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BEMELEGÍTÉS (30): 
 
Mobilizáció/Dinamikus nyújtás 
 

 Fél térdelő helyzetben bokafogás (azonos oldali kéz) térd tolás előre 

 Fél térdelő helyzetben térd tolás előre, törzsfordítás a kilépő láb irányába 

 Fél térdelő helyzetben térd tolás előre, ellenkező kéz magas tartásban, kilépő láb irányába 
törzshajlítás 

 Fél térdelő helyzetben kéztámasz a talajon, hátul lévő térd elemelése a talajtól csípő emelés 
majd ejtés. Minden ejtés után egy hát mobilizáció. 

 Állásban egy lábon stabilizálva láblendítések előre, majd futó kéz és lábmunka imitálása 

 Dinamikus karmunkával egybekötve, törzsfordítás 

 Karkörzés előre/hátra tízszer, fokozatosan gyorsuló karmunka 

Futás: 

 2perc lassú futás 

 2 perc lassú helyben futás 

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

 karkörzések, 

 törzskörzés, 

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

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

 törzshajlítással előre lépegetés előre-hátra 4 ütemben 

 guggolásban váltva térdrugózás 2 ütemben majd törzshajlítás előre 2 ütemben 

 támaszhelyzetben Achilles nyújtás ütemtartás nélkül 

 támaszhelyzetben, helyben futás magas térdemeléssel (szkippelés) ütemtartás nélkül 

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. 2xhelyből 5 ugrófutó kifutás 4-5 gyors futólépéssel 

 
DINAMIKUS LÁBERŐFEJLESZTÉS (40): 
 

Szökdelések: 

 5xpáros lábon szökdelés előre (rövid, dinamikus), kéz csípőre tartással, bokából 
elrugaszkodva 10-15m-en,5x 

 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,5x 

 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,5x 

 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 5x 
 

LEVEZETÉS (10): 
 
Nyújtás: 

 állásban, egyenes háttal, sarok húzása a fenékhez 

 
  falhoz, fához támaszkodva támadóállásban, a hátul lévő sarkának a talajhoz nyomása 

 

 
 

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

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

lábtartás cserével 
 

 
 

 terpeszülésben törzshajlítás az egyik lábhoz- és a két kézzel minél közelebb húzása a 
törzsnek talajhoz, majd másik lábhoz 
 

 
 

 hanyatt fekvésben nyújtózás 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


