két labdát. 2 perc. 

 

3. Két labdát, két kézzel, váltott ütemben, dugattyú mozdulattal vezess, mélyen, a talajhoz közel, előre- hátra irányváltoztatással. 

2 perc. 

 

4. Két labdát, két kézzel, dugattyú mozdulattal vezess csípő magasságban, a labda leütéseket egyszerre kell végrehajtani, 

különböző nagyságú, típusú, keménységű szerekkel is. 2 perc. 

 

5. Két labda továbbítása, helyben a test előtt keresztben, egyik kézből a másikba úgy, hogy ne ütközzenek össze, majd elfogás, 

helyváltoztatás közben is. A labdák ütközése esetén is, meg kell kísérelni az elfogást. 2 perc. 

 

6. Két labda továbbítása fölfelé, helyben a test előtt, majd keresztbe nyúlva, jobb kézzel bal oldalon, bal kézzel jobb oldalon, 

elfogás, majd folyamatos ismétlés.      2 perc. 



 27 

 

7. Terpeszülés egy méterre a faltól, egy- egy labda rézsutos magastartásban a kezekben. A labdák továbbítása felváltva a falra, 

teniszlabdával, pingpong labdával, elfogás egy kézzel. 2 perc. 

 

8. Háttal a falnak egy méterre, terpeszállásban labdával, törzshajlítás hátra, közben a labda kétkezes felső átadással továbbítása a 

falra úgy, hogy az onnan visszafelé a talajra érkezzen, aztán a két láb között előre, ott elkapás. 2 perc. 

 

9. Háttal a falnak egy méterre, terpeszállásban labdával, balra törzsfordítás közben, kétkézzel vállmagasságú dobás a falra. A bal 

oldalon visszapattanó szer elfogása, az oldal váltásával, különböző magasságokban, fej fölött, térd magasságában. 2 perc. 

 

10. Háttal a falnak egy méterre, terpeszállásban labdával, törzsfordítás közben, két kézzel a szer olyan szögű kidobása a falhoz, 

hogy az a másik oldaladra jöjjön vissza. Gyors törzsfordítás után elfogás, különböző magasságokban, mindkét oldalról. 2 perc. 

 

 

Edzés 10. 

 

1. Szökdelés, váltott lábbal a labda fölött, szélességi irányban, a labda érintése mindig a belső támasz láb talpával, majd szökdelés 

haránt helyzetben, váltott lábbal, labda érintése a belső támaszláb talprészével. 2 perc. 

 

2. Szökdelés, bokák, térdek közé beszorított labdával, majd szökdelés, csípőfordítással. 2 perc. 

 

3. Teniszlabda beszorítása a könyök hajlatába, az alkar fölfelé néz, majd a kar gyors kinyújtásával a labda kilökése, majd felső és 

alsó kéztartással elfogás, mindkét kézzel, másik kézzel elfogás.  2 perc. 

 

4. Állóhelyzetben az egyik térd felhúzásával, kézilabda beszorítása a hashoz, majd a térd és a csípő gyors kinyújtásával a labda 

kilökése és a labda talajra érkezése előtt, két kézzel elfogás, mindkét lábbal. 10x. 

 

5. Kézilabda beszorítása a könyök hajlatába, az alkar fölfelé néz, majd a kar gyors kinyújtásával a labda kilökése, majd felső és 

alsó kéztartással elfogás, mindkét kézzel, másik kézzel elfogás. 2 perc. 

 

6. Teniszlabda adogatása a falra, mellső, rézsutos, mélytartásból, kemény fedelű könyv vagy egyéb alkalmas tárgy, nagyobb labda 

segítségével, a talaj használatával, a talaj használata nélkül. 2 perc. 

 

7. Kézilabda továbbítása, rúgással a falra, folyamatosan ismételve, belsővel, külsővel, eközben kézilabda fölső fogással földobás 

és elfogás folyamatosan, mindkét lábbal, mindkét kézzel, váltott lábbal, váltott kézzel. 2 perc. 

 

8. Kézilabda vezetése, helyváltoztatással a helyiségben található tárgyak használatával, azokra ütésével, mindkét kézzel, váltott 

kézzel, a tárgyak sorrendje szerint fordítva.    2 perc. 

 

9. Állásban, szemben a fallal, minimálisan kellő távolságban, kézilabda vezetése a falon, álló helyben, mozgás közben egy, illetve 

két darab labdával. 2 perc. 

 

10. Két darab labda továbbítása a falra, felső egy kezes dobással és rúgással, egyszerre, váltott kézzel és váltott lábbal, egykezes és 

kétkezes mellső, felső dobásokkal, egykezes felső dobással, elfogással, mindkét kézzel. 2 perc. 
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11. Páros egyérintő, segítővel, pontra, kapura, célterületre, ütéssel, rúgással, dobással, teniszlabdával, kézilabdával. 5 perc. 

 

12. Sorozat elkapások, segítővel, törökülésben, teniszlabdákkal, vagy zoknigombolyagokkal, tárolóba gyűjtéssel, mindkét kézzel, 

váltott kézzel. 3 perc. 

 

13. Teniszlabdák, vagy zoknigombolyagok továbbítása, különböző helyen elhelyezett, különböző tárolásra alkalmas tárgyakba. 

Összegyűjtött szerekkel, vagy segítőtől érkező szer elfogása után, tetszőlegesen választott sorrendbe, előre meghatározott 

sorrendben, a labda érkezése közbeni utasítás alapján megadott helyre. 5 perc. 

 

14. Térben, különböző helyen és magasságban elhelyezett célok leküzdése, zoknigombolyaggal, meghatározatlan sorrendben, 

meghatározott sorrendben, összegyűjtött, vagy segítőtől visszakapott, elfogott szerrel. 5 perc. 

 

15. Nyújtottülésben, szemben a fallal, a segítő, hátul helyezkedve, teniszlabdát továbbít a falra, a feladat a falról visszaérkező labda 

elfogása, az érkező labdák irányának változtatásával. 2 perc. 

 

Edzés 11. 

 

1. Szlalom szökdelés, szlalom futás előre- hátra, közben labdavezetés. Labdavezetés közben, a szert hát mögött vezesd jobbról és 

vissza, ismételve, majd láb között előre, hátra, mindkét kézzel. 3 perc. 

 

2. Labdavezetés egy 2- 3 méter átmérőjű körben, folyamatosan, megállás nélkül, ritmusváltásokkal, minden irányba. Egylábas, 

páros lábas beszökkenésből, oldalazással, keresztlépéssel. A szer vezetése jobb, bal kézzel, talppal, alkarral, könyökkel, fejjel, 

mellel, térdekkel. Bal lábon, jobb lábon szökdelés közben, helyben futás, térdemelés közben, mély, magas labdavezetés, lábak 

között előrről- hátra, hátulról- előre, jobbról- balra, lábcsere közben oda- vissza, szlalom szökdelésben, csárdás lépésekkel 

(kettőt balra- kettőt jobbra), tetszőlegesen kiválasztott helyváltoztatási mód közben. A képzeletbeli ellenfél ne tudja a szert 

megszerezni! 2 x 2 perc. 

 

3. Pókjárás, rákjárás, négykézláb járás, gyors váltakoztatása közben folyamatos labdavezetés, közben fekvőtámasz- guggoló 

támasz kialakítása. Guggolás- terpeszállás gyakorlat, orosz tánc. Hason fekvésből gurulás jobbra, balra, közben folyamatos 

labdavezetés. A cél az, hogy a szert folyamatosan uraljuk, ne kelljen kétszer indulni. 3 perc. 

 

4. Az adogatásra használt falazat egyenetlenségeit kihasználva, a domborulatot, vagy homorulatot dobással eltalálva, és az onnan 

váratlan irányba érkező szer sorozatos elfogása. 2 perc. 

 

5. A labda mutatóujjon pörgetése, minél nagyobb sebességgel, a szer megtartásával. 2 perc. 

 

6. Három teniszlabda, vagy pingpong labda, esetleg zoknigombolyag, (ezeket vegyesen használva később), dobásokkal történő 

folyamatos fenntartása a levegőben, zsonglőrködés. 3 perc. 

 

7. Két labda egymáson. Az alsó, kétkezes fogásával, a felül lévő szer egyensúlyozása, hogy az ne essen le. Mindkét kézzel külön- 

külön is. 2 perc. 

 

8. A labda, falra adogatása közben, 180 fokos oda- vissza, szökkenő fordulat után a szer elfogása. Különböző magasságból és 

szögből visszaérkező szer elfogása. 2 perc. 
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9. A falnak háttal, 1- 1,5 méterre terpeszállás, jobb kézben egy labda.  Balra törzsfordítás közben, jobb kézzel, fej magasságban a 

labda továbbítása a falra úgy, hogy az a hát mögött, a jobb oldaladra érkezzen a földre, és onnan előre, majd a visszaérkező 

labda elfogása, a másik oldalra is, különböző magasságokban, fej fölött, térd vonalában, a labda talaj érintése nélkül. 2 perc. 

 

 

Edzés 12. 

 

1. Luftballonok folyamatos fenntartása a levegőben, álló, ülő helyzetben, két, három luftballonnal, kézben tartott labdákkal, fejjel, 

vállakkal, térddel, lábfejjel. 2 perc. 

 

2. Teniszlabda adogatása, dobással különböző céltárgyakra, a visszaérkező labda elfogásának folyamatos ismétlése. 2 perc. 

 

3. Trambulinra adogatás, visszaérkező labda elfogása, mindkét kézzel, távolság növelésével. 2 perc. 

 

4. Trambulinon (bosu, vagy talajon) pároslábas és egylábas szökdelés közben különböző, társtól érkező szerek, tárgyak elfogása 

és visszadobása. 2 perc. 

 

5. Lejtősre állított asztalon legurított teniszlabda, másik oldalon történő elfogása, kézzel, eszközzel, saját felkészítéssel, társ 

bevonásával, plusz feladat beiktatásával az elfogások között, tárgyak megérintése, erősítő és nyújtó hatású gimnasztikai 

gyakorlatok végrehajtásával. 2 perc. 

 

6. Tárgyak, építmények takarásából, gurulva, pattogva érkező tárgyak, szerek elfogása.     2 perc. 

 

7. Páros ügyességi, gyorsasági feladat, a párok egymással szemben törökülésben helyezkednek el, közöttük egy tárgyra helyezett 

teniszlabda, amelyet jelre le kell venni, megelőzve a másikat, pontszerzéssel. 5 perc. 

 

8. Labdavezetés egyik kézzel, helyben futással, másik kézzel lövő cselek, passzoló cselek, kezek cseréjével. 2 perc. 

 

9. Különböző helyzetekben a szerek, tárgyak, labdák átvétele és visszajátszása, ülésből, fekvésből, állásból, eltérő egyéb 

testhelyzetekből, bútorzatokról. 2 perc. 

 

10. Bokák, lábfejek közé szorított labda továbbítása a társnak, vagy falra, ugrással a lábak előre lendítésével, elfogással, a sarkak 

felcsapásával hátra felé társnak, vagy a falra, elfogással, vagy tároló edényekbe gyűjtéssel. 2 perc. 

 

11. Ülőtámasz, a térdek és a csípő 90 fokban hajlított, háttal a falnak, labda átpattintása a combok alatt, oda és vissza, folyamatosan. 

2 perc. 

 

12. Fekvőtámaszban a labda görgetése a támaszkodó kezek körül nyolcas alakzatban, minkét irányban. 2 perc. 

 

13. Megtartott lebegőülésben, körzés a combok körül, csípő körül, mindkét irányban. 2 perc. 

 

14. Fekvő helyzetben a labda görgetése a lábak és a törzs alatt, a testsúly felhasználásával. 2 perc. 
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15. Álló helyzetben a labda test előtti feldobása és elfogása, kétkezes alsó kidobással fölfelé, közben a test előtt, mögött, a két láb 

között, taps végrehajtása majd, elfogás két kézzel, egy kézzel, a szer a bokák, térdek, combok közé, szorításával. 2 perc. 

 

 

 

U14 Gyorsaság fejlesztés 

 

 

A 12 hetes edzésprogramot az U 14 korosztály gyorsaság fejlesztése témában alternatív módon oldjuk meg. Egy részről egy komplett 

kültéri edzésterv, más részről – amennyiben a körülmények úgy alakulnak, hogy benti edzéseket végzünk - 9 (8+1) otthon is 

végezhető edzés alkotja. 

 

Általános elvek a FU 14 gyorsaság fejlesztéshez 

Lényeges a gyorsaságot fejlesztő edzések során: 

1. A terhelés és regenerációs idő aránya nagyon fontos, kizárólag pihent izomzattal végeztessük a gyakorlatokat, vonatkozik ez 

az edzés kezdeti állapotára, valamint az ismétlések, szériák közötti pihenő időre egyaránt. 

2. A mozgásokat (ha csak nem más a feladat, például a láb koordináció fejlesztése) maximális gyorsasággal szükséges végezni. 

3. Mivel az edzésgyakorlatok jellege miatt gyakran fokozódik a gerinc vertikális terhelése (függőleges irányú mozgások, 

szökdelések) a törzs stabilizálása érdekében szükséges a hátizmok, mély hátizmok, core izmok tónusba hozása. 

4. A feladatok végrehajtása előtt ajánlott a gyakorlatokban szereplő mozgások mozgásterjedelmi határainak „bejáratása”, 

megmozgatása, megkeresése. (pl láb lendítések maximális lehetőségig, térd felhúzása a mozgásterjedelem határáig stb) 

5. Lényeges az izomzat elaszticitásának megőrzése, a regenerálódás elősegítése a nyújtó gyakorlatok segítségével. 

Figyelem! Az alábbi edzésgyakorlatoknál, ahol nincs külön megjelölve pihenő idő, ajánlott adni 4-5 gyakorlat elvégzését követően. 

Természetesen azokban a feladatokban, ahol a nehézségi színt magasabb, ott sűrűbben adagoljuk a pihenő szakaszokat. Pl. 20-30 

mp. 

 

A láb tekintetében a fejlesztési területek: 

1. Excentrikus izometriás koncentrikus fejlesztés külön – külön, és összekapcsolva 

2. Agilitás/irányváltoztatási képesség 

3. A vertikális elmozdulás (felugrás) 

4. Horizontális elmozdulás fejlesztése (sprintek, elugrás, cselek, kitámasztás stb) 

5. Frekvencia 

6. Futás technika 

7. Koordináció 

 

 

 

 

 

 

1.  Minden edzés 

végrehajtani szükséges 

gyakorlatok! 

 

Bemelegítés: 

Futás: 

2perc lassú futás 

2 perc lassú helyben futás 

Gimnasztikai gyakorlatok: (2-3 perc gimnasztika, fentről lefelé haladva): 

1. karkörzések, 

2. törzskörzés,  

3. törzshajlítás váltva 1 vagy 2 ütemben bal-, és jobb lábhoz 

4. törzsfordítás váltva 1 vagy 2 ütemben bal-, és jobb oldalra 

5. törzshajlítással előre lépegetés előre-hátra 4 ütemben 

6. guggolásban váltva térdrugózás 2 ütemben majd törzshajlítás előre 2 ütemben 

7. támaszhelyzetben Achilles nyújtás ütemtartás nélkül 

8. támaszhelyzetben, helyben futás magas térdemeléssel (szkippelés)ütemtartás nélkül 

 

 

 

 

 

1. Szükséges 

gyakorlatok. 

. 

 

Futóiskola: 

1. sasszélépés karkörzéssel 

2. taposás (dzsogg) 10m-en, abból fokozatos átmenet magas térdemeléssel (szkipp) 

végrehajtott rövid futólépésbe 

3. „dupla” sasszélépés hajlított térddel haladás 

4. bicigliző szkipp (kört írjon le a láb= elöl vízszintesig emelkedik a térd, hátul a fenék alatt 

viszem a sarkat.) 

5. minden 3. lépésre térdemelés 

6. minden 3. lépésre sarokfelkapás 

7. sánta térdfelkapás minden bal láblépésre, jobb lábbal egyenesen rugaszkodni el 

8. sánta térdfelkapás minden jobb láblépésre, bal lábra egyenesen rugaszkodni el 

9. sánta sarok felkapás minden bal láblépésre, jobb lábra egyenesen rugaszkodni el 

10. sánta sarokfelkapás minden jobblépésre, bal lábra egyenesen rugaszkodni el 
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 Rajtgyakorlatok (gyorsan, dinamikusan végrehajtva a feladatokat): 

1. helyben magas térdemelés (térd vízszintesig emelkedik), fejben 7 –ig. számolva kifutás 

előre5-10m-ig 

2. helyben sarokemelés (sarok fenékhez ér), fejben 7 –ig. számolva kifutás előre5-10m-ig 

3. sarokemelésben futás hátrafelé sarok fenékhez ér), fejben 7 –ig. számolva kifutás előre5-

10m-ig 

4. térd sarokemelésben futás hátrafelé sarok fenékhez ér), fejben 7 –ig. számolva kifutás 

előre5-10m-ig 

5. páros lábon előre szökdelés (rövid, gyors szökdelés) kifutás előre5-10m-ig 

6. páros lábon hátra szökdelés (rövid, gyors szökdelés) kifutás előre5-10m-ig 

7. ráfutásból (kb.2-3 m) 5-6 ugrófutó kifutás 4-5 gyors futólépéssel 

8. helyből 3 ugrófutó kifutás 4-5 gyors futólépéssel 

9. helyből 5 ugrófutó kifutás 4-5 gyors futólépéssel 

10. 0-15m-en szkippelés gyorsan(frekvenciára), figyelve a helyes technikára: a térd csak 

vízszintesig emelkedjen, a kar a test mellett ugyanolyan frekvenciával mozogjon, mint a 

láb. 

 11. Szökdelések: 

12. páros lábon szökdelés előre (rövid, dinamikus), kéz csípőre tartással, bokából 

elrugaszkodva 10-15m-en 

13. helyből szökkenések 

14. helyből 3-as ugrások (indulás párhuzamos lábfejjel) felfutás gyors, dinamikus 

térdlendítéssel (2-3 lépcsőfokokkal) 

15. helyből 5-ös ugrások (indulás párhuzamos lábfejjel) érkezés páros lábra és félguggolásba 

(ezt a helyzetet pár másodpercig megtartva) 

16. helyből 7-es ugrások (indulás párhuzamos lábfejjel) érkezés páros lábra és félguggolásba 

(ezt a helyzetet pár másodpercig megtartva) 

17. páros lábon szökdelés előre haladással- minden szökdelésnél térdfelkapással 

18. 10-15m-en 

19. páros lábon szökdelés előre haladással- minden 2. szökdelésnél térdfelkapással 

20. 10-15m-en, minden 4. szökdelésnél sarokfelkapással 

21. páros lábon oldalra szökdelés folyamatos haladással (bal-, és jobb oldalra) 10 m-en 

22. páros lábon előre- hátra- balra- jobbra szökdelés folyamatosan akadályok (kb. 20 cm- 30 

cm akadály felett., 4-5 sorozatban 

23. támadóállásban egyik támaszkodik egy 20-30 cm magas szilárd talajon (pl. alsó 

lépcsőfokon), 15-20 másodpercig folyamatos lábtartás csere, arra törekedve, hogy a térd 

ne nyúljon ki, a csípő ne süllyedjen le közben 

24. támadóállásban egyik támaszkodik egy 20-30 cm magas szilárd talajon (pl. alsó 

lépcsőfokon), 15-20 másodpercig folyamatos lábtartás csere, arra törekedve, hogy a térd 

ne nyúljon ki, a csípő ne süllyedjen le közben 

25. támadóállásban egyik támaszkodik egy 20-30 cm magas szilárd talajon (pl. alsó 

lépcsőfokon), 15-12 db lábtartás csere, arra törekedve, hogy a térd kinyúljon felugrás 

után, majd kiindulóhelyzetbe érkezés, -- ezt a helyzetet pár másodpercig megtartva 

 Lépcsőn futóiskola, szökdelések: 

1. taposás (dzsogg), minden lépcsőfokon 1-1 lábbal taposva 

2. térdemelés (szkipp), minden lépcsőfokon 1-1 lábbal taposva (a térd vízszintesig 

emelkedik) 

3. felfutás gyors, dinamikus térdlendítéssel (2-3 lépcsőfokokkal) 

4. páros lábon gyors, dinamikus szökdeléssel 2-3 lépcsőfokonként 

5. bal-, és jobb lábon gyors, dinamikus szökdeléssel 2-3 lépcsőfokonként 

6. páros lábon szökdeléssel félguggolásból indulva- félguggolásba 3 lépcsőfokonként. 

(Gyors elrugaszkosára figyelni az elugráskor, félguggolásba érkezés helyzetet pár 

másodpercig megtartva) 

7. páros lábon (bal -, és jobb oldalra) -- gyors, dinamikus szökdeléssel 2-3 lépcsőfokonként 

8. - bal-, és jobb oldalterpeszből (félguggolás a kiinduló helyzet, 1-2 lépcsőfok van a 2 talp 

között) felugrás-- érkezés félguggolásba (ezt a helyzetet pár másodpercig megtartva) 2-3 

lépcső haladva 

 Résztávok: 

10x10m 30 másodperc pihenővel 

10x20m 30 másodperc pihenővel 

 Intervallumos edzések: 

10x10m visszakocogással 

10x15m ugrófutó visszakocogással 
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4. Szükséges gyakorlatok! 

Nyújtás: 

1. comb nyújtása (Állásban, egyenes háttal, sarok húzása a fenékhez) 

2. vádli nyújtása (Pl. Falhoz, fához támaszkodva támadóállásban, a hátul lévő sarkának a 

talajhoz nyomása.) 

3. talajon ülve bal-, jobb gátülésben törzshajlítás előre 15-20- ig. számolva--majd hanyatt 

fekvés 15-20-ig számolva 

4. talajon ülve nyújtott ülésben törzshajlítás előre 15-20- ig. számolva 

5. hanyatt fekvésben bal-, majd jobb térdet a mellkashoz húzni, nyújtott láb lábfeje pipál 

6. - terpeszállásban törzshajlítás előre és a két kézzel minél közelebb húzása a törzsnek 

talajhoz 

 

 

 

 

 

 

 

1. edzés 

Bemelegítés, futóiskolai gyakorlatok 

Rajtgyakorlatok (gyorsan, dinamikusan végrehajtva a feladatokat): 

1. 2xhelyben magas térdemelés (térd vízszintesig emelkedik), fejben 7 –ig. számolva kifutás 

előre5-10m-ig 

2. 2xhelyben sarokemelés (sarok fenékhez ér), fejben 7 –ig. számolva kifutás előre5-10m-ig 

3. 2x sarokemelésben futás hátrafelé sarok fenékhez ér), fejben 7 –ig. számolva kifutás 

előre5-10m-ig 

4. 2xpáros lábon előre szökdelés (rövid, gyors szökdelés) kifutás előre5-10m-ig 

5. 2xpáros lábon hátra szökdelés (rövid, gyors szökdelés) kifutás előre5-10m-ig 

6. 2xráfutásból (kb.2-3 m) 5-6 ugrófutó ----kifutás 4-5 gyors futólépéssel 

Résztávok: 

10x10m 30 másodperc pihenővel 

 Nyújtás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.edzés 

Bemelegítés, futóiskolai gyakorlatok 

Rajtgyakorlatok (gyorsan, dinamikusan végrehajtva a feladatokat): 

1. 2xpáros lábon előre szökdelés (rövid, gyors szökdelés) kifutás előre5-10m-ig 

2. 2xpáros lábon hátra szökdelés (rövid, gyors szökdelés) kifutás előre5-10m-ig 

3. 2xráfutásból (kb.2-3 m) 5-6 ugrófutó kifutás 4-5 gyors futólépéssel 

4. 2x helyből 3 ugrófutó kifutás 4-5 gyors futólépéssel 

5. 2xhelyből 5 ugrófutó kifutás 4-5 gyors futólépéssel 

Szökdelések: 

1. 5xpáros lábon szökdelés előre (rövid, dinamikus), kéz csípőre tartással, bokából 

elrugaszkodva 10-15m-en 

2. támadóállásban egyik támaszkodik egy 20-30 cm magas szilárd talajon (pl. alsó 

lépcsőfokon), 2x20 másodpercig folyamatos lábtartás csere, arra törekedve, hogy a térd 

ne nyúljon ki, a csípő ne süllyedjen le közben 

3. - támadóállásban egyik támaszkodik egy 20-30 cm magas szilárd talajon (pl. alsó 

lépcsőfokon), 2x20 másodpercig folyamatos lábtartás csere, arra törekedve, hogy a térd 

ne nyúljon ki, a csípő ne süllyedjen le közben 

4. támadóállásban egyik támaszkodik egy 20-30 cm magas szilárd talajon (pl. alsó 

lépcsőfokon), 2x15-12 db lábtartás csere, arra törekedve, hogy a térd kinyúljon felugrás 

után, majd kiindulóhelyzetbe érkezés, -- ezt a helyzetet pár másodpercig megtartva 

- Nyújtás 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.edzés 

Bemelegítés, futóiskolai gyakorlatok 

Rajtgyakorlatok (gyorsan, dinamikusan végrehajtva a feladatokat): 

1. 2xhelyben magas térdemelés (térd vízszintesig emelkedik), fejben 7 –ig. számolva-2x 

kifutás előre5-10m-ig 

2. 2xhelyben sarokemelés (sarok fenékhez ér), fejben 7 –ig. számolva kifutás előre5-10m-ig 

3. 2xsarokemelésben futás hátrafelé sarok fenékhez ér), fejben 7 –ig. számolva kifutás 

előre5-10m-ig 

4. 2xtérd sarokemelésben futás hátrafelé sarok fenékhez ér), fejben 7 –ig. számolva kifutás 

előre5-10m-ig 

5. 4x10-15m-en szkippelés gyorsan(frekvenciára), figyelve a helyes technikára: a térd csak 

vízszintesig emelkedjen, a kar a test mellett ugyanolyan frekvenciával mozogjon, mint a 

láb - 2xpáros lábon előre szökdelés (rövid, gyors szökdelés) kifutás előre5-10m-ig 

6. 2xpáros lábon hátra szökdelés (rövid, gyors szökdelés) kifutás előre5-10m-ig 

7. 4xráfutásból (kb.2-3 m) 5-6 ugrófutó kifutás 4-5 gyors futólépéssel 

8. 4xhelyből 3 ugrófutó kifutás 4-5 gyors futólépéssel 

9. 4xhelyből 5 ugrófutó kifutás 4-5 gyors futólépéssel 

Nyújtás 

 

 

 

 

Bemelegítés, futóiskolai gyakorlatok 

Rajtgyakorlatok (gyorsan, dinamikusan végrehajtva a feladatokat): 

1. 2xhelyben magas térdemelés (térd vízszintesig emelkedik), fejben 7 –ig. számolva kifutás 

előre5-10m-ig 
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4.edzés 

2. 2xhelyben sarokemelés (sarok fenékhez ér), fejben 7 –ig. számolva kifutás előre5-10m-ig 

3. 2xpáros lábon előre szökdelés (rövid, gyors szökdelés) kifutás előre5-10m-ig 

4. 2xpáros lábon hátra szökdelés (rövid, gyors szökdelés) kifutás előre5-10m-ig 

5. 2xráfutásból (kb.2-3 m) 5-6 ugrófutó kifutás 4-5 gyors futólépéssel 

Lépcsőn futóiskola, szökdelések: 

1. 2xtaposás (dzsogg), minden lépcsőfokon 1-1 lábbal taposva 

2. t2xérdemelés (szkipp), minden lépcsőfokon 1-1 lábbal taposva (a térd vízszintesig 

emelkedik) 

3. 2xpáros lábon gyors, dinamikus szökdeléssel 2-3 lépcsőfokonként 

4. 2x-2xbal-, és jobb lábon gyors, dinamikus szökdeléssel 2-3 lépcsőfokonként 

5. 2x-2xpáros lábon szökdeléssel félguggolásból indulva- félguggolásba 3 

lépcsőfokonként.(Gyors elrugaszkosára figyelni az elugráskor, félguggolásba érkezés 

helyzetet pár másodpercig megtartva) 

6. 2x-2xpáros lábon (bal -, és jobb oldalra) gyors, dinamikus szökdeléssel 2-3 

lépcsőfokonként 

7. 2xbal-, és jobb oldalterpeszből (félguggolás a kiinduló helyzet, 1-2 lépcsőfok van a 2 talp 

között) felugrás, érkezés félguggolásba (ezt a helyzetet pár másodpercig megtartva) 2-3 

lépcső haladva 

8. 5xfelfutás gyors, dinamikus térdlendítéssel (2-3 lépcsőfokokkal) 

- Nyújtás 

 

 

 

 

 

 

 

5.edzés 

Bemelegítés, futóiskolai gyakorlatok 

Rajtgyakorlatok (gyorsan, dinamikusan végrehajtva a feladatokat): 

1. 2xhelyben magas térdemelés (térd vízszintesig emelkedik), fejben 7 –ig. számolva kifutás 

előre5-10m-ig 

2. 2xhelyben sarokemelés (sarok fenékhez ér), fejben 7 –ig. számolva kifutás előre5-10m-ig 

3. 2xsarokemelésben futás hátrafelé sarok fenékhez ér), fejben 7 –ig. számolva kifutás 

előre5-10m-ig 

4. 2xtérd sarokemelésben futás hátrafelé sarok fenékhez ér), fejben 7 –ig. számolva kifutás 

előre5-10m-ig 

5. 2xpáros lábon hátra szökdelés (rövid, gyors szökdelés) kifutás előre5-10m-ig 

6. 2xráfutásból (kb.2-3 m) 5-6 ugrófutó kifutás 4-5 gyors futólépéssel 

7. 2xhelyből 3 ugrófutó kifutás 4-5 gyors futólépéssel 

Résztáv: 

10x20m 30 másodperc pihenővel 

-  Nyújtás 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.edzés 

Bemelegítés, futóiskolai gyakorlatok 

Rajtgyakorlatok (gyorsan, dinamikusan végrehajtva a feladatokat): 

1. 2xhelyben magas térdemelés (térd vízszintesig emelkedik), fejben 7 –ig. számolva kifutás 

előre5-10m-ig 

2. 2xhelyben sarokemelés (sarok fenékhez ér), fejben 7 –ig. számolva kifutás előre5-10m-ig 

3. 2xszkippelés 10m –en frekvenciára (gyorsan)- páros lábon előre szökdelés (rövid, gyors 

szökdelés) kifutás előre5-10m-ig 

4. 2xpáros lábon szökdelés előre haladással- minden szökdelésnél térdfelkapással 

5. 10-15m-en 

6. 2xpáros lábon szökdelés előre haladással- minden 2. szökdelésnél térdfelkapással 

7. 10-15m-en, minden 4. szökdelésnél sarokfelkapással 

Szökdelések: 

1. 7xhelyből ugrások  

2. 7xhelyből 3-as ugrások (indulás párhuzamos lábfejjel) felfutás gyors, dinamikus 

térdlendítéssel (2-3 lépcsőfokokkal) 

3. 7xhelyből 5-ös ugrások (indulás párhuzamos lábfejjel) érkezés páros lábra és 

félguggolásba (ezt a helyzetet pár másodpercig megtartva) 

4. -7xhelyből 7-es ugrások (indulás párhuzamos lábfejjel) érkezés páros lábra és 

félguggolásba (ezt a helyzetet pár másodpercig megtartva) 

Nyújtás 

 

 

 

 

 

 

7.edzés 

 

 

 

Bemelegítés, futóiskolai gyakorlatok  

Rajtgyakorlatok (gyorsan, dinamikusan végrehajtva a feladatokat): 

1. 2xhelyben magas térdemelés (térd vízszintesig emelkedik), fejben 7 –ig. számolva kifutás 

előre5-10m-ig 

2. 2xhelyben sarokemelés (sarok fenékhez ér) fejben 7 –ig. számolva kifutás előre5-10m-ig 

3. -2x sarokemelésben futás hátrafelé sarok fenékhez ér), fejben 7 –ig. számolva kifutás 

előre5-10m-ig 

4. 2x térd sarokemelésben futás hátrafelé sarok fenékhez ér), fejben 7 –ig. számolva kifutás 

előre5-10m-ig 

5. 2x páros lábon előre szökdelés (rövid, gyors szökdelés) kifutás előre5-10m-ig 
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6. páros lábon hátra szökdelés (rövid, gyors szökdelés) kifutás előre5-10m-ig 

7. 2x10-15m-en szkippelés gyorsan(frekvenciára), figyelve a helyes technikára: a térd csak 

vízszintesig emelkedjen, a kar a test mellett ugyanolyan frekvenciával mozogjon, mint a 

láb. 

Résztávok: 

10x10m 30 másodperc pihenővel 

Nyújtás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.edzés 

Bemelegítés, futóiskolai gyakorlatok 

Rajtgyakorlatok (gyorsan, dinamikusan végrehajtva a feladatokat): 

1. 2xhelyben magas térdemelés (térd vízszintesig emelkedik), fejben 7 –ig. számolva----- 

kifutás előre5-10m-ig 

2. 2xhelyben sarokemelés (sarok fenékhez ér), fejben 7 –ig. számolva kifutás előre5-10m-ig 

3. 2xsarokemelésben futás hátrafelé sarok fenékhez ér), fejben 7 –ig. számolva kifutás 

előre5-10m-ig 

4. 2xtérd sarokemelésben futás hátrafelé sarok fenékhez ér), fejben 7 –ig. számolva kifutás 

előre5-10m-ig 

5. 2xpáros lábon előre szökdelés (rövid, gyors szökdelés) kifutás előre5-10m-ig 

6. 2xpáros lábon hátra szökdelés (rövid, gyors szökdelés) kifutás előre5-10m-ig 

7. 2x10m -en szkippelés gyorsan(frekvenciára), figyelve a helyes technikára: a térd csak 

vízszintesig emelkedjen, a kar a test mellett ugyanolyan frekvenciával mozogjon, mint a 

láb. 

Szökdelések: 

1. 5x-5xpáros lábon oldalra szökdelés folyamatos haladással (bal-, és jobb oldalra) 10 m-en 

2. 5x., 4-5 sorozatban páros lábon előre- hátra- balra- jobbra szökdelés folyamatosan 

akadályok (kb. 20 cm- 30 cm akadály felett 

3. 5xráfutásból (kb.2-3 m) 5-6 ugrófutó kifutás 4-5 gyors futólépéssel 

4. 5xhelyből 3 ugrófutó kifutás 4-5 gyors futólépéssel 

5. 5xhelyből 5 ugrófutó kifutás 4-5 gyors futólépéssel 

- Nyújtás 

 

 

 

 

 

 

 

9.edzés 

Bemelegítés, futóiskolai gyakorlatok 

Rajtgyakorlatok (gyorsan, dinamikusan végrehajtva a feladatokat): 

1. 2xhelyben magas térdemelés (térd vízszintesig emelkedik), fejben 7 –ig. számolva kifutás 

előre5-10m-ig 

2. 2xhelyben sarokemelés (sarok fenékhez ér), fejben 7 –ig. számolva kifutás előre5-10m-ig 

3. 2xsarokemelésben futás hátrafelé sarok fenékhez ér), fejben 7 –ig. számolva kifutás 

előre5-10m-ig 

4. 2xtérd sarokemelésben futás hátrafelé sarok fenékhez ér), fejben 7 –ig. számolva kifutás 

előre5-10m-ig 

5. 2xpáros lábon előre szökdelés (rövid, gyors szökdelés) kifutás előre5-10m-ig 

6. 2xpáros lábon hátra szökdelés (rövid, gyors szökdelés) kifutás előre5-10m-ig 

7. 4x10-15m-en szkippelés gyorsan(frekvenciára), figyelve a helyes technikára: a térd csak 

vízszintesig emelkedjen, a kar a test mellett ugyanolyan frekvenciával mozogjon, mint a 

láb. 

Intervallumos edzések: 

1. 1x10x10m visszakocogással 3 perc pihenő 

2. 1x10x15m ugrófutó visszakocogással 

- Nyújtás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.edzés 

Bemelegítés, futóiskolai gyakorlatok 

Rajtgyakorlatok (gyorsan, dinamikusan végrehajtva a feladatokat): 

1. 2xhelyben magas térdemelés (térd vízszintesig emelkedik), fejben 7 –ig. számolva kifutás 

előre5-10m-ig 

2. 2xhelyben sarokemelés (sarok fenékhez ér), fejben 7 –ig. számolva kifutás előre5-10m-ig 

3. 2xsarokemelésben futás hátrafelé sarok fenékhez ér), fejben 7 –ig. számolva kifutás 

előre5-10m-ig 

4. -2x térd sarokemelésben futás hátrafelé sarok fenékhez ér), fejben 7 –ig. számolva kifutás 

előre5-10m-ig 

5. 2x10-15m-en szkippelés gyorsan(frekvenciára), figyelve a helyes technikára: a térd csak 

vízszintesig emelkedjen, a kar a test mellett ugyanolyan frekvenciával mozogjon, mint a 

láb. 

6. 2xpáros lábon előre szökdelés (rövid, gyors szökdelés) kifutás előre5-10m-ig 

7. páros lábon hátra szökdelés (rövid, gyors szökdelés) kifutás előre5-10m-ig 

8. 2xráfutásból (kb.2-3 m) 5-6 ugrófutó kifutás 4-5 gyors futólépéssel 

9. 2xhelyből 3 ugrófutó kifutás 4-5 gyors futólépéssel 

10. 2chelyből 5 ugrófutó kifutás 4-5 gyors futólépéssel 

- Szökdelések: 
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1. 5xpáros lábon szökdelés előre (rövid, dinamikus), kéz csípőre tartással, bokából 

elrugaszkodva 10-15m-en 

2. támadóállásban egyik támaszkodik egy 20-30 cm magas szilárd talajon (pl. alsó 

lépcsőfokon), 3x20 másodpercig folyamatos lábtartás csere, arra törekedve, hogy a térd 

ne nyúljon ki, a csípő ne süllyedjen le közben, sorozatok között 1.30 pihenő 

3. - támadóállásban egyik támaszkodik egy 20-30 cm magas szilárd talajon (pl. alsó 

lépcsőfokon), 3x20 másodpercig folyamatos lábtartás csere, arra törekedve, hogy a térd 

ne nyúljon ki, a csípő ne süllyedjen le közben, sorozatok között 1.30 pihenő 

4. támadóállásban egyik támaszkodik egy 20-30 cm magas szilárd talajon (pl. alsó 

lépcsőfokon), 3x15-12 db lábtartás csere, arra törekedve, hogy a térd kinyúljon felugrás 

után, majd kiinduló helyzetbe érkezés, -- ezt a helyzetet pár másodpercig megtartva, 

sorozatok között 1.30 pihenő 

Nyújtás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.edzés 

Bemelegítés, futóiskolai gyakorlatok 

Rajtgyakorlatok (gyorsan, dinamikusan végrehajtva a feladatokat): 

1. 2xhelyben magas térdemelés (térd vízszintesig emelkedik) fejben 7 –ig. számolva kifutás 

előre5-10m-ig 

2. -2x helyben sarokemelés (sarok fenékhez ér) fejben 7 –ig. számolva kifutás előre5-10m-

ig 

3. 2xsarokemelésben futás hátrafelé sarok fenékhez ér), fejben 7 –ig. számolva kifutás 

előre5-10m-ig 

4. -2x térd sarokemelésben futás hátrafelé sarok fenékhez ér), fejben 7 –ig. számolva kifutás 

előre5-10m-ig 

5. 2xpáros lábon előre szökdelés (rövid, gyors szökdelés) kifutás előre5-10m-ig 

Lépcsőn futóiskola, szökdelések: 

1. 5xtaposás (dzsogg), minden lépcsőfokon 1-1 lábbal taposva—frekvenciára (gyorsan) 

2. 5xtérdemelés (szkipp), minden lépcsőfokon 1-1 lábbal taposva (a térd vízszintesig 

emelkedik frekvenciára (gyorsan) 

3. 2x5xfelfutás gyors, dinamikus térdlendítéssel (2-3 lépcsőfokokkal), sorozatonként 2 perc 

pihenő 

Nyújtás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.edzés 

Bemelegítés, futóiskolai gyakorlatok 

Rajtgyakorlatok (gyorsan, dinamikusan végrehajtva a feladatokat): 

1. 2xhelyben magas térdemelés (térd vízszintesig emelkedik), fejben 7 –ig. számolva kifutás 

előre5-10m-ig 

2. 2xhelyben sarokemelés (sarok fenékhez ér), fejben 7 –ig. számolva kifutás előre5-10m-ig 

3. -2x sarokemelésben futás hátrafelé sarok fenékhez ér), fejben 7 –ig. számolva kifutás 

előre5-10m-ig 

4. 2xtérd sarokemelésben futás hátrafelé sarok fenékhez ér), fejben 7 –ig. számolva kifutás 

előre5-10m-ig 

5. 2xpáros lábon előre szökdelés (rövid, gyors szökdelés) kifutás előre5-10m-ig 

6. -2x páros lábon hátra szökdelés (rövid, gyors szökdelés) kifutás előre5-10m-ig 

7. 2xráfutásból (kb.2-3 m) 5-6 ugrófutó ----kifutás 4-5 gyors futólépéssel 

8. -2x helyből 3 ugrófutó ----kifutás 4-5 gyors futólépéssel 

Szökdelések: 

1. 5xpáros lábon szökdelés előre (rövid, dinamikus), kéz csípőre tartással, bokából 

elrugaszkodva 10-15m-en 

2. 5xpáros lábon szökdelés előre haladással- minden szökdelésnél térdfelkapással 

3. 10-15m-en 

4. 5xpáros lábon szökdelés előre haladással- minden 2. szökdelésnél térdfelkapással 

5. 10-15m-en, minden 4. szökdelésnél sarokfelkapással 

6. -5x-5x páros lábon oldalra szökdelés folyamatos haladással (bal-, és jobb oldalra) 10 m-

en 

- Nyújtás 
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1. Képességfejlesztés, futó technika. 

 

1. Alapos bemelegítés, láb koordinációs gyakorlatok után  

 

Egyszerű, vagy mély mellső fekvőtámaszban (láb az ágyon, vagy fotelen) jobb térd felhúzása a maximális helyzetig, - lábszár 

párhuzamos a talajjal – majd vissza, utána bal láb. (A váll, csípő, boka egy vonalban legyen.) (6+6=12 gyakorlat egy széria) X4 

A szériák között kb. 40 sec pihenő, percenként kezdéssel végezd (4 perc) 

 

2. „Faltolás” 

Testhelyzet: két kézzel támaszd meg a falat azzal szemben, (mintha el akarnád tolni) a lábfejek kb. 120 cm-re a faltól, a boka, a 

csípő a váll egy vonalban legyen. Ebben a testhelyzetben emeld meg az egyik lábad térdben hajlítva úgy, hogy a combod 

párhuzamos legyen a talajjal.  

A feladat: láb tartás csere a fal tolásával, majd vissza (ez két lépés, 2 ütem). Törekedj arra, hogy a két mozdulat minél gyorsabb 

legyen. Ismétlésszám 6, majd rövid pihenő után a másik lábbal 6. Ez egy széria. 

Végezz 3 szériát X2, a szériák között egy perc pihenő időkkel, (nyújtás, láb lendítések). A két nagy széria között 3p pihenő idővel. 

(kb. 4,5+3+4,5=12 perc) 

 

3. Előkészítés 

a. Helyben futás magas térdemeléssel (az emelt láb combja párhuzamos a talajjal, váll leengedve, lapocka összehúzva,), figyelj a 

karmunkára (8 – 10 lépés.). 

b. Helyben futás magas térdemeléssel, minden 3. lépésre „megtartja” a mozdulatot (térd fenn, támasz láb nyújtva, támasz láb 

bokája, csípő váll egy vonalban legyen), majd másik lábbal (fent lévővel) indulva ugyanez a feladat. (4+4=8 db gyakorlat) X2 (2 

perc) 

Gyakorlat: helyben futás magas térdemeléssel az előbb leírt módon, majd minden 3. lépés után ugyanazon a lábon egy kis 

szökdelés a magas térd megtartásával. Például bal-jobb-bal-bal után jobb-bal-jobb-jobb, majd elölről. Figyelj arra, hogy ne törjön 

meg a mozgásod, folyamatos legyen. (4+4=8 gyakorlat) X4 

A szériák között kb. 15-18 sec pihenő, 30 másodpercenkénti kezdéssel (2 perc) végezd. 

 

4.  Guggolás ágyon, vagy talajra helyezett kispárnán (lényeg, hogy instabil talaj legyen), a lábak párhuzamosak, törzs 

egyenes, lapocka összehúzva, váll leeresztve.  

Végezzetek 8 térdhajlítást úgy, hogy a térd ne haladjon a cipő vonalánál előrébb, a sarok maradjon a talajon X4. 

Végezzétek 30 másodpercenkénti indulással. (2 perc) 

 

 

2. Dinamikus horizontális, majd vertikális munka  

 

Megfelelően alapos bemelegítés után (ahol láb koordináció, törzs stabilizáció, a mozgáshatárok megkeresése is szerepel). 

 

1. Fellépések boxra, a mi esetünkben ez lehet ágy, fotel, vagy szabadtéren egy pad, lényeges, hogy stabil legyen. A gyakorlat 

leírása a következő videón 2’34” -nél kezdődik és 4’00-ig tart. A súlyzók helyett használhatsz vízzel töltött palackokat is. 

Figyelj a végrehajtás pontosságára.  

Egy sorozatban végezz 7 fellépést egy lábbal, majd a másikkal is. Ha ezt jól, odafigyelve csinálod, kb. 40” -t vesz igénybe egy 

sorozat.  

A szériák száma 4, indulj 1,5 percenként a következő sorozatra. (4X1,5=6 perc) 

1.és 2. között 1’ (passzív) pihenő 

 

2. Helyből távolugrás és bokából szökdelés. 

Az iskolából, az edzésekről ismert gyakorlat, keress magadnak egy rajtvonalat, és onnan hajlított állásból végezd, a karlendítés 

fontos. Minden esetben törekedj a maximális erőkifejtésre. Az ugrás után a rajtvonalhoz vissza bokából szökdelés a feladat. Első 

ugrás után a haladás irányába, a második után ugyanígy, de jobbra – balra szökdeléssel, majd hátra felé szökdeléssel. 

Egy sorozat 3 ugrás a 3 különböző bokából szökdeléssel. A sorozatok száma 6.  

Az indulások egész percenként történjenek (6 perc) 

A következő 5-6 percben nyújtás és láblendítések. 

Majd még egyszer 1. és 2. feladat. 

 

 

2. Izometriás, és felugrásos feladatok, előkészítés (otthon) 

 

1. Láb koordinációs gyakorlatok, a koordinációs létrát helyettesítő négyszög (készíthetö ragtapasszal, vagy szigetelő 

szalaggal, de a legjobb, ha a valamelyik helység burkolatának mintázata elegendő) segítségével.  
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2. Izometriás fejlesztés: 

 

3. Falnak, vagy ajtónak dőlve háttal térdhajlításban (széken ülés) tartás 20 sec, pihenő 40 sec, az ismétlésszám 6, a sorozatok 

száma 2.  

 

4. A. Egyik vállal a falnak dőlve, távolabbi (támasz) láb a faltól 45-60 cm-re (testmagasságtól függő), térdben ¼ guggolásig 

hajlítva, falhoz közelebbi láb térdben hajlított, kissé előre felé emelt, (mint kitámasztáskor irányváltás esetén). Fontos, hogy a 

test vonala válltól a lábfejig ne törjön meg. Ebben a tartásban 4 X 20 sec oldalanként, váltva, (másik oldalra ugyanez a 

feladat) 10 sec (tartáscsere) pihenőkkel.  

 

5. B. Ehhez a feladathoz tartozik előző gyakorlat megismétlése azzal a különbséggel, hogy kb 5-10 cm – rel mélyebb (térd) 

súlyponti helyzettel, ebben az esetben a terhelések időtartama 15 sec. Az ismétlés szám ugyanaz, mint előbb. 

 

2. A és 2.B végrehajtása sorozatonként egymás után történjen.  

Az igy tekintett szériák száma 3 legyen. 

 

4. Kiinduló helyzet: hanyatt fekvés merőlegesen az ágyra a talajon, láb az ágyon, a feladat csípő emelés hajlított térddel 

maximális mozgáshatárig 20 sec-ig., pihenő 40 sec. Az ismétlésszám 6, sorozatok száma 2.  

 

5. Felugrás páros lábról fotelre, lényeg, hogy stabil legyen a leérkezésed helye. 

Szemben helyezkedve az ággyal hajlított állásból (¼, vagy fél guggolás alaphelyzetből) karlendítés használatával felugrás az 

ágyra. 8 X 

Lényeges a felugrás utáni nyugalmi, egyensúlyi helyzet türelmes, pontos megtalálása. 

Majd az előző kiinduló helyzetből indulva 90 fokos fordulattal jobbra 8X 

A következő sorozatban ismét egyenesen, fordulat nélkül, 8X 

Majd balra 90 fokos fordulattal, 8X 

A sorozatok között 1 p a pihenő idő. Az összes gyakorlat ismétlése 3 

 

A következő részben is használd a jelölt négyzetet: 

 

1. Kiindulóhelyzet: a négyzet előtted van, a mozgások előre felé indulnak. Páros lábon szökkenés az első részbe, majd vissza a 

négyzeten kívülre, utána a második részbe, ahonnan kiugrás előre a négyzeten kívülre, érkezés páros lábra, amiből felugrással 

180 fokos fordulat balra. Onnan vissza ugyanez a feladat a kiugrás után jobbra fordulással. Az ismétlésszám 10. 

 

2. Haladással előre felé. Négyzeten kívülről páros lábról első részbe ugrás 180 fokos fordulattal balra. Onnan egyből 

visszafordulással páros lábbal a második részbe, majd kiugrással a négyzeten kívülre ismét balra fordulva, páros lábra 

érkezve. A véghelyzetből ugyanez a feladat ellenkező irányú fordulásokkal.  

 

3. Kiindulóhelyzet: első rész bal oldala mellett bal lábon. Feladat: átugrás jobb lábra első rész jobboldalába, onnan vissza bal 

lábra a bal oldalába, majd kiugrás oldalra a négyzeten kívülre egyensúlyi helyzet megtartásával. Majd vissza ellenkező 

irányú, oldali szökdelésekkel.   

 

4. Kiindulóhelyzet: a négyzet előtted, páros lábon helyezkedj el. 

Páros lábon beugrás első részbe, majd kiugrás jobbra, egy lábra, egyensúlyi helyzet megtartásával, visszaugrás páros lábra, és 

hátra kiinduló helyzetbe. Utána feladat ugyanez másik irányba. Majd kiinduló helyzetből páros lábon beugrás második részbe, 

onnan kiugrástól kezdve ugyanaz a feladat. Egy szérián belül mindegyik gyakorlatot végre kell hajtani, az ismétlésszám 6, a 

szériák száma 3. 

 

5. Kiindulóhelyzet: a négyzet előtted, páros lábról indulás. 

Ugrás 45 fokos szögben átlósan a négyzetbe (jobb láb elől), majd vissza két lábra vissza két lábra az első részbe, onnan kiugrás 

oldalra a négyzetből jobbra az egyensúly megtartásával, majd ellentétesen végrehajtva. Ismétlésszám összesen 12, sorozatszám 3. 

 

 

4. Bóják használata kis területen (otthon). Agilitás, kitámasztás oldalra. 

 

1. Előkészítés 

Ugrókötél gyakorlatok (lehet ugrókötél nélkül is) helyben futás 20 db, páros lábon szökdelés 20 db, helyben futás 20 db, bal lábon 

szökdelés jobbra-balra 10 db, jobb lábon szökdelés jobbra-balra 10 db.  

Végezz 3 sorozatot 1 perces pihenőkkel (5-6 perc)  

 

2.  A következő gyakorlatban 3 bóját (könyvet, cipőt, vagy WC papír gurigát) használunk. 

Feladat az 1. és 2. bóják átugrása oldal irányba és vissza 6X (10”), utána 20” pihenő. 

Fél percenként indulhatsz, összesen 4 sorozatot végezz (2perc) 
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3. Oldal irányba fordulva (jobbra haladj) minden bójaközbe mindkét lábbal lépj be magas térd, dinamikus oldalra lépések, 

majd az utolsó (3.) bóját jobb lábra érkezve ugord át, az egyensúlyi helyzet megtalálása fontos. Majd a 2. bója átugrása egy lábról 

egy lábra, majd vissza a 3. átugrása, így tovább összesen 5X, majd intenzív oldal irányú visszafutás (szkip) a kiinduló helyre. Az 

oldal irányú futások maximális gyorsaságúak, figyelj az intenzív karmunkára. Egy gyakorlat kb. 15” munka. Ez után másik irányba 

indulva szintén 15”. Utána 30” pihenő. 

Minden egész percben indulj. Ebből a gyakorlatból 8 sorozatot csinálj (8 perc). 

 

4.  Rakj le négy bóját (zoknit) a talajra egy vonalba úgy, hogy mindkét lábaddal be tudj lépni a közökbe. 

Feladat: mindegyik közbe mindkét lábbal lépj be, az utolsó bója átlépése után támassz ki oldalra, majd indulj vissza. A gyakorlatot 

minél gyorsabban végezd, a kitámasztás dinamikus legyen. Végezz folyamatosan 6 gyakorlatot oda-vissza (kb. 20”). 

Indulj minden egész percben, a szériák száma 4 (4 perc) 

 

5.  Páros lábról páros lábra ugord át az 1. bóját, a leérkezésből kiugrás oldalra egy lábra, ott az egyensúlyi helyzet megtalálása, 

majd vissza az 1. és 2. bóják közé páros lábra, ebből kiugrás egy lábra a másik oldalra ugyanaz a feladat, majd a visszaugrás után 

páros lábról a 2. bója átugrása, és így tovább. A 4. bója után laza visszafutás hátrafelé haladással. Ez a gyakorlat kb. 20” ideig tart.  

Végezz 6-8 sorozatot 20” -40” pihenőkkel (4-6 perc) 

 

6.  Oldalazás után kitámasztással szlalomban minél szűkebben haladva maximális gyorsaságra törekedve. Majd azonnal vissza 

hátrafelé haladva szintén szlalomban, majd újra elölről (2 oda-vissza) 

Az indulás 30” -ként történhet 6 sorozatot végezz (3 perc)  

 

 

5. Ülésből induló feladatok. (Előfárasztás után át ugrások feladatokkal) 

  

Alapos bemelegítés, törzs stabilizációs gyakorlatok után végezd a gyakorlatokat. 

 

1. Ülésből maximális felugrás helyben 2-3X Mindig visszaülve, majd bokából szökdeléssel egy eléd letett puff (vagy egyéb 

tárgy) kerülése egy irányba nézve. (Tehát szerepel előre, oldalra, hátra szökdelés is). Majd a következő felugrások után másik 

irányba a kerülés. Ez egy gyakorlat. (~ 20-25”) 

Végezzetek 4 gyakorlatot 45” -ként indulva (3-4 perc) 

Pihenő 2 perc, nyújtás, láblendítések. 

 

2.  Előző gyakorlat az ülésből felugrások után puff kerülése maximális sebességű taposással egy irányba nézve. 

Ismétlésszám mint az előző feladat esetében. (3-4 perc) 

Pihenő 2 perc, nyújtás, láblendítések. 

 

3.  Ülésből puff (tárgy) átugrása, majd kerüléssel, „visszaláb” a kiindulás helyére. Az egymást követő gyakorlatoknál mindig 

változó legyen a kerülés iránya. Egy sorozat négy egymást követő gyakorlatból áll (2-2 kerülés) (~20-25”) 

Végezzetek 4 sorozatot 45” -ként indulva (3-4 perc) 

Pihenő 2 perc, nyújtás, láblendítések. 

 

4.  Zokni gyűjtése. Egy tároló edénybe (pl. szemétkosár, cipősdoboz) tegyél zokni gurigákat pl 5 fehéret, 5 színeset. A 

feladat az, hogy hátra felé kiborítva a zoknikat egyik, vagy másik típusút egyesével gyűjtsd vissza a tároló edénybe minél előbb. a 

gyűjtendő tárgyakat kigurítás után, rajt előtt határozd meg. 

 

 

6. 

Erőfejlesztés feladatokkal. Keresztlépések feladatokkal. 

 

A következő feladatok előtt is lényeges az alapos bemelegítés, ahol szerepeljenek törzs stabilizációs, láb koordinációs és mély 

súlypontú gyakorlatok.  

1. Egy lábbal felállásból kori. Ülésből (ágyról, vagy székről, az ülés magasságát tudod befolyásolni + párnákkal) egy lábbal állj 

fel, majd erről a lábadról kezdve (anélkül, hogy az emelt lábadat letennéd) oldal irányba végezz maximális elugrást, majd 

ellenkező oldalra másik lábra elugrást (előre haladás nélkül). Az oldal irányú elugrások száma 4-6. Ezt követően a másik 

lábaddal állj fel ülésből, és végezz 4-6 oldal irányú maximális elugrást kitett jelig. Ez egy gyakorlat. (~ 20-25”). 

Végezz 4 gyakorlatot 1 percenkénti indulással. (4 perc) 

Pihenő nyújtásokkal, láb lendítésekkel, passzív pihenővel (2 perc) 

 

2.  Keresztlépéses gyakorlatok. Egymástól 2 – 2,5 m távolságra tegyél a talajra 2 jelet (lehet tapasz, szigetelő szalag, zokni 

stb.). Ezek között kell végrehajtani a keresztlépéseket oldal irányba. 

Végezz 4 dinamikus keresztlépést folyamatosan, ez az alapgyakorlat. Ezt rövid pihenő után ismételd meg. 

Majd egy gyakorlaton belül 4 keresztlépés után kiegészítő feladatokkal. A gyakorlatok ismétlésszáma 3, a gyakorlatok között 10” 

pihenővel. Ez egy széria. (~1 perc) 

Pihenő idő a szériák között 30”. A szériák száma 5, a pihenőkkel együtt ez kb. ~ 7,5 perc. 

Feladat: a 4 keresztlépést követően azonnal jogging helyben (pörgetve) 2-3” maximális gyorsasággal. 
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Előző feladat a max. gyorsaságú jogginggal kis területen előre – hátra haladva. 

Előző feladat a jogging oldal irányba kis területen oda – vissza történjen. 

Előző feladat, a keresztlépéseket követően felugrás, sánc tevékenység maximális elugrással kétszer.  

Előző feladat, a keresztlépéseket követően a jelek elé letett tárgy/bója (puff) kerülésével (védekező láb) dinamikus lábmunka. 

Pihenő idő 3 perc nyújtással, légző gyakorlatokkal. 

Majd 1. és 2. ismétlése az adott ismétlésszámokkal, pihenőkkel. 

 

3.  Különböző nagyságú labdák gyűjtése nagyság (növekvő, vagy csökkenő) szerint. 

Egy tároló edénybe tegyél különböző méretű labdákat, gurulni képes tárgyakat (pingpong, tenisz, similabda, habszivacs 

karácsonyfadísz, zokni guriga stb.). 

Hátra felé kigurítva ezeket különböző rajthelyzetekből előre meghatározott sorrendben egyesével gyűjtsd össze a tároló edénybe 

minél gyorsabban. A feladat végrehajtható úgy is, hogy minden visszahozott tárgy után el kell foglalni a kiinduló testhelyzetet. 

Kombinálható a feladat azzal, hogy a kifutás előtt, vagy után egyéb feladatot (taposás, tárgykerülés, visszaérkezés után sánc stb.) 

kell végrehajtani.  

 

 

7.Lépcső, lépcsőház lehetősége 

 

Ha van lehetőség a lépcsőzésre: a gyakorlatok előtt fal segítségével a fal tolásának gyakorlatai: 

Sima, térd felhúzásával, dinamikus mozgás nélkül váltva az emelt lábszár párhuzamos a támasz lábbal (mint), a két kar (kéz) 

támasztja a falat (a helyzet rögzítése edzői kontrollt igényel, ami a korábbi foglalkozások alkalmával megvalósítható). A támasz 

láb nyújtott, a sarok emelt, mint maximális toláskor.  

A feladatok 8 – 12 lépcső esetére értendőek. 

 

1. Felfutás minden lépcsőre lépve szkipelés mozdulatával, majd második, harmadikra lépve erőteljes karmunkával 4X.  

Az indulás 30 másodpercenkénti. (2 perc) 

 

2.  Minden harmadik, negyedik (lineáris max elugrás váltott lábbal) lépcsőre fellépéssel, gyorsulási szándékkal 6X (3+3). A 

lépcső tetején 10 db bokából szökdelés helyben minél rövidebb talajkontakttal. 

Az indulás percenkénti (6 perc) 

 

3.  Max elugrások páros (minden 3., 4. fok) lábbal 6X (3+3). A lépcső tetején 10 db bokából szökdeléssel helyben.  

Az indulás percenkénti (6 perc) 

 

4.  A lépcső szélességét kihasználva fokonként oldal irányba felfelé szökdelve egyik lábról a másikra, az egyensúly 

leérkezés utáni megtartására fókuszálva 2X. 

Az indulás percenkénti (2 perc) 

 

A lépcső lehetősége még (pliometriás edzés): 

 

1. Páros lábról (kis terpeszben) indulva az első lépcsőfokról visszaugrás egyel lejjebbi fokra, abból felugrás a 2. lépcsőfokra, 

erről az 1. fokra, arról a harmadikra, és így tovább. Ez annyi mélybe ugrásból kiugrás, ahány lépcsőfok szerepel, 3X. 

Percenkénti indulással (3 perc)  

 

2.  Kiindulóhelyzet mint előző feladat esetében a lépcső egyik oldalán (pl bal oldalon) elhelyezkedve. Feladat: visszaugrást 

(hátra mélybe ugrást) követően oldal-haránt irányú fel-elugrás a 2. lépcsőfokra jobb oldalra. A leérkezés után másik oldalról 

ugyanaz a feladat ellenkező irányba végrehajtva. Ismétlésszám amennyi a lépcsők száma 3X. 

Az indulás percenkénti (3 perc)  

A 1. és 2. előtt 2 – 3 perc pihenő nyújtásokkal (vádli, feszítő, hajlító) és láb lendítésekkel.  

8. Irányváltásos sprintek (reaktív keresztlépésből, keresztlépésekből, fordulatból indulva) 

 

Edzéshelyszín a szabadban (vagy ahol lehetőség van ilyenre lehetőség folyosón) legalább 15m hosszúságú, egyenes vonalú terület 

álljon rendelkezésre. Jelöld a rajthely vonalát, illetve a 5 méterenként tegyél le jelet (műanyag palack, kesztyű, stb) 

Mivel nagy dinamikájú mozgások végrehajtása a cél, ezért a bemelegítés, alapos legyen, tartalmazzon futó technikai gyakorlatokat, 

tartalmazzon a mozgáshatárokig kitolt mozdulatokat (pl maximális kierjedésű láblendítések), oldal irányú keresztlépéseket. A 

bemelegítés utolsó szakasza ne legyen megterhelő, de a szervezet rajtra kész állapotban legyen. 

A különböző szériák között 2 perc pihenő, amely idő alatt könnyű nyújtásokat, láb lendítéseket végezzetek, a következő sorozat 

előtt helyben végzett néhány szkip lépéssel. 

 

1. Álló rajt helyzetéből maximális erejű gyorsulással 10 m sprint, onnan fokozatos lassítással 15 m – es jelig. Majd laza séta 

rajthelyzetéből előző feladat.  

Ismétlésszám 6 (3+3), szériaszám 1, pihenőidő két futás között kb 50 – 55 sec. Ez azt jelenti, hogy időzítsd az indulást minden 

egész perc kezdetére. 
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2.  Rajt egy keresztlépéssel. A futás irányához képest oldalt (90 fok) helyezkedj el, a hátrébb levő lábad a rajtvonalon váll 

szélességű terpeszben. A rajt: átszökkenve a vonalon keresztlépéssel, majd irányváltásos sprint 10 m gyorsítás, majd fokozatos 

lassítás. A gyakorlatot mindkét irányú rajthelyzetből indított keresztlépéssel végezzük. 

Ismétlésszám 6 (3+3), a többi összetevő ugyanaz, mint 1. gyakorlatnál. 

 

3.  Rajt két keresztlépéssel. A 2. gyakorlathoz hasonlóan oldal irányba helyezkedj el, de a rajtvonal másik oldalán. Az első 

keresztlépés a futás irányába, második ellenkező irányba történik, majd irányváltásos sprint az előbb leírtak szerint. 

 

4.  Fordulásból rajtolva. A rajtvonal mögött, a futás irányának háttal, váll szélességű terpeszállásban, hajlított térddel. Rajt 

180 fokos fordulattal, majd 10 m sprint az eddig leírtak szerint. Forduláskor azzal a lábaddal lépj először, amelyik irányba 

fordulsz. mindkét irányba fordulva (3+3) végezzük a gyakorlatot. 

Ismétlésszám 6 (3+3), az összetevők az előzekben leírtak szerint. 

 

 

9.Védekező lábmunkák, ezt előkészítő koordinációs gyakorlatok (A II.A és B egymás alternatívái) 

 

 

Az előkészítő gyakorlatok esetében a lépéskombinációk, azok dinamikája a fontosak, azonban ügyelni kell arra, hogy 

izomfáradságot ne okozzanak. 

A fő feladat előkészítéséhez az alapos bemelegítés után keress (pl parketta, padló burkolat vonalai), vagy csinálj (pl leukoplaszt, 

vagy szigetelő szalag) egy nagyjából 1X1 méteres négyzetet 4 db nagyjából 50X50 cm –es négyzetre osztva. 

Gyakorlatok 

 

1.  Kilépés – kísérés. Hátul a négyzet mellől indulva, majd az első részekben oldalazás (3 oldalazás), majd a négyzeten kívülre 

érve hátra lábmunka, majd ellenkezőleg haladva. (kilép, kísér, +). (4+4=8) X2 

 

2.  Kilép – kísér -kísér Előző gyakorlat azzal a különbséggel, hogy az előre láb utáni „kísérés” oda-vissza történik, majd 

visszaláb. (kilép-kísér-kísér-vissza) Ezt egy sorozatban egy irányba lehet végrehajtani. Utána végezzük a másik irányba, a négyzet 

másik oldaláról indulva. Mindkét irányba 6 gyakorlat. (6+6) X2. 

 

3.  Átlós irányú mozgások. Bal oldalon rézsút hátulról jobbra előre rézsútosan mindkét láb mindegyik kis négyzetbe és kívülre 

is lépve, majd ezen az úton vissza. A törzs előre néz, eltérve kissé a haladás irányától. 6X2 majd másik irányba. 

 

4.  Átló előre – visszaláb majd másik oldalra (8-cas alakzat). Előző gyakorlat összekötve a rézsút előre után visszaláb 

egyenesen, majd másik oldalra végezve a gyakorlatot. 

 

5.  Kilépés előre – átló vissza, majd másik oldalra (8-cas alakzat). 

 

6.  Kilépés előre – kísérés –átlón vissza. Csak egy irányba lehet végezni a sorozatot. A következő sorozatban ellentétes irányba. 

 

7.  Előző gyakorlat alapján Kilépés előre – kísérés – átlón vissza – oldalazás hátul a túloldalra, majd ellenkező irányba a 

kilépéstől kezdve. 

 

 

A következő gyakorlatok esetében lényeges szempont a maximális gyorsasággal való végrehajtás az adott gyakorlatok megfelelő 

részében 

Bójás (WC papír csomag, tisztító szeres flakonok, zokni csomók stb.) gyakorlatok, találj a lakásban egy részt, ahol rendelkezésedre 

áll egy legalább 4 m-es szakasz. Fontos, hogy a gyakorlatok végzése során ne a mennyiségre, hanem a gyorsaságra, a dinamikára 

fókuszálj. A bójákat (4 db) egymástól kb. egy méter távolságban tedd le. 

1. Oldalazás a bóják kerülésével rézsút előre felé haladva maximális gyorsasággal. Vissza hátra felé futással könnyedén, majd 

másik irányba kezdjük az oldalazást a maximális gyorsaságra törekedve, vissza szintén laza hátra felé futással. Ez egy gyakorlat. 

A gyakorlatok között 30’’ pihenő.  

Egy sorozat 6 gyakorlat, szériaszám 2, a szériák között 1p nyújtás. 

 

2.  Előző gyakorlat azzal a különbséggel, hogy az oldalazásokat hátrafelé mozogva végezzük maximális gyorsaságra 

törekedve. 

Az ismétlés, szériaszám pihenő megegyezik az előzővel. 

 

3.  Oldalazás különböző távokkal (vonalfutás szerűén). A rajtvonalnál oldal irányban helyezkedj el. A rajthelyről indulva 

maximális gyorsasággal oldalazás a 2. bójáig, majd vissza a rajtvonalhoz, a 3. és 4. bójákkal ugyanez a feladat. Minden 20” -ben 

indulj, ismétlésszám 3 (kb. 1’). Ez egy sorozat. 

Végezzetek 3 sorozatot, a sorozatok között 1’ pihenővel. (2+2+2= 6 perc) 

 

4.  Előre kilépések, és visszalépés. A rajtvonalról indulva előre felé nézve 2. bója kerülése balról kitámadó lábmunkával, majd 

ellenkező oldalról („U” alakban) ugyanez a feladat a 3. 4. bóják esetében is). Maximális gyorsaságú végrehajtásra törekedj. 
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Sorozaton belül az indulás 30” -ként, a sorozatok száma 4. Sorozatok között 30” pihenő. (4 perc) 

 

5.  Előre felé kilépés, 1. bója kerülésével, (a test előre néz folyamatosan), majd kerülés után a következő bójánál stb. az utolsó 

kerülés után visszaláb. A következő gyakorlatban ellentétes oldalról történő kerüléssel. Szintén maximális gyorsaságra törekedve. 

A két gyakorlat egy sorozat.  

Végezz 4 sorozatot percenként indulva. (4 perc) 

 

6.  A bóják között rézsútosan előre, majd hátra haladva kitámadás, visszalépés, a bójasor végétől oldalazással vissza. 

Mindkét irányba végezzük, a két irányba végezve egy gyakorlat. 

A terhelési összetevőket lásd 1.,2. gyakorlatoknál. 

 

Ez az edzésrész ugyanazt az előkészítést igényli, mint I-ben jelölt anyag. Ezeken kívül bármilyen előkészítő anyag (csapat 

számára ismert), és bármilyen védekezési gyakorlat alkalmazható, a feladatok végrehajtását úgy alakítsuk át, hogy azok maximális 

gyorsasággal, és megfelelő pihenő időkkel hajtassanak végre. 

 

 

Három bója (jel) lerakva. Egy induló, a másik kettő rézsútosan előre kb. 3-3 méterre, egymástól 1,5 – 2 m (amennyi hely van) 

távolságban.  

 

1. Feladatok: az induló bójától rézsútosan kitámadva és vissza, majd a másik oldalra ugyanez a feladat. A kitámadások végén a 

kitámasztásoknál jelezd, hogy milyen kezes a támadó játékos. Egy gyakorlat összesen 4 ilyen (2 – 2) kilépésből áll. A 

gyakorlatot minél nagyobb sebességgel hajtsd végre.  

Indulás 30” -ként, egy sorozat 4 gyakorlat. A szériák száma 4. (4X2=8 perc) 

 

2.  Kilépés – kísérés – visszalépés (körben), majd másik irányba indulva maximális sebességgel. Mindegyik irányba kétszer 

végrehajtva (2 – 2) egy gyakorlat.  

Indulás, összetevők, lásd II.1. gyakorlat. (8 perc) 

 

3.  Kilépés – kísérés – kísérés – visszalépés. Az induló bójától kilépés átlósan, majd oldalazás oda – vissza, majd visszalépés 

(karok a kilépéskor a megfelelő helyzetben, a kísérések alatt oldalt, a visszalépéskor fenn, a bejátszás megakadályozása miatt). 

Visszaérkezés után felugrás, sánc mozdulata. Majd hajtsd végre ellenkező oldalra indulással. Ez egy gyakorlat. 

A gyakorlatok indítása 30” -ként történhet. A terhelési összetevőket lásd az előző feladatoknál (8 perc) 

 

 

 

 

U16 Funkcionális erőfejlesztés 
 

Az edzésrészek megtervezése előtt fontos, hogy megfelelően tájékozódjunk és elmélyüljünk az adott témában. Az egyes fogalmak 

jelentése, az alapelvek, az összefüggések és törvényszerűségek egységesen fogják meghatározni, hogyan is építsük be a mindennapi 

edzői munkánkba azokat a gyakorlatokat, melyek a funkcionális erőfejlesztést fogják szolgálni. 

 

Erő, erőfejlesztés: 

A sportoló, egy olyan fizikai értelemben vett erőkifejtési képességének együttesét értjük, ami az emberi test mozdulataiban, 

mozgásaiban, erőgyakorlatok és testgyakorlatok formájában nyilvánulnak meg.  

Az izomerő olyan kondicionális képesség, mellyel az izomzat erőkifejtésre képes a külső ingerekkel, ellenállásokkal szemben.  

Az izmok alapegységei az izomrostok, melyek kötegekké, nyalábokká rendeződve alkotják az izomzatot.  

Egy- egy izomcsoport számtalan izomrostból épül fel. Az ember testsúlyának mintegy felét a vázizmok alkotják. Az edzések során 

a test izmai folyamatosan megfeszülnek, majd elernyednek. A sorozatos összehúzódás és elernyedés következménye az erőkifejtés. 

Az erőkifejtés megjelenésének formái a következők lehetnek: maximális erő, gyorserő, valamint erő-állóképesség.  

 

Funkcionális erőfejlesztés: 

A funkcionális edzések alatt a teljes test megmozgatása a cél. Ilyenkor egyetlen tréning alatt előkerül az állóképesség fejlesztése, az 

erősítés, a mobilizáció és még akár sok minden más is. 

A funkcionális edzések gyakorlatainak java a természetes mozdulatsorokon alapul, csupa olyasmi, amit a hétköznapi életben is 

csinálunk.  

Hason fekvésből a fekvőtámaszhoz hasonló mozdulattal kelünk fel, egy nehezebb tárgyat úgy veszünk fel a földről, mintha elemelést 

csinálnánk, és valószínűleg a guggolás is a mindennapjaink része.  

A gyakorlatok nagyon sokfélék, sőt, összetett variációik is léteznek. Mivel a mozdulatok végrehajtása számos, nagy izomcsoport 

munkáját igényli. 

Szóval akkor milyen is a funkcionális edzés? 

Röviden: Sokféle! Ugyanis a funkcionális edzés nemcsak egyfajta mozgásformát jelent, hanem olyan megközelítést, ami a futástól 

a súlyemelésig, egy sor sportot hatékonyabbá tehet.  

Akkor edzünk funkcionálisan, ha nem egy-egy izomcsoport elszeparált fejlesztésére törekszünk, hanem az egész testünket, és 

közvetetten az egészségünket, életünket szeretnénk jobbítani úgy, hogy az edzésünket tudatosan, lépésről lépésre megtervezzük. 
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A lábfejünk csodálatos konstrukció, tele apró izmokkal és idegekkel, de alig hagyjuk megfelelően működni. 

Ha mezítláb edzünk, sokkal jobb lesz az egyensúlyunk, és megnő a stabilitásunk is, ezzel növeljük a törzs erejét, és emeléskor is 

nagyobb erőt tudunk majd kifejteni. Ezt a legegyszerűbb beépíteni a napi edzésrutinba. Csináld, amit eddig, csak legyél mezítláb 

(is). 

Aki szeretné másban is kipróbálni magát, szeretné picit más aspektusból is próbára tenni a testét, annak mindenképpen javasoljuk, 

hogy kóstoljon bele a funkcionális edzések világába is - egészen újszerű kihívásokkal szembesülhet.  

Akinek a fő szempont az, hogy a lehető legrövidebb idő alatt, a lehető leghatékonyabban izmot építsen, továbbra is a hagyományos 

súlyzós edzéseket javasoljuk! 

 

Funkcionális edzés feladatok lehetnek: 

Húzódzkodás variációk, tolódzkodás variációk, fekvőtámasz variációk, plyometrikus gyakorlatok, landmine core training, agility 

tarining, koffercipelés, kettlebell, kötélmászás, kötél rázás (hullámoztatás), traktorkerék görgetés, függeszkedések és mászások, 

medicinlabda gyakorlatok, kalapácsos gyakorlatok, súlyemelés, guggolás, kitörések, ugrókötelezés, elugrások, felugrások, mélybe 

ugrások, súlyemelő gyakorlatok, cross-cardio sprint gyakorlatok (evezés, spin-bike, sprintgép) stb... 

A kézilabda sportban, sportág specifikusan alkalmazhatóak a funkcionális edzés gyakorlatok akár egyéni, akár páros feladatokkal 

egyaránt. 

Ehhez segédlet az edző kollégák számára a 32-es felületen is nagyon sok található, a „Videó segédlet edzés tematika mellé” című 

mappákban, de az interneten számos olyan ajánlással találkozhatunk akár szöveges, akár videó formájában, amiket kellő 

szakértelemmel összeállítva, eredményesebbé tehetjük a csapatunk felkészülését, felkészültségét. 

A funkcionális edzés számos fizikai alapképesség párhuzamos fejlesztésével ér el kiemelkedő eredményeket. Fejleszti az izomerőt, 

az állóképességet, az agilitást, a gyorsaságot, robbanékonyságot, igénybe veszi a koordinációt és az egyensúlyérzéket is.  

Ami azonban a legfontosabb, hogy ezen képességek fejlesztése a legtöbbször együttesen jelenik meg a funkcionális gyakorlatokban. 

 

Dinamikus láberő, robbanékonyság fejlesztése plyometrikus módszerrel, funkcionális gyakorlatokkal. 

A plyometrikus edzéseken a végrehajtásoknak gyorsnak, robbanékonynak, erőteljesnek kell lennie. Ezt leginkább 3-6 sorozattal, 

sorozatonként 3-8 minőségi ismétléssel tudjuk elérni. A pontos számok a gyakorlattól és attól is függenek, hogy hol tartunk a 

felkészülésben.  

Sorozatonként általában 30-60 mp pihenő a reális, így egész edzés alatt fenn tudjuk tartani a szükséges erőszintet a hatékony 

intenzitáshoz.  

Ezeket a gyakorlatokat közvetlenül a bemelegítés után, megfelelő tónusban lévő izomzattal és pihenten kell végrehajtani! 

 

 

 

I. részedzés gyakorlatai 

 

1. Gyakorlat – Mélybe ugrás (mély csepp). 

https://youtu.be/m7a3Jqlj2sQ 

4 x 3 ismétlés – 30 mp pihenő 

 

2. Gyakorlat – Oldalazó, váltott lábú szökdelés mélybe ereszkedéssel. 

https://youtu.be/AWc3paD6UCk 

3 x 4 ismétlés oldalanként – 30 mp pihenő 

 

3. Gyakorlat – Robbanékony felugrás dobozról, vagy szekrény felső részről. 

https://youtu.be/IfaCS3HE0m4 

4 x 3 ismétlés lábanként – 30 mp pihenő 

 

4. Gyakorlat – Maximális felugrás párosláb, hajlított állásból. 

https://youtu.be/9pu8iliCT_k 

2 x 4 felugrás – 60 mp pihenő, 3x 

 

5. Gyakorlat – Helyből távolugrás. 

https://youtu.be/e3jfbmVLkOE 

4 x 3 ismétlés – 30 mp pihenő 

 

II. részedzés gyakorlatai 

 

6. Gyakorlat – Szökdelés egy lábon, mini gát fölött. 

https://youtu.be/ANigzcF9jnQ 

3 x 4 ismétlés lábanként – 30 mp pihenő 

 

7. Gyakorlat – Párosláb, hajlított állásból felugrás dobozra, vagy szekrény felső részre. 

https://youtu.be/PfUpsAG63_U 

3 x 3 ismétlés – 60 mp pihenő 

https://youtu.be/m7a3Jqlj2sQ
https://youtu.be/AWc3paD6UCk
https://youtu.be/IfaCS3HE0m4
https://youtu.be/9pu8iliCT_k
https://youtu.be/e3jfbmVLkOE
https://youtu.be/ANigzcF9jnQ
https://youtu.be/PfUpsAG63_U
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8. Gyakorlat – Oldal irányból párosláb, hajlított állásból felugrás dobozra, vagy szekrény felsőre. 

https://youtu.be/uD3NIVxyMA8 

2 x 3 ismétlés oldalanként – 30 mp pihenő 

 

9. Gyakorlat – Rézsút előre taposás. 

https://youtu.be/esbBzg5v5ZY 

3 x 4 oldalanként – 30 mp pihenő 

 

10. Gyakorlat – Egy lábról elugrás oldal irányba a másik lábra és vissza. 

https://youtu.be/YCcp3csdQZA 

3 x 3 szökkenés lábanként – 60 mp pihenő 

A gyakorlatok funkcionális jellege miatt, a dinamikus láberő képességének fejlesztésével párhuzamosan a robbanékonyság, a 

gyorsaság, az izomerő, a törzsizomzat, a koordináció és az egyensúlyérzék képességének fejlesztése is jelen van. 

 

Az agilitás fejlesztése, funkcionális gyakorlatokkal. 

Az agilitás a legalul értékeltebb képesség! Mit jelent az agilitás? Az elmúlt évtizedekben az agilitást minden olyan tevékenységre 

rámondták, amikor egy sportolónak többször és gyorsan kell irányt váltani, hirtelen megállni, vagy éppen elindulni. 

Az agilitás egy gyors – egész testet igénybe vevő – testmozgás, mely során sebesség és irányváltás történik egy vagy több külső 

ingerre adott válaszként. 

Mint ahogy minden labdajátékról, a kézilabdázásról is elmondhatjuk, hogy a sportágunk specifikuma az agilitás, hiszen rengeteg 

külső inger ér bennünket a játék során, amikre gyorsan és jó döntéseket hozva kell reagálni a testünknek. 

Az agilitás fejlesztésére szolgáló funkcionális gyakorlatokat nem célszerű minden egymást követő napon beépíteni az 

edzéstervünkbe, viszont a kétnaponta történő ismétlésekkel nagyon komoly eredményeket érhetünk el.  

Ezeket a feladatokat közvetlenül a bemelegítés utáni időszakra időzítsük, amikor még pihent, de megfelelően előkészített 

izomzattal rendelkeznek a játékosaink. 

Ezeket a funkcionális gyakorlatokat is csak megfelelő bemelegítés után kezdhetjük el! 

A gyakorlatsorok végrehajtása a megfelelő pihenőidőkkel együtt, úgy 20-25 percet vesz igénybe, és az egy hét négy edzéséből 

kettőn alkalmazzuk (az adott hét 2. 4., vagy a 3. 4. edzésen). Természetesen a felkészülési időszakban és a verseny időszakban is 

más és más az alkalmazás időbeosztása. 

I. részedzés gyakorlatai 

 

1. Gyakorlat 

Rézsút előre három futólépés gyors indulással (bal-jobb-bal), kitámasztás után hirtelen megállás, a bal lábra helyezzük a 

súlypontot, de mindkét láb a talajon marad 2 mp-ig.  

Utána a másik oldalra rézsút előre futólépés gyors indulással (jobb-bal-jobb), a jobb lábra helyezzük a súlypontot, itt is mindkét 

láb a talajon marad. 

3x balra, 3x jobbra, 15 mp pihenő, a gyakorlatsort 4x. 

 

2. Gyakorlat 

Rézsút előre három futólépés gyors indulással (bal-jobb-bal), bal lábon hirtelen megállás hajlított állásban 2 mp-ig, majd a másik 

irányba rézsút előre három futólépés gyors indulással (jobb-bal-jobb), jobb lábon hirtelen megállás hajlított állásban, szintén 2 

mp-ig. 

3x balra, 3x jobbra, 20 mp pihenő, a gyakorlatsort 4x. 

 

3. Gyakorlat 

Elugrás balra oldalra, majd jobbra, egyik lábról a másikra folyamatosan helyben. 

(egyből pattanjunk ki a leérkezésből a talajfogás után) 

5x balra, 5x jobbra, 30 mp pihenő, a gyakorlatsort 4x. 

 

4. Gyakorlat 

3-4 helyben történő futómozdulatból elugrás balra oldalra, leérkezés bal lábra hajlított állásba 2 mp-ig, majd 3-4 helyben történő 

futómozdulatból elugrás jobbra oldalra, leérkezés jobb lábra hajlított állásba 2 mp-ig. 

3x balra, 3x jobbra, 20 mp pihenő, a gyakorlatsort 4x. 

 

 

 

 

II. részedzés gyakorlatai 

 

 

1. Gyakorlat 

Elugrás balra oldalra, leérkezés bal lábra hajlított állásba 1 mp-ig, majd elugrás jobbra oldalra, leérkezés jobb lábra hajlított állásba 

1 mp-ig. 

3x balra, 3x jobbra, 30 mp pihenő, a gyakorlatsort 3x. 

https://youtu.be/uD3NIVxyMA8
https://youtu.be/esbBzg5v5ZY
https://youtu.be/YCcp3csdQZA
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https://youtu.be/93donMHKiNM 

 

2. Gyakorlat 

Gyors kilépés hosszan oldalra, irányba eső lábbal balra, bal lábról felugrás helyben és leérkezés után bal lábról gyors kilépés hosszan 

a másik oldalra irányba eső lábbal jobbra, majd onnan jobb lábról felugrás helyben és leérkezés után jobb lábról gyors kilépés 

hosszan a másik oldalra bal lábbal. 

3x balra, 3x jobbra, 20 mp pihenő, a gyakorlatsort 4x. 

 

3. Gyakorlat 

Gyors kilépés hosszan rézsút előre, irányba eső lábbal balra, bal lábról felugrás helyben és leérkezés után bal lábról gyors kilépés 

hosszan rézsút előre irányba eső lábbal jobbra, majd onnan jobb lábról felugrás helyben és leérkezés után jobb lábról gyors kilépés 

hosszan rézsút előre a másik oldalra bal lábbal. 

3x balra, 3x jobbra, 30 mp pihenő, a gyakorlatsort 3x. 

 

4. Gyakorlat 

Korcsolyázó mozgás - elugrás rézsút előre balra, leérkezés bal lábra hajlított állásba 2 mp-ig, majd elugrás rézsút előre jobbra 

oldalra, leérkezés jobb lábra hajlított állásba 2 mp-ig. 3x balra, 3x jobbra, 30 mp pihenő, a gyakorlatsort 3x. 

 

A gyakorlatokból egyértelműen kiderül a feladatok funkcionális jellege, mivel az agilitás képessége mellett a robbanékonyság, a 

gyorsaság, az izomerő (különösen a láberő), a koordináció és az egyensúlyérzék képességének fejlesztése is jelen van. 

 

Néhány hasznos videót szeretnénk ajánlani, ahol az agilitás képességének fejlesztéséhez találhatnak az edző kollégák néhány perces 

bemutatókat. Az edzőknek csak ki kell választaniuk az általuk preferált gyakorlatokat és a sorozat és ismétlés számok, valamint az 

optimális pihenőidő meghatározása után, beépíthetik őket a saját foglalkozásaikba. 

https://youtu.be/67XP-AekUoA 

https://youtu.be/iICTuTZCJyM 

https://youtu.be/mmuDwer1j1U 

https://youtu.be/qDazloD4w_0 

 

Funkcionális erőfejlesztés, köredzés formájában. 

2. A köredzés rövid jellemzői: 

3. A gyakorlatokat, egy körben hajtják végre, szinte pihenő nélkül. 

4. Célja a légző- és szív-keringési rendszer fejlesztése, a nagy izomcsoportok foglalkoztatása. 

5. A versenysportolók verseny és az alapozás időszakában gyakran használják a kondíció növelésére, a képességek fejlesztésére. 

6. Nagyon időtakarékos edzésmódszer. 

7. Előre meghatározott állomásokon, meghatározott ideig végezhetők a feladatok. 

8. A körök között, edzettségtől függően 1-3 perc pihenőt tarthatunk. Javasolt a pihenőidőt nyújtás feladatokkal aktívan eltölteni! 

9. Kézilabda sportágban javasolt funkcionális edzésfeladatok, köredzés formában: 

 

I. köredzés gyakorlatok 

1. Alkartámaszból támlázás, mellső fekvőtámaszba és vissza6 - 8 x 

2. Akadályon átugrás, 1 -2 karhajlítás, vissza hempergés vagy bújás a kiinduló helyzetbe 3 - 4 x 

3. Kötélmászás, függeszkedve ill. mászókulcsolással, ha szükséges függésben időre függés, csüngés 1 x 

4. Váltottlábú szökdelés, zsámolyról felugrással 10 – 15 x 

5. Kötélrázás vagy kötél hullámoztatás, gumi, vagy mászókötéllel 40 – 60 mp 

6. Pároslábú szökdelés, egy adott kiinduló helyzetből, - előre, - hátra, - átlósan, - jobbra és balra is. 8 – 10 x 

 

II. köredzés gyakorlatok 

1. Mély fekvőtámaszban karhajlítás – tolás.8 – 12 x 

2. Fokozatosan emelkedő tárgyakra, pároslábú fel-le szökdelés, vagy egyre távolabbi célig. 3 – 4 x 

3. Felcsapás rúddal, tárcsával, de megoldható homokzsákkal is. 3 - 5 x 12 

4. Korcsolyázó szökdelések helyben vagy, kirakott kerékpár külsők segítségével 12 - 20 x 

5. Koordinációs létra vagy homokba rajzolt létra segítségével, szökdelő, ugráló sorozatok egy és pároslábon. 

6. Inga és pályafutások, az edzéshatás céljának megfelelően kirakott bóják között   10” – 30” -ig. 

7. Használaton kívüli traktor kerék vagy súlyos, görgethető tárgy görgetése 45 – 90 mp 

Ehhez hasonló köredzés a NEKA szerkesztésében rövid videó anyagként megtekinthető! 

 

Funkcionális, erő-állóképesség fejlesztő gyakorlatok. 

1. Gyakorlat 

Hajlított terpeszállásból ugrás mellső fekvő támaszba, majd onnan vissza nyújtott terpesz- állásba és a súlypont leengedésével vissza 

hajlított terpeszállásba. 

Folyamatosan 30 mp-ig, 1 perc pihenő. 2 x 

2. Gyakorlat 

Mellső fekvő támaszban, taposó futás, egyenes háttal (hegymászás). 

Folyamatosan 30 mp-ig, 1 perc pihenő. 2 x 

https://youtu.be/93donMHKiNM
https://youtu.be/67XP-AekUoA
https://youtu.be/iICTuTZCJyM
https://youtu.be/mmuDwer1j1U
https://youtu.be/qDazloD4w_0
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3. Gyakorlat 

Hanyatt fekvés, magastartás. Bal láb lendítés magasba, közben felülés karlendítés nyújtva előre boka érintéssel és vissza. Utána 

másik lábbal, folyamatosan. 

Folyamatosan 30 mp-ig, 1 perc pihenő. 2 x 

4. Gyakorlat 

Mellső terpesz fekvő támaszban karhajlítás - nyújtás és a bal kézzel, jobb boka érintés keresztbe, hogy a jobb kéz és mindkét láb a 

talajon marad. Utána ugyanez a gyakorlat másik kézzel, másik boka érintés. 

Folyamatosan 30 mp-ig, 1 perc pihenő. 2 x 

5. Gyakorlat 

Alapállás. Egyre ugrás terpeszállás oldalsó középtartásba, kettőre vissza alapállásba. Háromra ugrás terpeszállás, magastartásba, 

negyedikre vissza kiinduló helyzetbe. 

Folyamatosan 30 mp-ig, 1 perc pihenő. 1 x 

6. Gyakorlat 

Váltott lábú szökdelés folyamatos lábtartás cserével, a súlypontot minden szökdelésnél mély hajlított állásba engedjük. 

Folyamatosan 30 mp-ig, 1 perc pihenő. 1 x 

7. Gyakorlat 

Mellső terpesz fekvő támaszból bal kar leengedés alkar támaszba, majd jobb kar alkar támaszba, utána balkar nyújtás és jobb kar 

nyújtás 4 ütemen keresztül. 

Folyamatosan 30 mp-ig, 1 perc pihenő. 2 x 

8. Gyakorlat 

Hanyatt fekvés, lábak zártan nyújtva, karok a test mellett a talajon. A tenyér lefelé néz. Páros láb lendítése nyújtva derékszögig, 

majd onnan hirtelen csípő emelés kiszúrás szerűen. A lábakat derékszögben tartjuk végig a csípő emelés során. 

Folyamatosan 30 mp-ig, 1 perc pihenő. 2 x 

9. Gyakorlat 

Mellső terpesz fekvő támaszban karhajlítás - nyújtás és bal kar lendítése a magasba, majd újabb karhajlítás után a jobb kar lendül. 

Folyamatosan 30 mp-ig, 1 perc pihenő. 1 x 

 

 

A gyakorlatokat egymás után végezzük a megfelelő bemelegítés után, folyamatosan. A kilenc gyakorlat az ismétlésekkel és a 

pihenő időkkel 25-30 percet tesz ki az edzésidőből. 

 

 

Funkcionális, erő-állóképesség fejlesztő gyakorlatok. 

 

1. Gyakorlat 

Helyben futás folyamatosan négy lépésen keresztül, majd négy lépésen keresztül magas térdemeléssel, utána saroklendítéssel, majd 

újból helyben futás. 

Folyamatosan 60 mp-ig, 1 perc pihenő. 1 x 

2. Gyakorlat 

Terpeszállás, mellhez tartás. Csípő leengedés hajlított állásba egyenes háttal, közben karnyújtás előre mellső közép tartásba. 

Folyamatosan 30 mp-ig, 1 perc pihenő. 2 x 

3. Gyakorlat 

Terpeszállás, magastartás. Szökkenés hason fekvésbe, majd kígyózó szerű mozdulattal ugrás kiinduló helyzetbe. 

Folyamatosan 30 mp-ig, 1 perc pihenő. 1 x 

4. Gyakorlat 

Lebegő ülés, tarkóra tartás. Térdfelhúzás közben törzsemelés, és ellentétes térd – könyök érintés, bicikliző mozdulattal. A másik 

lábat mindig kinyújtjuk előre, vízszintesen. 

Folyamatosan 30 mp-ig, 1 perc pihenő. 2 x 

5. Gyakorlat 

Hátsó fekvő támasz, a térdek behajlítva, kéztámasz hátul. Jobb láblendítés előre, bal kéz érintésével, majd a másik lábbal és karral. 

Folyamatosan 30 mp-ig, 1 perc pihenő. 2 x 

6. Gyakorlat 

Helyben futás közben a belső lábfejünket érintjük az ellentétes oldali kézzel. 

Folyamatosan 30 mp-ig, 1 perc pihenő. 1 x 

7. Gyakorlat 

Mellső terpesz fekvő támaszban folyamatos szökkenések kézzel és lábbal egyszerre, kétszer balra, majd kétszer jobbra. 

Folyamatosan 30 mp-ig, 1 perc pihenő. 1 x 

8. Gyakorlat 

Hanyatt fekvés, lábak zártan nyújtva, karok a test mellett a talajon. A tenyér lefelé néz. Páros láb lendítése nyújtva derékszögig, 

majd onnan hirtelen csípő emelés kiszúrás szerűen. A lábakat derékszögben tartjuk végig a csípő emelés során. 

Folyamatosan 30 mp-ig, 1 perc pihenő. 2 x 

9. Gyakorlat 
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Mellső terpesz fekvő támaszban karhajlítás – nyújtás után taps a talaj fölött. 

Folyamatosan 30 mp-ig, 1 perc pihenő. 1 x 

 

A gyakorlatokat egymás után végezzük a megfelelő bemelegítés után, folyamatosan. A kilenc gyakorlat az ismétlésekkel és a pihenő 

időkkel 25-30 percet tesz ki az edzésidőből. 

 

 

Egyéb lehetőségek az erő-állóképesség fejlesztésére funkcionális jelleggel. 

 

Az erő-állóképesség kifejezés lényegileg két alapképesség, az erő és az állóképesség szoros kölcsönhatását, egységét fejezi ki. A 

szervezet elfáradással szembeni képessége a hosszan tartó, viszonylag nagy erőkifejtéseknél. 

 

Az állóképesség fejlesztés módszerei: 

A legalapvetőbb állóképesség-fejlesztő módszerek a folyamatos vagy tartós módszer és az intervall (szakaszos) módszer.  

Szintén hatékony állóképesség fejlesztés a Fartlek futás. 

Összefügg: 

1. Az életkorral (szenzitív életkor a fejlesztés hatékonyságának legfogékonyabb kora). 

2. Az erő nagyságával. 

3. Az anyagcsere folyamataival.  

4. A mozgáskoordináció fejlettségi szintjével. 

5. A légző és keringési rendszer szintjével. 

6. Az idegrendszerrel.  

7. Az aerob kapacitás nagysága  

Kézilabdázásban alkalmazható funkcionális tevékenységek, ciklikus mozgások, melyek beépíthetők mind a felkészülési és 

verseny időszak tevékenységeibe is. 

Ismétlése, hetente 1 -2 alkalom. 

1. Úszás. 

2. Evezés, kajakozás. 

3. Terep kerékpározás, spinning. 

4. Szabadban történő futás, a táv hosszának és a terep változatosságainak kihasználásával. 

5. Cross-cardio, és egyéb, zenére végzett sokoldalú nonstop feladatok. 

6. Aerobic foglalkozások. 

 

Javasolt végrehajtás: 20’ – 40’ – 60’, akár 90’-ig is végezhetők, megfelelő önellenőrzés mellett. 

(stopper óra, pulzus számlálás, közérzet, testhőmérséklet változásainak figyelemmel kísérése) 

 

A jelenlegi koronavírusos helyzetben természetes, hogy csak a kötelező előírások betartása mellett végezhetők az ajánlott edzések! 

Az edzők kreativitásán nagyon sok múlik ebben az időszakban. Az, hogy milyen otthoni megoldásokat javasolnak a játékosaik 

számára, a normál körülmények adta lehetőségek hiányában? Mik azok a lehetőségek, amivel a tornaszereket helyettesíthetik?  

Ezek mind embert próbáló feladat elé állítanak minden lelkiismeretesen dolgozó nevelő edzőt. 

A kiadott téma és feladat mindkettőnk érdeklődését felkeltette, de az idő rövidsége miatt csupán ilyen mélységben tudtunk 

elmélyülni a funkcionális erőfejlesztő gyakorlatok tárházában. Számunkra is jóleső érzés volt feleleveníteni, utána nézni olyan új 

dolgoknak, amiket a funkcionális edzések módszerei rejtenek lehetőségként magukban.  

Az elkészített részedzés tervezetekkel, reméljük olyan szintű ajánlásokat tudtunk adni a 16 éves korosztályt foglalkoztató edző 

kollégák számára, a funkcionális erőfejlesztés területén, ami majd az ő fantáziájukat is meg mozgatja az elkövetkező időszakban. 

Maga a téma, a jövőt illetően komoly elmélyülés lehetőségét teremtheti meg minden edző kollegina és kolléga számára. Ebben mi 

is készséggel állunk a kollégák rendelkezésére. 

 

 

 

 

U16 Dinamikus láberő fejlesztő feladatok 

Figyelem! Az alábbi gyakorlatok között 4-5 gyakorlatokként ajánlott 1-2 perc pihenő időt adni a játékosoknak, hogy fejlesztő 

hatás elérje a célját! 

 

1. Szökkenés bokából 

Nyújtott lábbal szökkenj a levegőbe, csak bokából indítva a mozgást. Ne hajlítsd be a térded vagy a derekad.   

Ismétlésszám: 2 x 10 

 

2. Ugrás magasra 

Ugorj fel amilyen magasra csak tudsz, csak annyit haladva amennyit szükséges. A magasságra koncentrálj, ne a távra, és 

próbálj puhán, talppárnára érkezni. 

Ismétlésszám: 2 x 10 
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3. Távolugrás 

Álló helyzetből igyekezz a lehető legmesszebb ugrani, pontosan, mint a távolugrásnál, csak állásból. 

Ismétlésszám: 2 x 10  

 

4. Négyzetugrás 

Állj egy lábra és ugrálj egy képzeletbeli négyzet sarkaira (előre-jobbra-hátra-balra, illetve fordítva) 

Ismétlésszám: 2 x 3 kör 

 

5. Egylábas „guggolás”  

Állj egy lábon, a másik lábad tartsd lazán hátra (ha szükséges, támaszd meg egy sámlin vagy hasonlón). Lassan hajlítsd a 

lábad, mint az egylábas guggolásnál, majd emelkedj vissza.  

Ismétlésszám: lábanként 2 x 10 

 

6. Lábujjérintős 

Magasságodtól függően, keress egy 60-90cm magas felületet (korlát, szék, nagy doboz), állj elé és szökdelj magas 

térdemeléssel úgy, hogy minden szökkenésnél a lábujjaiddal (cipőd elejével) felülről érinted az emelvényt. 

Ismétlésszám: 2 x 10 

 

7. Egylábas „guggolás” szökkenéssel  

Végezd a gyakorlatot az első pontban leírtak szerint, csak, amikor a lábad felhúzod, szökkenj hozzá. Tarts pár másodperc 

szünetet a szökkenések közt, a tökéletes tartás és egyensúly érdekében. 

Ismétlésszám: lábanként 2 x 10 

8. Rakéta ugrás 

Álló helyzetből kezdve, guggolj le, majd ugorj fel amilyen magasra csak bírsz, páros lábbal. 

Ismétlésszám: 2 x 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Lábcserés ugrás támadóállásban  

Állj támadóállásba. Egy szökkenéssel cseréld meg a levegőben a lábakat és leérkezve ereszkedj támadóállásba ismét. 

Folyamatosan végezd 

Ismétlésszám: lábanként 2 x 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lovagló állás - térd rugó 90-120(térdhajlat) fokos mozgásterjedelemben.  

Ugrások fölfelé minimális elemelkedéssel a talajtól, 

Ismétlésszám: 2 x 10 

Ugrások fölfelé maximális elemelkedéssel a talajtól, kiinduló helyzet 90 fokos, illetve 120 fokos térhajlítás. 

Ismétlésszám: 2 x 10 

Ugrások előre-hátra, jobbra balra, a lovagló állás mélységének és szélességének megtartásával.  

(mélység 90 fokos térdhajlatot, vállszélesség másfélszeres legyen) 

Ismétlésszám 10 x 10 

 

2. Váll széles terpeszből- páros térdfelrántás, 

Páros térdfelrántás 180 fokos fordulattal 

Ismétlésszám: 2 x 10 
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Páros térdfelrántás 180 fokos fordulattal, majd egyből vissza 

Ismétlésszám: 10 x 

Páros térdfelrántás 360 fokos fordulattal,  

Ismétlésszám: 5 x 

Egy lábas térdfelrántás 

Ismétlésszám: 2 x 2 x 10 

Egy lábas térdfelrántás a másik térdhez, ami ki van emelve csípő magasságban. 

Ismétlésszám: 2 x 2 x 6-8 

 

3. Támadó állás- térdhajlítás-nyújtás, hátul lévő térd érintse meg a talajt 

Ugrások fölfelé minimális elemelkedéssel, 

Ismétlésszám: 2 x 2 x 10 

Ugrások fölfelé maximális elemelkedéssel 

Ismétlésszám: 2 x 2 x 10 

Ugrások fölfelé lábváltás a levegőben 

Ismétlésszám: 2 x 2 x 10 

 

4. Oldal irányú kitörések, majd ugrások oldalra (korcsolyázó mozgás) 

Oldalirányú elugrás oldalra, abból felugrás zsámolyra, vagy alacsonyabb dobozra 

Ismétlésszám: 2 x 2 x 10 

Kis gát, vagy alacsonyabb tárgy átugrása oldalról, majd tovább ugrás a lehető legszélesebb mozgásterjedelemben 

Ismétlésszám: 2 x 2 x 10 

Lépcsőszökdelések, futások 

 

1. Felfutások-egyesével, kettesével, 2-3 lépcső fokonként, 

Ismétlésszám: 3 x 10 

2. Felfutások magas térdemeléssel-egyesével, kettesével, 2-3 fokonként, 

Ismétlésszám: 3 x 10 

3. Felfutások, duplázó lépéssel-előre, 

Ismétlésszám: 3 x 10 

4. Felfutások, duplázó lépéssel-oldalt, 

Ismétlésszám: 3 x 10 

5. Felfutás, „korcsolyázó” szökdelés-egyesével, kettesével,2-3 lépcsőnkként 

 Ismétlésszám: 3 x 10 

 

Lépcsőszökdelések, futások 

 

1. Páros lábú szökdelések- szemben, 

Ismétlésszám: 2x10  

2. Páros lábú szökdelések- rézsút 

Ismétlésszám: 2x10 

3. Páros lábú szökdelések- egyesével 

Ismétlésszám: 2x10 

4. Páros lábú szökdelések- kettesével 

Ismétlésszám: 2x10 

5. Páros lábú szökdelések-kettesével-hármasával 

Ismétlésszám: 2x10 

6. Egylábas szökdelések-szemben -egyesével 

Ismétlésszám: 2x2x10 

7. Egylábas szökdelések-szemben -kettesével 

Ismétlésszám: 2x2x10 

8. Szökdelések, haránt helyzetben-előre 

Ismétlésszám: 2x2x10 

9. Szökdelések, haránt helyzetben-oldalt 

 Ismétlésszám: 2x2x10 

10. Szökdelések, haránt helyzetben-egyeséve  

Ismétlésszám: 2x2x10 

11.  Szökdelések, haránt helyzetben-kettesével   

Ismétlésszám: 2x2x10 

12. Lábváltással szökdelések-szemben-egyesével 

Ismétlésszám: 2x10 

13. Lábváltással szökdelések-szemben-kettesével  

Ismétlésszám: 2x10 
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14. Guggolásból-guggolásba (90o-os térdhajlítás) -egyesével 

Ismétlésszám: 2x10 

15. Guggolásból-guggolásba (90o-os térdhajlítás) -kettesével 

Ismétlésszám: 2x10 

16. Guggolásból-guggolásba (90o-os térdhajlítás) -három fokonként 

Ismétlésszám: 2x10 

 

 

1. Szökkenés bokából páros lábon. Nyújtott lábbal szökkenj a levegőbe, csak bokából indítsd a mozgást és a térded maradjon 

nyújtva. 

Ismétlésszám: 2 x 10 

 

2. Lábcserés ugrás haránt terpeszben Állj haránt terpeszbe, és szökkenés közben cseréld meg a levegőben a lábakat.  Minden 

szökdelést bokából hajtsd végre 

Ismétlésszám: 2 x 10 

 

3. Kartámaszban helyben futás térdemeléssel 

Ismétlésszám: 2 x 10 

 

4. Kartámaszban guggoló támaszba szökdelés 

Ismétlésszám: 2 x 10 

 

5. Rakéta ugrás Guggoló helyzetből ugorj fel amilyen magasra csak bírsz páros lábról. 

Ismétlésszám: 3 x 6 x 8 

 

6. Páros lábon ugrás előre amilyen messzire csak tudunk 

Ismétlésszám: 3 x 3 x 5 

 

7. Lábcserés ugrás támadóállásba térdérintéssel a talajon. 

Ismétlésszám: 2 x 6 x 8 

 

8. Váltott lábon szökdelés előre távolsággal  

Ismétlésszám: 4 x 5 szökdelés 

 

9. Egylábas guggolás Egyik lábon guggolás a másik láb levegőben tartásával. 

Ismétlésszám: 2 x 2 x 4-6 

 

10. Ugrás magasra egy lábbal térdfelhúzással Ugorj fel amilyen magasra csak tudsz minimális haladással. Minden ugrásnál húzd 

fel a térded a mellkasodhoz 

Ismétlésszám: 2 x 2 x 6-8 

 

 

Szökdelő feladatok 

Gyakorlatok száma: 10 gyakorlat 

Minden gyakorlatból 4 sorozat  

Terhelés: 10 mp munka - szabályos keretek között maximum. sebességen! 

Pihenő: 30 mp pihenő a sorozatok között! 

Feladatok között 90 mp teljes pihenő! 

 

1. Páros lábon nyújtott lábbal, bokából – vádliból (ugráló kötél – sok kicsi apró) 

2. Reaktív szökdelés (lábujjhegyről – telitalpra dobbantásból gyors elszökkenés)  

3. Páros lábon előre – hátra, jobbra-balra 

4. Combhajlító (térdelő terpeszből dőlés előre)  

5. Egylábon rézsútosan előre – hátra, jobbra-balra (2 – 2 sorozat lábanként) 

6. Fellépés székre-padra  

7. Páros lábról oldalirányba szökdelés egylábra (balra – jobbra) 
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8. Guggol – szökken 

9. Kitörésből váltott lábú szökdelés 

10.  Páros lábon térdfelhúzással maximális magasságra törekedve 

 

1. 20 másodperc intenzív taposás  

Ismétlésszám: 3 x 10  

2. 15 másodperc Kitámadás visszahúzódás 3 - 4 méter 

Ismétlésszám: 3 x 10  

 

 

Köredzés jelleggel – (gyorserő állóképesség fejlesztő blokk) 

 

40 másodperc munka 20 másodperc pihenő 

Összesen hat feladat 

Három kör, egy perces pihenőkkel a körök között. 

 

1. Alapállásból gyors guggolás 

2. Kitörés 

3. Szökdelés jobbra-balra egy 30 cm tárgy fölött 

4. Ülésből gyors felállás 

5. Guggolásból gyors dinamikus megemelkedések (maximum 20 cm) 

6. Kitörés dinamikus szökelléssel váltva 

 

 

 

 

  

Edzésterv Dinamikus láberősítés 

 

 

Pihenő idő maximum 4-5 perc legyen a blokkok 

között. Az egyes blokkok alatt, két feladat 

között 30-40 mp pihenő idő legyen.  

1. 
Felugrás helyből, pároslábról 

3 X 20 maximum felugrás 

2. 
Felugrás helyből, egylábról 

 3 X 10 maximum felugrás 

3. 
Váltottlábú szökdelések 

3 X 20 maximum felugrás 

4. 
Sorozat ugrások 

3-as-5-ös ugrás, 5 x 10 

5. 
40 m-es váltottlábú szökdelés 

3 X 5 x 40m 

6. 
Mélybeugrások (30-40cm) 

3 x 10 

 

 

1. Csípő emelés  

Ismétlésszám 3 x 12 darab 

2. Dinamikus magas térdemelés 

 Ismétlésszám 3 x 12 darab 

3. Dinamikus magas térd minden 3.lépésre  

Ismétlésszám 3 x 12 darab 

4. Dinamikus sarok emelés minden 3.lépésre  

Ismétlésszám 3 x 12 darab 

5. Dinamikus bal térd emelés  

Ismétlésszám: 2 x 10 

6. Dinamikus jobb térd emelés  

Ismétlésszám: 2 x 10 

7. Statikus guggoló tartás falnál  

Ismétlésszám: 2 x 30 másodperc 

8. 3-2-1 tempójú fél guggolás  

Ismétlésszám: 3 x 10 
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9. 2-1-1 tempójú splitsquat  

Ismétlésszám: 3 x 8 - 8 

10. 3-1-1 tempójú mérlegállás térdhajlítással dinamikus térdnyújtás ellenoldali térdemeléssel  

Ismétlésszám: 3 x 8 x 8 

11. landolás előkészítés  

Ismétlésszám: 2 x 8 

12. Vertikális felugrás stabil landolással  

Ismétlésszám 3 x 8 

13. Bokából szökdelés  

Ismétlésszám: 3 x 12 

14. Felugrás térd és sarokemeléssel felváltva  

Ismétlésszám: 3 x 10 

15. Ugrás előre-hátra stabil landolással  

Ismétlésszám: 2 x 8 

16. Ugrás oldalra 90 fokos fordulattal  

Ismétlésszám: 2 x 8 - 8 

17. Ugrás oldalra 1 lábbal  

Ismétlésszám: 3 x 5 - 5 

18. Felugrás haránt terpeszállásból váltott lábbal  

Ismétlésszám: 3 x 6 - 6 

19. Ugrás hátrafelé 180 fokos  

Ismétlésszám: 2 x 8 

 

 

Pliometikus gyakorlatok 

 

1. Egylábas guggolások-másik láb széken vagy hasonló magasságú tárgyon 

Ismétlésszám: 2 x 8 -8 

2. Egylábas guggolás, szökkenéssel  

Ismétlésszám: 2 x 8 -8 

3. Távolugrás, páros lábbal 

Ismétlésszám: 3 x 6 

4. Négyzetugrás, egy lábról-előre-jobbra-hátra-balra ill. fordítva 

Ismétlésszám: 3 x ballra-jobbra 

5. Rakéta ugrás, ereszkedjünk guggolásba (90o), majd egy pillanatnyi kivárás (elő feszítés) után, ugorjrunk fel magasra, páros 

lábbal 

Ismétlésszám: 2 x 8 - 10 

6. Kitörés helyzetben, láb váltással szökdelések végrehajtás, helyes tartás, egyenes hát-térd-boka helyzete  

Ismétlésszám: 2 x 8 - 10 

7. Lelépésből (szék, sámli, könyvek), felugrás páros lábbal-esetleg akadály(ok) átugrásával 

Ismétlésszám: 2 x 8 - 10 

8. Leugrásból (szék, sámli, könyvek), felugrás, páros lábbal-esetleg akadály(ok) át ugrásával 

Ismétlésszám: 2 x 8 - 10 

9. Lelépésből (szék, sámli, könyvek), felugrás egylábbal lábbal-esetleg akadály(ok) átugrásával 

Ismétlésszám: 2 x 8 - 10 

10. Leugrásból (szék, sámli, könyvek), felugrás, páros lábbal-esetleg akadály(ok) átugrásával       

Ismétlésszám: 2 x 8 - 10 

 

Fontos:  

A végrehajtást a feladatoknál a stabil egyensúlyi helyzet, valamint a helyes testtartás! 

 

1. 15 másodperc taposás után 10 méter sprint  

Ismétlésszám: 10 x  

2. Kitámadás v alakban 2-3 méter, majd abból gyors megindulás 10 méter sprint  

Ismétlésszám: 10 x  

 

Hat feladat dinamikus végrehajtása 

Ismétlésszám: 5 kör, minden kört követően két-három perces pihenőidő 

 

1. Terpeszállásból felugrás bokaveréssel,  

Ismétlésszám: 10 x  

2. Ülőtartásból elrugaszkodással 180 fokos fordulat a levegőben. 

Ismétlésszám: 5 x oda-vissza  

3. Átszökkenés egyik lábról a másikra akadály fölött, majd 3 taposás és szökkenés vissza másik lábra    
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Ismétlésszám: 5 x oda-vissza  

4. Bal lábon szökdelés akadály fölött oda-vissza. 

Ismétlésszám: 5 x oda-vissza 

5. Jobb lábon szökdelés akadály fölött oda-vissza.  

 Ismétlésszám: 5 x oda-vissza 

6. Páros lábon szökdelés akadály fölött oda-vissza 

Ismétlésszám: 5 x oda-vissza 

 

 

 

TRX feladatok 

 

Összesen 9 feladat. 

3 sorozat a gyakorlatokból 30 mp munka / 30 mp pihenő 

Két állomás között 1-2 perc pihenőt kell tartani. 

 

1. Guggolásból felugrás 4 x 15 

Guggolásból felugrás szemben a TRX-szel, de csak piciket szökkennek helyben. Nem a nagy ugráson van a hangsúly, hanem a 

tempón. 

2. Hátra kitörés térdfelhúzással egyik-másik oldal     

3. Kitörésből-kitörésbe ugrás, a kitörésből kitörésbe ugrás szemben a TRX-szel.  

4. Egy lábas pisztoly guggolás egyik majd a másik láb 

5. Sprinter start 

6. Egy rugó kitörésbe ugrás-csere-másik láb  

7. Kitörésből térdfelhúzás - lábanként két sorozat 

  
8. Egylábas guggolás - lábanként két sorozat 

  
 

9. Egylábas szökkenés oldalra, talajfogás páros lábon 
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U 18 Erőfejlesztés funkcionális eszközök használatával 
 

Edzés 1:  

Edzés során szükséged lesz egy időmérő applikációra (tabata timert ajánlom). 

A feladatokat (10 feladat lesz egymás után) 30 másodpercig végezd, utána 20 másodperc pihenővel. Összesen 3 kört teljesíts, a 

körök között tarts másfél perc pihenőt. 

 

1. feltett lábas fekvőtámasz (tedd fel a lábad egy székre, vagy bútorra) 

2. húzódzkodás a képen látható módon (ha van lehetőséged használj valami rudat, ha nincs, akkor az ajtón is tudod csinálni, 

csak az ajtó alá helyezz be egy könyvet, nehogy leszakadjon) 

  

1. normál fekvőtámasz 

2. szűk evezés TRX-en, vagy súllyal (TRX hiányában akár egy jól megpakolt táskával) 

    

1. feltett karos fekvőtámasz (tedd fel a karod egy székre, vagy bútorra) 

2. széles evezés TRX-en, vagy TRX hiányában egy rúd és székek segítségével (strapabíró rudat válassz!) 
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1. egylábas guggolás 

2. egylábas guggolás másik láb 

  

1. bolgár kitörés 

2. bolgár kitörés másik láb 

  

 

 

Levezető hasizomerősítő: 

 

5 kör: Végezd a 4 gyakorlatot egymás után! 

 

1. 10-10 Billegés egyik láb nyújtva, majd másik (karók füled mellett, hasat megfeszíted, lábak elemelve a talajtól és tartva a 

pozíciót kezdeményezz billegést. 

  
 

1. 10-10 V-felülés (bokaérintős) 
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10 Térdbehúzás 

 

   
 

1. 10 másodperc lebegő tartás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 perc pihenő és jöhet az elejéről (összesen 5 kör) 

 

Edzés 2: Edzés során szükséged lesz egy időmérő applikációra. 

A feladatokat 30 másodpercig végezd, utána 20 másodperc pihenővel. Összesen 3 kört teljesíts, a körök között tarts másfél perc 

pihenőt. 

 

krokodil fekvőtámasz (ellentétes kar láb kilépéssel, majd vissza kiinduló pozícióba, utána pedig másik oldalra kilépés ellentétes 

kar-lábbal.) 

   

TRX W, TRX hiányában egy ajtónál is meg tudod csinálni a gyakorlatot (felkarokat megtámasztod, beengeded hátra a mellkasod, 

majd visszatolod előre) 
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Blast off fekvőtámasz 

  

Evezés kettlebellel (hiányában jól megpakolt táskával, vagy ásványvizes pakkal) egyik kéz  

  

Melltől tolás szalaggal (szalag hiányában maradhat a sima fekvőtámasz) 

  

Evezés kettlebellel (hiányában jól megpakolt táskával, vagy ásványvizes pakkal) másik kéz 

Serleg guggolás súllyal (kettlebell, ásványvizes pakk, táska…) 
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Felhúzás 

  

OHS (overhead squat) seprűnyéllel 

  

Soleus erősítés (hajlított térdek mellett lábujjhegyre állás) 

  

 

Levezető hasizomerősítő: 

 

50 db pillangó felülés 
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50 db orosz twist súllyal – lábak magasban (pl. jól megpakolt táska) 

 

   
 

 

Edzés 3: Edzés során szükséged lesz egy időmérő applikációra. 

A feladatokat 30 másodpercig végezd, utána 20 másodperc pihenővel. Összesen 3 kört teljesíts, a körök között tarts másfél perc 

pihenőt. 

 

Rotátor köpeny erősítés szalaggal - kirotálás (ha nincs szalag, csináld egy ásványvizes üveggel) 

  

Törzsemelés 

Vállból nyomás egyik kéz (kettlebell, táska, ásványvízes pakk, gumiszalag…) 

  

Hátsó delta erősítése szalaggal (szalag hiányában döntött törzsű evezés) 
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Vállból nyomás másik kéz 

Oldalemelés (ásványvíz, gumiszalag…) 

Kitörés oldalra törölközővel 

  

Kitörés másik oldalra törölközővel 

Hajlító erősítése törölközővel 

   

Oldalazás mini Band 

 

Levezető hasizomerősítő: 

 

hasizom törölközővel 2x15 

 

hasizom lábak üveg felett 2x20 (10-10 oldalanként) 
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Edzés 4: Edzés során szükséged lesz egy időmérő applikációra. 

A feladatokat 30 másodpercig végezd, utána 20 másodperc pihenővel. Összesen 3 kört teljesíts, a körök között tarts másfél perc 

pihenőt. 

 

Fekvőtámasz kiforgás lábujj érintéssel 

 

Evezés szalaggal egyik kéz 

  

Fekvőtámasz váltott kezes evezéssel (súly hiányában akár ásványvizes üveggel is megoldható) 

 

Evezés szalaggal másik kéz 

Pike fekvőtámasz 
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Húzódzkodás 

Mérlegállás – folyamatosan váltogatva a kiinduló és végpozíciót 

 

Mérlegállás másik lábbal 

Csípőtolás széken egyik láb 

  

Csípőtolás széken másik láb 

 

Levezető hasizomerősítő: 

 

1. Pillangó felülés 20 

2. V-felülés 20 

3. Orosz twist 20 

4. Billegés egyik láb nyújtva 20 

5. Billegés másik láb nyújtva 20 

 

Edzés 5: Edzés során szükséged lesz egy időmérő applikációra. 

A feladatokat 30 másodpercig csináld, utána 20 másodperc pihenővel. Összesen 3 kört teljesíts, a körök között tarts másfél perc 

pihenőt. 

 

1. Krokodil fekvőtámasz 

2. Rotátor köpeny erősítés kirotálás+nyomás 
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Fekvőtámasz kiforgással 

 

Rotátor köpeny erősítés szalaggal könyök test mellett (egyik kar) 

  

Oldalemelés 

Rotátor köpeny erősítés könyök test mellett (másik kar) 

Kitörés szalag térdnél 

  

Kitörés szalag térdnél (másik láb) 

Dinamikus híd labdaszorítással 
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Soleus egyik láb, majd másik láb (15s-nél csere) – enyhén hajlított térdnél lábujjhegyre állás 

  

 

Utána” levezető has”: 

 

hegymászó 20 db (10-10lábanként) 

  

oldaltámasz forgással 20 db (10-10 oldalanként) 

 

hegymászó 20 

oldaltámasz forgással 20 

hegymászó 20 

Edzés 6: Edzés során szükséged lesz egy időmérő applikációra. 

A feladatokat 30 másodpercig végezd, utána 20 másodperc pihenővel. Összesen 3 kört teljesíts, a körök között tarts másfél perc 

pihenőt. 

 

Pliometrikus fekvőtámasz (lökd el magad a földtől) 
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Szalaggal V 

 

3grip pliometrikus fekvőtámasz (csinálsz egy fekvőtámaszt szűk tartásban, majd ellökőd magad, megérkezel normál tartásba, 

majd csinálsz egy fekvőtámaszt, ellökőd magad és megérkezel széles tartásba és visszafelé is, ameddig az idő tart) 

Szalaggal T 

 

Fekvőtámasz kiforgás lábujj érintéssel (lásd korábban) 

Szalaggal A 

 

Guggolásból ugrás (folyamatos) 

Egyik lábról a másikra ugrás stabilizálással - folyamatos (oldalra) 

  

Egyik lábról, azonos lábra ugrás, érkezéssel, majd talaj érintéssel - folyamatos 
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Egyik lábról, azonos lábra ugrás, érkezéssel, talaj érintéssel (másik láb) 

 

Levezető hasizomerősító 

 

3 kör 

Body saw csúszkával, vagy törölközővel padlón kicsúsztatás hátra, majd vissza 15 db 

  

Tenyértámasz ellentétes kar láb elemeléssel 10-10 db 

 

 

Edzés 7: 

 

Az edzésen 4 gyakorlatot fogsz csinálni. Először terítéken fekvőtámaszban hajlítás - nyújtás lesz felüléssel. Megcsinálsz 15 

fekvőtámaszban hajlítás - nyújtást, majd 1 felülést. Utána megcsinálsz 14 fekvőtámaszt, majd 2 felülést… Eljutsz egészen addig, 

hogy végül 1 fekvőtámaszt csinálsz és 15 felülést. 

 

Fekvőtámasz – felülés 15-1… → 1-15 

 

A következő két gyakorlat az evezés és a V-felülés. 

 

Evezés (TRX, kettlebell, szalagos, táska… ami van otthon) – V-felülés 15-1… → 1-15 

 

 

Edzés 8: Edzés során szükséged lesz egy időmérő applikációra (tabata timert ajánlom). 

A feladatokat 30 másodpercig csináld, utána 20 másodperc pihenővel. Összesen 3 kört teljesíts, a körök között tarts másfél perc 

pihenőt. 

 

1. Egylábas guggolás 

2. Egylábas guggolás 
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3. Bolgár kitörés 

4. Bolgár kitörés 

5. Kitörés oldalra csúszkával (akár egy törölköző is jó) 

6. Kitörés oldalra csúszkával 

7. Felhúzás 

8. Nordic hamstrings (beakasztod a lábad valahová és minél lassabban engeded le magad) 

   

Széken csípő leengedés, majd vissza (combközelítők erősítése) 

  

Széken csípő leengedés, majd vissza (másik oldal) 

Levezető hasizomerősító 

 

5 perc plank:  

 

1. tenyértámasz 60s 

2. alkartámasz 30s 

3. alkartámasz egyik láb elemeléssel 30s 

4. alkartámasz másik láb elemeléssel 30s 

5. odaltámasz 30s 

6. másik oldal 30s 

7. tenyértámasz 30s 

8. alkartámasz 60s 

 

Edzés 9: 

 

0-7 perc: ahány kör belefér, cél minimum 7 kör 

10 guggolás 

10 fekvőtámasz 

10 kitörés hátra 

 

3 perc pihenő 

10-17 perc: cél minimum 4 kör 
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10 burpee 

 
10 hegymászó 

10 felülés 

 

3 perc pihenő 

 

20-27 perc: cél minimum 8 kör 

20 lépés medvejárás 

10 evezés súllyal 

10 billegés 

 

 

Edzés 10 

Belépő: 100 ugráló kötél VAGY 100 jumping jack (ki mit tud megvalósítani jelen körülmények között) 

3 kör: 

1. Feltett lábas fekvőtámasz, sima fekvőtámasz, feltett karos fekvőtámasz 5-5-5 db 

2. Evezés súllyal (pl. megpakolt hátizsák, ásványvizes pakk, kettlebell, ha van) 15 db 

3. Krokodil fekvőtámasz (ellentétes kar-láb kilépés) 8-8 – összesen 16 db 

4. Felhomorítás 15 db 

5. Fekvőtámasz kicsúsztatással (akár egy törölköző is jó hozzá) 5-5 db 

  

Oldalemelés (szalaggal, ásványvízzel, táskával …)  15 db VAGY 8-8 karonként 

Plank kicsúsztatással (body saw) 12 db 

Hasizom törölközővel 12 db 

 

Kilépő: 100 ugráló kötél VAGY 100 jumping jack (ki mit tud megvalósítani jelen körülmények között) 

Edzés 11: 

 

1. 50 Saját testsúlyos guggolás 

2. 10 Burpee 

3. 40 Felülés 

4. 10 Burpee 

5. 30 Kitörés (váltott lábbal előre) 

6. 10 Burpee 

7. 20 Kettlebell Swing (hiányában más súllyal, pl. táska) 
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1. 10 Burpee 

2. 10 méter medvejárás 

3. 10 Burpee 

4. 20 Kettlebell Swing 

5. 10 Burpee 

6. 30 Kitörés (váltott lábbal hátra) 

7. 10 Burpee 

8. 40 Felülés 

9. 10 Burpee 

10. 50 Saját testsúlyos guggolás 

 

Edzés 12 

 

EMOM (Every Minute On Minute): Tehát minden percben az adott darabszámot kell teljesítened, a darabszám teljesítése után a 

fennmaradó idő a pihenőd, majd a következő perc indulásakor kezdődik a következő kör. 

 

EMOM 1: 

 

1. perc: 5 burpee 

2. perc: 6 burpee 

3. perc: 7 burpee 

4. perc: 8 burpee 

 

Amíg bírod, vagy amíg ki nem futottál az időből. 

 

Pihenj 3 percet! 

 

EMOM2: 

1. perc: 10 saját testsúlyos guggolás 

2. perc: 12 saját testsúlyos guggolás 

3. perc: 14 saját testsúlyos guggolás  

 

Amíg bírod, vagy amíg ki nem futottál az időből. 

 

Pihenj 3 percet! 

 

EMOM3: 

1. perc: 10 felülés 

2. perc: 12 felülés 

3. perc: 14 felülés 

 

Amíg bírod, vagy amíg ki nem futottál az időből. 
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Széria Ismét. Tempó Pihenő

2 45" Lassú 15"

2 16 Közepes 15"

2 16 Közepes 15"

2 2x8 közepes -

Mobilizáció+Egyensúly

1. Mobilizáció (egyensúly)

2. Mobilizáció (combhajlító nyújtás) 2

Gyakorlatok

Bemelegítés

2

4. Mobilizáció (súlypont áthelyezés) 2

5. Mobilizáció (csípő) 2

3. Karhajlítás-nyújtás 2

Megjegyzés

Ízületek bemozgatása nyaktól a bokáig. Aktív stretching: láblendítések, körzések, felhúzások 

1. Guggolás 2

2. Mellhez húzás 2

6. Mobilizáció (komplex) 2

7. Mobilizáció (komplex) 2

8. Mobilizáció (komplex) 2

3. Mobilizáció(combfeszítő nyújtás)

45" - 15"

45" - 15"

A 8 gyakorlatot itt úgy kell végrehajtani, 

hogy az első gyakorlatot 45 másodpercig 

ki kell tartani,  15 másodperc pihenővel 

2-szer, aztán jöhet a következő gyakorlat 

és így tovább.

20"        

Bal-jobb
Lassú 15"

20"        

Bal-jobb
- 15"

45"       

Folyamat

os

- 15"

45"       

Folyamat

os

- 15"

16

45"       

Folyamat

os

- 15"

16 Közepes 15"

16 Közepes 15"

4. Bicepsz 2 16 Közepes 15"

Közepes 15"

Közepes 15"

TRX 2.(Lepdő, Ugrálókötél)

Levezetés Összesen: 10'

Static stretching - Statikus nyújtás: hajlító, feszítő, közelítő, vádli.  25 másodpercig kitartani

                                                                                 

A gyakorlatokat egymás után kell 

végrehajtani 1.-től az 8.-ig, pihenő 

időkben nyújtani a dolgoztatot 

izomzatot,majd az egészet 

megismételni.                                                 

TRX hiánya esetén a gyakorlatokat 

lepedőkkel, ugrálókötelekkel is el lehet 

végezni.   

7.Hát

8. Kitörés (hátra)

Összesen: 10'

Összesen: 12'-16'Erő

Ízületi mobilitás

Összesen: 12'-16'

6. Has

5. Tricepsz 2 16
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Széria Ismét. Tempó Pihenő

1 1' Gyors 15"

1 45" Közepes 15"

1 45" Közepes 15"

1 1' Gyors -

Gyakorlatok

Bemelegítés

4. Hátizom 1

5.Guggolásból felugrás 1

Keringésfokozás+Core

1. Helyben futás

2. Fekvőtámsz (könyített) 1

11. Has (Lebegő ülés) 2

Megjegyzés

Ízületek bemozgatása nyaktól a bokáig. Aktív stretching: láblendítések, körzések, 

felhúzások 

9. Hegymászó futás 1

10. Fekvőtámasz (szűk) 1

6.Fekvőtámasz (térd felhúzás) 1

7. Lebegő ülés 1

8. Hát (Kar-láb emelés) 1

3. Hasprés 1

15"

45" Közepes 15"

15"Közepes45" A 16 gyakorlatot  úgy kell végrehajtani, 

hogy a keringés fokozós feladatokat 

1'gyors tempóban, a core gyakorlatokat 

45" közepes tempóban folyamatosan.A 

gyakorlatok között 15" laza mozgás állva.

45" Közepes 15"

1' Gyors 15"

45" Közepes

45" Közepes 15"

45" Közepes 15"

12.Hát (lábemeléss) 1 45" Közepes 15"

Funkciónális erősítés (Tabata)

Levezetés Összesen: 10'

Static stretching - Statikus nyújtás: hajlító, feszítő, közelítő, vádli.  25 másodpercig kitartani

15. Has (Zsugor felüléssel)

16. Szökdelés (mély haránt) 

Összesen: 10'

Ízületi mobilitás

Összesen: 18'-20'

14. Fekvőtámasz(mély,csípőemeléssel)

13.Jumping Jack 1 1' Gyors 15"

Közepes 15"45"

1' Gyors 15'

45" Közepes 15"
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Széria Ismét. Tempó Pihenő

1 1' Gyors 15"

1 45" Közepes 15"

1 45" Közepes 15"

1 1' Gyors -

15"45"

1' Gyors 15'

45" Közepes 15"

Funkciónális erősítés 2. (Tabata)

Levezetés Összesen: 10'

Static stretching - Statikus nyújtás: hajlító, feszítő, közelítő, vádli.  25 másodpercig kitartani

15. Has (Zsugor felüléssel)

16. Hegymászó futás

Összesen: 10'

Ízületi mobilitás

Összesen: 18'

14. Fekvőtámasz (Térfelhúzás)

13.Jumping Jack 1 1' Gyors 15"

Közepes

12.Hát (Kar-lábemelés) 1 45" Közepes 15"

45" Közepes 15"

45" Közepes 15"

15"Közepes45" A 16 gyakorlatot  úgy kell végrehajtani, 

hogy a keringés fokozós feladatokat 

1'gyors tempóban, a core gyakorlatokat 

45" közepes tempóban folyamatosan.A 

gyakorlatok között 15" laza mozgás állva.

45" Közepes 15"

1' Gyors 15"

45" Közepes 15"

45" Közepes 15"

11. Has (Lebegő ülés-törzs fordítás) 2

Megjegyzés

Ízületek bemozgatása nyaktól a bokáig. Aktív stretching: láblendítések, körzések, 

felhúzások 

9. Hegymászó futás 1

10. Fekvőtámasz (Nehezített) 1

6.Fekvőtámasz (Széles) 1

7. Has (Lábemelés) 1

8. Hát (Láb emelés) 1

3. Zsugor felülés 1

Gyakorlatok

Bemelegítés

4. Hátizom (Homorítás) 1

5.Guggolásból felugrás 1

Keringésfokozás+Core

1. Guggolás-felugrás

2.Fekvőtámasz (Gyalulás) 1
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Széria Ismét. Tempó Pihenő

2 45" - 15"

2 15 Közepes 15"

2 15 Közepes 15"

2 2x8 közepes -

Core +Egyensúly

1. Alkartámasz

2. Oldalsó alkartámasz 2

Gyakorlatok

Bemelegítés

2

4. Széles fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás 2

5. Fordított hasprés 2

3. Has (térdbehúzás) 2

Megjegyzés

Ízületek bemozgatása nyaktól a bokáig. Aktív stretching: láblendítések, körzések, felhúzások 

1. Mellhez húzás 2

2. Karhajkítás-nyújtás 2

6. Ferde hasprés 2

7. Mély hát - Kobra 2

8. Széles fekvőtámasz - Karérintések 2

3. Híd (statikus)

20x - 15"

20x - 15"

A 8 gyakorlatot itt úgy kell végrehajtani, 

hogy az első gyakorlatot 45 másodpercig 

ki kell tartani, széria számig végezni, 15 

másodperc pihenővel 2-szer, aztán jöhet 

a következő gyakorlat és így tovább.

45" - 15"

45" - 15"

20x - 15"

20x - 15"

2x8

20x - 15"

15 Közepes 15"

15 Közepes 15"

4. Core (sarokbehúzás) 2 15 Közepes 15"

Közepes 15"

Közepes 15"

TRX (Lepdő, Ugrálókötél)

Levezetés Összesen: 10'

Static stretching - Statikus nyújtás: hajlító, feszítő, közelítő, vádli.  25 másodpercig kitartani

                                                                                 

A gyakorlatokat egymás után kell 

végrehajtani 1-től az 8.-ig, pihenő 

időkben nyújtani a dolgoztatot 

izomzatot,majd az egészet 

megismételni.                                                 

TRX hiánya esetén a gyakorlatokat 

lepedőkkel, ugrálókötelekkel is el lehet 

végezni.   

7.Mellhez húzás

8. Has (térd behúzás-Csípő fordítás)

Összesen: 10'

Összesen: 12'-16'Erő

Ízületi mobilitás

Összesen: 12'-16'

6. Váll (rotáció) 

5. Has csípő emelés 2 15
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Széria Ismét. Tempó Pihenő

2 45" Lassú 15"

2 2x20" Közepes 15"

2 45" Közepes 15"

2 45" közepes -

TRX 3.(Lepdő, Ugrálókötél)

Levezetés Összesen: 10'

Static stretching - Statikus nyújtás: hajlító, feszítő, közelítő, vádli.  25 másodpercig kitartani

                                                                                 

A gyakorlatokat egymás után kell 

végrehajtani 1-től az 5.-ig, pihenő 

időkben nyújtani a megdolgoztatot 

izomzatot,majd az egészet 

megismételni.                                                 

TRX hiánya esetén a gyakorlatokat 

lepedőkkel, ugrálókötelekkel is el lehet 

végezni.   

7. Plank (Hát-váll támasz)

8. Has  (Csípő emelés)

Összesen: 10'

Összesen: 12'-16'Erő

Ízületi mobilitás

Összesen: 12'-16'

6. Plank(Oldalsó alkar támasz)

5. Plank(Alkar támasz) 2 45" Közepes 15"

Közepes 15"

4. Felhúzés (Egykezes-törzsfordítás) 2 2x10 Közepes 15"

20x

45" Gyors 15"

45" Közepes 15"

2x10 Közepes 15"

20x Közepes 15"

20x Közepes 15"

20x - 15"

20x Közepes 15"

A 8 gyakorlatot itt úgy kell végrehajtani, 

hogy az első gyakorlatot 45 másodpercig 

ki kell tartani, széria számig végezni, 15 

másodperc pihenővel 2-szer, aztán jöhet 

a következő gyakorlat és így tovább.

20x Közepes 15"

45" - 15"

3. Váll 2

Megjegyzés

Ízületek bemozgatása nyaktól a bokáig. Aktív stretching: láblendítések, körzések, felhúzások 

1. Kitörés (térd felrántás) 2

2. Guggolás (egylábas) 2

6. Has (Lebegő ülés) 2

7. Hát (Homorítás) 2

8. Jumping Jack 2

3. Plank 2

4. Plank (Oldalsó) 2

5. Fekvőtámasz (Karhajlítás-nyújtás) 2

Core +Egyensúly

1. Fekvőtámasz (Kar-láb emelés)

2. Hasprés 2

Gyakorlatok

Bemelegítés
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Széria Ismét. Tempó Pihenő

2 45" Gyors 15"

2 15 Közepes Min

2 15 Közepes Min

2 15 Közepes Min

Funkciónális erősítés (Törzs)

Levezetés Összesen: 10'

Static stretching - Statikus nyújtás: hajlító, feszítő, közelítő, vádli.  25 másodpercig kitartani

                                                                                  

A gyakorlatokat egymás után kell 

végrehajtani 1-től az 8.-ig, majd az 

egészet megismételni. A pihenő időben 

nyújtás kötelező.                                              

(A fekvőtámasz "csúszka " gyakorlathoz 

a tényér alá csúszós anyagvagy ráhúzott 

zokni szükséges)

7. Fekvőtámasz (mély)

8.Has (csípőtolás)

Összesen: 10'

Összesen: 12'-16'Erő (Törzs)

Ízületi mobilitás

Összesen: 12'-16'

6. Hát (homorítás)

5.Felülés (törzs fordítás) 2 2x10 Közepes Min

Közepes Min

4. Fekvőtámasz (csúszka) 2 2x8 Közepes Min

2x8

45" Gyors 15"

15 Közepes Min

15 Közepes Min

10XBal-

jobb
Lassú 15"

20x Lassú 15"

45" - 15"

20x Lassú 15"

A 8 gyakorlatot itt úgy kell végrehajtani, 

hogy az első gyakorlatot 45 másodpercig 

ki kell tartanvégezni, 10 másodperc 

pihenővel 2-szer, aztán jöhet a 

következő gyakorlat és így tovább.

20x Gyors 15"

45" - 15"

3. Hát-csípő 2

Megjegyzés

Ízületek bemozgatása nyaktól a bokáig. Aktív stretching: láblendítések, körzések, 

felhúzások 

1. Fekvőtámasz (karhajlítás-nyújtás 2

2. 7. Hasprés 2

6. Egyensúly 2

7. Plank (oldaltámasz fordulattal) Bal-jobb

8. Hegymászó futás 2

3. Plank 2

4. Plank (hátsó támasz) 2

5. Plank (oldaltámasz csípő emeléssel) Bal-jobb

Core +Egyensúly

1. Helyben futás

2. Guggolás 2

Gyakorlatok

Bemelegítés
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Széria Ismét. Tempó Pihenő

2 40" Lassú 15"

2 15 Közepes 15"

2 15 Közepes 15"

2 15 Közepes -

Core +Egyensúly

1. Kitörés (Csúszással előre)

2. Kitörés (Csúszással oldalra) 2

Gyakorlatok

Bemelegítés

2

4.Hátsó támasz(váltott láb csúsztatás) 2

5.Fekvőtámasz(Láb behúzás csutatva) 2

3.Csípő emelés( láb behúzás) 2

Megjegyzés

Ízületek bemozgatása nyaktól a bokáig. Aktív stretching: láblendítések, körzések, 

felhúzások 

1. Fekvőtámasz( Széles csúsztatva) 2

2.Fekvőtámasz (Csípő emelés csusztatva) 2

6.Fevés(csípő emelés láb behúzás) 2

7.Plank(váltott térd felhúzás) 2

8.Hátsó támasz láb körzés csúszva) 2

3.Guggolás (váltott láb csúsztatás hátra)

40" Lassú 15"

40" Lassú 15"

A 8 gyakorlatot úgy kell végrehajtani, 

hogy egy gyakorlato pihenő idővel 

kétszer kell megcsinálni, lassú 

tempóban. Ezután a többi gyakorlatot 

hasonlóan egymás után.                       (A 

gyakorlathoz a  láb  alá csúszós 

anyag, vagy ráhúzott zokni 

szükséges)

40" Lassú 15"

40" Lassú 15"

40" Lassú 15"

40" Lassú 15"

2x8

40" Lassú 15"

15 Közepes 15"

15 Közepes 15"

4. Fekvőtámasz (Ijász csúszka) 2 2x8 Közepes 15"

Közepes 15"

Közepes 15"

Funkciónális erősítés (Törzs, Csúszka)

Levezetés Összesen: 10'

Static stretching - Statikus nyújtás: hajlító, feszítő, közelítő, vádli.  25 másodpercig kitartani

                                                                                  

A gyakorlatokat egymás után 

kell végrehajtani 1-től az 8.-ig, 

majd az egészet megismételni. A 

pihenő időben nyújtás kötelező.                                              

(A gyakorlathoz a 

tényér,illetve láb  alá csúszós 

anyag, vagy ráhúzott zokni 

szükséges)

7.Haránt fekvőtámasz( Csúszva)

8.Has(Láb búzás törzsfodítás)

Összesen: 10'

Összesen: 12'-16'Erő (Törzs)

Ízületi mobilitás

Összesen: 12'-16'

6.Csípő emelés(Váltott láb behúzás)

5.Felülés (Láb behúzás csúszva)) 2 2x10
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Széria Ismét. Tempó Pihenő

2 45" Gyors 15"

2 40" Közepes 15"

2 40" Közepes 15"

2 40" Gyors -

Funkciónális erősítés (Törzs)

Levezetés Összesen: 10'

Static stretching - Statikus nyújtás: hajlító, feszítő, közelítő, vádli.  25 másodpercig kitartani

                                                                                  

A gyakorlatokat egymás után kell 

végrehajtani 1-től az 8.-ig, majd az 

egészet megismételni. A pihenő időben 

nyújtás kötelező.                                              

7. Hát (Csípő  emelés

8. Négyütemű gimnasztikai gyakorlat

Összesen: 10'

Összesen: 16'Erő (Törzs)

Ízületi mobilitás

Összesen: 12'-16'

6. Hát (Lábemelés)

5. Has 2 40" Közepes 15"

Közepes 15"

4. Has 2 40" Közepes 15"

40"

45" Gyors 15"

40" Közepes 15"

40" Közepes 15"

10XBal-

jobb
Lassú 15"

20x Lassú 15"

45" - 15"

20x Lassú 15"

A 8 gyakorlatot itt úgy kell végrehajtani, 

hogy az első gyakorlatot 45 másodpercig 

ki kell tartanvégezni, 10 másodperc 

pihenővel 2-szer, aztán jöhet a 

következő gyakorlat és így tovább.

20x Gyors 15"

45" - 15"

3. Fekvőtámasz (Mély) 2

Megjegyzés

Ízületek bemozgatása nyaktól a bokáig. Aktív stretching: láblendítések, körzések, 

felhúzások 

1. Haránt szökelés (Mély) 2

2. Fekvőtámasz (Magas) 2

6. Egyensúly 2

7. Plank (oldaltámasz fordulattal) Bal-jobb

8. Hegymászó futás 2

3. Plank 2

4. Plank (hátsó támasz) 2

5. Plank (oldaltámasz csípő emeléssel) Bal-jobb

Core +Egyensúly

1. Helyben futás

2. Guggolás 2

Gyakorlatok

Bemelegítés
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Széria Ismét. Tempó Pihenő

2 45" Gyors 15"

2 16 Közepes 15"

2 2x8 Közepes 15"

2 16 Közepes -

Funkciónális erősítés 1. (Tömött hátizsák, bőrönd, vizes palack)

Levezetés Összesen: 10'

Static stretching - Statikus nyújtás: hajlító, feszítő, közelítő, vádli.  25 másodpercig kitartani

                                                                                  

A gyakorlatokat egymás után kell 

végrehajtani 1-től az 8.-ig, majd az 

egészet megismételni. A 

gyakorlatokközötti időben a 

dolgoztatott izmot nyújtani kell.                                       

(Az ábrákon látható gyakorlatokat szer 

hiányában, vizespalackokkal, valamint 

könyvekkel telerakott hátizsákkal, 

sporttáskával, bőröndel is el lehet 

végezni)

7. Fekvőtámasz (váltott felhúzás)

8.Tárogatás 

Összesen: 10'

Összesen: 15'-20'Erő 

Ízületi mobilitás

Összesen: 12'-16'

6. Fekvenyomás

5.Mellhez húzás (döntésben) 2 2x8 Közepes 15"

Közepes 15"

4. Vállból nyomás 2 16 Közepes 15"

16

45" Gyors 15"

16 Közepes 15"

16 Közepes 15"

20x Közepes 15"

2x15 Közepes 15"

45" - 15"

2x10 Lassú 15"

A 8 gyakorlatot itt úgy kell végrehajtani, 

hogy az első gyakorlatot 45 másodpercig 

ki kell tartani, széria számig végezni, 15 

másodperc pihenővel 2-szer, aztán jöhet 

a következő gyakorlat és így tovább.

2x15 Lassú 15"

45" - 15"

3. Lendítés 2

Megjegyzés

Ízületek bemozgatása nyaktól a bokáig. Aktív stretching: láblendítések, körzések, 

felhúzások 

1. Bicepsz 2

2. 7.Tricepsz 2

6.Fekvőtámasz 2

7.Has(lebegő ülés-törzsfordítás) 2

8. Hegymász futás 2

3.  Plank 2

4. Plank (oldal) Bal-jobb

5.Fekvőtámasz(egyensúly) 2

Core +Egyensúly

1.  Jumping Jack

2. Egyensúly 2

Gyakorlatok

Bemelegítés
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Széria Ismét. Tempó Pihenő

2 45" Gyors 15"

2 20 Közepes 15"

2 20 Közepes 15"

2 20 Közepes -

Core +Egyensúly

1. Helyben futás

2. Kitörés oldalra 2

Gyakorlatok

Bemelegítés

2

4. Has (zsugor lebegőülés) 2

5.Hát (homorítás) 2

3. Lendítés 2

Megjegyzés

Ízületek bemozgatása nyaktól a bokáig. Aktív stretching: láblendítések, körzések, 

felhúzások 

1. Guggolás 2

2. Felhúzás 2

6.Hasprés 2

7. Fekvőtámasz (váltott felhúzás) 2

8. Jamping Jack 2

3.  Egyensúly

20x Közepes 15"

20x Lassú 15"

A 8 gyakorlatot itt úgy kell végrehajtani, 

hogy az első gyakorlatot 45 másodpercig 

ki kell tartani, széria számig végezni, 15 

másodperc pihenővel 2-szer, aztán jöhet 

a következő gyakorlat és így tovább.

2x15 Közepes 15"

2x10 Lassú 15"

20x Közepes 15"

45" Lassú 15"

20

45" Gyors 15"

20 Közepes 15"

20 Közepes 15"

4. Tricepsz 2 20 Közepes 15"

Közepes 15"

Közepes 15"

Funkciónális erősítés 2.(Tömött hátizsák, bőrönd)

Levezetés Összesen: 10'

Static stretching - Statikus nyújtás: hajlító, feszítő, közelítő, vádli.  25 másodpercig kitartani

                                                                                  

A gyakorlatokat egymás után kell 

végrehajtani 1-től az 8.-ig, majd az 

egészet megismételni. A 

gyakorlatokközötti időben a 

dolgoztatott izmot nyújtani kell.                                       

(Az ábrákon látható gyakorlatokat szer 

hiányában, vizespalackokkal, valamint 

könyvekkel telerakott hátizsákkal, 

sporttáskával, bőröndel is el lehet 

végezni)

7. Hát (emelés

8. Tárogatás

Összesen: 10'

Összesen: 15'-20'Erő 

Ízületi mobilitás

Összesen: 12'-16'

6. Tolockodás

5.Fekvőtámasz (nehezített) 2 20
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Széria Ismét. Tempó Pihenő

2 45" Gyors 15"

2
10x       

Bal-Jobb
Közepes 15"

2 40" Gyors 15"

2 40" közepes -

Funkciónális erősítés (ugrások, szökdelések)

Levezetés Összesen: 10'

Static stretching - Statikus nyújtás: hajlító, feszítő, közelítő, vádli.  25 másodpercig kitartani

                                                                                  

A gyakorlatokat egymás után kell 

végrehajtani 1-től az 8.-ig, majd az 

egészet megismételni.

7. Oldalirányú szögdelés (bal-páros-jobb)

8.Pároslábas felugrás (Boksz)

Összesen: 10'

Összesen: 16'Erő (Láb)

Ízületi mobilitás

Összesen: 12'-16'

6. Kitörés (Széken)

5.Harántszögdelés 2 40" Gyors 15"

Közepes 15"

4. Váltotlábas felugrás 2 40" Gyors 15"

40"

45" #ÉRTÉK! 15"

40" Gyors 15"

40" Közepes 15"

45" - 15"

45" Közepes 15"

45" Közepes 15"

45" - 15"

A 8 gyakorlatot itt úgy kell végrehajtani, 

hogy az első gyakorlatot 45 másodpercig 

ki kell tartani, széria számig végezni, 15 

másodperc pihenővel 2-szer, aztán jöhet 

a következő gyakorlat és így tovább.

45" Közepes 15"

45" Közepes 15"

3. Paros lábas felugrás 2

Megjegyzés

Ízületek bemozgatása nyaktól a bokáig. Aktív stretching: láblendítések, körzések, 

felhúzások 

1. Négyütemű gim.gyak. 2

2. Guggolásból felugrás(Függőleges) 2

6.Plank (Oldaltámasz) 2

7.Zsugor felülés 2

8. Homorítás 2

3.Lebegő ülés 2

4. Homorítás (kéz-láb emelés) 2

5. Plank  2

Core +Egyensúly

1. Jumping jack

2. Fekvőtámasz(Karhajlítás-nyújtás) 2

Gyakorlatok

Bemelegítés
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Széria Ismét. Tempó Pihenő

2 45" Gyors 15"

2 2x8 Gyors 15"

2 2x8 Gyors 15"

2 15 közepes -

Core +Egyensúly

1. Helyben futás (Magas térdemelés)

2. Guggolás (Mély) 2

Gyakorlatok

Bemelegítés

2

4. Plank (hátsó támasz) 2

5. Plank (oldaltámasz-csípőmozgás) 2

3. Felállás ülésből (Egylábas) 2

Megjegyzés

Ízületek bemozgatása nyaktól a bokáig. Aktív stretching: láblendítések, körzések, 

felhúzások 

1. Kitörés előre 2

2. Guggolásból felugrás(Függőleges) 2

6. Fekvőtámasz (karhajlítás-nyújtás) 2

7. Hasprés 2

8. Hegymászó futás 2

3. Plank (Kis csípőmozgás)

20x - 15"

20x Lassú 15"

A 8 gyakorlatot itt úgy kell végrehajtani, 

hogy az első gyakorlatot 45 másodpercig 

ki kell tartani, széria számig végezni, 15 

másodperc pihenővel 2-szer, aztán jöhet 

a következő gyakorlat és így tovább.

45" Gyors 15"

45" - 15"

20x Közepes 15"

20x Közepes 15"

2x8

2x15 Gyors 15"

2x8 Közepes 15"

15 Gyors 15"

4. Fellépés (Váltott láb) 2 2x8 Gyors 15"

Közepes 15"

Közepes 15"

Funkciónális erősítés (ugrások, szökdelések)

Levezetés Összesen: 10'

Static stretching - Statikus nyújtás: hajlító, feszítő, közelítő, vádli.  25 másodpercig kitartani

                                                                                  

A gyakorlatokat egymás után kell 

végrehajtani 1-től az 8.-ig, majd az 

egészet megismételni.

7.Harántszökdelés (Mély)

8.Pároslábas felugrás

Összesen: 10'

Összesen: 12'-16'Erő (Láb)

Ízületi mobilitás

Összesen: 12'-16'

6. Váltolábas szökdelés (Szlalom)

5.Térdhajlítás 2 2x8
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U18 Erő-állóképesség fejlesztő gyakorlatok 

 

Cél: 

1. erőállóképesség fejlesztés, 

2. sérülés megelőzés. 

 

Időtartam: 4 hét (12+4 edzés) 

Edzés gyakorisága: heti 3 alkalom, +1 mobilizálás     

 

 

Első hét 

 

 

 Hétfő: 

 

Bemelegítés: 

1. hengerezés (lábszár, comb, farizmok, hát felső része, váll) 

2. dinamikus nyújtás  

 

Fő rész: a gyakorlatokat a megadott ismétléssel és sorozatban hajtsátok végre. 

 A gyakorlat váltáskor a pihenő 30mp. Ismétlések között a pihenő 4x10 db. 30 mp pihenővel a gyakorlatok között 1-1.30 pihenő 

idő. 

 

Erősítés: 

1. Hanyatt fekvésben, térdek hajlítva, talpak a talajon: csípő emelés – leengedés 4x10 

2. Alapállásból guggolás - felállás 4x15 

3. Kitörés előre törzsfordítással felváltva jobbra és balra 4x20 

4. Állásban (küszöbön v lépcsőn) egy lábon lábujjhegyre emelkedés 4x20-20 

5. Hasprés 4x20 

6. Bal oldal alkartámasz 4x1 perc (7-essel felváltva) 

7. Jobb oldal alkartámasz 4x1 perc (6-ossal felváltva) 

8. Hanyatt fekvésből lábemelés függőlegesig és lábleengedés 4x10 

 

 

Levezetés: 

1. hengerezés (lábszár, comb, farizmok, hát felső része, váll) 

2. statikus nyújtás, 30” megtartva a végpozíciót  

 

 

 

Szerda: 

 

Bemelegítés: 

1. hengerezés (lábszár, comb, farizmok, hát felső része, váll)  

2. dinamikus nyújtás  

 

Fő rész: 

 

Erősítés:    

 

A pihenő idők szériák között 2-3 perc, és a gyakorlatok között 20-30 mp. 

1. guggolásból felállás 3*1’ 

2. hanyatt fekvésből felülés ellentétes térd, -könyék érintéssel 3*1’ 

3. hason fekvésben törzsemelés törzsfordítással jobbra-balra 3*1’ 

4. fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás 3*30” 

5. hanyatt fekvésben bal láb nyújtva, jobb saroktámasz → csípőtolás 3*20 db 

6. hanyatt fekvésben jobb láb nyújtva, bal saroktámasz → csípőtolás 3*20 db 

7. vállszéles terpeszállásban hajlított térddel 2db 1,5 literes ásványvizes palackkal malomkörzés előre 3*1’ (30” előre, 30” hátra) 

8. hanyatt fekvésben 2db 1,5 literes ásványvizes palackkal mellső középtartásból kar leengedés oldalsó középtartásba és vissza 

3*1’ 

 

Levezetés: 

1. hengerezés (lábszár, comb, farizmok, hát felső része, váll) 
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2. statikus nyújtás, egy percig kitartva a pozíciókat  

 

Péntek: 

 

Bemelegítés: 

1. hengerezés (lábszár, comb, farizmok, hát felső része, váll) 

2. dinamikus nyújtás  

 

Fő rész: 

Erősítés: 

Köredzés, 60 másodperc, köztük fél perces pihenővel, 3 körben. A körök között 2-3 perc pihenő idő van. 

1. Mellső alkartámasz 

2. Oldalsó alkartámasz (bal) 

3. Oldalsó alkartámasz (jobb) 

4. Hátsó alkartámasz 

5. Páros lábon szökdelés helyben 

 

Levezetés: 

1. hengerezés (lábszár, comb, farizmok, hát felső része, váll) 

2. statikus nyújtás, egy percig kitartva a pozíciókat  

 

A +1 prehab edzést a mellékletben találod, melyet szombaton vagy vasárnap végezz el! 

 

 

Második hét 

 

 

Hétfő: 

 

Bemelegítés: 

1. hengerezés (lábszár, comb, farizmok, hát felső része, váll) 

2. dinamikus nyújtás  

Fő rész: 

Erősítés: 

Köredzés, 3 kör, körök közt 3 perc pihenő: 

 

1. Guggolásból felugrás    20 ismétlés 

2. Hátra kitörés váltott lábbal    20 ismétlés (10-10) 

3. Lábleengedés hanyatt fekvésben   15 ismétlés 

4. Törzsemelés hason fekvésben    15 ismétlés 

5. Guggolásból felugrás     20 ismétlés 

6. Előre kitörés váltott lábbal, törzsfordítással  20 ismétlés (10-10) 

7. Egy lábbal kitörés hátra felugrással   20 ismétlés 

8. Egy lábbal kitörés hátra felugrással   20 ismétlés 

9. Törzsfordítás labdával terpeszállásban   40 ismétlés (20-20) 

10. Kitörés oldalra váltott lábbal    20 ismétlés 

 

Levezetés: 

1. hengerezés (lábszár, comb, farizmok, hát felső része, váll) 

statikus nyújtás, egy percig kitartva a pozíciókat  

 

 Szerda: 

 

Bemelegítés: 

1. hengerezés (lábszár, comb, farizmok, hát felső része, váll) 

2. dinamikus nyújtás  

 

Fő rész: 

Erősítés: 2 literes vizes palack a kézben. 

Pihenő idő: 30-40 mp gyakorlatok között. 2-3 perc blokkok között. 

 

1. tárogatás ülő helyzetben 4x10 

2. fekvenyomás váltott karral felváltva bukásig (amennyit szabályosan végre tudsz hajtani) 

3. áthúzás széken 4x10 

4. karhajlítás ülve, palackkal, forgatással 4x12 
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5. karhajlítás állva fal előtt 4x10 bal 4x10 jobb 

6. oldalemelés terpeszállásban 4x10 

7. Arnold nyomás 4x10 

8. lendületes karkörzés előre-hátra palackkal a kézben 4x10 előre 4x10 hátra 

 

Levezetés: 

1. hengerezés (lábszár, comb, farizmok, hát felső része, váll, példa anyag a már kiadott programban) 

2. statikus nyújtás, egy percig kitartva a pozíciókat (ugyanezek, példa anyag a már kiadott programban) 

 

Péntek: 

 

Bemelegítés: 

1. hengerezés (lábszár, comb, farizmok, hát felső része, váll) 

2. dinamikus nyújtás  

 

Fő rész: 

Köredzés, 60/30 mp terhelés és pihenés aránya 3 kör, körök között 2 perc pihenő  

1. páros lábon szökdelés helyben 

2. hanyatt fekvésben lábak függőlegesen, csípő emelés tarkóállásba majd lassú ereszkedés kiindulóhelyzetbe  

3. hason fekvés karok tarkóra tartással, kis törzsemelés, karnyújtás felváltva magastartásba  

4. fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás  

5. hanyatt fekvésben térdhajlítás, talpak a talajon, csípő emelés és leengedés  

6. plank helyzet megtartása  

7. vállszéles terpeszállásban enyhén hajlított térdekkel 2db 1,5 literes ásványvizes palackkal karemelés mélytartásból mellső 

középtartáson keresztül magastartásba és vissza  

8. vállszéles terpeszállásban enyhén hajlított térdekkel 2db 1,5 literes ásványvizes palackkal vállhoz tartás, válltól karnyújtás 

magastartásba és vissza  

Levezetés: 

1. hengerezés (lábszár, comb, farizmok, hát felső része, váll) 

2. statikus nyújtás, egy percig kitartva a pozíciókat  

 

A +1 prehab edzést a mellékletben találod, melyet szombaton vagy vasárnap végezz el! 

 

 

Harmadik hét 

 

Hétfő: 

 

Bemelegítés: 

1. hengerezés (lábszár, comb, farizmok, hát felső része, váll) 

2. dinamikus nyújtás  

3. gimnasztikai gyakorlatok  

 

Fő rész: 

Köredzés, 60/30 (ugyan az, mint fent) 3 kör, körök között 2 perc pihenő  

 

1. kapaszkodj egy szék támláján és guggolásból felugrás  

2. hanyatt fekvésből páros lábemelés függőlegesig lassú leengedéssel karok rézsútos mélytartásban a talajon 

3. alkar támaszban lábemelés felváltva  

4. fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás szökkenéssel (bolha) 

5. bal oldalfekvésben jobb lábemelés  

6. jobb oldalfekvésben bal lábemelés  

7. vállszéles terpeszállásban enyhén hajlított térdekkel 2db 1,5 literes ásványvizes palackkal malomkörzés hátra  

8. széken ülés 2db 1,5 literes ásványvizes palackkal mindkét kar mélytartásban, majd mellső középtartáson keresztül karemelés 

magastartásba és vissza 

Levezetés: 

1. hengerezés (lábszár, comb, farizmok, hát felső része, váll) 

2. statikus nyújtás, egy percig kitartva a pozíciókat  
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Szerda: 

 

Bemelegítés: 

1. hengerezés (lábszár, comb, farizmok, hát felső része, váll) 

2. dinamikus nyújtás  

3. gimnasztikai gyakorlatok (fentről lefelé) 

Fő rész:  

A gyakorlatokat időre kell végrehajtani: 60 mp/ gyakorlat. Minden gyakorlatot három ismétlés számmal hajtsunk végre. Két 

gyakorlat között 30-40 mp pihenő legyen. 

 

1. lépcsőn (küszöbön) lábujjhegyre emelkedés és leengedés  

2. hanyatt fekvésből lebegőülés és vissza  

3. hason fekvésben tarkóra tartással törzsfordítás  

4. hátsó fekvőtámasz széken karhajlítás-nyújtás   

5. terpeszállásban törzsdöntés – törzsemelés  

6. egy párnán állva páros lábon, csukott szemmel egyensúlyozás  

7. vállszéles terpeszállásban enyhén hajlított térdekkel 2db 1,5 literes ásványvizes palackkal páros karkörzés előre  

8. hanyatt fekvésben 2db 1,5 literes ásványvizes palackkal bal kar mélytartásban a jobb kar magastartásban, folyamatos kartartás 

csere  

Levezetés: 

1. hengerezés (lábszár, comb, farizmok, hát felső része, váll) 

2. statikus nyújtás, egy percig kitartva a pozíciókat  

 

 

Péntek: 

 

Bemelegítés: 

1. hengerezés (lábszár, comb, farizmok, hát felső része, váll) 

2. dinamikus nyújtás  

3. gimnasztikai gyakorlatok (fentről lefelé) 

4. 1 perc helyben futás magas térdemeléssel 

 

 

Fő rész: 

Köredzés, 4 kör, körök közt 2' pihenő: 

1. Bolgár guggolás bal lábbal 12 ism. 

2. Bolgár guggolás jobb lábbal 12 ism. 

3. Mélybe ugrás lépcsőről/sámliról 10 ism. (leérkezés lábujjhegyre, térdben enyhén hajlított helyzetbe, karok mellső 

középtartásban, lapocka összezárva) 

4. Guggolásból felugrás 15 ism. 

5. Hátra kitörés bal lábbal 12 ism. 

6. Hátra kitörés jobb lábbal 12 ism. 

7. kitörésben labda dobás társnak/falnak törzsfordítással 20 ism. 

8. Mint a hetes, csak fordítva 20 ism. 

 

Levezetés: 

1. hengerezés (lábszár, comb, farizmok, hát felső része, váll) 

2. statikus nyújtás, egy percig kitartva a pozíciókat  

 

 

A +1 prehab edzést a mellékletben találod, melyet szombaton vagy vasárnap végezz el! 

 

 

Negyedik hét 

 

 

Hétfő: 

 

Bemelegítés:  

Falnál tolás futás közben magastérdemeléssel 

Terpesz zár szökdelés 

Váltott lábú harántszökdelés karlendítésekkel magastartásba 
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Fő rész: 

Köredzés, 40"/20" (a terhelés és a pihenés aránya) 3 kör, körök közt 2' pihenő: 

1. Mellső fekvőtámaszban karhajlítás, -nyújtás ugrással szűk-széles 

2. Kerékpáros has 

3. Támlázás bal 

4. Csillag has 

5. Támlázás jobb fekvőtámaszban a két kéz távolodik/közeledik egymáshoz 

6. Bal oldalsó alkartámaszban törzsfordítás 

7. Superman fekvőtámasz (karhajlításnál térdhúzás azonos könyökhöz, váltva) 

8. Jobb oldalsó alkartámaszban törzsfordítás 

9. Hátsó alkartámasz (plank) 

 

Levezetés: 

1. hengerezés (lábszár, comb, farizmok, hát felső része, váll) 

2. statikus nyújtás, egy percig kitartva a pozíciókat  

 

Szerda: 

 

Bemelegítés: 

1. 4x1’ ugrálókötél páros lábbal vagy páros lábon szökdelés 

2. Dinamikus nyújtás 

 

Fő rész: 

Köredzés, 45"/15" (ugyan az, mint fent) 3 kör, körök közt 2' pihenő: 

1. Kitörés előre-hátra bal lábbal 

2. Hollow rocks – 

3. Kitörés előre-hátra jobb lábbal 

4. Guggolás oldalra kilépéssel 

5. Kitörésben ugrás lábtartáscserével 

6. Guggolásból felugrás félfordulattal 

7. Térdelésből felállás, bal láb vezet 

8. Guggolás 

9. Térdelésből felállás, jobb láb vezet 

10. Széles terpeszben guggolás tartás 

 

Levezetés: 

1. hengerezés (lábszár, comb, farizmok, hát felső része, váll) 

2. statikus nyújtás, egy percig kitartva a pozíciókat  

 

 

Péntek: 

 

Bemelegítés: 

1. hengerezés (lábszár, comb, farizmok, hát felső része, váll) 

2. dinamikus nyújtás  

3. gimnasztikai gyakorlatok (fentről lefelé) 

 

Fő rész: 

5 alkalommal ismételve csináljuk az alábbi gyakorlatsort. A gyakorlatok között 20-30 mp pihenő legyen. Minden kört követően 3 

perc pihenő szükséges.  

 

1. Mellső fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás 10 ismétléssel 

2. Inverz evezés 10 ismétlés (lepedő/törölköző beakasztása a kilincsbe talptámasz az   ajtónál és 45 fokig húzd fel magad lassú 

visszaengedéssel!) 

3. Guggolásból felugrás 20 ismétlés 

4. Lebegő ülés (bicska) 10 ismétlés 

5. Hegymászó futás 50 ismétlés (50 térdhúzás) 

6. Tolódzkodás padon/széken/ágyon, nyújtott térdekkel 12 ismétlés 

7. Hátra kitörés felugrással, bal lábbal 15 ismétlés 

8. Hátra kitörés felugrással, jobb lábbal 15 ismétlés 

9. Hanyatt fekvésben medenceemelés függőleges lábbal 15 ismétlés 

10. Támlázás 20 ismétlés (10 bal, 10 jobb) 

Levezetés: 

1. hengerezés (lábszár, comb, farizmok, hát felső része, váll) 

2. statikus nyújtás, 30” megtartva a végpozíciót 
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A +1 sérülésmegelőző-nyújtó gyakorlatokat tartalmazó edzést a mellékletben találod, melyet szombaton vagy vasárnap végezz el! 

 

 

Melléklet: 

 

+1 edzés (szombat/vasárnap): 

 

Oldás: 

1. széles hátizmon oldása hengerrel 10 ismétlés 

 

 
 

 

2. kis mellizom kis labdával oldása 1 perc 

 
 

 

3. combhajlítók kis labdával oldása 10 ismétlés 

 
 

 

4. combfeszítők oldása hengerrel  10 ismétlés 

 
 

 

5. peroneusok oldása hengerrel  5 ismétlés 
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6. adductorok oldása hengerrel  5 ismétlés 

 
 

7. gastrocnemius oldása hengerrel 10 ismétlés 

 
 

 

1. Nyújtás: 

 

1. széles hátizom passzív, statikus nyújtása 30mp 

 
2. mellizmok passzív, statikus nyújtása  30mp 

 
3. combfeszítők passzív, statikus nyújtása  1perc 
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4. gastrocnemius passzív, statikus nyújtása 1perc 

 
 

5. soleus passzív, statikus nyújtása  1perc 

 
6. gerinc rotáció oldalfekvésben   8 ismétlés 

 

 
 

7. egylábas talpérintés több irányban  4x10-10 ismétlés 

 
 

 


