
  

ATLÉTIKA 

Szerzők: 

Dr. Béres Sándor 
Dr. habil Müller Anetta 
Seres János 
Szalay Gábor 

 

 
Eszterházy Károly Főiskola 

Sporttudományi Intézet 
Eger, 2015 

 



 

2 

 

KÉSZÜLT AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SPORTTUDOMÁNYI INTÉZETÉ-

NEK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL. 

 

 

SZERKESZTETTE: 

Dr. Béres Sándor 

 

 

ÍRTÁK: 

Dr. Béres Sándor, Dr. habil Müller Anetta, Szalay Gábor, Seres János 

 

 

SZAKMAI LEKTOR: 

Kristonné dr. Bakos Magdolna 

 

ANYANYELVI LEKTOR: 

Vasné Varga Judit 

 

 

 

A kiadvány elektronikus változata kereshető és letölthető az alábbi címen: 

http://oszkdk.oszk.hu/beszolgaltatas/index.php 

 

 

TÁMOP 4.1.2-E-13/1/KONV-2013-0010 

„ABS” Képzés- és rendszerfejlesztés a sportos társadalomért Északkelet-Magyarországon 

(A és B komponensek a felsőoktatási Sport fejlesztéséért) 

 

 

ISBN 978-615-5297-33058 

 

 

 

A kiadványért felelős 

az Eszterházy Károly Főiskola rektora. 

Megjelent az EKF Líceum Kiadó gondozásában. 

 

 

Megjelent 2015-ben. 

http://oszkdk.oszk.hu/beszolgaltatas/index.php


 

3 

Tartalom 

BEVEZETŐ GONDOLATOK ............................................................................................... 5 

Az atlétika mint a „sportok királynője” ................................................................................. 5 

Az atlétika jelentősége ........................................................................................................... 5 

I. AZ ATLÉTIKA FELOSZTÁSA ......................................................................................... 7 

1. Az atlétika részletesebb felosztása a versenyszámok tükrében ......................................... 7 

1.1. Olimpiai (nemzetközi) versenyszámok ..................................................................... 7 

1.2. Nemzetközi fedett pályás versenyszámok ................................................................. 8 

1.3. Egyéb versenyek, versenyszámok (nemzetközi, hazai, megyei, diák stb.) ............... 8 

2. Az atlétika, az atlétikus mozgások jellemzői, mozgásrendszertani besorolása, helye a 

többi sportágak között ....................................................................................................... 8 

II. AZ ATLÉTIKA MEGJELENÉSE A TANTERVEKBEN .......................................... 13 

1. A Nemzeti alaptanterv ..................................................................................................... 13 

2. Az atlétika szerepe a tantervben és a testnevelésórán ..................................................... 13 

3. 2013-as kerettanterv szerepe az iskolai testnevelés tükrében .......................................... 14 

4. Kerettanterv 2013 ............................................................................................................ 14 

4.1. Alsó tagozat (1–4. évfolyam) testnevelés és sport ................................................... 14 

4.2. Felső tagozat (5–8. évfolyam) testnevelés és sport .................................................. 20 

Ellenőrző kérdések .............................................................................................................. 32 

Fogalomtár ........................................................................................................................... 32 

Irodalomjegyzék .................................................................................................................. 33 

III. AZ ATLÉTIKAI FUTÁSOK .......................................................................................... 34 

1. A futásokról általában .................................................................................................... 34 

2. Az atlétikai futások technikája ........................................................................................ 36 

3. A futás technikáját, sebességét meghatározó fizikai törvények ...................................... 36 

4. A futómozgás technikája ................................................................................................. 37 

5. A futás sebességét meghatározó tényezők....................................................................... 40 

6. A sebesség alakulása a futótávokon, a versenytáv felosztása ......................................... 41 

7. A rajtolás technikái .......................................................................................................... 42 

8. Váltófutás ........................................................................................................................ 44 

9. Gátfutás ............................................................................................................................ 47 

10. Futóversenyek rendezése, fontosabb szabályok ........................................................ 50 

11. Az atlétikai futások oktatása .......................................................................................... 54 

11.1. Alsó tagozat (1–4. évfolyam) ................................................................................. 54 

11.2. Felső tagozat (5–8. évfolyam) ............................................................................... 58 

12. A futás technikájának kialakítása .................................................................................. 60 

13. Futások rávezető gyakorlatai – Futóiskola .................................................................... 63 

14. A rajtok oktatása ............................................................................................................ 65 

15. Váltófutás oktatása ........................................................................................................ 68 

16. A gátfutás oktatása......................................................................................................... 69 

Kérdések .............................................................................................................................. 72 

Irodalomjegyzék .................................................................................................................. 72 



 

4 

IV. AZ ATLÉTIKAI UGRÓSZÁMOK ............................................................................... 73 

1. Bevezetés ......................................................................................................................... 73 

2. Az ugrásokról általában ................................................................................................... 73 

3. Elérendő célok az ugrások terén a kerettantervben ......................................................... 74 

4. Az ugrószámok története ................................................................................................. 75 

5. Az ugrások technikai, biomechanikai háttere .................................................................. 75 

6. Az atlétikai ugrószámok szabályai .................................................................................. 76 

7. Az ugrószámok oktatása .................................................................................................. 76 

8. Az atlétikai szökdelő iskola ............................................................................................. 77 

9. A szökdelő iskola csoportosításainak lehetőségei ........................................................... 78 

10. A szökdelések csoportosítása az ugrószámok teljesítményprofilja szerint ................... 79 

11. A szökdelő iskolai gyakorlatok csoportosítása a karlendítés módja szerint .................... 79 

12. A lábak használata szerinti felosztás a szökdelő iskolában ........................................... 81 

13. A szökdelő iskola felosztása a szökdelések iránya szerint ............................................ 83 

14. Talajfogás módja szerint ................................................................................................ 84 

15. A szökdelő iskolai gyakorlatok felosztása, azok megindulásának fajtái szerint ........... 85 

16. Szökdelések közbeiktatott lépéssel ................................................................................ 85 

17. A szökdelések csoportosítása ritmusuk szerint ............................................................. 87 

18. A szökdelő iskola során felhasználható tárgyak, eszközök ........................................... 88 

19. A szökdelő iskolai felmérések teljesítmény javításának lehetőségei  ........................ 94 

20. Speciális szökdelések .................................................................................................... 95 

Irodalomjegyzék .................................................................................................................. 97 

V. A DOBÁSOK ..................................................................................................................... 98 

1. Dobásokról általában ....................................................................................................... 98 

2. Az atlétikai dobó versenyszámok technikája................................................................. 100 

2.1. Kislabdahajítás ....................................................................................................... 100 

2.2. Gerelyhajítás .......................................................................................................... 101 

2.3. Súlylökés ................................................................................................................ 102 

2.4. Diszkoszvetés ......................................................................................................... 102 

2.5. Kalapácsvetés ......................................................................................................... 103 

3. A dobások szerepe és jelentősége az általános iskolai testnevelésben  ..................... 103 

4. A dobások szerepe a koordinációs képességek fejlesztésében ...................................... 106 

5. A dobások szerepe a kondicionális képességek fejlesztésében ..................................... 108 

6. Az atlétikai dobásgyakorlatok felosztása ...................................................................... 109 

7. A dobások oktatásának módszertani szempontjai ......................................................... 115 

8. A dobások oktatása alsó tagozatban .............................................................................. 119 

9. Lendületszerzéssel hajítások.......................................................................................... 123 

10. A dobások oktatása felső tagozatban ........................................................................... 129 

11. Atlétikai dobó versenyek rendezése az iskolában ....................................................... 137 

Irodalomjegyzék ................................................................................................................ 139 

 

  



 

5 

Dr. habil. Müller Anetta 

BEVEZETŐ GONDOLATOK 

Az atlétika mint a „sportok királynője” 

Az atlétika összefoglaló elnevezés, amely magában foglalja a futó, gyalogló, ugró és dobó 

vagy lökő sportágakat. A szó az ógörög athlon szóból származik, melynek jelentése ’díjért folyó 

harc’. Az ókori görögök a díjazásos versenyeken általában a mai könnyű- és nehézatlétikához 

tartozó sportágakat űzték. E népszerű sportág egyik titka, hogy az atlétikában az eredményes 

szerepléshez szükséges az egyéni erőnlét és gyorsaság, illetve a küzdelem. Az atlétika minden 

más sportágnak az alapját képezi, hiszen kevés olyan sportág van, ahol ne kellene futni, ugrani 

vagy dobni. Ezen kívül jelentősége és népszerűsége abban áll, hogy olyan fizikai képességeket 

fejlesztenek, mint a gyorsaság, az állóképesség, az erő, a koordinációs képesség, ami szintén 

elengedhetetlen a többi sportágban.  

Az atlétika története visszanyúlik egészen az ókorig, hiszen az ókori olimpiák alapszáma 

volt a vetélkedéseknek, az akkoriban még más szabályokkal és más feltételrendszer között meg-

rendezett futó-, ugró-, dobó versenyek. Az újkori olimpiákon is biztos pont a játékok műsorá-

ban. Az 1896-os athéni olimpiától kezdve mindig megrendezik egyre több versenyszámmal. 

1928ban az Amszterdami olimpián rendeztek első alkalommal női atlétikai viadalokat. 

Az atlétika jelentősége 

Az atlétika mozgásanyaga − gyaloglás, futás, ugrás, dobás − sokszínűségével, sokoldalú fel-

használásával kellő motivációt jelent a gyerekek számára az iskolai testnevelés órán és a dél-

utáni sportfoglalkozások során egyaránt. 

Az atlétika, az atlétikus képességek fejlesztése fontos, hiszen alapozó jellegű. Az atlétikát a 

sport szakirodalom mindig is az alap sportágak közé sorolta. Ennek elsődleges oka, hogy az 

utánpótlás nevelésben, a gyermekek képzésében az atlétika rendelkezik azokkal a mozgásfor-

mákkal és lehetőségekkel, melyek egyrészt sokoldalúan és arányosan képzik a testet, másrészt 

később bármely sportág hatékonyan építheti speciális mozgásszerkezetét a jól felépített ala-

pokra. Valamennyi sportág alapját képezi, hiszen például a labdajátékok során is a futó-, ugró- 

és dobómozgások megjelenését tapasztalhatjuk. Az atlétikus képességek megléte és ezek fej-

lesztése szinte valamennyi sportágban nélkülözhetetlen. 

Az atlétika az ember természetes mozgásaiból áll, így könnyű az elsajátításuk. Már egész 

fiatal kortól oktatható. 

A gyaloglás, futás ciklikus mozgások, így life-time jellegűek. A célcsoport életkor tekinte-

tében széles, hiszen fiatal kortól egészen idős korig űzhető. A terhelés nagyon jól, adekvátan 

adagolható, nemtől, életkortól és edzettségi állapottól függően. 

Az atlétika mozgásanyaga kiválóan alkalmas a motoros képességek, az egész emberi 

motorium fejlesztésére.  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Sport%C3%A1gak_list%C3%A1ja
http://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6r%C3%B6g_nyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%93kor
http://hu.wikipedia.org/wiki/1896._%C3%A9vi_ny%C3%A1ri_olimpiai_j%C3%A1t%C3%A9kok
http://hu.wikipedia.org/wiki/1928._%C3%A9vi_ny%C3%A1ri_olimpiai_j%C3%A1t%C3%A9kok
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A kondicionális képességek fejlesztésében betöltött szerepe meghatározó. Az erő, a gyor-

saság és az állóképesség, illetve ezek megnyilvánulási formái az atlétikai futásokkal, dobások-

kal és ugrásokkal jól fejleszthetőek. A rajtgyakorlatok a reakciógyorsaságot, az egyszerű reak-

cióidőt fejlesztik, a sprint és repülő futások a gyorsaságot (locomotorikus gyorsaság), a hosszú 

távú futások, a fartlek és az irmajáték alkalmas az állóképesség (rövid-, közép-, hosszú távú) 

fejlesztésére. A dobások és ugrások a gyorserőt, erő-állóképességet, az egyes izomcsoportok 

erejét fejlesztik. 

A koordinációs képességek fejlesztésében is jelentős a szerepe. A különböző sebességű, 

iramú futások, futó- és futóiskolai feladatok a ritmusképességet, iramérzéket, mozgásszabályo-

zási és mozgásvezérlési képességet fejlesztik. A dobások, ugrások valamint a dobó- és ugróis-

kolai feladatok gyakorlatanyaga szintén fejleszti a ritmusérzéket, a kinesztézist, térbeli tájéko-

zódó képességet, mozgásszabályozó, mozgásvezérlési és mozgásátállító képességet, a távolság-

becslést és idő- valamint iramérzéket egyaránt. A dobásokat és ugrásokat az atlétika „ügyes-

ségi” számainak is nevezik. Így ezek a mozgások és versenyszámok illetve az ugró- és dobófel-

adatok az ügyességet, mint összetett koordinációs képességet nagymértékben fejlesztik. 

Az atlétikai mozgásanyag oktatására egész évben van lehetőség, egész évben tervezhető 

oktatási tartalmat képvisel, vagyis nem szezonális. Az őszi és a tavaszi időszakban a szabadban 

a különböző atlétikai mozgások, a versenyszámok oktatására nyílik lehetőség, és az atlétikus 

képességek fejlesztésére. Télen „termi” körülmények között az atlétikus képességek fejleszté-

sére nyílik lehetőség, valamint a terematlétika (pl. magasugrás) megvalósítására. 

Az atlétikai versenyszámok nagyon jól, objektívan mérhetők, ezért a fair-play szellem ki-

alakításában is fontos a szerepe. 

Viszonylag kevés szerigénye miatt költséghatékonynak mondható. Minden iskolában meg-

valósítható, hiszen vannak olyan versenyszámai, mozgásanyaga (futó, ugróiskola), melynek 

alacsony a szerigénye és többféle infrastrukturális közegben tanítható. 

Az atlétika, atlétikus képességek fejlesztése nagy osztálylétszám esetén is hatékonyan meg-

valósítható, oktatható. 

Az óra valamennyi részében felhasználható az atlétika mozgásanyaga. A bevezető rész-

ben a bemelegítésnél, a bemelegítő gyakorlatok során. Az óra fő részében egy-egy technika 

oktatása vagy képességfejlesztés kapcsán. A játék órarészben a futó vagy fogó játékok, sor-és 

váltóversenyek formájában. Az óra levezető részében az atlétika mozgásanyaga jól alkalmazható. 

Az atlétika játékos jellege is biztosítható. A futó- és fogójátékok, célba dobó és célba ugró 

feladatokkal, sor- és váltóversenyek során alkalmazott atlétikai mozgásanyaggal vonzóbbá te-

hetjük a gyerekek számára. 

A sportág alkalmas a tanulók mozgásműveltségének fejlesztésére, hiszen a változatos atlé-

tikai mozgásanyag elsajátítása során fejlődik a tanulók mozgásműveltsége. 

Jelentős a szerepe a tanulók egészségének megőrzésében, megtartásában, a prevencióban. 

A hosszú távú és kitartó futások  a gyerekek kardiorespiratorikus állóképességét, vagyis a szív, 

tüdő és keringési rendszerét fejleszti, prevenciót jelentve a szív- és érrendszeri megbetegedések 

ellen, vagy a kóros kövérség (obesitas) ellen. Az atlétikus képességek fejlesztése hozzájárul az 

egészséges csontrendszer és izomrendszer kialakulásához, fejlődéséhez. 

A sportág oktatása hozzájárul a tanulók személyiségformálásához. A teljes tanulói sze-

mélyiséget formálja. Fizikai, szellemi és szociális képességeket egyaránt fejleszt. Önállóságra 
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cselekvés és döntésképességre nevel. Az atlétikai mozgásanyag elsajátítása valamint az atléti-

kus képességek fejlesztése jó eszközt jelent, hogy a gyerekekben olyan pozitív személyiségje-

gyek alakuljanak ki, mint a kitartás, küzdeni akarás, fair-play, egymás segítése stb. 

A szocializációban betöltött szerepe is vitathatatlan. Az atlétikai csapatbajnokságok, csapat-

versenyek, vagy a kisebb-nagyobb csoportban végrehajtott gyakorlatok, versengések segítik a 

gyerekek szocializációját. Az atlétikai versenyek, versengések „életszituációt” modellálnak. 

Hiszen a pályán győzni kell küzdelem árán, mint az életben is, csak ekkor még tét nélkül pró-

bálhatják ki a gyerekek magukat és sajátíthatják el a versenyhez, a küzdelemhez fontos kompe-

tenciákat. 

A mozgás megszerettetésére, a rendszeres mozgás iránti igény kialakítására is kiválóan 

alkalmas az atlétika változatos mozgásanyaga. 

A természetben végzett atlétikai mozgások az edzéshatáson túl a „természet erőivel” való 

edzés eszközeként is nevesíthetők. A természet erői az időjárás elemei, mellyel történő edzés 

erősíti szervezetünk immunrendszerét, így kevésbé leszünk fogékonyak a különböző beteg-

ségekkel szemben. 

Hozzájárul az aktív és egészséges életmódra neveléshez. Cél, hogy az atlétika mozgásanya-

gának megszerettetésével épüljön be az életmódba, életvitelbe, legyen a mindennapjaink része. 

Az atlétika és az atlétikus képességek fejlesztése hozzájárul a tanulók fittségi szintjének 

növeléséhez, mivel olyan képességeket fejleszt, mely a fittséghez nélkülözhetetlen. 

I. AZ ATLÉTIKA FELOSZTÁSA 

Az atlétikai versenyszámokat klasszikusan futó, ugró és dobószámokra oszthatjuk. Az atlé-

tika angol elnevezése „Truck and field” events utal arra, hogy az atlétika bizonyos számai a 

futósávon zajlanak, ezek a futószámok, illetve a többi versenyszám a „mező” területén lebo-

nyolított számok (ugrások és dobások), melyeket együttesen az atlétika „ügyességi” számainak 

is nevezhetjük. A futó és ügyességi számok kettős felosztása is gyakori az angol irodalomban, 

illetve a hazai szakirodalmak rendszerében is. 

1. Az atlétika részletesebb felosztása a versenyszámok tükrében 

1.1. Olimpiai (nemzetközi) versenyszámok 

Futószámok 

Rövidtávfutás: 100 m 200 m 400 m 

Középtávfutás: 800 m 1500 m  

Hosszútávfutás: 5000 m 10 000 m maraton 

Váltófutás: 4×100 m 4×400 m  

Gátfutás: 100 m női 110 m férfi 400 m női–férfi 

Akadályfutás: 3000 m női–férfi   

Gyaloglás: 20 km 50 km  
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Ugrószámok Dobószámok 

távolugrás súlylökés 

hármasugrás gerelyhajítás 

magasugrás diszkoszvetés 

rúdugrás kalapácsvetés 

Összetett versenyszámok 

Tízpróba (férfi) 

 első nap: 100 m, távolugrás, súlylökés, magasugrás, 400 m 

 második nap: 110 m gátfutás, diszkoszvetés, rúdugrás, gerelyhajítás, 1500 m 

Hétpróba (női) 

 első nap: 100 m gátfutás, magasugrás, súlylökés, 200 m 

 második nap: távolugrás, gerelyhajítás, 800 m 

(Polgár–Béres 2011) 

1.2. Nemzetközi fedett pályás versenyszámok 

Futószámok:  

Egyéni: 60 m 400 m 800 m 1500 m 3000 m 60 m gát 

Csapat: 4×400 m váltó 

Ugrószámok: 

távolugrás hármasugrás magasugrás rúdugrás 

Összetett versenyszám: 

hétpróba  

1.3. Egyéb versenyek, versenyszámok (nemzetközi, hazai, megyei, 
diák stb.) 

Utcai futóversenyek Mezei futóversenyek Teremversenyek Egyedi meghívásos 

nemzetközi (Bécs–

Budapest) 

városi, iskolai 

stb. 

nemzetközi (vb, Eb) 

országos, megyei 

stb. 

egykörös futás 

többkörös futás 

medicinlabda dobás 

helyből távolugrás 

stb. 

ugrógála (Salgótar-

ján) 

dobógála (Szombat-

hely) 

stb. 

2. Az atlétika, az atlétikus mozgások jellemzői, mozgásrendszertani 
besorolása, helye a többi sportágak között 

A testnevelés és sport világában egyértelműen, az iskolai testnevelés során pedig főként az 

osztályozás kapcsán találkozunk azzal a kérdéssel, hogy valójában mikor is ítélhetjük a moz-

gástanulás folyamatát sikeresnek, mikor tekinthetjük a folyamatot befejezettnek? Mi a megta-

nult mozgás kritériuma? A kérdés bármennyire is evidens, az elemzés során jó néhány kérdés 
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merül fel bennünk, melyre választ keresünk. Így: elég, ha bemutatjuk a mozgást? Honnan tud-

juk, hogy az éppen látott, a bemutatott mozgás pontosan azt fejezi ki, amit kértünk, vagy ami a 

kívánalom volt? Elég az egyszeri bemutatás, vagy többszöri ismétlés jelzi a mozgáskészség 

meglétét? Mennyire vagyunk képesek mozgást azonosan bemutatni, többször megismételni? S 

az esetleges különbözőségekből melyik konfigurációt tekinthetjük ideálisnak, „jónak”, „etalon-

nak”? Elég, ha elvégezzük a végrehajtást, s ezzel már elértük a teljesítményt, avagy a végrehaj-

tással további célunk is van? Mely cél igazából az, amelyik az eredmény megítélése szempont-

jából fontosabb, mint maga a bemutatás? (Gondoljunk az ugró-, dobószámokra vagy a labdás 

mozgásokra, ahol a „legyőzött” távolság vagy a labda röppályája és becsapódása fogja minősí-

teni azt a mozgáskivitelt, aminek eredményeképpen született). A mozgást milyen összetevője 

mentén tudjuk elégségesen elemezni, megragadni? (A kérdés főleg akkor érdekes, ha viszony-

lag gyorsan kívánunk információhoz jutni anélkül, hogy speciális eszköz vagy műszerpark állna 

rendelkezésünkre. Gondoljunk arra, hogy iskolai körülmények között, de sokszor az élsporto-

lók felkészítése során is igaz, hogy nem segítik döntésünket direkt módon a csak műszeres 

eljárással szerzett eredmények.) Úgy is fogalmazhatunk, hogy a mozgás tökéletesedésének fo-

lyamatát elemezve még ma is sokszor saját megfigyelésünkre és döntésünkre vagyunk kényte-

lenek hagyatkozni. 

Megítélésünk szerint a mozgástanulás klasszikus folyamatában az automatizációs szint, 

majd a dinamikus sztereotípia megszerzése lehet az a központi elem. 

A pontos szó jelentései a Magyar értelmező kéziszótár (ÉKsz.) szerint: „1. A valóságnak, 

illetve a követelményeknek mindenben megfelelő. 2. A kitűzött időpontban történő. 3. Hiba 

nélkül, megbízhatóan működő. Vmely cselekvést, feladatot v. kötelezettséget a kitűzött idő-

pontban végrehajtó. Aprólékos gonddal dolgozó.”1 Így azt mondhatjuk, hogy a valóságnak, a 

követelményeknek való megfelelést, a pontos működést, a hiba nélkülit, a kitűzött időpontok 

megtartását jelenti. Később látni fogjuk, hogy a mozgáspontosság vizsgálatának fontos momen-

tuma lesz az időbeli pontosság, az időbecslés képessége. 

Tökéletes: „1. Az eszménynek, a normának v. mintaképnek, mintának teljesen megfelelő. 2. 

A lehető legjobb, legkiválóbb. 3. Vmely tulajdonságot a lehető legnagyobb mértékben megtes-

tesítő.” (ÉKsz.) 

Precíz: „(Aprólékosan) pontos”. (ÉKsz.) Más értelmezésben: ’szabatos, pontos’, ’finom, 

gondosan kidolgozott’, ’különlegesen pontos’. (IdSz.)2 

A pontos kifejezésnek rokon értelmű szava az egzakt: „1. szabatos, egyértelmű, pontosan 

meghatározott, 2. pontos, mérhető adatokra alapozott; a szubjektív értékelést nagy mértékben 

kizáró”. (IdSz.) Ezt a kifejezést a pontos mozgás meghatározásának, a kivitelezés jóságának 

definiálása kapcsán, illetve bizonyos sportágak teljesítmény értékelésének (pontozásos sport-

ágak: torna, RG stb.) objektivitása során használhatjuk.  

A végrehajtás akkor pontos, ha alakilag megegyezik egy konvencionálisan elfogadott moz-

gásformával egy „etalonnal”. Az etalon „hiteles mérték; vmely mértékegység állandó, hiteles 

mintapéldánya” (IdSz.). 

A mozgáspontosság: „olyan mozgástulajdonság, mely egy mozgás végrehajtás célbiztonsá-

gát különösen egy előre megadott mozgásformában való megegyezését tartalmazza” (idézi 

                                                 
1 Magyar értelmező kéziszótár. (Főszerk.: Pusztai Ferenc.) Akadémiai Kiadó. Budapest, 2003. 
2 Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések kéziszótára. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1994. 
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Rigler 1987).3 Allawy (Rigler 1987) találati vagy célpontosságról beszél, és a célon a labda-

továbbítás minőségét érti. A „cél” lehet a már említett ellenfél kapuja, kosara, játékterületének 

egy-egy része, mint a saját játékostárs. Fetz (id. Rigler 1987) találati és célpontosságról említést 

tesz, ő azonban a fogalmat nem csupán a labdajátékokra vonatkoztatja, hanem általánosabb 

érvényűnek tekinti. Nála ilyen elnevezésekkel is találkozunk: találati biztonság, ismétlési pon-

tosság. Az értelmezés alapján itt is egy megadott céltól való eltérést jelent. Az új az, hogy sze-

rinte a mozgáspontosság kritériumai közé a többszöri végrehajtás értékei is beletartoznak. Ak-

kor pontos egy mozgás, ha többször tudjuk megismételni, viszonylag pontosan.  

A pontossági index számítása (átlag/szórás) esetében annál pontosabb a végrehajtás, minél 

kisebb az eredmények szórása, vagyis minél inkább állandó a teljesítmény. 

Meinl (id. Rigler 1987) az általa használt újabb fogalmakat (mozgásprecizitás, precíz kivite-

lezés, mozgásállandóság, eredményállandóság) is a „célirányítottság” alapján határozza meg. 

Szerinte a „mozgáspontosság” vagy a „mozgás precizitása” alatt a célirányítottságot és a 

sportmozgások cél általi meghatározottságát értjük. Nagy jelentőséget tulajdonít a gyakorlás-

nak, azt állítja, hogy a gyakorlottabb nagyobb pontossággal hajtja végre a mozgásokat. 

A differenciáltabb mozgáspontosságról szóló felfogást Fetznél (id. Rigler 1987) találjuk: 

„mozgáspontosságon a külsőleg (siker alapján) mért célmozgások, azaz a motoros célpontosság 

(egzaktságát értjük a mozgásvégrehajtások) motoros ismétlési pontosság állandóságának idő-

beli és térbeli mértéke alapján”. A mozgáspontosságban két alapkomponenst különít el: 

 a mozgás cél vagy találati pontosságát és 

 a mozgás állandóságát, vagyis az ismétlési pontosság precizitását. 

Nádori (1993) értelmezésében „a mozgásállandóság magas szintje azokat a mozgásokat kí-

séri, melyeknek mozgásszerkezete is szilárd, állandó, azonos.”  

(Megjegyzés: mozgásállandóság: ciklikus sportágak esetében olyan jellemző, mely az egyes 

ciklusok egybeesésének, azonosságának, hasonlóságának fokára, az aciklikus mozgásoknál kü-

lönböző, egymást követő ismétlések megfelelésének mértékére utal.)  

A mozgásállandóság a teljesítményhez, a teljesítményt létrehozó, meghatározó elemekhez 

igazodik. A mozgásállandóság befolyással van a jó teljesítményre. Majd megjegyzi: „a kiemel-

kedő mozgásállandóság hosszú időn át tartó tanulás eredménye.”  

Reprodukál: „utánoz; újrateremt, újraalkot” (IdSz.). A mozgásreprodukció tehát a mozgá-

sok megismétlését, leutánzását jelenti. Gyakorlás során is próbáljuk a mozgásformákat megis-

mételni, melynek eredményeként jön létre a mozgásállandóság. 

A pontos mozgás jellemzője a koordináltság (összehangolás, összerendezés), a mozgások 

ökonomikussága (gazdaságossága). Igaz, ezek szükséges, de nem elégséges feltételei a pontos-

ság kritériumának.  

A fogalmak áttekintése után úgy véljük, hogy a mozgás minősítésére a mozgáskonstancia, 

azaz a megismételt végrehajtások nagyfokú állandósága, pontossága igen kedvező minősítő is-

mérv lehet. Ennek a problémakörnek a szerepe és jelentősége hol a kivitel, hol annak az ered-

ménye kapcsán rendre megnyilvánul. Az alábbi csoportosításban ezt az állítást szeretnénk meg-

erősíteni. 

                                                 
3 Rigler E. (1987): Az emberi mozgás reprodukálhatósága és teljesítményállandósága. (Részlet a szerző kan-

didátusi értekezéséből) A Testnevelési Főiskola közleményei. 1. sz. melléklet. 3–96. 
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Pontozásos sportágak (művi mozgások): torna, RG, műkorcsolya, műugrás stb. A művi 

mozgásokra szolgálnak illusztrációként, ahol az elemek kapcsolódása, azaz a mozgáskombiná-

ció nehézségi foka, valamint a tényleges kivitelezés szerint állapítják meg a teljesítményt. 

Akkor eredményes és pontos az ilyen mozgás, ha „alakilag megegyezik egy konvencionáli-

san elfogadott mozgásformával, ugyanakkor a kivitelezés során nincs közbeiktatott korrekció” 

– állapítja meg Rigler (1987). 

Atlétika, küzdősportok, labdajátékok: főleg az eredmények állandósága révén jelzik az 

őket létrehozó mozgás stabilitását. Fellelhetők kisebb-nagyobb követelmények és előírások a 

mozgásvégrehajtással szemben, melyeket a szabálykönyvi rendelkezések határoznak meg. 

Ezeknél a mozgásoknál a kivitelezés minősége kvázi „mellékesnek” tűnik. A teljesítmény ér-

tékelése során elsődlegesen ugyanis nem a végrehajtás módját, hanem eredményét veszik fi-

gyelembe. 

Ciklikus sportágak (állóképességi számok): a nagyfokú reprodukcióra a ciklikus sportágak 

szolgálnak jó példával, ahol a mozdulatoknak, s a mozgásciklusoknak nagyszámú, egymás után 

megismételt végrehajtásaival találkozunk. A pontosság kritériumának az egymást követő moz-

dulatok azonos módon végzett megismétlését, illetve a helyváltoztatással járó mozgásokban 

egy állandó sebesség tartását fogadjuk el. 

Joggal merül fel bennünk, hogy mit értünk teljesítmény alatt az egyes sportágak esetében. 

Vajon minden sportág esetében ugyanaz a momentum jelenti a teljesítményt, vagy a „jobb tel-

jesítményt”? Nyilvánvalóan nem, vagyis nem egészen ugyanazok a jó teljesítmény elérésének 

és megítélésének kritériumai.  

Egyes pontozásos sportágakban (pl. torna, RG, aerobik, szinkronúszás, műugrás stb.), az 

eredményszámítás alapja a technikai elemek nehézségi fokától és minőségi végrehajtásától, 

azaz kivitelezésétől függ. Szigorú pontlevonással szankcionálják, ha a gyakorlat, a gyakorlat-

elemek térbeli, időbeli és dinamikai szerkezete eltér az „elvárttól”. Az elvárást a szabályköny-

vek pontosan megfogalmazzák. A magasabb szintű teljesítmény eléréséhez a mozgások, tech-

nikai elemek precíz, pontos bemutatása szükségeltetik. Ebben az esetben a kivitelezés „jósága” 

adja a teljesítményt. Ezeknél a sportágaknál érdekes vagy nem meglepő módon az eredmény-

számításban az esztétikum, a stílus is megjelenik, és fokozott szerepet kap. 

Mi a helyzet abban az esetben, amikor a kivitelezéssel egy további célunk is van, mégpedig 

a jobb eredmény elérése. Ekkor tehát a mozgásvégrehajtás csupán eszköz a cél elérése érdeké-

ben. Megfigyelhető a technika dominanciájú sportágak esetében, (gondolunk itt például az 

atlétika dobó-, ugró- vagy akár futószámaira), hogy a teljesítmény nagyon jól mérhető akár 

secundumban vagy centiméterben. Itt a teljesítmény a sportoló dobási, ugrási vagy akár futó 

eredménye lesz. Mozgásának kivitelezését, a technika „jóságát” ez alapján ítélhetjük meg. Úgy 

is fogalmazhatunk e sportmozgások esetében, hogy „minden mozgás jó, ami eredményes”, 

vagyis lehetőség nyílik az ún. „egyéni technikák” használatára. Talán az említettek alapján a 

kivitelezés másodrendűnek tűnhet. A végrehajtás is befolyásolja az eredmény megítélését, ha 

nem is olyan vonatkozásban, mint a pontozásos sportágaknál. Utaltunk arra, hogy a szabály-

könyv gyakran tartalmaz olyan előírásokat, mely a technikai végrehajtást szabályozza, korlá-

tozza. Lássunk erre egy példát az atlétikai gerelyhajítás kapcsán:4 

                                                 
4 Mindszenty J. – Mátraházi I. (1998): Az atlétika nemzetközi és hazai versenyszabályai. Magyar Atlétika 

Szövetség kiadványa. Bp. 80. p. 
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„5/a. A gerelyt a kötésnél kell fogni és a váll, illetve a dobó felkar fölött kell eldobni. A 

gerelyt nem szabad forgó mozgással elhajítani (a nem hagyományos stílusok tiltottak). 

5/c. A versenyző a dobásra való felkészülés és a kidobás között nem fordulhat meg a tenge-

lye körül úgy, hogy a kidobás irányának háttal legyen.” 

Más szabályok korlátozzák a nekifutás, avagy a lendületszerzés hosszát, a kísérletek számát, 

a szer leérkezésének helyét a kijelölt szektor által, a kísérlet végrehajtására időkorlátot szabnak 

stb. Ilyen és ehhez hasonló szabályok sokaságával mégis valamelyest szabályozni tudják a tech-

nikai kivitelezés módját. Úgy véljük, hogy a kivitelezésben – ezek a szabályok adta kereteken 

belül – nagyobb variációs lehetőség nyílik, mint a pontozásos sportágak esetében. 

Érdekes például a magasugrás és a dobószámok összehasonlítása olyan szemszögből, hogy 

a teljesítmény variációja (magasabb szórása) hogyan ítéltetik meg az eredményesség viszony-

latában. A dobóatlétáknak egy versenyen legalább 3 kísérletük van (összetett verseny esetén ez 

a maximális érték is), amennyiben bekerülnek a döntőbe, még további kísérleteket tehetnek. Az 

első ún. biztonsági kísérlet(ek) után, amennyiben döntőbe jutott a versenyzőnk, megengedheti 

magának azt, hogy a nagyobb eredmény elérésének reményében „kockáztat”. A fokozottabb 

teljesítményre törekvés – a minél messzebbre történő dobás szándéka – görcsössé teheti a ver-

senyzőt, ennek következtében a dobások eredményének egyenletessége megtörhet, mivel ered-

ményezhet egy kevésbé sikeres, avagy sikertelen kísérletet is. Magában hordozza viszont a jobb 

teljesítmény elérését, és utat nyithat egy nagyobb, magasabb teljesítményszint elérésére. Az 

eredményszámítást a legjobb kísérlet adja, így nem jelent problémát az, ha volt eredménytelen 

kísérlet. Holtverseny esetében a második legjobb kísérlet eredménye dönt. Igaz ugyan, hogy a 

magasugrás szabálya szerint is a legjobb ugrás a döntő, de holtverseny esetén a kevesebb rontott 

kísérletet veszik figyelembe. Mivel a magasugrásnál gyakoribb a holtverseny, ezért itt ez a prob-

lematika nagyobb figyelmet érdemel. A magasugrás szabálya tehát holtverseny esetében a „tel-

jesítményállandóságot” preferálja, vagy megfordítva a logikai sorrendet úgy is mondhatnánk, 

hogy a teljesítmény nagyobb variáció terjedelmét szankcionálja. 

A pontozásos sportágakkal összevetve az atlétika versenyszámait úgy elmondhatjuk azt, 

hogy addig, amíg egy tornász, ha sokat gyakorolta a technikát, és ezt a precíz kivitelezést a 

versenyen is reprodukálni tudta, már elérte a teljesítményt. Az atléta nem biztos, hogy csupán 

a tökéletes kivitellel eléri a jobb dobó-, ugró, futó teljesítményt. A taktika dominanciájú sport-

ágak – labdajátékok – esetében, a teljesítmény megítélésében a technikai kivitelezés szintén 

csak eszköz a cél érdekében (gól, kosár, pont elérése). Azt mondhatjuk, hogy hasonlóságot vé-

lünk felfedezni a technika dominanciájú atlétika versenyszámaival. A hasonlóság ellenére kü-

lönbség is akad. Amíg az atlétikai számok „zárt készséget”, addig a labdajátékok „nyílt készsé-

get” igényelnek. Ez azt jelenti, hogy a labdajátékos versenyzőknek a tökéletes technikai kivite-

lezést nem állandó körülmények között kell reprodukálni, hanem állandóan változó feltételek 

mellett. Ilyen feltételt jelent a helyzetben lévő társak váltakozó elhelyezkedése (mozgó cél) a 

játéktéren, figyelni kell a labda mozgását, az ellenfél elhelyezkedését, valamint az adott moz-

gásformát (kosárra dobás, sáncolás, leütés stb.) amit nem mindig ugyanonnan, ugyanúgy kell 

végrehajtani. 

Az eredményesség feltétele tehát a fentebb említettek alapján egyrészt a koordinált, pontos 

mozgás, valamint a mozgások reprodukálásának képessége, a teljesítmény viszonylagos állan-

dósága.  
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II. AZ ATLÉTIKA MEGJELENÉSE A TANTER-
VEKBEN 

1. A Nemzeti alaptanterv 

A tanterv tartalmi változásai, a tantervfejlesztés egyre markánsabb irányvonalát képezi az 

oktatással kapcsolatos kutatásoknak. Ahogyan változik a társadalom, úgy változik az igény, az 

elvárás a tantervek tartalmát illetően. Igen nagy jelentőséggel bír a testnevelés tartalmi szabá-

lyozása, tantervi vonatkozása, hiszen a megfelelő időben az életkorokra adaptált terhelés előse-

gíti a növekedés, érés folyamatát, elősegíti a társadalomba való beilleszkedést (szocializációt), 

és életmód alakító hatása van. 

A 2001-es tanévtől kerettantervek bevezetése vált határozattá, melynek során ugyancsak az 

anyag csoportosításában és a követelményrendszer megfogalmazásában is változásokról érte-

sült a pedagógus társadalom. Mivel a NAT esetében a képző intézményeknek még helyi tanter-

vet kell készíteni, így szükségszerűen az alaptanterv és a helyi tantervek szabályozási szintje 

közé egy köztes szabályozási szintet kellett beiktatni, melyet a kerettanterv jelentett. 

A kormány 1995-ben kormányrendeletben adta ki először a Nemzeti alaptantervet (NAT 

1995). E dokumentum felülvizsgálatát 2002 végén rendelte el az oktatási miniszter a közokta-

tásról szóló törvény alapján. 2003 elején alakultak meg azok a bizottságok és műhelyek, melyek 

elkészítették és vitára bocsátották a munkaanyagot (NAT-vita). Így volt ez a NAT 2007-es 

megszületése előtt is. Napjainkban napvilágot látott az újabb (2013-as) kerettanterv, mely je-

lentős mértékben megreformálta a testnevelés és sport műveltségterületét, így az atlétikai kö-

vetelményrendszer is jelentősen átalakult. 

Érdekes lenne megvizsgálni és áttekinteni, hogy a Nemzeti alaptantervek (NAT 1995, 2003, 

2007, 2013-as kerettanterv) hogyan viszonyulnak az egyes készségek, képességek fejlesztésé-

hez, milyen követelményeket határoz meg az egyes korosztályok tekintetében. Mivel a tan-

anyagfejlesztésünk behatárolt, így erre nincs mód, ezért a 2013-as kerettanterv előírásait és fej-

lesztési követelményeit fogjuk megvizsgálni az atlétika vonatkozásában. 

Változzon a tanterv bárhogy, egy biztos, a legfontosabb mégis az, hogy a tanterv és az álta-

lunk kitűzött tervekből mit, mennyit és hogyan valósítunk meg, és ez az, amit nem lehet előírni 

a jogszabályokban, mert ez „hivatás” kérdése. A pedagógus kreatív tervező munkája, módszer-

tani és motivációs eszköztára, szakmai elhivatottsága legalább olyan fontos az oktató-nevelő 

munka eredményességében, mint a szabályozók (törvények, rendeletek, tantervek stb.) ismerte. 

2. Az atlétika szerepe a tantervben és a testnevelésórán 

Az atlétika tartalma, versenyszámai és alkalmazásának formája az antik testkultúra óta sokat 

változott. Különösen jelentős ez a változás a közelmúlt évtizedeiben, ahol számos neves szak-

ember dolgozott az atlétikai mozgásanyag tartalmának és oktatásmódszertanának letisztázásán 

(Koltai–Oros 2004, Takács 2004, Oros 2005, Ecksmiedt 2002, Polgár–Béres 2011). Az atlétikát 

a testnevelésórán történő alkalmazásra a gyakorlatanyag gazdagsága, a terhelés szabályozható-
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sága, valamint prevenciós jellege teszi kiválóan alkalmassá. Ezen kívül ismeretes, hogy az at-

létikus képességeket fejlesztő gyakorlatanyagai hatékonyan segíthetik a gyermekek egészséges 

és harmonikus fejlődését, a fizikai fittség növelését és az aktív, egészséges életmód kialakítását. 

Egyértelműnek tűnik, hogy az atlétika mozgásanyaga fontos eszköz a gyermekek motoros 

képességének fejlesztésében (Kruber 2000, Murer 2000, Polgár–Béres 2011). Az is kétségtelen, 

hogy számos kondicionális és koordinációs képesség fejlesztése a legideálisabban az atlétika 

eszközrendszerével valósítható meg. 

Az iskolai testnevelésórák elengedhetetlen része az atlétika mozgásanyaga. A gyerekek sok-

szor nem értik, miért is olyan fontos ez, pedig az atlétika az, ami nagyon jól előkészíti a szer-

vezetet, a keringési és légzőrendszert, a vázizom, az ideg- és izomrendszert az intenzív munka-

végzésre, valamint nagyon jól fejleszti a motoros képességeket.  

3. 2013-as kerettanterv szerepe az iskolai testnevelés tükrében 

Az iskolai testnevelés és sportolás jó funkciója, hogy a gyermek pszichoszomatikus fejlett-

ségéhez és érdeklődéséhez igazodó játékos mozgástevékenységgel gazdagítsa és fejlessze a ta-

nulók mozgásműveltségét, továbbá pótolja az esetleges elmaradásokat. Koordinációs képessé-

güket fejlessze olyan szintre, hogy az alkalmassá tegye őket a későbbi hatékony mozgásos-

cselekvéses tanulásra, sportolásra, elégítse ki a tanulók mozgásszükségletét, fejlessze mozgásos 

cselekvési biztonságukat, alapvető mozgás- és feladatmegoldó képességeiket. 

A testnevelés és a sportolás sajátos eszközeivel hozzájárulhat ahhoz, hogy a tanulók élet-

igenlő, az egészséget saját értékrendjükben kiemelt, helyesen kezelő személyiséggel váljanak. 

Olyan fiatalokká formálja őket, akik ismerik motorikus képességüket, azok fejlesztésének, 

fenntartásának módját, ismerik és igénylik a mozgásos játék, a versengés örömét. Megbecsülik 

társaik teljesítményét, cselekvés biztosak, mozgásuk koordinált, esztétikus és kulturált, felis-

merik a testnevelés és sport egészségügyi, prevenciós értékeit, és a rendszeres fizikai aktivitás 

életmódjuk részévé válik. 

4. Kerettanterv 2013 

4.1. Alsó tagozat (1–4. évfolyam) testnevelés és sport 

Az alsó tagozatos (1–4. évfolyam) testnevelésben a legfontosabb cél a tanulók alapvető moz-

gásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvég-

rehajtás alapjainak az elsajátítása. 

A természetes mozgásformák (így az atlétikai dobások, ugrások, futások is) mozgásmintái-

nak megszilárdulása, magabiztos végrehajtásuk kialakítása fontos feladata a testnevelőknek, 

sportszakembereknek, hiszen ezek jelentik az alapot a hatékony és gyors mozgástanuláshoz, 

valamint a nehezebb és bonyolultabb sportági mozgások oktatásához. 

Az atlétika, atlétikus mozgásminták oktatása során az alábbi módszertani szempontokat és 

elveket tartsuk szem előtt: 

Az atlétikus képességek fejlesztése és a technika elsajátítása során tartsuk be a fokozatosság 

elvét, amely a természetes mozgások egyszerű végrehajtási mintáitól elindulva egyre összetet-

tebb, komplexebb helyzetekben történő alkalmazást jelenti. A fokozatosság elvének érvényesí-

tésével tudjuk csak biztosítani a tanulási folyamatban a nagyfokú sikerességet, az élménysze-

rűséget. Amennyiben ezt meg tudjuk valósítani a gyerekek számára, az atlétikus mozgásformák 
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örömteli mozgásos tevékenységgé válnak, amelyek a játékosság módszerével együtt formálják 

a testneveléshez és sporthoz fűződő pozitív attitűdbázisukat.  

A rendszeresség nagyon fontos a gyakorlás kapcsán és a terhelés adagolásakor, hiszen az 

„edzettség” csak akkor alakul ki, amennyiben a terhelés rendszeres időközönkénti ismétlődését 

biztosítjuk. A mindennapos testnevelés bevezetésével ez a rendszeresség biztosított. 

A tervszerűség és tudatosság az atlétika és az atlétikus képességek kapcsán is nélkülözhe-

tetlen. Fontos, hogy a korosztály számára kitűzött célt, a cél elérésének az útját és mikéntjét 

(módját) tervezzük meg. A tervezést a helyi tantervek, tanmenetek és óravázlatok jelentik. Az 

atlétikai mozgásformákat és az atlétikus képességek fejlesztését az őszi, téli és a tavaszi idősza-

kokban is meg tudjuk valósítani. Az egész éven át tervezett atlétikai feladatok jelentős javulást 

eredményezhetnek a tanulók atlétikus képességeinek és mozgásműveltségének fejlesztésében. 

Az atlétikus mozgások tanulásával párhuzamosan történjen meg a már cselekvés biztos moz-

gásformák alkalmazása összetettebb atlétikai csapatversenyekben (lásd. Kölyökatlétika prog-

ramjai), játéktevékenységekben és ellenőrzött versenyszituációkban is. A mozgástanulási és 

pszichomotoros képességfejlesztési folyamatban fontos a sikerorientált gyakorlási feltételek 

biztosítása. Az atlétikai sportág megszerettetéséhez és a motiváció fenntartásához biztosítani 

kell a tanórákon az élménygazdagságot, a játékot és játékos jellegű feladatmegoldásokat. A 

játékos csapatversengésekkel ki tudjuk alakítani a tanulókban a pozitív érzelmi viszonyulást a 

sportág iránt. 

A természetes mozgásokat az atlétika sportági jellegű mozgásaiban is alkalmazni kell, 

amely a további koordinációs képességfejlődés záloga. Az atlétika csapatversenyeiben az egyre 

nehezedő szabályok mellett az egyszerű taktikai feladatok felismerésében és egyre tudatosabb 

alkalmazásában nyilvánul meg. A mozgásos tevékenységek közbeni kooperációs és kommu-

nikációs lehetőségek, kreativitást igénylő tanulási helyzetek hozzájárulnak a problémameg-

oldó gondolkodás, valamint a szociális kompetenciák fejlődéséhez. Az atlétikai mozgások ne-

hezedő feladathelyzetei előidézte döntési kényszer hozzájárul a felelősségteljes viselkedés for-

málódásához, a szociális és társadalmi, egyéni és közösségi kompetenciák kialakulásához. 

A differenciálás elvét az atlétikai mozgások oktatása során is be kell tartani. Ebben az okta-

tási szakaszban is megkülönböztetett figyelmet áldoz a belső, didaktikai differenciálásra. Ez a 

záloga annak, hogy minden tanuló eljusson a számára megszerezhető tudás legmagasabb szint-

jére, és megvalósulhassanak a társadalmi érdekeket is kifejező tantárgyi célok. A fejlesztő-

munka igazodik a tanulásban mutatkozó alapvető tendenciákhoz, de a menet közben bekövet-

kező változásokhoz is.  

A testnevelés műveltségterület tartalmai az alapfokú nevelés-oktatás 1–2. évfolyamán a ter-

mészetes (alap-) mozgáskészségek, illetve a pszichomotoros képességek játékos fejlesztésére, 

azok változatos, sokrétű és tudatos alkalmazására épülnek. A gyermekek fejlődési, fejlettségi 

jellemzőihez igazodó egyszerű, ugyanakkor változatos mozgástanulási és képességfejlesztési 

körülmények, koordinációt javító tanulási tartalmak, melyek stabilizálják az alapvető mozgás-

készségeket, jelentik az alapvető fejlesztési célt. A 3–4. évfolyamon a mozgáskészségek tovább 

stabilizálódnak, az előzetes mozgástapasztalatokra építve tovább fejlődnek, és a mozgástanulás 

magasabb szintjére kerülnek. Az alapkészségek fejlesztésének folyamatában a komplexebb, ne-

hezített körülmények közötti végrehajtások válnak uralkodóvá.  
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1. táblázat: Az atlétika alapjai és az atlétikus mozgásformák és feladatmegoldások megjele-

nése az 1–2. évfolyam kerettantervében. 

Tematikai egység/ fej-

lesztési cél 

Természetes mozgásformák az atlétika jellegű feladat-

megoldásokban 

Órakeret 

40 óra 

Előzetes tudás 
 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A természetes mozgásformák sokoldalú alkalmazása az atlétikai jellegű 

mozgások végrehajtása során. A Kölyökatlétika mozgásanyagának gya-

korlása során az ügyesség, koordinációs képesség fejlesztése; a mozdulat- 

és reakciógyorsaság, az aerob képességek és a törzs- és ízületi stabilizáció 

fejlesztése.  

A gyakorlási folyamat során az önértékelés fejlesztése, a gyakorlás fontos-

ságának, hatásának tudatosítása az ügyesség és koordináció fejlődésében. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Járás és futás mozgásformái: egyenletes vagy változó sebességgel, külön-

böző irányokba, mozgásútvonalon, különböző lépésfrekvenciával és lépés-

távolsággal, szabadon és akadályok felett (természetes és kényszerítő kö-

rülmények között).  

Ugrások és szökdelések mozgásformái: egyenletes vagy változó ugrástá-

volsággal, magassággal, irányokban, mozgásútvonalon páros és egy lábon, 

különböző síkokban, kis ismétlésszámokkal. 

Dobások mozgásformái: lökő, hajító és vető gyakorlatok: döntően célba 

dobással vízszintesen és/vagy függőlegesen változó, váltakozó irányokba, 

különböző anyagú, formájú, súlyú eszközökkel.   

Az atlétikai jellegű mozgások alkalmazása játékokban és a Kölyökatlétika 

versenyrendszerében  

Szabályjátékok, feladatjátékok, atlétikai jellegű futások, ugrások és dobá-

sok a Kölyökatlétika eszközkészletének beépítésével, akadálypályákon, 

kontrollált csapatversenyek formájában.  

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az energia-befektetés tudatosságának összetevői, a rajthoz kapcsolódó ve-

zényszavak, a dobásokhoz kapcsolódó balesetvédelmi szabályok, idő- és 

távolságmérés, Kölyökatlétikai eszközök elnevezései, a tanult mozgások 

ismerete. A kitartás pozitív értékként való elfogadása. 

Matematika: mérés, 

mérhető tulajdonsá-

gok. 

Vizuális kultúra: köz-

vetlen tapasztalás út-

ján szerzett élmények 

feldolgozása, látvá-

nyok megfigyelése, le-

írása. 

Környezetismeret: tes-

tünk, életműködése-

ink. 

Kulcsfogalmak/fogalmak 

Futóiskola, dobóiskola, ugróiskola5, lendületszerzés, elrugaszkodás, re-

pülés, érkezés, elugrás, felugrás, leugrás, karlendítés, sprint (vágta), 

légzésszabályozás. 

Az 1–2. évfolyamban a kerettanterv mintegy 40 órában határozza meg azokat a fejlesztendő 

ismeretanyagot és fejlesztési követelményeket, melyek az atlétikához, annak mozgásanyagához 

szorosan kapcsolódnak. Ennél azonban ténylegesen lényegesen magasabb az óraszám és az az 

idő, amit az atlétikai jellegű feladatokra fordítunk a testnevelésórákon. Az atlétika ugyanis ala-

pozó jellegű, és mint az ember természetes mozgásait (gyaloglás, futás, ugrás, dobás) tartal-

mazza, így azt mondhatjuk, hogy más „fejlesztendő területekhez” (pl. gimnasztika, labdajáté-

kok, testnevelési játékok stb.) is szorosan kapcsolódik. Minden túlzás nélkül fogalmazhatunk 

úgy, hogy „Nincs testnevelésóra atlétika, illetve atlétikai jellegű feladatok és mozgások nélkül”! 

                                                 
5 A tantervben az ugróiskola kifejezés szerepel, azonban a szakirodalomban a szökdelő iskola elnevezéssel 

találkozhatunk. Vagyis a tantervben szereplő ugróiskola gyakorlatai alatt a szökdelő iskola gyakorlatait kell érteni. 
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A kerettanterv bár előzetes tudást nem fogalmaz meg az 1–2 évfolyam esetében, azonban 

tudnunk kell, hogy az óvodai nevelésben a különböző foglalkozások során vagy a kisgyerekek 

a játékaik során már gyakorolják a „futás, ugrás, dobás” mozgásanyagát. Mivel egyszerű moz-

gásformák, természetes mozgásaink, így az óvodai nevelés eszköztárában is szerepel. Amikor 

a gyerekek az általános iskolába kerülnek, már valamilyen technikával és valamilyen teljesít-

ménnyel képesek futni, egy- és kétkezes dobásokat végrehajtani, illetve el-le és felugrani egy 

illetve páros lábról is. A technikákban azonban lényeges eltérések lehetnek. 

Nevelési-fejlesztési célként fogalmazódik meg a „természetes mozgásformák sokoldalú al-

kalmazása az atlétikai jellegű mozgások végrehajtása során”. Azaz éppen a sokoldalú alkalma-

zás és gyakorlás alatt fog javulni a gyerekek technikai tudása. A különböző futások, futás köz-

beni feladatok, iram- és irányváltoztatásokkal történő futások segítenek a futások általános ko-

ordinációs mintájának kialakításában úgy, hogy nem a futásra, hanem a feladatokra vagy játé-

kos megoldásokra koncentrál a gyerek, tehát szinte „észrevétlenül” alakul és javul a technika. 

Fontos szempont ez ebben a korosztályban, hiszen ha azt mondjuk, hogy fussál a futósávban és 

közben javítom a hibákat, az kevésbé motiváló a gyerekek számára, könnyen unalmassá válhat. 

Ezekben a különböző feladatokkal vagy játékos megoldásokkal tarkított gyakorlatokkal meg-

kedveltethetjük a futást, és megszilárdíthatjuk a futás koordinációs mintáját, javíthatjuk a futó-

teljesítményüket. 

További célként fogalmazódik meg: „A Kölyökatlétika mozgásanyagának gyakorlása során 

az ügyesség, koordinációs képesség fejlesztése; a mozdulat- és reakciógyorsaság, az aerob ké-

pességek és a törzs és ízületi stabilizáció fejlesztése.” A kölyökatlétika mozgásanyagának és 

célrendszerének a lényege, hogy az atlétikus mozgásanyag szerepeltetésével, valamilyen fel-

adatmegoldással, játékos és versengéses feladatokkal szerettesse meg az atlétikát, annak moz-

gásanyagát. Pl. célba dobások, célba ugrások vagy szökdelések egy és páros lábon vonalon, 

akadályokon stb. A csapatversenyek során az atlétikus mozgásaik technikája fejlődik, és azok 

a kondicionális és koordinációs képességeik is, melyet az atlétika kiválóan fejleszt. 

A legutolsó, de talán a legfontosabb fejlesztési cél: „A gyakorlási folyamat során az önérté-

kelés fejlesztése, a gyakorlás fontosságának, hatásának tudatosítása az ügyesség és koordináció 

fejlődésében.” Vagyis ebben a célkitűzésben fogalmazódik meg a testnevelés tanítás lényege: 

a sportágak mozgásanyagának elsajátítása nem cél, hanem eszköz! Azáltal, hogy a gyerekek 

végrehajtják az atlétikus feladatokat egyénileg, párokban, csoportokban szerrel vagy anélkül, 

fejlődik a személyiségük, akaraterejük, döntési képességük, és olyan pozitív személyiségjegyek 

alakulnak ki, mint a mások segítése, fair play, küzdeni akarás stb. Az önértékelés kialakításának 

jó eszköze az atlétika, hiszen ez a sportág nagyon jól objektíven mérhető! 

Ismeretek, fejlesztési követelmények területén az 1–2. évfolyamra vonatkozólag a járás és 

futás, a szökdelések és ugrások, valamint a dobások és az atlétikai jellegű mozgások alkalma-

zása külön bontásban jelenik meg. 

Járás és futás mozgásformáiban a mozgásműveltség fejlesztése kapcsán előírásként meg-

jelenik: „egyenletes vagy változó sebességgel, különböző irányokba, mozgásútvonalon, külön-

böző lépésfrekvenciával és lépéstávolsággal, szabadon és akadályok felett (természetes és 

kényszerítő körülmények között)”. Ezeket a futófeladatokat, a különböző sebességgel és válto-

zatos irányokban és útvonalon, akadálypályán történő futásokat egyénileg vagy csapatfeladat 
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részeként fogalmazhatjuk meg játékos és versenyjelleggel alkalmazhatjuk. A kreatív feladat-

megoldásokkal tervezett futófeladatokat szívesen végzik a gyerekek, miközben a futás koordi-

nációs mintája javul. 

Ugrások és szökdelések mozgásformáiban a mozgásműveltség fejlesztése kapcsán előírás-

ként megjelenik: „egyenletes vagy változó ugrástávolsággal, magassággal, irányokban, moz-

gásútvonalon páros és egy lábon, különböző síkokban, kis ismétlésszámokkal”. Az ugrások 

általános koordinációs mintájának előkészítése történik az 1–2. évfolyamban, hiszen a nagyon 

sokféle ugró és szökdelő feladat végrehajtásának ez a célja. 

Dobások mozgásformáiban a mozgásműveltség fejlesztése kapcsán előírásként megjelenik: 

„lökő, hajító és vető gyakorlatok: döntően célba dobással vízszintesen és/vagy függőlegesen 

változó, váltakozó irányokba, különböző anyagú, formájú, súlyú eszközökkel”. A dobás általá-

nos koordinációs mintájának előkészítése történik. A különböző súlyú és méretű labdákkal és 

tárgyakkal végzett lökő-hajító és dobó feladatok távolságra, irányra és különböző célfelületre 

történő irányításával a dobások előkészítése történik az 1–2. évfolyamban. 

A tanterv külön pontban, hangsúlyozottan előírja „Az atlétikai jellegű mozgások alkalmazá-

sát játékokban és a Kölyökatlétika versenyrendszerében.” Ez az előírás külön is kiemeli a játé-

kos és kreatív feladatokat, valamint a Kölyökatlétikában már jól bevált színes és változatos 

játékos és csapatfeladatokat, illetve az atlétikus mozgásanyagot. 

Elvárt eredmény az 1–2. évfolyam végére 

 Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban 

 A futó-, ugró- és dobóiskolai alapgyakorlatok végrehajtása, azok vezető műveleteinek 

ismerete.  

 Különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása változó körülmények között, il-

letve játékban.  

 Széles körű mozgástapasztalat a Kölyökatlétika játékaiban. 

A szakembereknek úgy kell tervezni a tananyagot és a terveket megvalósítani, hogy a 2. 

évfolyam végére a gyerekek ismerjék a kölyökatlétikát, és végre tudják hajtani a futó-, ugró- és 

dobóiskola gyakorlatait, az atlétikai mozgásokban egy alapvető mozgásműveltség alakuljon ki, 

mely jó alapul szolgál a következő évfolyamokban. 

Tematikai egység/ fej-

lesztési cél 

Természetes mozgásformák az atlétika jellegű feladat-

megoldásokban 

Órakeret 

40 óra 

Előzetes tudás 

A futó-, ugró- és dobóiskolai alapgyakorlatok végrehajtása, azok vezető 

műveleteinek ismerete.  

Különböző intenzitású mozgások többször rövid ideig történő fenntartása 

játékos, változó körülmények között, illetve játékban.  

Széles körű mozgástapasztalat a Kölyökatlétika játékaiban. 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A futó-, ugró- és dobóiskola alapgyakorlatainak fokozódó pontosságú vég-

rehajtása. Idő- és tempóérzékelésen alapuló tartós futások gyakorlása. A 

mozdulat- és reakciógyorsaság, az aerob képességek és a törzs- és ízületi 

stabilizáció fejlesztése. Az atlétikai jellegű alapmozgások tanulása iránti 

motiváció erősítése a mozgások pontosságra törekvő, változatos gyakorlá-

sával.  

Az önértékelés további erősítése. A testséma, a testtudat, a figyelem össz-

pontosításának és a figyelem rugalmasságának fejlesztése. 
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2. Táblázat: Az atlétika alapjai és az atlétikus mozgásformák és feladatmegoldások megjele-

nése az 3–4. évfolyam kerettantervében. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Járás és futás mozgásformái: 

egyenletes és változó, illetve váltakozó ritmussal, sebességgel, erőkifejtés-

sel, lépéstávolsággal és/vagy lépésfrekvenciával; 

komplex akadálypályán;  

vágtafutás; tartós futás különböző terepeken; rajtgyakorlatok és a guggolórajt. 

Ugrások és szökdelések mozgásformái:  

Ugróiskolai6 gyakorlatok, sorozatszökdelések az ugrástávolság és -magas-

ság változtatásával, páros és egy lábon, különböző síkokban; távolugrás-

kísérletek elugrósávból guggoló- és/vagy lépőtechnikával; magasugrás-kí-

sérletek átlépő technikával; komplex futó- és ugróiskolai gyakorlatvariá-

ciók. 

Dobások mozgásformái: 

Egy- és kétkezes hajító-, lökő- és vetőmozdulatok célra, változó távolságra, 

különböző kiinduló helyzetekből. A forgómozgások előkészítő gyakorlatai. 

Hajítómozgások 3 lépéses dobóritmusban. 

Az atlétikai jellegű mozgások alkalmazása játékokban és a Kölyökatlétika 

versenyrendszerében: 

A Kölyökatlétika mozgásrendszerére épített szabályjátékok, feladatjáté-

kok, kreatív és kooperatív játékok, önálló, páros és csoportos ugróiskolai 

gyakorlatsorok, játékok alkotása. 

A Kölyökatlétika eszközkészletének sokoldalú felhasználása kontrollált 

csapatversenyek formájában.  

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az energia-befektetés tudatosságának összetevői. A futó-, ugró- és dobó-

feladatokhoz tartozó mozgások megnevezései, a tanult mozgások vezető 

műveletei, idő- és távolságmérés, atlétikai eszközök elnevezései. 

A Kölyökatlétikai versenyforma ismerete, az egyéni szerepvállalás fontos-

sága a csapat eredményessége érdekében.  

Közös szervezés, egymás teljesítményének értékelése és elfogadása. 

Környezetismeret: tes-

tünk, életműködéseink.  

Matematika: geometria, 

mérés, testek. 

Vizuális kommunikáció: 

közvetlen tapasztalás út-

ján szerzett élmények 

feldolgozása, látványok 

megfigyelése, leírása. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Futó-, ugró- és dobóiskola, váltott lábú szökdelés, váltás, gát, forgás, 

dobóritmus, sarok-talp gördülés. 

A 3–4. évfolyamban ugyancsak 40 órás keretre ad iránymutatást a tanterv. Előzetes tudás-

ként megfogalmazódik az, ami az 1–2. évfolyam végére tulajdonképpen elvárt eredményként 

lett feltüntetve, vagyis a kölyökatlétika ismerete, annak játékai, valamint a futó-, ugró- és do-

bóiskola feladataiban megszerezett jártasság. Erre épül tulajdonképpen a 3–4. évfolyam neve-

lési és fejlesztési célja. 

Amiben a 3–4. évfolyam lényegesen eltér az 1–2. évfolyamtól, az egyrészt a mozgáspontos-

ságra törekvésben, másrészt a képességfejlesztésben (így a teljesítményjavulásban) testesül 

meg. Járás és futás mozgásformáiban továbbra is meghatározó a különböző futóiskolai gya-

korlatok és futófeladatok alkalmazása, de a mozgáspontosság, a precíz technikai kivitelezés, a 

hibajavítás már fokozottabb figyelmet kap. 

                                                 
6 A tantervben az ugróiskola kifejezés szerepel, azonban a szakirodalombakban a szökdelő iskola elnevezéssel 

találkozhatunk. Vagyis a tantervben szereplő ugróiskola gyakorlatai alatt a szökdelő iskola gyakorlatait kell érteni. 
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Mozgásanyagában új elemként jelennek meg a vágtafutások és tartós futások, a rajtgyakor-

latok és a guggoló rajt alkalmazása. 

Ugrások és szökdelések mozgásformáiban ebben az életkorban is tovább kell alkalmazni az 

ugróiskola feladatait, a különböző szökdeléseket, ahol a pontos feladat végrehajtás fokozott 

figyelmet kap. Az 1–2. évfolyamhoz képest új mozgásanyagként szerepel a távolugrás, illetve 

ennek kísérlete a guggoló és/vagy lépő technika alkalmazása, oktatása. 

A magasugrás megjelenik új technikai elemként, ahol az átlépő technika alkalmazása az előírt. 

Dobások mozgásformáiban az egy- és kétkezes hajító-, lökő- és vetőmozdulatok alkalmazása 

továbbra is megmarad, de itt már előírásként megjelenik a „különböző kiindulóhelyzetekből való 

alkalmazásuk”. A dobások lendületszerzési szakaszainak előkészítése új ismertanyagként jelent-

kezik a „forgómozgások előkészítése” és a „hajítómozgások 3 lépéses dobóritmussal”. 

Az atlétikai jellegű mozgások alkalmazása játékokban és a Kölyökatlétika versenyrendsze-

rében követelményként megfogalmazódik ismételten. A 3–4. évfolyamban azonban ezekben a 

különböző játékos feladatokban a pontosságra, a mozgás precizitásra való törekvés, a teljesít-

ménybeli javulás szintén elvárás. A játékos és versenyfeladatokat a 3–4. évfolyamban tanult 

elemekkel lehet színesíteni. 

Elvárt eredmény a 3–4. évfolyam végére 

 Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban. 

 A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok vezető műveleteinek ismerete, precizitásra tö-

rekedve történő végrehajtása változó körülmények között. 

 A 3 lépéses dobóritmus ismerete. 

 A különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása játékos körülmények között, 

illetve játékban. 

 Tartós futás egyéni tempóban, akár járások közbeiktatásával is.  

 A Kölyökatlétika eszköz- és versenyrendszerének ismerete. 

 A Kölyökatlétikával kapcsolatos élmények kifejezése. 

Az elvárt eredményekben is megnyilvánul a mozgáspontosság és precizitás, mint a technika 

tökéletesítésének eredménye. A dobóritmus ismerete és elsajátítása nem csak a technika része, 

de jelentős a szerepe a dobásteljesítmény növelésében is. A kitartó vagy tartós futások megje-

lenése az állóképesség. 

4.2. Felső tagozat (5–8. évfolyam) testnevelés és sport 

Az felső tagozatos (5–8. évfolyam) testnevelésben a legfontosabb cél: a tanulók komplex ké-

pesség- és készségfejlesztése, a sportági képzés kiteljesedése, a technikák tökéletesítése, mozgás-

állandóság és teljesítménykonstancia fejlesztése, illetve a sportági eredményesség javítása. 

Ezen az iskolafokon a tanulók magasabb mozgásműveltséggel rendelkeznek az atlétikai moz-

gásformákban, és növekszik terhelhetőségük, valamint a mozgástanulás magasabb szintjére lép-

nek. A felső tagozathoz az alapokat az 1–4. évfolyamon megvalósuló céltudatos és tervszerű fej-

lesztőmunka eredményezi. Az 5. évfolyamtól megvalósul az a fajta komplex készség- és képes-

ségfejlesztés, mely az életkori sajátosságokat és a szenzitív időszakokat figyelembe veszi. Ekkor 

kezdődik el a sportági képzés, mely a 8. évfolyamra teljesedik ki a mozgáskészség és motoros 

képesség fejlesztésével. A tudatos fejlesztőmunka eredményeképp a tanulók az atlétikai mozgá-
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sokban igényes és sokoldalú mozgáskultúrával rendelkeznek, és magas szintű cselekvésbizton-

sággal, valamint az atlétikai mozgások reprodukciójának viszonylagos állandóságával. 

Ez az életkor kiemelkedő szerepet játszik a testnevelés és sport iránti elkötelezettség, az 

élethosszig tartó fizikai aktivitás iránti igény megalapozásában.  

A motoros tartalommal összefüggő kognitív képességek fejlesztése fokozott hangsúlyt kell, 

hogy kapjon. Ilyen ismeretkötők a személyi higiénével, a balesetek megelőzésével, az atlétikai 

versenyszabályokkal, az atlétikai versenyszámok alapvető technikai-taktikai tudáselemek, az 

életkorhoz igazított élettani ismeretek, a tudatos tanulást segítő cselekvési, biomechanikai, 

edzéselméleti elvek, módszerek, az atlétikai mozgások egészségmegőrzésben és fittség kiala-

kításában betöltött szerepe. 

5–8. évfolyamon fejlesztendő feladatok 

 az erkölcsi tulajdonságok fejlesztése, 

 nemzeti öntudat és hazafias nevelés,  

 a pályaorientáció megalapozása,  

 a demokráciára nevelés,  

 az önértékelés,  

 a testi és lelki egészség kialakítása,  

 a környezettudatosság fejlesztése,  

 az eredményes tanulás alapvető technikáinak elsajátíttatása, és az önálló testkulturális 

művelődés kialakítása, 

 a hatékony, önálló tanulás, valamint a szociális és állampolgári kompetencia kialakítása, 

 az anyanyelvi kommunikáció fejlesztése,  

 a kezdeményezőkészség, a vállalkozói kompetencia fejlesztése,  

 az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség kompetencia fejlesztése.  

5–6. évfolyam 

Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 
Atlétikai jellegű feladatok 

Órakeret 

40 óra 

Előzetes tudás 

A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok ismerete, precizitásra törekedve 

történő végrehajtása változó körülmények között. 

A 3 lépéses dobóritmus ismerete. 

A különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása játékos körülmé-

nyek között, illetve játékban. 

Tartós futás egyéni tempóban, akár járások közbeiktatásával is.  

A Kölyökatlétikával és/vagy a játékos feladatokkal kapcsolatos élmények ki-

fejezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az atlétikai cselekvésminták elsajátítása, illetve azok alkalmazása az egyéni 

adottságoknak megfelelően. 

Törekvés az atlétikai versenyszámok technikájának elsajátítására és a teljesít-

ménynövelésre. 

Fejlődés elérése a kondicionális képességek terén, különös tekintettel az aerob 

állóképességre, valamint az alsó- és felső végtag dinamikus erejére.  

A tartós futás technikájának optimalizálása, és az egyénhez igazított sebesség 

kialakulása.  

Kitartás és igyekezet a motoros képességfejlesztésben, valamint a tartós mun-

kavégzésben.  

Érdeklődés az atlétika sportág iránt.  

Tehetséggondozás a versenysport iránt érdeklődők számára. 
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3. Táblázat: Az atlétika jellegű feladatok és az atlétikus mozgásformák és feladatmegoldások 

megjelenése az 5–6. évfolyam kerettantervében. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások, rajtok 

Lassú futás tempóváltással, közbeiktatott feladatokkal. Futóiskolai gyakor-

latok. Akadályfutás. (A szabadban természetes akadályok, a teremben tor-

naszerek leküzdése.) Közepes iramú futás. Iramfutások lendületesen, termé-

szetes mozgással. Állórajt, térdelőrajt. Rajtok-indulások különböző kiinduló 

helyzetből. 

Vágtafutások, gyorsfutások irányváltoztatással, különféle színtereken. Re-

pülő és fokozó futások 30-40 m-en. Vágtafutások 20-30 m-en. Váltófutás, 

egykezes alsó váltás. Tartós futás a táv növelésével és a távnak megfelelő 

iram megválasztásával. 

Szökdelések, ugrások: 

Szökdelő és ugróiskolai7 gyakorlatok. Helyből távolugrás, folyamatosan is. 

Távolugrás guggoló vagy lépő technikával, 8-14 lépés nekifutásból az elug-

rás helyzetét tartva, elugró sávból. Magasugrás: 6-8 lépésről átlépő techni-

kával nyújtott vagy hajlított lábbal; magasugróversenyek. 

Dobások:  

Dobóiskolai gyakorlatok: dobások és lökések különböző kiinduló helyzetből 

tömött labdával, helyből és 3–4 lépéses lendületből. Dobások és lökések kü-

lönböző célba, különböző labdával. Vetőmozgás füles labdával célba (sáv, 

zóna) helyből és negyed fordulattal. Kislabdahajítás célba és távolba neki-

futással. Súlylökés helyből. 

Képességfejlesztés 

Az ideg-izom kapcsolat javítása futóiskolai gyakorlatokkal. Reagáló képes-

ség, reakciógyorsaság fejlesztése és felgyorsulási képesség fejlesztése rajt-

gyakorlatokkal. Gyorskoordinációs képességek fejlesztése különböző se-

bességgel végzett futásokkal. Aerob állóképesség fejlesztése, a kitartó futás 

távjának fokozatos növelésével és a távnak megfelelő egyéni iram kialakí-

tásával. Mozgásátállítódás képességének fejlesztése akadályfutásokkal. 

Kinesztétikus differenciáló képesség fejlesztése iramváltásos futással. A láb 

dinamikus erejének növelése ugróiskolai gyakorlatokkal. A dinamikus láb-

erő és a ritmusérzék növelése ugrókötél-gyakorlatokkal. 

Játékok, versengések 

Az atlétikai versenyszámok elsajátítását és begyakorlását segítő játékos fel-

adatmegoldások, testnevelési játékok és versenyek. Rajtversenyek. Futóver-

senyek 60 m-es távon, térdelő rajttal. Váltóversenyek. Helyből távolugró 

versenyek. Távol- és magasugró versenyek. Kislabda hajító versenyek hely-

ből és nekifutással. Súlylökő versenyek. Célba dobó versenyek. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A tartós futás technikájának optimalizálása, valamint az egyénhez igazított 

tartós futás sebességének kialakítása - a szabadidőben végzett önálló gya-

korlás elősegítése érdekében. A szabadidőben és különböző terepen vég-

zett tartós futások, kocogások előtti bemelegítő gyakorlatok elsajátítása. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A tartós futás, a gazdaságos vágtamozgás és az irambeosztással kapcsola-

tos alapismeretek. 

Ének-zene: ritmus-gya-

korlatok, ritmusok. 

Természetismeret: ener-

gianyerés, szénhidrátok, 

zsírok, állóképesség, 

erő, gyorsaság. 

Földrajz: térképismeret. 

Informatika: táblázatok, 

grafikonok. 

                                                 
7 A tantervben az ugróiskola és szökdelő iskola kifejezés is szerepel, azonban a szakirodalombakban a szök-

delő iskola elnevezéssel találkozhatunk. Vagyis a tantervben szereplő ugróiskola gyakorlatai alatt a szökdelő is-

kola gyakorlatait kell érteni. 
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El- és felugrásoknál az erőteljes kar- és láblendítés jelentősége.  

A nekifutás sebességének és az el-, illetve felugrás nagysága közti kapcso-

lat.  

Különböző eszközökkel különböző célba történő dobások célszerű végre-

hajtásával kapcsolatos ismeretek. 

A szabad levegőn rendszeresen végzett tartós futások szerepe az edzettség 

és a fittség kialakításában. 

A fejlesztő folyamat során alkalmazott játékok, játékos feladatmegoldások 

céljának és jelentőségének tisztázása az atlétikára jellemző cselekvésminták 

elsajátításában. 

Az alapvető versenyszabályok ismerete és betartása. 

Törekvés a tanulók önmagukhoz viszonyított teljesítményének emelésére, 

egymás teljesítményének elismerése. 

Az aerob jellegű futások jelentősége az egészség megőrzésében. 

Ismeretnyújtással érdeklődés felkeltés a rendszeresen végzett tartós futások 

iránt.  

Kulcsfogalmak/fogalmak Állórajt, térdelőrajt, vágtafutás, tartós futás, váltófutás, egykezes alsó 

váltás, aerob állóképesség, futóiskolai gyakorlatok, irambeosztás, el- és 

felugrás, hajítás, lökés, edzettség. 

Az 5–6. évfolyamban ugyancsak 40 órás keretre ad iránymutatást a tanterv. Előzetes tudás-

ként megfogalmazódik az, ami az alsó tagozat (3–4. évfolyam) végére tulajdonképpen elvárt 

eredményként lett feltüntetve, vagyis a kölyökatlétika ismerete, annak játékai, valamint a futó-, 

ugró- és dobóiskola feladataiban megszerezett jártasság. Kitartó futás, rajtok, vágtafutások, 3 

lépéses dobóritmus, a távol- és magasugrás előkészítése. Erre épül tulajdonképpen az 5–6. év-

folyam nevelési és fejlesztési célja. 

Amiben az 5–6. évfolyam lényegesen eltér a 3–4. évfolyamtól, az egyrészt az atlétikai moz-

gások egyéni adottságokhoz való igazításában nyilvánul meg. Fontos elemként említhetjük az 

igazi „sportági képzés” indulását, ami azt eredményezi, hogy ekkor indul be az atlétikai ver-

senyszámok technikájának elsajátítása a teljesítményre törekvéssel. A képesség fejlesztés szin-

tén fontos elemként jelenik meg. A tehetséggondozás szintén meghatározó elemként van jelen. 

Azok a tanulók, akik valamilyen atlétikai mozgásban, versenyszámban kimagaslóak, ügyesek 

az azokkal való foglalkozásban a továbbfejlődésük érdekében, vagyis az utánpótlás nevelés 

szintén feladatunk.  

A futások, rajtok kapcsán továbbra is megjelennek a különböző iramú és intenzitású futások, 

futófeladatok és futóiskolai gyakorlatok. 

Új technikai elemként jelennek meg az: állórajt, térdelőrajt, rajtok-indulások különböző ki-

induló helyzetből. Új elemként megjelennek még: a vágtafutások, repülő- és fokozófutások, 

váltófutás, egykezes alsó váltás.  

A tartós futásnál előírás a táv növelése, valamint a távnak megfelelő iram megválasztása. 

A szökdelések, ugrások kapcsán nem fogalmaz meg új technikai elemet, hiszen a 3–4. év-

folyamban már javasolt távolugrás guggoló vagy lépő technikával, illetve a magasugrás eseté-

ben az átlépő technikát nevesíti. A lendületszerzést, a nekifutás hosszát határozza meg, vagyis 

növeli az előző évfolyamokhoz képest. A végrehajtás precizitása és a technika tökéletesítése 

azonban már fokozottabb elvárás. 

A magas- és távolugró versenyek előírásával a versenyszabályok tudatosítását, a teljesít-

ményre törekvést célozza meg. 
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A dobások kapcsán tovább folyik a dobások koordinációs mintájának kialakítása a külön-

böző hajító, lökő- és vető mozgások alkalmazásával. Új elemként megfogalmazódik a kislabda-

hajítás távolságra illetve a helyből súlylökés. 

Külön elvárt elemként jelenik meg a képességfejlesztés illetve a prevenció, az életvezetés, 

az egészségfejlesztés, melyeket az alsó tagozatban nem nevesített külön. 

A képességfejlesztés kapcsán felsorolja azokat a kondicionális és koordinációs képessége-

ket, melyeket az atlétikus mozgásokkal kiválóan fejleszteni lehet, illetve amelyeknek fejlesz-

tése ebben az életkori szakaszban kiemelt jelentőséggel bírnak. 

Játékok, versengések kapcsán már az atlétika szabályainak alkalmazásával és a tanult tech-

nikai elemek felhasználásával különböző futó-, ugró- és dobóversenyeket ír elő. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés vonatkozásában felhívja a tartós futásokra, koco-

gásokra a figyelmet, mely beépülhet a fiatalok életvitelébe, így amennyiben ezt a szabadidejük-

ben is szívesen űzik, vagy akár majd felnőtt korukban is, prevenciót jelenthetnek a szív- és 

érrendszeri megbetegedések, a szívinfarktusok, a kóros kövérség stb. ellen. A bemelegítés sze-

repére és jelentőségére hívja fel a figyelmet. 

Elvárt eredményei az 5–6. évfolyam végére 

 Atlétika jellegű feladatok 

 A tanult futó-, ugró-, dobógyakorlatok jártasság szintű elsajátítása. 

 A rajtok végrehajtása az indítási jeleknek megfelelően.  

 A vágta és a tartósfutás technikájának végrehajtása a mozgásmintának megfelelően. 

 Ugrásoknál a nekifutás távolságának és sebességének kialakítása tapasztalatok felhasz-

nálásával.  

 A kislabda-hajító technika képességeknek megfelelő elsajátítása.  

 A kar- és láblendítés szerepének ismerete az el- és felugrások eredményességében. 

 Az atlétikai versenyek alapvető szabályainak ismerete.  

Szervezési feladatok vállalása a tanórai versenyek lebonyolításában. 

A várt eredményekben is megjelenik a sportági képzés, hiszen a versenyszabályok ismerete, 

a tanult mozgástechnikák ismerete dominánsan megjelenik az elvárt eredmények között is. El-

várt eredményként nevesítették, hogy a tanulókat be kell vonni a tanórán szervezett atlétikai 

versenyek lebonyolításába, mely szintén a versenyekben való jártasságot erősíti, valamint az 

atlétikai szabályok tudatosítását, elmélyítését segíti gyakorlat közben. 

7–8. évfolyam 

4. táblázat: Az atlétikai jellegű feladatok és az atlétikus mozgásformák és feladatmegoldások 

megjelenése a 7–8. évfolyam kerettantervében. 

Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 
Atlétikai jellegű feladatok 

Órakeret 

45 óra 

Előzetes tudás 

A tanult futó-, ugró-, dobógyakorlatokban való jártasság. 

A rajtok mozgáselemeinek végrehajtása az indításjeleknek megfelelően.  

A futómozgás technikájának alkalmazása a vágta-, illetve a tartósfutásban. 

Tapasztalat a nekifutás távolságának és sebességének megválasztásában. 

Kislabdahajítás. 

A kar- és láblendítés szerepe az el- és felugrások eredményességében. 

Az atlétikai versenyek lényeges szabályai. 
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Szervezési feladatok vállalása a tanórai versenyek lebonyolításában. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az atlétikai cselekvésminták sokoldalú és célszerű alkalmazása. 

Futó-, ugró- és dobógyakorlatok képességeknek megfelelő elsajátítása és a 

versenyszabályoknak megfelelő alkalmazása. 

Az atlétika versenyszámainak eredményes tanulását és a teljesítmények javu-

lását megalapozó motoros képességekben mérhető fejlődés elérése.  

A vágta-, a tartós-, valamint a váltófutás technikájának a mozgásmintához kö-

zelítő bemutatása. 

Ugrásoknál az optimális nekifutás, valamint az erőteljes kar- és láblendítés ki-

alakítása.  

A hajításnál, lökésnél a lendületszerzés és kidobás összekapcsolása. 

Az ugrásoknál és a dobásoknál érvényesülő alapvető fizikai törvényszerűsé-

gek ismerete.  

A futás, a kocogás élettani jelentőségének ismerete.  

Az érdeklődés cselekvésekben történő kinyilvánítása az atlétikai mozgások, 

valamint a sportolás és a rendszeres testedzés iránt. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások, rajtok 

A korábban tanult rajtformák (álló- és térdelőrajt) gyakorlása. Térdelőrajt 

rajtgépről. Rajtversenyek állórajttal, térdelőrajttal 15-20 m-es távon. Re-

pülő és fokozó futások. Gyorsfutások játékosan és versenyek alkalmazásá-

val 30-60 m-es távon. Iramfutás, tempófutás a táv fokozatos növelésével. 

Váltófutás váltózónában, egyenesben, játékosan és versenyszerűen, egyke-

zes váltással. Tartós futás a táv és az intenzitás növelésével. Futás felada-

tokkal, akadályokkal, átfutás akadályok felett. Futóiskolai gyakorlatok.  

Szökdelések, ugrások 

Szökdelő és ugróiskolai gyakorlatok8. Sorozat el- és felugrások. Helyből 

távolugrás. Távolugrás guggoló vagy lépő technikával. A nekifutás, az el-

ugrás és a talajfogás iskolázása (elugró sávból). Magasugrás átlépő és gu-

ruló technikával. A nekifutás és a felugrás iskolázása.  

Dobások 

Dobóiskolai gyakorlatok. Dobások, lökések különböző kiinduló helyzetből 

tömött- és füles labdával, célba is. Vetés füles labdával zónába vagy célba, 

egy és két kézzel (jobb és bal kézzel). Kislabdahajítás helyből, nekifutás-

sal hármas és ötös lépésritmusból. Kislabdahajítás célba. Súlylökés hely-

ből és becsúszással (jobb és bal kézzel is). Vetés füles labdával távolba és 

célba, egy és két kézzel. Vetés tömött labdával, két kézzel két oldalra. Ve-

tések negyed- és egész fordulattal, a pördület iskolázása. 

Képességfejlesztés  

Az ideg-izom kapcsolat fejlesztése futóiskolai gyakorlatokkal. A reakció- 

és a vágtagyorsaság fejlesztése rajtokkal és vágtafutásokkal. Az idő- és 

tempóérzék fejlesztése iram- és tempófutásokkal. Gyorskoordinációs ké-

pességek fejlesztése különböző sebességgel végzett futásokkal. Az aerob 

állóképesség fejlesztése növekvő intenzitású tartós futással. Az ugrások-

hoz szükséges gyorserő fejlesztése szökdelő és ugróiskolai gyakorlatokkal, 

valamint sorozat el- és felugrásokkal. A dobóerő és dobóügyesség fejlesz-

tés tömött- és füles labda dobásokkal. 

Játékok, versengések 

Ének-zene: ritmusgya-

korlatok, ritmusok. 

Biológia-egészségtan: 

energianyerés, szénhid-

rátok, zsírok, állóképes-

ség, erő, gyorsaság. 

Informatika: táblázatok, 

grafikonok. 

Földrajz: térképismeret. 

                                                 
8 A tantervben az ugróiskola és szökdelő iskola kifejezés is szerepel, azonban a szakirodalombakban a szök-

delő iskola elnevezéssel találkozhatunk. Vagyis a tantervben szereplő ugróiskola gyakorlatai alatt a szökdelő is-

kola gyakorlatait kell érteni. 
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Az atlétikai versenyszámok eredményes elsajátítását és az azokban elér-

hető teljesítmény fokozását elősegítő adekvát játékos feladatok és testne-

velési játékok alkalmazása, versenyszerűen is. Az atlétikai versenyszá-

mokban lebonyolított versenyek. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Az atlétikai mozgások cselekvésmintáinak optimalizálása növeli a min-

dennapi cselekvések és feladathelyzetek biztonságos megoldását. Az élet-

kori periódushoz igazodó arányos és harmonikus erőfejlesztés elősegíti az 

atlétikus versenyszámok eredményes elsajátítását, és rögzíti a 

biomechanikailag helyes testtartást. A futások különböző formáinak és kü-

lönböző terepen történő végzése cselekvésmintát szolgáltatnak a szabad-

időben, és különböző terepen végzett tartós futások, kocogások számára. 

Levezetés, a szervezet lecsillapítása. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A rajtolás sikerében kiemelt szerepet játszó indulás utáni fokozatosan nö-

vekvő és gyorsuló lépések, a lábak és a karok aktív munkájának tudatosí-

tása. 

Az ugrásoknál és a dobásoknál érvényesülő alapvető fizikai törvényszerű-

ségek. 

Az „aktív elugrás” értelmezése. 

Az ugrások és dobások eredményes elsajátításához szükséges erőfajták, in-

formációk a passzív mozgatórendszer megterhelését, károsodását okozó 

erőedzésekről. 

A mozgáskoordináció szerepének tudatosítása az állóképességi és gyorsa-

sági teljesítményekben. 

Az akarati tényezők szerepe az állóképességet igénylő teljesítményekben. 

Alapvető ismeretek a terhelési összetevőkről. 

Ismeretek a tartós terhelések hatásáról a keringési rendszerre, a szervek és 

szervrendszerek szabályozására, működésük gazdaságosságára és a tanu-

lásban érvényesülő teljesítőképességre. 

Az atlétikai képzéssel pozitív magatartásbeli tulajdonságok fejlesztése. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Váltózóna, egykezes váltás, magasugrás guruló technikával, hármas-

ötös lépésritmus, vetés, ideg-izom kapcsolat, reagáló-gyorsaság, vágta-

gyorsaság, aktív és passzív mozgatórendszer, terhelési összetevő. 

A 7–8. évfolyamban az eddig tapasztalt 40 órás keret 45 órára emelkedik, melyre a kerettan-

terv iránymutatást ad. Előzetes tudásként megfogalmazódik az, ami az 5–6. évfolyam végére 

elvárt eredmény, vagyis: a futó-, ugró-, dobógyakorlatokban megszerzett jártasság, a rajtok 

mozgáselemeinek végrehajtása az indításjeleknek megfelelően, a futómozgás technikájának al-

kalmazása a vágta-, illetve a tartósfutásban, az ugrások esetében tapasztalat a nekifutás távolsá-

gának és sebességének megválasztásában, kislabdahajítás ismerete, az atlétikai versenyek lénye-

ges szabályainak ismerete és jártasság a tanórai atlétikai versenyek szervezésében. 

A 7–8. évfolyamban nevelési és fejlesztési célként fogalmazódik meg: az atlétikai mozgások 

sokoldalú alkalmazása, az „alkalmazott tudás” elérése, az atlétikai futások, ugrások és dobások 

versenyszabályoknak megfelelő alkalmazása. A képességfejlesztés terén azt a célt fogalmazza 

meg, hogy az atlétikai versenyszámokban való nagyobb teljesítmény elérését segítő képesség-

fejlesztés valósuljon meg. 

Amiben a 7–8. évfolyam lényegesen eltér az 5–6. évfolyamtól, az a technika tökéletesítése, 

vagyis az ugrások, dobások technikai elemeinek iskolázása, a futás koordinációs mintájának 

tökéletesítése, a futásteljesítmény javítása. 
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A futások, rajtok kapcsán továbbra is megjelennek a különböző iramú és intenzitású futások, 

futófeladatok és futóiskolai gyakorlatok, rajtversenyek, váltófutások. Már új technikai elem 

nem jelenik meg, azonban elvárásként a tartós futás távjának és a terhelés intenzitásának növe-

lése fogalmazódik meg. 

A szökdelések, ugrások kapcsán a távolugrásban nem fogalmaz meg új technikai elemet, 

hiszen már a 3–4. évfolyamban már javasolt távolugrás guggoló vagy lépő technikával ugyan-

csak visszatérő technikai elemként van jelen. Azonban a technika tökéletesítésére, a mozgás 

precizitására való törekvést határozottan kéri: „A nekifutás, az elugrás és a talajérés iskolázása 

(elugró sávból).” A magasugrás esetében az átlépő technika már nem új elem, azonban megje-

lenik új technikai elemként a „magasugrás guruló technikával”. A magasugrás esetében is el-

várás a technika csiszolása, hiszen „a nekifutás és a felugrás iskolázása” nevesítésre került.  

A dobások kapcsán tovább folyik a dobások koordinációs mintájának kialakítása a külön-

böző hajító, lökő- és vetőmozgások alkalmazásával. A dobások esetében a lendületszerzésre 

vonatkozóan új technikai elemek kerültek megnevezésre. A lendületszerzés megnövelése egy-

ben a nagyobb teljesítmény biztosításának egyik feltétele is. 

Új elemként megfogalmazódik a kislabdahajítás „ötös lépésritmussal”, mely a korábban al-

kalmazott 3-as lépésritmusra épít. 

A súlylökés esetében új elem a becsúszás ismerete, a vetéseknél a fordulatokkal való végre-

hajtás. 

A képességfejlesztés kapcsán felsorolja azokat a kondicionális és koordinációs képessége-

ket, melyeket az atlétikus mozgásokkal kiválóan fejleszteni lehet, illetve amelyeknek fejlesz-

tése ebben az életkori szakaszban kiemelt jelentőséggel bírnak. Külön figyelmet kap az aerob 

állóképesség, a gyorsaság különböző megnyilvánulási formáinak fejlesztése és az Ügyesség, 

fejlesztés mint az összetett koordinációs képességfejlesztés eszköze. 

Játékok, versengések kapcsán már az atlétika szabályainak alkalmazásával és a tanult tech-

nikai elemek felhasználásával különböző futó-, ugró- és dobóversenyeket ír elő, illetve az atlé-

tikai versenyszámokban való versenyek alkalmazása jelenik meg dominánsan. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés vonatkozásában felhívja a tartós futások, kocogá-

sokra a figyelmet, mely beépülhet a fiatalok életvitelébe, ezt azonban a korábbi életszakaszban 

(5–6. évfolyam) is nevesítette, új elemként az erőfejlesztés és az atlétikai mozgások techniká-

jának tökéletesítése kap hangsúlyt. Az 5–6. évfolyamban a bemelegítésre, addig a 7–8. évfo-

lyamban a levezetésre, a szervezet lecsillapítására fókuszál. 

Elvárt eredmény a 7–8. évfolyam végére 

 Atlétika jellegű feladatok. 

 Az atlétikai cselekvésminták sokoldalú és célszerű alkalmazása. 

 Futó-, ugró- és dobógyakorlatok képességeknek megfelelő végzése a tanult versenysza-

bályoknak megfelelően. 

 Mérhető fejlődés a képességekben és a sportági eredményekben. 

 Az atlétikai alapmozgásokban mozgásmintához közelítő bemutatás, a lendületszerzések 

és a befejező mozgások összekapcsolása. 

 A futás, a kocogás élettani jelentőségének ismerete. 
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A várt eredményekben még inkább fókuszáltan jelenik meg a „sportági képzésre” való tö-

rekvés, hiszen a versenyszabályok ismerete, a tanult mozgástechnikák versenykörülmények kö-

zött való alkalmazása még markánsabban megjelenik az elvárt eredmények között. 

A képességfejlesztés, a teljesítményjavulás, a mozgásműveltség fejlesztése, a technika töké-

letesítése fontos és kívánatos eredmény a 7–8. évfolyam végére. 

A testnevelő tanár asszisztensnek és a testnevelő instruktornak az alábbi ismeretekkel és 

kompetenciákkal kell rendelkezniük (Seres János: Atlétika elmélete és gyakorlata I., II. tantár-

gyi tematika kézirata): 

 Előkészítő futásgyakorlatok, rávezető gyakorlatok, futóiskola gyakorlatok, futófeladatok, 

járások, futások alkalmazása játékos feladatmegoldásokban. 

 Az iskolai tanterv (1–4. évfolyam) futás gyakorlatanyagának, technikájának megismerése. 

 Előkészítő ugrásgyakorlatok; sorozat el- és felugrás technikai végrehajtás, szökdelő-, ug-

róiskola. Ugrások alkalmazása játékos feladatmegoldásokban. 

 Az iskolai tanterv (1–4. évfolyam) ugrás gyakorlatanyagának, technikájának megismerése. 

 Előkészítő dobásgyakorlatok; lökésgyakorlatok, hajításgyakorlatok, vetésgyakorlatok 

technikája. Dobások alkalmazása játékos feladatmegoldásokban. 

 Az iskolai tanterv (1–4. évfolyam) dobás gyakorlatanyagának, technikájának megismerése. 

 Járás és futás felhasználása képességfejlesztésre (elsősorban állóképesség). 

 Ugrások, szökdelések felhasználási lehetőségei képességfejlesztésre. 

 Képességfejlesztés atlétikai dobásgyakorlatokkal. 

 Az atlétikai jellegű mozgások alkalmazása játékokban és a Kölyökatlétika versenyrend-

szerében. 

 Az iskolai tanterv (5–8. évfolyam) futás mozgásanyag technikájának megismerése. Az 

előkészítő futásgyakorlatok: rávezető gyakorlatok, futóiskola gyakorlatok, futófeladatok 

helyes technikai végrehajtásának elsajátítása. 

 Az iskolai tanterv (5–8. évfolyam) ugrás mozgásanyag technikájának megismerése. Az 

előkészítő ugrásgyakorlatok: sorozatszökdelések és -ugrások, ugróiskolai gyakorlatok he-

lyes technikai kivitelezése. 

 Az iskolai tanterv (1-8. évfolyam) dobás mozgásanyag technikájának megismerése. Az 

előkészítő dobásgyakorlatok helyes technikai kivitelezése. 

 Az iskolai tanterv futás mozgásanyagának oktatásmódszertana. 

 Az iskolai tanterv ugrás mozgásanyagának oktatásmódszertana. 

 Az iskolai tanterv dobás mozgásanyagának oktatásmódszertana. 

 Atlétikai jellegű óra mozgásanyag oktatásához szükséges előkészítő és szervezési feladatok. 

 Iskolai atlétikai versenyek, diákolimpiai versenyek lebonyolítása, szervezési feladatai. 

 Atlétikai jellegű mozgások játékban és játékos feladatmegoldásokban való alkalmazásá-

nak módszertana. 

 Terematlétika mozgásanyaga, terematlétika versenyek rendezése. 

 Az atlétikai mozgásanyag felhasználási lehetősége képességfejlesztésre (állóképesség, 

gyorsaság, gyorserő), a képességfejlesztés elvei és módszerei, alkalmazhatóságuk az ál-

talános iskolában. 

 Mikrotanítás az általános iskola (1-8. évfolyam) atlétika mozgásanyagából (bemelegítés, 

technika, képességfejlesztés). 
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Szakmai tudás 

 Érti és értelmezni tudja az atlétika sportág szerepét a testi nevelésben, jelentőségét a sport-

mozgalomban, az egészséges életmód kialakításában, valamint a rendszeres fizikai akti-

vitásra nevelésben. 

 Rendelkezik mozgástapasztalattal az atlétika mozgásanyagából, ismeri az általános isko-

lai tanterv (1-8. évfolyam) atlétika követelményét, abból képes alapszintű technikai be-

mutatásra az oktatás bármely szakaszában. 

 Ismeri az atlétika mozgásanyagának felhasználási lehetőségét az aktív szabadidő eltöltési 

formákban, a rekreációs célú rendszeres fizikai aktivitásban. 

 Az atlétikára – gazdag tartalmánál fogva – mint a személyiség sokoldalú kibontakozásá-

nak kiváló eszközére tekint az iskolai testnevelésben és a testi nevelés más területein. 

 Tisztában legyen azzal, hogy az atlétika természetes mozgáskészségein alapuló verseny-

számai (futás, ugrás, dobás) minden életkorban az életkori sajátosságoknak megfelelően 

művelhetők. 

 Ismeri az atlétika korrekt versenyszabályait, melyek lehetőséget nyújtanak a sportszerű 

vetélkedés örömének átéléséhez, és meghatározzák a versenyszámok technikáját. 

 Tudja, hogy az atlétika mozgásanyagának sokféleségével, mérhetőségével lehetőséget 

nyújt a tanulóknak arra, hogy információkat kapjanak kondicionális állapotukról, fejlő-

désük dinamizmusáról. 

 Tisztában van azzal, hogy az atlétika oktatásának közvetlen célja valamilyen jól definiált 

mozgástechnika megvalósítása mellett valamilyen sebességgel történő járás vagy futás, 

valamilyen távolságra vagy magasságra ugrás, valamilyen távolságra dobás. Egy-egy at-

létikai mozgásnak van célértéke és eszközértéke, s mindez a mozgáscselekvések alkal-

mazásának függvénye, az alkalmazás módja határozza meg, hogy a végzett cselekvés a 

koordinációs és kondicionális képességek, tulajdonságok milyen körét alakítja ki, fej-

leszti tovább. 

 Átlátja azt az összefüggést, melyben az atlétikai mozgások céljából következik, hogy az 

atlétika oktatása során biomechanikai, élettani, antropometriai szempontból legjobb, leg-

gazdaságosabb, legeredményesebb gyalogló, futó, ugró és dobó mozgás kialakítására kell 

törekedni. 

 Tudja, hogy az atlétika mozgásanyaga – a sportági technika részeként, vagy a kondicio-

nális és koordinációs feltételek eszközeként – áthatja, átszövi a különböző sportágak tel-

jesítményprofilját. Az atlétika – teljes mozgásanyagával – a testnevelés és sport legkü-

lönbözőbb területei számára nélkülözhetetlen, alapozó sportág. 

 Ismeri az atlétikai futások jellemző sajátosságait, a futás közben érvényesülő törvénysze-

rűségeket, a tevékenység ideje és a haladási sebesség közötti kapcsolatot, a futás pszichi-

kai, fiziológiai és antropológiai sajátosságait, az eredményes végrehajtáshoz szükséges 

kondicionális és koordinációs képességek fejleszthetőségi lehetőségét és korlátait. Ismeri 

a futások végrehajtása során tapasztalható élettani jelenségeket, és azok energetikai hát-

terét, a környezeti feltételek teljesítményt befolyásoló hatását. 

 Ismeri az atlétikai ugrások jellemző sajátosságait, felosztását a tevékenységi cél alapján, 

az ugrások végrehajtásához szükséges pszichikai, fiziológiai és antropológiai jellemző-

ket, az eredményes kivitelezéshez szükséges kondicionális és koordinációs képességek 
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hátterét. Ismeri a mozgás kivitelezésének szerkezeti sajátosságait és azok változását a ha-

ladási sebesség függvényében. Ismeri a mozgásvégrehajtás szerkezeti sajátosságait, fő és 

részmozzanatainak alapvető funkcióit, a tevékenység környezeti feltételeinek teljesít-

ményt befolyásoló hatását. 

 Ismeri az atlétikai dobások célját, jellegét, legfontosabb versenyszabályait, a dobások ki-

vitelezésének biomechanikai fiziológiai és pszichikai hátterét. Tisztában van a dobások 

legfontosabb technikai mozzanataival, a kondicionális képességek teljesítményt befolyá-

soló szerepével. 

 Ismeri az atlétikában szükséges mozgáskészségek (technikai készség) kialakításának elő-

feltételeit, a kondicionális képességek fejlesztésének lehetőségeit, a koordinációs képes-

ség és a kondicionális képességek közötti összefüggésből adódó feladatokat. 

Szakmai képességek 

 Rendelkezik olyan ismeretanyaggal, melynek segítségével átlátja az atlétika cél-, feladat- 

és eszközrendszerét, a mozgásanyag illeszkedését a testnevelés cél- és feladatrendszeréhez. 

 Ismerje az atlétika mozgásanyagának szervezetre kifejtett élettani hatásait, a szív-vérke-

ringési rendszer, a mozgatórendszer terhelhetőségének lehetőségeit és korlátait a külön-

böző korosztályokban (1–8. évfolyam). 

 Az oktatás bármely szakaszában képes alapszintű technikai bemutatásra az általános is-

kolai tanterv (1–8. évfolyam) atlétika mozgásanyagából. 

 Képes az atlétika mozgásanyagának felhasználásával iskolai és iskolán kívül szabadidős 

programok szervezésére, a tanulók szakmai irányítására rekreációs célú fizikai aktivitás-

ban. 

 Képes az atlétika által társadalmi és egyéni (ön)fejlődés iránti elkötelezettséget és az ezzel 

összefüggő magatartásmintákat és képességeket közvetíteni. 

 Képes az atlétika mozgásanyagát az általános iskola minden (1-8.) évfolyamán életkori 

sajátosságoknak megfelelően oktatni, versenyszabályaiban rejlő lehetőségeit nevelési 

céljaink megvalósítása érdekében alkalmazni. 

 Képes változatos, élményszerű foglalkozások megtartására, személyiségével hatással van 

tanítványai kezdeményezőkészségére, önálló munkára való hajlandóságára, figyelmet éb-

reszt saját kondicionális állapotuk reális megítélésére, a fejlődés követésének igényét 

kelti fel bennük. 

 Tanítványai számára képes közvetlen és hosszabb távú célok megfogalmazására, tudato-

sítja számukra az atlétikai mozgások kettősségének – cél- és eszközérték – jelentőségét. 

 Felkészültsége alkalmassá teszi, hogy tanítványai számára érthetővé váljanak az atlétikai 

mozgások felhasználása során a koordinációs és kondicionális képességek, tulajdonságok 

milyen körét alakítja ki, fejleszti tovább. 

 Szakmai képességeit kihasználva törekszik biomechanikai és élettani szempontból leg-

gazdaságosabb és legeredményesebb futó, ugró, dobó mozgás kialakítására. 

 Tudja komplexen értékelni az atlétika mozgásanyagát, melyet más sportágakban a tech-

nika részeként vagy a kondicionális és koordinációs feltételek kialakításának eszközeként 

használnak. 
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 Képes legyen új ismeretekkel bővíteni szaktudását, felismerni a szaktudományokkal való 

együttműködés szükségességét, s mindazt alkalmazni oktató-nevelő munkájában. 

 Képes elemezni az atlétika sportág pedagógiai és pszichikai fejlesztő, nevelő hatásait, 

mindezeket képes legyen közvetíteni tanítványai felé a sportág iránti érdeklődésük meg-

teremtése és fenntartása érdekében az ehhez szükséges feltételek biztosítása mellett. 

 Legyen képes az atlétikai mozgások nyújtotta sikeres teljesítmény körülményeinek meg-

teremtésére, tehetséges tanulók kiválasztására, fejlődésük biztosítására. 

 Alkalmazzon olyan módszereket, melyek hatékonyan segítik az atlétikai mozgások tech-

nikájának elsajátítását, és biztosítja az egészség megőrzését. 

 Tájékozott legyen az atlétika sportágat érintő tehetséggondozó és kiválasztandó, verseny-

zési lehetőséget biztosító programokról (Kölyökatlétikai program, diákolimpia, emlék-

versenyek stb.) Képes legyen hasonló, az iskola hagyományait erősítő versenyek meg-

rendezésére. 

 Ismerje a Nemzeti alaptanterv, a Kerettanterv tartalmát, tisztában legyen annak szabá-

lyozó szerepével, jogi hátterével, összefüggésrendszerével. Ezen dokumentumok felhasz-

nálásával képes legyen tanmenet elkészítésére, tanítási egységek megtervezésére, szak-

szerű tanóra megtartására. 

Szakmai szerepvállalás és elkötelezettség 

 Az atlétika oktatását a nevelés, a sokoldalú személyiségfejlesztés részeként kezeli, figye-

lembe veszi a tanulók egyéni sajátosságait, személyes példájával és a közösségi viszo-

nyok szervezésével hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók nyitottá váljanak a sporttevékeny-

ségekben, és ezen keresztül a demokratikus társadalomban való aktív részvételre. 

 Legfontosabb szempontként az egészség megóvására és megszilárdítására koncentrál, ki-

használja a tanulók természetes mozgásvágyát, -igényét, fejlődési szükségletét és a sze-

mélyiség formálódását, mint fontos motivációt felhasználja. 

 Az atlétikai mozgásokat elsősorban szabad levegőn, a természet erőinek érvényesülése 

közepette oktatja, gyakoroltatja, a komplex (fizikai és szellemi munka elemeit egyaránt 

tartalmazó) általános munkaképesség fejlesztésének minden életkorban elsődlegességet 

biztosít a leszűkített speciális munkaképességgel szemben. 

 A különböző atlétikai mozgások megtanításával tanítványai olyan készségekre és képes-

ségekre tesznek szert, amelyek változó körülmények között a mindennapi életben, vagy 

más sportágakban segítségükre lesznek. 

 A tanultak alkalmazási lehetőségeinek megteremtésére, valamint a sportolási, verseny-

zési igény felkeltésére különös gondot fordít iskolai sportköri foglalkozások vezetésével, 

a felkészülés rendszerességével sportszerű magatartást alakít ki tanítványaiban, erősíti az 

iskola hagyományait. 

 Törekszik az atlétika megszerettetésére, a szabadidős tevékenységben alkalmazható moz-

gásformák népszerűsítésével szélesebb tanulói kör számára nyújt versenyzési lehetőséget. 

 Tisztában van azzal, hogy az atlétikai mozgás eredményes megtanításának és alkalmazá-

sának elengedhetetlen feltétele mindazon fizikai és szellemi képességek fejlesztése, ame-

lyek éppen az adott atlétikai számban jutnak kifejezésre. 
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 Jellemzi a problémamegoldó szemléletmód, újszerű megoldások alkalmazásával, vala-

mint a foglalkoztatási formák megfelelő kiválasztásával élményszerű foglalkozások tar-

tása. Ezek járulnak hozzá a sikerélmény megszerzéséhez és a teljesítmény fokozásához. 

 Az atlétika megszerettetésével, a testedzési, versenyzési igény felkeltésével, a tehetségek 

kiválasztásával segít az élsport utánpótlásának biztosításában. 

 Érzékeli az atlétika sportágban zajló fejlődési folyamatokat, a sporttudomány eredmé-

nyeit saját gyakorlati tapasztalatával összhangban igyekszik hasznosítani. 

Ellenőrző kérdések 

1. Sorolja fel és mutassa be az atlétika jelentőségét! 

2. Hogyan tudjuk az atlétika számait felosztani? 

3. Ismertesse az atlétika, az atlétikus mozgások jellemzőit, mozgásrendszertani besorolásu-

kat, az atlétika helyét a többi sportágak között! 

4. Ismertesse az atlétika, az atlétikus mozgásminták oktatása során a főbb módszertani 

szempontokat és elveket! 

5. Ismertesse az atlétika főbb célkitűzéseit és feladatait az alsó tagozatban (1–4 évfolyam)! 

6. Nevezze meg a futóiskola, szökdelő iskola és dobóiskola gyakorlatait! 

7. Ismertesse a legfontosabb ismereteket/fejlesztési követelményeket az atlétika alapjai és 

az atlétikus mozgásformák és feladatmegoldások területén az 1–2. évfolyamban. 

8. Milyen elvárt eredmények nevesíthetők az atlétika kapcsán az 1–2. évfolyam végére? 

9. Ismertesse a legfontosabb ismereteket/fejlesztési követelményeket az atlétika alapjai és 

az atlétikus mozgásformák és feladatmegoldások területén a 3–4. évfolyamban. 

10. Milyen elvárt eredmények nevesíthetők az atlétika kapcsán a 3–4. évfolyam végére? 

11. Ismertesse az atlétika főbb célkitűzéseit és feladatait a felső tagozatban (5–8. évfolyam)! 

12. Ismertesse a legfontosabb ismereteket/fejlesztési követelményeket atlétikai jellegű felada-

tok és az atlétikus mozgásformák és feladatmegoldások területén az 5–6. évfolyamban. 

13. Milyen elvárt eredmények nevesíthetők az atlétika kapcsán az 5–6. évfolyam végére? 

14. Ismertesse a legfontosabb ismereteket/fejlesztési követelményeket az atlétikai jellegű fel-

adatok és az atlétikus mozgásformák és feladatmegoldások területén a 7–8. évfolyamban. 

15. Milyen elvárt eredmények nevesíthetők az atlétika kapcsán a 7–8. évfolyam végére? 

Fogalomtár 

Egzakt: „szabatos, egyértelmű, pontosan meghatározott”, „a szubjektív értékelést kizáró 

Etalon: „hiteles mérték”, „hiteles mintapéldány”. (IdSz.) 

Mozgáspontosság: „egy olyan mozgástulajdonság, mely egy mozgásvégrehajtás célbiztonsá-

gát különösen egy előre megadott mozgásformában való megegyezését tartalmazza.” 

(Rigler 1987) 

Pontos: „A valóságnak, a követelményeknek megfelelő.” „A kitűzött időpontban végrehajt-

ható.” „Hiba nélkül, megbízhatóan működő.” (ÉKsz.) 

Reprodukál (Idegen szavak és kifejezések szótára 1974): „felelevenít, utánoz, újrateremt, 

újraalkot”. Mozgásreprodukció tehát a mozgások megismétlését, leutánzását jelenti. 
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Precíz: „Aprólékosan pontos”, „nagy pontosság”. (ÉKsz.) Más értelmezésben: „szabatos, pon-

tos”, „finom, gondosan kidolgozott”, „különlegesen pontos”. (IdSz.) 

Tökéletes: „Az eredménynek, a normának vagy mintaképnek, mintának teljesen megfelelő.” 

„A lehető legjobb, legkiválóbb.” „Valamely tulajdonságot a lehető legnagyobb mérték-

ben megtestesítő.” „A tökéletesség, mint főnév, a hibátlanság, teljesség valamely tulaj-

donság legmagasabb foka.” (ÉKsz.) 
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Szalay Gábor 

III. AZ ATLÉTIKAI FUTÁSOK 

1. A futásokról általában 

A futómozgás az ember természetes mozgásai közé tartozó, helyváltoztató ciklikus mozgás. 

A futás két futólépése alkot egy ciklust, keresztezett ciklikus mozgás, mert egy irányba az el-

lentétes kar és láb mozdul egyszerre. 

A futás, mint természetes mozgás, már kisgyermekkorban kialakul, nem sokkal a járás meg-

tanulása után. A sportolók futómozgását vizsgálva lényeges eltéréseket találhatunk futás és fu-

tás között. Máshogy fut az atléta 100 m-es síkfutás közben, máshogy a maratoni futó; máshogy 

fut a kézilabdázó az edzés eleji bemelegítéskor, és máshogy a mérkőzés közben leindításkor. 

Megállapíthatjuk, hogy a természetesen kialakult futómozgás a futás céljától függően módosul, 

ezért az atlétika versenyszámaiban megjelenő futás már nem természetes mozgás, hanem tanult, 

az adott futótáv legeredményesebb teljesítéséhez kialakított mozgássor. 

A futás az egyik leggyakrabban használt általános, valamint sportági és speciális testgyakor-

lat. Az atlétikán kívül számos sportágban is megjelenik a futás, mint 

 helyváltoztató mozgás, 

 lendületszerzés, 

 edzéseszköz. 

A közép- és hosszútávfutás az egészséges életmód kialakításában is nagy szerepet kaphat. A 

folyamatosan végzett futómozgás a láb, a törzs, a kar aktívan működő izomcsoportjain keresztül 

fejleszti az egész szervezetet. Fejleszti a szív-, keringési és légzőrendszert, az állóképesség fő 

élettani összetevőjét. Hatással van az izomsejt anyagcsere folyamatain keresztül a szervezet 

energiaellátó rendszereire. Fokozza a hormonrendszer működését, így az egész szervezetre jó 

hatással van. Az atlétika futószámai komplex hatásukkal hatékonyan fejlesztik a szervrendsze-

rek működését, pozitív hatással vannak a személyiség kialakulására, a pozitív személyiségje-

gyek megerősödésre. 

Az atlétikával, de más mozgásos sportokkal ismerkedő fiatalt is elsősorban futásos játékok-

kal, versenyekkel, versengésekkel foglakoztatjuk. Ebben a korban fő célunk a mozgás megsze-

rettetése, az edzésre járás életmódba illesztése. Ezen túl a rendszeres futással járó, sok játékot 

tartalmazó edzés, foglalkozás fejleszti a gyerekek kondicionális és koordinációs képességeit, 

Az alkalmazott feladatok megfelelő ingert biztosítanak a gyerekek pszichoszomatikus fejlődé-

séhez, a sok játék és versenylehetőség mindenkinek képes sikerélményt nyújtani, megszerette-

tik a futást, a rendszeres testedzést. 

Az atlétika legtöbb versenyszámát tartalmazó szakága, fő csoportjai a síkfutás (rövid-, kö-

zép- és hosszútávfutás), valamint a futás közben feladatot megoldó futások (gát-, akadály-, vál-

tófutások. 

A futásokat az atlétikán belül is több területen alkalmazzuk: 

 Versenyszám – maximális sebesség elérése adott távon és feltételek között; 

 Lendületszerzés eszköze az ugró- és dobószámokban; 

 Edzéseszköz – kondicionális és koordinációs képességek fejlesztésére. 
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Az atlétika futószámai közé tartoznak: 

 Rövidtávfutások: 40 m-től 400 m-ig, 

 Középtávfutások: 600 m-től 1500 m-ig, 

 Hosszútávfutás: 3000 m-től 42.195 m-ig, 

 Gátfutás: 60 m, 80 m, 100 m, 110 m, 300 m, 400 m. 

 Akadályfutás: 3000 m. 

 Váltófutások: 4x50 m, 4x100 m, 4x400 m. 

A felsorolás a teljesség igénye nélkül készült, számos lehetőség van futóverseny rendezésére 

pl. svédváltó, mezei futóversenyek, mérföldes távok stb. 

1. táblázat: Az atlétikai futóversenyszámok néhány jellemző eredménye férfiaknál: 

Versenyszám Világcsúcs Magyar csúcs Ifjúsági (18év) Serdülő (16év) 

100 m 9,58 10,08 10,53 11,31 

400 m 43,18 45,42 46,75 51,26 

800 m 1:43,06 1:45,39 1:50,8 2:01,33 

5000 m 12:52,79 13:26,96 14:00,8 19:39,67 

110 m gát 19,91 13,32 13,95 19,06 

4x100 m 37,31 38,67 41,86 43,74 

2. táblázat: Az atlétikai futóversenyszámok néhány jellemző eredménye nőknél: 

Versenyszám Világcsúcs Magyar csúcs Ifjúsági (18év) Serdülő (16év) 

100 m 10,7 11,41 11,5 12,46 

400 m 47,99 51,50 24,1 58,22 

800 m 1:54,68 1:59,46 2:03,18 2:14,21 

3000 m 8:28,71 8:32,70  10:22,31 

100 m gát 12,34 12,76 13,5 14,67 

4x100 m 41,47 44,34 46,38 49,95 

3. táblázat: Diákolimpiai referencia eredmények (Országos döntő meghívási szintek) 

Versenyszám 
III. korcsoport IV. korcsoport V. korcsoport VI. korcsoport 

fiú lány fiú lány fiú lány fiú lány 

60 m 8,2 8,6       

100 m   12,0 13,2 11,7 13,1 11,6 13,1 

200 m     24,2 27,5 24,0 27,5 

300 m   40,8 45,5     

400 m     55,0 63,0 54,5 63,0 

600 m 1:46,0 1:52,0       

800 m     2:09,0 2:30,0 2:04,0 2:30,0 

1500 m   4:40,0 5:20,0 4:30,0 5:18,0 4:25,0 5:18,0 

3000 m     9:55,0 12:00,0 9:40,0 12:00,0 

100/110 m gát     17,5 17,5 17,5 17,5 

4x100 m* 53,0 56,0 50,5 53,0 47,0 54,0 47,0 54,0 

4x1000 m   12:40,0      

4x400 m*     3:45,0 4:35,0 3:45,0 4:35,0 

4x600 m    7:55,0     

*Váltófutásban két korcsoportból állhat a váltó 
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4. táblázat: Diákolimpiai korcsoportok (2013/14. tanév) 

I. kcs.  2005–ben vagy később születettek 

II. kcs.  2003–2004-ben születettek 

III. kcs.  2001–2002-ben születettek 

IV. kcs.  1999–2000-ben születettek 

V. kcs.  1997–1998-ban születettek 

VI. kcs.  1995–1996-ban születettek 

Érdemes megfigyelni, hogy milyen széles a futószámok kínálata a diákolimpiai versenyeken. 

A fiatalabb korosztályok életkoruknak legjobban megfelelő versenyszámokban versenyez-

nek, a kínálat folyamatosan bővül, és az V. korcsoportban már a felnőtt távokon versenyeznek 

a diákok is. (Az atléta utánpótlás-nevelés érdekében a korai specializálódás megelőzése és a 

sokoldalú képzés érdekében a II. korcsoportban csak hárompróba van. A diákolimpia atlétika 

versenyén minden korcsoportban rendeznek csapatversenyeket mind futó, mind ugró és dobó-

számokban is, mely szolgálja az utánpótlás korosztály létszámnövelését, számos más pedagó-

giai és edzéselméleti pozitív hatás mellett.) 

2. Az atlétikai futások technikája 

A futó versenyszámok célja adott távolság legyőzése minél rövidebb idő alatt, vagyis az 

adott feltételek mellett a legnagyobb sebesség elérése és fenntartása a táv végéig. 

A futást, a futás sebességét meghatározó főbb tényezők: 

 versenyszabályok, 

 biomechanikai törvényszerűségek. 

Versenyszabályok hatása a futómozgásra és sebességre 

1. A futás helyszíne.  

Pályaméretek (szabadtéri, fedett pálya, országúti, mezei futás). 

Pálya talaja (salak, műanyag, országút, terep). 

Kanyar íve. 

2. A futótáv hossza. 

Rajtolás szabályai. 400 m-ig kötelező a térdelőrajt, hosszabb távokon az állórajt. 

Egyenes pálya (60 m, 80 m, 100 m, 110 m). 

Egyenesben és kanyarban is kell futni. (200 m és hosszabb távokon, atlétika pályán). 

3. Eszközök. 

Akadályok, gátak, váltóbot, rajtgép. 

Szögescipők. 

4. Futamok közötti kötelező pihenőidő selejtezők esetén. 

5. Korosztályos versenyekre vonatkozó szabályok. 

3. A futás technikáját, sebességét meghatározó fizikai törvények 

1. A futómozgás végrehajtásához a mozgásban résztvevő izmok erőkifejtésére van szükség. 

Az izomműködéssel biztosítjuk a futás megkezdéséhez, a gyorsításhoz, a sebesség fenntartásá-

hoz szükséges erőhatást.  
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(Newton I.: Minden test megtartja nyugalmi állapotát, vagy egyenes vonalú egyenletes moz-

gását, míg annak megváltoztatására egy külső erő nem kényszeríti.) 

2. A futó az izom-összehúzódás során fellépő erővel hatást gyakorol a talajra, mely erővel 

megegyező nagyságú, de ellentétes irányú erővel hat a futóra.  

(Newton III.: Hatás-ellenhatás törvénye.) 

3. A fenti törvényeknek megfelelően a mozgás megindításához és a sebesség megváltozta-

tásához erőt kell közölni a testtel. Külső erő akkor jön létre az izomműködés hatására, ha a futó 

kapcsolatban van a talajjal. 

A futás közben fellépő gátló tényezők 

1. Elégtelen ízületi mozgáskiterjedés. A futólépés hossza meghatározza a futás sebességét. 

A lépéshossz függ a csípőízület lazaságától. 

2. Antagonista izmok rövidsége, szükségtelen működése, elégtelen elernyedése, ellazulása. 

3. Lendülő végtagok forgási tehetetlenségi ellenállása. 

4. Nehézségi erő (gravitáció) hatása. A futás során a futó súlypontja nem egyenes vonalon, 

hanem függőlegesen 3-8 cm-es kitéréssel hullámvonalon halad. Az elrugaszkodás ereje nem 

csak előre, hanem felfelé is mozgatja a súlypontot. 

5. Légellenállás függ: 

 A futó és a levegő sebessége közötti különbségtől. Ellenszélben a sebességek összeg-

ződnek! 

 A levegővel ütköző felület nagyságától. 

 Az ütközés szögétől. 

6. Súrlódási veszteség. A jó minőségi talajon több erőt „kap vissza” a futó, az elmozduló 

talaj (puha salak) erőközlési veszteséggel jár. 

7. Kanyarfutáskor a fellépő centrifugális erő. Minél szűkebb a kanyar, minél nagyobb a se-

besség, annál nagyobb bedőlés és plusz erőkifejtés kell a nagy sebesség fenntartásához. A ka-

nyar belső ívén haladó láb a bedőlés miatt hajlítottabb, mint a külső íven haladó, a futómozgás 

ritmusát nehezebb megtartani. (Fedett pályán a szűk kanyart megdöntik, így segítik a centripe-

tális erő létrehozását. Így is megfigyelhető, hogy a legbelső pályán nehéz nyerni, lehetőség 

szerint nem is használják 200 m és 400 m-es futásnál.) 

4. A futómozgás technikája 

A futómozgás ciklikus mozgás, két lépés (bal és jobb láb) alkot egy ciklust. Jól megfigyel-

hető (különösen nagy sebességnél), hogy egy futólépés két szakaszból áll, a támaszfázisból és 

a repülőfázisból. 

Támaszfázis 

Támaszfázis közben tud a futó erőt közölni a talajjal, mely erő hatására jön létre az előreha-

ladás.  

A támaszfázist is két részre bonthatjuk 

 első támaszfázis vagy excentrikus szakasz, ízületek hajlításának szakasza; 

 második támaszfázis vagy koncentrikus szakasz, az ízületek nyújtásának szakasza. 
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Első támaszfázisnál a súlypont a támaszpont mögött van. A talaj megérintésétől a súlypont 

támaszpont fölötti áthaladásáig tart. A talaj megérintése sebességtől függően a talp meghatáro-

zott részével történik. 

 Rövidtávfutásnál a talp elülső részén a kisujj-párnákkal fog talajt a futó. 

 Középtávfutásnál a talp külső részén fog talajt, a sarok nem ér le. 

 Hosszútávfutásnál a talp külső részével vagy sarokkal fog talajt a futó. Ez utóbbi ese-

tén gördülő technikáról beszélünk. 

A támaszláb térd és boka ízületében hajlítás történik, a sarok közeledik a talajhoz. A lendí-

tőláb sarka előre felfelé lendül, térdben hajlik, a sarok felcsapódik a farizomhoz, a térd eléri a 

támaszláb vonalát. A karok a törzstől legtávolabbi és legnyújtottabb helyzetükből behajlanak 

és közelednek a törzs vonalához. A talaj megérintésekor a futó ütközik a talajjal, ezért fékezés 

alakul ki, csökken a sebesség. A sebességvesztés annál nagyobb, minél messzebb történik a 

talajfogás a csípőtől. A fékezés hatását csökkenthetjük az aktív talajfogással. A futó a talaj 

megérintése előtt lábfejét hátrafelé mozgatja, húzza magát az elülső támaszfázisban. A fariz-

mok összehúzódásával a csípőízületben nyújtás történik, a láb hátralendül, a támasz első sza-

kaszában a combhajlítók feszülése folytatja a lábfej hátramozgatását. 

Második támaszfázisnál a súlypont függőleges vetülete a támaszponton áthalad, elé kerül. A 

futólépés aktív, koncentrikus szakasza, amikor a fő erőközlés történik. A futáshoz szükséges 

izom-összehúzódások ebben a szakaszban történnek meg. 

A futás sebességét meghatározó izmok közül a nagy farizom, a szinergistákkal (segítők) 

együtt már a támaszfázis előtt megkezdik összehúzódásukat, a lábfejet lefelé, hátra mozgatják. 

A támaszfázis alatt segítik a súlypont gyors áthaladását a támasz fölött. 

A térd és bokaízület nyújtása kifejezett a második támaszfázisban megközelítőleg elérik az 

anatómiai mozgáskiterjedés határát. A csípő, térd, bokaízület nyújtása során létrejövő erőközlés 

hozza létre az előrehaladáshoz szükséges energiát. 

A lendítőláb kezdetben gyorsuló mozgással halad el a támaszláb mellett, előre felfele lendül. 

A lendítés második szakaszában a térd lassul, a térdízület nyúlik, a sarok előrelendül. A tér 

legnagyobb lendítés esetén sem éri el a vízszintest, a térd sem éri el a teljes nyújtottságot. 

A karok áthaladva a test mellett bekapcsolódnak a lendítésbe, a könyök hajlítottsága a futó-

mozgás közben folyamatosan változik. Legnagyobb a hajlítottság az előrelendítés végén (80-

850), a kéz legmagasabb helyzetében mérhető. Hátra lendítés közben a könyök fokozatosan 

nyúlik, legnyújtottabb (95-1400) a test melletti áthaladáskor. Hátralendítés második szakaszá-

ban a hátsó holtpontig megint hajlik a könyök, megközelítőleg 900-ig. 

A támaszfázis időtartama a sebesség növekedésével csökken, rövidebb idő alatt kell a na-

gyobb erőkifejtést létrehozni.  

Repülőfázis 

A talajtól való elszakadás után a repülőszakaszban az izmok részleges ellazulása, pihenés 

lehetséges. Az elrugaszkodás erejének és a futás sebességének megfelelően alakul a repülőfázis 

hossza, meghatározva a lépéshosszat is. A repülőfázisban a karok egyensúlyozó mozgással 

igyekeznek megakadályozni a nem kívánt forgásokat. A fázis legfontosabb feladata a talajfogás 

előkészítése, a jól végrehajtott aktív talajfogás megvalósítása. 



 

39 

Lendítés 

Futás közben az egyik láb és a két kar lendítő munkát végez. Minden, jól kivitelezett lendí-

tésnek két szakasza van, a gyorsuló és a lassuló szakasz. 

A gyorsuló szakaszban a lendülő végtag tömegével és gyorsulásával arányos, a lendítés irá-

nyával ellentétes irányú erő jön létre. Ez az erő terheli a támaszlábat, nagyobb előfeszülést hoz 

létre a futóizmokban. 

A lassuló szakaszban a lassuló végtag tömegével és a lassulás mértékével arányos erővel 

tehermentesíti a támaszlábat, ezzel segíti az elrugaszkodást. 

A lendülő végtagok együttes munkával segítik a megfelelő irányú elrugaszkodást, a súlypont 

pontos útját. Kompenzálják a káros forgásokat, egyensúlyozó munkát végeznek. 

Talajfogás 

A talajfogás akkor nevezhető jónak, ha sikerül megvalósítani az aktív talajfogást. Ennek 

ellenére minden esetben a talajfogás fékezéssel jár, a talp ütközik a talajjal. Az ütközés energi-

ájának tompítására elsősorban a bokában létrejövő mozgások a felelősek. Nagysebességű futá-

soknál, ahol a talp elülső külső része ér talajt, a boka lábháti hajlítása és a belső talpél lenyo-

módása a felelős az ütközés tompításáért. Minél lassúbb a futás, annál inkább a lábfej hossz-

tengely körüli mozgása tompítja az ütközést.  

A törzs futás közben a sebesség függvényében enyhén előredőlt helyzetben van. Nagyobb 

sebességnél nagyobb az előredőlés mértéke. 

 a túlzott felegyenesedés nagyobb függőleges irányú kitérést eredményez a súlypont 

mozgásában, nem elég hatékony a mozgásirányba kifejtett erő. 

 túlzott előredőlés akadályozza a térdemelést, azért csökken a lépéshossz, csökken a 

sebesség. 

A futó válla és csípője ellentétesen elfordul, a csípő a lendítőlábbal előre mozdul, az azonos 

oldali váll hátra.  

A repülőfázis ideje a sebesség növekedésével a szubmaximális sebesség eléréséig nem 

egyenletesen növekszik, a legnagyobb sebesség alatt pedig kismértékben csökken. 

A súlypont útja 

Futás közben a test súlypontja a ráható erők következtében vízszintesen és oldaldal irányba 

kitér. A súlypontra ható erők: 

 Az elrugaszkodás ereje, melynek vízszintes és függőleges irányú összetevője is van. 

 A gravitációs erő lefelé húzza a súlypontot. 

 Légellenállás, a futás irányával ellentétesen hat. 

A súlypont haladása közben megfigyelhető mozgások: 

 Oldalról nézve a futót támaszfázisban, amikor az ízületek a legnagyobb hajlítottságu-

kat elérik, van a súlypont a legalacsonyabban. Az elrugaszkodás ereje előre felfelé hat, 

a súlypont is előre és kismértékben felfelé mozog. Az elrugaszkodás ereje még a re-

pülőfázis alatt is érvényesül, a repülőfázis közepén éri el a súlypont a legmagasabb 

pontját. A légellenállás és a gravitáció győz, a súlypont előrehaladás közben süllyedni 

kezd, a süllyedés a támaszfázis közepéig tart. Tehát oldalról nézve a súlypont hullám-

vonalon halad előre. 
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 Hátulról vagy szemből nézve a súlypont oldalirányú és függőleges mozgást végez. A 

függőleges összetevőt az előzőekben tárgyaltuk. Az oldalirányú elmozdulás a két láb 

elhelyezkedéséből adódik, az elrugaszkodás a súlypont függőleges vetületéhez képest 

hol jobbról, hol balról hat. 

Összességében a súlypont előrehaladás közben, függőleges és oldalirányú hullámvonalon 

halad előre. (Egy A4-es papírlapra hossztengelye mentén hullámvonalat rajzolunk, majd a pa-

pírlapot fél-csővé hajlítjuk, domború oldala legyen felfelé a hullámvonallal. Ez a súlypont útja 

futás közben.) 

5. A futás sebességét meghatározó tényezők 

A futás sebességét két fő tényező határozza meg: 

 a lépéshossz és 

 a lépésfrekvencia. 

Lépéshossz 

A lépéshossz a futólépés két támaszfázisa között mért távolság. A futólépés hossza a futás 

sebességének növekedésével növekszik. Hosszútávfutók átlagos 1,3 m lépéshosszal teljesítik a 

távot, a 100 m-es síkfutó férfiak 2,4–2,6 m-es lépéshosszt is elérnek a táv teljesítése közben. 

A lépéshossz szoros összefüggést mutat a következőkkel: 

 a futó testalkatával, elsősorban az alsó végtag hosszával; 

 az elrugaszkodás erejével, az erőhatás dinamikájával, az elrugaszkodás szögével; 

 ízületi lazasággal, elsősorban a csípőízület mozgáskiterjedésével; 

 a futótechnikával, a futás ritmusával, a repülőfázis idejével, a lendítéssel; 

 az ellazulási képességgel, a mikro regenerációs képességgel. 

A lépéshossz meghatározásához használjuk a lábhossz, lépéshossz viszonyszámát. Közép-

távfutók átlagos lépéshossza a lábhossz kétszerese, sprintereknél eléri a lábhossz 2,5-szeresét. 

Az életkor növekedésével, a testmagassággal együtt növekszik a lépéshossz, 16-17 évesek-

nél jelentőssé válik a láb dinamikus erejének növekedése is a lépéshossz változásában. Az el-

rugaszkodás erejét nagysebességű futásnál a reaktív gyorserő határozza meg, az előfeszített 

izom megnyújtása (excentrikus működés) után létrejövő izom-összehúzódás (koncentrikus mű-

ködés). 

Az ellazulási képesség segíti az elrugaszkodásban résztvevő izmok, repülőfázis alatti ella-

zulását, mely lehetővé teszi az izom részleges regenerációját, pihenését. Jelenti az antagonista 

(ellentétesen működő) izmok ellazulását, hogy rövidségük, feszességük ne akadályozzák a 

megfelelő lépéshossz kialakítását. Jól koordinált feszülés – lazulás az antagonista és szinergista 

(együttműködő) izmok működésében gazdaságossá is teszik a futómozgást.  

Lépésfrekvencia 

Lépésfrekvencián értjük az egy másodpercre jutó lépések számát. Versenykörülmények kö-

zött a 100 m-es síkfutásban 4,2–4,5 1/s értékeket mérhetünk, hosszabb távú versenyszámokban 

a lépésgyakoriság. Nem versenykörülmények között kisebb amplitúdójú mozgásokban (tapo-

sófutás) 11 lépés/s lépésgyakoriság is mérhető. 
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Lépésfrekvencia függ: 

 A központi idegrendszer mozgásvezérlő, szabályzó funkcióitól, koordinációtól. 

 A futástechnikától, az alsóvégtag mozgáskiterjedésétől. 

 Az erőközlésben fő szerepet játszó izmok összehúzódási sebességétől, a reaktív izom-

működés szintjétől, a tárolt elasztikus energia visszanyerésétől. 

Az izom-összehúzódás sebessége genetikailag, izomélettanilag, idegélettanilag erősen meg-

határozott, edzéssel nehezen változtatható. Azonban az egyén maximális lépésfrekvenciája nem 

jelent akadályt a nagysebességű futásokra jellemző lépésfrekvencia elérésében. Korábban már 

utaltunk rá, hogy kisebb amplitúdóval végzett mozgások frekvenciája jóval nagyobb, mint a 

versenyszámokban mért legnagyobb lépésfrekvencia. Tehát edzéssel arra kell törekednünk, 

hogy a maximális frekvencia és a futótáv teljesítéséhez szükséges frekvencia közötti különbsé-

get csökkentsük. Ezt technikai képzéssel, a koordináció javításával, dinamikus-láberő fejlesz-

téssel érhetjük el. 

Tehát a közhiedelemmel ellentétben a gyorsaság, esetünkben a futógyorsaság is fejleszthető 

tulajdonság. 

6. A sebesség alakulása a futótávokon, a versenytáv felosztása 

1. Rajtolás és a rajt utáni futás – gyorsítás szakasza 

2. Távközi futás – sebességtartás, maximális sebesség, változó sebesség szakasza 

3. Hajrá – célba érkezés szakasza, lassulás 

Rajtolás és rajt utáni futás 

A rövidtávokon nagy jelentősége van, minél hosszabb a táv, annál kevésbé részesedik az 

eredményből. A rajtnál 100-tól 400 méterig kötelezően térdelőrajttal indulnak a versenyzők, 

400 m-nél hosszabb távokon állórajttal kell indulni.  

A rövidtávokon 40–60 m a gyorsulási szakasz, először a lépésfrekvencia növekedése okozza 

a gyorsulást, a lépéshossz lassabban, egyenletesen növekszik és segít a gyorsulásban. 

Közép és hosszútávokon, 800 m és hosszabb, kisebb jelentősége van a gyorsításnak, a las-

súbb távközi sebességet a futók néhány 10 m alatt elérik. 

Távközi futás 

100 m-en a maximális sebesség elérése és megtartása a feladat, jó futók 30-40 m-t tudnak 

sebességcsökkenés nélkül teljesíteni. Jól felkészült futók elérhetik, hogy a gyorsítás és a távközi 

futás szakasza eltart a versenytáv végéig.(Pl.: fedett pályán 60 m-es futás) 

200 és 400 m-en a távközi futásnak feladata, hogy minél hosszabban tudjon nagy sebesség-

gel haladni a futó. Ezt csak úgy tudja megoldani, ha nem az egyéni legnagyobb sebességével 

fut, mert akkor 100-120 m-nél tovább nem tudja fenntartani sebességet, megbomlik a futás 

gazdaságos ritmusa, szétesik, nagyon lelassul a mozgás. A megoldás a csúcssebesség és a laza, 

könnyű mozgás hosszú távú fenntartásában van. A lehetséges legnagyobb sebesség és a ver-

senytáv teljesítése közben mért sebesség eltér egymástól, ezt nevezzük sebességtartaléknak. 

Akkor eredményes a futó, ha a könnyed mozgással elért sebességet olyan hosszan tudja fenn-

tartani, hogy az így mért egész távra vonatkozó átlagsebessége nagyobb, mintha a táv elején 

maximális sebességgel futna, felvállalva a hosszú lassulási szakaszt. 
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Közép- és hosszútávfutásban a teljesítmény az energiaellátásától függ. A futótechnikának 

olyannak kell lennie, hogy biztosítsa adott sebesség mellett a leggazdaságosabb működést. Az 

energiabázis megfelelő felhasználása a taktikai gyorsítások, lassítások esetén is meghatározó a 

teljesítményben. 

Hajrá, célba érkezés 

Rövidtávon jellemző, hogy az utolsó szakaszban sebességcsökkenés figyelhető meg. A cél-

hoz közeledve növekszik a lépéshossz, csökken a lépésfrekvencia, megbomlik az eddigi har-

monikus, nagysebességű futóritmus – lassul a futó. Az optimális futóritmus megbomlásának fő 

oka, hogy a célhoz közeledve egyre jobban előredől a futó, romlik az erőközlés hatékonysága, 

a kedvezőtlenebb testhelyzetben a sebességcsökkenést lépéshossz növeléssel próbálja elke-

rülni. 

Közép- és hosszútávon akár növekedhet is a sebesség. A távközi futásban az intenzitás ala-

csonyabb, lehetőség van a táv közben és közvetlenül a cél előtt is sebességfokozásra. 

7. A rajtolás technikái 

Atlétika versenyen kétféle rajttal indulnak a sportolók, térdelő vagy állórajttal.  

Állórajtok 

Az atlétika szabályai kimondják, hogy 400 m-nél hosszabb távon állórajttal kell indulni, a 

kéz nem érheti a talajt, és rajtgép használatára nincs lehetőség. A rövidtávú váltófutásban is 

csak az első futó használhat rajtgépet. Két változata létezik az állórajtnak, az elöl lévő lábbal 

való és a hátul lévő lábbal való indulás. 

Állórajt hátul lévő lábbal 

Az állórajt gyakrabban használt formája, a rajtok oktatását is ezzel érdemes kezdeni. Végre-

hajtása: 

A futó harántterpeszállásban helyezkedik el a rajtvonal mögött. Az elöl lévő lába éppen nem 

érinti a vonalat, a lábfejek párhuzamosak a futás irányával. A két lábfej közötti távolság oldal-

irányba fél-egy lábfejnyi, harántirányba 1–2 lábfejnyi. Törzs enyhén előredöntött, csípő, térd 

hajlított, sarkok nem érik a talajt, az elöl lévő lábbal azonos oldali kar van hátul (ellentétes kar, 

láb helyzet). A testsúly arányosan oszlik meg a két lábon. 

Rajtjelre a futó a hátul lévő lábbal lép ki, gyors erőteljes lépéssel. A karok ellentétesen len-

dülnek előre-hátra, segítve a megfelelő lépéshossz és futóritmus kialakítását. Nagyobb terpesz-

ből hosszabb lépéshossz érhető el az első lépések alatt, szűkebb rajthelyzetből nagyobb lépés-

frekvenciával lehet elindulni.  

Állórajt elöl lévő lábbal 

A felállás a rajtvonal mögött, a lábak helyzete hasonló a hátul lévő lábbal való rajthoz. A 

haránt irányú terpesztés ¾ és 1,5 lábfej között változik, a térd, csípő enyhén hajlított, a sarok 

nem éri a talajt. A törzs annyira előre döntött, hogy az elöl lévő lábon legyen a több súly. A 

karok helyzet azonos a lábakéval (elöl lévő lábbal megegyező oldali kar van elöl). 

Rajtjelre elöl lévő lábbal gyors, erőteljes, rövid lépéssel indul el a futó. A jobban terhelt láb 

megemelése megbontja a futó egyensúlyi helyzetét, a futó súlypontja előre mozdul, ez gyorsabb 
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rajtot tesz lehetővé. Az elöl lévő kar hátra, a hátul lévő kar előre lendül, szintén gyors, erőteljes, 

rövid mozdulattal. Az első lépéseknél a lépésfrekvencia magas, a lépéshossz rövid. 

Térdelőrajt 

A rajtot és a rajt utáni futást érdemes együtt vizsgálni, mert a rajthelyzet, a rajtban kifejtett 

erő mértéke, iránya, az első futólépések technikai végrehajtása meghatározza a gyorsulást. (Az 

a futó lesz eredményesebb, akinek jobb a gyorsulása és jobb a maximális sebessége.) 

A rajtolás szabályainak megfelelően a rajt végrehajtása: 

„Rajthoz” vezényszóra a futóknak haladéktalanul el kell foglalniuk a rajtvonal mögött a rajt-

helyzetet. A futó a rajtgép elé lépve guggolótámaszban helyezkedik el, majd először a hátul, 

majd az elöl lévő lábát nekitámasztja a rajttámláknak, hátul lévő láb térde érinti a talajt. Ezt 

követően kezeit a rajtvonal mögé helyezi, általában szétnyitott hüvelyk- és mutatóujján támasz-

kodik, kezei vállszéles vagy egy kicsit nagyobb távolságra, nem érintve a rajtvonalat, nyugalmi 

helyzetben várja a következő vezényszót. 

„Vigyázz” vezényszóra csípőjét megemeli, tekintet a kezek elé irányul. A csípőemelés mér-

téke akkora legyen, hogy a csípő 8-13 cm-rel magasabbra kerüljön, mint a váll. A karok függő-

legesen, gyakrabban enyhén előredöntött helyzetben vannak, a futó mozdulatlanul várja a rajt-

jelet. A vigyázz helyzetben a térdek, csípő nyújtottságának a lehető legnagyobb erőkifejtést kell 

biztosítania a lehető legrövidebb idő alatt. A talpi hajlítók előfeszített helyzetben várják a moz-

gás megindítását. Így teszik lehetővé, hogy a sarok csak előre mozduljon el. „Lazán” tartott 

lábfej esetén, a rajtjel után, a comb és csípőfeszítők működésének hatására a sarok először a 

támla felé (hátra) mozdul el, ezzel rontja a rajtidőt. 

Rajtjelre (valamilyen hanghatás, rajpisztoly, indítócsapó, sípszó, taps stb.) a futó megkezdi 

a futást. 

A jó rajtolás jellemzői 

Reakcióidő, rajtjeltől a mozgásválasz megjelenéséig eltelt idő, 0,15-0,20 mp. 

Rajtidő vagy rajt cselekvési ideje, a rajtjeltől a rajttámlák elhagyásáig eltelt idő, 0,5 mp kö-

rüli érték. 

Elrugaszkodás szöge, a súlypont és a nyújtott támaszláb által képzett egyenes talajjal bezárt 

szöge. Rajttámla elhagyásakor 42-450, fokozatosan emelkedik, optimális esetben a 20-25 méter 

megtétele után éri el a távközi futás értékét. (1. lépés ~450, 2. lépés ~480, 3. lépés ~500) Fontos 

feltétel a fokozatos, folyamatos felemelkedés, a nem megfelelő mérték kedvezőtlen erőközlést 

jelent. 

Erőközlés a támlákon. Legnagyobb erőt a térdek 120-1450-os hajlítottságnál tudják kifejteni. 

Jó a rajt, ha az elöl lévő láb ezt a nyújtottságot akkor éri el, amikor a hátul lévő láb elhagyja a 

támlát. 

A támlákra ható elrugaszkodó erő kezdetben a két láb együttes erőkifejtéséből adódik, a 

hátul lévő láb korábban fejezi be a toló munkáját, megkezdődik a lendítés. Az elöl lévő láb 

tovább nyúlik, egyedül folytatja az elrugaszkodást. Összességében az elöl lévő láb nagyobb 

erőhatással járul hozzá a gyorsításhoz. 

A karok először lökő mozdulattal segítik a törzs emelkedését, majd elválva egymástól a ke-

resztezett ciklikus mozgásnak megfelelően lendítéssel segítik a gyorsítást. 
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A rajthelyzet a futó testalkata, izomrost típusa, az erőkifejtés hatékonysága függvényében 

különböző lehet. Megkülönbözetünk: 

 közepes; 

 tág; 

 szűk támlaállást. 

Közepes támlaállás 

 Első támla távolsága a rajtvonaltól: 1,5-2 lábfej.  

 Két támla közötti távolság: 1 lábfej. 

 Csípő ~10 cm-re legyen magasabban a vállvonalnál. 

Ez a támlaállás lehetővé teszi a megfelelő gyorsulást, a jó rajtot. Alaptechnikának tartjuk, 

először ezt oktatjuk. Kedvező az átlagos testalkatú, jó robbanékony erővel rendelkező és kezdő 

futóknak. Lehetővé teszi a továbblépést a futó testalkatának, robbanékony erejének jobban 

megfelelő támlaállásból való rajt elsajátítását. 

Szűk támlaállás 

A szűk támlaállás általában a jó, kiemelkedő robbanékonyerővel rendelkező, viszonylag ala-

csonyabb, rövidebb lábú futóknak kedvező. Lehet rajtvonalhoz közeli (magas csípőhelyzet) 

vagy távoli (alacsonyabb csípőhelyzet) támlahelyzettel.  

Tág támlaállás 

Tág támlaállás, a hosszabb lábú, kevésbé robbanékony futóknak kedvező, a nagy sebességet 

és a gyorsulást, elsősorban a lépéshosszt határozza meg. 

Váltófutásban előfordul az állórajt egy kézre támaszkodással. Ebben az estben a futó az elöl 

lévő lábával azonos kézzel a talajra támaszkodik, 1,5-2 lábfejnyire a lábától. A másik kar eny-

hén hajlítva a törzs vonalában helyezkedik el. A futó jobb lába van elöl, hogy balra hátranézve 

jól láthassa a váltóbotot hozó társát. 

8. Váltófutás 

A váltófutásban az eredményességet a futók teljesítménye és a váltások kivitelezése hatá-

rozzák meg. A leggyakoribb váltófutó versenyszámok a 4x100 m és a 4x 400 m-es távok. A 

futás technikája megegyezik a futómozgás elemzése fejezetben bemutatott rövidtáv futás tech-

nikájával, ezért ebben a részben a váltás technikáját tárgyaljuk meg. 

A váltófutásban akkor tudjuk a legjobb eredményt elérni, ha a futók a legnagyobb sebesség-

gel teljesítik saját távjukat, és a váltóbotot sebességcsökkenés nélkül tudják átadni társuknak. 

Az a csapat az eredményesebb, amelyik a váltóbotot a legrövidebb idő alatt juttatja el a rajttól 

a célig. 

A váltótagok legjobb eredményeinek összegénél jobb eredmények születnek a váltófutásban. 

Ennek főleg az az oka, hogy a futók nem nyugalmi helyzetben kapják meg a váltóbotot, hanem 

már nagy sebességgel futnak, mikor megtörténik a váltás. 
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A váltást meghatározó fontosabb szabályok: 

1. A váltást egy 20 m hosszú váltózónában kell végrehajtani. A váltóbotnak kell a váltózónán 

belül lennie, amikor megtörténik a váltás. Előváltásról beszélünk, ha az átvevő megfogja a vál-

tóbotot, mielőtt az beérne a váltózónába. Túlváltásról (utóváltás) beszélünk, ha az átadó futó a 

váltózóna után is érinti a botot. 

2. A váltóbotot át kell adni, kell olyan fázisának lenni az átadásnak, amikor az átadó és az 

átvevő is érinti a váltóbotot (dobni nem lehet). 

3. A váltásnak a csapat futósávjában kell megtörténnie, mindkét váltótagnak a saját sávjában 

kell tartózkodnia, a váltást követően sem hagyhatja el úgy a sávját, hogy a többi váltót zavarja. 

4. Az elejtett váltóbotot az elejtőnek kell felvennie. 

5. Az átvevő rajtolhat a váltózónától legfeljebb 10 méterre, hogy elérje a számára legkedve-

zőbb sebességet a váltásig.  

A 4x100 méteres váltófutás technikái 

1. Kétkezes váltási technikáról beszélünk, ha a váltó 2. és 3. tagja a váltás után azonnal 

átveszi másik kezébe a váltóbotot, mindkét kezét használja a váltáshoz. 

2. Egykezes váltásról beszélünk, ha a váltó tagjai abban a kézben viszik végig a váltóbotot, 

amelyikkel átvették, csak egy kézzel érintik. 

Kétkezes váltás technikája 

Az első futó bal kézzel viszi a váltóbotot, a társ jobb kezébe adja, aki azonnal átveszi a bal 

kezébe. A második váltás is így történik, a harmadiknál az utolsó futó már nem veszi át a vál-

tóbotot a jobb kezébe, mert nem kell továbbadnia. A váltáskor mindig az átadó fut a külső íven, 

az átvevő a belsőn. Így elkerülik az egymás mögötti futást, ami bizonytalan váltást, esetleg 

egymás akadályoztatását jelenti.  

Ez a váltás alakult ki először, ezt tartjuk az alaptechnikának, minden váltóhelyen ugyanúgy 

történik a váltás. Elég egy technikát megtanítani a váltó minden tagjának, a futók sorrendje is 

szabadabban változtatható.  

Hátránya, hogy ügyetlenebbik kézből kell átadni a váltóbotot, nehezebb a pontos célzás, va-

lamint a váltóbot a leghosszabb utat teszi meg a pályán, mert a futósáv belső oldalán veszik és 

a külsőn adják át. 

Az első futó jobb kézben viszi a váltóbotot, végig a futósáv belső oldalán fut, társa bal kezébe 

adj át. A második futó a futósáv külső oldalán futva veszi át a váltóbotot, majd azonnal átveszi 

a jobb kezébe. Egy rövid ideig a sáv külső oldalán marad, majd befut a belső vonal mellé, a 

váltás ugyanúgy történik, mint az első váltásnál. A második váltás csak annyiban tér el az elő-

zőektől, hogy az utolsó futónak nem kell átvennie másik kezébe a váltóbotot. 

Ez előző technikához képest előnyös, hogy az ügyesebbik kézzel kell átadni a váltóbotot, az 

első és a negyedik futó a legrövidebb úton teljesítheti távját. 

Hátránya, hogy a harmadik váltásnál fennáll a veszélye, hogy az átvevő „levágva” az ívet, 

az átadó elé fut, ezzel akadályozza a futásban és bizonytalanná teszi a váltást. 

A kétkezes váltáskor a bot átvétele a másik kézbe megbontja a futás ritmusát, sebességcsök-

kenést okoz. Mindkét változatnál megfigyelhető, hogy a váltóbot nem a legrövidebb úton jut el 

a rajttól a célig. 
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Egykezes váltás technikája 

Az első futó jobb kezében viszi a váltóbotot, végig a futósáv belső oldalán halad, és a társa 

bal kezébe adja át úgy, mint a kétkezes váltás második változatánál. 

A második futó a sávja külső oldalán indulva végig ott is fut, bal kezével veszi át a botot. A 

második váltásnál bal kézből jobb kézbe történik az átadás. Az átvevő a felső kanyar belső ívén 

rajtol és fut végig, jobb kezében a váltóbottal, a harmadik váltás ugyanolyan, mint az első.  

Az egykezes váltás teszi lehetővé a váltóbot legrövidebb útját, mert a kanyarokban mindig 

a belső íven halad a futó. A két egyenes szakaszt teljesítő váltótag a külső oldalán fut a sávnak, 

de ez nem jelen hátrányt vagy hosszabb utat.  

A váltóbotot nem kell átvenni a másik kézbe, ezért a futó végig a leghatékonyabb, leggyor-

sabb technikával tud haladni, kisebb a bot elejtésének veszélye. 

A második és a negyedik futó a külső oldalról rajtolva jól látja közeledő társát, így könnyebb 

megfelelő időben elindulniuk. 

A váltóbot átadás-átvételének formái 

Alsó átadás (alsó váltás) 

Az átvevő az átvételhez hátra lendíti karját, mintegy 20 cm-re a csípőjétől, a karját „mozdu-

latlanul” nyújtva tarja, tenyere hátrafelé néz, hüvelykujja eltávolodik a többitől. 

Az átadó alulró felfelé irányuló mozdulattal az átvevő hüvelyk- és mutatóujja közé lendíti a 

váltóbotot, az elöl futó ráfog a botra. Egykezes váltás esetén az átvevőnek az átadó kezéhez 

minél közelebb kell megfognia a váltóbotot, különben „elfogy” a bot, a következő váltáshoz 

nem marad elég hely a váltóboton a ráfogó kéznek. 

Kétkezes váltásnál a bot átvétele miatt ez a probléma nem jelentkezik. 

Felső átadás (felső váltás) 

Az átvevő az átvételhez hátra lendíti karját majdnem vízszintesig, tenyere felfelé néz. Az 

átadó a szokásos karlendítéshez képest előrébb és magasabbra lendíti a váltóbotot, felülről he-

lyezi az átvevő kezébe. 

Ebben az esetben az átadó kezében úgy helyezkedik el a váltóbot, hogy a hosszabbik része 

a hüvelykujj előtt legyen. Az átadáskor az átvevő a váltóbot szabad végére fog rá, így kialakul-

hat a maximális szabad távolság a két futó között. Az átvétel után a váltóbot hosszabb része 

megint szabaddá válik az átadáshoz. 

Feltartott bottal történő átadás  

A feltartott bottal történő átadást a 4x400 m-es és hosszabb távú váltófutásoknál alkalmaz-

zuk. Az átadó társához közeledve előrenyújtja karját, a váltóbotot közel függőlegesen tartja. Az 

átvevő néhány lépés után hátrafordulva kiveszi társa kezéből a váltóbotot, és lendületesen fut 

tovább. 

Váltófutók rajtja 4x100 m-es futás közben 

Az első futó térdelő rajttal indul, kisebb eltérés csak a váltóbot fogása miatt fordul elő. A 

váltóbotot fogó kezének hüvelyk-, mutató-, középső ujja szétnyitva, a gyűrűs-, kisujj a váltó-

botot fogva támaszkodik a talajon.  
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A rajttámlák elhelyezése a futósáv külső oldalán úgy, hogy a futó a legrövidebb úton tudjon 

a kanyarív érintőjére futni. 

A váltó többi tagjának rajtja álló vagy egy kéztámaszos rajttal történik. Az átvevő a váltózó-

nán kívülről, az engedélyezett 10 m-es jelen belülről indul. A gyorsításra mintegy 24-26 m áll 

rendelkezésre. A futópályán indulási segédjel (ragasztószalag) helyezhető el, mely segíti az elöl 

futót a megfelelő időben történő rajtolásban. 

A jól kivitelezett váltás jellemzői 

Az átadó sebességcsökkenés nélkül adja át a váltóbotot az átvevőnek. Az átvevő gyorsulás 

közben, az átadóval azonos sebességgel fut a váltás pillanatában, utána gyorsul. Az eredmé-

nyesség szempontjából a legfontosabb tényezők a futók sebessége és a váltás gyorsasága. A 

váltás a váltózóna harmadik harmadának elején történik, gyakran közelebb a váltózóna feléhez, 

a biztonságra törekvés miatt. A váltás közben a váltóbot sebessége nem csökken. Az átadó és 

az átvevő úgy helyezkedik a futósávjában, hogy kedvező helyzet legyen a váltásra, egymást ne 

zavarják a futásban, az átadó kéz egyvonalban legyen az átvevő kézzel. Az átadás-átvétel meg-

kezdése történhet hangjelre, a váltóbotot hozó rövid, határozott kiáltással ad jelet az átvevőnek 

a kar hátrakészítésére. Összeszokott váltóknál lehet segédjelre a kar hátrakészítése, vagy meg-

határozott lépésszám megtétele után. Szabad távolság az átadó és az átvevő közötti távolság a 

kettős érintés (mindketten fogják a váltóbotot) pillanatában. Az alsó váltásnál a szabad távolság 

50-70 cm lehet, három váltással 150-210 cm. A felső váltásnál 130-150 cm, összesen 390-450 

cm. A felső váltással tökéletesen váltók maximális előnye 200-220 cm is lehet. 

9. Gátfutás 

A gátfutás ritkán fordul elő testnevelésórán, iskolai sportfoglalkozásokon sem gyakori, ezért 

csak vázlatosan foglalkozunk a gátfutás technikájának elemzésével.  

A gátfutás versenyszámai 

5. táblázat: Gátfutó versenyszámok (férfiak): 

Korosztály 
Táv 

(m) 

Gátmagas-

ság (cm) 

Gátak 

száma 

(db) 

Gáttávolságok 

(m) Rajt  

1. gát 

Gátak 

között 

Utolsó gáttól 

a célig 

Gyermek 60 76,2 6 11,00 7,00 14,00 

Serdülő 13 év 80 76,2 8 12,00 8,00 12,00 

Serdülő 14 év 100 84 10 13,00 8,25 12,75 

Serdülő 15 év 
100 84 10 13,00 8,50 10,50 

300 76,2 7 45,00 35,00 45,00 

Ifjúsági 
110 91,4 10 13,72 8,80 17,08 

300 91,4 7 45,00 35,00 45,00 

Junior 110 99,0 10 13,72 9,14 14,02 

Jun, UP Feln. 400 91,4 10 45 35 40 

Felnőtt 110 106,7 10 13,72 9,14 14,02 
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6. táblázat: Gátfutó versenyszámok (nők/leányok): 

Korosztály 
Táv 

(m) 

Gátmagas-

ság (cm) 

Gátak 

száma 

(db) 

Gáttávolságok 

(m) Rajt  

1. gát 

Gátak 

között 

Utolsó gáttól 

a célig 

Serdülő 13-14 év 80 76,2 8 12,00 8,00 12,00 

Serdülő 15 év 100 76,2 10 13,00 8,25 12,75 

Serdülő 15 év 

ifjúsági 
300 76,2 7 45,00 35,00 45,00 

Ifjúsági 100 76,2 10 13,00 8,50 10,50 

Junior, felnőtt 
100 83,08 10 13,00 8,50 10,50 

400 76,2 10 45,00 35,00 40,00 

A futó a gátfutás közben is a távot minél rövidebb idő alatt akarja teljesíteni. A gátfutó arra 

törekszik, hogy futómozgása minél jobban megközelítse a síkfutás közbeni technikáját. A gát-

futás közbeni futótechnika szükségszerűen eltér a síkfutás technikájától.  

Főbb eltérések és okai 

Súlypont útja. A gátfutás rajtja után gyorsabban kell felemelkedni, hogy az első gátvétel 

megfelelően sikerüljön. Gátvételkor a súlypont nagyobb függőleges irányú kitéréssel halad. A 

súlypont gát fölötti elméleti magassága a gátmagasság és a futó gátülésben mért súlypont ma-

gasságának az összege. Jól végrehajtott gátvétel esetén ez az érték lehet kisebb. A gátvétel re-

pülő fázisában a futó súlypontjának útját már nem lehet megváltoztatni. A részsúlypontok, a 

testrészek súlypontjai azonban elmozdíthatók a test súlypontjához képest úgy, hogy közben egy 

másik részsúlypont ellentétes irányú elmozdulása kiegyenlíti. Jó gátvételkor a futó valamelyik 

testrésze mindig a gát legmagasabb pontja által meghatározott vízszintes sík alatt marad, így a 

test súlypontja is alacsonyabban haladhat a számított értéknél. 

Lépéshossz. Az egyéni alkati különbségek ellenére a lépéshossz csak kis eltéréseket mutat 

a futók között. Az első gátra történő ráfutás, a gátak közötti futás azonos lépésszámmal történik 

szinte minden versenyzőnél, eltérés elsősorban a serdülőknél lehet, náluk is csak az első gátra 

történő ráfutáskor és az utolsó gát és a cél közötti futáskor. 

A gátvétel előtti lépést le kell rövidíteni a gyors és lapos gátvétel biztosításához. A gát fölötti 

lépés lényegesen hosszabb a szokásos futólépésnél. A felnőtt férfiaknál a távközi futólépés 

hossza 220-250 cm, a gátvétel teljes hossza 350-380 cm. 

A gátfutás szakaszai 

1. Rajt és ráfutás az első gátra. 

2.Gátvétel. 

3. Futás a gátak között. 

4. Futás az utolsó gáttól a célig. 

5. Célba érkezés. 
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1. Rajt és ráfutás az első gátra 

A gátfutók mindig térdelőrajttal indulnak. Az első gát közelsége miatt a rajttámlákat úgy kell 

beállítani, hogy az egyéni sajátosságok maximális figyelembe vételével a legnagyobb gyorsulás 

legyen elérhető 8 (vagy 7) lépés alatt.  

A gátfutók leggyakrabban a közepes támlaállást használják, a csípő mintegy 10 cm-rel emel-

kedik a váll síkja fölé. 

Az első gátig történő gyorsítás közben a lépéshossz lépésről lépésre egyre kisebb mértékben 

növekszik. A sebesség előbb a lépésfrekvencia, majd a lépéshossz növekedés miatt egyre na-

gyobb. 

A gát előtti utolsó lépés az előzőhöz képest rövidebb. A lerövidítés célja, hogy a futó a gát-

vételhez kedvezőbb helyzetbe kerüljön. A támaszláb közelebb kerül a súlypont függőleges fe-

lületéhez, ezzel elősegíti a rövidebb támaszszakaszt, a gyorsabb elrugaszkodást. A gyors utolsó 

lépés alatt a súlypont gyorsan halad át a támaszpont fölött, a gátvétel hosszabb és laposabb ívű 

lehet. 

A törzs felegyenesedése fokozatos, a legnagyobb gyorsítást szolgálja. A túl korai felegyene-

sedés hatására csökken a sebesség, a késői kedvezőtlen a gátvétel gyors végrehajtásához. 

A felnőtt férfiak 210-225 cm-ről, a nők 190-210 cm-ről lépnek az első gátra. 

2. Gátvétel 

A gát előtti lépés aktív talajfogással történik, a lábfej, a talaj megérintése előtt hátrafelé mo-

zog, a csípőízületben nyújtás történik. A támaszláb térde az elülső támaszfázisban enyhén be-

hajlik, a második támaszfázisban kinyúlik. A csípőízület nyújtását végző farizmok működésébe 

bekapcsolódik a térdízületet nyújtó négyfejű combizom, majd csatlakoznak a talpi hajlításért 

felelős lábikraizmok. A láb teljes kinyújtásával jön létre az elrugaszkodó erő, melynek iránya 

58-66 fokos szögű. Az elrugaszkodás végén az elrugaszkodás ereje a súlypont mögött hat, ezzel 

előreforgást hoz létre. 

A lendítőláb térdben hajlítva „támadja” a gátat, kevéssel a gát fölé irányuló mozgással. 

A gát fölé érve a lendítőláb és az elrugaszkodó láb is teljesen kinyúlik, mintegy spárga hely-

zetbe kerülnek. 

A gát fölötti repülést le kell rövidíteni, hogy mielőbb, a következő támaszfázisban gyorsítani 

tudjon a futó. A gátról lelépést több tényező segíti: 

 Az elrugaszkodáskor létrejött előreforgás. 

 A lendítőláb süllyesztése. 

 A törzs megemelése. 

 A támaszláb áthúzása a gát fölött. 

 A karok testközeli helyzete. 

A törzs a gátvétel közben először előredől, segít a súlypontot alacsonyan tartani. A gát fölötti 

áthaladáskor fokozatosan felegyenesedik, segíti a lendítőláb süllyesztését. 

A támaszláb a teljes kinyúlást követően csípőben oldalra lendül, miközben a térd erőteljesen 

hajlik, a sarok a csípőhöz lendül. A térd a gát fölötti áthaladás után az előre-felfelé, a test kö-

zépvonala felé lendül. Egyrészt segíti a támaszláb rövid, aktív talajfogását, másrészt előkészíti 

a gát utáni első futólépés megfelelő lépéshosszát.  
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A karok lendítése segíti az egyensúlyozást. A gátra lépéskor a lendítőlábbal ellentétes kar 

hosszan előrelendül, szinte megérinti a lábfejet. Az ellentétes kar hátra lendül. A törzs felegye-

nesedésével a karok közelednek a törzshöz, ezzel segítik az előreható forgatónyomaték hatását. 

A gátvétel teljes hossza mintegy 3,5 m. A gátra való lépés távolsága 210–225 cm, a gátról 

lelépés távolsága 125–140 cm, megközelítőleg 2/3-1/3 arányú. 

3. Futás a gátak között 

A gátak között három lépést tesz meg a 110/100 m-es gátfutó. A lelépést követő első lépés 

150-160 cm-es, a gyengébb futóknál rövidebb. A második lépés 200-220 cm-es, a síkfutás ér-

tékeit eléri. A harmadik lépés a gát előtti lépés, lerövidített, mintegy 190-200 cm-es, előkészíti 

a leggyorsabb gátvételt. A gátak közötti futásnál tudatosan kell a karlendítést szabályozni, hogy 

segítse a sajátos gátközi futóritmus legjobb végrehajtását. 

4. Futás az utolsó gáttól a célig 

Az utolsó gátról való lelépés azonos a többi gát vételével, gyors továbbfutást tesz lehetővé. 

Az utolsó szakaszon a futók 5-6 lépést tesznek meg, a lehető legnagyobb sebesség elérése a cél 

a minél jobb helyezéselérése érdekében. A futó, a törzse előre döntött helyzetben van, a célig 

növekedhet is a dőlésszög. 

A sebesség alakulása gátfutás közben 

A 100/110 m-es gátfutás közben a sebesség az első gátvételig rohamosan növekszik, eléri a 

távközi futás sebességének 90%-át. A jó futók a 3–5. gátig tudják növelni sebességüket. A se-

bességtartás szakasza 2–5 gáttávon keresztül tart, majd csökken. Az utolsó gáttól a célig újból 

növekszik a sebesség. (Gyenge, kezdő futóknál előfordul, hogy csak az első gátig és az utolsó 

gáttól növekszik a sebesség.) 

A gátak között az első és a második lépés alatt növekszik a sebesség, a harmadik lépés lerö-

vidítése a gátvétel előkészítése miatt csökken. 

A 400 m-es gátfutásnál az első gátig növekszik, onnan a 9–10. gátközig csökken, majd a 

célba érkezéskor újra növekszik. 

10. Futóversenyek rendezése, fontosabb szabályok9 

Futópálya 

1. A futópálya 400 m hosszú, két egyenesből és két azonos sugarú körívből áll. A pálya belső 

szélét 5 cm magas és legalább 5 cm széles fehér színű anyagból készült szegély határolja. Sze-

gély hiányában a pályát 5 cm-es vonal is határolhatja. Ebben az esetben vonalon futást és a 

kanyar levágását 4 méterenként elhelyezett bójákkal vagy zászlókkal kell megakadályozni. 

2. A kimért pályán történő versenyszámokhoz (400 m és rövidebb távok) minden verseny-

zőnek külön pályát kell biztosítani. A pályák szélessége 122 cm a jobbról határoló 5 cm-es 

vonallal együtt. 

3. A pálya hosszát az egyes, belső pályán a szegélytől 30 cm-re, a többi pályán a belső (bal 

oldali) határoló vonaltól 20 cm-re kell mérni.  

                                                 
9 Letölthető az Atlétikai Szabálykönyv 2010-es kiadása a Magyar Atlétikai Szövetség honlapjáról. 
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4. A versenytávot a rajtvonal céltól távolabbi szélétől a célvonal rajtvonalhoz közelebbi szé-

léig kell mérni. (A rajtvonal beletartozik a futás távjába, a célvonal nem.) A rajt és a célvonal 

is 5 cm széles, kimért pályán egyenes, kiméretlen pálya esetén ívelt vonal, melynek minden 

pontja azonos távolságra van a céltól. 

Rajt 

1. A rajthelyet úgy kell kialakítani, hogy minden futónak ugyanakkora távot kelljen teljesí-

tenie a célig. 

2. Pályaelőny. A 100 m-nél hosszabb kimért pályás versenyszámoknál a különböző pályák 

hossza a kanyarok miatt hosszabb. Minden pályán a rajtvonalat a céltól a versenytáv hosszával 

megegyező távolságra kell felfesteni. A pályaelőny nagysága függ a pálya távolságától, a belső 

pályától és a versenytáv megtételéhez szükséges kanyarok számától. 

3. 400 m-ig, azt is beleértve, valamint a 4x100 m-es és a 4x200 m-es váltófutást, valamint a 

4x400 m-s váltófás első futóját minden versenyszámban kötelező térdelő rajttal, rajtgépből in-

dulni.  

4. Az atlétika futóversenyeken a rajt hangjelre történik. A hangjel lehetőleg pisztoly, de ki-

sebb versenyeken csattantóval, tapssal is lehet rajtoltatni. 

5. Vezényszavak. A rajtjel előtt a futók vezényszavakra foglalják el helyüket a rajtvonal 

mögött. 

Kimért pályás versenyszámoknál „Rajthoz!” és „Vigyázz!” 

A „Rajthoz!” vezényszóra a futóknak haladéktalanul el kell foglalniuk féltérdelő helyzetüket 

a rajtgépekben, és mozdulatlanul kell várniuk a következő vezényszóra. Két kéznek és az egyik 

térdnek a talajon kell lennie, semmilyen testrésze nem érintheti a rajtvonalat vagy a rajtvonal 

előtti területet. 

A „Vigyázz!” vezényszóra a futók felemelik csípőjüket rajthelyzetbe, és mozdulatlanul vár-

ják a rajtjelet. A két kéz a talajon marad, a térdét felemeli a futó a talajról. 

Nem kimért pályás futószámokban a vezényszó „Rajthoz!”, ekkor a futók felállnak a rajtvo-

nal mögött, rajthelyzetben, mozdulatlanul várják a rajtjelet. Ha a futók nyugalmi helyzetben 

vannak, az indítóbíró kiadja a rajtjelet. 

Amennyiben mindegyik futó elfoglalta a „Vigyázz!” helyzetet, az indítóbíró kiadja a rajtjelet. 

6. Hibás rajt. Hibás rajtot követ el az a futó, aki a „Vigyázz!” vezényszó után a rajtjel el-

hangzása előtt kezdi meg a rajtot. A hibás rajtot elkövető versenyzőt ki kell zárni a versenyből. 

Kivétel a többpróba versenyek futó versenyszámai, ahol csak a második hibás rajtot elkövető 

versenyzőt kell kizárni. A futamban az első hibás rajtot elkövető versenyző sárga lapot kap, a 

többieket figyelmeztetik, hogy a következő hibás rajtot elkövető versenyzőt kizárják. 

7. Az atlétikapályán a futás irányát úgy kell meghatározni, hogy a futók bal oldala legyen a 

pálya belseje felé. A legbelső pálya az 1-es, kifelé növekednek a pályaszámok. 

8. Szabálytalanságok futás közben. 

 Akadályozás, lökés. A vétkes futót ki kell zárnia versenyből. A versenybíró elrendelhet 

újra futást, vagy engedélyezhet másik futamban versenyzést az akadályozott futónak. 

 Futópályát szándékosan elhagyó versenyző nem térhet vissza a versenybe. 

 A kimért pályás versenyeken kanyarban a belső vonalon vagy azon belül futó versenyzőt 

ki kell zárni a versenyből. 
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 A külsővonalon kívül futót, az egyenesben a pályáját elhagyó versenyzőt nem kell kizárni 

a versenyből, ha ezzel nem zavarja, akadályozza a másik pályán futót. 

 Nem kell kizárni a pályáját elhagyó versenyzőt, ha kilökik vagy egyéb, tőle független 

okból a pálya elhagyására kényszerül. 

Cél 

1. A célvonal 5 cm széles fehér vonal. 

2. Akkor ér célba a versenyző, ha törzse valamelyik része eléri a célvonal futóhoz közelebbi 

élét. A törzsbe nem tartozik bele a nyak, a fej, a karok, a csípő, a láb és a lábfej sem. 

Futambeosztások 

1. Előfutamokat kell rendezni, ha a versenyzők száma nem teszi lehetővé az egy futammal 

történő versenyrendezést. 

2. Az előfutamokból a továbbjutás helyezéssel és idővel történhet.  

3. Az indulók számától függően több elő- és középfutam is rendezhető a döntőbejutás eldön-

tésére. A futambeosztásokat és a továbbjutást úgy kell szervezni, hogy a legjobb eredményt 

elérő versenyzők jussanak a döntőbe.  

4. Az előfutamok számát és a továbbjutások szabályait az Atlétikai Szabálykönyv tartal-

mazza. (MASZ Atlétikai Szabálykönyv, 2010, 59. old.) 

Holtverseny 

Ha a rendelkezésre álló eszközökkel nem lehet se sorrend, se időeredmény alapján eldönteni 

a helyezést, holtversenyt kell hirdetni. 

Utolsó továbbjutó helyen kialakult holtverseny esetén, ha lehetőség van rá, a holtversenyben 

levőket tovább kell juttatni. Ha erre nincs lehetőség, sorsolással kell eldönteni a továbbjutást. 

Kézi időmérés 

1. Az időmérők a pályától kb. 5 m-re elhelyezett lépcsőzetes kialakítású emelvényen üljenek. 

Kisebb versenyen a pálya szélén úgy helyezkedjenek, hogy egymást ne zavarják a pontos mé-

résben, de a saját feladatukat pontosan el tudják látni. 

2. Az óra, lehetőleg elektronikus működtetésű időmérő szerkezet legyen, legalább 1/10 mp 

pontossággal mérjen. 

3. Kézi mérésnél a jegyzőkönyvbe 1/10 mp pontosságú eredmény kerülhet. Az 1/100 mp-t 

is mutató óráknál a nem egész tizedre végződő eredményt egész tizedre fel kell kerekíteni. 

Pl.: az óra 12,26 mp-t mutat, a jegyzőkönyvbe 12,3 mp kerül. 

4. A stadiont elhagyó, vagy teljes egészében stadionon kívül történő versenyszámoknál az 

időeredményt egész másodpercre felkerekítve kell jegyzőkönyvezni. Pl.: 2:52:32,4 (2 óra, 52 

perc, harminckettő egész négy tized másodperc) időeredményből, 2:52:33 eredmény lesz. 

Versenybírók 

1. A vezető versenybíró felelős a futóverseny szabályos lebonyolításáért. Vezeti a beosztott 

bírók és a futó versenyszámok lebonyolításában segédkező többi közreműködő munkáját. 
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2. Az indítóbíró felelős a szabályos rajt végrehajtásáért. Irányítja a rajtbrigád munkáját. Az 

indítóbrigád tagjai az indítósegédek, rajtkoordinátor, visszahívó bírók. Kisebb versenyeken az 

indítóbíró egyedül is dolgozik.  

3. Célbírók, időmérőbírók. A célbírók a beérkezés sorrendjét állapítják meg, az időmérő bí-

rók figyelik a beérkezés sorrendjét, és mérik a számukra meghatározott helyen beérkező idejét. 

4. Pályabírók, döntési jog nélküli megfigyelőként segítik a vezetőbíró munkáját. Figyelik, 

hogy szabályos legyen, és szabályos helyen történjen a váltás, szabályos legyen a gát és az 

akadályvétel. Figyelik, hogy a futók elhagyják-e saját pályájukat, nem akadályozzák-e társaikat 

a futásban. 

5. Körszámlálók: 1500 m feletti futószámokban követik a futónként megtett körök számát.  

6. Szélsebesség mérés. 200 m-ig minden futószámnál kötelező a szélsebesség mérése, e nél-

kül nem hitelesíthető az eredmény. 

Kisebb futóversenyek, iskolai felmérések futószámainak rendezése 

Iskolai szintű futóversenyek rendezésekor, a szabálykönyv szellemiségét megtartva, egysze-

rűsíthetünk a versenyrendezési szabályokon. Ha lehetőség van rá, atlétikapályán, a versenysza-

bályoknak megfelelően rendezzük a versenyt. 

1. Pálya-előkészítés 

Futópályát kijelölhetünk bármilyen talajú pályán, ha az alkalmas a nagy sebességű futásra. 

Egyenletes, sima felülete legyen, az egyenesben kijelölt futótáv után még legyen megfelelő hely 

a lassításra, megállásra. 30 m, 60 m-es futásnál jelöljük a futósávokat, lágy talajú pályán kar-

colással lehet a felfestést helyettesíteni. Szilárd talajra (bitumenra, betonra) krétacsíkot, mesze-

lést, festést alkalmazhatunk.  

Körpálya kijelölésekor lehet a helyi sajátosságokat figyelembe véve kitűzni a pályát. Lehe-

tőleg úgy jelöljük ki a pályát, hogy végig lássuk a futókat, rövidítésre, több körös verseny esetén 

kör kihagyásra ne legyen lehetőség. 

6-10 évesek rövidtávon álló- vagy térdelő rajttal indulhatnak, 11-14 éveseknél lehetőleg tér-

delőrajtot alkalmazzunk, a rajtgép rögzítése biztonságos legyen. Alkalmas a kétoldalú oktató 

rajtgép versenyrendezésre is. 

2. Versenybírók és feladataik 

Rövidtávú számoknál szükséges egy fő rajtbíró, aki beosztja a futókat, és levezényli a rajtot. 

Egy futamon belüli futók számától függően 2-3 időmérő bíró is lehet, ők a célbírók is. Az 

időmérők közül egyikük a vezetőbíró, ő osztja be az időmérőket, figyeli a befutás sorrendjét. A 

vezetőbíró mérje az első idejét, és hangosan mondja a befutás sorrendjét a befutók ruházata 

vagy más jellemzője alapján, hogy sorba lehessen állítani őket a befutás sorrendjében. 

Először a futók nevét írjuk fel a befutás sorrendjében, majd az időmérők egyeztetik az ered-

ményeket, és a vezetőbíró diktálja le. 

Közép- és hosszútávon elég egy rajtbíró és egy időmérő, ha órája alkalmas a futók számának 

megfelelő számú idő mérésére. A rajtbíró megszervezi a rajtot, és elindítja a futamot. Az idő-

mérő elindítja az órát, és számolja a köröket, szól az utolsó körnél. A befutáskor az időmérő 

hangosan mondja a befutás sorrendjét úgy, hogy a futók értsék, hogy hányadiknak futottak be. 

A volt rajtbíró a beérkezés szerint sorba állítja a célba érkezőket. Mikor mindenki beérkezett, a 
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jegyzőkönyvbe felírjuk a futókat a befutás sorrendjébe, majd az időmérő bediktálja az eredmé-

nyeket. 

Fontos, hogy ha lehetőségünk van rá, a lehető legnagyobb mértékben tartsuk be a szabály-

könyv előírásait. 

11. Az atlétikai futások oktatása 

Az atlétika és az atlétikai futások helye a testnevelés tantervében 

Az iskolai testnevelés programja, mozgásműveltségi területei, a kondicionális és koordiná-

ciós képességek fejlesztésének céljai és feladatai a Nemzeti alaptantervben (NAT) meghatározot-

tak szerint történik. A NAT-ban megfogalmazott elvek, célok, fejlesztési feladatok és művelt-

ségi tartalmak érvényesülését a tartalmi szabályozás következő szintjét jelentő, a pedagógiai 

munka szakaszainak sajátosságaihoz igazodóan készült Kerettantervek (2013) biztosítják. 

A NAT rendelkezik a testnevelésórák heti és éves óraszámáról. A mindennapos testnevelés 

bevezetésével heti 5 testnevelésórával és 36 oktatási héttel számolva 180 óra egy tanévben. 

A NAT meghatározza évfolyamonként a fő területekre fordítandó óraszámot is. 

11.1. Alsó tagozat (1–4. évfolyam) 

7. táblázat: A tematikai egységek óraszámai a mindennapos testnevelésben 

Tematikai egység megnevezése Órakeret 

 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

1. Előkészítő és preventív mozgásformák 10 10 10 10 

2. Hely- és helyzetváltoztató természetes moz-

gásformák 
37 38 27 27 

3. Manipulatív természetes mozgásformák 27 27 35 35 

4. Természetes mozgásformák a tornajellegű 

feladatmegoldásokban és gyermektáncokban 
15 15 15 15 

5. Természetes mozgásformák az atlétikai jel-

legű feladatmegoldásokban 
20 20 20 20 

6. Természetes mozgásformák a sportjátékok 

alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásaiban 
15 15 15 15 

7. Természetes mozgásformák az önvédelmi 

és a küzdő jellegű feladatmegoldásokban 
8 7 7 7 

8. Természetes mozgásformák a vízbiztonsá-

got kialakító és úszásgyakorlatokban 
15 15+18 18 18 

9. Természetes mozgásformák az alternatív és 

szabadidős mozgásrendszerekben 
15+18 15 12+18 12+18 

Összes óraszám: 162+18 162+18 162+18 162+18 

A +18 órák a testnevelő tanár szabadon felhasználható 10%-os kerete. 

Az atlétikai mozgásokra fordítható 20 órához hozzászámíthatjuk a hely- és helyzetváltoztató 

mozgásformák óraszámából a futásra fordítható óraszámokat is.  
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Az alsó tagozatos testnevelés atlétika mozgásanyaga elsősorban a természetes mozgásformák 

felhasználását jelenti, mind a koordinációs, mind a kondicionális képességek fejlesztésében. 

Az atlétikai mozgások játékos, élményszerző módon való feldolgozása a „Kölyökatlétika” 

program mozgásanyagával történik, mely az 1–4. évfolyamok atlétikus képzésében végig je-

len van. 

8. táblázat: Atlétikai futások az 1–4. évfolyam tantervében 

Évfolyam Célok Mozgásanyag 

1. évf. 

A természetes mozgásformák sokoldalú 

alkalmazása az atlétikai jellegű mozgások 

végrehajtása során. A Kölyökatlétika 

mozgásanyagának gyakorlása során az 

ügyesség, a koordinációs képesség fej-

lesztése; a mozdulat- és reakciógyorsaság, 

az aerob képességek és a törzs- és ízületi 

stabilizáció fejlesztése. 

Járás és futás mozgásformái: egyenletes 

vagy változó sebességgel, különböző irá-

nyokba, mozgásútvonalon, különböző lé-

pésfrekvenciával és lépéstávolsággal, sza-

badon és akadályok felett (természetes és 

kényszerítő körülmények között). 

2. évf. 

A természetes mozgásformák sokoldalú 

alkalmazása az atlétikai jellegű mozgások 

végrehajtása során. A Kölyökatlétika 

mozgásanyagának gyakorlása során az 

ügyesség, a koordinációs képesség fej-

lesztése; a mozdulat- és reakciógyorsaság, 

az aerob képességek és a törzs- és ízületi 

stabilizáció fejlesztése. 

Járás és futás mozgásformái: egyenletes 

vagy változó sebességgel, különböző irá-

nyokba, mozgásútvonalon, különböző lé-

pésfrekvenciával és lépéstávolsággal, sza-

badon és akadályok felett (természetes és 

kényszerítő körülmények között).  

Szabályjátékok, feladatjátékok, atlétikai 

jellegű futások, ugrások és dobások, a Kö-

lyökatlétika eszközkészletének beépítésé-

vel, akadálypályákon, kontrollált csapat-

versenyek formájában. 

3. évf. 

A futó-, ugró- és dobóiskola alapgyakor-

latainak fokozódó pontosságú végrehaj-

tása. Idő- és tempóérzékelésen alapuló tar-

tós futások gyakorlása. A mozdulat- és re-

akciógyorsaság, az aerob képességek és a 

törzs és ízületi stabilizáció fejlesztése. Az 

atlétikai jellegű alapmozgások tanulása 

iránti motiváció erősítése a mozgások 

pontosságra törekvő, változatos gyakorlá-

sával. 

Járás és futás mozgásformái:  

egyenletes és változó, illetve váltakozó rit-

mussal, sebességgel, erőkifejtéssel, lépés-

távolsággal és/vagy lépésfrekvenciával; 

komplex akadálypályán;  

vágtafutás; tartós futás különböző terepe-

ken. 

A Kölyökatlétika mozgásrendszerére épí-

tett szabályjátékok, feladatjátékok, kreatív 

és kooperatív játékok, önálló, páros és 

csoportos ugróiskolai gyakorlatsorok, já-

tékok alkotása. 

4. évf. 

A futó-, ugró- és dobóiskola alapgyakor-

latainak fokozódó pontosságú végrehaj-

tása. Idő- és tempóérzékelésen alapuló tar-

tós futások gyakorlása. A mozdulat- és re-

akciógyorsaság, az aerob képességek és a 

törzs és ízületi stabilizáció fejlesztése. Az 

atlétikai jellegű alapmozgások tanulása 

iránti motiváció erősítése a mozgások 

pontosságra törekvő, változatos gyakorlá-

sával. 

Járás és futás mozgásformái: 

egyenletes és változó, illetve váltakozó rit-

mussal, sebességgel, erőkifejtéssel, lépés-

távolsággal és/vagy lépésfrekvenciával; 

komplex akadálypályán;  

vágtafutás; tartós futás különböző terepe-

ken, rajtgyakorlatok és a guggolórajt. 

A Kölyökatlétika mozgásrendszerére épí-

tett szabályjátékok, feladatjátékok, kreatív 

és kooperatív játékok, önálló, páros és 

csoportos ugróiskolai gyakorlatsorok, já-

tékok alkotása. 
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A futások szerepe a testnevelésben túlmutat egy sportág versenyszámának oktatásánál. A 

futások a legfontosabb helyváltoztató mozgások, megjelennek sok sportág és sok egyéb moz-

gásos tevékenység mozgásanyagában. A futások alapvető szerepet játszanak a kondicionális 

képességek fejlesztésében. Az iskolai testnevelésben kiemelkedően fontos edzéseszköz az ál-

lóképesség és a lokomotorikus gyorsaság fejlesztésében. A futómozgás elsajátítása, a ritmikus, 

gazdaságos futómozgás megtanulása a koordinációs képességek fejlesztésében is nagy szerepet 

szán a futásoknak. 

A futások oktatását külön tárgyaljuk a 6–10 éves és a 11–14 éves korosztályra. 

Játékok futófeladatokkal 

Kisiskolás korban játékos feladatmegoldásokkal tudjuk az életkornak megfelelő oktatási 

módszereket kiválasztani. A hangsúly a játékosságon van. A feladatmegoldás, a változatos já-

tékokban szereplő sokféle futás javítja a koordinációt, már az oktatás kezdeti szakaszában meg-

jelenik a hatékonyság.  

A Kölyökatlétika mozgásanyagából a futások szintén feladatmegoldásokban jelennek meg. Az 

akadálypályák, a váltófutások, a szlalom futások mind futás közbeni feladatokat jelentenek. 

Kisiskolás korban alkalmazott jellemző játékok a futások oktatásában 

1. Baglyok – lepkék 

Képzési területek: reakciógyorsaság, egyensúlyérzék, figyelem és fegyelem fejlesztése.  

A játék leírása: a tanulók közül egy vagy több diák bagoly, vagyis fogó, a többiek a lepkék. 

Nappal a lepkék szabadon mozoghatnak, éjjel a mozgó lepkéket a bagoly megfogja.  

A játék vezetése: a tanár váltja a nappal és éjszaka utasításokat, és a gyermekeknek ennek 

megfelelően kell mozogni vagy mozdulatlanul állni. Változatok: meghatározhatjuk a haladási 

módot, több baglyot is kijelölhetünk, „téves” napszakot mondunk. 

2. Mindenki zászlajához/kapitányához 

Képzési terület: figyelem és reagálás gyorsasága. 

A játék leírása: a gyerekeket csoportokba osztjuk. Minden csoportnak van egy kapitánya. A 

tanulók szabadon szaladgálhatnak a területen, amikor a tanár elkiáltja magát, hogy mindenki a 

zászlajához/kapitányához. Ilyenkor leggyorsabban a hirtelen megálló kapitányhoz kell futni. 

Amelyik csoport a leggyorsabb, az szerzi meg a pontot. 

Változatok: kapitány körül kialakítandó alakzat változtatása; kapitány helyének meghatáro-

zása; lehet futással, szökdeléssel stb. 

3. Árokfogó 

Képzési terület: reagálás gyorsasága, figyelem, téri tájékozódás. 

A játék leírása: a terem, pálya közepén kijelölünk egy 2-3 méter széles sávot vonalakkal 

vagy szalagokkal. Kijelölünk 3–4 fogót, akik a sávban helyezkednek el. Az osztály többi tanu-

lóját két csoportba osztjuk, a sáv két oldalán állítjuk fel őket. Feladat a sávon átfutni a másik 

térfélre. A fogók megpróbálják az átfutókat megfogni. 

A játék vezetése: az elfogottak kiesnek a játékból, vagy helyet cserélnek a fogóval. Minden 

átfutásért és elfogásért pont jár.  

Változatok: fogók számának változtatása, megfogottak kiegészítő feladatot végeznek. 
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4. Gépkocsik 

Képzési területek: reagálás gyorsasága, mozgásérzékelés, egyensúlyérzékelés. 

Játék leírása: a gyerekek szabadon mozoghatnak a teremben, ők a gépkocsik. A tanár kü-

lönböző jelzésekkel lassabb-gyorsabb haladásra, elindulásra-megállásra utasítja a tanulókat. Az 

egymásnak menő, karambolozó gépkocsik egy időre kiesnek a játékból. 

Játékvezetés: kezdetben hangjelzést alkalmazzunk, majd fokozatosan térjünk át a karjelzésre.  

Változatok: haladás módjának meghatározása, többféle utasítás alkalmazása, „téves” utasítás. 

5. Helycsere 

Képzési terület: reagálás gyorsasága, mozgásgyorsaság, téri tájékozódó képesség. 

Játék leírása: az osztályból három-négy különböző színt viselő csapatot csinálunk, mind-

egyiknek kijelölünk a terem, pálya szélén egy házat. Amelyik két csapat a színét hallja, helyet 

cserél egymással. Győztes a gyorsabb csapat.  

Játékvezetés: a tanár szólítja a csapatokat. A gyorsabb pontot kap, minden hívást értékeljünk. 

Változatok: házcsere különböző haladási módokkal. 

6. Fogójátékok 

Képzési feladat: erőfejlesztés, téri tájékozódó képesség, mozgásérzékelés fejlesztése. 

– Egyszerű fogó – kijelöljük a fogót, aki a meghatározott haladási móddal kergeti a többie-

ket. Akit megérint, az lesz az új fogó. A fogót jelöljük szalaggal, vagy fogjon valamilyen tárgyat 

a kezében, amit továbbad, ha sikerült valakit elkapnia. 

Több fogóval is játszható a játék. 

– Félperces fogó – kijelöljük a fogót, aki a meghatározott haladási módban kergeti a többie-

ket. Akit elkap, az kiáll a játékból. 30 másodperc után megszámoljuk, hány embert sikerült 

elkapnia, majd új fogót jelölünk ki. 

– Ház-fogók – az egyszerű fogójáték szabályai szerint játszunk, de aki veszélyben érzi ma-

gát, kereshet házat magának. A házban lévő tanulót nem lehet megfogni. Ház lehet: terpeszállás, 

karikába guggolás, két gyermek kezet fog stb. Segítsük a fogót azzal, hogy előre meghatároz-

zuk, hogy hányszor, illetve meddig lehet valaki házban. 

– Kecskézés – a ház-fogók közé sorolható népi játék. Házban van a menekülő, ha a pálya 

szélein kitett padok által leválasztott területre beugrik. Az aklokat jelölhetjük vonallal is. 

– Fészek-fogó – Kijelöljük a fogót és a menekülőt. A többiek párokban kézfogással állnak 

fel. A menekülő megszabadul, ha két gyermek által kialakított fészekbe bújik. Ilyenkor, akinek 

háttal áll a menekülő, az fut tovább. Sikeres fogásnál a fogó és az éppen menekülő szerepet 

cserél. 

7. Szalagfutások 

Képzési feladat: téri tájékozódás fejlesztése, futásritmus javítása, iramérzékelés, figyelem. 

A játék leírása: a gyerekek egyes oszlopban állnak fel, az első közepes iramú futással halad 

a teremben, a többiek tartva az oszlop alakzatot követik. 

Játékvezetés: a tanár cserélgeti az elsőt, az irányváltást követni nem tudót a sor végére állítja. 

Változatok: vonalon kell futni; bójákat kerülgetve kell futni; több csoport végzi egyszerre a 

feladatot; különböző futásmódok használata (térdlendítés, saroklendítés, oldalazó futás stb.) 
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A kölyökatlétika futásfeladatai az alsó tagozatban 

Az alsó tagozat négy osztálya két kölyökatlétika korcsoportot jelent. Az I. korcsoport a 7–8 

évesek, a II. korcsoport a 9-10 évesek. 

Az I. korcsoport három futófeladattal versenyez, II. korcsoport 5 különböző futó verseny-

számot ismer meg. 

A 7-8 évesek futófeladatai 

1. Ingaváltó, 40 m-es pályán, egyik irányba vágtafutás, másik irányba gátfutás. 

2. Nyolc perces állóképességi futóverseny. 150 m hosszú téglalap alakú pályán nyolc percig 

futnak a csapatok, a csapattagok által teljesített körök összege adja a csapateredményt.  

3. FORMA 1 váltófutás. Síkfutás, gátfutás és szlalom futás szakaszokból álló 60-80 m-es 

pályát kell teljesítenie minden csapattagnak, váltófutással.  

A három versenyszám feladatai fejlesztik a tanulók kondicionális és koordinációs képessé-

geit. A korosztály biológiai fejlődésének megfelelően változatos futófeladatokkal fejleszti a fu-

tógyorsaságot és az állóképességet. A gát-, szlalom- és váltófutások segítenek kialakítani a ko-

ordinált futómozgást, a megfelelő lépéshosszt és lépésfrekvenciát. A különböző feladatokat el-

térő ritmusú, sebességű futással teljesítik a fiatalok, ezzel is a jó futótechnika kialakulását se-

gítjük. A gyerekek mindig csapatban együtt vagy váltófutással, közösen versenyeznek. 

A 9-10 évesek futófeladatai 

Két feladattal bővülnek a futások. 

4. Változó iramú állóképességi verseny. 100 m-es körpályán minden futó annyi kört teljesít, 

amennyit szabályosan tud. A sebességet 2 körönként fokozatosan növeljük, előre kidolgozott 

intenzitástáblázat alapján. A rajtvonalnál kaput állítunk fel, melynek nyitása és zárása biztosítja 

a megfelelő sebességű futást. A versenyzők csak a nyitott kapun haladhatnak át. 

5. Váltófutás sprint és szlalom-gátfutás feladatokkal. 40 m-es pályán az egyik irányba sprint-

futással, a másik irányba kombinált szlalom- és gátfutással kell haladni. 

A 4. feladat szabályozott intenzitásnövekedésű állóképesség fejlesztő folyamatos futás. Az 

állóképesség fejlesztésen túl javítja az iramérzékelést és az erő beosztását. Az 5. feladat nehéz-

sége és koordinációt fejlesztő hatása a gátfutással kombinált szlalom futás. 

11.2. Felső tagozat (5–8. évfolyam) 

5. évfolyam 

9. táblázat: Atlétika futások tantervi elrendezése 5–8. évfolyamokon 

Technikai képzés Koordinációs feladatok Követelményszint 

Gyorsfutás 30-60 m-es távon. 

Álló-, guggoló-, térdelőrajt. 

Kitartó futás 1000 m-es távon. 

Futások alacsony akadályok fe-

lett. 

Iramfutások 400-600 m-es tá-

von. 

Váltófutás kétkezes váltással. 

Tudjon az indítás jelére gyorsan 

megindulni. 

Mutasson eltérést a vágta és tar-

tósfutás esetén. 

Helyes futótechnika kialakítása. 

Tudja szabályozni futósebessé-

gét. 

Tudjon helyesen iramot megvál-

toztatni. 

Hajtsa végre az indítás jeleinek 

megfelelő mozgáselemeket. 

Legyen képes: 

a fiú: 4 percig, 

a lány: 3 percig futni. 

Sajátítsa el a váltófutást lassú 

mozgás közben. 
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Rövid nekifutással jussanak át a 

tanulók különféle akadályok fe-

lett. 

Folyamatos futás 

fiúk: 4-5 percig 

lányok: 3–4 percig 

6. évfolyam 

Technikai képzés Koordinációs feladatok Követelményszint 

Futások: 

Gyors futások 30-60 m. 

Álló-, térdelő-, guggolórajt. 

Kitartó futások 1000 m-en. 

Futás feladatokkal. 

Akadályfutás alacsony akadá-

lyok felett. 

Iramfutások 400-600 m-en. 

Tudjon indításra gyorsan rea-

gálni. 

Tudja futósebességét a távhoz 

igazítani. 

Legyen képes 10-12 percig fo-

lyamatosan futni egyéni iram-

ban. 

Hajtsa végre az indítás jeleinek 

megfelelő mozgáselemeket. 

Legyen képes a fiú 6 percig, a 

lány 5 percig egyenletes iramban 

kitartóan futni. 

7. évfolyam 

Technikai képzés Koordinációs feladatok Követelményszint 

Álló- és térdelőrajt alkalmazás-

képes ismerete. 

Rövid távú vágtafutások. 

Iramfutások különböző távokon, 

és ismétléses iramfutások. 

Futás feladatokkal, akadályok-

kal. Átfutások alacsony akadá-

lyok felett. 

Váltófutás. 

Kitartó futás. 

Ismerjék a vágtafutás alapele-

meit, lépéshossz, lépésfrekven-

cia szerepe a sebességben. Is-

merje a nagy sebességű megin-

dulás feltételeit, az álló- és tér-

delőrajt technikáját. 

Rendelkezzenek koordinált futó-

technikával, ismerjék a helyes 

légzés szabályait. 

Legyen képes az álló- és a térde-

lőrajtot a rajtolás szabályainak 

megfelelően, vezényszavakra 

végrehajtani. 

Legyen képes: 

a fiú: 8 percig, 

a lány: 6 percig futni. 

8. évfolyam 

Technikai képzés Koordinációs feladatok Követelményszint 

A korábban tanult rajtformák 

pontos, célszerű alkalmazása. 

Rövid távú vágtafutások. 

A rövid-, a közép- és a hosszú-

távfutás tempójának megfelelő 

iramfutások, ismétléses és sza-

kaszos terheléssel. 

Futás feladatokkal, akadályok-

kal. Átfutások akadályok felett. 

Váltófutás. 

Ismerjék a vágtafutás alapele-

meit, a gyors indulás feltételeit, 

az álló- és térdelőrajt techniká-

ját. 

Rendelkezzenek koordinált futó-

technikával, ismerjék a helyes 

légzés szabályait közép- és hosz-

szú távú futás közben. 

Hajtsa végre az indítás jeleinek 

megfelelő mozgáselemeket. 

Legyen képes kitartóan futni 

a fiú: 12 percig, 

a lány: 9 percig. 

A kölyökatlétika futófeladatai 11–12 éves korosztályban 

1. Sprint/gátfutás váltó: 40 méter hosszú ovális pályán minden csapattag egy kört fut. Az 

ovális pálya egyik hosszanti oldalán 2-3 gát fölött kell futni, a másik oldal sprintfutás. A csa-

pattagok váltófutással teljesítik a feladatot, a váltóbot (karika) átvétele 10 méteres váltózóná-

ban, mozgás közben legyen. 
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2. Sprintváltó: 40 méter hosszú ovális pályán minden csapattag egy kört fut. A csapattagok 

váltófutással teljesítik a feladatot, a váltóbot (karika) átvétele 10 méteres váltózónában, mozgás 

közben legyen. 

3. 1000 méteres állóképességi verseny: 200 méteres kijelölt pályán csapatok futnak. Egy-

szerre több csapat is indulhat a pálya átellenes oldaláról. „Üldözéses” verseny. 

4. Gátfutó verseny. 40 méteres pályán 4 gátat helyezünk el, az első gát a rajtvonaltól 10 m-

re legyen, a gátak közötti távolság 6,5 m, a célig 10,5 m marad. 

A képzési cél a helyes futótechnika kialakítása, a gátfutás és az akadályok fölötti futás elsa-

játítása. A versenyeken csapatban vesznek részt a tanulók, több feladat a váltófutás lényegének, 

a nagy sebességű futás közbeni váltás elsajátítására is szolgál. 

A feladatok fokozatosan fejlesztik a koordinációs képességeket, egyre pontosabb technikai 

végrehajtást követelnek meg. A korosztályt jellemző kondicionális képességet fejleszti, az at-

létikai futószámokban egyre jobb teljesítményt érnek el.  

12. A futás technikájának kialakítása 

A futómozgás az ember természetes mozgásai közé tartozik. Mindenki tud saját iramában, 

saját elképzelése szerint futni. A természetes futás addig gazdaságos és hatékony, míg külső 

követelmények nem határozzák meg a szükséges teljesítményt. Az atlétikai versenyszámokban 

megjelenő futómozgás már nem a természetes mozgás, hanem annak egy a szabályok, távolság, 

pálya, feladat által kialakított, módosított, tanult mozgás. 

A futások oktatásának foglakoztatási formái 

1. Osztályfoglalkoztatási forma. Az egész osztály egyszerre dolgozik, azonos, vagy egymást 

kiegészítő feladattal. Alkalmas az előkészítő gyakorlatok végzésére, ismert feladatok együttes 

gyakoroltatására, lassú és közepes iramú futások és futófeladatok végrehajtására. Pl. folyama-

tos futás közben feladatok. 

2. Csapatfoglalkozás. Két vagy több csapatot alakítunk az osztályból, a különböző csapatok 

különböző feladatokat végeznek. Alkalmas homogén csoportokban való oktatás, képzés meg-

valósítására. Pl. három csapat esetén az első egyénileg játszik, a második képességet fejleszt 

egyénileg, a harmadik gátfutást tanul tanári irányítással. 

3. Csoportos foglalkoztatási forma. Az egy időben ugyanazt a feladatot végzők alkotnak egy 

csoportot. Alkalmas új mozgások hatékony oktatására, versenyszerű gyakoroltatásra, képzésre. 

Pl. 6 fős csoportok rajtgyakorlatokat végeznek különböző testhelyzetekből. Az osztály tanulóit 

hatsoros oszlopban állítjuk fel a rajtvonal mögött. Az oszlopok első tanulói végrehajtják az első 

rajtgyakorlatot, majd a másodikak és így tovább.  

Az oktatás felépítése 

A futások oktatásánál is megkülönböztetünk előkészítő gyakorlatokat, célgyakorlatokat és 

rávezető gyakorlatokat. 

Előkészítő gyakorlatok azok a képességfejlesztő gyakorlatok, melyek hatására a tanítvány 

kondicionális és koordinációs képességei alkalmassá válnak egy adott mozgás megtanulására. 

Pl. rajtok oktatása előtt a láb robbanékony és maximális erejének fejlesztése páros lábon szök-

deléssel helyben. 
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Célgyakorlatok olyan képességfejlesztő gyakorlatok, melyek valamilyen jellemzőjükben 

tartalmazzák a megtanítani kívánt mozgás részeit. Pl. rajtok oktatása előtt váltott lábon szökde-

lés páros lábról indulással. 

Rávezető gyakorlatok, melyek könnyített vagy egyszerűbb formában tartalmazzák a megta-

nulandó mozgásokat, vagy annak részeit. Pl. rajtok oktatása előtt rajtgyakorlatok fekvőtámasz-

ból, hason fekvésből. 

Az oktatás szervezése 

A futómozgások és a rajtgyakorlatok oktatása nagy odafigyelést, megfelelő előkészítést igé-

nyel. Minden esetben fordítsunk elég időt a bemelegítésre. A megfelelő általános bemelegítést 

kövesse a speciális bemelegítés, csak ezután térhetünk rá az oktatásra. 

Jól szervezett, előkészített foglalkozáson a bemelegítés mindkét szakasza szervesen kapcso-

lódjon az oktatási anyaghoz. A bemelegítéskor megoldhatjuk a keringésfokozó gyakorlatokkal 

az izomműködés anyagcseréjének fokozását, az izmok kedvező hőmérsékletre és állapotba ho-

zását, az ízületi mozgáskiterjedés fejlesztését, a koordináció javulását. 

Futások előkészítő gyakorlatai 

1. Kondicionális képességek fejlesztése 

 Kitartó futások, életkortól függően 2-12 percig. 

 Váltóversenyek futó és szökdelő gyakorlatokkal. 

 Futás közben feladatok, felugrások egy és páros lábról. Oldalazó lépéssel futás (oldalazó 

galopp) felugrással is, oldalazó futás keresztlépéssel, mindkét oldalra végrehajtva. 

 Futás közben erősítő gyakorlatok. Folyamatos futás, testnevelő tanár jelére, fekvőtá-

maszban karhajlítás-nyújtás; hanyattfekvésből felülések, lebegőülések; hason-fekvés-

ben törzs és/vagy lábemelések, felugrások páros lábon stb. 

 Indiánszökdelés előrehaladással, páras karú lendítéssel és karkörzéssel előre és hátra. 

 Törzs és vállöv erősítő szabadgyakorlati alapformájú, kiegészítő- és kéziszer-, páros 

és társas gyakorlatok. 

2. Koordinációs képesség összetevőinek fejlesztése 

 Egyensúlyozó gyakorlatok: vonalon futások, pad ülőlapján járások, futások, küzdő já-

tékok állásban. (Kakasviadal páros és egy lábon szökdelve, told ki a körből stb.) 

 Futások, járások, szökdelések irányváltoztatásokkal, feladatmegoldással, labda és me-

dicinlabda hordással. 

 Fogójátékok házzal (házban feladattal), páros fogó, félperces fogó, érintő fogó, majom 

fogó stb. 

3. Általános hajlékonyságot fejlesztő gyakorlatok 

Törzshajlítások, előre, hátra, oldalra terpesz- és zártállásban. Törzskörzések törzshajlításon 

és törzsdöntésen át. Törzshajlítások előre zárt és terpeszülésben. Az előző gyakorlatok össze-

kapcsolva kar- és szökdelő gyakorlatokkal. Boka-, térdkörzések állásban és ülésben.  
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Futások célgyakorlatai 

Lábizmokat erősítő gyakorlatok 

 Szökdelések helyben és előrehaladással. 

 Szökdelések zsámolyok felhasználásával, fel-le, átugrások. 

 Szökdelések medicinlabdák fölött. 

 Indiánszökdelés váltott karú lendítéssel, felugrással és előrehaladással. 

 Szökdelések váltott lábon, váltott karú lendítéssel, előre haladással. 

 Futó-ugró szökdelés, robbanékony elrugaszkodással, erőteljes láb- és karlendítéssel, 

talajfogással a talp elülső részével. 

 Futások akadályok, gátak fölött (zsámoly, medicinlabda, alacsony gátak, vonalak stb.). 

 Futások terheléssel, ellenállások húzása, tolása. Lehet az ellenállás társ, zsámoly, au-

tógumi, súlymellény, légellenállást növelő eszközök. 

 Emelkedőre futások, szökdelések. 

 Lépcsőzés futással, szökdeléssel. 

 Felfutás minden lépcsőfokra lépve. 

 Felfutás minden második, majd minden harmadik fokra lépve. 

 Felfutás magas térdemeléssel (lendítéssel) minden lépcsőfokra, majd minden második 

lépcsőfokra lépve. 

 Szökdelés felfelé páros és egy lábon térdfelhúzással is. 

Csípőízület mozgáshatárát növelő gyakorlatok 

 Láblendítések állásban, minden irányba. 

 Térd- és lábkörzések állásban. 

 Bal (jobb) guggoló támaszban rugózások, lábtartás cserével is, elöl lévő láb a kéztá-

masz mögött, a kéztámaszon kívül a kezek vonalában és a kezek vonala előtt is. 

 Térdelő támaszban láb- és térdlendítések hátra és oldalra. 

 Tarkóállásban láblendítés, lábterpesztések, keresztezések, biciklizések. 

 Gátülésben törzshajlítások előre és oldalra. 

 Gátülés helyzetébe kerülés különböző kiinduló helyzetekből. Fekvőtámaszból, hason-

fekvésből bal láb lendítése hátra hajlítva és 1080-os fordulat gátülésbe. Mindkét ol-

dalra végezve. Tarkóállásból gurulás előre gátülésbe, törzshajlítás előre. 

 Az után-mozgásos nyújtások mellett a statikus nyújtóhatású gyakorlatokat is meg kell 

tanítani.  

 Stretching gyakorlatok. Passzív nyújtással el kell érni a mozgáshatárt, de fájdalomér-

zet nem keletkezhet. A megnyújtott izmot ellazítjuk, majd fokozzuk a nyújtást. Addig 

folytatjuk, míg fájdalom nélkül tudjuk fokozni a mozgáskiterjedést. Az ábrán a futások 

előkészítésére alkalmas jellemző stretching gyakorlatok láthatók. 
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1. ábra: Futók stretching gyakorlatai (http://mellitorunner.blogspot.hu/2010/01/stretching-1.html) 

13. Futások rávezető gyakorlatai – Futóiskola 

Futóiskola alapgyakorlatai 

1. Taposófutás – dzsoggolás 

A futó egyik lába telitalpon támaszkodik a talajon, a sarok is érintheti a talajt, vagy nagyon 

közel van hozzá. A másik láb lábujjra emelkedik a térd hajításával és előretolásával.  

Hatása: javítja az ellépést, a kifejezett bokamozgással a koordinációt, a helyes ritmus meg-

tanulásával. 

A feladat oktatásakor lábujjhegyen állás legyen a kiinduló helyzet. Az egyik talp lenyomódik 

a talajra, a sarok ritkán éri el a talajt. A másik láb térden hajlítva lábujjon marad. 

Folyamatos lábtartás cserével, kezdetben helyben és lassan végeztessük a gyakorlatot. Az 

előrehaladást a térd előretolásával érjük el, a lépéshossz maximum egy lábfejnyi lehet. A helyes 

karmunkát már a helyben végzett gyakorlás közben gyakoroltassuk. A karok a test mellet, kö-

nyökben hajlítva, ellentétesen lendülnek a lábakkal. A dzsoggolás nagy odafigyelést igénylő, 

nehéz koordinációs gyakorlat. A helyes végrehajtás alapja a sok futóiskola gyakorlatnak és a jó 

futótechnika megtanulásának. 
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2. Taposófutás térdemeléssel – szkippelés 

A taposó futás magas térdemeléssel végrehajtott változata. A térd vízszintesig lendül, az 

ellépés erős, dinamikus, a karok nagyobb kiterjedéssel végzik a lendítést. A szkippelés ritmu-

sának megtanulása többször nehézséget jelent a tanulóknak.  

Hatása: növeli a mozgáskiterjedést, segít a megfelelő lépéshossz elérésében. A vágtafutásnál 

nagyobb lépésfrekvencia érhető el. 

Gyakori hibák: az ellépés elégtelensége, nem nyúlik ki teljesen az ellépő láb. Javítása a 

dzsoggolás gyakorlása kifejezett bokamozgással, magas lábujjra emelkedéssel. 

Vízszintesig emelt térdnél megbomlik a futás ritmusa. Javítás: nem teljes térdemeléssel vé-

geztessük a szkippelést. Fokozatosan jussunk el a vízszintes magasságig. 

Hátra döntött törzs. Gyakran a törzsizomzat és a combemelő izmok gyengeségére utal. 

Túlzott előre dőlés, kis kiterjedésű mozdulatokat eredményez, „toporgóvá” teszi a futást. 

3. Saroklendítéses futás lábujjhegyen 

Lábujjhegyre emelkedve lassú előrehaladás közben a sarok teljesen felcsapódik a nagy far-

izomhoz. Az alszár mozgása nagyon gyors, a karok szűken lendítenek, segítve a nagysebességű 

lábmunkát. A törzs előre dől, a térd „lóg”, a lépéshossz nem éri el az egy lábfejnyit. 

Gyakori hibák: nem csapódik fel teljesen a sarok. Nem lóg eléggé a térd, vagy elégtelen az 

előre dőlés. Hívjuk fel a tanuló figyelmét a helyes végrehajtásra, és végeztessük lassabban a 

gyakorlatot. 

4. Fokozó futás 

A tanulók járással, taposófutással kezdjék a gyakorlatot, fokozatosan növeljék a futás sebes-

ségét a lépéshossz és a lépésfrekvencia növelésével. A sebességfokozás a még jól végrehajtott 

technikával történő, legnagyobb sebességig tart. A legnagyobb sebesség elérése után a tanuló 

fokozatosan csökkenti sebességét, míg lassúfutáson és járáson keresztül meg nem áll. Lassítás 

közben nem szabad fékezni, kitámasztani, csak el kell veszíteni a sebességet. Gyorsításban a 

hangsúly a fokozáson van, és fokozatosságon a lassításban.  

5. Repülőfutás 

A fokozó futással megegyezően kezdődik a feladat, míg a futó el nem éri a még uralt maxi-

mális sebességét. Ezt néhány lépésen keresztül megtartja, majd fokozatosan lelassul. 

Hatásuk: a lépéshossz és a lépésfrekvencia együttes növelésével a sebesség növelése, az 

iramérzék fejlesztése, a koordináció javítása, nagy sebességgel kontrolált mozgás. 

Gyakori hibák: fokozó- és repülőfutás közben: többnyire a lassítás nem fokozatos, nincs meg 

a lassuló kifutás és fokozatos leállás. Határozzuk meg az elindulás helyét, a maximális sebesség 

elérésének helyét (a sebességtartás szakaszát), a lelassulás szakaszát. 
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3. ábra: A fokozó- és a repülőfutás sebességdiagramja 

Egyszerű gyakorlatok 

1. Taposófutás vagy lassú futás közben bal térdlendítés vízszintesig. Cserével is. A térdlen-

dítésnek olyan gyorsnak kell lennie, hogy ne törjön meg a folyamatos futás ritmusa. 

2. Az előző gyakorlat saroklendítéssel hátra. 

3. Az előző gyakorlatok kombinációja, térdlendítés vízszintesig, alszárlendítéssel a comb 

alá. (Térd és saroklendítés egyszerre.) 

4. Különböző sebességgel végzett futások, egyenletes és váltakozó irammal, egyenletes és 

változó lépéshosszúsággal. Cél a koordinált futómozgás fenntartása különböző sebességtarto-

mányokban. 

Összetett gyakorlatok 

1. Szkippelés alszárlendítéssel a comb alá. 

2. Lengyel szkipp. Szkippelés közben a térd lendítésének végén az alszár előrecsapódik, 

majd a lábfej határozottan lefelé és hátra mozdul, erőteljes aktív talajfogást biztosítva. 

3. Fokozófutás dzsoggolással kezdve (6-8 lépés), fokozatos téremeléssel átmenet 

szkippelésbe (4-6 lépés), szkippelés (4-6 lépés), lépéshossz növeléssel fokozatos gyorsítás a 

még koordinált maximális sebességig. Fokozatos lassulás hosszú kifutással. 

4. Fokozó futás lassítási szakaszában a térd magasra lendítése közben, lépéshossz rövidítés, 

majd térdlendítés csökkentésével átmenet dzsoggolásba. 

5. A 3. és 4. gyakorlat feladatai egyszerre végrehajtva. 

6. A 3. gyakorlat repülőfutás közben. 

7. A 4. gyakorlat repülőfutás közben. 

8. A 6. és 7. gyakorlat repülőfutás közben végrehajtva. 

9. Dzsoggolásból átmenet közepes térdlendítéses szkippelésbe, 

majd a lépésfrekvencia fokozása. Helyben és haladással is. 

10. Dzsoggolásból átmenet fokozatosan szkippelésbe, majd szkippelés közben a lépésfrek-

vencia fokozása. Helyben és haladással is. 

11. Dzsoggolásból gyorsuló saroklendítéses futás. Helyben és haladással is. 

14. A rajtok oktatása 

A rajtok biztosítják a gyors megindulást, a futótávra jellemző maximális sebesség mielőbbi 

elérését. A rajtok oktatásánál a helyes technika kialakítása mellett a gyors reagálást és a gyors 

megindulást, a gyorsulást is tanítani szükséges. Minden gyakorlatot a lehető legnagyobb sebes-

séggel kell végrehajtani. Ezt szolgálják a versengések és a versenyszerű gyakoroltatás. 

 
4. ábra: Dzsoggolás előre-

haladással (Koltai, 1978) 
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Gyors megindulást fejlesztő gyakorlatok 

1. Fogójátékok. 

2. Utoléréses játékok párokban, 15–20 m-es távon. 

Kiinduló helyzet: a két tanuló egymás mögött helyezkedik el mintegy két méter távolságra, 

a tanár jelére kezdenek el futni, cél a társ utolérése, illetve elfutás a társ elöl.  

Csak az egyenes vonalú futást engedjük. 

Változatok: 

 A hátul lévő társ kezd el futni. 

 Az elöl lévő társ kezd el futni, a kettőjük közti távolság csökkenthető 1 m-re. 

 Szemben helyezkednek el egymással, a tanár jelére az előre meghatározott társ 1800-

as fordulat után menekül, a másik üldözi. 

 A tanár a rajtjelet a menekülő társ megnevezésével adja ki. Több pár egyidejű játékánál 

lehet irány, oszlop, hely megjelölése is. 

 A párok egymást indítják. Kiinduló helyzet szemben egymással, bal vagy jobb haránt-

terpeszállásban, ellentétes kéz elöl. Az előre meghatározott társ a szemben álló tenye-

rébe csap, és elkezd menekülni, a párja üldözi.  

 Az előző gyakorlat úgy, hogy nem határozzuk meg előre a menekülőt. 

3. Rajtok különböző kiinduló helyzetekből. 

A kiinduló helyzetek megválasztása, egymásutánisága oktatási fokozat is lehet. Egymásra 

építés elve lehet a súlypontsüllyesztés, az álló helyzettől a fekvőhelyzetig. A fordulatokkal vég-

rehajtott rajtoknál az erősebb láb kiválasztása, a két és egy lábtámaszos rajthelyzet kialakítása. 

A feladatokat 6-8 fős csoportokban végeztessük, versenyszerűen. A csoportokat megközelítő-

leg azonos képességű tanulókból állítsuk össze. A rajtot, ha a feladat megengedi, a rajtolás 

vezényszavaival végeztessük. „Rajthoz”, („Vigyázz”) – Rajtjel – lehetőleg hangjel (taps, csa-

pófa, rajt pisztoly). 

 rajt zártállásból; 

 rajt bal és jobb harántterpeszállásból; 

 rajt bal és jobb harántterpeszállásból, két kézzel az elöl lévő térdre támaszkodva; 

 rajt páros lábon szökdelésből; 

 rajt helyben futásból, dzsoggolásból, szkippelésből; 

 rajtok harántterpeszállásból, enyhén hajlított térddel, különböző kartartásokkal; 

 rajtok guggoló támaszból, haránt guggoló támaszból; 

 rajtok guggolásból, különböző kartartásokkal; 

 rajtok haránt guggoló támaszból, ellentétes és azonos kar-láb helyzettel; 

 rajtok nyújtott ülésből, törökülésből, hajlított és zsugorülésből; 

 rajtok mellső és hátsó fekvőtámaszból; 

 rajtok hason és hanyattfekvésből; 

 az előző feladatok háttal a futásiránynak, a futás minden esetben fordulattal kezdődik, 

a fordulat irányát is meghatározhatjuk. 

Rajttechnikák oktatása 

Állórajt hátul lévő lábbal 

A rajtok oktatását ezzel a technikával kezdjük. A helyes felállás kialakítása: 

1. Bemutatással – csak példaszerű bemutatás az elfogadható. 
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2. Magyarázattal – rövid, érthető legyen. Pl.: álljatok haránt terpeszállásba, ellentétes kar 

legyen elöl. Hajlítsátok be térdeiteket, és kicsit hajoljatok előre. Ez a RAJTHOZ helyzet. Tapsra 

induljatok el. 

3. Lábak helyzetének kialakítása utánzással és magyarázattal: álljatok zárt állásba, jobb sar-

kon fordítsátok kifelé a lábfejeteket, jobb lábujjon fordítsátok ki a sarkatokat. Hajlítsátok be a 

térdeteket, a jobb kar legyen elöl, a bal hátul, hajlítva. Ez a RAJTHOZ helyzet. 

Mindegyik módszer megfelelő, akár mindegyik használható ugyanannál a csoportnál. 

A RAJTHOZ helyzet kialakítása után mindig végeztessünk rajtot is, legalább 10-15 m-es 

futással. 

Állórajt elöl lévő lábbal 

Főleg a váltófutások miatt tanítjuk. 

Az oktatás módszerei megegyeznek a hátul lévő rajt oktatásánál ismertetettel. 

Térdelőrajt 

Alsó tagozatban a guggoló rajttal kezdjük a vágtafutások rajtjának oktatását. 

Végrehajtása: 

RAJTHOZ helyzet: bal guggolótámasz, kezek 1–1,5 lábfejjel az elöl lévő láb előtt. 

VIGYÁZZ helyzet: csípőemelés. 

Rajtjelre gyors megindulás és 10-15 m-es futás. 

A térdelőrajt oktatását rajttámláról, vagy biztos támaszt adó 

más eszközzel is megoldhatjuk. Hasznos az oktató rajttámla hasz-

nálata, amelyet úgy alakítunk ki, hogy mindkét láb lehessen elöl 

és hátul is. Ezzel lehetővé tesszük, hogy az oktatás során ne kell-

jen állítgatni a támlákat. 

A térdelőrajtot a rajtolás vezényszavaihoz kössük. A magyará-

zat és a gyakoroltatás közben többször végeztessünk lazító, 

nyújtó, ernyesztő hatású gyakorlatokat, esetleg könnyű lendületes futásokat. 

Kezdetben a közepes támlaállást oktassuk, a testalkatnak és az egyéni kondicionális képes-

ségeknek jobban megfelelő egyéb támlaállásokat csak az atlétikával versenyszerűen foglalko-

zóknak elég megtanítani. 

Az első rajttámla a rajtvonaltól mintegy 2 lábfejnyi legyen, a tanulók átlagos lábfejhosszát 

vegyük alapul. 

1. Rövid magyarázat és lehetőség szerint bemutatás után térjünk rá a gyakoroltatásra. 

2. Kiinduló helyzet: felállás a rajttámlák mögött. 

3. A RAJTHOZ vezényszóra a rajttámlák elé kell lépni (nem átgyalogolni a rajttámlán). 

Guggolótámaszból a bemutatásnak megfelelően foglalják el a rajthoz helyzetet. 

(Bele kell „tolatni” a rajtgépbe.) 

4. VIGYÁZZ vezényszóra a csípőemelést az oktató minden tanulónál megigazítja a helyes 

magasságig. Érdemes az első 2-3 kísérletnél itt megállítani a gyakorlatot, felállítani a tanulókat 

és lazítani. 

5. Ha már sikeres a RAJTHOZ és a VIGYÁZZ helyzet elfoglalása, lehet folytatni a rajtjel 

kiadásával. Eleinte tapssal végeztessük a rajtot.  

 

 
5. ábra: Oktató rajtgép 
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A rajtoltatás határozott, ritmusos legyen. Követeljük meg a szabályok szerinti végrehajtást a 

feltételek megléte esetén, haladéktalanul adjuk ki a rajtjelet. 

Gyakori hibák 

1. Lassú a rajt. Oka az elégtelen erőközlés, a lábak teljes kinyúlás előtt elszakadnak a tám-

lától. Javítása: a rajtoló vállának megtámasztásával megéreztetjük a támláról való elrugaszko-

dást. A segítő ellenállást biztosít, de hagyja megindulni a rajtolót. A segítségadást is meg kell 

tanítani.  

Alkalmazhatjuk a láb erejének növelésénél említett társ és tárgy tolása és vontatása gyakor-

latokat. 

2. Túl gyors a felemelkedés a rajt után, az elrugaszkodás ereje rossz irányba hat, elégtelen 

lesz a gyorsulás. A tolásos és vontatásos gyakorlatok felhasználhatók.  

3. Túl hosszúak vagy túl rövidek a lépések a meginduláskor. Meg kell jelölni az első lépések 

helyét. 

15. Váltófutás oktatása 

Váltások előkészítő gyakorlataiként felhasználjuk a fogó- és utoléréses játékokat, valamint 

a váltóversenyeket. A Kölyökatlétika programban ismertetett váltófutásos versengések is kivá-

lóan alkalmasak a váltófutások cél- és rávezető gyakorlatainak.  

Először a kétkezes váltási technikát oktassuk alsó átadással, balkézből jobb kézbe. Ezt te-

kintjük laptechnikának. 

A váltóbot átadásának oktatása 

1. Oszlop alakzat, az utolsó bal kezében van a váltóbot, a többiek jobb kezüket hátranyújtják, 

a tenyér hátrafelé néz, a nagyujj elválik a többitől. Az átadás alulról felfelé történik, az átvevő 

jobb kezéből átteszi a balba a váltóbotot, majd továbbadja az előtte álló jobb kezébe. 

2. Az előző gyakorlathoz úgy állítjuk fel a tanulókat, hogy az átadó és az átvevő kéz egy 

síkba kerüljön, ne kelljen keresztbe átadni a váltóbotot. 

3. Az előző gyakorlatok, de az átvevő csak a mögötte álló jelére készíti hátra a jobb kezét. 

4. 8-12 tanuló kört alkot, bal oldalukkal a kör közepe felé. Minden másodiknál legyen vál-

tóbot. Lassú futás közben az átadó jelére az átvevő lekészíti a kezét, és átveszi a váltóbotot. 

Folyamatosan végeztethetjük a gyakorlatot. Figyeljünk, hogy a távköz megmaradjon.  

5. Emeljük a futás sebességét az előző gyakorlatban. 

6. Párokban végeztessünk váltást közepes sebességű futás közben. Lehet folyamatosan vé-

geztetni a gyakorlatot, ha az átadás után az átvevőt megelőzi az átadó. 

7. Alakítsuk ki a 20 méteres váltózónát, és azon belül hajtassuk végre a váltást. A sebesség 

növelésével térjünk át a 10 méteres gyorsítási segédvonal felhasználására is. 

8. Jelöljük ki a futósávot, a 20+10 m-es váltózónát a váltáshoz. Hívjuk fel a figyelmet, hogy az 

átadónak a sávja bal szélén kell futnia, az átadónak a jobb szélen, a sávjukat nem hagyhatják el. 

9. 400 m-es pályán 7 váltózónát jelölünk ki, így nyolc futóval tudjuk gyakorolni a váltást. 

Versenyt is rendezhetünk, ebben az esetekben 400 m-en nyolcfős csapatokat alkossunk. 
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16. A gátfutás oktatása 

A gátfutás nem része az iskolai testnevelés mozgásanyagának, de diákolimpiai versenyszám. 

A Kölyökatlétikai programban már a legfiatalabb korosztálynak is van gát/akadályfutó feladata. 

A gátfutás tanításánál arra kell törekedni, hogy a futás ritmusa, sebessége a lehető legkisebb 

mértékben változzon meg a gátvétel miatt.  

A túl korai gátmagasság emeléskor gyakran előfordul, hogy a tanítványok átugorják a gátat, 

és nem futás közben lépik azt át.  

A gátfutás oktatását a folyamatos futás közben kezdjük. A feladatok egymásra épülnek, csak 

akkor szabad továbblépni a következőre, ha az aktuális feladatot folyamatos, törésmentes futás 

közben tudja teljesíteni a tanuló. 

A gátfutást eredményesen oktathatjuk a globális – parciális – globális módszerrel. Először a 

gátfutás ritmusát alakítjuk ki futás közbeni feladatokkal. Aztán a gátvételt tanítjuk, előbb az 

ellépő (kiemelt láb mozgását, aztán a lendítő láb munkáját, végül gát fölött együtt gyakoroltat-

juk a két láb mozgását. Végül a futás és a gátvétel összekapcsolása történik. 

Ahhoz hogy a gátfutást elkezdhessük, a tanulóknak tudniuk kell lendületesen, vágtafutás 

technikájával futniuk. 

Gátfutást előkészítő gimnasztikai gyakorlatok 

1. Láblendítések, térd és lábkörzések állásban és térdelőtámaszban. 

2. Rugózások terpesz és harántterpeszállásban, bal és jobb lábbal is. 

3. Rugózások bal guggolótámaszban, jobb lábnyújtással hátra, cserével is. 

4. Rugózások bal guggolótámaszban, jobb lábnyújtással jobbra, cserével is. 

5. Harántterpeszállásból ereszkedés spárgába, mindkét oldalra végrehajtva. 

6. Bal támadóállás, törzsdöntéssel előre, jobb térdlendítés előre és bal térdnyújtás ellentétes 

karlendítéssel előre és hátra. Ellentétesen is. 

7. Tarkóállásban láblendítések haránt és oldalterpeszbe, és lábkeresztezések. 

8. Tarkóállásban biciklizés. 

9. Tarkóállásban zárt és terpesztett lábbal talaj megérintése a fej és a vállak mögött. 

10. Terpeszülésben törzshajlítások előre, oldalra. 

11. Hajlított ülés, talpak összeérnek, térdek lenyomása a talajra.  

12. Nyújtott ülés, bal térd hajlított, bal talp, a jobb combnak támaszkodik, bal térd a talajon, 

törzshajlítások előre, és a nyújtott láb mellé. Ellentétesen is. 

Gátgimnasztika. Bordásfalnál is végezhetők. A gátgimnasztikánál a gáttal szembe végeztes-

sük a gyakorlatokat, hogy ne dőljön fel agát. A gyakorlatokat mindkét oldalra végeztessük. 

1. Egyik láb nyújtva a gátnak támaszkodik, törzshajlítás a gáton lévő lábhoz bokaérintéssel, 

két- vagy ellentétes kézzel. 

2. Bal harántállás a gát előtt, bal láb nyújtva a gáton, törzshajlítás előre a földön lévő lábhoz. 

Cserével is. 

3. Bal harántállás a gát előtt, bal láb térdben hajlítva a gáton. Törzshajlítás előre, törzshajlítás 

balra, törzsfordítás balra. Ellentétesen is végezve. 

4. Szemben a gáttal, egyik láb a gáton, ereszkedés guggolóállásba, és emelkedés állásba. 

5. Alacsony gát fölött szökdelések, átugrások. 
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Gátfutást előkészítő szökdelő és futógyakorlatok 

1. Szökdelés páros lábon, 2-3 szökkenésenként bal/jobb térdlendítés előre vízszintesig, és 

vízszintes fölé. 

2. Mint az előző gyakorlat térdlendítéssel oldalra. 

3. Mint az 1. gyakorlat láblendítéssel előre, és oldalra is. 

4. Kiinduló helyzet: lábujjállás, csípőre tartás 

1. ütem: szökkenés páros lábon, 

2. ütem: szökkenés jobb lábon bal térdlendítéssel előre, 

3. ütem: mint az 1. ütem, 

4. ütem: szökkenés jobb lábon bal láblendítéssel előre, 

5–8. ütem: az 1–4. ütem ellenkezőleg. 

5. A 4. gyakorlat változatai: 

Térdlendítéskor az ellentétes könyök lendül a lendülő térdhez, láblendítéskor az ellentétes 

kar lendül előre és bokaérintés. 

A térd és a láblendítések oldalra történnek. 

6. Futóiskola alap, egyszerű és összetett gyakorlatai is. 

A gátfutás oktatásának első globális szakasza 

1. 30-40 m-es lendületes futások. A futások rajtvonal mögül történjenek. A futás sebessége 

legyen állandó. 10 m körül jelöljük meg az ellépő láb helyét. 

2. Ellépő láb kiválasztása: 

a) lehet az ugró láb, amelyikről magasat (távolt) ugrik a tanuló; 

b) lendületes futás közben, megkötés nélkül, át kell lépni egy alacsony akadályt, jelet. Fon-

tos, hogy a jel ne kényszerítsen a futás megváltoztatására. A jel 10-15 méterre legyen az indulás 

helyétől. A laza lendületes futásból a tanuló automatikusan a számára megfelelő lábról fog el-

lépni a jelnél. 

3. Az 1. gyakorlatban megjelölt lábnyom elé mintegy 60 cm-re húzzunk a pályán keresztbe 

egymástól kb. 50 cm-re két vonalat, ezzel a sávval helyettesítjük az akadályt. A pályán jelöljünk 

ki még legalább 2-3 akadályt helyettesítő sávot úgy, hogy minden negyedik lépésre kelljen át-

lépni. A gát, illetve az azt helyettesítő jel átlépése mindig azonos lábról történik. 

4. Többszöri lendületes futás közben a vonalak fölött lépésnyújtással fussanak át a tanulók.  

5. A vonalak távolságát igazítsuk a tanulók lépéshosszához, képességeikhez és fejlődésük-

höz. 

6. Helyezzünk 10 cm magas akadályt a gátat helyettesítő vonalak közé. 

7. Emeljük a gátak magasságát fokozatosan. Csak akkor lépjünk a következő magasságra, 

ha már a tanulók folyamatos futás közben, megtorpanás nélkül, csak lépéshossz növelésével 

tudnak átfutni az akadályok fölött. 

8. Fokozatosan emeljük a gátmagasságot 40-50 cm-re.  

A gátfutás oktatásának parciális része. A gyakorlatokat gáton végeztetjük, gát átlépésével 

járó gyakorlatot csak úgy végeztetünk, hogy a gát könnyen feldönthető legyen.  
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A gátfutás oktatásának parciális szakasza 

1. A tanuló álljon a gát fölé harántterpeszállásba, a lendítő lába legyen elöl. Lábujjra emel-

kedés után a hátul lévő lábát oldalra kiemelve, térdben hajlítva húzza át a gát fölött, magasan 

vezetett térdét emelje maga elé, és lábujjára lépjen kb. két lábfejnyire előre.  

2. A tanuló álljon a gát elé, a gáttól mintegy 1 lábfejnyire úgy, hogy a lendítőlábbal el tudjon 

lépni a gát mellett, az elrugaszkodó láb legyen közelebb a gáthoz. Lábujjra emelkedve lendítő-

lábbal lépjen el a gát mellett, a gáton túl lábujjon fogjon talajt, az ellépő lábát a gát fölött térdben 

hajlítva húzza maga elé, mint az előző gyakorlatban. A lendítőláb előre mozgása közben az 

ellentétes kar előre lendül, az azonos kar hátra, a törzs kifejezetten előre dől. A kiemelt láb 

előrelendítése közben a két kar ellentétesen lendül, a törzs felegyenesedik. A gyakorlat végez-

hető folyamatos járás közben, a gátak távolsága lehet 

a) minden lendítőlábbal végzett lépésre történjen gátvétel, 

b) minden második lendítőlábbal végzett lépésre történjen gátvétel, 

c) minden harmadik lendítőlábbal végzett lépésre történjen gátvétel. 

3. Az előző gyakorlat lassúfutás majd dzsoggolás közben. A gát melletti ellépés határozott 

legyen. Gyakori hiba, hogy a lendítő láb a gát előtt ér talajt, így a kiemelt lábát nem áthúzza a 

gát fölött a tanuló, hanem maga előtt „tolja”. Hibajavítás: helyben és járásban végzett gyakor-

latokra visszatérés. 

4. Az első gyakorlat járás közben. A tanuló először átlépi a gátat a lendítő lábával, majd a 

kiemelt lábbal, és tovább lép a következő gáthoz. Hiba: a csípő elfordul az elrugaszkodó láb 

irányába. Javítás: a helyben és a gát mellett végzett gyakorlatokra visszatérés. 

5. A tanuló úgy áll a gáthoz, hogy a lendítő lábával át kelljen lépni a gátat, a kiemelt láb 

mellette haladjon. Helyből, lábujjállásból lépje át a gátat, térd hajlítva lendül a gát fölé. A gát 

fölött áthaladva haladéktalanul közeledik a talajhoz, lábujjon fog talajt. A kiemelt láb rendes 

lépéssel megelőzi a másikat. A gyakorlatot végeztessük járás közben is.  

6. Az előző gyakorlatot végeztessük lassúfutás majd dzsoggolás közben is. A gát átlépése 

közben az ellentétes kar előre lendítésével majdnem érintse meg bokáját a tanuló. 

A gátfutás oktatásának második globális szakasza 

1. Lendületes futások vonalak felett, a vonalak távolsága tegye lehetővé a gátfutás ritmusával 

való átlépést a vonalak felett. 

2. Lendületes futások alacsony gát (kb. 10 cm) felett. 

3. Lendületes futások fokozatosan emelkedő gátak felett. A gát magasságát csak akkor nö-

veljük, ha a futás törésmentessé, ritmusossá válik. 

4. Mintegy 30 cm magasságú gátak fölötti futásnál már a kiemelt láb munkája is határozottá 

válik, a további gátmagasság emelésekor egyre inkább oldalra kiemelten lendül előre. 

5. Lányok 50-60 cm-es gátmagasságnál, a fiúk 60-70 cm-es gátmagasságnál áttérnek a gátak 

közötti futás lépéshosszának kialakítására. Az eddigi alkatnak, futósebességnek, egyéni felké-

szültségnek megfelelő gáttávolságon futottak a tanuló. Ettől kezdve a gátak távolágát fokoza-

tosan növeljük. 

6. Szabályos gáttávolságon és gátmagasságon futás. 

7. Rajtvonaltól szabályos távolságra elhelyezett gátra ráfutás álló rajból, maximális sebes-

séggel, gátvétel. 
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8. A rajttámlát a rajtvonal mögött közepes támlaállásra helyezzük el, a gátsor melletti futó-

sávon. Rajtgyakorlatokat végeztetünk gátvétel imitálásával az első gát vonalát elérve. Ha elru-

gaszkodó lábról lép el a tanítvány, lehet gát fölött is gyakoroltatni az első gátra való ráfutást és 

gátvételt. A gátra való pontos elrugaszkodást a támlák helyzetének változtatásával, és a lépés-

hossz szabályozásával tudjuk megtenni. Ha a gátat lendítőlábról elrugaszkodva próbálja átlépni, 

fordítsuk meg a rajttámlák helyzetét. 

9. A teljes távú gátfutás gyakorlása. 

Kérdések 

1. Milyen szerepe van a futásnak a különböző sportágakban? 

2. Mi számít jó eredménynek a diákolimpia 100 m-es futásában a IV. és V. korcsoportban? 

3. Ismertesse a futó versenyszámok felosztását. 

4. Melyek a futást gátló tényezők? 

5. 400 m-es síkfutás közben a 3 m/s-os szél milyen hatással van a futó sebességére? Indo-

kolja meg válaszát! 

6. Mit jelent az aktív talajfogás? 

7. Élvonalbeli atléták milyen hosszút lépnek 100 m-es síkfutás közben? 

8. Ismertesse a térdelőrajt „vigyázz!” vezényszavára elfoglalandó testhelyzetet! 

9. Mi a pályaelőny lényege? 

10. A rajt és a célvonalak közül melyik tartozik a futás távjához? 

11. Milyen széles egy futósáv? 

12. Milyen irányban futnak az atlétikapályán? 

13. Milyen kondicionális képességek szükségesek a térdelőrajt végrehajtásához? 

14. A rajt vezényszavaihoz kötve ismertesse a térdelőrajt technikáját. 

15. Mi a különbség a fokozófutás és a repülőfutás között? 

16. Mi a szerepe a szökdelő gyakorlatoknak a futások oktatásában? 

17. Mit értünk a gátfutás oktatásában a globális módszeren? 

18. Soroljon fel öt futóiskola gyakorlatot, ismertesse a helyes végrehajtást. 
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Dr. Béres Sándor 

IV. AZ ATLÉTIKAI UGRÓSZÁMOK 

1. Bevezetés 

Az ugrószámok két fő csoportba sorolhatók, úgy mint a távolba és a magasba ugrások. A tá-

volba ugrások a távolugrás, hármasugrás, a magasba ugrások a magasugrás és a rúdugrás. Az 

általános iskolai testnevelésben elsősorban a távol- és magasugrás oktatására van lehetőség. 

A hármasugrást ebben a korban nem ajánlott oktatni vagy edzeni annak megterhelő volta 

miatt, azonban az óra anyagába beépíthető, mint előkészítő gyakorlat a megfelelő instrukciók-

kal, melyek csökkentik a versenytechnika és a végrehajtás által a mozgató rendszerre rótt ter-

heket.  

A rúdugrás összetett, speciális koordinációs és erőképességeket igénylő ugrásforma. Az ál-

talános iskolai oktatása a legtöbb helyen nem megoldható az eszközhiány miatt. A rúd költsé-

ges, nehezen beszerezhető sporteszköz. A kötelező tanterv nem tartalmazza ugyan, mégis jól 

alkalmazható, sokoldalúan fejlesztő atlétikai számról van szó. Több magyarországi általános és 

középiskolában az atlétikával foglalkozó testnevelőtanárok kiegészítő tananyagként alkalmaz-

zák a rúdugrás oktatását. Nem méregdrága versenyrudakat használnak, hanem gondosan előké-

szített, teniszlabda végkupakkal ellátott magasugró lécekkel hajtják végre az oktatást. 

2. Az ugrásokról általában 

Az atlétikai ugrószámok tagolása 

A tagolás általánosságban érvényes minden ugrásra, azonban a rúdugrás esetén a légmunka 

további szakaszokra bontható, melyet ebben a jegyzetben nem részletezünk. A felosztás a kö-

vetkező: 

a) Nekifutás vagy lendületszerzés 

 a lendületszerzés megkezdése (vagy nekifutásba indulás) – segédjelek alkalmazásával; 

o történhet előzetes mozgásból, vagy 

o álló helyzetből. 

 a nekifutási sebesség kialakítása; 

o melynek célja az erőlködésmentes, fokozatosan gyorsuló futás kialakítása; 

 az elugrás előkészítése 

o a tulajdonképpeni utolsó három lépés, melynek alakulása az egyes ugrószámoknál 

eltérő. 

b) Az el- és felugrás 

 az ugróláb munkája a kitámasztás; 

 az ízületek behajlásának szakasza; 

 az ízületek kinyúlásának szakasza vagy elrugaszkodás; 
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 a lendítést végző végtagok munkája; 

 a lendítés gyorsuló szakasza, a lendítés lassuló szakasza.  

c) A légmunka 

 célja az előreforgás megakadályozása vagy lassítása (távolba ugrások), vagy a forgá-

sok létrehozása (magasba ugrások); 

 a talajfogás, illetve a talajra érkezés előkészítése.  

d) Talajfogás vagy talajra érkezés 

 a talajfogás aktív, végrehajtását tekintve hozzájárul a teljesítményhez (távol-, hármas-

ugrás),  

 a talajra érkezés passzív, célja a sérülések elkerülése (magasugrás, rúdugrás). 

3. Elérendő célok az ugrások terén a kerettantervben 

1–2. osztály (1. korcsoport) 

Ugrások és szökdelések mozgásformáiban a mozgásműveltség fejlesztése kapcsán előírás-

ként megjelenik: „egyenletes vagy változó ugrástávolsággal, magassággal, irányokban, moz-

gásútvonalon páros és egy lábon, különböző síkokban, kis ismétlésszámokkal”. Az ugrások 

általános koordinációs mintájának előkészítése történik az 1–2. osztályban, hiszen a nagyon 

sokféle ugró és szökdelő feladat végrehajtásának ez a célja. 

3–4. osztály (2. korcsoport) 

Ebben az életkorban is tovább kell alkalmazni az ugróiskola feladatait, a különböző szökde-

léseket, ahol a pontos feladat végrehajtás fokozott figyelmet kap. Az 1–2. osztályhoz képest új 

mozgásanyagként szerepel a távolugrás, illetve ennek kísérlete a guggoló és/vagy lépő technika 

alkalmazása, oktatása. A magasugrás is megjelenik új technikai elemként, ahol az átlépő tech-

nika alkalmazása az előírt. 

Bár a tantervben a guggoló távolugrás szerepel, mint megvalósítandó technika, ezt már egy-

általán nem javasolnánk oktatásra, hiszen a teljesítményre káros biomechanikai háttérrel ren-

delkezik. Az elugrás során létrejövő előre forgások felerősödnek. A guggoló távolugrást már 

alsó tagozatban se oktassuk! 

5–6. osztály (3. korcsoport) 

A szökdelések, ugrások kapcsán nem fogalmaz meg új technikai elemet, hiszen a 3–4. osz-

tályban már javasolt távolugrás lépő technikával, illetve a magasugrás esetében az átlépő tech-

nikát nevesíti. A lendületszerzést, a nekifutás hosszát határozza meg, vagyis növeli az előző 

évfolyamokhoz képest. A végrehajtás precizitása és a technika tökéletesítése azonban már fo-

kozottabb elvárás. A magas- és távolugró versenyek előírásával a versenyszabályok tudatosítá-

sát, a teljesítményre törekvést célozza meg. 

7–8. osztály (4. korcsoport) 

A távolugrás oktatásában a tanterv ebben a korosztályban nem fogalmaz meg új technikai 

elemet. A technika tökéletesítésére, a mozgás precizitására való törekvést határozottan kéri: „A 
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nekifutás, az elugrás és a talajfogás iskolázása (elugró sávból – 60 cm vastag fehér krétázott 

sáv)”. A magasugrás esetében az átlépő technika már nem új elem, azonban megjelenik új tech-

nika elemként: a „magasugrás guruló technikával”. A magasugrás esetében is elvárás a tech-

nika csiszolása, hiszen „a nekifutás és a felugrás iskolázása” nevesítésre került. 

A tantervben javasoltak ellenére a guruló technika oktatását szintén nem javasoljuk ebben a 

korosztályban. Azt legfeljebb csak rávezető jelleggel a lendítő végtagok iskolázására hivatott 

elavult légmunka technika. A 7–8. osztályban már a flop technika oktatását alkalmazzuk. 

4. Az ugrószámok története 

Az ugrószámok történetét az egyetemi és főiskolás testnevelőképzéshez íródott e-könyvben 

Polgár és Béres (2011) már feldolgozta. A rendkívül érdekes téma szöveges és több-kisebb 

videofilm-feldolgozással a következő linken érhetik el a történelmi háttér iránt érdeklődők: 
A linkek megnyílnak .doc vagy .docx formátumból a Ctrl gomb lenyomása melletti linkre kattintással, 

honlap alapú e-könyv esetén a linkre kattintással. 

1. Az atlétika nemzetközi és magyarországi története 

2. Az atlétika fejlődésének általános története 

3. Ugrások 

a. A távolugrás nemzetközi története 

b. A távolugrás magyarországi története az országos bajnoki eredmények és a nemzet-

közi szereplés tükrében 

c. A hármasugrás nemzetközi története 

d. A hármasugrás magyarországi története az országos bajnoki eredmények és a nemzet-

közi szereplés tükrében 

e. A magasugrás nemzetközi története 

f. A magasugrás magyarországi története az országos bajnoki eredmények és a nemzet-

közi szereplés tükrében 

g. A rúdugrás nemzetközi története 

h. A rúdugrás magyarországi története az országos bajnoki eredmények és a nemzetközi 

szereplés tükrében 

4. Az atlétikai világcsúcsok fejlődése a nemzetközi atlétikai szövetség nyilvántartása szerint 

5. Atlétikai világrekordok (IAAF statistics) 

6. Kiemelkedő magyar eredmények statisztikái 

5. Az ugrások technikai, biomechanikai háttere 

Az ugrószámok részletes technikai bemutatását a korábban említett e-jegyzetben már leír-

takkal a következő linkeken keresztül mutatjuk be (Polgár, Béres 2011): 

Ugrószámok 

A távolugrás technikája 

A hármasugrás technikája 

A magasugrás technikája 

A rúdugrás technikája 

Az ugrások részletes technikai végrehajtásának bemutatása elsősorban a helyes élvonalbeli 

ugrók által végrehajtott ugrások leírása, elemzése, bemutatása. Nem szabad azonban elfelejteni, 
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hogy az általános iskolás oktatás során a tanulók által bemutatott technikák végrehajtási jelleg-

zetességei helyenként (akár jelentősen is) eltérnek az élvonalbeli ugrókétól.  

Az általános iskolában a serdülő kor előtt, közben és után az egyes gyerekek ugrástechnikája 

még akkor is számottevő változásokon mehetnek át, ha nem járnak sportegyesületi atlétikai 

foglalkozásokra vagy edzésekre. Ebben a korban a technikai végrehajtás elsősorban az anató-

miai, izomélettani mutatóktól, arányoktól, valamint a koordinációs képességek adott fokától 

függ. A serdülés során létrejövő változások, a csontok növekedése, az izmok fejlődése viszony-

lag rövid idő alatt (néhány hónap) is jelentős erőkar változásokat hozhatnak létre pl. a láb ese-

tén, mely a nekifutás jellegzetességeit, annak ritmusát, sebességét, technikai mutatóit (pl. a 

talajfogáskori bokaszögek stb.) jelentősen befolyásolhatják, akár helytelen irányba is.  

Ebben a korban a testnevelő tanárnak a feladata az ugrószámok nézőpontjából elsősorban a 

sokoldalúan képző feladatok adása, a törzs izmainak, a tartóizmoknak a megerősítése, a futás-

ban és elugrásban résztvevő izmok nyújthatóságának, optimális működési hosszának fenntar-

tása. A törzsizmok erősítése kiemelt feladat. A koordinációs mintázat fenntartása, a technika 

javítása ebben a korban elsősorban a szökdelő iskolai gyakorlatokkal biztosítható. 

6. Az atlétikai ugrószámok szabályai 

Az atlétikai ugrószámok összegyűjtött szabályai a következő linkeken érhetőek el (Polgár, 

Béres 2011): 

Az atlétika szabályai 

Általános versenyszabályok 

Ügyességi számok 

Magasba ugrások 

Távolba ugrások 

Az ugrószámok szabályai a felnőtt korosztályhoz képest némileg módosultak az első és má-

sodik korosztály atlétikai versenyei esetén. Ilyen módosítás pl. a korábban említett 60 cm-es 

fehér kréta vagy magnézia sávból való ugrás a távolugrás esetén. Erre azért van szükség, mert 

ebben a korosztályban az elugró gerendára való érkezés még nem lehet annyira pontos a kiala-

kulatlan nekifutási mintázatok miatt. A távolságot ezért nem a 20 cm vastag távolugró gerenda 

elugró vonalánál (homok felöli él) mérik, hanem a krétaporban hagyott nyomig, azaz nyomtól-

nyomig. 

7. Az ugrószámok oktatása 

Az atlétikai ugrószámok oktatása fejezet szintén az egyetemi és főiskolás testnevelő képzés-

hez íródott e-könyvben (Polgár és Béres 2011) részletesen kerül kifejtésre. Az oktatás fejezet-

ben számos videó és fotó segíti a helyes gyakorlat végrehajtások vizualizációját, mely hatéko-

nyabbá teheti a megértést és a későbbi végrehajtást. 
A linkek megnyílnak .doc vagy .docx formátumból a Ctrl gomb lenyomása melletti linkre kattintással, 

honlap alapú e-könyv esetén a linkre kattintással. 

Az atlétikai versenyszámok oktatása 

Ugrószámok 

A távolugrás oktatása 

Lépő technika 

Homorító technika 
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Ollózó technika 

A hármasugrás oktatása 

A magasugrás oktatása 

A rúdugrás oktatása 

8. Az atlétikai szökdelő iskola 

Az atlétikai szökdelő iskola bizonyos felosztása, gyakorlatanyaga több irodalomban is meg-

jelenik, azonban a teljes, átfogó felosztása ebben a jegyzetben érhető el először. A szökdelő 

iskola több szempont alapján való csoportosítása átláthatóbb képet ad arra vonatkozóan, hogy 

a testnevelő tanár vagy sportköri, szakosztályi edző milyen céllal alkalmazza azt, mint gyorserő 

és ugróerő fejlesztő eszköz. 

A szökdelő iskola gyakorlatanyaga több célt szolgál. Helyes alkalmazásával felkészíthetők 

a tanulók a kötelező atlétikai ugrószámok oktatására. Az életkori sajátosságok figyelembevéte-

lével az egyes korcsoportoknál az alkalmazott szökdelő iskolai gyakorlatokkal, a végrehajtatás 

intenzitásával akár személyre szabottan is alkalmazható gyakorlatsorokat tervezhet a testnevelő 

tanár. A szökdelő iskolai gyakorlatsor azonban, ahogy említettük, nem csak oktatás-módszer-

tani felkészítő jelleggel alkalmazható, hanem akár a testnevelésórák keretén belül, akár az is-

kolai szabadidő-, tömegsport vagy délutáni sportköri foglalkozásokon, edzéseken hatékonyan 

alkalmazhatóak az ugróerő fejlesztésre, rajtkészség javítására. 

Magyarországon népszerű sportágakra felkészítést az utánpótlás szempontjából (kézilabda, 

kosárlabda stb.) már az általános iskolákban elkezdhető. Az atletikus képességek közül kiemel-

ten fontos a futógyorsaság, felgyorsulási képesség, rajt mozdulatgyorsaság, reaktív erő. Ezek 

fejlesztésének egyik alapeszköze a szökdelő iskolai gyakorlatsor. A testnevelő tanároknak, test-

nevelő asszisztenseknek kiterjedt ismeretekkel kell rendelkezniük ezen a területen. A lehető 

legtöbb gyakorlat ismerete szükséges ahhoz, hogy az említett képességeket árnyalt módon, lo-

gikusan felépítve, a tanulók életkori sajátosságait, nemét, vagy pillanatnyi felkészültségét fi-

gyelembe véve tudja alkalmazni ezeket. 

A szökdelő iskolai gyakorlatok intenzitásától függően (ismétlésszám, sorozatszám, az ugrott 

magasság vagy távolság mértékétől függően stb.) a legtöbb izomcsoportra hatással van. A láb 

és a kar hajlító ill. feszítő izomcsoportjaira leginkább dinamikus, a törzs tartóizmait pedig sta-

tikus módon fejleszti. Az általános iskola első korcsoportja esetén mielőtt az alacsony intenzi-

tású szökdelő iskolai gyakorlatok alkalmazása előtt ügyelni kell a törzs tartóizmainak, „izom-

fűzőjének” (egyenes, ferde hasizom, alsó hátizmok stb.) megfelelő előkészítésére. Az órákon a 

bemelegítés után, vagy az óra későbbi szakaszaiban a has- és hátizmok erősítésére lehetőség 

szerint fokozott figyelmet kell fordítani, ezzel megalapozva e gyakorlatsor és azon keresztül az 

atlétikai ugrószámok, valamint a különböző rajttechnikák elsajátítását. Ebben a korosztályban 

már alkalmazhatóak a különböző egyszerűbb szökdelő létra gyakorlatok a koordináció, a rit-

musérzék és a vádli erejének fejlesztésére.  

A gyakorlatok végrehajtásának helyszíne 

A szökdelő iskolai gyakorlatok alkalmazása során a testnevelő tanárnak oda kell figyelnie 

arra, hogy milyen talajon végzik a gyakorlatokat. A legkevésbé ajánlott a tanulók a betonon 

vagy aszfalton való szökdeltetése. Ebből a szempontból jobb választás (ha nincs mód máshol) 

http://www.sek.nyme.hu/_layouts/1038/Sport/DVD/movies/05_Rud_Tavol/Tavol/ollozo/ollozo%20oldalrol.AVI
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a tornaterem parkettája, mely ad némi rugalmasságot (főleg, ha a parketta alatt megfelelő az 

előkészítés, és rugalmas anyag található a fa- és a betonfelület között). 

Kicsit szerencsésebb, ha műanyag borítású a terem, bár ezen a felületen letapadhat a cipő 

talpa az egyes irányváltással történő szökdelések során. Szökdeltethetjük a tanulókat megfelelő 

módon előkészített salakon, mely nem porol és nem nedves, vagy nem száradt keményre, vala-

mint ennél kevésbé jó megoldás az ipari futószalagon történő szökdeltetés, mely sajnos jelenleg 

is igen gyakori országszerte. Ezzel a talajformával óvatosan kell bánni, hiszen reggelente, ha 

párás az időjárás, rendkívül csúszóssá válhat, ami veszélyes. Szerencsés az a testnevelő tanár, 

aki rekortán vagy mondo felületű futófolyosón vagy pályán tudja alkalmazni e módszert, mert 

ezek rugalmassága a felület vastagságától függően ideálisak a gyakorlatok végrehajtására. A 

legjobb és az ízületeknek a legkevésbé ártalmas megoldás, ha a rekortán felületre vastag filc 

anyagú szökdelő szőnyeget tudunk gurítani, és azon végeztethetjük a gyakorlatokat. Hasonlóan 

a legkevésbé ártalmas, ha megfelelő magasságúra nyírt és hengerelt füvön történik a szökdelő 

iskolai gyakorlatsor végrehajtása. 

Miben szökdeljenek a tanulók? 

A szökdelő iskolai gyakorlatok gyakoroltatásánál másik jellemző, bár kevésbé fontos kérdés 

a felszerelés. A tanulók által használt cipő ugyanis befolyásolhatja a kivitelezést, de a sérülése-

ket is. Ha nem muszáj, ne szökdeltessünk senkit mezítláb, vagy vékony talpú cipőben. Ha a 

cipő nehezebb (pl. kosárlabda cipő), az nem feltétlenül baj, bár a láblendítések kivitelezését 

károsan befolyásolhatja. 

A másik kérdés a tanulók által használt nadrág. A szökdelő iskolai gyakorlatokat lehetőség 

szerint rövid sportnadrágban, esetleg rugalmas sztreccs anyagú futónadrágban végeztessük. A 

hosszított bermudában vagy melegítő alsóban a csípő-horpasz izomcsoport térdlendítésért fele-

lős munkáját jelentős mértékben nehezítheti, a lendítés kivitelezését akadályozhatja a comb 

felső részére tapadó nadrág, mint ahogy a futásoknál is. Fontos, hogy a szökdelések közben a 

nadrág vagy melegítő alsó zsebei be legyenek zipzárazva, mert egy-egy erőteljes karlendítés 

során a zsebbe akadó hüvelykujj komolyabb ficamos sérüléseket szenvedhet, nem is beszélve 

a szétszakadó nadrágról. 

A tanulók lehetőleg ne szökdeljenek olyan pólóban, mely jóval nagyobb méret, mint amelyre 

szükségük van, mert az károsan befolyásolja a karlendítések minőségét és a légellenállási té-

nyező sem megfelelő. 

9. A szökdelő iskola csoportosításainak lehetőségei 

A szökdelő iskolai gyakorlatokat többféle szempont alapján csoportosíthatjuk. Attól füg-

gően, hogy milyen céllal alkalmazzuk a gyakorlatokat, a csoportosítási formákat kombinálva 

nehezíthetjük, könnyíthetjük, vagy specializálhatjuk a szökdeléseket. 

Az intenzitást lehet csökkenteni vagy növelni a szökdelésre szánt távolság variálásával, vagy 

a talaj lejtésének, emelkedésének stb. módosításával is. 

A szökdelő iskolai gyakorlatokat csoportosíthatjuk: 

 az ugrószámok teljesítményprofilja szerint; 

 karlendítés szerint; 

 lábak használata szerint; 

 a szökdelés iránya szerint; 
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 a talajfogás módja szerint; 

 a megindulásuk módja szerint; 

 ritmusuk szerint; 

 szökdelések közbe iktatott lépésekkel; 

 a felhasznált eszközök, tárgyak használata szerint; 

o szökdelések vontatással, 

o szökdelések húzatással, 

o zsámoly felett történő szökdelések, 

o szökdelések tárgyakon, 

o szökdelések lendítő súlyokkal, 

o szökdelések plusz súlyokkal, 

o szökdelések ugráló kötéllel, 

o húzatás társ segítségével, 

o húzatás csörlővel, 

 speciális szökdelések; 

o emelkedőre, 

o lejtőn, 

o lépcsőn, 

o kombinált terheléssel. 

10. A szökdelések csoportosítása az ugrószámok teljesítményprofilja 
szerint 

 magasságra törekvéssel; 

 távolságra törekvéssel. 

A szökdelések történhetnek távolságra vagy magasságra. Az, hogy ezek során melyik mód-

szert használjuk, elsősorban a szökdelő iskola által megvalósítandó céltól függ. A lépő távol-

ugrás oktatásánál a rávezető szökdelések, ill. utolsó három lépés ritmusának előkészítése során 

a testnevelő tanár elsősorban a távolságra törekvő szökdelő iskolai gyakorlatokat alkalmazza. 

Ilyenkor az elrugaszkodás szöge jelentősen kisebb, mintha ugyanazokat a gyakorlatokat ma-

gasságra törekedve hajtanák végre a tanulók. A két módszer esetén a kar- és láblendítések 

módja is eltérő. A lendítő térd a csípő-horpasz izom eltérő munkája, és a lendítés irányának 

tudatos, módosult megválasztása miatt a lendítés a testre másként hat. A lendítések ereje a len-

dülő végtagok által létrehozott impulzussal jelentős mértékben segíti az ugró láb munkáját, 

ezért a végrehajtás módjának ellenőrzésére és a hibajavításra fokozottan ügyelni kell. 

11. A szökdelő iskolai gyakorlatok csoportosítása a karlendítés módja 
szerint 

 páros karú lendítés; 

 váltott karú lendítés (ellentétes kar és láb lendül); 

 azonos karú lendítés (azonos kar, azonos láb lendül); 

 karlendítés nélkül (pl. csípőre tartással); 

 egyensúlyozó lendítés; 

 lendítés plusz súlyokkal (halter jellegű lendítések pl. kézi súlyzóval vagy kövekkel). 
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Az egyik legkézenfekvőbb csoportosítási fajta a szökdelések során alkalmazható karlendíté-

sek fajtái szerint történik. A karlendítéseket a gyerekeknek tanulniuk kell, hiszen a helyes kivi-

telezéssel jelentős mértékben javítható a szökdelések teljesítménye. A megfelelő helyzetből 

megfelelő helyzetbe történő lendítéssel a karok súlyának és a lendítés erejének a vállakon a 

testre kifejtett hatása jelentős mértékben csökkentheti a lábak által kifejtendő erő mértékét. Erre 

jó példa az az eset, amikor a mérlegen állunk, a mérleg nyelvét figyeljük, miközben páros karral 

erőteljesen lendítünk. A lendítés az arc előtt történő hirtelen megállításakor a mérleg nyelve 

jelentős mértékben visszaesik. Ezt a pillanatnyi karlendítés által generált lendítő erőt kihasz-

nálva a szökdelések hatékonysága jelentősen nő. Ha a karlendítést nem megfelelő erővel, rit-

musban hajtjuk végre, a lendítést a tanuló nem állítja meg az arca előtt, hanem karkörzés sze-

rűen továbbforgatja ez a plusz erő, jelentős százalékban elvész, azaz a végrehajtás technikai 

szempontból hibás. A helyes karlendítés során a könyök közel derékszögben hajlítva van. A 

lendítést a vállízület adta lehetőségek mellett a lehető legmagasabb hátsó felkarhelyzetből kell 

megindítani, de a felkar és a törzs legalább 45 fokos szöget zárjon be. A lendítés legyen egyen-

letesen gyorsuló és a mell-, ill. a vállizmok összefogott munkája mellett a lehetőségekhez képest 

maximális sebességre törekvő. A lendítést a törzs előtt a felkar és a törzs hozzávetőleg 45 fokos 

szögében, a kézfej az arc vagy a szem magasságában legyen megállított. A kar hirtelen megál-

lítása elengedhetetlen a hatékony lendítés kivitelezésére. 

Páros karú karlendítések 

A páros karú karlendítést a legtöbb szökdelő iskolai gyakorlat során alkalmazhatjuk. Len-

díthetünk páros karral a páros, de a váltott lábú szökdelések során is. Fontos a karok szinkroni-

zált mozgása akár a hátra, de az aktív előre lendítésük során is. Ennél a karlendítési formánál 

fontos a lendítés utolsó harmadában a vállak előre, felfelé történő kiemelése, mely mozdulattal 

a lendítésben rejlő lendítő erőt maximális mértékben kihasználhatja a tanuló. 

Váltott karú karlendítések 

A váltott karú lendítéseket leginkább a váltott lábú szökdeléseknél használjuk. Jelentőségük 

a hatékony egyensúlyozó szerep. A váltott karú karlendítések abból a szempontból kevésbé 

hatékonyak, hogy egyszerre csak az egyik karlendítő tevékenysége járul hozzá az ugráshoz, 

ugyanakkor a páros karú karlendítéssel szemben a hátrakészítéssel járó, visszafelé ható erő eb-

ben az esetben kisebb. A lendítés ritmusa kiegyenlítettebb, és a törzs stabilizálása az egyensú-

lyozó szerep miatt hatékonyabb. 

Szökdelések karlendítés nélkül, különböző kartartásokkal 

A terhelés növelésére a karlendítés segítő funkcióját el lehet hagyni. Ilyenkor a karokat a 

tanár több módon is kiiktathatja, melynek legegyszerűbb módja a csípőre tartással történő szök-

deltetés. Ebben a helyzetben a karok a tömegközépponthoz közel vannak, és az egyensúlyozás 

csorbát szenved, azonban a lábakra jelentősen nagyobb terhelés hárul. 

A tarkóra tett kézzel történő szökdelések hasonló jelleggel bírnak, ugyanakkor mivel a törzs 

felső részére kerülő rész-tömegközéppontok eltávolodnak a test tömegközéppontjától, a gerin-

cen és a has tájéki izmokra még nagyobb terhelés kerül. Az ilyen kartartást csak indokolt eset-

ben alkalmazzuk. 
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A karlendítés és az egyensúlyozás 

A karlendítések nem csak a lábak terhelésének csökkentése, hanem – ahogy azt korábban 

említettük – az egyensúlyozó szerepük miatt is fontosak. A könyök kinyújtása, a kar hátra, ré-

zsútosan oldalra lendülése során, főleg a váltott karú lendítések esetén hasznos lehet, annak 

kifejezetten egyensúlyozó szerepe miatt. A törzs megfelelő egyenes helyzetben tartása ebben 

az esetben a karok ideális pozíciójának megtalálásától függ. Bizonyos esetekben az egyik kar a 

rézsútos hátralendítések során a könyék derékszögű helyzetből való hátracsapódása is megen-

gedett, ha az annak megfelelő ritmusában történő alkalmazása a törzs megtartott helyzetének 

kialakítását szolgálja. A törzs oldalra vagy előre billenése ugyanis káros forgásokat hozhat létre, 

melyek a lendítő lábak elégtelen munkáját, vagy rövidebb repülőfázisokat eredményezhetnek. 

Ezt sok gyakorlással, a vállízület hajlékonyságának fejlesztésével, és a lendítésben részt vállaló 

izmok megfelelő erőszintjének elérésével lehet ideálisan fejleszteni. 

A karlendítések hatékonyságának fokozása 

A lendítési erő fokozását már az ókorban is hatékonyan alkalmazták. Az ókori olimpiák tá-

volugró száma során (melynek pontos kivitelezéséről a mai napig vitáznak a sporttörténészek) 

az ugrók különböző formájú haltereket, más néven lendítő súlyokat alkalmaztak. Ezek a súlyok 

hozzávetőleg 1-6 kg közötti különböző formájú és anyagú tárgyak voltak. A lendítés és főleg a 

helyből történő ugrások során jelentős teljesítményjavulást lehetett elérni velük. Használatukat 

azonban gyakorlással el kellett sajátítaniuk. Az oktatás során is alkalmazhatóak e súlyok, azon-

ban pl. a páros karú lendítéseknél a súlyok összecsapódásával balesetet is lehet okozni, ezért 

érdemes olyan tárgyakat alkalmazni, ami nem veszélyes, valamint a tanulók figyelmét fel kell 

hívni az említett veszélyekre. 

12. A lábak használata szerinti felosztás a szökdelő iskolában 

A szökdelő iskolai gyakorlatok csoportosítása a lábak használata szerint: 

 páros lábal történő; 

 váltott lábbal történő; 

 egy lábbal történő; 

 duplázó; 

 triplázó. 

A szökdelő iskola második alapvető csoportosítása az alapján történik, hogy a tanuló a szök-

delési sorozat során milyen kombinációban használja a lábakat. Ezek használatával növelhető 

vagy csökkenthető a terhelés a lábakon azonos karlendítési mód mellett. 

Páros lábú szökdelések 

A páros lábbal való szökdelés során mindkét lábat egyszerre használjuk. Ebben az esetben 

a lábakat különböző tartással (összezárva, enyhe oldalterpeszben, haránt terpeszben, kifele vagy 

befele forgatott bokával stb.), de egyszerre történő talajfogással használjuk. 

A páros lábú szökdelések fokozatai 

 bokából történő páros lábú szökdelés; 

 enyhén hajlított térddel történő páros lábú szökdelés; 
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 közepesen hajlított térddel történő páros lábú szökdelés; 

 mélyguggolásból történő páros lábú szökdelés. 

A páros lábú szökdelések során nagyon jól adagolható az intenzitás. Megkérhetjük a tanuló-

kat, hogy csak bokából szökdeljenek. Ilyenkor a terhelés elsősorban a vádlikra hárul. Termé-

szetesen a bokából történő szökdelések során is kismértékben behajlik a térd, hiszen a talajfo-

gáskor azoknak csillapító szerepük van.  

A következő fokozat az enyhén behajlított térd használata, mely során azok hozzávetőleg 

145°-os szöget érnek el. Fogalmazhatunk úgy is, hogy szökdelés enyhén berogyasztott térddel.  

A közepes térhajlításokkal történő páros lábú szökdelések 90-110°-os térdhajlításokkal tör-

ténnek. Ebben az esetben a térdet érő erők már jelentősen növekednek főleg a folyamatos szök-

deléseknél, hiszen a gyakorlatot végrehajtónak már meg kell állítani a süllyesztés során a térd 

behajlítását, mely nagyobb erőket feltételez. 

A legnagyobb igénybevétel az ún. mélyguggolásból mélyguggolásba történő páros lábú 

szökdelések alkalmazása, ahol a térdízületre a legnagyobb terhelés jut. Ennél a szökdelési for-

mánál a térd ízület akár kisebb mint 20°-os szögeket is elérhet. A négyfejű combizom által 

kifejtett erők a kis szög miatt csökkennek, a lendítések szerepe és a térdízület rugalmasságának 

szerepe jelentősen nő. Ezeket a szökdeléseket ne alkalmazzuk gyakran, vagy ha van rá lehető-

ség, kerüljük el. A térd porcos felszínének főleg a nem megfelelő bemelegítés hatására elégtelen 

mértékben termelődött ízületi folyadék hiánya, ill. a vádli, valamint a térdhajlító izomcsoportok 

összenyomódásából fakadó comb és sípcsont térdízületben történő elemelkedése a keresztsza-

lagok túlzott nyújtását eredményezhetik, ami ízületi kopáshoz, ill. ízületi lazasághoz vezethet-

nek. 

Váltott lábú szökdelések 

A váltott lábbal történő szökdelés során a lábakkal felváltva fogunk talajt, pl. ha az elugró 

láb a bal, akkor a jobb lábra érkezünk. Váltott lábú szökdelés pl. az ötös-ugrás, vagy a tízes-

ugrás. Ennél a szökdelési formánál alkalmazható a páros vagy a váltott karú lendítés is. Azok 

számára, akik kisebb törzset megtartó izomerővel rendelkeznek, elsősorban a páros karú lendí-

tés ajánlott. 

Egy lábbal történő szökdelések 

A lábakat a legjobban az egy lábbal való szökdelés veszi igénybe azonos intenzitás mellett. 

Ennél a szökdelési formánál kiemelten fontos a karlendítések formája, de főleg azok helyes, az 

ugrásokat segítő kivitelezése. Ennél a sorozat szökdelési formánál ügyelni kell arra is, hogy ki 

és milyen felkészültségi állapotban van, hiszen a kivitelezés intenzitása (magassága, távolsága, 

lendítő láb térdének munkája) jelentős mértékben befolyásolhatja a láb ízületeire jutó terhelést. 

Duplázó szökdelések 

A duplázó szökdelés lényege az azonos lábbal két szökkenés, majd a repülőfázisban lábtartás 

csere és két szökkenés a másik lábbal (bal-bal váltás jobb-jobb). Itt figyelni kell arra, hogy a 

váltás során a tanuló ne veszítsen a ritmusból, a pl. bal lábról jobb lábra váltás során a levegőben 
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eltöltött idő (ezzel a repülés hossza is) közel azonos legyen az azonos lábbal végrehajtott szök-

kenéseknél végrehajtottal. A lendítő láb térde lendüljön vízszintesig, vagy felkészültségtől füg-

gően törekedjenek a tanulók ennek a helyzetnek az elérésére. 

13. A szökdelő iskola felosztása a szökdelések iránya szerint 

A szökdelő iskolai gyakorlatok csoportosítása azok iránya szerint történhetnek: 

 előre felé; 

 hátrafelé; 

 jobbra vagy balra; 

 rézsútos irányba; 

 törzs hossztengely körül történő megforgatásával. 

Előre történő szökdelések 

A szökdelések irányukat tekintve elsősorban előre történnek, azonban a megmozgatott iz-

mok terhelésének módosulásával járhat a szökdelések irányának változtatása. A megváltozta-

tott szökdelési iránnyal lendítés iránya és dinamikája szintén megváltozik.  

Hátrafele történő szökdelések 

A hátrafelé szökdeléseknél a lendítés megszokott iránya teljes mértékben szokatlan lehet 

azon tanulók számára, akik még soha nem csinálták. A legtöbb tanuló elsőre nem is tudja vég-

rehajtani a helyes hátrafelé lendítést, ilyenkor el kell magyarázni ill. be kell mutat a módosult 

végrehajtási formát. Hátrafelé szökdelésnél nem lendíthetünk előre, mert a két mozgás ellenté-

tes irányban hat, akár sérülésveszélyes is lehet. Ugyanakkor a hátrafelé lendítés végrehajtása 

meglehetősen szokatlan lehet a tanulóknak. Ezért mielőtt a hátrafelé szökdeléseket gyakorol-

nánk, fontos, hogy már helyben kialakítsuk a helyes lendítést. Ebben az esetben el lehet ma-

gyarázni a lendítő kar munkáját a helyes könyökszögekkel, a megfelelő módon és helyen meg-

állított karmunkával. Bár ebben az esetben a mozdulat hátrafelé történik, de éppen ezért szem-

léletesebb annak a vállon keresztül a testre kifejtett rendkívül erőteljes húzó hatása, mely jelen-

tősen csökkentheti az elugró láb energiafelhasználását az ugrásban. A folyamat hasonló ahhoz 

a kísérlethez, amely rendkívül szemléletesen mutatja be a lendítő végtagok helyes lendítése 

során kifejtett munkáját. A kísérlet során a tanuló álljon egy analóg mérlegre, lendítsen mindkét 

karjával az órán megtanult módon páros karú karlendítéssel az orra előtt megfogva azt, közben 

figyelje a mutatót. A lendítés megállításának pillanatában a mutató jelentősen, akár 60%-kal is 

visszaesik, bizonyos esetekben akár jobban is. 

Az oldalra vagy rézsút oldalra való szökdelések 

Az oldalra való szökdelések esetén a karmunka zavaros lehet, ezért ezeknél a szökdeléseknél 

a kar pozícióját fixálni érdemes például a csípőre tett kézzel való szökdeltetésekkel. A rézsúto-

san előre vagy hátra történő szökdeléseknél azonban már lehet karlendítéseket kérni a tanulók-

tól. Az oldalra való szökdeléseknél a tanulók a térd, ill. a boka enyhe, esetenként erőteljesebb 

rotációjával kell szembesülniük. Ennek kivédésére a fokozottabb koncentráció mellett a boka 

és a lábujjhegyes szökdelés alkalmazása kerül előtérbe. A teli talpra való érkezést lehetőleg 
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kerülni kell, és kifejezetten kell vigyáznia azoknak, akiken a cipő sarka magasabb (pl. NIKE 

Air Pegasus). 

Hossztengely körüli forgásokkal végrehajtott szökdelések 

A különböző irányokba való szökdelések között találhatjuk a törzs hossztengelye körül tör-

ténő forgásokat is, ugyanakkor ennek a mozgásnak a szökdelő iskolai gyakorlatok felosztása 

során már külön kategória fajtába is sorolhatjuk, vagy a haladás irány alapján a feladattól füg-

gően az iránycsoportok alá is. 

A hossztengely körüli forgásokkal való haladás a térbeli elhelyezkedés érzékelése különösen 

magas fokát igényli. A forgások lehetnek 90°-os (negyed) fordulatokkal végrehajtott, 180°-os 

(fél), 270°-os (háromnegyed), 360°-os (teljes), 540°-os (másfél), 720°-os (dupla) esetleg tet-

szőlegesen választott fordulatokkal. A dupla fordulatnál nagyobb forgást ne kérjünk a tanulók-

tól, hiszen már ehhez is megfelelően nagy súlypontemelkedés szükséges, és a tanulók nagy 

százaléka nem tudja végrehajtani. 

A forgásokkal való haladás karmunkáját a forgás, a levegőben eltöltött idő mennyisége be-

határolhatja. Mindazonáltal a csípőre tett kézzel való ugrások elveszik a lendítés adta előnyöket, 

másrészt mivel ilyenkor a rész-tömegközéppontok (felkar, alkar) viszonylag közel vannak a 

tömegvonalhoz, viszonylag nagy szögsebességű forgás érhető el. A lendítéssel végrehajtott ug-

rások során a törzstől távol kerülő karok lelassítják, a mellkas elé behúzott lendítőkarokkal pe-

dig felgyorsítható a forgás. A talajfogáshoz újra le kell lassítani a forgás sebességét, és a lefelé 

szálló ágban ismét nyitni kell a karokat. Ez igen gyors karmunkát feltételez, amit gyakorolni kell. 

14. Talajfogás módja szerint 

 elugró lábra történő érkezéssel (pl. indián szökdelés, sasszézó szökdelés); 

 lendítő lábra történő érkezéssel (pl. váltott lábú szökdelések stb.). 

A szökdelések során a végrehajtások csoportosításának egy módja, hogy az elugrás után a 

repülőfázist követően melyik lábra érkezik a tanuló. Érkezhet elugró lendítő lábra is. Termé-

szetesen páros lábra is érkezhet, de akkor már nem beszélhetünk sorozatszökdelésről, ha csak 

nem folytatódik a szökdelés. 

Elugró lábra történő érkezéssel 

A jellemzően elugró lábra érkezésekkel végrehajtott szökdelések a különböző sasszézó szök-

delések, az indián szökdelés. Az elugró lábra érkezéssel végrehajtott szökdelések nem igényel-

nek olyan energia-befektetést, mint a lendítőlábra érkezéssel történő sorozatszökdelés.  

Lendítő lábra történő érkezéssel 

A lendítő lábra történő szökdelések jellemzően a váltott lábú szökdelések, melyek tanítása 

sok esetben problémákba ütközik, mert a tanulók nem szívesen érkeznek a lendítőlábra. Ilyen-

kor a talajfogás pillanatában jelentősen nagyobb erők érik a talajt fogó lendítő lábat, ill. annak 

boka- és térdízületét, mint ha az elugró lábra érkeznének sasszé vagy indián szökdelés szerűen. 

Ezért fontos, hogy az ötös ugrásszerű, váltott lábas szökdelések tanítása során kisebb intenzi-

tású ugrásokkal kezdjük az oktatást. Az intenzitás mértékét ebben az esetben ritmizálással, vagy 
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jól behatárolt szökdelési távolságok meghatározásával állítsa be a testnevelő tanár. A távolsá-

gok az első szökdeléseknél ne legyenek nagyobbak, mint 40-60 cm. 

15. A szökdelő iskolai gyakorlatok felosztása, azok megindulásának 
fajtái szerint 

 helyből indítással; 

 rálépésből; 

 előzetes mozgásból, járásból; 

 nekifutással. 

A szökdelő iskolai gyakorlatok megindításánál a testnevelő tanár már gyakoroltathatja az 

ugrások nekifutásának megindítását, ezzel automatikusan megtanítva azt. Az indítási módoza-

tok variált alkalmazása azonban nem csak ezzel a célzattal alkalmazható. 

Helyből történő megindulás 

Fontos szempont az egyes változatok használatakor a felhasznált energiamennyiség, továbbá 

az esetleges teljesítményre törekvő sorozatugrások, felmérések célzata is. A helyből történő 

ugrások az esetek többségében jelentősen nagyobb energiát igényelnek, mint az előzetes moz-

gásból történő megoldások. Ez az órák és edzések során nem feltétlenül érzékelhetőek a tanulók 

számára, sokkal inkább versenyeknél a maximális teljesítményre való történő ugrások során. 

Az elején elvesztegetett energia az ugrások pillanatában érzékelhető hiánnyá válhat. Egy maxi-

mális préseléssel történő indulás az elugrást károsan befolyásolhatja, még akkor is, ha az álló 

helyzetből való indulás pontosabb. 

Előzetes mozgásból történő megindulással végzett szökdelések 

Az előzetes mozgásból történő szökdelő sorozatok végrehajtása szerencsésebb lehet az új 

szökdelések elsajátításakor. A tanulók könnyebben igazodnak az új feladathoz, ha előtte egy 

kevés lendületre tehetnek szert. Az előzetes lendületszerzés olykor elég, ha egy, esetleg két 

lépés, vagy pár szökkenés, illetve kicsit hosszabb a lendületszerzés. Általános szabály, hogy az 

ismeretlen, addig nem gyakorolt elemeket először úgymond „kicsiben”, azaz kis terjedelmű 

mozdulatokkal, majdnem hogy imitálva hajtassuk végre. A végrehajtatás előtt mutassuk be a 

cél-, majd a csökkentett intenzitású mozgást. Hívjuk fel a figyelmet az adott gyakorlat különleges 

jegyeire. Pl. ennél ilyen könyök szöget kell használni, annál ott kell megállítani a lendítést stb. 

16. Szökdelések közbeiktatott lépéssel 

 egy lépésenkénti elugrással; 

 három lépésenkénti elugrással. 

Szökdelő iskola közbeiktatott lépésenkénti elugrásokkal 

Azokat a sorozatszökdeléseket soroljuk ide, melyek mindig azonos elugró lábbal történnek, 

de a lendítő lábra érkezéssel hajtják végre a tanulók egy vagy több (páratlan számú) közbeikta-

tott lépéssel. Az ilyen sorozatszökdelések a fellépő nagyobb erők miatt komolyabb előkészítést 

igényelnek. Ezek a törzs, a lábak, a csípő és a karok izmainak előkészítését, megfelelő erőszint-
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jének kialakítását, valamint a hajlékonyság optimális mértékének elérését feltételezik. Ugyan-

akkor ezek a gyakorlatok a lépő-távolugrás oktatásában, később az egyesületi edzések során a 

bemelegítésben és technikát javító célzattal meghatározó gyakorlatok. 

Végrehajtásukat tanácsos előzetes lendületszerzéssel kezdeni. Megfelelő mértékű lendület 

megszerzése után a kiválasztott (általában az ugró) lábbal elugrik a tanuló, majd a repülőfázis-

ban a lendítő láb combjának minimálisan vízszintes helyzetbe emelésére törekszik. A „térd ve-

zeti” a mozgást. Az elugrás a távolugrást előkészítő gyakorlatoknál előre, a magasugrást előké-

szítő gyakorlatoknál értelemszerűen felfelé irányul. Az elugró láb az elugrás után a térd- és 

bokaízületekben teljesen kinyúlik, a sarok nem csapódik fel. Ez nagyon fontos mozzanata az 

ugrásoknak, és sok esetben hibaként jelentkezik. Az elugrásoknál ugyanis általában a szélességi 

tengelyen keresztül való előreforgás jön létre. Az előreforgások a távolságra való törekvéssel 

végrehajtott ugrások során még kifejezettebb. Ezeket a forgásokat erősíthetik a fej előrekerü-

lése, valamint a sarok felkapása az elugrás utáni pillanatokban. A fej előre billenése általában 

abból a törekvésből fakad, hogy a tanuló szeretné kontrollálni a megérkezését, ezért az előtte 

lévő terepet figyeli, azaz lefelé néz – a fej előrebillen, amit az esetek többségében egy enyhe 

törzs előrebillenés is követ. E hiba kivédésére a testnevelő tanár hívja fel a tanuló figyelmét az 

emelt fejre, a horizontra szegezett tekintetre. Ezt akkor lehet nyugodtan végrehajtani, ha a szök-

deléshez választott terület sík, tereptárgyak, eszközök nem zavarják a szökdelést. 

A lábfej felkapásának megszüntetése összetettebb feladat, mert ha azt már valaki megszokta, 

akkor a mozgás végrehajtás, sztereotípiája, a motoros kontroll kialakult. Ilyenkor a tanárnak fel 

kell hívnia a helyes végrehajtással járó előnyökre a figyelmet, majd be kell mutatnia azt, végül 

gyakoroltatni kell. A gyakorlás első fázisában elugrások nélkül lábujjhegyre tolásokkal, a talaj-

ról való elszakadás nélkül gyakoroltassuk a mozgást, majd kisebb szökkenésekkel, végül a so-

rozatszökdelésbe ágyazottan fejezzük be a gyakorlatokat. 

Az egy, három lépésenkénti elugrások során az előzetes lendületszerzés viszonylag nagy, 

ezért a levegőben eltöltött idő hosszabb, így a káros forgások kiküszöbölésének szükségessége 

az imént említetteknek megfelelően nagyobb. Ebben nem csak a fej és a lábfej tartása, hanem 

a lendítő karok munkája is meghatározó. Váltott karú lendítés esetén a lendítő térddel ellentétes 

kar könyöke derékszögben, hozzávetőleg az áll vagy az orr magasságában megállítottan lendül 

előre, mely az elugró láb munkáját segíti. Az egyensúlyozás szempontjából a másik kar mun-

kája jelentősebb, hiszen a törzs pozícióját korrigálja stabilizálva azt. Korrekciós munkája egyé-

nenként, anatómiai háttértől, aktuális törzserőtől, a vállízület mozgékonyságától függő. A kö-

nyék nyújtott, a kar oldalsó, enyhén emelt rézsútos tartásba lendülve fogja meg, stabilizálja a 

törzset. 

A helyes légmunka kialakítását a talajon széles harán terpeszben gyakorolható. A lendítő, 

elöl lévő láb combja vízszintes, a térd derékszögben van, a hátul lévő „elugró láb” térde nyúj-

tott, lábujjhegyen tartott, a lábfej előre néz. Törzs felegyenesedett, enyhén előre dőlhet, a fej 

emelt, tekintet előre néz, lendítő kar könyöke derékszögen, kézfej az áll magasságában, egyen-

súlyozó kar hátul, enyhén emelt rézsútos tartásban. Mivel a helyzet megterhelő, a hibajavításo-

kat minél hamarabb végeztessük el. 
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A három lépésenkénti elugrással végrehajtott szökdelő iskola 

A három lépésenkénti elugrások során egyes tanulók kortól és felkészültségtől függően akár 

2,5-3 m, sőt hosszabb ugrásokat is elérhetnek, amik már 0,5-0,8 s-os repülési hosszakat is je-

lenthetnek. Ebben az esetben a helyes technikai végrehajtás elengedhetetlen eleme a gyakorlás-

nak. 

A címben említett gyakorlat szerepe meghatározó a helyes távolugrási technika kialakításá-

ban. Ismeretes, hogy a távolugrás eredményessége elsősorban a nekifutás sebességétől függ. 

További biomechanikai paraméterek mellett a végrehajtás technikája határozza meg az ered-

ményességet. Ebben az esetben az utolsó három lépés és az elugrás végrehajtásának módja a 

meghatározó. Az utolsó három lépés szerepe a helyes törzshelyzet és az elugró láb helyes desz-

kára helyezésének előkészítése. A ritmusa jellegzetes, ha szemléletesek akarunk lenni, akkor 

hasonlít a vasúti kocsikerekek által keltett ritmushoz. A lépések hosszát az ugró a helyes vég-

rehajtás esetén úgy alakítja, hogy az utolsó előtti előtti lépés az előzőekhez hasonló normál, az 

utolsó lépés egy hosszú/hosszabb, és az utolsó lépés rövidebb lépés legyen (N, H, R). Mivel az 

ugrónak a vízszintes nekifutási sebességet az elugrás során 3:1 arányban kismértékben függő-

legessé kell alakítania, ezért a testet a kirepülési szög által meghatározott pályára kell állítania. 

A kirepülési szögnek az elugrás technikájától függően 18–23 fok között kell lennie. Ha az ugró 

az elugró lábát hosszan előre nyújtva tenné le a deszkára, akkor az elugrás ún. „támaszos” lenne, 

a megszerzett vízszintes sebességből jelentősen veszítene. Ezért arra kell törekednie, hogy az 

elugrás talajfogása során az utolsó lépés legyen lerövidítve, felgyorsítva a tömegközéppontot, 

és ezzel az egész test minél hamarabb és gyorsabban átkerüljön az alátámasztási hely (a desz-

kára helyezett talp) felett. Ennek iskolázására, kialakítására a háromlépésenkénti elugrás a leg-

alkalmasabb. Természetesen a magasugrás normál, hosszú, még hosszabb (N, H, H) utolsó há-

rom lépésének ritmusát is utasításokkal, a ritmus eltapsolásával, „eléneklésével” ugyanúgy ki-

alakíttathatjuk, mint ahogy azt a fentiekben a távolugrásnál már megismertük. 

17. A szökdelések csoportosítása ritmusuk szerint 

 magas frekvenciájú szökdelések; 

 közepes frekvenciájú szökdelések; 

 alacsony frekvenciájú szökdelések; 

 váltakozó ritmusos frekvenciájú szökdelések; 

 szökdelések ütem kihagyással; 

 aritmusos frekvenciával történő szökdelések. 

A szökdelések ritmusa meghatározó abból a szempontból, hogy a testnevelő tanárnak mi a 

célja. A ritmus szabályozásával módosíthatjuk a szökdelő iskola által fejleszthető motoros ké-

pességek fajtáját. A szökdelések frekvenciájának növekedésével javíthatjuk a mozdulatgyorsa-

ságot, valamint a gyorserő aktuális szintjét, azonban a koordinált mozgás szétesésével romolhat 

a mozgásvégrehajtás. Ilyenkor vagy a frekvenciát kell csökkentenünk, vagy a koncentráció fo-

kának növelésével, a részmozdulatok tudatos javításával (megnövelt alkalmazott erőszinttel) 

tarthatjuk fent a koordinációt. A frekvencia növelésével általában a lendítő végtagok mozgásá-

nak kiterjedése beszűkül, ami nem baj, de a karok és lábak mozgásának szinkronban kell ma-

radnia. Túlzott frekvenciával végrehajtott szökdelő iskolai gyakorlatok esetén a kevésbé jó ko-

ordinációval rendelkező tanulók egészen olyan mozgászavarokat is létrehozhatnak, mely során 
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a karok és a lábak szinkronja teljesen szétesik, és azok egymás munkáját már egyáltalán nem 

segítve „önálló életet élnek”. Ilyenkor a gyakorlat végrehajtását meg kell állítani, és az újrain-

dított szökdeléssor előtt be kell állítani a helyes frekvenciát. 

A magas frekvenciájú szökdelések elsősorban a vágta futásoknál tapasztalható ideg-izom 

kapcsolatok jellegzetességeit mutatják, ezért a sprinterek edzéseszközei között találhatók meg. 

Például a váltott lábú sorozat szökdelések nagy frekvenciával való végrehajtása csökkenti a 

szökkenések repülőfázisát, növeli a csípő-horpasz izmok egységnyi idő alatt kifejtett erő nagy-

ságát, hiszen azok kényszerítve vannak a gyors működésre. Az elrugaszkodások szöge némileg 

csökken, ezáltal a szökkenések laposabbak lesznek. Ezt a gyakorlatot szokás „ugró-futó” szök-

delő iskolai gyakorlatnak is nevezni.  

A váltott lábú szökdelések közepes vagy alacsony frekvenciájú végrehajtása a repülő fázisok 

elnyúlását, a levegőben tartózkodás idejének megnövekedését hozza magával. Az alacsonyabb 

frekvenciával történő szökdelések tudatos végrehajtása helyes módon nagyobb ugróerőt felté-

telez. Az a tanuló, aki nagyobb láberővel rendelkezik, nagyobb valószínűséggel tud több időt 

eltölteni a levegőben, mely a frekvencia csökkentését jelenti egyben. 

Váltakozó frekvenciával történő szökdelés azt jelenti, hogy a szökdelések során a tanár vagy 

edző kérésére, utasítására a tanuló gyorsítja vagy lassítja az adott szökdelés ritmusát. Módosul-

hat a ritmus automatikus módon is, akár a földre helyezett bóják adta módon, vagy egyéb más 

kritériumok alapján. 

Vannak helyzetek, amikor a szökdelő iskolai gyakorlatokat oly módon kell végrehajtani, 

hogy a szökkenéseket a talajon tartózkodás bizonyos helyzetében meg kell állítani. Az ilyen 

szökdeléseket ütemkihagyással végrehajtott szökdeléseknek nevezzük. Ez a végrehajtási forma 

elsősorban akkor használatos, ha kényszeríteni szeretnénk a tanulókat arra, hogy egy bizonyos 

testhelyzetből kezdje meg a következő szökkenést (pl. mélyguggolásból, vagy 90 fokos térd-

szögből indított fél-guggolásból), valamint a folyamat megállítása arra is alkalmas, hogy elve-

gyük a lendítő kar munkának segítő munkáját. 

Az aritmusos módon végrehajtott szökkenések igen ritka esetben fordulnak elő, hiszen a 

szökdelő iskola célja elsősorban a ritmusos módon, haladó jelleggel, végrehajtott gyorserő, ug-

róerő fejlesztést szolgálja, ugyanakkor indokolt, speciális esetben használhatunk véletlenszerű, 

ritmus nélküli, aritmusos szökdeléseket. 

18. A szökdelő iskola során felhasználható tárgyak, eszközök 

A szökdelő iskolai gyakorlatok csoportosítása a felhasznált eszközök szerint történhet: 

 vonalak felett; 

 létra segítségével; 

 tárgyakra fel és le (pl. zsámolyokra és azok közé); 

 tárgyak felett (pl. medicinlabdák felett); 

 tárgyakon (pl. svédpadokon, zsámolyokon stb.); tárgyakkal (szökdelések pl. kézi súly-

zóval, botokkal, ólommellénnyel stb.). 

A tárgyakkal történő szökdelések további fajtái azok speciális, egymástól jelentősen eltérő 

terhelésük és céljuk miatt további csoportokra bonthatók: 

 szökdelések lendítő súlyokkal; 

 szökdelések plusz súlyokkal; 
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 szökdelések ugráló kötéllel; 

 szökdelések vontatással (autógumi, szánkó stb. húzása); 

 szökdelések húzatással (húzató öv és zsinór). 

A szökdelő iskola nem csak az atlétikai ugrószámok oktatása során alkalmazható gyakorla-

tok, hanem rendkívül hasznos a ritmusérzék fejlesztésére, a gyors-, explozív erő fejlesztésére 

úgy a láb antagonitási és agonistái, mint a csípő-horpasz és a törzs tartóizmai (izomfűzője) 

számára. Igaz, ez utóbbi fejlődése inkább alapkövetelménye a szökdelések oktatásának, gya-

korlásának elkezdéséhez, hiszen az egyenes és ferde has, mély hát tartó, préselő funkciója el-

engedhetetlen. Ahhoz, hogy a szökdelő iskola gyakorlatait alkalmazni kezdhessük, a tanulókat 

fel kell készíteni. Az egyik legfontosabb szempont az előkészítésben a törzs izmainak megfelelő 

állapotba hozása. Ezzel párhuzamosan természetesen a karok és a lábak megfelelő, az adott 

korban a gyerekek testsúlyához alkalmazkodó erőszintet is el kell érni. Megfelelő gyakorlatok 

lehetnek a törzs erőszintjének javítására a különböző kéztartásokkal végzett felülések, valamint 

az oldal- és hátizmok erősítését célzó speciális gyakorlatok, melyeket talajon vagy ötrészes 

szekrény segítségével alkalmazhatunk. A karok tartását úgy érdemes alkalmazni, hogy az iga-

zodjon az aktuális osztály vagy csoport erőszintjéhez. Az erősebb, jobban felkészült osztályok-

nál a kartartás a felülések során kerülhet egye távolabb a forgástengelytől, azaz a csípőtől. 

Gyengébb egyenes hasizommal, ill. csípő-horpasz izommal rendelkezőknél a karok a felülések 

során maradjanak a törzs mellett, és az erőszint növekedésével egyre feljebb kerülne, pl. a 

mellre, majd a tarkóra, később magas tartásba. 

Miután a törzs, a karok és a lábak előkészítése megtörtént, a szökdelő iskolai gyakorlatoknál 

akár a sík, de a tárgyak használatával történő változatok is rendkívül árnyaltan „adagolhatóak”, 

a fokozatosságra törekvés elveit betartva. Később pedig már a teljesítmény fokozás céljával a 

terhelés e tárgyak segítségével tovább növelhető. 

A síkszökdelés, mely önmagában is szóbeli utasítással is jól variálható, ha vonalak felett 

történik, akkor meghatározott szökdelési hosszakat állíthatunk be. A repülések hosszát a tanu-

lók életkorának, ill. felkészültségének, dinamikus láberejének megfelelően állítsuk be. Ha ja-

vuló teljesítményeket, a gyorserő fejlődését szeretnénk elérni, akkor a vonalak távolságát vál-

toztassuk. Ezek lehetnek a salakra általunk rajzolt vonalak (ebben az esetben van módosításra 

lehetőség), vagy a teremben már eleve meglévő vonalak. 

Jobban szabályozható, ugyanakkor a szökdelések hossza jobban behatárolt a létra feletti 

szökdelés esetén. A jó minőségű létrák fokai viszonylag könnyen elcsúsztathatóak, azonban a 

távolságuk élesen behatárolt. Ha a kívánt szökdelési hosszak ezeknél már hosszabbak, akkor 

érdemes dupla fokokkal szökdelni, azaz minden második vagy harmadik közbe szökkenni. 

A testnevelő tanár az iskolában, a tornateremben fellelhető eszközök kreatív alkalmazásával 

a sorozat szökdelések igen változatos gyakorlatait alkalmazhatja. Ilyen tárgyak lehetnek pl. a 

vékony lécek, joghurtos dobozok, cipők, medicinlabdák stb., valamint a jól alkalmazható zsá-

molyok és svédpadok. Ezek alkalmazásakor azonban minden esetben fel kell hívni a figyelmet, 

hogy a gyakorlatot még koncentráltabban végezzék a tanulók a láblecsúszásos és egyéb balese-

tek elkerülése végett. 

A tárgyak felett szökdelések egyik legjobb példája a zsámolyok felett történő szökdelések. 
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A tárgyak alkalmazásánál is a fokozatosságra kell törekedni. A síkszökdelések után a vona-

lak, a létra, a korábban említett apró tárgyak, mini-gátak felett történő szökdelések után alkal-

mazható a nagyobb tárgyak (pl. zsámolyok, gátak, svédpad) felett történő szökdeltetések előtt 

a tárgyakra fel- és azokról leszökdelések, amelyek végrehajtása során még ellenőrzött, a gyere-

kek által is elfogadható erőhatások lépnek fel, melyek felkészítik az ízületeket, az izmokat, a 

lendítés mozdulatait a komolyabb terhelésre. A tárgyak felett szökdelések egyik legjobb példája 

a zsámolyok felett történő szökdelések. 

Zsámoly feletti szökdelések 

A legáltalánosabb feladat a zsámolyok egymás után, azok kárpitozott felének felül helyze-

tében való elhelyezése. A távolságot úgy kell megválasztani, hogy az adott korcsoportnak, ill. 

az adott felkészültségi szintnek megfelelő legyen. Ha túl távol vannak egymástól, akkor a szök-

delés végére elfogy a távolság, és a gyerekek duplázni kezdenek, ha túl közel vannak, akkor 

nem fejti ki a kívánt hatást.  

Ahogy az erőszint nő, a zsámolyokat el lehet fordítani, mégpedig úgy, hogy a hosszabb ol-

dalukon álljanak a szivacsos oldalukkal a gyerekek felé. Ilyenkor a magasságuk hozzávetőleg 

45 cm. Ezek felett már alkalmazhatóak a karlendítéssel történő szökdelések. Ebben a fázisban 

az előző zsámoly helyzetet már végezhetik a karlendítések kiiktatásával.  

A harmadik fázisban a zsámolyok legnagyobb magasságát kihasználva azok keskeny olda-

lára állítva már közel 70 cm-es akadályokat képeznek. Ez a magasság már a felső tagozatos 4. 

korcsoportos általános iskolásoknak alkalmazható, természetesen megfelelő előképzettség nél-

kül. Ugró atléták gyakran szökdelnek a fent említett zsámolyhelyzetek felett egy lábbal is, kü-

lönböző karlendítési stratégiák mellett. Az ilyen, magas szinten végzett gyakorlatok magas fokú 

koncentrációt és alapos bemelegítést igényelnek, nem beszélve a lendítő láb munkájának ki-

emelt szerepéről. 

A zsámolyok feletti egylábas szökdelés esetén külön figyelhetünk arra is, hogy a lendítő láb 

munkáját szeretnénk-e iskolázni vagy sem. Ha a csípő-horpasz izom fokozott igénybevétele a 

cél, és ezzel együtt a lendítő láb aktívabb, magasabb térdhelyzettel történő iskolázása, akkor az 

ugrásokat a zsámolysor középvonalában kell végrehajtani, hogy a lendítő láb kényszerítve le-

gyen az akadály kikerülésére. Ha ez nem cél, csupán a szökkenéseket végrehajtó láb gyorserő 

szintjének növelése a kitűzött feladat, akkor a zsámolyok az ugró láb oldali vonalában is elég a 

szökdelő iskolai gyakorlatot végrehajtani, ahol a lendítő láb munkája nem kell, hogy teljes ér-

tékű legyen. 

Szökdelések tárgyakon 

A tárgyakon történő szökdelések fejlesztő hatása függ attól, hogy milyen tárgyakon szök-

delnek a gyerekek. Ha zsámoly vagy svédszekrényen szökdeltetjük őket, akkor – mivel a biz-

tonságra való törekvés ennél a gyakorlatnál is elsődleges szempont kell, hogy legyen – elsősor-

ban a bátorságot, az egyensúlyozó és koncentrációs képességet fejlesztjük, és csak másodsorban 

a láb robbanékony erejét. Ha ezt a szökdelő iskolát alkalmazzuk, meg kell győződnünk a tár-

gyak hibátlan állapotáról, mert a fellépő a tárgyakat érő nagyobb erőhatások következtében 

idővel tönkretehetik azokat. Ha karbantartás szükséges, végeztessük el azt. 
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A tárgyakon való szökdelő iskola egyik formája a fokozatosan emelkedő magasságú tárgya-

kon való szökdeltetés, majd az utolsóról szivacsba történő légmunka technikajavító távolugrás. 

Gyakran alkalmazott módszer a kisebb zsámolyoktól egészen az ötrészes szekrényig emelés. 

Szökdelések tárgyakkal 

A tárgyakkal való szökdelések célja kettős lehet. Egyrészt használhatunk tárgyakat a szök-

delések során működő izmok munkájának segítése céljából, másrészt használhatunk tárgyakat 

azok munkájának nehezítésére. Ezeket az eszközöket tarthatjuk kézben, vagy a testre erősítve.  

Szökdelések lendítő súlyokkal 

A kézben tartott eszközök közül a már az ókorban is használt lendítősúlyok alkalmazásával 

a lendítő erő a vállon keresztül a korábban leírt módon, de annál intenzívebben támogatja az 

ugrást. A lendítés ritmusa azonban meghatározó lehet. A megnövekedett forgatónyomaték mi-

att a szökdelő iskolát végző tanuló már nem tud olyan ritmusban lendíteni, mint súlyok nélkül. 

A lendítősúlyok használata a súly nagyságától függően tehát behatárolja a végrehajtás módját. 

A lendítéseket elsősorban páros karral érdemes végezni, hogy az szimmetrikusan kiegyenlíte-

tett legyen. A lendítés történjen hátsó rézsútos mélytartásból/ba, a kar indításának magassága 

behatárolt a súly nagyságától. Az előre lendítés lehet az orr előtt megfogott, de lehet a súly 

nélkül történő lendítési mintázattól eltérő módon (ahol a lendítést derékszögben megtartott kö-

nyökkel kell végezni) nyújtott könyökkel, messze előre vezetett karokkal is. Ebben az esetben 

a súlyok visszalendítésének ritmusa gyorsabb, ezzel együtt az ellenható erő is fokozottabb. 

Ezeknél a lendítéseknél a váll bemelegítésére az imént leírtak miatt fokozottabban oda kell fi-

gyelni. 

A súlyok lehetnek apróbb tárgyak, kövek, gyümölcsök, kézi súlyzó, feltekert lánc vagy kötél, 

kisebb vasalók, esetleg füles súlyok vagy tárcsák. Olyan eszközöket válasszunk, amelyek a len-

dítés során nem sérthetik fel a combot, legyenek lekerekítettek, felületüket tekintve simák. A 

súlyok nagysága felkészültségtől függően 20-30 dkg-tól 5 kg-ig lehet. Élvonalbeli versenyzők 

ennél nagyobb súlyokat is alkalmazhatnak, pl. páros kézzel tartott 10 kg-os tárcsa stb. 

Szökdelések plusz súlyokkal 

Szökdeléseket végezhetünk plusz terheléssel is. A megnövekedett terhelést elsősorban olyan 

jól felkészült tanulóknál, atlétáknál alkalmazzuk, ahol ennek használata a teljesítmény növelése 

céljából sérülés nélkül alkalmazható. A szökdelő iskolai gyakorlatsor során a nagyobb súlyok 

fokozott hatással vannak a boka, a térd, a csípő ízületre, valamint a súly elhelyezésétől függően 

a gerinccsigolyákra. Ezeknél a gyakorlatoknál még nagyobb a szerepe a megfelelő módon fel-

készített törzsizomzatra. Ennek előkészítésére gondosan ügyelni kell. 

A terhelést fantáziától függően sokrétűen adagolhatják a testnevelők, edzők. Talán a legel-

terjedtebb módszer az ólom vagy homokmellény használata, mely eszközök szorosan a törzsre 

simulnak, csatokkal, zipzárakkal és tépőzárakkal jól rögzíthetők, ezért a mozgásban nem aka-

dályozzák a gyakorlatokat végrehajtóit. Súlyuk 3–4 kg-tól akár 8–12 kg-ig is terjedhet. Hátrá-

nyuk, hogy a felsőtestre hárul a terhelés, melyet a gerinc fokozottabb igénybevételét vonja maga 

után. 



 

92 

Gyakran alkalmazott eszköz a bokasúly. Megfelelő térdhelyzetek elérése során a csípő-hor-

pasz izom komolyabb terhelését is el lehet érni. A láblendítések ritmusa a bokasúlyok haszná-

latával jelentősen módosul azok súlyától függően, ezért mint más hasonló többletterhelés hasz-

nálata esetén, a bokasúllyal történő szökdelések után is fontos a súlyok nélküli koordinációs 

minta visszaállítása súlyok nélküli szökdelések végzésével. 

Szökdelések ugráló kötéllel 

A klasszikus értelemben vett ugráló kötelezés önmagában komoly több szakággal rendel-

kező sportág, kiterjedt irodalmi háttérrel, versenyekkel, versenyrendszerekkel. Az ugráló köte-

let, mint sporteszközt több olyan speciális-állóképességet kívánó sportban alkalmazzák, ahol a 

lábszár és comb izmainak, összehangolt, gyors működése, a ritmus érzékelése elengedhetetlen. 

Ugráló kötéllel általában helyben végzett gyakorlatokat végeznek, holott a sporteszközzel ha-

ladás közben, különböző áthajtásokkal is végezhetőek a gyakorlatok.  

Más szökdelő iskolai gyakorlatokhoz képest a kötél tartása, a hajtás a karokkal történő len-

dítő mozdulatot módosítja, akár ki is kapcsolhatja. A kötél hajtása természetesen plusz feladatot 

ró a kezekre, azonban ez nem segíti a haladást. A karok munkája energia igényes, ami többlet-

terheléssel jár. A ritmus és az egyensúly megbomlik a normális lendítésekkel végrehajtott szök-

delésekhez képest. Az ugráló kötéllel végzett, haladásos sorozat szökdeléseket az állóképesség 

fejlesztésére használhatjuk elsősorban, bár kialakíthatók feladatok, melyek az állóképesség 

mellett az ugróerőt is fejlesztik kombinált módon pl. szökdelés bal lábbal szimpla, vagy dupla 

áthajtások közben haladással. 

Szökdelések vontatással 

A terheléssel végzett szökdelések következő formája a vontatással történő, amit a törzsre 

erősített bőröv és az arra kötéllel rögzített autógumi vagy szánkó használatával oldják meg. 

Különleges formája a vontatásnak a társ vagy edző vontatása, akin görkorcsolya van. A kötelet 

gyakran gumikötéllel egészítik ki a rántások miatt létrejövő erőhatások enyhítésére. A szánkó 

kialakítása általában olyan, hogy arra tárcsás súlyokat lehessen illeszteni, ezzel adagolva a ter-

helést. A szökdelések a vontatásos terhelések alkalmazása során a törzs helyzetének és a talaj-

fogások szögének változása miatt módosulhatnak. A mozgás némileg lelassul. A speciális erő 

fejlesztése előtérbe kerül, és az intenzitástól függően jelentős mértékben fejlődhet, azonban a 

koordináció romolhat ebben az esetben is. Ennek feloldására a korábbiakban említett módon 

fokozottan ügyelni kell. 

A vontatással történő szökdelések közé tartozik a társ gumikötéllel történő vontatása oly 

módon, hogy a társ a tanártól kapott utasításoknak megfelelően különböző szintű ellenállást fejt 

ki a szökdelést végző társára. Az ellenállás mértékét a testnevelő vagy az edző több módon is 

meghatározhatja. Szerencsés, ha nem használ túl sok szintet, hanem 3, legfeljebb 5 ellenállási 

erőt határoz meg a legkönnyebbtől a nagyon nehézig. A gyerekek viszonylag hamar alkalmaz-

kodnak és behatárolják, hogy társuknak a 3 vagy 5 szintből éppen melyik milyen ellenállást 

jelent. A gumikötelet a társ derekára helyezik, és a fogantyúknál fogva a tartó társ enyhén hát-

radőlve tartja vissza a szökdelést végző másik tanulót egy egységes haladó, de megterhelt rend-

szert alkotva. 
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Szökdelések húzatással 

Ritkán alkalmazott forma a húzatással történő szökdelés. Ennek a szökdelési formának a 

célja szintén a mozgásban résztvevő izmok, ízületek terhelésének növelése, ugyanakkor itt a 

mozdulatok gyorsasága, a szökdelések frekvenciája felgyorsul. 

A húzatással történő szökdelések három féle formája ismeretes: 

 húzatás társ segítségével (csiga és kötél alkalmazásával),  

 húzatás géppel (csörlővel),  

 húzatás hosszú gumikötéllel. 

Húzatás társ segítségével 

A végrehajtás módja a következő. A húzást végző személy a pálya egyenes szakaszának 

egyik szélső sávjában áll, a szökdelő iskolát végző tanuló az egyel beljebb eső sávban helyez-

kedik el (a gyakorlat végrehajtható a távolugró nekifutó sávjában is). A szökdelést végző dere-

kán öv van, melynek hasi részén egy lefelé néző kampó található. A pálya szélére a húzó és a 

húzatott között a talajra egy kötelet rögzítenek, mely kötél a húzó kezében lévő fogantyúval 

ellátott csigán áthaladva visszafelé fordul, és a hátul álló húzatásra váró tanuló övének kampó-

jába akad egy hurokkal. Az szélső pályán a húzó jelére a húzás megindul. A csiga segítségével 

a húzó a kötélen keresztül a szökdelést végző személy irányába erőt fejt ki, és a kampós övén 

keresztül húzni kezdi. A húzatott személy szökdelni kezd, és a kapott plusz erő segítségével a 

repülési fázisai a normális végrehajtáshoz képest megnőnek. A talajfogási erők és a sebesség 

szinté nőnek. A húzást végző társ szabályozza a húzás erejét ügyelve arra, hogy ne fejtsen ki 

túlságosan nagy erőt, ezzel esetleg balesetet okozva. Amikor a húzott személy közeledik a hú-

zóhoz, és a kettejük között lévő kötél fogyni kezd, a kb. 2-3 m-rel a kötél elfogyása előtt az 

ilyen távolságra a kötél (hurok) végétől lévő csomó a csigába fut, az ott található rugós szerke-

zetet megnyomja, mely a fogantyúról leoldja a csigát, mely a földre esik. Az ellazuló kötél a 

húzatott övén lévő, lefelé álló kampóról lehull, és a tanuló szabadon kifuthat. 

Húzatás csörlővel 

A csörlővel történő húzatás során a kötelet egy nagysebességű csörlő húzza be. A húzás 

sebességét a csörlő motorja és a csörlő hengere (melyre a kötél felcsévélődik) között egy súr-

lódáson alapuló kuplung szerkezettel szabályozhatja a testnevelő tanár vagy az edző. Ezek a 

rendszerek többszörösen túlbiztosítottak az esetleges balesetek elkerülése végett. 

Húzatás gumikötéllel 

A gumikötéllel történő húzatás viszonylag ritka, mert a gumikötél jellegéből adódóan nem 

egyenletesen adja le azt az erőt, amivel a húzás létrejön. A húzás elején az erő jelentősen na-

gyobb. Általában hosszabb gumiköteleket használnak. 
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19. A szökdelő iskolai felmérések teljesítmény javításának lehető-
ségei 

Az egyes iskolákban év közben vagy felvételi vizsgakövetelményként, valamint tömegsport 

vagy más edzéseken a gyorserő aktuális szintjének felmérésére alkalmaznak különböző soro-

zatszökdeléseket. Ilyen pl. az ötös ugrás helyből, vagy 12 m-es nekifutásból, esetleg a hármas-

ugrás, vagy különböző egylábas szökdelések stb. Ezek fejlesztésének lehetőségei sokrétűek. A 

speciális erő fejlesztése mellett a koordinációs, hajlékonysági és technikai feltételek javítása 

mellett jelentős eredményeket érhetünk el az ugrások ritmusának fejlesztésével és más kény-

szerítő eszközökkel. Ilyenek a következők:  

 kényszerített ritmizálás,  

 kényszerített vizualizációs ugráshossz növelés, 

 részekre bontott sorozatugrások, 

 húzatással történő szökdelések. 

Kényszerített ritmizálás 

A kifejezés jól tükrözi a módszer lényegét. A tanuló által végrehajtott sorozatugrás után a 

tanulóban kialakul egy ún. „ritmus kép” – különösen akkor, ha erre felhívják a figyelmét. Mit 

jelent e kifejezés? Azt a rövid távú, memóriában tárolt mintázatot jelenti, amiben a tanuló az 

ugrásainak talajfogás hangját kelt. Ezt a ritmust visszakérdezhetjük az ugrás után, amit a tanuló 

„elénekel”, eltapsol vagy elkopog nekünk. A hallott és megjegyzett ritmust a következő ugrások 

során kismértékben meg kell változtatnia a tanulónak. A ritmust el kell kicsit nyújtania. A kü-

lönbség alig észrevehető, mégis jellegzetesen más mintázatot mutat. Az elnyújtással tulajdon-

képpen a levegőben tartózkodás idejét igyekszünk megnövelni, amit természetesen egy adott 

gyorserő szint mellett már nem lehet érdemben növelni, csak akkor, ha a tanuló nem a megfe-

lelő, az adott motoros képességeihez igazítja az ugrás ritmusát, hanem kapkod. Ezzel a mód-

szerrel meg lehet találni, javítani lehet az ugrástávolságot az optimális ugrásritmushoz közelí-

tően. 

Kényszerített vizualizációs ugráshossz növelése 

A következő módszer lényege a tanár vagy az edző által követett talajfogási pontok megje-

lölésén alapul. A tanuló szökdeléseinek talajfogását a segítő valamilyen eszközzel megjelöli, 

pl. cipőket vagy teniszlabdákat tesz a nekifutó-sáv oldalához az ugrások talajfogásainak helyé-

vel párhuzamosan oldalra, jellemzően a talajt fogó láb lábujjhegyének vonalában. A következő 

alkalommal a tanár vagy az edző által a tanuló képességeit figyelembe véve a jeleket kismér-

tékben előrébb helyezi. Pl. az ötös ugrás esetén az első jelet egy lábfejjel, a másodikat szintén 

egyel (tehát összesen az eredeti helyhez képest kettővel, hiszen minden szökkenést azonos mér-

tékben nyújtania kell) stb. Az ily módon módosított jól látható pontokat a tanuló a következő 

sorozatugrások során megpróbálja elérni vagy túlszárnyalni. Mivel a tanuló a jeleket a perifériás 

látásával „érzékeli”, kényszerítve van hosszabbakat ugrani. A külső kényszerítő tényezők miatt 

alkalmazkodnia kell a megváltozott körülményekhez, ezáltal önkéntelenül is javítania kell a 

technikáját (pl. a térdlendítések aktuális szintjét emelnie kell). A módszert csak addig alkal-

mazzuk, amíg látható módon javul a technika és a távolság. Amint jelentős romlást észlelünk, 

vegyünk vissza a megnyújtott távolságokból. 
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Részekre bontott sorozatugrások 

A teljesítmény történő sorozatugrások sok esetben egyénre jellemző módon hibásak a soro-

zat bizonyos helyén. Pl. nagyon jellegzetes hiba a helyből történő sorozatugrások esetén az első 

ugrások jelentősen kisebb „megugrása”. A tanuló olyannyira a következő ugrásokra koncentrál, 

hogy az első ugrást elkapkodja. Gyakran nem is ugrik, hanem csak kilép. Olykor a karlendítést 

hagyja el vagy cseréli fel, esetleg előre lendítés helyett hátra lendít. Máskor bár az első ugrás 

megfelelő hosszúságú, de a második, vagy valamelyik további ugrás jelentősen kisebb. Jelleg-

zetes hiba még, hogy az utolsó, a homokba történő ugrást úgy próbálja meg végrehajtani a 

tanuló, hogy az a lehető leghosszabb legyen, ezért az utolsó előtti szökkenést jelentősen lerövi-

díti, mely ugyan kedvező biomechanikai feltételeket teremt az utolsó szökkenéshez, ugyanak-

kor ezzel a rövidítéssel nagyobb a hosszveszteség, mint az utolsó ugrás során szerzett hossznö-

vekedés. Alapvetően ezért arra kellene a tanulónak törekednie, hogy minden ugrása egyenlete-

sen hosszú legyen. 

Ezekben az esetekben a sorozatszökdeléseket szét lehet bontani, és az adott hibás szakaszt 

külön kell, ill. lehet gyakorolni. Pl. a jellegzetesen rövidebb első ugrást le kell mérni, majd 

gyakorolni kell a helyből távolugrást, annak legjobb eredményét szintén le kell mérni. A két 

mért hossz összehasonlításával kiderülhet a tanuló számára, hogy mekkora a veszteség. Itt meg 

kell jegyezni, hogy az első ugrás a sorozatugrás során helyes technika mellett sem fogja mara-

déktalanul elérni a helyből távolugrás során megugrott hosszat, hiszen elő kell készíteni a kö-

vetkező szökkenést, azonban a távolságok közelíthetnek egymáshoz. 

Az utolsó szökkenés előkészítésének hibáját pedig a rövid négy, hat lépéses nekifutásokból 

végrehajtott kettes vagy hármas váltott lábú szökkenésekkel lehet „kiiktatni”. 

20. Speciális szökdelések 

A szökdelések képességfejlesztő hatásait az emelkedő, a lejtő, a lépcsők alkalmazásával a 

testnevelő vagy az edző fokozhatja. Az említett eljárásokat azonban elsősorban olyan tanulók-

nál érdemes alkalmazni, akik sportfoglalkozásokra, edzésekre járnak, akik képzettebbek, felké-

szültek. A tanulónak el kell érnie azt az erőszintet, amellyel már alkalmazhatóak ezek a mód-

szerek. Ezek a következők: 

 szökdelések emelkedőre; 

 szökdelések lejtőn; 

 szökdelések lépcsőn 

 szökdelések kombinált terheléssel (pl. emelkedőre ólom mellénnyel stb.) 

Szökdelések emelkedőre 

Az emelkedőre történő szökdelések szintén elsősorban a képzettebb, atlétikaedzésre járó ta-

nulók feladatsora. Az emelkedőre való szökdelések az emelkedő szögétől függően jelentősen 

módosíthatják azok dinamikai karakterisztikáit, végrehajtási módjait. Az emelkedőre szökde-

lések az elugró láb vádliját, a négyfejű combizmot, valamint a csípő-horpasz izmot (a fokozot-

tabb térdlendítések miatt) veszik igénybe, valamint a lendítéseket végző felső végtagokat moz-

gató izomcsoportokat. 
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Ezeket a szökdeléseket enyhe emelkedőre kezdjük el végeztetni. Fokozottan ügyeljünk az 

elugró láb munkáját segítő karlendítésekre. Fontos, hogy a talajon tartózkodás idejét igyekez-

zenek csökkenteni a gyerekek. Másként fogalmazva, az egységnyi időre nagyobb erőkifejtés-

nek kell jutnia ahhoz, hogy a síkszökdelések során megszokott sebességeket produkálni tudják 

a tanulók. Általában kevés helyen található különböző meredekségű futósáv, ezért ahhoz az 

emelkedő szöghöz kell alkalmazkodnunk, amellyel az adott emelkedő rendelkezik. Ha az túl 

meredek vagy túl enyhe emelkedésű, akkor keressünk a környezetünkben más emelkedőket. 

Túl meredek emelkedőre ne szökdeltessük a tanulókat, mert az az Achilles ín túlerőltetésé-

hez, vagy más sérüléshez vezethet. 

Szökdelések lejtőn 

Lejtőn lefelé történő szökdeléseket ritkábban végeztessünk, és lehetőleg nagyon enyhe lejtő 

alkalmazásával. A lejtőn leszökdelések elsősorban a négyfejű combizmot fejlesztik, de igen 

erős terhelést jelent a térdeknek és a csípőízületnek. A megnövekedett sebességek miatt repülés 

közben a test stabilizálása, a lendítő végtagok fegyelmezett, összefogott, pontos munkája szük-

séges. A felgyorsult mozdulat-végrehajtások nagyobb erőkifejtéssel is járnak, amelyek a koor-

dináció széteséséhez vezethetnek. Ilyen esetben a további szökdelést le kell állítani. Érdemes 

olyan lejtőről szökdeltetni, melynek van vízszintes kimenete, ahol tovább lehet folytatni a szök-

delő gyakorlatot. Azoknál a tanulóknál, akiknél az első ilyen jellegű edzéseiket végeztetjük, 

érdemes csak egy-két, majd tovább növelt számú szökdelést végrehajtani a lejtőn, illetve azt 

folytatni vízszintes szakaszon. 

Csak olyan lejtőn szökdeltessük a tanulókat, amelynek a felülete egyenletes, nincsenek göd-

rök, ill. a lejtő felületének anyaga kellően rugalmas, pl. rekortán vagy mondo, esetleg föld vagy 

salak, de ne szökdeltessünk bitumen- vagy betonfelületen. 

Szökdelések lépcsőn 

A lépcsőre való szökdelések során a módosult tömegközéppont kirepülési pálya miatt az 

ellépések szöge jelentősen eltér a síkszökdeléshez képest. A láb- és karlendítések végrehajtása 

is kismértékben különbözik. A végrehajtás módja függ a lépcső jellegzetességeitől is, melyre 

leginkább a lépcsőfokok magassága, ill. szélessége van befolyással. Nagyon keskeny lépcsőn 

ne lépcsőztessük a tanulókat, mert a felfelé szökkenések vagy a vissza séta is veszélyes lehet a 

boka vagy a térd szempontjából. A lépcsőfokok pereme legyen egyenletes, enyhén lekerekített, 

ne nyúljon túl a lépcső oldalán, mint ahogy az több korai építésű háznál szokás, nehogy a láb 

beleakadjon. Gondosan válasszunk lépcsőt a meredeksége, ill. a lépcsősor hossza szempontjá-

ból is. A túl meredek lépcsőre vagy túl hosszan végeztetett munkára is inkább káros lehet, mint 

hasznos. Ha a lépcső, melyre szökdeltetünk, rendelkezik bizonyos időközönként ún. teraszok-

kal, ahol a lépcső taposófelülete nagyobb, nem baj. Az ilyen jellegű lépcsők alkalmasak a ritmus 

megbontására, azonban ez iskoláztatás szempontból hasznos is lehet. Ha ez a felület olyan nagy, 

hogy egy plusz szökkenést is be lehet iktatni, akkor azt alkalmazni kell, és a szökdelési sor 

folytatható. 

A lépcsőkön való munka történhet páros lábbal, különböző térdszögekből indítva (teljesen 

nyújtott térddel, bokából végzett ugrásoktól a mélyguggolásból mélyguggolásba végzett ugrá-

sokig). Történhet egy lábba, vagy váltott lábbal, esetleg duplázó módon. A karlendítéseket a 
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korábban említett variációkkal alkalmazhatjuk, úgymint páros karral, váltott karral, azonos 

karral vagy a kar munkájának kikapcsolásával, pl. csípőre tett kézzel stb. 

A lépcsőre való sorozatszökdelések közben a törzs enyhén előrebillent állapotban van, se-

gítve a lábak munkáját, azonban figyeljünk arra a jellegzetes hibára, amelyet a tanulók a túlzott 

erőlködéssel követnek el, és amelynek biztos jele a túlságosan előre döntött törzshelyzet. 

Szökdelések kombinált terheléssel (pl. emelkedőre ólom mellénnyel stb.) 

Képzettebb, diáksportkörbe vagy atlétika edzésre járó tanulók kisebb súlyokkal, ólommel-

lénnyel, lendítősúlyokkal kombinált lépcsőre szökdeléseket is végezhetnek, azonban mindig 

csak a megfelelő szintű terhelés átgondolt adagolására törekedjünk a sérülések elkerülése érde-

kében. 
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Seres János 

V. A DOBÁSOK 

1. Dobásokról általában 

A középkor lovagjának nemcsak fegyverzete volt a buzogány, a parittya, a kopja, hanem 

amint olvashatjuk Arany János elbeszélő költeményében, sokszor a virtus, az erő, az ügyesség 

összemérésének eszközéül is szolgált, mai szóhasználattal versenyeztek velük. Dobták célba és 

távolba is. 

A dobások az emberiség történetében részei voltak a mindennapi életnek. A kezdeti időkben 

a létfenntartás, az élelemszerzés eszközéül használták a követ. Kézbe fogva és elhajítva kevésbé 

volt eredményes, mint amikor hegyesre csiszolták, és egy egyenes botra erősítették, dárdát ké-

szítve belőle. A fejlődés eredményeként a kő helyett fém heggyel ellátott dárdákkal egyre pon-

tosabban és távolabbra tudtak hajítani. A vadászat mellett ezek az eszközök a harc, az önvéde-

lem és a támadás céljait is szolgálták. A fenti idézet bizonyítja, hogy az irodalmi alkotások, a 

történelem megemlékezik a parittyás harcosokról, akik követ dobtak parittyából, és a lándzsá-

sokról, akiknek kezében a gerely félelmetes fegyver volt. Évezredek folyamán a harci és vadász 

dobóeszközök fokozatosan tökéletesedtek, viszont a lőfegyverek megjelenésével használatuk 

háttérbe szorult. De megmaradt – különösen a gerely és a diszkosz – későbbi korok emberének 

az erő és az ügyesség összemérésére, vetélkedésre, majd a versenyzés eszközeivé váltak. 

Már az ókori görögök rájöttek arra, hogy a diszkoszvetés a testedzés kiváló eszköze. A gö-

rögök a gerelyhajítást is a testgyakorlatok közé sorolták. Az időszámításunk előtti klasszikus 

olimpiák pentatlon versenyeinek versenyszámai voltak a diszkoszvetés és a gerelyhajítás. Az 

ókori görög művészet nagyszerű hagyatékai arról tanúskodnak, hogy a görögök szerették ezeket 

a testgyakorlatokat. Ezt bizonyítja Myron „Diszkoszvető” szobra, amely alapján következtet-

hetünk a diszkoszvetés korabeli stílusára. 

Ha erdőben vagy vízparton kiránduló gyerekekkel találkozunk, tapasztalhatjuk, hogy külön-

féle dobásra alkalmas kő vagy fadarab segítségével megpróbálják eltalálni a fák törzsét, vagy 

vízbe dobják azokat minél messzebb és nagyobb csobbanással. Természetesen az a legügye-

sebb, aki a vékonyabb fák törzsét is eltalálja. Még a felnőtteket is vonzza ez az élményszerű 

dobálgatás. Ugyan ki ne versenyzett volna már barátaival, hogy melyikük tudja a követ mesz-

szebbre hajítani? A követ megfogni és magasra, „egészen az égig” feldobni, messziről oszlopot 

vagy fát eltalálni, a vízen kacsáztatni vagy a túlsó partra átdobni megszokott dolog, de erős kéz, 

ügyes célzókészség és jó szem kell hozzá. Mert alig akad olyan fiú, aki ne tenné próbára dobó-

készségét, ha folyó vagy tó partján megáll. A lányok esetében ez az ösztönös mozgásforma 

közel sem ilyen intenzíven tör felszínre. 

A gyerek a kisebb köveket válla fölött hajító mozdulattal dobja el, a közepeseket nyújtott 

karral elveti, mint régen a gabonát vetették, a termetes köveket két karjával – időnként egyel is 

– ellöki. „A dobás különböző formái – egykezes felső, kétkezes alsó, kétkezes felső – már a 

korai gyermekkorban (1-3 év) megfigyelhetők. A fejlődő gyermek korábban húz, mint lök, de 



 

99 

korábban tud dobni, mint elkapni. 1 éves kora után tudja a kisgyermek a labdát ellökni, később 

gurítani, 2 éves kora körül eldobni, illetve közelről dobva elkapni.” (Mészáros, 1990) 

Manapság a gyerekek egyre kevesebbet dobálnak, pedig természetükben, ösztönükben 

benne van ennek a cselekvésformának az igénye. Lakókörnyezetük zsúfoltsága, a passzivitásra 

berendezkedett életforma a dobások szabad gyakorlásának nem kedvez. Ha egy kisgyereknek 

sikerül egy követ kezébe vennie, hamarosan édesanyja tiltó szavait hallja: „Ne dobálj, mert 

eltalálsz valakit!” Így hát a gyereknek nem marad más lehetősége, minthogy iskolába kerülve 

megtanulja és gyakorolja azokat a dobásformákat, amely fejlődésének elengedhetetlen velejárója. 

Napjainkban a súlygolyó, a kislabda, a gránát, a gerely, a diszkosz, a kalapács leggyakrabban 

használt dobószerek versenyeken. De dobni nagyon sokféle arra alkalmas eszközzel lehet. A 

tömöttlabda, a füles súly, a füles labda, a különböző rudak, kövek, de még a kisbalta is kiválóan 

alkalmas az erő, az ügyesség összemérésére. A dobóeszközök változatos repertoárja jelentős 

képességfejlesztő hatásuk miatt jól hasznosítható a testnevelés és a versenysport eszközeiként 

a felkészítésben. A szervezetet sokoldalúan foglalkoztatják, harmonikusan fejlesztik. 

Az atlétikai dobások közvetlen célja a dobószer minél távolabbra juttatása. A dobások elvé-

gezhetők helyből, illetve előzetes lendületből. A technika megfelelő színvonala mellett az ered-

ményre törekvő dobásokat előlendületből kell végrehajtani: a lökést „becsúszásból”, a kislabda-

, a gránát- és gerelyhajítást „nekifutásból”, a diszkoszt „pördületből”, és a kalapácsot „pörgés-

ből”. Jelenleg az olimpiák műsorán nőknek és férfiaknak egyaránt négy dobó versenyszám sze-

repel: súlylökés, gerelyhajítás, diszkoszvetés és kalapácsvetés. Ezen kívül a súlylökés, gerely-

hajítás és a diszkoszvetés megtalálható az összetett versenyek versenyszámaiként is. 

A sikeres dobáshoz, a nagy teljesítmények eléréséhez elsősorban testi erőre – amely gyors-

erő –, ügyességre, hajlékonyságra, rugalmas és teherbíró izomzatra van szükség. Előnyt jelent 

a magas termet és a nagyobb testtömeg, de ennek megfelelő gyorsasággal kell párosulnia. 

A dobószerek parabolikus röppályán mozognak. A dobás távolságára legnagyobb hatással a 

dobószer repülési kezdősebessége (VO) van, mert változásától négyzetesen függ a dobás ered-

ménye. Kisebb hatással, de befolyása van a röppálya kezdő szögének (α). A dobószer kirepülési 

kezdő magassága (h) megközelítőleg saját értékével növeli a dobás távolságát. Jelentősége a 

súlylökésnél érvényesül leginkább. Mint akadályozó erők, a dobás távolságát befolyásolják: a 

dobószer súlya, a levegő ellenállása és a súrlódás. Ezek a tényezők dobószámonként eltérő mér-

tékben érvényesülnek. 

A dobások eredménye szempontjából háromféle erőkifejtési testhelyzet lehetséges: 

1. A dobó a földön két lábon támaszkodva tudja a legnagyobb erőt a test+dobószer rendszer-

nek átadni. 

2. Egy lábtámaszos helyzetben lényegesen kisebb erő adható át, forgással dobásoknál a fel-

tételek rosszabbak, mint az egyenes vonalú dobásoknál. 

3. Támasz nélküli helyzetben – mindkét láb a levegőben – a dobó csak testtömege lendüle-

tével, mozgási energiájának felhasználásával tud erőt közvetíteni, a test+dobószer közös tö-

megközéppontjának gyorsítására fordítani. 

Az egyes dobástechnikák kialakításánál az említett törvényszerűségeket feltétlenül figye-

lembe kell venni, legyen az versenysport vagy az iskolai testnevelés keretein belül oktatott dobó 

versenyszám. 
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2. Az atlétikai dobó versenyszámok technikája 

A dobó versenyszámok technikájának, ezen belül a dobószer gyorsításának és röppályára 

irányításának dobásonként más-más sajátos vonásai vannak. De az egész folyamatnak van 

olyan általánosítható sorrendje, amely valamennyi atlétikai dobásra érvényes. 

1. Felállás, előkészület a lendületszerzéshez, a lendület megindítása. 

2. Lendületszerzés. 

3. A kidobóhelyzet előkészítése. 

4. A lendület átvitele a kidobásba, a kidobás elkezdése. 

5. A dobószer kidobása. 

6. Kidobás utáni véghelyzet. 

A dobások technikája a lendületszerzés kezdetétől a kidobás utáni véghelyzetig szervesen 

összetartozó folyamat. Felosztásuk csak az elemzés szempontjából célszerű olyan részekre, 

amelyek sajátos feladatuk és mozgásformájuk alapján különböznek egymástól. 

2.1. Kislabdahajítás 

A kislabdahajítás az általános és a középiskolai tantervben is megtalálható atlétikai verseny-

szám. Szerepel az általános iskolás korú tanulók diákolimpiai versenyein. Több sportág moz-

gásanyagához kapcsolódik. A kislabdahajítást előkészítő jelleggel és képességfejlesztő célzat-

tal egyaránt alkalmazzák. A golyó- és kislabdahíjtásokat kondicionális és koordinációs hatásuk 

miatt a gerelyhajítók fontos eszköznek tekintik felkészülésük során. Már a kisiskolás korban 

mint célba dobás és később a távolságra hajítás kiváló versenyzési lehetőséget biztosít a tanulók 

számára. Ugyanakkor, viszonylag korán, már alsó tagozatban könnyített feltételek között meg-

tanulhatják a hajítás alapjait. Később a középiskolában – ahol választható mozgásanyag – a 

gerelyhajítást könnyebb elsajátítaniuk. Ezért tekintjük a kislabdahajítást a gerelyhajítás előké-

szítő fokozatának. A kislabdahajítás technikája csak néhány helyen tér el a gerelyhajítástól. 

Ezek a következők: a dobószer fogása, tartása, hordmódja, valamint a kislabda és golyóhajítás-

nál alkalmazott, úgynevezett „betört” csukló (dorsal flexió), amely ellentétben a gerelyhajítás-

sal nagyobb teljesítmény elérését teszi lehetővé. A hajítás többi fázisa megegyezik. A kislabdák 

tömege igen tág határok között mozoghat. Általános iskolában 80 és 150 g, középiskolában 

ettől nagyobb súlyúak is lehetnek. A 7-12 évesek hivatalos diákolimpiai dobószere 120 g-os. 

Anyagát tekintve mára a keményebb gumi és műanyag labdák használata vált általánossá, me-

lyek felületi simaságukkal kedvezőbb légellenállási mutatókkal rendelkeznek a hagyományos 

bőr felületű szőrrel tömött kislabdákkal szemben. A kislabda egyszerű felépítése miatt házilag 

is könnyen elkészíthető.  

Kétféle fogásmód terjedt el, és mindkettő helyes. Az egyik a kétujjas fogás, ahol a kislabdát 

az egymáshoz közel tartott mutató és középső ujjra kell elhelyezni, a hüvelyk, a gyűrűs és a 

kisujj oldalt támasztják a labdát. A másik az ún. „sportfogás”, ahol a kislabdát az egymáshoz 

közel tartott három ujjon, a mutató-, középső és gyűrűsujjon kell elhelyezni. A hüvelyk- és a 

kisujj csak támasztják a labdát, biztosítva a fogást. 

Felállás zárt állásban, a dobószer a kidobást végző kar kezében – könyökízületben közel 

derékszögben hajlítva – hajlított karú magastartásban van. A kislabda homlok magasságban 

vagy kevéssel afölött helyezkedik el. A tenyér dobásirányba néz. 
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A nekifutás megfelelő hosszúságú, az optimális sebesség eléréséig fokozatosan gyorsuló le-

gyen, amelybe törésmentes átmenettel kell kapcsolni a kedvező erőközlési feltételeket biztosító 

kidobóhelyzet létrehozását. A dobószert tartó kar „vállízületből” enyhe előre-hátra mozgást végez. 

A kidobást előkészítő ötlépéses dobóritmusból történő kislabdahajítás a háromlépéses dobó-

ritmus és a szökkenőlépés összekapcsolását jelenti. A dobó bal lábas lépéssel éri el a kar hátra-

nyújtás kezdetének jelét. A következő jobblábas lépésnél a dobó törzsének dobásiránnyal el-

lentétes irányba fordításával és súlypontjának süllyesztésével a dobószert tartó karját hátra-

nyújtja. A következő ballábas lépés előkészíti a negyedik szökkenő lépést, amely hosszú jobb 

lábas lendítéssel és egyidejű bal lábbal történő elrugaszkodással a dobó testét levegőbe emeli. 

Talajfogás jobb lábbal kifelé fordított lábfejjel. 

Az ötödik lépés gyors ballábas talajfogás kissé befelé fordított lábfejjel a belső talpélen, 

kidobóhelyzetbe. A testhelyzet visszadöntött, a testsúly a hátul lévő lábon, a vállvonal a dobás-

irány felé mutat, a jobb kar a vállvonal meghosszabbításában lazán nyújtva, a tenyér felfelé néz. 

A bal kar a jobb karral ellentétesen, könyökben mérsékelten hajlítva, a tenyér és a tekintet előre 

irányul. Kidobásnál a hajlított jobb láb a dobásirány felé fordul és nyúlik, a jobb csípő előre 

mozdul. Ezáltal kialakul az ívhelyzet. A bal láb egyre erőteljesebb kitámasztással fokozatosan 

kinyúlik, a medence majd a mellkas dobásirányba fordul. Ebbe kapcsolódik a bal karral nyitás, 

majd a dobás fázisa, hajítás jobb karral. 

A kidobás véghelyzetét jobb lábának előrelépésével és a súlypont süllyesztésével veszi fel a 

dobó, hogy elkerülje a kilépést. 

2.2. Gerelyhajítás 

Egyenes irányú lendületszerzéssel végzett dobás. A versenyző alapállásban vagy kis haránt 

terpeszállásban áll fel az induláshoz. A gerelyt a kötésnél tenyérárokba helyezve a középső és a 

hüvelykujjal a kötés végén kell fogni. A többi ujj megfelelő helyen rásimul a kötésre. A gerelyt 

tartó kéz a halánték magasságában van, a gerely hegye előre, kissé rézsútosan befelé irányul. 

A nekifutás célja az optimális sebesség elérése, amelyből a dobó törésmentesen dobóhely-

zetbe kerül. Hossza 25-30 méter, egyénenként változó és két szakaszra osztható. Az első az 

indulástól a gerely hátravezetésének kezdetéig, a második az előkészítő lépések kezdetétől a 

dobóhelyzetbe érkezésig tart. A gerelyhajítást a versenyzők öt vagy hétlépéses dobóritmusból 

végzik, amely azt jelenti, hogy a kar hátranyújtását és a kidobóhelyzetbe kerülést öt, illetve hét 

lépés alatt hajtják végre. Ötlépéses dobóritmus esetén a jobbkezes dobónak a második, azaz 

jobblábas lépése során kell a törzsét jobbra fordítani és a gerelyt tartó karját hátranyújtani. A 

következő ballábas lépés gyorsított, de átlagos hosszúságú, a negyedik (jobblábas) lépés 

szökkenésszerű, gyors és hosszú. Ezáltal a dobó levegőbe kerül. Ezt nevezzük impulzuslépés-

nek. Az ötödik, azaz ballábas lépés rövid és gyorsan előre lendülő kitámasztás.  

A dobó jobb lába dobásirányba fordul és nyúlik, ezáltal a csípő előretolódik, kialakul az 

ívfeszülés. Az ív legnagyobb feszülésének elérésekor megkezdődik a gerely gyorsítása, a tulaj-

donképpeni dobás fázis. A medence, majd a mellkas a dobás irányába fordul, ehhez kapcsolódik 

a bal kar nyitó mozgása, majd a jobb karral hajítás. A gerely végső gyorsítását az ujjak végzik. 

A dobó a kidobás befejezése után – az ívképzés és kidobás szakaszában még a talajon csúszó 

– jobb lábával tért ölelő előrelépéssel kitámaszt, hogy a test lendületét lefékezze. Ezzel egy 

időben súlypontját mélyebbre süllyeszti, hogy elkerülje a kilépést. 
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2.3. Súlylökés 

A súlylökő versenyeken túlnyomórészt a háttal felállásból becsúszással végrehajtott techni-

kát használják a súlylökők. Könnyebb elsajátíthatósága révén az általános és középiskolai test-

nevelés tanterv anyaga. 

Felállás háttal a dobásiránynak a kör dobásiránynak távolabbi részén. A testsúly a jobb lá-

bon, a bal láb lábujja érinti a talajt. A súlygolyó a dobókéz enyhén nyitott ujjainak tövén fekszik 

és a vállgödör tájékán érinti az állat. A bal kar lazán rézsútos magastartásban van. A dobó, 

amikor megindítja a mozgást, bal lábát hátrafelé emeli, miközben törzsét előre dönti és ún. „T” 

helyzetet vesz fel. Ezután a jobb láb hajlításával és a bal közelítésével a jobbhoz süllyeszti 

súlypontját, és zsugorhelyzetbe kerül. 

Ezután a jobb láb dinamikus kinyúlása következik, aktív bal láblendítéssel a dobás irányába. 

A becsúszást létrehozó erőközlés által a súlypont dobásirányba mozog. A jobb láb talajtól való 

elszakadása a levegőben repülés kezdetét jelenti, amely rövid ideig tartó kisívű. A súlygolyó 

útja folyamatosan emelkedik. A dobó jobb lábát gyors mozdulattal maga alá kapja, előkészül a 

talajfogásra, a legjobb lökési testhelyzet kialakítására. A jobb láb talajfogása a dobásirányba 

elképzelt körátlótól jobbra történik. A bokaízület és térdízület fékezi az ütközést. A jobb lábfej 

indulási helyzetétől a becsúszás alatt balra előre fordul. A becsúszás végén a test süllyedését a 

jobb láb állítja meg és alátámasztja a dobás irányába továbbsodródó testet. A bal láb talajfogá-

sával kialakul a dobóhelyzet. A törzs folyamatos emelkedése közben a bal kar megkezdi nyitó 

munkáját. 

A lábak aktív erőkifejtésével megkezdődik a golyó dobásirányba terelése. Kétlábtámaszos 

lökésben a két láb együttes emelő és forgató munkát végez. Folytatódik a törzs felegyenesedése 

és a bal kar nyitása. A bal láb erőkifejtésével a bal csípőt visszatartja, a jobb láb a jobb csípőt 

dobásirányba tolja. Kialakul az ívhelyzet, melynek feszülését a medence majd a mellkas dobás-

irányba fordítása növeli a bal láb egyre erőteljesebb kitámasztásával. A jobb váll megkezdi 

előre-felfelé irányuló gyorsító munkáját. 

A mellkas dobásirányba fordulásával kezdődik a karral lökés. A test tömege a bal lábra to-

lódik, miközben a jobb csípő magasabb helyzetbe kerül. A jobb váll emelkedő, felfelé törő 

mozgást végez, a bal kar nyitása befejeződik. A könyökízület kinyúlásával, a csuklóízület és az 

ujjak csapó mozdulatával a súlygolyó kiröpítése, röppályára irányítása befejeződik. 

Lábtartáscserével és súlypontsüllyesztéssel az egyensúly visszaszerzésével kialakul a vég-

helyzet, a dobó bent marad a körben. 

2.4. Diszkoszvetés 

A kidobás irányába haladó, pördülettel végrehajtott dobás. A diszkoszvetés mozgássora há-

rom szakaszra osztható. 

Első szakasz: a forgásba indulástól a levegőbe kerülés pillanatáig tart. A dobó a diszkoszt 

úgy fogja, hogy az a négy ujja utolsó ízületének tövén helyezkedik el, hüvelykujjával pedig 

támasztja a szert. A dobásiránynak háttal áll fel, a dobókörnek dobásiránnyal ellentétes oldalán, 

majd két vagy három előlengetést végez. Célja az indulás kedvező előfeltételeinek megterem-

tése. Kétlábtámaszos helyzetben mindkét láb forgató munkát végez a bal kar nyitó mozdulatá-

val összhangban. A testsúly a bal láb és a dobásirány felé elmozdul, a dobó pördületbe indul. A 
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pördületet bal talpának elülső részén, jobb lábának dobásirány felé lendítésével végzi a bal kar 

nyitásának megállításával a dobásirányon túl. 

Második szakasz: pördület a levegőben. A dobó a jobb láb lendítésének lassuló szakaszában 

elrugaszkodik bal lábáról és lapos ívű forgóugrást végez. 

Harmadik szakasz: a dobás, amely a jobb láb talajfogásától a diszkosz kirepülésének pilla-

natáig tart. A jobb láb talajra érése után kezdődik egylábtámaszos helyzetben a pördület, amíg 

a bal láb talajra nem kerül. A bal láb talajra helyezése minél gyorsabb legyen. A bal láb talajra 

helyezésével a jobb láb támaszhelyén túl megtörténik a kétlábtámaszos kidobóhelyzetbe érke-

zés. A pördület során az alsó testrész a forgásban és az előrehaladásban is megelőzi a felső 

testrészt, így a dobók visszadöntött, elcsavart kidobóhelyzetbe érkeznek. Ezáltal megnövelik az 

erőközlés útját. A jobb láb dobásirányba fordításával és emelésével a jobb csípő előremozdul, 

a medence és a mellkas dobásirányba fordul, a bal láb kinyúlik és erőteljes kitámasztásával 

forgástengely alakul ki a bal testoldalon. A bal kar nyitásával egyidejűleg jobb karral vetés, 

csukló, ujj mozdulat pörgeti a diszkoszt. A lábak helyzetcseréjével, a súlypont süllyesztésével 

kialakul a véghelyzet. Cél a dobókörben maradás. 

2.5. Kalapácsvetés 

Haladó-forgó mozgással végzett dobás. A dobó háttal, vagy jobb oldalával a dobásirány felé, 

a dobásiránnyal ellentétes oldalán a körnek vállszéles terpeszben áll fel. A kalapács a dobótól 

jobbra a test síkja mögött van. Bal kézzel fogás a kalapács kengyelén, jobb kézzel ráfogás a 

balra. 

Az előlengetés indításakor a kalapácsot nyújtott karral lendíti emelkedő körívpályára a dobó. 

A kalapács ferde síkú, íves pályára vezetésével kettő vagy három előlengetést végez. Kialakítja 

a pálya mély- és magasságpontját. 

A bal és jobb láb munkájának eredményeképpen csavarómozgás jön létre, melynek végén 

jobb lábát a dobó gyorsan elemeli a talajtól és forgásba indul. Kétlábtámaszos helyzetben, sa-

rok-talp forgással gyorsítja a test-szer rendszert, haladva a dobás irányába. A dobó három vagy 

négy forgást végez, amelyből közel azonos arányban 180°-ot két lábon, 180°-ot pedig egy lá-

bon. A kalapács forgási sebességét folyamatosan növeli. 

Kétlábtámaszos kidobóhelyzetbe kerülve a szer hosszú úton történő gyorsításával, mindkét 

láb térdből való kinyúlásával, nyújtott karral a kalapács sebességét fokozza és kidobja. Kidobás 

után a dobó egyensúlyi helyzetét és körben maradását súlypontjának süllyesztésével biztosítja. 

3. A dobások szerepe és jelentősége az általános iskolai testneve-
lésben 

Az általános iskolai tantervben szereplő dobások formáit, elsajátításuk mélységét a minden-

kori tanterv írja elő. A dobások oktatásánál – összhangban a testnevelés céljaival – a tanítvá-

nyok sokoldalú személyiségfejlődését tekintjük elsődlegesnek. Vegyük figyelembe a tanulók 

életkori sajátosságait, biológiai fejlettségük szintjét. A dobások a maguk sajátos eszközeivel, 

gyakorlatanyagával járulnak hozzá a célok megvalósításához. Az atlétikai dobásgyakorlatok az 

általános iskolai testnevelés keretében elsőtől nyolcadik osztályig bármely korosztály számára 

oktathatók. Az oktathatóság azonban nem jelenti egyben bármely életkorban lévő tanulók szá-

mára a minden vonatkozásban kielégítő technikai tudásszint elérését. Előfordulhat, hogy egy 
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hatodikos tanuló magasabb technikai szinten hajtja végre az adott dobásgyakorlatot, mint egy 

nyolcadikos. Egy-egy osztályon belül is jelentős eltérések mutatkozhatnak a mozgásvégrehajtás 

színvonalában, eredményességében. Így a gyakorlatok alkalmazhatósága nem jelent teljes körű 

alkalmazást. 

„A dobások a testnevelési és sporttevékenységekben kiterjedten és több formában jelennek 

meg. Megjelennek, mint a mozgásos tevékenység lényegét jelentő tartalmak, mint a mozgáste-

vékenységek összetevői, s mint a koordinációs és kondicionális képességfejlesztés eszközei.” 

(Eckschmiedt, 2002) 

Az iskolai testnevelésben a dobások, mint a mozgástevékenység kizárólagos tartalmaként 

jelennek meg az atlétika mozgásanyagát jelentő teljesítménycélú lökésekben, hajításokban és 

vetésekben, valamint az atlétika azon versenyszámaiban, melyeknek oktatását a tanterv előírja. 

Általános iskolában a kislabda hajítást és a súlylökést érinti. 

Alsóbb korosztályokban az újonnan tanult dobásformákat (pl. kétkezes fej fölötti hajítás) 

teljesítménycélú versengésre ne használjuk. Kezdetben a dobások formai jegyeire figyelve a 

téri szerkezet, a mozgáskiterjedés, a mozgásirányok helyes végrehajtása legyen a cél. Különö-

sen a dobások befejező mozzanatára – a karral lökés, hajítás, vetés – kell nagy gondot fordítani. 

A gyerekeket meg kell tanítani helyesen lökni, hajítani és vetni. Ezután következhet a jó dobó-

ritmus kialakítása, amely a testrészek egymás utáni dobásfolyamatba való bekapcsolódásának 

helyes sorrendjét jelenti. A dobások gyakorlásakor kezdetben a tanítványok ne törekedjenek 

nagy teljesítmény elérésére, közepes erőkifejtés mellett elégedjenek meg kisebb dobástávolság-

gal. A helyes technika elsajátítására folyamatosan és hosszú távon a dobásgyakorlatokat képes-

ségfejlesztésre, mint eszközt használjuk. Az oktatás kezdetén a képességfejlesztés ideális felté-

teleket biztosít a dobástechnika tökéletesítéséhez, mert viszonylag kevés a figyelemkoncentrá-

ciót csökkentő zavaró körülmény és a tanulók kisebb összpontosítással is végrehajthatják a gya-

korlatokat. Az alsóbb korosztályhoz tartozó tanulók amúgy sem tudnak túl hosszú ideig egy-

egy dobásra koncentrálni. 

Ha kellő érettséggel, megfelelő kondicionális és koordinációs képességek megléte mellett 

teljesítményre törekvéssel, versenyszerűen alkalmazzuk a dobásgyakorlatokat, a kialakuló pszi-

chikai feltételekkel jelentősen növeljük a dobások gyorserő fejlesztő hatását, de ronthatjuk a 

technikai végrehajtás feltételeit. Gyorserő fejlesztésre teljesítménycélú versengések keretében 

csak a mozgás kielégítő színvonalú végrehajtásának elérésekor, a finom koordináció kialakulá-

sához közeledve alkalmazzunk dobásgyakorlatokat. 

Az iskolai testnevelésben az atlétikai dobásgyakorlatokat a koordinációs és kondicionális 

képességfejlesztés eszközeiként használjuk az általános, sokoldalú és speciális képzésben. 

Utóbbi esetben a dobások célgyakorlatként való alkalmazhatósága az iskolai testnevelés kere-

tén belül erősen behatárolt, jelentősége a versenysportban van. 

A különböző dobásgyakorlatok (pl. kétkezes vetés függőlegesen fölfelé) oktatási szempont-

ból célként vagy eszközként egyaránt szerepelhetnek. Célként szerepelnek, ha az oktatás célja 

a konkrét dobásformák megtanítása. Eszközként szerepelnek, ha egy bonyolultabb dobásforma 

(pl. súlylökés háttal felállásból, becsúszással) megtanítását szolgáló oktatási fokozatrendszer 

egyik lépcsőfokát jelentik. Alsó tagozatban a dobóiskolai gyakorlatok oktatása célként jelenik 

meg, és minél kiforrottabb technikai végrehajtás elérésére kell törekedni. Felső tagozatban 

együtt érvényesül a cél és eszköz jelleg, mivel tovább folytatódik a dobóiskolai gyakorlatok 
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technikai tökéletesítése, ugyanakkor eszközként használjuk a kislabdahajítás és a súlylökés ok-

tatásánál. 

Mivel nagyon sokféle dobóiskola gyakorlat van, elsajátításuk didaktikai alapelveknek meg-

felelően az egyszerűtől az összetett felé haladva történik. Mindig figyelembe kell venni új do-

básformák tanulásánál az előzőek elsajátításának színvonalát, a tanítványok képességi szintjét, 

technikai tudását. Az egykezes dobásokat a kétkezes dobások után oktassuk. A lendületszerzés-

sel történő dobásokra csak a helyben dobások elfogadható szintű végrehajtása után térhetünk rá. 

Ha a dobásgyakorlatokat eszközként alkalmazzuk az oktatás folyamatában, akkor azoknak 

már megfelelő színvonalon kivitelezettnek kell lennie. Ezt csak kellő gyakorlással az oktatás 

hosszabb távú folyamatában érhetjük el, és elkezdhetjük a kislabdahajítás és súlylökés oktatá-

sát. A kislabdahajítás oktatásának előfeltételeit hamarabb elérik a tanítványok, mint a súlylö-

kését. Ezért az utóbbit később kezdjük oktatni. A technikai végrehajtás egy meghatározott szint-

jén már versenyeket is rendezhetünk. Természetesen nem lehet kizárólagos cél a dobó verseny-

számok technikájának tökéletes megtanítása. Dobjanak minél többet a tanulók az általuk elsa-

játított alapszintű, vagy ahhoz közel álló technikával, amely az adott korosztály értelmi és ké-

pességi szintjén könnyen elsajátítható és lehetőséget nyújt az oktatás folyamatában egy maga-

sabb technikai szintű mozgásvégrehajtás megtanulásához. Erre a továbblépésre a középiskolai 

testnevelés nyújt lehetőséget, ahol választható dobó versenyszám a gerelyhajítás. 

Minden esetben a technika oktatását rendeljük alá annak a célnak, hogy elősegítse a tanulók 

harmonikus testi, lelki fejlődését és a mozgásfejlődés sokoldalúságával együtt fejlődjön az adott 

dobás technikája, összhangban a kondicionális és koordinációs képességek magasabb szintjé-

vel. Fontos elsajátítandó képesség, hogy a tanulók más mozgásokban is eredményesen felhasz-

nálják a dobómozgásokkal szerzett koordinációs mintát. 

A dobások a mozgásos tevékenység összetevőiként, a sportági technika részeként jelennek 

meg a testnevelési játékokban és a labdajátékokban, amelyekben a dobás a játéktevékenységnek 

csupán egyik eleme. Ha van is sok hasonlóság és transzferálható hatás az atlétikai dobások és 

a testnevelési játékok valamint a labdajátékokban alkalmazott dobásformák között (pl. 

kislabdahajítás, egykezes felső kapura lövés vagy átadás, esetleg a kidobójátékokban alkalma-

zott hajítás között), különbség azért érzékelhető a hajítómozgás téri, idői és dinamikai jegyei-

ben, azaz a mozgásszerkezetben. Ezek a különbségek elsősorban az adott dobás céljától függ-

nek, és meghatározzák külső hatások (pl. az ellenfél mozgása, a labda mérete stb.) és belső 

pszichikai tényezők együttese (pl. lelkiállapot, indiszponáltság). A pszichológiai feltételek még 

inkább kedvezőtlenül hatnak a dobástechnika végrehajtására azokban a testnevelési játékokban, 

amelyekben a dobásokat időkényszerrel alkalmazzuk, itt ugyanis a dobásokat igen rövid idő 

alatt (időkényszerrel) kell elvégezni. A dobásoknak ez a módja súlyos torzulásokhoz vezethet 

a mozgásszerkezet téri, idői és dinamikai jegyeiben. Éppen ezért a dobástanulás kezdeti szaka-

szában kerüljük a dobások időkényszerrel történő végeztetését. Ez nem azt jelenti, hogy az ala-

csonyabb korcsoportokban különböző játékok keretében ne próbálkozzanak olyan dobásfor-

mákkal, amelyek az oktatás anyagában még nem szerepeltek, vagy még nem tudják kielégítő 

technikai szinten. Arról van szó, ha a dobástechnika oktatásában töretlenül akarunk haladni, 

figyelembe kell venni a gyakorlás, az alkalmazás feltételeit is. 
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A labdajátékokban és a testnevelési játékokban meglévő külső tényezők és belső pszichikai 

hatások egyáltalán, vagy sokkal korlátozottabban vannak jelen a teljesítménycélú dobásokban, 

a gyakorlat végrehajtása közben pedig igyekszünk azokat kizárni. 

A tanterv egységes egészként tünteti fel a dobásokat, így a teljesítménycélú dobások és a 

mozgásos tevékenység összetevőjeként alkalmazott dobások együtt jelennek meg. Ez a szem-

lélet következetes és helyénvaló. A célokból és feladatokból adódóan a tanterv egységes, egy-

másra épülő mozgásanyaga a dobások oktatásánál is követi az egyik legfontosabb didaktikai 

alapelvet, a fokozatosság és egymásra épültség elvét, ahol a könnyebbtől haladunk a nehezebb, 

az egyszerűtől az összetett felé. Figyelembe véve a tanulók biológiai és pszichikai fejlődését, 

az atlétikai dobások hatásaként is megnyilvánuló koordinációs és kondicionális feltételek javu-

lását, biztosított az átmenet egyik tanévből a másikba, ahol a feladatok egyértelműen megfo-

galmazhatók. 

A gyakorlati mozgásanyag mellett dobásokhoz kapcsolható elméleti ismereteket is szerez-

nek a tanulók, amikor tanulják a különböző dobásgyakorlatokat. A dobásokról szerzett elméleti 

ismeretanyag szerepe igen sokrétű: ismereteket nyújt a dobásoknál alkalmazható eszközök sok-

színűségéről. Közvetíti a dobások technikai végrehajtását meghatározó mechanikai törvények, 

biomechanikai törvényszerűségek alapszintű ismeretét, a dobásokhoz kapcsolódó szaknyelvet, 

az alapvető szabályok megismerését és megfelelő szinten való alkalmazását, az önálló gyakor-

lás formáit, az előkészítő és rávezető gyakorlatok, a képességfejlesztés hasznosságát. Az elmé-

leti ismeretanyag kiterjed a dobómozgások versenysportban alkalmazott formáira. Az általános 

műveltség részeként kezeljük a dobások stílustörténeti fejlődésére, a technikai mozzanatok ösz-

szefüggéseire, az egészségre, a szervezetre kifejtett hatására, a teljesítmény fokozására vonat-

kozó ismereteket is. A dobások – különösen a teljesítménycélú dobások és az atlétika dobó 

versenyszámai – alkalmasak az esztétikai érzék fejlesztésére a mozgások objektivitása, a vég-

rehajtás szépsége, a küzdelem tisztasága révén. A testnevelő tanár felelőssége abban is meg-

nyilvánul, hogy az említett elméleti ismeretekkel, tudással milyen mértékben ruházza fel tanít-

ványait, amelynek birtokában alkalmazni tudják megszerzett jártasságukat, készségüket az élet 

különböző területein. 

4. A dobások szerepe a koordinációs képességek fejlesztésében 

A dobások az atlétika „ügyességi” versenyszámai közé tartoznak, így ezek az ügyességet, 

mint összetett koordinációs képességet hatásosan fejlesztik. 

A dobásokat az jellemzi, hogy bizonyos előkészület után az erők hirtelen teljes mozgósítása 

következik be, a testrészek fokozatosan kapcsolódnak a mozgás folyamatába, majd a működés-

sel azonos sorrendben fokozatosan lelassulnak, „elhalnak”. A dobásoknál (a kidobás szakaszt 

tekintve) sajátos dinamika érvényesül, amely leginkább az időegység alatti nagy munkavégzés-

ben (teljesítmény), a fékezetlen gyorsulásban és a robbanásszerű mozgásvégrehajtásban feje-

ződik ki. Atlétikus képességekről beszélve erre a sajátos dinamikára kell gondolnunk, amely az 

atlétikai versenyszámok nagy részét jellemzi. Az atlétikus képzés a különböző téri szerkezetű 

mozgások keretében az időegység alatti nagy munkavégzés, az erő kiterjedt és gyors mozgósí-

tásának, a gyors izomhosszúság-változtatásnak (nyúlás-rövidülés), a jó intramuszkuláris és 

intermuszkuláris koordinációnak a megfelelő izom-előfeszülések létrehozásának, a gyors rea-

gálásnak a megtanítását jelenti. 
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„Az atlétikai dobások sajátos dinamikájában tehát a gyorserőfejlesztés koordinációs sémája 

ölt testet. A dobások megjelenítik a gyorserőkifejtést, mint koordinációs sémát, mint koordiná-

ciós mintát. Ebből adódik, ebben rejlik a dobások alapvető szerepe a koordinációs képességek 

fejlesztésében.” (Eckschmiedt, 2002) 

A gyorserő fejlesztésnek ez a sajátos dinamikája kifejeződik a testrészekkel, valamint az 

egész testtel történő dobásoknál egyaránt. A dobások sajátos dinamikájában a dobómozgást 

nagyobb tömegű erősebb izmok, izomcsoportok kezdik, s a kisebb tömegű gyengébb, de gyor-

sabb izmok fokozatosan kapcsolódnak a dobásba. A dobás megkezdésekor és a dobómozgás 

közben a dobó a működésbe bekapcsolódó izmokat előzetesen megnyújtja, így az izom-össze-

húzódások által létrehozott sebesség hozzáadódik a már meglévő mozgási sebességhez (raké-

taelv). Ezen az elven jön létre a gyorserőkifejtés dinamikája. Ezt a dinamikát kizárólag dobá-

sokkal taníthatjuk meg. Dobásokkal a gyorserőkifejtés koordinációs mintája a legeredménye-

sebben oktatható, mert a dobások sajátosságai lehetővé teszik, hogy a tanítványok viszonylag 

könnyen sajátítsák el a mozgásmintát. A gyorserő kifejtésnek ez a koordinációs mintája más 

szerkezetű mozgásokba is jól transzferálható (pl. cselgáncs, ökölvívás). 

Különböző dobásgyakorlatokkal kialakítható a dobások általános és speciális koordinációs 

mintája, amely hozzájárul az ügyesség, mint összetett koordinációs képesség fejlesztéséhez. Az 

ügyesség a dobások gyakorlásával nagymértékben fejleszthető, lehetővé teszik a mozgásfeladat 

gyors, célszerű elsajátítását. A dobások bármilyen célú alkalmazásánál az ügyességet az jel-

lemzi, hogy az adott feladatban (pl. játék) milyen sikeres a megoldás, illetve a bonyolult moz-

gáskoordináció milyen szinten alakult ki. Amikor valamely dobószámban több mozdulat ösz-

szekapcsolása a feladat, akkor kerül előtérbe az ügyességnek ilyen jellegű megnyilvánulása (pl. 

súlylökésnél a becsúszás összekapcsolása a kidobással). Bonyolultabb dobásformák megtanu-

lása egyben magasabb fokú ügyesség elérését jelenti. A dobómozgások lényegi ügyességi ösz-

szetevője az egyensúlyérzék, amelynek minden dobó versenyszámban jelentősége van. Első-

sorban az egyensúly érzékelésében és az egyensúlytartás finomításában játszik szerepet. A 

mozgás kivitelezése közben a dinamikus egyensúly érvényesül. Az egyensúlyozás képessége 

az egyensúly megtartását vagy visszaszerzését segíti elő a dobó számára, ami a testtömegpont 

és a testhelyzet változásaival van kapcsolatban. A jó egyensúlyérzék lehetővé teszi a dobó szá-

mára az egyensúlybontás mértékének, finomabb differenciálási képességének fejlesztésén ke-

resztül a szergyorsításhoz kedvező testhelyzet kialakítását. Az egyensúlytartás színvonala és a 

fizikai képességek – főként az ügyesség – fejlettsége között szoros összefüggés van. A dobá-

sokhoz kapcsolódó egyensúlygyakorlatokat úgy tervezzük meg, hogy abban egyenes vonalú és 

forgó mozgások egyaránt szerepeljenek. 

A térérzék vagy térbeli tájékozódó képesség a dobó azon képessége, hogy mozgásait a do-

básfolyamatban, a térben képes a feladatnak megfelelően koordinálni. Igen fontos a tér helyes 

érzékelése, a dobó saját helyzetének és környezetének megfelelő egyeztetése a térben elfoglalt 

hely szempontjából. Az, hogy a dobó milyen pontosan érzékeli a térbeli összefüggéseket a cse-

lekvéssel, az a helyzetfelismerésből következő válasszal, a válasz sikerével mérhető. A tér ér-

zékelésében jelentős tényező, hogy a dobásokat megközelítően állandó feltételeket biztosítva 

körből vagy egyenes vonalú lendületszerzést biztosító dobóhelyről hajtják végre. Jól fejleszt-
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hető a helyzetfelismerés, a térérzékelés, ha a tanítványok folyamatosan egymást követően kü-

lönböző dobásformákat váltogatva helyből, majd lendületszerzéssel dobnak. A célba dobás kü-

lönböző távolságra is hatásos gyakorlat e képesség fejlesztéséhez. 

A kinesztétikus érzékelés a dobások fontos koordinációs képességi összetevője, jelenti ezen 

érzetek megfelelő feldolgozását, megkülönböztetését. Ezek közé tartozik a dobások kivitele-

zése közben a tevékenységre vonatkoztatott tér- és időbeli jellemzők, az izomfeszülés és az 

ellazulás fokát jelző információk, amelyek a kinesztétikus differenciálóképességben jutnak ki-

fejezésre. Ez a képesség felelős elsősorban a mozgás pontosságáért és gazdaságosságáért. Fe-

lelős azért, hogy létrejöjjön a dobásokban döntő fontosságú izomfeszülés és ellazulás mechaniz-

musa, mérséklődjön a szükségtelen erőkifejtés. Ez együtt jár a dobótechnika fejlődésével. 

A dobások mozgásfolyamatának időbeli-dinamikai rendjének felfogását, a mozgásban rejlő, 

egyelőre megadott ritmus érzékelését, megjelenítését kifejező képesség a ritmusképesség. Do-

básgyakorlatokkal igen jó hatásfokkal fejleszthető. Szerepe valamennyi sportágban kimutat-

ható, fontossága a tanulás kezdeti szakaszán megmutatkozik, eldönti annak sikerét, behatárolja 

az előrehaladás mértékét. 

A dobások gyakorlása fejleszti a speciális mozgáskészség (dobókészség) színvonalát. Meg 

kell különböztetnünk a koordinációs képességektől. A dobókészség is szerzett, koordinatív jel-

legű teljesítmény feltétel. A dobókészség azonban meghatározott mozgástechnikára épül (pl. 

súlylökés), speciális feladat megoldására vonatkozik, csak a mozgástechnika gyakorlásával, 

csiszolásával fejleszthető. A fejlesztés körülírtabb, kötöttebb, a kölcsönhatás azonban nyilván-

való. A koordinációs képességek meghatározott szintje a képességfejlesztés nélkülözhetetlen 

feltétele, egyúttal állandóan ható szabályozója is. A dobókészség-fejlesztés, növelés egyúttal 

magasabb szintre emeli a koordinációs képességeket. 

Dobásokkal az ügyesség fejlesztése a különböző koordinációs képességek fejlődése mentén, 

azokkal szoros összefüggésben történik. Szoros kapcsolata van a dobó mozgáskészség és a kon-

dicionális képességek kialakulásával is, főként az erő és a gyorsaság fejlődésével. 

Az ügyesség jellemzőinek, egyes oldalainak megismerése azt a következtetést vonja maga 

után, hogy a testnevelés tanítás kezdeti szakaszában nagyon nagy jelentőségű a sokrétű moz-

gástanulás. Ennek egyik összetevője az atlétikai dobásgyakorlatok széleskörű alkalmazása. 

Mindezzel kedvező feltételeket teremtünk a bonyolultabb mozgások – többek között a dobó 

versenyszámok – elsajátításához. Lehetőleg már kisiskolás korban tanítani kell a dobások ösz-

szetettebb formáit is. Ezért jelentős az alsó tagozatos iskolai testnevelés, az ott folyó mozgás-

oktatás színvonala. Az akkor tanult dobásformákat az új dobómozgások tanulásakor felhasz-

nálhatják, beépíthetik mozgáskészletükbe. A fejlesztés eljárásai közé tartozik az ügyetlenebb 

kézzel lökés, hajítás és vetés tanítása is. 

5. A dobások szerepe a kondicionális képességek fejlesztésében 

A legváltozatosabb formában alkalmazott dobásgyakorlatok nem csak egy-egy atlétikai do-

bószám oktatását készítik elő, hanem az általános, sokoldalú kondicionális képességfejlesztés 

eszközei is. A sokoldalú fejlesztésre számtalan gyakorlat alkalmazható. Az eszköz nélkül vég-

rehajtható gyakorlatok, szabadgyakorlatok, küzdőgyakorlatok, természetes gyakorlatok stb. ál-

talános fejlesztő hatását sok sportágban kihasználják. Ennek a feladatnak a megoldására sokféle 
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eszközzel végzett gyakorlat is rendelkezésünkre áll. Ezek a szabadgyakorlati alapformájú gya-

korlatok a kéziszer, a pad, a bordásfal stb. A tömöttlabda kéziszerként és dobóeszközként egy-

aránt alkalmas sokoldalú képességfejlesztésre. A dobások sokoldalú hatást kiváltó gyakorlatai 

a tanulók fizikai, pszichikai fejlődését segítik elő. Hatása a válltájéki izmok, a kar és a kéz 

izmainak, valamint a törzs izomzatának foglalkoztatásában jelentős. A dobások erősítő hatásuk 

mellett az ízületek mozgékonyságát és a gerincoszlop hajlékonyságát is növelik. Sokoldalú fog-

lalkoztatást jelentenek a szervezet számára. Ez a sokoldalúság a változatos dobásformák, a ki-

induló helyzetek és a labda súlyának változtatásával érhető el. Az erőközlés dinamikája célnak 

megfelelően alakítható. Az általános testi teljesítőképesség számára kedvező alaki, működési 

változásokat, alkalmazkodásokat tudunk kiváltani. Dobásokkal megerősíthetjük az ízületeket, 

az antagonista izomcsoportokat. A dobások általános erőfejlesztésre történő felhasználása elő-

segíti a bonyolultabb és speciális képességeket igénylő sportági technikák elsajátítását, mintegy 

megalapozva azok oktatását. Sportjátékokban a tömöttlabda dobásokat mint az általános erő-

fejlesztés hatékony eszközét tartják számon. A dobások erőfejlesztő hatása megjelenik a gyors 

helyzetváltoztatást megkívánó iskolai testnevelési játékokban, az atlétika más mozgásanyagá-

ban, így többek között még az állóképességi teljesítményekben is. 

Az általános iskolás korú tanulók testi fejlődésében, a helyes módszerek alkalmazásával, az 

erő fejlesztésének fontos szerepe van a szervezet gondos előkészítésében. Ebben az életkori 

periódusban a hosszanti növekedés – különösen 10-14 év között – felgyorsul, ennek eredmé-

nyeképpen a passzív mozgatórendszer (támasztó és kötőszövetek, csontok, szalagok) rugalma-

sak ugyan, nyomásra és húzásra érzékenyek, kevésbé ellenállóak. Kellő előkészítés nélküli erő-

fejlesztés, a passzív mozgatórendszer átmenet nélküli erős megterhelése maradandó, súlyos ká-

rosodást okozhat. Ezért a korosztály erőfejlesztésében a hangsúlyt a sokoldalú képzésre kell 

helyezni. A tömöttlabda dobások kiváló eszközei a sokoldalú képzésnek. Cél a szervezet meg-

alapozása, amelyre építeni lehet minden sportág mozgásanyagát. 

A dobások a gyors erőfejlesztés semmi mással nem pótolható edzéseszközei. A dobó vi-

szonylag nagy ellenállást igen nagy gyorsaságú izom-összehúzódással győz le. A dobószer egy-

egy izom összehúzódási sebességének háromszorosára gyorsítható. A gyorserőkifejtés dinami-

káját azért célszerű dobásokkal oktatni, mert a dobások sajátosságai lehetővé teszik, hogy a 

tanítványok az egyszerűtől az összetett felé irányuló fokozatrendszerben, racionálisan növelt 

ellenállások (dobószerek súlya) alkalmazásával sajátítsák el a mozgásmintát. A gyorserőkifej-

tésnek dobásokkal kialakított koordinációs mintája különböző szerkezetű mozgásokba jól 

transzferálható (ökölvívás, cselgáncs stb.). A dobásokkal megszerzett gyorserő jól kamatoztat-

ható az atlétikai mozgásokat jellemző gyors rajtoknál, rövid vágtáknál, a helyből és nekifutással 

végzett ugrásoknál. Főleg alacsonyabb képességi szinten a gyorserő fejlesztésével egyidejűleg 

fejlődik a maximális erő és az állóképességi erő is. Nagyobb súlyú szerekkel a maximális erő 

fejleszthető, míg az állóképességi erő javulását a magas dobásszám váltja ki. 

A dobások koordinációs és kondicionális képességfejlesztő funkciója egymástól elválaszt-

hatatlan. 

6. Az atlétikai dobásgyakorlatok felosztása 

Az atlétikai dobások alapformái a karral dobás jellegzetessége alapján lökések, hajítások és 

vetések. 



 

110 

Lökés 

A dobószernek gyorsuló karnyújtással történő eldobása. A könyök a szerfogás helye mögött 

van. A dobószer egyenes vonalban, egy dobásirányú függőleges síkban halad. 

Hajítás 

A fokozatosan behajló, majd kinyúló kar gyors előrelendítésével a váll síkja fölött történő 

kidobás. 

Vetés 

Nyújtott karú lendítéssel végzett dobás, amikor a szer gyorsítása függőleges vagy ferde síkú 

íves pályán történik. 

Az atlétikai dobásgyakorlatok végezhetők helyből és lendületszerzéssel. A dobások 

kiindulóhelyzete fekvés, ülés, térdelés, féltérdelés és állás lehet. Megkülönböztetünk alsó és 

felső dobásokat. A dobásirány előre, felfelé és hátrafelé irányuló lehet. Vannak fej fölötti, váll 

fölötti, vállmagasságban és láb között történő dobások. A dobószer mélytartásból, rézsútos 

mélytartásból, melltől, rézsútos magastartásból és magastartásból indítható a dobásba. A dobó-

szer szerint megkülönböztetünk golyó, kő, füleslabda, gerely, diszkosz stb. dobásokat. 

Az atlétikai dobásgyakorlatok két nagy csoportját, a helyből dobásokat és a lendületszerzés-

sel végzett dobásokat a mozgások tartalma alapján mozgásszakaszokra bontjuk. 

 A helyből történő dobások szakaszai: kiindulóhelyzet, illetve felállás a dobóhelyen a do-

bószer fogásával, lendületvétel, kidobás, véghelyzet. 

 A lendületszerzéssel végzett dobások szakaszai: felállás a dobóhelyen a dobószer fogá-

sával, lendületszerzés, kidobás-előkészítő mozgások, kidobás, véghelyzet. 

A dobásgyakorlatok oktatásához legmegfelelőbb dobószer a tömöttlabda. A gyakorlatok is-

mertetésénél ennek a szernek a használatát feltételezzük. Természetesen más dobószerek is al-

kalmazhatók a lehetőségek és a célszerűség figyelembevételével. A tömöttlabda, mint a tantervi 

dobásgyakorlatok dobószere minden kiindulóhelyzetben használható, könnyen megfogható és 

mint kéziszer is sokrétűen hasznosítható. 

A dobások különböző kiindulóhelyzetből történő kétkezes és egykezes végrehajtása, a lökés, 

hajítás és vetés mozzanata, e mozzanatok sajátos megjelenése képezi a dobómozgások speciális 

koordinációs mintáját. Változatos kiindulóhelyzetekből végezhetők el a dobások sokféle 

irányba, de tanítani azt a formát célszerű, amely megfelel az adott dobó versenyszám mozgás-

szerkezetének. A kiindulóhelyzetek megválasztásánál ezt figyelembe kell venni. 

Lökésgyakorlatok helyből különböző kiinduló helyzetekből 

Lökés két kézzel melltől előre: háton fekvésben, ülésben, oldalterpesz-térdelésben, haránt-

terpesz-féltérdelésben, oldalterpeszállásban. 

Lökés egy kézzel előre: háton fekvésben, ülésben, oldalterpesz-térdelésben, harántterpesz-

térdelésben, harántterpesz-féltérdelésben, oldalterpeszállásban, harántterpeszállásban. 

Hajításgyakorlatok helyből különböző kiinduló helyzetekből 

Hajítás két kézzel fej fölött előre: háton fekvésben, ülésben, oldalterpesz-térdelésben, ha-

rántterpesz-térdelésben, harántterpesz-féltérdelésben, oldalterpeszállásban, harántterpesz-ál-

lásban. 
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Hajítás egy kézzel előre: háton fekvésben, ülésben, oldalterpesz-térdelésben, harántterpesz-

térdelésben, harántterpesz-féltérdelésben, oldalterpeszállásban, harántterpesz-állásban. 

Vetésgyakorlatok helyből különböző kiinduló helyzetekből 

Vetés két kézzel oldalról előre: ülésben, oldalterpesz-térdelésben, harántterpesz-térdelésben, 

harántterpesz-féltérdelésben, oldalterpeszállásban, harántterpesz-állásban. 

Vetés egy kézzel oldalról előre: háton fekvésben, ülésben, oldalterpesz-térdelésben, haránt-

terpesz-térdelésben, harántterpesz-féltérdelésben, oldalterpeszállásban, harántterpesz-állásban. 

Vetés egy kézzel előre, függőleges síkban füleslabdával: oldalterpeszállásban, harántter-

peszállásban. 

Vetés egy kézzel oldalt-hátra oldalterpeszállásban. 

Vetés kétkezes alsóval függőlegesen felfelé, oldalterpeszállásban. 

Vetés kétkezes alsóval előre, oldalterpeszállásban. 

Vetés két kézzel fej fölött hátra, oldalterpeszállásban. 

A dobómozgások szerkezeti hasonlóságai vagy egyezései adják a dobómozgások általános 

koordinációs mintáját. Az utóbbi három kétkezes vetés elsajátítása és gyakorlása egyúttal fo-

kozatrendszert jelent ennek kialakításában. Meg kell tanítani mindazokat a téri, időbeli és dina-

mikai összetevőket, amelyek a különböző dobásfajtákban közösek, amelyek a különböző do-

básfajták közös jellemzői. 

Meg kell tanítani, hogy a gyorsítási folyamatot a nagyobb tömegű, erősebb izomcsoportok-

kal kell kezdeni, s a kisebb tömegű, gyengébb izomcsoportok fokozatosan kapcsolódjanak a 

gyorsításba. Meg kell tanítani, hogy a gyorsítóerő minél hosszabb úton hasson. 

Dobások lendületszerzéssel 

A lendületszerzés helyváltoztató mozgás, melyet kidobás előtt végez a dobó. A lendületszer-

zés lehet kilépés, járás, futás, keresztlépés, utánlépés, szökkenőlépés, ugrás, becsúszás, pördület 

és forgás. Ezekkel a lendületszerzési formákkal egyre nagyobb lendület érhető el. Mindegyik-

hez közvetlenül hozzákapcsolható a kidobás. A lendületszerzésből oldalterpeszbe vagy haránt-

terpeszbe kell érkeznie a dobónak. A kidobóhelyzetbe érkezést követően a lendületszerzésből 

történő dobások ugyanúgy folytatódnak, mint a helyből, lendületvétellel végzett dobások. Sok 

lendületszerzéssel végzett dobás kialakítására van lehetőség, ezért csak a leggyakrabban hasz-

nált és eltérő feltételek között is megközelítőleg azonos hatásfokkal megtanítható dobásgyakor-

latokat ismertetjük. 

Lendületszerzéssel kétkezes lökések 

Lendületszerzés után legcélszerűbb oldalterpeszállásba érkezni úgy, hogy a két láb 

egyidőben érjen a talajra. Ehhez a lendületszerzést ugrással kell befejezni. Lendületszerzés: 

kilépéssel, járásból, futásból, szögállásból ugrás oldalterpeszállásba és kétkezes lökés melltől 

előre. 

Lendületszerzéssel egykezes lökések 

Lendületszerzés után oldalterpeszállásból és harántterpeszállásból végezhetők az egykezes 

lökések. Célszerűbb harántterpeszállásba érkezni, mivel ebben a helyzetben a kidobás feltételei 
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kedvezőbbek. Lendületszerzés: kilépéssel, járásból, futásból, utánlépéssel, szökkenőlépéssel, 

beugrással, becsúszással, egykezes lökés előre. 

Lendületszerzéssel kétkezes hajítások 

Kétkezes hajításokhoz a lendületszerzésből oldalterpeszállásba vagy harántterpeszállásba 

érkezhet a dobó. A harántterpeszbe kerülésből kedvezőbb az ívhelyzet kialakítása. Kétkezes 

hajításoknál a dobószert fejmagasság fölött kell tartani. Lendületszerzés: kilépéssel, járásból, 

futásból, utánlépéssel, szökkenőlépéssel, kétkezes fej fölötti hajítása előre. Oldalterpeszállásba 

a lendületszerzést követően ugrással kerül a dobó. Lendületszerzés: kilépéssel, járásból, futás-

ból, ugrás oldalterpeszállásba és kétkezes fej fölötti hajítás előre. A járás, futás összekapcsol-

ható keresztlépéssel, utánlépéssel, szökkenőlépéssel, majd kétkezes fej fölötti hajítás előre. 

Lendületszerzéssel egykezes hajítások 

Lendületszerzésből történő egykezes hajításokat harántterpeszállásba érkezésből célszerű 

végrehajtani. A dobókart még a lendületszerzés megkezdése előtt a törzs elfordításával együtt 

hátra kell nyújtani, s a lendületszerzést ebben a helyzetben végezni. Lendületszerzés: kilépéssel, 

járásból, futásból, utánlépéssel, szökkenőlépéssel, keresztlépéssel egykezes hajítás előre. A já-

rás, futás összekapcsolható utánlépéssel, szökkenőlépéssel, keresztlépéssel, majd egykezes ha-

jítás előre. 

Lendületszerzéssel kétkezes vetések 

Lendületszerzéssel kétkezes vetések oldalterpeszből és harántterpeszből végezhetők. A füg-

gőleges síkban előre, felfelé kétkezes vetésekhez oldalterpeszbe kell érkezni. Lendületszerzés: 

kilépéssel, járásból, futásból, szögállásból ugrás oldalterpeszállásba és kétkezes vetés előre. 

Ugyanezekből a lendületszerzési formákból végezhető a kétkezes vetés függőlegesen felfelé. 

Felálláskor a dobószer mélytartásban vagy mellnél legyen. Az oldalról előre ferde síkban vég-

zett kétkezes vetésekhez járás közben forgással oldalterpeszbe, a pördülettel lendületszerzés 

után harántterpeszbe kell érkezni. A két kézzel oldalt-hátra vetések lendületszerzései: járás köz-

ben végzett forgás és a sarok-talp forgás, melyből oldalterpeszbe kell érkezni. 

Lendületszerzéssel egykezes vetések 

A test középvonalában, függőleges síkban egykezes vetések füleslabdával végezhetők oldal-

terpeszbe érkezésből. Lendületszerzés: kilépéssel, járásból, futásból, szögállásból ugrás oldal-

terpeszállásba és egykezes vetés a test középvonalában függőleges síkban előre. A test mellett 

függőleges síkban előre egykezes vetések harántterpeszállásba érkezéssel hajthatók végre. Len-

dületszerzés: kilépéssel, járásból, futásból, keresztlépésből, utánlépéssel, szökkenőlépéssel, ug-

rásból egykezes vetés a test mellett függőleges síkban előre. A dobást megelőzően a kilépéshez, 

járáshoz és futáshoz kapcsolható keresztlépés, utánlépés, szökkenőlépés és ugrás. Az egy kézzel oldal-

ról előre vetéseknél a lendületszerzés után harántterpeszállásba kell érkezni. Lendületszerzés: 

kilépéssel, járásból, futásból, keresztlépésből, utánlépéssel, szökkenőlépésből, ugrásból, 

pördülettel egykezes vetés oldalról előre. A dobást megelőzően a kilépéshez, járáshoz és futás-

hoz kapcsolható keresztlépés, utánlépés, szökkenőlépés, ugrás és pördület. 
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Dobások összekapcsolása különböző gimnasztikai alapformákkal 

Ebben az esetben a kétkezes és egykezes dobások, mint a képességfejlesztő gyakorlatok ré-

szei jelennek meg. Lehetnek maximális erőt fejlesztő szabadgyakorlati alapformájú, vagy kü-

lönböző szerek kombinációjával végezhető gimnasztikai gyakorlatok, valamint gyorserő-

fejlesztő szökdelő, ugró és nyújtó hatású gyakorlatok. Az összekapcsolás nehezítést, hatásfo-

kozást jelent, ezért az általános iskolai testnevelésben csak igen körültekintően, a dobószer 

(tömöttlabda) súlyának helyes megválasztásával alkalmazható, ugyanis a legtöbb esetben a sza-

badgyakorlat már önmagában is komoly képességfejlesztő hatással rendelkezik. A dobás kivi-

telezése szempontjából jó, ha a törzsmozgás iránya megegyezik a későbbi dobás irányával. A 

szökdelő és ugró gyakorlatokhoz a kétkezes lökések és a kétkezes vetések egy része kapcsol-

ható folytatásként. Ezekhez a dobásokhoz oldalterpeszállásba kell érkezni a tanítványoknak. 

Nyújtó gyakorlatokhoz a dobások úgy kapcsolhatók, hogy a nyújtás a dobásiránnyal ellentétes 

mozgás legyen. A gyakorlatok többsége párokban végezhető, folyamatosan felváltva, vagy a 

pár egyik tagja segíti a gyakorlat végrehajtását, s utána szerepet cserélnek. 

Háton fekvés, labda mellnél. Láb- és törzsemelés lebegőülésbe terpesztett lábbal, felülés 

közben lökés két kézzel a két láb között előre. 

Háton fekvés, labda magastartásban. Felülés és kétkezes hajítás előre. 

Hason fekvés, labda magastartásban. Törzshajlítás hátra és kétkezes lökés előre. 

Guggolóállás, labda mellnél. Térdnyújtással kétkezes lökés előre. 

Guggolás, a talajon lévő labda fogása. Térdnyújtással kétkezes fej fölötti vetés hátra. 

Guggolás, terpesztett lábbal, fogás a talajon lévő labdán. Térdnyújtással kétkezes vetés előre. 

Combon fekvés svédszekrényen, láb beakasztva a bordásfal fokába. Törzshajlítás előre, 

labda magastartásban, törzshajlítás hátra, labdaemeléssel fej mögé és kétkezes hajítás előre. 

Combon fekvés svédszekrényen, láb beakasztva a bordásfal fokába. Törzshajlítás előre, 

labda mellnél, törzshajlítás hátra és kétkezes lökés előre. 

Szögállás, labda mélytartásban. Ugrás előre guggolóállásba terpesztett lábbal, kétkezes alsó 

vetés előre. 

Guggolás terpesztett lábbal, fogás a talajon lévő labdán. Felugrással kétkezes vetés fej fölött 

hátra. 

Guggolóállás, labda mellnél. Kétkezes lökés előre felugrással. 

Szögállás, oldalt a dobásiránynak, labda a jobb kézben, vállmagasságban. Beugrással egy-

kezes lökés. 

Szögállás, labda mélytartásban. Kilépés bal lábbal előre bal támadóállásba, labdalendítéssel 

magastartásba, és törzshajlítás hátra, kétkezes hajítás fej fölött előre. 

Terpeszállás, a párok egymásnak oldalt, labda magastartásban. Törzshajlítás balra és labda 

dobása jobbra oldalsíkban. 

Játékos ügyességfejlesztő dobásgyakorlatok és labdagurítások 

Ezek a gyakorlatok a mozgáskivitelezés szerkezetét tekintve sok eltérő jegyet mutatnak az 

atlétikai dobásoktól. A kontrollált erőkifejtés, annak hatásiránya, dinamikája változatos 

elmozdulásirányokat (labda kirepüléseket) eredményez. A dobás csak egy része a sikeres fel-

adat-végrehajtásnak. Ehhez kapcsolódik az egész test vagy egyes testrészek valamilyen irányú 

mozgása, és legtöbbször a labda elkapása. A gyakorlatok összetett képességfejlesztő hatása 
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mellett elősegítik a helyes dobótechnika elsajátítását is. Ügyességfejlesztő hatásuk mellett játé-

kos formában hangulatos feladatmegoldásokat eredményeznek. Képességfejlesztésre megfe-

lelő ismétlésszám megválasztásával, az egyhangúság veszélyének kiküszöbölésével az óra bár-

mely részében felhasználhatók. 

Szögállás, labda mélytartásban. Vetés függőlegesen felfelé, 360°-os fordulattal balra a labda 

elkapásával. Ellenkezőleg végzett fordulattal is. 

Terpeszállás, labda magastartásban. Törzshajlítás előre labdalendítéssel a terpesztett láb közé, 

dobás függőlegesen felfelé és 180°-os fordulattal balra a labda elkapása. Ellenkezőleg is. 

Háton fekvés, labda mellnél. Lábemelés kis terpesztéssel rézsútos helyzetbe, lökés kis ívben 

a terpesztett lábfejre, a labda gurulása végig a lábon a kézbe. 

Szögállás, labda mélytartásban. Vetés függőlegesen felfelé, ereszkedés nyújtott ülésbe, majd 

gyors felállás a labda elkapásával. Más feladatokkal is végezhető a gyakorlat. 

Guggolóállás, labda mellnél. Térdnyújtással kétkezes lökés függőlegesen felfelé, majd a 

labda elkapása. 

Guggolóállás, terpesztett lábbal, labda a jobb kézben vállmagasságban. Térdnyújtással lökés 

függőlegesen felfelé és a labda elkapása két kézzel. Ellenkezőleg is. 

Szögállás, labda mélytartásban. Dobás függőlegesen felfelé, a test mögött elkapás, majd do-

bás hátulról előre és a labda elkapása a test előtt. 

Terpeszállás, labda mélytartásban. Törzshajlítás előre labdalendítéssel a terpesztett láb kö-

zött hátra és dobás a test fölött előre, a labda elkapása. 

Terpeszállás, labda magastartásban. Törzshajlítás előre labdagurítással hátra a terpesztett láb 

között. 

Terpeszülés, a gurítás irányának háttal, labda mélytartásban a talajon. Labdalendítés balra 

bal oldalsó középtartáson át gurítás hátra. Ellenkezőleg is. 

Terpeszállás bal oldallal a dobásiránynak, labda mélytartásban. Kétkezes gurítás balra oldal-

síkban. Ellenkezőleg is. 

Szögállás, labda hátsó rézsútos mélytartásban. Kilépés bal lábbal előre, kétkezes vetés há-

tulról fej fölött előre és a labda elkapása. 

Terpeszállás, labda mélytartásban jobb oldallal a dobásirány felé. Labdalendítéssel balra fel-

felé magastartáson át dobás jobbra oldalsíkban. Ellenkezőleg is. 

Terpeszállás, oldalsó középtartás, labda a jobb kézben. Dobás nyújtott karral fej fölött balra 

oldalsíkban, a labda elkapása bal kézzel. Ellenkezőleg is. 

Szögállás, labda a boka között. Felugrással labdalendítés hátra függőlegesen felfelé, 180°-

os fordulattal balra labda elkapása. Ellenkező irányba fordulattal is. 

Dobások párokban két labdával 

Mivel ezekben a gyakorlatokban a dobások egy időben történnek, összehangolt gyakorlat-

végrehajtásra van szükség a két tanuló részéről. 

A párok egymással szemben terpeszállás. A: labdagurítás két kézzel előre a talajon. B: két-

kezes lökés melltől előre. Szerepcserével. 

A párok egymással szemben terpeszállás. A: labdagurítás egy kézzel előre a talajon. B: két-

kezes fej fölötti hajítás előre. Szerepcserével. 
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A párok egymásnak oldalt, terpeszállás. A: kétkezes gurítás oldalt a talajon. B: kétkezes 

hajítás fej fölött oldalt. Szerepcserével. 

A párok terpeszállásban, tekintet azonos irányban. A: kétkezes gurítás előre a talajon B ter-

pesztett lába között. B: kétkezes vetés fej fölött hátra. Szerepcserével. 

A párok egymással szemben terpeszállás. A: kétkezes vetés előre alul. B: kétkezes vetés 

előre felül. Szerepcserével. 

A párok egymással szemben, terpeszállás labda mélytartásban. A: kétkezes lökés előre alul. 

B: kétkezes fej fölötti hajítás fölül. Szerepcserével. 

A párok egymással szemben terpeszülés, labda mellnél. A: kétkezes lökés talajon gurítva 

alul. B: kétkezes lökés előre felül. Szerepcserével. 

A párok egymással szemben hason fekvésben, labda hajlított karú magastartásban. A: lökéssel 

gurítás előre a talajon. B: törzshajlítással hátra kétkezes lökés előre felül. Szerepcserével. 

A: hason fekvés, labda magastartásban B: párja mögött terpeszállás. A: törzshajlítás hátra és 

kétkezes hajítás hátra. B: a labda elkapása után gurítás A-nak oldalt. Szerepcserével. 

A párok egymással szemben, labda mélytartásban. A és B egyszerre kétkezes vetés függő-

legesen felfelé, átfutással helycsere és a labda elkapása. 

Az előzőekben ismertetett dobásgyakorlatok csak egy részét képezik a lehetséges változa-

toknak. Messzemenőkig figyelembe veszi az általános iskolai tanulók képességeit, az oktatás 

folyamatában a fokozatrendszer elemeit és a tanterv atlétikai dobások mozgásanyagának alap-

szintű elsajátításának feltételeit. 

7. A dobások oktatásának módszertani szempontjai 

Az atlétikai dobásgyakorlatok, a bonyolultabb dobó versenyszámok oktatásánál a tanulókkal 

szemben támasztott technikai követelményeknek, az alkalmazott oktatási módszereknek iga-

zodniuk kell a tanítványok életkori sajátosságaihoz, előképzettségükhöz és a mindenkori moz-

gástanulásban való előmenetelükhöz. 

Minden dobásgyakorlat oktatása előtt megfelelő képet kell kialakítani tanítványainkban az 

adott dobásformáról. Erre leghatékonyabb eszköz a mozgás élő bemutatása, magyarázattal egy-

bekötve. Más lehetőségeink is vannak az érdeklődés felkeltésére, a szemléltetésre, a mozgásról 

alkotott elképzelés formálására. A magyarázat rövid, érthető, a mozgás lényegét érintő infor-

mációkat tartalmazzon. Először végeztessünk néhány kísérletet szer nélkül, majd dobószerrel. 

Különösen alsóbb korosztályokban alkalmazható a helyes dobómozgás kialakítására a szer nél-

küli lökés, hajítás és vetés. Többszöri dobáskísérlet után kerülhet sor hibajavításra, amely a 

mozgásszerkezetet érintő lényegi hibákra irányuljon. Egyszerre csak egy hibát emeljünk ki. 

Csoportos gyakorlás alkalmával, ismétlődő hibák esetén a gyakorlást meg lehet állítani és a 

bemutatás ismétlésével, újabb magyarázattal hívjuk fel a figyelmet a helyes végrehajtásra.  

A tanult dobásgyakorlatokat elsősorban képességfejlesztő célzattal gyakoroltassuk. Minél 

többet dobjanak a tanulók, ezáltal tökéletesedik a dobástechnika. Kezdetben a téri szerkezet 

(mozgáskiterjedés, mozgásirányok) helyes végrehajtása legyen a cél, később rá lehet térni a 

megfelelő idői és dinamikai szerkezet kialakítására. A dobásoktatás korai szakaszában a tanít-

ványok ne törekedjenek nagy erő mozgósítására, nagy dobástávolságok elérésére, hanem elé-

gedjenek meg közepes erőkifejtés mellett a helyes technikai végrehajtással. A dobástávolságot 

a mozgástanulásban való előrehaladásnak megfelelően lehet növelni. A helyes lökő, hajító és 



 

116 

vető mozdulat elsajátítása egyúttal a dobásgyakorlatok képességfejlesztésben való alkalmazá-

sának előfeltétele is, ugyanakkor jó alapot nyújt más sportági speciális dobások gyorsabb, pon-

tosabb megtanulásához. 

Kisebb versengéseket már az oktatás kezdeti szakaszában beiktathatunk, de nem szabad fi-

gyelmen kívül hagyni, hogy a teljesítményre törekvéssel romlanak a technikai végrehajtás fel-

tételei. Az akaratlagos erőkifejtés által viszont a dobások gyorserőfejlesztő hatása érvényesül. 

Lehetőleg teljesítménycélú versengéseket a dobások megfelelő színvonalú elsajátítása után al-

kalmazzunk. Ezt az elvet kövessük a dobások testnevelési játékokban való felhasználásakor is. 

A dobások végrehajtása játékokban legtöbbször időkényszerrel történik, ilyenkor erősen tor-

zulnak a dobások téri, idői és dinamikai jegyei. Ezért a dobástanulás kezdeti szakaszában ke-

rüljük a dobások időkényszerrel történő végeztetését. Jó, ha a játékokban a tanult dobásformá-

kat már kiforrott technikai szinten tudják alkalmazni a tanulók. Erre kiválóan alkalmasak azok 

a játékok, amelyekben meghatározzuk az alkalmazott dobásformát. Jelentősége elsősorban 

felső tagozatban van, ahol a dobások bonyolultabb formáit tanítjuk és kellő előképzettséggel 

rendelkeznek a tanulók ahhoz, hogy figyelembe vegyük a dobások gyakorlásának és alkalma-

zásának feltételeit is. 

A dobásgyakorlatok oktatásával párhuzamosan fektessünk hangsúlyt a különböző előkészítő 

gyakorlatok (természetes, formához kötött, kéziszer stb.) változatos felhasználására, mellyel 

még inkább alkalmassá tehetjük tanítványainkat a dobások eredményes elsajátítására.  

Elemi végrehajtás szintjén a dobásgyakorlatok nem igényelnek különösebb képességeket. A 

jártasságok és készségek magasabb szintű eléréséhez viszont elengedhetetlen a sokoldalú fog-

lalkoztatás és mozgástapasztalat. A dobások oktatását és gyakoroltatását csak kellő bemelegítés 

után kezdhetjük el. Kezdetben kisebb erőkifejtéssel rövidebb távolságra dobjanak tanítványa-

ink, majd fokozatosan növeljék a dobástávolságot. A dobásgyakorlatokat lehetőleg a foglalko-

zások első felében oktassuk, gyakorlásukra az óra fő részében kerülhet sor. 

Először a kétkezes dobásokat kell megtanítani, mert ezek könnyebben végrehajthatók. Két 

kézzel biztosabb a dobószerek fogása. Kellő gyakorlás után térhetünk rá az egykezes dobásokra. 

A különböző dobásformák közül az elsajátítás sikerének figyelembevételével lehetőleg egyfor-

mán alkalmazzunk lökéseket, hajításokat és vetéseket. Mindig az ügyesebb kézzel dobassunk 

először, de az ügyetlenebb testoldalt is fejlesztenünk kell. Ha már több dobásformát ismernek 

a tanulók, felváltva alkalmazzák azokat az egyoldalú elfáradás megelőzésére és a sokoldalú 

hatás kiváltása érdekében. A helyből dobások megfelelő színvonalú elsajátítása után rátérhe-

tünk a lendületszerzéssel végrehajtott dobások oktatására. Alacsonyabb korosztályokban egy-

szerűbb lendületszerzési formákat (kilépés, járás, futás stb.) alkalmazzunk, majd az oktatás fo-

lyamatában, amikor a tanulók már kellő mozgástapasztalattal rendelkeznek, a kidobást előké-

szítő lendületszerzési módokkal dobjanak. Ezek (keresztlépés, utánlépés, szökkenőlépés) már 

a mozgástanulás magasabb szintjét jelentik. 

Előkészítő dobásgyakorlatok oktatására legalkalmasabb dobószer a tömöttlabda. Súlyát az 

életkornak megfelelően kell megválasztani. Mint kéziszer, a legtöbb iskolában megtalálható, és 

szerencsés esetben többféle méretben rendelkezésre áll. Alsó tagozatban a könnyebb 0,5-1 kg 

tömegű labdák használata javasolt a kétkezes dobások oktatásánál. Egykezes dobásokhoz a ki-

sebb súlyú labdákat részesítsük előnyben. Egykezes hajításokhoz kiváló dobószer a kislabda, 

melynek súlya 8 dkg-tól 15 dkg-ig megválasztható. A fejlődéssel párhuzamosan használhatunk 
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nehezebb súlyú kislabdákat is. Hajításhoz különböző, arra alkalmas eszközök állnak rendelke-

zésünkre. Könnyen elkészíthető a babzsák és a rongylabda, melyek a dobások különböző for-

máinak megtanítására sokrétűen használhatók. A lökő, hajító és vető mozdulatot kezdetben a 

babzsák kézből való elengedése nélkül gyakorolhatják a tanulók, később játékos formában egy-

másnak vagy célba dobhatják azt. Ezeknek a mozdulatoknak az elsajátítására alkalmas még a 

szivacslabda, a kézbe fogható gumilabda, teniszlabda stb. Lényeg, hogy kezdetben ne jelentsen 

túl nagy ellenállás leküzdését a dobások alapformáinak megtanulásában. Az oktatáshoz legal-

kalmasabbak a puha anyagból készült, vagy puha felületű dobószerek. Ezek használatuk során 

nem keltenek félelmet, szorongást a tanulókban. Az oktatásban való előrehaladás mértékének 

függvényében, és a képességek fejlődésével párhuzamosan növelhető a tömöttlabda súlya. 

Felső tagozatban a kétkezes dobásokhoz már 2-3 kg-os dobószer használható, míg egykezes 

dobásokhoz 1–2 kg-os a megfelelő. A nemek közötti különbségeket célszerű figyelembe venni, 

különösen 7–8. osztályban. Az előkészítő dobásgyakorlatok oktatásának legalkalmasabb hely-

színe a tornaterem, melynek padlózata pormentes, csúszásmentes kell, hogy legyen. Csak ked-

vező klimatikus és fényviszonyok teszik lehetővé a különböző kiindulóhelyzetből történő do-

bások balesetmentes végrehajtását. A gyakorlóhelyet úgy kell kialakítani, hogy a tanítványok a 

dobásokhoz biztonságosan elférjenek, ne legyenek akadályoztatva a dobás végrehajtásában, a 

balesetveszély kockázata a legkisebb legyen. Ugyanakkor viszonylag nagy dobástávolság el-

érésére legyen lehetőség.  

Az előkészítő dobásgyakorlatok oktatási folyamatában a különböző kiindulóhelyzetekből és 

lendületszerzéssel végrehajtott dobásokkal minden korosztály számára rendezhetünk kisebb 

versenyeket. A dobóiskolai gyakorlatok változatos alkalmazása a dobásokra jellemző koordi-

nációs minta, valamint a jártasságok és készségek magasabb szintre emelését segíti elő.  

Az előkészítő dobásgyakorlatok jó alapot nyújtanak a különböző dobó versenyszámok ok-

tatásához. Általános iskolában a kislabdahajítás és a súlylökés szerepel a tantervben. A már 

említett dobószerek mellett hajítsanak a gyerekek hossztengellyel rendelkező tárgyakat (pl. 

habszivacs rúd, papírtekercs, könnyű műanyag cső, felfújt lufi). Gyerekversenyek közkedvelt 

dobószere az ún. „gyerekgerely”. 

Szabadtéren hajításhoz használhatunk 30-40 dkg súlyú gerelyhez hasonló fa vagy könnyű-

fém dobóeszközöket (pl. seprőnyél), majd fokozatosan kipróbálhatják tanítványaink a gránát-

hajítást is. A különböző dobásformák szabadtéren történő gyakorlása lehetőséget nyújt a do-

bástávolság növelésére. 

Mindkét dobó versenyszám oktatásánál meg kell tanítani a mozgás lényegét jelentő mozza-

natot, súlylökésnél a súlygolyó kilökését előlendületből, kislabdahajításnál a labda váll feletti 

kihajítását ugyancsak előzetes lendületből. Helyes, ha a technika tanulása során a lökést, a ha-

jítást és a vetést is a hozzá tartozó lendületszerzéssel egyre magasabb színvonalon oktatjuk. Ez 

a lendületszerzés bonyolultabb formáinak alkalmazását jelenti, amellyel eljuthatunk az adott 

dobó versenyszám alaptechnikai szintű elsajátításáig. A helyből súlylökést és a helyből 

kislabdahajítást csak rávezető gyakorlatnak tekinthetjük, amely alkalmas arra, hogy a dobás 

lényegét könnyített formában hajtsák végre a tanulók. A helyből dobásokat gyakorolni érdemes 

és kell is, de a tanulás folyamatában törekedjünk a lendületből dobás kialakítására. Különösen 

alacsonyabb iskolai szinten nem szabad a dobómozgásokat mozgásszakaszokra szétdarabolva 

oktatni, de a dobótechnika hibátlan végrehajtását sem lehet megkövetelni. Leghelyesebb, ha az 
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adott dobás elemi fokú kivitelezését sajátítják el a tanulók, és ezzel a technikával dobnak minél 

többet, mert ezáltal fejlesztik képességeiket. Ügyeljünk arra, hogy a nagyobb hibákat folyama-

tosan javítsuk, hogy azok ne idegződjenek be. Be kell mutatni a teljes dobást egyszerű formában 

is, kis előlendülettel, kevés magyarázattal. Szükséges mértékben javítsuk a hibákat és alkal-

mazzunk rávezető gyakorlatokat, könnyítve a dobás feltételeit. De állandóan térjünk vissza a 

mozgás egészének végrehajtására. Így valósul meg a dobások oktatásában az „egész-rész-

egész” módszer. Ahogy fejlődik a technika, úgy az egyes mozgásrészek kivitelezésére is na-

gyobb hangsúlyt helyezhetünk, így a dobás egyes részeinek külön gyakorlásával megkönnyít-

jük az adott mozdulat helyes végrehajtását. A dobások teljes egészében való sokszori gyakor-

lása viszont a dobásokra jellemző koordinációs minta kialakítása és fejlesztése, valamint a jó 

dobóritmus kialakítása szempontjából fontos. 

Az általános iskolai testnevelés tantervében szereplő súlylökés és kislabdahajítás oktatásá-

ban is el kell jutni a dobások valós feltételek közötti gyakorlásáig. Jelenti ez a megfelelő súlyú 

szerek alkalmazását, súlylökésnél a dobókörből való lökést, kislabdahajításnál a szabályos 

kidobóhelyről történő hajítást. A súlygolyó tömege lányoknál 3 kg, fiúknál 4 kg legyen, míg a 

kislabda súlya egyezzen meg a diákolimpiai versenyeken használt kislabda súlyával. Helyes, 

ha a lendületszerzéssel dobások oktatásával egy időben már körből és kidobóhelyen is gyako-

rolhatnak a tanítványok. Természetesen a dobókört helyettesítheti a földre rajzolt kör is. Súly-

lökésnél az oktatás feltételeinek magas színvonalát jelenti, ha van szilárd burkolatú dobókör és 

bástya is. Kimért nekifutásból kislabdahajítást csak akkor oktathatunk, ha a tanítványok neki-

futásból törésmentesen tudnak kidobóhelyzetbe kerülni. Ennek feltétele az előkészítő lépések 

megfelelő szintű kivitelezése. 

A dobások oktatásának elválaszthatatlan része a teljesítmények összemérése, osztályon be-

lüli vagy iskolai versenyek megrendezése. Ilyenkor a tanítványok látják saját fejlődésüket, tel-

jesítőképességük megismerésén keresztül fejlődik önismeretük, a reális önértékelés képessége. 

Összemérhetik teljesítményüket osztálytársaikkal, és további ösztönzést kaphatnak a mozgás-

tanuláshoz vagy a dobások versenyszerű gyakorlásához. Tehát nevelési szempontból is igen 

jelentősek ezek a versenyek. 

A dobások szabadtéri oktatásának feltételei jelentősen eltérnek a tornateremben történő do-

básoktatás feltételeitől. Legfontosabb különbség, hogy szabadtéren valós (kemény felületű) do-

bóeszközöket használunk, melyekkel jóval nagyobb dobástávolság elérésére törekedhetünk, 

mint tornateremben. Ennek megfelelően a dobások szabadtéri oktatásának szigorú szabályai 

vannak. A leggyakrabban alkalmazott csoportos foglalkoztatási forma keretében, ha egyszerre 

több tanuló dob – akár egy irányba, akár párokban oda-vissza végzik a dobásokat – minden 

mozzanatnak vezényszóra kell történnie. Külön vezényszóra történik a dobáshoz való felkészü-

lés, azaz felállás a kidobáshoz, külön a dobás végrehajtása és külön a szerek összeszedése és 

felállás az új dobáshoz. A balesetek elkerülése érdekében szigorúan meg kell követelni az egyes 

részfeladatok rendben, vezényszóra történő végrehajtását. A vezényszavak sípjellel is helyette-

síthetők. Ha a sorok egymással szemben állnak, a két sor egymástól való távolsága dobásfor-

mától függően a várható legnagyobb dobás távolságán túl súlylökésnél 8-10 m, kis-

labdahajításnál legalább 15 m. Amennyiben lehetséges, ezt a határt mindkét oldalon jelölni kell, 

és ezt a tanítványok nem léphetik át. A tanulók egymás melletti távolsága 3–4 méter legyen. 
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A dobások oktatásában a módszertani szempontok maximális figyelembevétele mellett, a 

megfelelő módszerek kiválasztása elsősorban az oktatás személyi és tárgyi feltételeinek függ-

vénye. 

8. A dobások oktatása alsó tagozatban 

Az oktatás folyamatának fő csomópontjait jelentő gyakorlatcsoportok 

Dobások előkészítő gyakorlatai. 

Dobásformák kialakítását elősegítő gyakorlatok: karmozgások, gurítások, célba dobások. 

Forgásgyakorlatok. 

Hajítások egyszerű lendületszerzési formákból, kislabdahajítás háromlépéses dobóritmusban. 

A tanult dobásformák alkalmazása játékokban és versengésekben. 

Dobásoknál a lábakról a törzsön és a vállövön, majd a karon és a kézen történő mozgásátvitel 

valósul meg. Ezeknek az izomcsoportoknak a fejlesztése szükséges, és minden korcsoportban 

könnyen megoldható. Változatos gyakorlatanyag áll rendelkezésünkre, amellyel nem csak szí-

nesebbé tudjuk tenni a foglalkozásokat, hanem sokoldalúan előkészíthetjük a dobások oktatását 

is. A komplexitás elvét szem előtt tartva ezeknek az előkészítő gyakorlatoknak alkalmazásánál 

a futás, az ugrás tantervi anyagának összefüggését a dobás anyagával nem hagyhatjuk figyel-

men kívül. Az óra bevezető részében bemelegítés céllal használt előkészítő gyakorlatok a ké-

pességek fejlesztését is szolgálják. A különböző gyakorlatcsoportok és szerek eltérő mértékben 

használhatók a dobások előkészítésében, de az általános és sokoldalú képzésnek mindegyik ki-

váló eszköze. 

Előkészítő gyakorlatok szer nélkül 

Szabadgyakorlatok: a kar, a láb, a törzs és a kéz erejének és mozgékonyságának fejlesztését 

biztosító elsősorban mozgásos alapformák és testhelyzetek. 

Természetes gyakorlatok és kombinációik: járás és futás közben végzett mozgásos alapfor-

mák, adott jelre testhelyzetek felvétele, különböző testhelyzetekből mozgásos alapformák, ter-

mészetes és utánzó gyakorlatok kombinációi. 

Utánzó gyakorlatok: harangozás, nagyóra, favágás, tölcsérkörzés, rákjárás stb. 

Előkészítő szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok 

Szergyakorlatok: tömöttlabda, bot, babzsák, kislabda, karika, szalag stb. 

Előkészítő szergyakorlatok: pad, bordásfal, zsámoly, mászórúd stb. 

Páros és társas gyakorlatok szerrel és szer nélkül. 

Kombinált szergyakorlatok: bordásfal-babzsák, pad-tömöttlabda, bordásfal-zsámoly stb. 

Természetes gyakorlatok szerek felhasználásával: átfutások, átugrások, kúszások, mászások 

pad felhasználásával, szerek hordása kézben, ölben stb. 

Dobásformák kialakítását elősegítő gyakorlatok 

A karral dobás mozgássorának (lökés, hajítás, vetés) megéreztetése kezdetben lassú, majd 

fokozatosan élénkülő tempóban. Az alkalmazott dobóeszközök egy és két kézzel egyaránt jól 

megfoghatóak legyenek (babzsák, szivacslabda, kislabda, teniszlabda stb.) 
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Karmozgások gyakorlatai 

 kétkezes lökőmozdulat állásban a dobószer elengedése nélkül; 

 kétkezes fej fölötti hajítás mozdulata oldalterpeszállásban a szer elengedése nélkül; 

 egykezes hajító mozdulat harántterpesz-állásban a dobószer elengedése nélkül; 

 kétkezes vető mozdulat függőlegesen felfelé oldalterpesz-állásban a szer elengedése 

nélkül; 

 az előbbi gyakorlatok a dobószernek társ kezébe való átadásával, figyelve a helyes láb-

helyzetre és karmozgásra; 

 helyben feldobások és elkapások között feladatok: taps, leguggolás stb. 

 szivacslabda, léggömb felfelé ütögetése nyitott tenyérrel, nyújtott karral felváltva. 

Gurítások 

 járás közben labdaterelés előre váltott, nyújtott karral; 

 járás közben kétkezes labdaterelés előre, nyújtott karral; 

 kétkezes gurítás a test mellett előre oldalterpesz-állásban, párokban; 

 különböző anyagú (bőr, gumi, rongy, papír) labdák változatos gurítási formái párokban. 

A párok egymástól való távolsága 3-5 m; 

 gurítások falra erőteljesen, hogy a labda visszaguruljon minél messzebbre. 

Célbadobások 

A dobásformák helyes technikai elsajátítását és megerősítését szolgáló gyakorlatcsoport. Je-

lentősége az adott dobásforma differenciált erőkifejtés melletti alkalmazásában van. Játékos 

formában a dobásokat feladathelyzetben, az egyhangúság kiküszöbölésével végezhetik a tanu-

lók. A gyakorlatok koordinációs képességeket (ügyesség) fejlesztő hatása mellett megfelelő 

ismétlésszám és alkalmas dobószer megválasztásával kondicionális képességek fejlesztésére is 

használhatók. A dobószer célba juttatása pontosság, koordinatív mozgáskivitelezés szempont-

jából bármely dobásformával gyakorolható, de egykezes hajításokkal valósítható meg legered-

ményesebben. Ezt a következtetést célszerű érvényre juttatni az alsó tagozatos kislabdahajítás 

oktatásában is. Az atlétikai dobások legjellemzőbb sajátossága a minél nagyobb távolságra tö-

rekvés. Az oktatás folyamatában ezt mindig szem előtt kell tartani, s ennek megfelelően a célba 

dobásokat egyfajta rávezető gyakorlatként kell értékelnünk. 

Helyből kétkezes melltől lökés előre, célba 

Leggyakrabban használt kiindulóhelyzetek: ülés, térdelés, oldalterpesz-állás. 

Legalkalmasabb dobószer: 1–2 kg-os tömöttlabda. 

A célfelület síkja: vízszintes vagy függőleges (fal). 

A célfelület alakja: vízszintesen a dobásiránnyal megegyező vagy arra merőleges sáv, kör, 

négyzet, falnál vízszintes sávok, kör vagy négyzet. Vízszintes céltárgyként használható felfor-

dított zsámoly és svédszekrény tető, amelyben a dobószer benne marad. 

A célfelület távolsága a kidobás helyétől: fokozatosan növekvő vagy váltakozó. 

Foglalkoztatási forma: csoportos osztály, a dobások vezényszóra történnek. 

Sajátosság: a dobószer viszonylag nagyobb súlya és a rövidebb dobástávolságok miatt cél-

szerű vízszintes célfelületre dobva kezdeni a gyakorlást. Falnál lehetőleg csak állásból dobjanak 

a tanulók. 
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Oktatási cél: a lökőmozdulat megéreztetése, képességfejlesztés. 

Gyakorlatok: 

 zsámolyon ülésből kétkezes melltől lökés előre felfordított svédszekrény tetőre; 

 kétkezes lökés melltől előre térdelésből dobásirányra merőlegesen elhelyezett tornasző-

nyegre; 

 kétkezes lökés melltől előre oldalterpesz-állásból falnál, vízszintes sávba. 

Helyből vetés kétkezes alsóval előre és vetés két kézzel fej fölött hátra célba 

Alkalmazható kiindulóhelyzet: oldalterpeszállás. 

Legalkalmasabb dobószer: 1–2 kg-os tömöttlabda. 

A célfelület síkja: vetés kétkezes alsóval előre esetén vízszintes vagy függőleges, vetés két 

kézzel fej fölött hátra esetén vízszintes. 

A célfelület alakja: vízszintesen a dobásiránnyal megegyező vagy arra merőleges sáv, kör, 

négyzet, falnál vízszintes sáv. 

A célfelület távolsága a kidobás helyétől: vízszintes célfelületnél fokozatosan növekvő vagy 

váltakozó, falnál a távolság függvényében növelni a dobás magasságát. 

Foglalkoztatási forma 

Csoportos osztály, a dobások vezényszóra történnek. 

Sajátosság: nem baj, ha dobás után a vonalon belép a tanuló. A vetés két kézzel fej fölött 

hátra célba dobásnál háttal kell felállni a dobásiránynak, ezáltal a célnak is. Gyakorlásával a 

vesztibuláris rendszer alkalmazkodóképességét lehet kiváltani. Végrehajtásában az élménysze-

rűség dominál. 

Oktatási cél 

Elősegíteni a dobómozgás általános koordinációs mintájának a kialakítását. 

A súlypont dobásirányba történő elmozdulásának, az egyensúlybontásnak megéreztetése. 

Gyakorlatok: 

 vetés kétkezes alsóval előre a dobásirányra merőlegesen elhelyezett tornaszőnyegre; 

 vetés kétkezes alsóval előre falnál vízszintes sávba; 

 kétkezes vetés fej fölött hátra kör alakú célfelületre; 

Helyből egykezes vetés függőleges síkban előre célba 

Alsó tagozatban könnyen elsajátítható az egykezes vetés függőleges síkban előre, melynek 

alkalmazása célba dobásban előkészíti a bonyolultabb vetőmozgások tanulását. 

Alkalmazható kiindulóhelyzetek: oldalterpeszállás, harántterpeszállás. 

Legalkalmasabb dobószerek: kislabda, babzsák (legyen kézbe fogható). 

A célfelület síkja: elsősorban vízszintes, másodsorban függőleges. 

A célfelület alakja: vízszintes síkban a dobásiránnyal megegyező sáv, kör, felfordított zsá-

moly vagy svédszekrény tető. Falnál vízszintes sávok, kör, négyzet. 

A célfelület távolsága a kidobás helyétől: vízszintes síkban fokozatosan növekvő vagy vál-

takozó, falnál optimális. 

Foglalkoztatási forma 

Csoportos osztály, a dobások vezényszóra történnek. 

Sajátosság: a célba dobást elsősorban az ügyesebb kézzel gyakoroltassuk, de adjunk lehető-

séget az ügyetlenebb oldal próbára tételére is. 
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Oktatási cél 

Differenciált erőkifejtés mellett az egykezes vetőmozgás legegyszerűbb formájának az elsa-

játítása. 

Gyakorlatok 

 egykezes vetés előre függőleges síkban a dobásiránnyal megegyező vízszintes sávba, 

 egykezes vetés előre függőleges síkban a falra rajzolt körbe. 

Helyből kétkezes fej fölötti hajítás előre célba 

Leggyakrabban használt kiindulóhelyzetek: térdelés, oldalterpeszállás, harántterpeszállás. 

Legalkalmasabb dobószer: 1–2 kg-os tömöttlabda. 

A célfelület síkja: vízszintes vagy függőleges (fal). 

A célfelület alakja: vízszintesen a dobásiránnyal megegyező vagy arra merőleges sáv, falnál 

vízszintes sáv, kör vagy négyzet. 

A célfelület távolsága a kidobás helyétől: fokozatosan növekvő, vagy váltakozó. 

Foglalkoztatási forma 

Csoportos osztály, a dobások vezényszóra történnek. 

Sajátosság: rendelkezésre álló helytől függően a csoportokat egy irányba dobassuk, fokoza-

tosan növelve a céltávolságot. Rendezhetünk kisebb versenyeket. 

Oktatási cél 

Alapszintű technikai végrehajtás megtanításán keresztül a lendületszerzéssel történő dobás 

előkészítése. 

Gyakorlatok 

 kétkezes fej fölötti hajítás előre térdelésből, dobásiránnyal megegyező sávba; 

 kétkezes fej fölötti hajítás előre térdelésből, dobásirányra merőleges sávba; 

 kétkezes fej fölötti hajítás előre oldalterpesz-állásból tornaszőnyegre; 

 kétkezes fej fölötti hajítás előre harántterpesz-állásból falnál, vízszintes sávba. 

Helyből egykezes hajítás célba 

Leggyakrabban használt kiindulóhelyzetek: harántterpesz-féltérdelés, harántterpeszállás. 

Legalkalmasabb dobószer: kislabda. 

A célfelület síkja: vízszintes vagy függőleges. 

A célfelület alakja: vízszintesen a dobásiránnyal megegyező vagy arra merőleges sáv, vala-

mint kör, négyzet, tornaszőnyeg, magasugró szivacs. Falnál vízszintes sávok, kör vagy négyzet. 

A célfelület távolsága a kidobás helyétől: vízszintes síkban fokozatosan növekvő vagy vál-

takozó, függőleges síkban optimális. 

Foglalkoztatási forma 

Csoportos osztály, a dobások vezényszóra történnek. 

Sajátosság 

A függőleges síkú célfelületre hajítás jobban megfelel a valós feltételeknek, mint a vízszintes 

célokra hajítás. A tanulók minél többet dobjanak falfelületre és minél erősebben a célra, ezáltal 

kialakítják a megfelelő kidobási szöget. 

Oktatási cél 

Minél többszöri gyakorlás által az egykezes hajítás alapszintű elsajátítása, durva, a mozgás 

lényegi jegyeit érintő hibák kiküszöbölése. 
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Gyakorlatok 

 egykezes hajítás harántterpesz-féltérdelésből vízszintes síkban, tornaszőnyegre; 

 egykezes hajítás harántterpesz-állásból dobásirányra merőleges vízszintes sávba; 

 egykezes hajítás harántterpesz-állásból falnál kör alakú célfelületre. 

A célbadobások értékelése 

Tantervi követelmények írják elő, hogy alsó tagozatban a különböző dobásformákat játékos 

jelleggel, különböző anyagú, súlyú és formájú dobásra alkalmas eszközökkel, változatos távol-

ságokban és irányokban elhelyezett célokra gyakorolják a tanulók. A lökő, hajító és vető moz-

gással történő célbadobásoknál eltérő mértékben érvényesül a mozgásláncolat részvétele a do-

básokban. A testrészek egymás utáni bekapcsolása a dobás folyamatába a céltávolság helyes 

megválasztásával kialakítható. Különösen egykezes hajítások esetén a túl közeli célok erősen 

torzítják a helyes hajítómozgást, késleltetve annak megtanulását. A testrészek részbeni vagy 

teljes kimaradása a mozgásfolyamatból hatással van a karral hajítás fázisára is, és általában 

rossz beidegződéseket eredményez. Jellemző hiba, hogy a dobószer gyorsítása nem egyenes 

vonalban a váll síkja fölött történik, hanem attól oldalirányban, vagy a karral hajítás mozzana-

tában a könyök nem előzi meg a szerfogás helyét. Gyakori hiba, hogy a könyök törzshöz közeli 

helyzetben rögzített, ezáltal csupán az alkar és a kéz lendítésével történik az erőközlés. A 

kislabdahajítás oktatása szempontjából eredményesebb, ha viszonylag kevés vízszintes célra 

irányuló dobást végeztetünk a tanulókkal, azokat is inkább távolabbi célokra. Legcélszerűbb a 

tornaterem szabad falán megjelölt függőleges célra dobatni, mert ez felel meg leginkább a 

kislabdahajítás versenyszám jellegének. 

Forgásgyakorlatok 

 forgások fekvésben vízszintes és ferde felületen egyénileg és társ segítségével; 

 forgások állásban vízszintes és ferde felületen egyénileg; 

 forgások állásban vonalon, sávban lépegetéssel, szökdeléssel; 

 forgások függésben; 

 forgások társsal, eszközökkel; 

 forgóugrással haladás. 

9. Lendületszerzéssel hajítások 

Az oktatás folyamatában a távlati célt kell szem előtt tartanunk, vagyis a helyes hajító moz-

dulat elsajátítása mellett azt, hogy a kislabdahajítás csupán előkészíti a középiskolai gerelyha-

jítást. A helyből dobás mind végrehajtás, mind eredményesség szempontjából vizsgálva telje-

sen más, mint a lendületből (nekifutásból) történő dobás. A kislabdahajítás hangsúlyozottan 

lendületi szám. El kell jutni a tanulóknak járásból, lassú futásból a kötetlen formában végrehaj-

tott hajításig. A globális módszer alkalmazása a legcélravezetőbb, ezt az elvet követve kell ok-

tatni a kislabdahajítást. Ennél a korosztálynál legfontosabb, hogy a teljes végrehajtási modellt 

megközelítve minél többet dobjanak. Nem elég számszerűen sokat dobni, fontos felhívni a ta-

nulók figyelmét, hogy a dobások végrehajtásánál minden esetben igyekezzenek minél nagyobb 

erővel dobni a labdát. Falra, függőleges célra hajításokkal jól előkészíthetjük a szabadtéri ok-

tatást. Tornateremben a lendületszerzéssel hajítások kialakításánál változatos dobóeszközöket 
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használhatunk (babzsák, gumilabdák, tömöttlabda stb.), de a kétkezes hajításhoz legalkalma-

sabb az 1 kg-os tömöttlabda, míg az egykezes hajításhoz a kislabda. 

Lendületszerzéssel kétkezes fej fölötti hajítás előre oktatásának menete 

Az oktatás előfeltétele: ismerjék a helyből kétkezes fej fölötti hajítás alapszintű technikai 

végrehajtását oldalterpesz-állásban és harántterpesz-állásban. 

Ki kell alakítani az adott lendületszerzési formáról és dobásról egy mozgásképet, melynek 

leghatékonyabb módja a bemutatással egybekötött magyarázat. A bemutatás terjedjen ki a szer-

rel történő dobás egészére, tartalmazza a felállást és a helyes szerfogást is. 

Kilépéssel kétkezes fej fölötti hajítás előre. Ezzel a lendületszerzési móddal viszonylag kis 

dobásirányú sebességet lehet szerezni. 

Járásból kétkezes fej fölötti hajítás előre. Járással nagyobb lendületszerzés érhető el, mint 

kilépéssel. Az utolsó lépéssel harántterpesz-állásba kerül a tanuló. 

Szökkenőlépésből harántterpeszbe érkezéssel kétkezes fej fölötti hajítás előre. (Szökkenő-

lépés a kilépő lábról történő erőteljes elrugaszkodás, ezzel egy időben a másik láb intenzív 

lendítésével kísért hosszú lépés, majd egy rövidebb gyors lépés.)  

A szökkenőlépést célszerű először dobószer nélkül lépésenkénti ütemezéssel tanítani, ahol a 

tanár mondja a lépéseket, lépésenként megállítva a tanítványokat és szükség szerint javítva a 

testhelyzeti hibákat. Megkönnyíti a tanulást a dobásirányra merőleges három egymástól eltérő 

távolságra rajzolt párhuzamos vonal, mellyel a lépések helyét határozhatjuk meg. Ezután ke-

rülhet sor a dobószerrel történő hajításra. 

Járásból szökkenőlépés harántterpeszbe érkezéssel és kétkezes fej fölötti hajítás előre. Alsó 

tagozatos korosztályban a tanulók előképzettsége és képességei alapján kielégítő színvonalon 

megtanítható a lendületszerzéssel kétkezes fej fölötti hajítás előre egy olyan formája, mely jó 

alapot nyújt az egykezes lendületszerzéssel történő hajítás korosztályi szintű elsajátításához. Ne 

gördítsünk akadályt, ha tanítványaink a futással történő lendületszerzéssel kísérleteznek. 

Módszertani ajánlások: a lendületszerzéssel végzett kétkezes hajításoknál már a lendület-

szerzés megkezdése előtt fejmagasság fölött a test síkjában tartsa a tanuló a szert úgy, mint a 

helyből történő kétkezes hajítások kiindulóhelyzetében. A dobásokat elsősorban harántterpesz-

állásba érkezésből végezzék a tanulók, mert ebből természetesen adódik, gördülékenyebb a 

törzs felső részének „visszamaradása”, ami jó előzménye az ívhelyzet későbbi kialakításának. 

A sokszori gyakorlás segít a kétkezes és egykezes hajításokra jellemző dobólépés megérezteté-

sében, melynél a kitámasztó láb talajfogása pillanatában a hátul lévő láb a dobásirányba fordul, 

s a kidobás alatt a lábháti felületre gördülve csúszik előre. Ezáltal a dobólépés alatt nincs stabil 

kétlábas támasz. A hatékony gyakorlás érdekében az osztályt megfelelő számú csoportra osztva 

kell elhelyezni a tornaterem szabad falánál. A csoportok megfelelő távolságra legyenek egy-

mástól, s ha lehet, minden tanulónak legyen tömöttlabdája. A dobásokat vezényszóra hajtsák 

végre a csoportok soron következő tagjai, akik a dobás után kimennek a dobószerért és beállnak 

az oszlop végére. Ha nincs kellő számú szer, a felvett labdát a soron következő vagy a labda 

nélküli tanuló kapja. A tanár folyamatosan javítsa a hibákat, lényegi hibákra kell felhívni a 

figyelmet, s a gyakorlást lehető legkevesebbszer állítsa meg. Ha szükséges, újra be kell mutatni 

a mozgást. Az oktatás kezdetén használjunk könnyű labdákat (kézilabda) a lendületszerzés mi-
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előbbi elsajátításához. Minden alkalommal dobjanak keveset helyből is a tanítványok, de a len-

dületszerzéssel hajításon legyen a hangsúly. Amennyiben nincs szabad falfelület a tornaterem-

ben, a tanulók párokban végezzék a gyakorlatokat. Szabadtéren bármely arra alkalmas dobó-

eszköz használható a foglalkoztatási forma körültekintő megválasztásával és a módszertani el-

várásoknak megfelelően. 

Kislabdahajítás lendületszerzéssel háromlépéses dobóritmusban oktatá-
sának menete 

Az oktatás előfeltétele: az egykezes hajító mozdulat elsajátítása helyből célba dobásokban, 

és egyszerű lendületszerzési formákkal összekapcsolt kétkezes fej fölötti hajítás előre kevésbé 

differenciált végrehajtása.  

Szabad, kötetlen dobások kislabdával falra: a tanulók kettő vagy többsoros vonalban fallal 

párhuzamosan felállnak és a tanár jelzésére helyből vagy lendületből – tetszés szerint – egyke-

zes hajítást végeznek a tornaterem szabad falára, megfelelő magasságba. A faltól való távolság 

mindig igazodjon a tanulók életkorához. Tapasztalat szerint a 4-10 méter közötti távolság meg-

választása a legcélszerűbb az oktatásban való előrehaladás függvényében. Dobások után a ta-

nulók jelre összeszedik a labdákat. Ideális feltétel, ha mindenkinek van kislabdája. A tanárnak 

az oktatás hatékonyságát szem előtt tartva törekednie kell arra, hogy egy időben minél több 

tanuló dobjon. 

A mozgásképzet kialakítása bemutatással: a bemutatás terjedjen ki a labda fogására, vala-

mint a kiindulóhelyzet minden fontos elemére. Az újonnan tanult mozgásformák bemutatása 

mellett mindig elevenítsük fel a tanult dobásformákat emlékeztetőül. 

Kislabdahajítás oldalterpesz-állásból: felállás vállszéles terpeszben, dobószer a jobb kézben 

a kiindulóhelyzetnek megfelelően. Lendületvétel: kismértékű testsúlyáthelyezéssel, súlypont-

süllyesztéssel, törzsfordítás jobbra és a labda hátranyújtása. Kidobás: a lábak nyújtásával test-

súlyáthelyezés vissza a bal láb felé, a medence, a mellkas dobásirányba fordítása, nyitás bal 

karral és a karral hajítás mozzanata. 

Kislabdahajítás harántterpesz-állásból: felállás harántterpeszben, dobószer jobb kézben a 

kiindulóhelyzetnek megfelelően. Lendületvétel: kismértékű testsúlyáthelyezés a hátul lévő 

lábra és a dobószer hátranyújtása a váll vízszintes síkja fölé. Kidobás: testsúlyáthelyezés az elől 

lévő lábra, ezzel egy időben nyitás bal karral és hajítás. 

A hibajavítás durva, lényegi hibák javítására korlátozódjon: a dobókarral ellentétes láb le-

gyen elől, a törzs elfordítása, hogy a dobókarral ellentétes váll nézzen a dobásirányba. Dobókar 

a váll vonalának meghosszabbításában legyen, viszonylag nyújtva. Dobókarral ellentétes kar 

emelt, behajlított helyzetben dobásirányba néz. Testsúly a hátul lévő lábon. A tanítványok min-

den alkalommal dobjanak helyből, de csak keveset. A tanár győződjön meg a hajító mozdulat 

helyes végrehajtásáról, és mielőbb rá kell térni a lendületszerzéssel hajításra. Ebben a korosz-

tályban a valós feltételeket legjobban megközelítő lendületszerzési formákat kell előnyben ré-

szesíteni. Nem helyes és nem is érdemes szétdarabolni a mozgást. Célba dobásokkal mindkét 

kiindulóhelyzetből gyakorolhatták a hajító mozdulatot tanítványaink. Jelentősége mégis abban 

van, hogy a helyből történő kislabdahajításoknál a lendületvétel szakaszban a dobókart hátra 

kell nyújtani, a hátranyújtott karhelyzet fontos előfeltétele a viszonylag nagy mozgáskiterjedés-

sel és technikailag elfogadhatóan végrehajtott karral hajításnak. A helyből kislabdahajítások 
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elősegítik a kar hátranyújtásának és a törzs dobókar felé történő elfordításának megéreztetését. 

A lendületszerzéssel történő egykezes hajításoknál lendületszerzés közben a dobókar hátranyúj-

tása nem könnyű feladat, ezért a lendületszerzésből történő egykezes hajításokat már a lendü-

letszerzés megkezdése előtt hátranyújtott karral és elfordított törzzsel célszerű kezdeni. 

Kislabdahajítás kilépéssel, felkészített szerrel. Felállás: párhuzamos lábfejjel kis terpeszben, 

a törzs jobbra fordítása, dobószer jobb kézben a váll síkja alatt hátranyújtva, a bal kar hajlítva 

dobásirányba néz. Kidobás: bal láb kilépéssel testsúlyáthelyezés, a medence, a mellkas dobás-

irányba fordítása, nyitás bal karral és hajítás. A jobb láb előre mozdul. A gyakorlat végezhető 

a kilépéssel egyidejűleg történő dobószer hátravitelével, majd kidobásával. 

Járásból kislabdahajítás felkészített szerrel. Járással nagyobb lendület szerezhető, mint kilé-

péssel. A befejező mozgásfázis, a dobókarral ellentétes láb kitámasztása megegyezik a kilépés-

sel történő dobással. A két gyakorlattal a tanulók ráérezhetnek a visszadöntött testhelyzetből 

történő dobás indítására. 

Kislabdahajítás felkészített szerrel szökkenőlépésből. Felállás: párhuzamos lábfejjel, jobb 

kar lazán hátranyújtva, a kislabda vállmagasságban. A bal kar könyökben mérsékelten hajlítva 

dobásirányba néz. Szökkenőlépés: rövid bal láb kilépést követően hosszan a jobb láb lendíté-

sével bal lábról történő elrugaszkodás. Az egész test a levegőbe emelkedik. A jobb láb talajfo-

gása után gyors ballábas lépés kidobóhelyzetbe. A testsúly a hátul lévő lábon, a testhelyzet 

visszadöntött, a vállvonal a dobásirány felé mutat, a jobb kar a vállvonal meghosszabbításában 

lazán nyújtva, a tenyér felfelé, a bal kar a jobb karral ellentétesen könyökben mérsékelten haj-

lítva, a tenyér és a tekintet előre irányul. Kidobás: a hajlított jobb láb dobásirányba fordul és 

nyúlik, a jobb csípő előremozdul, ezáltal kialakul az ívhelyzet. A bal láb kitámaszt, a medence, 

majd a mellkas dobásirányba fordul. A mellkas dobásirányba fordulásába kapcsolódik a bal 

karral nyitás, majd a jobb karral hajítás. A karral hajítás kezdetén a könyök előre-fölfelé induljon. 

Kislabdahajítás járáshoz kapcsolt szökkenőlépésből felkészített szerrel. Kevés gyakorlás 

után hagyjuk futásból dobni a tanulókat. 

Kislabdahajítás futáshoz kapcsolt szökkenőlépésből felkészített szerrel. Rövid 4-6 futólé-

pésből szökkenőlépés és kidobóhelyzetbe érkezés a legrövidebb idő alatt és legkönnyebben 

megtanítható eredményes dobásforma, amely jó alapot nyújt a háromlépéses dobóritmusból 

történő kislabdahajítás alapszintű megtanulásához. Ennek elsajátítását, legalább élénk járásban 

történő kivitelezését és az abból végrehajtott kislabdahajítást tekinthetjük az elérendő és meg-

valósítható célkitűzésnek ebben a korosztályban. 

Kislabdahajítás háromlépéses dobóritmusból lépésenkénti ütemezéssel. Felállás: párhuza-

mos lábfejjel, kislabda a jobb kézben felkészített helyzetben. Első lépés: bal láb kilépéssel egy-

idejűleg a jobb kar előrelendül. Második lépés: kismértékű súlypontsüllyesztés és jobb lábbal 

lépés előre kifelé fordított lábfejjel, közben törzsfordítás jobbra a jobb kar (a dobószer) hátra-

nyújtásával. Harmadik lépés: gyors ballábas lépéssel kidobóhelyzetbe érkezés, a bal láb kissé 

befelé fordított lábfejjel belső talpélre kerül. Kidobáskor a könyök előre-fölfelé indul.  

A tanár lépésenként adja az utasítást, megállítva a tanítványokat, és javítva a testhelyzeti 

hibákat. Kielégítő technikai végrehajtás után a tanítványok maguk ütemezzenek és ellenőrizzék 

mozgásukat. 
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Kislabdahajítás háromlépéses dobóritmussal járásból. A végrehajtás módja megegyezik a 

lépésenkénti ütemezéssel ismertetett formával, csak ebben az esetben a járással megnövelt len-

dületszerzéssel kell a dobószert három lépés alatt kihajításra kész helyzetbe hozni és kidobni. 

Alsó tagozatban a tervszerűen felépített oktatási folyamat részeként a tanulók képesek elsajátí-

tani a háromlépéses dobóritmusból történő kislabdahajítást járásból. Kellő gyakorlás után ad-

junk lehetőséget tanítványainknak, hogy a lendületszerzést futással is megkíséreljék, és ebből 

dobjanak. A lendületszerzés növelése a három lépés alatti lekészítés egyre nagyobb mérvű auto-

matizációját igényli. Ezek alkalmazása a mozgássor tanulásában való előrehaladás függvénye. 

Szabadtéri órán a tornateremben begyakorolt háromlépéses dobóritmussal, lendületszerzés-

sel kisebb versenyeket lehet rendezni. Fontos, hogy a tanulók lássák elért eredményeiket, ezért 

a dobópályán célszerű 5 méterenként jelölni a távolságokat. 

Dobások alkalmazása az alsó tagozatos korosztály játékaiban és versengé-
seiben 

A kétkezes és egykezes dobások helyből vagy lendületszerzéssel egyaránt felhasználhatók 

játékos feladatokban. A különböző játékokban és versengésekben a dobás végrehajtásának fel-

tételei eltérőek. Ebben a korosztályban a dobásformák elsajátítása és alkalmazása élménysze-

rűen, játékos formában egymást feltételező és kölcsönösen kiegészítő folyamat. A kondicioná-

lis és koordinációs képességek fejlesztése, a dobómozgások játék közbeni alkalmazása kevésbé 

fárasztó, mint a konkrét dobásforma többszöri ismétlése. Egy-egy játék közben a tanulók szinte 

elfáradás nélkül végeznek viszonylag sok dobást. A játékok kiválasztásánál figyelembe kell 

venni a tanulók életkorát, képességi szintjét, valamint azt a tényt, hogy két kézzel nagyobb 

súlyú eszközöket lehet eldobni, mint egy kézzel. A dobástávolságok kétkezes dobásoknál ki-

sebbek, mint az egykezeseknél. A játékokban alkalmazott dobásokhoz mindig puha anyagból 

készült eszközöket kell felhasználni, a résztvevők számát körültekintően kell megválasztani. A 

játékok és versengések tornateremben és szabadtéren egyaránt megvalósíthatók, de kiválasztá-

suknál a legalkalmasabb helyszín és a játék vagy a versengés jellege legyen döntő szempont. 

A mindennapos testnevelés keretében 2013 szeptemberétől a kerettantervi előírásoknak 

megfelelően bevezetésre került a Kölyökatlétika program azzal a javaslattal, hogy heti 1–2 órát 

a program mozgásanyagára kell fordítani, a helyi viszonyokat figyelembe véve. A program 

célja, hogy a gyerekeket már 1. osztálytól élményszerűen ismertesse meg az atlétika mozgás-

anyagával. A gyakorlatok sokszínűsége, a számtalan érdekes eszköz, a rengeteg egyéni feladat 

megoldási lehetősége igazi kalanddá teszi ezt a felfedezést. Szülőket bevonni a verseny lebo-

nyolításába segítség a nevelőnek, és kiemelkedő élmény a tanulónak – kiváló alkalom a nép-

szerűsítésre. 

Célba dobó versenyek 

Egyéni versengések célba dobással: alkalmazhatunk függőleges és vízszintes célokat. Lét-

számtól, helytől, a labdák vagy a dobóeszközök számától függően dobhatnak egyszerre vagy 

csoportonként. A dobás feltételeit a tantervi előírások alapján kell meghatározni (dobásforma, 

kiindulóhelyzet, a cél távolsága stb.) 

Célba dobó sorversenyek: a célba dobás irányulhat függőleges vagy vízszintes, mozgó vagy 

álló célra. A tanulók dobhatnak egy időben vagy egyenként. Végrehajtható a feladat vonal, 

oszlop vagy kör alakzatban, szemben álló sorokban és körben mozgó célra is. 
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Távolbadobó versenyek 

Egyéni versengések távolba dobással: tornateremben falra, növekvő távolságokból dobhat-

nak a tanulók. Szabadtéren a dobások távolságának pontosabb meghatározására a dobóterületen 

tájékoztató vonalakat alkalmazhatunk. Távolba dobó versenyeket rendezhetünk különböző 

kiindulóhelyzetekből bármely arra alkalmas dobószerrel. 

Távolba dobó sorversenyek: egyaránt alkalmazható tornateremben és szabadtéren. A sorok 

tanulói egyenként, egymás után dobnak. Az a csapat győz, amelyikből legtöbbször dobtak leg-

messzebbre, vagy amelyikből legtöbben dobtak túl egy meghatározott távolságon. 

Váltóversenyek 

Labdaadogató sorversenyek: a tanulók állhatnak oszlopban, vonalban, kétsoros vonalban, 

körben, félkörben vagy körben, középen adogatóval. A labdát kézről kézre kell adogatni. A 

labda továbbításának módját és a tanulók egymás közötti távolságát pontosan meg kell hatá-

rozni. Az alakzat formája meghatározza az átadás módját. Az adogatás oda-vissza is történhet. 

Labdaadogató váltók: a tanulók felállhatnak vonalban és oszlopban. Különböző átadási for-

mákat is végezhetnek. Az utolsó tanuló a sor végéről előre fut és kezdi újra az adogatást. A 

verseny addig tart, amíg az indító tanuló a labdával együtt ismét visszakerül eredeti helyére. 

Labdadobó váltók: csapatonként 1-1 kislabdával, kézi- vagy tömöttlabdával játszható. A csa-

patok felállhatnak vonalban, megosztott sorokban, háromszögben felálló megosztott sorokban, 

oszlopban adogatóval, félkörben adogatóval, körben adogatóval. A játék ún. guggoló váltó for-

májában is alkalmazható. A labdát meghatározott dobásmóddal kell végig adogatni. A játék 

végét jelenti, ha a labda eredeti felállásba visszakerül az indítás helyére. Az adogatási távolságot 

a dobásformához igazodva növelni vagy csökkenteni kell. 

Váltójáték kombinált feladatokkal, dobással: a futásnak, a labdavezetésnek, a labda külön-

böző módon hordásának és a dobásoknak összekapcsolásával létrehozott váltóversenyek.  

Játékok léggömbbel és a labdaiskolák 

A különböző dobásformák karmozdulataival érintett léggömb alkalmas hangulatos, vidám 

játékok szervezésére. Szabadulás a labdától vagy zsinórlabda léggömbbel. Különböző dobó 

karmozgásokkal (vető, kétkezes lökő) tartsd a levegőben a léggömböt. Több léggömb haszná-

lata változatosabb feladatmegoldást jelent. A labdaiskolák kedvelt ügyességfejlesztő feladatok, 

ahol a tanuló fallal szemben állva a labda eldobása és elkapása között különböző feladatokat 

végez (leguggol, megfordul, tapsol). Meghatározott dobásformákkal dobjanak a falra. 

Kidobós játékok 

A gyerekek legkedveltebb játékai közé tartoznak, mivel a labda kedvenc játékszer, az ered-

mény azonnal jelentkezik, sok mozgással és változatos feladatmegoldással jár. Különböző mé-

retű és anyagú, de puha labdákkal lehet játszani. Először olyan kidobó játékokat játszassunk, 

ahol álló célpontot kelljen eltalálni, ezután áttérhetünk a mozgó társakra. Fokozatosan növel-

hető a játékterület, ezzel a dobások távolsága is növekszik. (Állj, fekete-fehér kidobós labdával, 

döngető, fogyasztó szétszórtan stb.) 

Labdajátékok előkészítésére szolgáló játékok 

Alkalmasak a különböző dobásformák játékszituációban való gyakorlására, képességfejlesz-

tésre (szabadulás a labdától, bombázó, zsinórlabda stb.). 
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Akadályversenyek dobófeladattal 

A jól megtervezett akadálypályák amellett, hogy hangulatos foglalkozások szervezésére ad-

nak lehetőséget, kiváló képességfejlesztő hatással rendelkeznek. Változatos mozgásanyaga a 

természetes gyakorlatok sokszínűségéből fakad, melyeket különböző dobások felhasználásával 

is tervezhetünk. 

Téli szabadtéri játékok dobófeladattal 

Téli foglalkozások keretében igen sok játék ismeretes, melyek dobással kapcsolatosak. A 

tanulók nagy örömmel vesznek részt ezekben a játékokban. A legtöbb játéknak elengedhetetlen 

feltétele a hó (hógolyó csata, bombázás hógolyóval, fagyasztó hógolyóval stb.). 

10. A dobások oktatása felső tagozatban 

Dobások előkészítő gyakorlatai 

Az alsó tagozatos dobásoktatásnál ismertetett előkészítő gyakorlatok felső tagozatban is al-

kalmazhatók korosztályi szintnek megfelelő intenzitás és ismétlésszám megválasztásával. Mi-

vel ebben a korosztályban a dobó versenyszámok alapszintű oktatása kezdődik, fokozott hang-

súlyt kell fektetni az adott dobó versenyszám koordinációs és kondicionális előfeltételeinek 

megteremtésére. A kondicionális előkészítés terjedjen ki az alsó végtag, a törzs, a vállöv és a 

kar erejének célirányos növelésére, valamint a vállöv, a gerincoszlop és a csípőízület mozgé-

konyságának fejlesztésére. Kellő hatékonyságot az eszközzel végrehajtott gyakorlatok jelente-

nek. A kéziszerek, különösen a kézisúlyzó, a tömöttlabda és a homokzsák rendkívül sokolda-

lúan és eredményesen hasznosítható eszközök a dobások előkészítő és célgyakorlataiban. Fon-

tos a megfelelő szersúly megválasztása. Különösen a homokzsák alkalmas nagy kiterjedésű 

mozgások kivitelezésére azáltal, hogy stabilan megfogható és kellő ellenállás leküzdésére kész-

teti a tanulókat. Nem csak a dobásokhoz nélkülözhetetlen erő fejlesztéséhez nyújt segítséget, 

de a nem kevésbé fontos hajlékonyságot is növelni lehet vele. 

A kislabdahajítás oktatása 

A kislabdahajítás oktatásának előfeltételei: 

 a tanulók értelmi fejlettségének megfelelő szintje a feladatok megértéséhez, 

 a tanulók koordinációs és kondicionális képességi szintje a technika elsajátításához. 

A kislabdahajítás oktatásához szükséges legfontosabb képességek: 

 koordinált futómozgás, 

 gerincoszlop hajlékonysága, csípő- és vállízület lazasága, 

 ritmusérzék. 

A kislabdahajítás fontosabb előkészítő gyakorlatai: 

Nyújtó-lazító gyakorlatok: karkörzések, karhúzások, karlendítések, törzshajlítások előre-

hátra, oldalt, összetett törzsmozgások, törzs- és csípőkörzések, láblendítések, lábkörzések; 

Erősítő hatású gyakorlatok: szökdelések helyben és haladással zsámolyok fölött lépcsőn, tá-

madóállásban, kar- és törzserősítő gyakorlatok, döntések, döntésben fordítások, hason fekvés-

ben törzs- és lábemelés, fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás, függeszkedés kötélen és szereken 

húzódzkodás stb. 
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Előkészítő dobásgyakorlatok tömöttlabdával: a dobómozgások általános koordinációs min-

tájának kialakítását célzó dobások, mint a kétkezes vetés függőlegesen felfelé, kétkezes alsó 

vetés előre, kétkezes vetés fej fölött hátra. Kétkezes és egykezes hajítások helyben különböző 

kiindulóhelyzetekből (ülés, térdelés, állás) és lendületszerzéssel (kilépéssel, járásból, szökkenő-

lépésből stb.) a hajítómozgás speciális koordinációs mintájának kialakítása. Ezek a dobásgya-

korlatok jelentősen megkönnyítik a technika oktatását. 

A kislabdahajítás oktatásához szükséges tárgyi feltételek: 

 megfelelő dobóhely szabadtéren, szabad falfelület tornateremben, 

 kellő mennyiségű kislabda, hogy minden tanulónak jusson. 

A kislabdahajítás technikájának oktatása 

1. A kislabda fogása: lehet kétujjas és lehet sportfogás, amely háromujjas. Ez utóbbinál a 

kislabdát a mutató-, középső és gyűrűsujjra helyezzük, a hüvelykujj és a kisujj oldalról tá-

masztja a labdát. A sportfogás használata javasolt, mivel ennél az erőközlés hatékonysága a 

három ujj révén valamivel kedvezőbb, mint a kétujjas fogással. 

2. A helyes fogásmódot be kell mutatni és célszerű gyakran ellenőrizni. A kislabda tartása 

vagy hordmódja: a kislabdát váll fölött, a fejtető magasságában tartja a tanuló, könyöke a do-

básiránytól kissé jobbra helyezkedik el. 

Helyből kislabdahajítás 

Kislabdahajítás helyből, oldalterpeszállásból: felállás oldalterpeszállásban, kislabda a meg-

felelő hordmód helyzetében. Lendületvétel: kismértékű testsúlyáthelyezéssel a dobókarral azo-

nos oldali lábra, súlypontsüllyesztés és elfordulás a labda hátranyújtásával. Kidobás: a lábak 

nyújtásával testsúlyáthelyezés vissza a dobókarral ellentétes oldali lábra, a medence, a mellkas 

dobásirányba fordítása, nyitás bal karral és hajítás jobbal. 

Kislabdahajítás helyből, harántterpeszállásból a törzs elfordítása nélkül: a dobókarral ellen-

tétes láb van elől, dobószer a jobb kézben megfelelő hordmód helyzetében. Lendületvétel kis-

mértékű testsúlyáthelyezéssel a hátul lévő lábra és a labda hátranyújtása a váll vízszintes síkja 

fölé. Kidobás testsúlyáthelyezéssel vissza az elől lévő lábra, bal karral nyitás és jobbal hajítás. 

Kislabdahajítás helyből, harántterpeszállásból a törzs elfordításával: testsúly az elől lévő bal 

lábon, dobószer a megfelelő hordmód helyzetében. Lendületvétel testsúlyáthelyezéssel a hátul 

lévő jobb lábra a törzs jobbra fordításával és a labda hátranyújtásával a vállvonal meghosszab-

bításába. A tenyér felfelé néz. Kidobás a hátul lévő láb nyújtásával és dobásirányba fordulásával 

az elől lévő lábra történő testsúlyáthelyezéssel. A csípő előretolása ívhelyzetet hoz létre. A me-

dence, majd a mellkas dobásirányba fordítása, nyitás bal karral és jobbal hajítás. A karral hají-

táskor a könyök előre felfelé kezdje a mozgást. 

Kislabdahajítás dobóterpeszből: a dobókarral azonos oldali láb sarka és az ellentétes láb tal-

pának elülső része a dobásirányba mutató képzeletbeli egyenesen van. Testsúly az erősen haj-

lított hátul lévő jobb lábon, a test helyzete visszadöntött, a vállvonal a dobás irányába mutat. 

Dobókar a vállvonal meghosszabbításában lazán nyújtva van. Bal kar a dobókarral ellentétesen 

mérsékelten hajlítva a test előtt, a tekintet előre irányul. A kidobás megegyezik az előbbi gya-

korlatnál leírtakkal. 
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A helyből kislabdahajítások rávezető gyakorlatai a lendületből végrehajtott kislabdahajítás-

nak. Célja a szabályos hajítómozdulat megtanulásának elősegítése. Túl sokat nem kell gyako-

roltatni, mivel a lendületből hajítás ritmusa egészen más. 

Lendületből kislabdahajítás 

Az oktatásban a globális módszert alkalmazzuk, és a lendületet optimális mértékig fokozzuk. 

A labdát tartó kéz futás közben előre-hátra mozgást végezzen. Csak az egész mozgást befolyá-

soló durva hibákat javítsuk. Az oktatás kritikus pontja a lendület összekapcsolása a kidobással 

az előkészítő lépések alatt. Ekkor kell a tanulónak a váll vonalát dobásirányba fordítania, a 

labdát kidobóhelyzetbe hátra vinnie és a legkedvezőbb kidobóhelyzetet kialakítania. 

Kislabdahajítás szökkenőlépésből: helyből, felkészített dobószerrel történik. A végrehajtás 

megegyezik az alsó tagozatos dobásoktatásnál ismertetettel. 

Kislabdahajítás nekifutáshoz kapcsolt szökkenőlépésből: rövid idő alatt, könnyen és ered-

ményesen oktatható dobásforma. Végrehajtása megegyezik az alsó tagozatos dobásoktatásnál 

ismertetettel. 

Kislabdahajítás háromlépéses dobóritmusból lépésenkénti ütemezéssel: az alsó tagozatban 

oktatott módon kell végrehajtani. 

Kislabdahajítás háromlépéses dobóritmusból járásból, futással, lendületes futással és gyor-

suló nekifutással. A lendületszerzés fokozása jelenti a három lépés alatti lekészítés egyre ma-

gasabb szintű végrehajtását. Az 5–8. osztályban leggyakrabban használt dobásforma, de 8. osz-

tályban már az ötös lépésritmusú kislabdahajítás oktatását kell elkezdeni. A háromlépéses do-

bóritmusból történő kislabdahajítás oktatásának legfőbb célja a dobószer lekészítésének, a len-

dületszerzésből a kidobóhelyzetbe való átmenetnek az elsajátíttatása.  

A dobószer hátravitelének elsajátítását elősegítő gyakorlatok 

 Járás közben labda hordmódban, néhány lépés után tetszés szerinti ballábas lépésre a 

felsőtest és a vállvonal dobásirányba fordítása és a kar hátranyújtása a jobb lábas lépés 

alatt. Néhány lépés elfordult, kissé visszadöntött felsőtesttel, majd újra járás. 

 A fenti gyakorlat többszöri ismétlése. 

 A gyakorlat lassú futással történő végrehajtása. 

Kislabdahajítás ötlépéses dobóritmusból: a háromlépéses dobóritmus és a szökkenőlépés, 

illetve a szökkenőlépésből való kislabdahajítás összekapcsolását jelenti. 

Kislabdahajítás ötlépéses dobóritmusból, lépésenkénti ütemezéssel: felállás zárt állásban do-

bószer hordmódban. Első lépés: bal lábbal kilépés, a dobószert tartó kar előrelendül. Második 

lépés: jobb lábbal lépés a törzs jobbra fordításával, súlypontsüllyesztéssel a kar hátra nyújtása. 

Harmadik lépés: ballábas lépés. Negyedik lépés: hosszú jobblábas lépés közben elrugaszkodás 

bal lábról, és a test levegőbe emelkedik. Jobb lábbal talajfogás kifelé fordított lábfejjel. Ötödik 

lépés: ballábas lépés kissé befelé fordított lábfejjel belső talpélen. Érkezés kidobóhelyzetbe. 

Kezdetben a tanár ütemezzen, a tanulók ne dobják el a labdát, majd a gyakorlatot kidobással 

végezzék. 

Kislabdahajítás ötlépéses dobóritmusból bejelölt lépéshosszakkal: a dobásirányra merőleges 

párhuzamos vonalakkal kell jelölni a lépések helyét és távolságát. 

Kislabdahajítás ötlépéses dobóritmusból egyéni ütemezéssel járásból, futásból és lendületes 

futásból. Az előkészítő lépések kezdetét meg kell jelölni. 

Gyakorlás: a teljes mozgássor végrehajtása sokszor. 
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Versenyek: helyből és nekifutásból kislabdahajítás, célbadobó versenyek távolabbi célok le-

küzdésével. 

Kislabdahajításnál előforduló gyakori hibák 

 A tanuló tenyérben fogja a labdát. 

 A dobás-előkészítő lépések rossz ütemben történnek. 

 A tanuló nyújtott térddel magas kidobóhelyzetbe érkezik. 

 Levegőből dobás. 

 Lapos vagy túl nagy kidobási szög. 

A súlylökés oktatása 

Az iskolai testnevelés lehetőségei és a súlylökő technika összetettsége csak meghatározott 

szint elérését, mint reális célkitűzést tesznek lehetővé. Az 5–6. osztályos tanulók képesek hely-

ből, dobóterpeszből a súlylökőmozgást elsajátítani, melynél alapvető feladat a lökőmozdulat 

megszilárdítása. Ezzel párhuzamosan egyszerű lendületszerzéssel – járásból – könnyebb elsa-

játítaniuk a kidobóterpeszből súlylökést. Felső tagozat 7–8. osztályában a mozgáskiterjedés és 

annak dinamikájának növelésével bonyolultabb lendületszerzési formák felhasználására kerül-

het sor. A technika tanulásában az oldalfelállásból becsúszással történő súlylökés megtanítása 

lehet reális cél a korosztály átlag képességeit figyelembe véve. Ez nem azt jelenti, hogy az 

ügyesebb tanulók ne tegyenek kísérletet a bonyolultabb háttal felállásból becsúszással súlylö-

kés gyakorlására. 

Az oktatás főbb elvei az alapszintű technika elsajátításában 

 Meg kell teremteni a kondicionális és koordinációs előfeltételeket az oktatáshoz. 

 A helyes bemutatás alkalmazása az oktatás folyamatának minden elemében. 

 Az oktatás sikerességének ellenőrzése a folyamatos visszacsatolás révén (verbális, vizuális). 

 A technika alapelemeinek elsajátítása után fő hangsúly a lábak munkáján legyen. 

 A technika elsajátítása gyakorláson keresztül az egész-rész-egész módszer alkalmazásával. 

 Helyből és lendületszerzéssel súlylökést egy időben, ne elkülönítetten oktatni. 

 Az imitatív gyakorlatok jelentősen megkönnyítik az oktatás előrehaladását. 

 A tanulók saját mozgásélményének értékelése, öntevékeny mozgástanulás. 

A súlylökés oktatásának előfeltételei 

 A tanulók megfelelő értelmi képességekkel rendelkezzenek a feladat megértéséhez. 

 A kondicionális és koordinációs képességek megfelelő szintje a technika elsajátításához. 

A súlylökés oktatásához szükséges legfontosabb képességek 

 A mozgásban résztvevő testrészek (láb, törzs, kar) megfelelő ereje. 

 Hajlékonyság a technika hatékony elsajátításához. 

 Ügyesség a mozgástanuláshoz. 

A súlylökés oktatásának tárgyi feltételei 

 Megfelelő nagyságú szabad terület. 

 Megfelelő számú és súlyú dobószer: lányok 3 kg, fiúk 4 kg. 
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A súlylökés előkészítő gyakorlatai 

Erősítő hatású gyakorlatok: szökdelések páros és egy lábon helyben és haladással, akadályok 

fölött, guggolásból homorított felugrás, ereszkedés guggolásba egy lábbal, majd emelkedés ál-

lásba. Törzshajlítások, nyújtások, fordítások kéziszerekkel, háton fekvésből felülések, lebegő-

ülések, lábemelések, hason fekvésben törzs- és lábemelések. Fekvőtámaszban karhajlítás, nyúj-

tás, ujjhegyre emelkedés. Függeszkedés, mászás, függésben húzódzkodás stb. 

Előkészítő dobásgyakorlatok tömöttlabdával: a dobómozgások általános koordinációs min-

tájának kialakítása kétkezes helyből vetéssel függőlegesen felfelé, kétkezes alsó vetéssel előre 

és kétkezes vetéssel fej fölött hátra. A lökőmozgás speciális koordinációs mintájának kialakí-

tása kétkezes és egykezes, helyből és lendületszerzéssel történő lökésgyakorlatokkal különböző 

kiindulóhelyzetekből (fekvés, ülés, térdelés, állás), valamint különböző lendületszerzési for-

mákból (kilépés, utánlépés, szökkenőlépés stb.). 

A súlylökő technika alapelemeinek oktatása 

1. A súlygolyó fogása: a három középső ujj tövén helyezkedik el, a hüvelyk- és a kisujj 

oldalról támasztja a súlygolyót, az ujjak párhuzamosak, enyhén tártak. 

2. A súlygolyó elhelyezése: a nyak mellett, annak elülső oldalán, a hüvelykujj vége a kulcs-

csont közelében legyen. A könyök annyira emelt, hogy a felkar 45°-os szöget zárjon be a törzzsel.  

A bemutatást és a magyarázatot kövesse gyakorlás. 

3. Súlylökés oldalterpeszállásból. A kar lökőmozgásának kialakítása. Súlygolyó vállvödör-

ben. Lendületvétel testsúlyáthelyezéssel, súlypontsüllyesztéssel és elfordulással jobbra. Kido-

bás súlypontemeléssel, testsúlyáthelyezéssel bal lábra, a mellkas dobásirányba fordításával a 

súlygolyó kilökése. 

A helyből súlylökés kialakítása 

Cél a lökőmozdulat mozgáskiterjedésének fokozatos növelése különböző helyből súlylökő 

gyakorlatok alkalmazásával, a láb és a törzs izmainak egyre intenzívebb bekapcsolása a moz-

gásfolyamatba. 

Súlylökés oldalterpeszállásból hátralépéssel dobóterpeszbe: ez a helyből súlylökés alapvető 

oldalfelállásos formája. Lendületvétel 90°-os elfordulással jobbra, jobb lábbal hátralépés dobó-

terpeszbe. A jobb láb sarka és a bal talp elülső része a dobásirányba mutató képzeletbeli vonalon 

helyezkedik el. Testsúly a hátul lévő lábon. A törzs visszadöntött helyzetben. Kidobásnál a jobb 

láb dobásirányba fordul és kinyúlik (emel), a bal láb kitámaszt, a jobb csípő előre-felfelé moz-

dulva ívhelyzetet hoz létre, a medence, majd a mellkas a dobásirányba fordul, s ebbe kapcsoló-

dik a bal karral nyitás és a jobbal lökés. 

Súlylökés oldalfelállásból előzetes bal láblendítéssel: a tanuló zárt állásban a képzeletbeli 

dobásirányba mutató vonalon áll fel, bal oldala néz a dobásirány felé. Lendületvétel a bal láb 

lendítésével oldalt, a jobb térd hajlításával a bal láb talajra helyezése és kidobóterpeszbe kerü-

lés. Kidobás az előzőekben ismertetett módon. 

A helyből súlylökés változataként a dobóterpeszt bal lábbal előrelépéssel is ki lehet alakítani. 

Ebben az esetben a helyben maradó jobb láb hajlításával és a törzs fordításával a testsúly jobb 

lábra helyeződik. Fontos a helyből lökés folyamatos gyakorlása a boka, a térd, a csípő és a 

mellkas dobásirányba beforgatása, a nyitás megéreztetése szempontjából. 
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A helyből súlylökés ismertetett formáihoz a következő egyszerű lendületszerzési formákból 

végrehajtott súlylökés változatokat célszerű egy időben oktatni és gyakoroltatni: 

 Járásból a törzs visszafordításával és kismértékű döntésével dobóterpeszbe érkezés és lökés. 

 Járásból keresztlépéssel egybekapcsolt súlylökés. 

 Oldalfelállásból, keresztlépéssel egybekapcsolt súlylökés. 

 Oldalfelállásból, utánlépéssel egybekapcsolt súlylökés. 

 Oldalfelállásból beugrással súlylökés. 

A helyből súlylökés magasabb szintű elsajátítását jelenti a félháttal és a háttal felállásból 

előzetes bal láb lendítésével végzett dobás. Ezeket az általános iskolai oktatásban már nem al-

kalmazzuk. Ezeknek a dobásoknak a nehézségét az jelenti, hogy a dobónak a törzs visszadön-

tött, elcsavart (torziós) helyzetéből kell megindítani a kidobást. 

Becsúszással súlylökés technikájának oktatása 

Az oktatási fokozatok minden egyes eleménél fontos feladat a lendületszerzés törésmentes, 

folyamatos összekapcsolása a kidobással. 

Súlylökés járásból, keresztlépéssel: a súlygolyó vállgödörben, jobb kézben. Bal láb kilépés-

sel, majd a jobb láb előrelépésekor a jobb láb és a vállvonal jobbra fordítása, a törzs visszadön-

tése kismértékben úgy, hogy a testsúly jobb lábon maradjon. A bal láb előrelépése majd talajra 

érése után dobás. 

Súlylökés járásból, utánlépéssel: a bal láb előrelépése után a jobb lábat gyorsítva a bal mögé 

kell zárni, majd bal láb előrelépésével érkezés dobóterpeszbe és kidobás. 

Súlylökés járásból, szökkenő lépéssel: az utolsó ballábas lépés után szökkenőlépést végez a 

tanuló és visszadöntött testhelyzetben érkezik dobóterpeszbe, majd azonnal kezdi a kidobást. 

Súlylökés oldalfelállásból, utánlépéssel: felállás zárt állásban, baloldal a dobásirány felé néz, 

súlygolyó vállgödörben, jobb kézben. Bal lábbal kilépés a dobásirányba, majd utánlépés jobb 

lábbal, a bal lábas lépéssel kidobóhelyzet és kidobás. 

Súlylökés oldalfelállásból, beugrással: felállás az előző dobáshoz hasonlóan. Bal láblendí-

téssel beugrás (elugrás jobb lábról jobb lábra). A jobb láb talajra érését követően kis ütemkü-

lönbséggel bal láb talajra helyezése kidobóhelyzetbe és kidobás. 

Súlylökés oldalfelállásból, becsúszással: végrehajtása az előbbi gyakorlattal megegyezik, 

csak azzal a különbséggel, hogy a jobb láb nem emelkedik a levegőbe, hanem a talp felületével 

csúszik a talajon. 

Ezzel az oktatási fokozattal eljuthatunk az általános iskolai súlylökés oktatásának talán min-

den tanuló számára elérhető szintjére. Természetesen lehetőséget kell adni erről a szintről való 

továbblépésre az ügyesebb tanulóknak a következő fokozatok bármelyikének elérésével. 

 Félháttal felállásból utánlépéssel, beugrással majd becsúszással súlylökés. 

 Háttal felállásból súlylökés utánlépéssel, beugrással, rövid becsúszással, teljes becsú-

szásig növekvő hosszúságú becsúszással. 

 Háttal felállásból súlylökés becsúszással dobókörből. 

Ezeknek az oktatási fokozatoknak a végrehajtása – a felállás helyzetét kivéve – hasonló az 

oldalfelállásból végzett súlylökés fokozatainak végrehajtásához. 

7.Súlylökő versenyek rendezése, erőösszemérés, sikerélmény szerzés céljából, dobókörből 

történő dobásokkal. 
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Súlylökésnél előforduló gyakori hibák 

 A súlygolyó tenyérben, a könyök leszorított vagy túlzottan emelt. 

 A lendítés nem a dobás irányába történik, vagy erősen hajlított a láb. 

 Túl magas a dobóterpeszbe érkezés. 

 Lökés helyett hajítás. 

Vetőmozgások oktatása 

A vetések oktatása körültekintő szervezést igényel. A különböző helyből és lendületszerzés-

sel történő vetések oktatásához viszonylag nagy terület szükséges. Tornateremben szabad fal-

felületnél történő vetéseknél, vagy célra vetéseknél a csoportos osztályfoglalkoztatás a legmeg-

felelőbb forma a lehetőségek kínálta csapatszám megválasztásával. A távolságra történő veté-

sek igénylik a legnagyobb teret, ebben az esetben az egyéni végrehajtás elfogadott foglalkozta-

tási forma. Szabadtéren megfelelő dobószer alkalmazásával a terület nagysága határozza meg 

az egy időben dobók számát és elhelyezkedését. 

Kétkezes vetések tömöttlabdával: 

Helyben kétkezes vetés függőlegesen felfelé, vetés kétkezes alsóval előre, vetés két kézzel 

fej fölött hátra. 

Egyszerű lendületszerzéssel kétkezes vetések függőleges síkban: kilépéssel ugrás oldalter-

peszállásba és kétkezes vetés függőlegesen felfelé, kilépéssel ugrás oldalterpeszállásba és vetés 

kétkezes alsóval előre. 

Vetések helyben oldalról előre ferde síkban térdelésből, állásból, falnál terpeszülésből, zsá-

molyon ülésből stb. 

Kétkezes vetések oldalról előre ferde síkban, helyben járás közben végzett negyed, fél és 

egész forgásból. A lendületszerzés után érkezés oldalterpeszállásba. 

Helyből pördülettel kétkezes vetés oldalról előre ferde síkban. Szemben a dobásiránnyal ki-

lépéssel indítva a pördületet, érkezés harántterpeszállásba és vetés. 

Járásból pördülettel kétkezes vetés oldalról előre ferde síkban. 

Vetések célba, zónába mindkét oldalról, a zónák dobásirányra merőleges sávok legyenek. 

Kétkezes vetések helyből és pördülettel távolságra, mindkét oldalról. Versenyek. 

Vetések füles labdával 

A füles labda különösen az egykezes vetések oktatásában igen hasznos, sokoldalúan felhasz-

nálható dobószer. Az egy- és kétkezes vetéseknél biztos fogást tesz lehetővé, s ezáltal az erő-

közlés hatékonysága mellett csökkenthető a vető mozgásokra jellemző kirepülés irányának bi-

zonytalansága. Hiányát praktikus módon lehet pótolni, ha a tömöttlabdát hálóba vagy zsákba 

tesszük. 

1. Egykezes vetés a test középvonalában, függőleges síkban előre, helyben oldalterpeszál-

lásból. 

2. A fenti gyakorlat egyszerű lendületszerzési formából: kilépéssel ugrás oldalterpeszállásba 

és egykezes vetés a test középvonalában függőleges síkban előre. 

3. Egykezes vetés a test mellett függőleges síkban előre harántterpeszállásból. 

4. Az előző gyakorlat egyszerű lendületszerzési formákból: kilépéssel, utánlépéssel vagy 

ugrással harántterpeszállásba és egykezes vetés a test mellett függőleges síkban előre. 

5. Egykezes vetés oldalról előre ferde síkban harántterpeszállásból. 



 

136 

6. Az előbbi gyakorlat egyszerű lendületszerzési formákból: kilépés, kilépéshez kapcsolt ug-

rás harántterpeszállásba és egykezes vetés oldalról előre ferde síkban. 

7. Helyből végzett egykezes vetések célba, zónába. A cél lehet falon vízszintes vonal fölötti 

dobás, a zóna dobásirányra merőleges sávok. 

8. Helyből egykezes vetések füles labdával távolságra. 

9. Helyből egykezes vetések füles labdával az ügyetlenebb kézzel. 

10. Vetések füles labdával két kézzel. 

A pördület iskolázása 

1. Terpeszállásban törzsfordítás tömöttlabda lendítéssel jobb-bal oldalsó középtartásba. 

Térdrugózással is. 

2. Tömöttlabdával járás közben törzsfordítások a kilépő láb felé. 

3. Terpeszállásban csípőmagasságban tartott labda lendítésével felfelé ugrás 180°-os fordu-

lattal balra hajlított állásba és vissza. Ellenkezőleg is. 

4. Forgások eszközökkel helyben járás közben. 

5. Párokban kézfogással járás közben forgások jobbra-balra. 

6. Helyből, arccal a képzeletbeli dobásirány felé forgóugrás. 

7. Járás közben forgóugrás. 

8. Forgóugrás tömöttlabdával, kétkezes fogással. 

9. Forgóugrás füleslabdával egykezes fogással. 

Dobások alkalmazása a felső tagozat játékaiban és versengéseiben 

Alapelvek a játék kiválasztásánál: 

 Nagyobb súlyú dobóeszközöket alkalmazzunk, ha a játékban kétkezes dobásokat és 

egykezes lökéseket tervezünk. 

 Az egykezes vetéseknél közepes súlyú szereket használjunk. 

 Hajításoknál a kis súlyú dobószereket részesítsük előnyben. 

 Ha a koordinációs képességek fejlesztése a cél, akkor rövidebb dobástávolságokkal 

tervezzünk. 

 Ha az erő fejlesztése domináns, hosszabbak legyenek a dobástávolságok. 

 Különböző játékokban a dobásformát és a játékfeladatot összhangba kell hozni, ezáltal 

lesz a játék érdekesebb, élvezetesebb. 

 A játékhoz mindig puha anyagból készült eszközöket kell használni. 

Játékok 

Célbadobás, kidobók, kétudvaros döngető, kiszorítók, buzogánylabda, tűzharc, dobó váltók, 

szabadulás a labdától, zsinór labda, bombázó stb. 

A játék minden elemében igazodjon a tanulók fejlettségéhez. 

Versengések dobásokkal 

Felső tagozatban már gyakrabban rendezhetünk versengéseket teljesítményre a tanult dobás-

formák bármelyikének felhasználásával. Előnye több más mellett a kondicionális képességek 

fejlesztésében van. A versengések egyéni és csapatverseny formájában rendezhetők meg. A 

dobásokat szabadban, sík területen, vonal mögül célszerű végrehajtani. A dobások után be sza-
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bad lépni a vonalon túlra. Az eredményeket jelölni kell verseny közben. Lehet versenyt ren-

dezni egy dobásformával vagy többel, meghatározott kísérletszámmal. A sorrend a helyezések 

összeadásával könnyen eldönthető. A versengések szórakoztató és képességfejlesztő jellegük 

mellett nevelési szempontból is értékes lehetőséget nyújtanak. 

Versengések: 

Dobás eredményre. Meghatározott kísérletszám alapján elért legjobb eredmény dönti el a 

helyezések sorrendjét. Leggyakrabban a tanult atlétikai versenyszámokban rendezhető verseny-

forma, de tornateremben különböző dobásformákkal és különböző kiindulóhelyzetekből is dob-

hatnak a tanítványok. 

Jobb-bal kézzel dobás összesítése. A két kéznek azonos dobásformában mért dobóteljesít-

ményének összegzése. Ilyen lehet a helyből súlylökés jobb és bal kézzel. 

Távolság leküzdése kevesebb dobással. Általában szabadtéri versengés, de tornateremben is 

megrendezhető. Meghatározott távolság azonos dobásmóddal történő teljesítése kevesebb kí-

sérlettel. 

Helyből és lendületszerzéssel dobások összesítve. Bármely előkészítő dobásgyakorlat fel-

használható, amelyet helyből és meghatározott lendületszerzési móddal kivitelezve az elért tel-

jesítményeket összeadjuk. Célszerű a tanult atlétikai dobó versenyszámok helyből és lendület-

szerzéssel elért legjobb teljesítményeit összesíteni. Kislabdahajítás helyből és lendületszerzés-

sel. Meg kell határozni a kísérletek számát is. 

Dobó csapatversenyek. Egyenlő létszámú és közel azonos képességű csapatokat kell alakí-

tani. A csapatok 4-6 tanulóból álljanak. Meghatározott kísérletszám mellett az adott dobásfor-

mával elért legjobb egyéni eredmény számít a csapatteljesítménybe. 

2-3 dobás összesítve. Egy meghatározott dobásformával végrehajtott több kísérlet eredmé-

nyét összesítjük. Lehet dobni helyből vagy lendületszerzéssel. 

Dobásformák összesítve. Legalább két különböző dobásformával elért legjobb teljesítmény 

összesítésével alakíthatunk ki rangsort, mely lehet hajítás és lökés egy kézzel vagy két kézzel. 

Tömöttlabda felhasználásával tornateremben is sikeresen alkalmazható versengési forma. Sza-

badtéren különböző dobószereket használhatunk. 

Különbségdobások. Lehet a jobb és a bal kézzel elért teljesítmények összehasonlításával 

rangsorolni, de az azonos kézzel elért teljesítmények legkisebb különbségét is értékelhetjük. 

Különböző dobásformákat alkalmazhatunk. Elsősorban szabadtéri versengési forma. 

11. Atlétikai dobó versenyek rendezése az iskolában 

A dobó versenyszámokat atlétika házi verseny keretében kell megrendezni. A tanulók lehe-

tőleg más atlétikai versenyszámban is induljanak. A versenyrendezés feltételei eltérőek attól 

függően, hogy a versenyt atlétika pályán vagy az iskola sportudvarán rendezzük. Bárhol kerül 

megrendezésre a verseny, törekedni kell a valós feltételeket legjobban megközelítő körülmé-

nyek kialakítására. Alapvető feltételek a következők: 

1. Megfelelő dobóhely: atlétika pályán állandó dobóhelyek vannak, a szektorvonalak ver-

senyszabályok szerinti kijelölése jelenti az előkészítés fő teendőjét. Iskolai sportudvaron elsőd-

leges feltétel a megfelelő nagyságú tér megléte a dobóhelyek kialakításához. Általában a do-

básoktatás megszokott helyei megfelelő feltételeket jelentenek az iskolai házi verseny megren-

dezéséhez. Súlylökéshez 15-20 m hosszúságú, kellő szélességű sík és akadálymentes terület 
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elegendő. Ha nincs állandó súlylökő kör, lehetőleg szilárd burkolatú helyen vagy kemény tala-

jon fessük azt fel. A kör és a szektor felfestésében a szabályok figyelembevételével járjunk el. 

Bástya hiánya nem befolyásolja a verseny megrendezésének sikerességét, de ha van, azt hasz-

náljuk. 

A kislabdahajítás térigénye 70-80 m, ehhez hozzájön a nekifutás hossza. A verseny színvo-

nalas megrendezésének feltétele, ha a szabályok szerint készítjük elő a dobóhelyet. Lehetősé-

gekhez mérten dobóívet alakítsunk ki, s ha szektorvonalat nem is tudunk húzni a képzeletbeli 

szektorhatároló vonalak helyére – meghatározott távolságokban – színes bójákat helyezzünk el. 

Ez jó viszonyítási alapot jelent a tanulók számára saját teljesítményük megítéléséhez. 

2. Megfelelő számú és súlyú szerek: a különböző méretű súlygolyókból álljon rendelkezésre 

több is a bemelegítés és a verseny gördülékeny lebonyolításához. Kislabdahajításnál a dobó-

szerek száma igazodjon a résztvevők számához. A szereket verseny előtt a helyszínre kell vinni. 

3. Elegendő számú versenybíró: fontos a tanulók bevonása a bíráskodásba. Dobószámonként 

szükséges egy jegyzőkönyvvezető, kettő térbíró, a tanár felügyeli a kísérletek szabályosságát 

és a bíráskodás pártatlanságát. 

4. A verseny lebonyolítása: egyéni versenyben minden tanulónak 3 kísérlete van, a legjobb 

nyolc újabb hármat dobhat a döntőben. Csapatversenyben 3 kísérlet alapján történik az ered-

mények megállapítása. Nem kell minden dobást mérni, elegendő tanulónként táblával jelölni 

az elért eredményeket. A dobások után a szereket vissza kell vinni, visszadobni nem szabad. A 

mérés a versenyszabályok szerint történjen. A versenyszám befejezését röviddel kövesse az 

eredményhirdetés. 

5. Verseny utáni teendők: szerek, eszközök elvitele, a verseny helyszínének eredeti állapotba 

helyezése. 
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