
2020.április 30. csütörtök 
 
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 (15) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
KAPUSEDZÉS 
 
Bemelegítés (20 perc) 
 
-nyújtás, ízületek átmozgatása (5 perc) 
Lábmunka – 3 kör, 10-10 db mindenből 
Helyben futás-sarokemelés, térdemelés, szökdelés páros lábon, váltott térdfelhúzás (kánkán), indián 
szökdelés, taposás. 
Lépcsőzés (a visszafutás mindig lazán lefelé) (20 perc) 

 felfutás 1 fokonként 

 szökdelés 1 fokonként páros lábbal 

 szökdelés 2 fokonként páros lábbal 

 szökdelés 3 fokonként páros lábbal 

 szökdelés 2 fokonként (páros és bal láb felváltva) 

 szökdelés 2 fokonként (páros és jobb láb felváltva) 
PIHENÉSKÉPPEN 3X FELSÉTÁLNI és LESÉTÁLNI 

 fokról-fokra szökdelés, oldalra elrugaszkodással a lépcső szélességében 

 felfutás oldalirányba, minden foknál másik láb 

 felfutás 2 lépcsőnként 

 felfutás 3 lépcsőnként 

 felfutás folyamatosan 6x, tetszőleges távolsággal a fokok között, lehet vegyesen is. Lefelé is gyors 
futás legyen. 

 

Labdatechnika (20perc)  
 
– találni egy társat, akivel átadásokat lehet váltani 
Bemelegítésnek karkörzések előre-hátra, jobb-bal, páros, malom, törzskörzések, törzsfordítások, 
törzshajlítások mindkét irányba 4-4db 
Átadások-I. ütem (5-6 m távolságból) 

- kétkezes mellső átadások, fejenként 20 db 
- kétkezes felső átadások, fejenként 20 db 
- pattintott átadások (ha a talaj lehetővé teszi) 20 db 
- jobbkezes átadások (2 kézzel el lehet kapni) 20 db 
- balkezes átadások (2 kézzel el lehet kapni) 20 db 
- jobb kézzel adni és jobb kézzel elkapni 20 db 
- bal kézzel adni és bal kézzel elkapni 20 db 

Átadások –II. ütem (10-12 m távolságból) 
- ugyanaz, mint az első ütemben 
- társtól kapott erős lövést két kézzel megfogni (10 db) 
 

Levezető nyújtás (15 perc) 
 
 


