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BEMELEGÍTÉS (30 perc) 
Egyéni futás (50M-es hossz) 

 oldalazás 5 lépésenként 180’ fordulatokkal 

 hátrafelé futás 

 futás közben két könyök két karhúzás 

 5 rövid lépés,5 hosszú 

 felugrás labdaelfogó mozdulattal 5-6 lépésenként 

 futás közben guggolás 5 lépésenként majd 180’ fordulat 5 lépés hátrafelé guggolás 

 futás közben dobómozdulat talajról, felugrásból és a kettő keverve 

 keresztbelépéssel futás váltott karkörzés előre-hátra 

 terpeszlépésben futás 

 bal láb sarokemeléssel futás jobb karkörzés hátra, majd fordítva 

 vágtafutás: 6m gyors-6m lassú 
 

Egyéni gimnasztika (minden gyakorlat 10-szer) 

 páros karkörzés előre-hátra 

 páros karhúzás oldal és magatartásban 

 magatartásban vállból nyújtózkodás 

 gyorsuló váltott karkörzés előre, majd hátra 

 vízszintes és függőleges kaszálás 

 páros karkörzés előre majd törzshajlítás előre, majd hátra 

 törzskörzés kar magatartásban mindkét irányba 

 hanyattfekvésből felülés zárt lábnál bokaérintés 

 lebegőülés és homorítás állandó cserével 

 gátülésben hajlítás, fordítás 

 hanyattfekvés lábemelés a fej fölé fogással a lábszáron 

 lábemelés ellenkező kézhez állásban 

 páros lábon szökdelés minden 4. 360’ fordulattal 

 szökdelés terpesz, harántterpesz lábtartás cserével 

 négyütemű szabadgyakorlat 

 
FUTÁS (40) 5km egyenletes futás (valamilyen applikációval) 
 
LEVEZETÉS (10) 
Nyújtás:  
Végezz nyújtó gyakorlatokat a képek segítségével. 8-10 mp-ig tartsd meg a mozdulatot. Mindkét 
oldalt és mind a négy végtagodat nyújtsd! 
 

 
 
 



KAPUSEDZÉS 
 
Bemelegítés (30 perc) 

Nyújtás, ízületek átmozgatása (5 perc) 
724 ütemű gyakorlat (minden egység után elölről kezdeni az egészet) 15 perc 

 helyben futásban 4sarokemelés, 4 térdemelés, 

 4x helyben szökdelés páros lábon, 4x terpesz-zárban, 

 4x helyben szökdelés jobb lábon, 4x bal lábon, 

 4x helyben szökdelés jobb haránt terpeszállásban, 4x bal harántban, 

 4x helyben szökdelés bal térd felhúzással, 4x jobb térd felhúzással, 

 helyben 4x terpesz-zárszökdelés karok oldalsó középtartásban, 4x karok magas tartásban 

 helyben 4x haránt-alapállás szökdelés, ellentétes kar lendítésével, jobb és bal haránt is 

 vízszintes kaszálás 4x jobbra-4x balra 

 függőleges kaszálás 4x jobbra-4x balra 

 4-4 páros karkörzés előre-hátra 

 ugrás fekvőtámaszba, 8db terpesz-zár 

 fekvőtámaszban láblendítés azonos oldali karhoz, majd vissza fekvőtámaszba, felváltva 4 jobbra-4 
balra 

 ugyanez, lábtartás csere, de folyamatosan 

 hason fekvésben hátrahajlítás 8-szor 
 

Dinamikus láberő fejlesztés (30 perc) 
 3 kör mindenből 
 Bója/palack/dobozka kerülése,4 db bóját felállítani kb. 80 cm-es távolságra, kiindulási pont az első bójától 
szintén 80 cm-re 

 bójasor kerülése előrefutással (visszafelé is) 

 bójasor kerülése előrefutással, visszafelé hátrafutással 

 szlalom futással bóják kerülése 

 szlalomban kerülés oldalazással 

 bóják kerülése oldalról, arccal mindig egy irányba, mindkét oldalra 

 2 bóját előrefutni, 1-et hátra 

 ugyanez oldalazva, mindkét oldalról 

 bóják felett átfutás 

 bóják felett szökdelés páros lábbal 

 bóják felett szökdelés jobb lábbal 

 bóják felett szökdelés bal lábbal 

 bóják felett terpeszben, bóják között zártan szökdelni (karok végig kapus alaptartásban) 

 bóják felett terpeszben, bóják között fél guggolásban (karok végig kapus alaptartásban) 

 bójasor egyik oldalára állni, végig szökdelni, bóják felett kéz-láblendítés (mindkét oldalról) 

 oldalról indulva, bóják között előreugrás kapus alaphelyzetben 
 
Labdatechnika (20 perc) kisméretű labdával, fallal szemben 
 10 db mindenből, faltól kb. 1 méterre állni 

 azonos kézzel dobni, elkapni (jobb/bal 

 átlósan dobni egyik kézből a másikba (falra pattintás után) 

 azonos kézzel dobni, elkapni, test mögött átadni a másik kézbe 

 átlósan dobni másik kézbe, test mögött átadni, egy irányba 10x, aztán másik irányba 10x 

 lábemelés oldalra, láb alatt dobni, mindkét oldalra 10-10 

 oldalra kilépni szélesen, láb alatt dobni, mindkét oldalra 10-10 

 falhoz közelebb állni (k. 30 cm-re), folyamatos, gyors labdadobás a falra 
 
Levezetés (10) 
Nyújtás 
 


