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1. Modul Fókusz 
 

Az 1. Modul bemutatja az Irány a tollaspálya! programot, és a tollaslabda iskolai keretek között 

megvalósítható tanítását. A program megismerésén kívül a modul a tollaslabda sportág hátterét is leírja, 

továbbá segít abban, hogy Ön átgondolhassa a tollaslabda helyzetét az iskolájában és a tágabb 

környezetében. 

Az 1. modul tanulási céljai 
 

A modul végeztével Ön jobban megérti majd: 

• az Irány a tollaspálya! program céljait és a program összetevőit; 

• saját tollaslabda-helyzetét; 

• a tollaslabda előnyeit diákjai számára; 

• a tollaslabdát, mint sportágat, szabályait, valamint helyzetét világszerte. 
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Áttekintés 

1. Bevezetés 
 

Az Irány a tollaspálya! a BWF (Nemzetközi Tollaslabda Szövetség) Iskolai Tollaslabda Programja. A 

program célja, hogy a tollaslabdát az egyik legnépszerűbb iskolai sportággá tegye világszerte. 

Jelen kézikönyv 10 modulból áll. Ez a 10 modul arra szolgál, hogy segítséget nyújtson Önnek a 

tollaslabda iskolai tanításához. 

A tanári kézikönyv 10 modulja segítséget nyújt: 

• a tollaslabda jobb megértéséhez; 

• tollaslabda órák tervezéséhez; 

• ahhoz, hogy szórakoztató, biztonságos és élvezetes tollaslabda órákat tartson a gyerekeknek; 

• ahhoz, hogy a tollaslabdáról pozitív képet és tapasztalatokat tudjon közvetíteni. 

A fent felsoroltak tanításához az anyagok és a javaslatok  az 5, 6, 7 és 8-as modulokban találhatók. 

• 5. Modul – Az első 10 lecke  (10 óravázlat – 1-10-ig) 

• 6. Modul – Lendítés és dobás (2 óravázlat  – 11-12-ig) 

• 7. Modul – Dobás és Ütés (6 óravázlat  – 13-18-ig) 

• 8. Modul – Tanulj meg győzni! (4 óravázlat  – 19-22-ig) 

A 22 óravázlat négy különálló csoportra van osztva, amely követi a modulok felosztását. 

  



 

 
 

7 
 

 

2. Középpontban a tanárok 
 

A tanárok kulcsfontosságúak az Irány a tollaspálya! program sikere szempontjából. 

A tanárok ... 

• nem szükséges, hogy komoly tollaslabda-előélettel rendelkezzenek ahhoz, hogy részt vegyenek a 

programban; 

• önállóan is használhatják ezt a kézikönyvet ahhoz, hogy megtanulják, hogy hogyan kell tollaslabda 

órákat tervezni és levezetni; 

• részt vehetnek egy nyolc órás/egy napos kurzuson, amelyet azon tanároknak kínálunk, akik 

szeretnék megtanulni, hogy hogyan vihetik sikerre a programot. 

Javasoljuk, hogy mielőbb vegye fel a kapcsolatot a Magyar Tollaslabda Szövetséggel 

(www.badminton.hu), és érdeklődjön az iskolai tollaslabda programról. A BWF honlapján is 

megtalálja a szükséges kapcsolati információt – www.bwfbadminton.org. 

A tanárok közül lesznek olyanok, akik már jól ismerik a tollaslabdát – lehetséges, hogy már látták, vagy 

maguk is játszottak. Mások már akár edzőként is dolgoztak.  És megint mások pedig életükben most 

találkoznak először ezzel a sportággal. 

Ez a Tanári kézikönyv és az Irány a tollaspálya! program mindnyájuknak szól. 

3. Középpontban a gyerekek 
 

A gyerekek közül is lesznek olyanok, akik már jól ismerik a tollaslabdát – lehetséges, hogy már látták, 

vagy maguk is játszottak. Mások pedig életükben most találkoznak először ezzel a sportággal. 

A gyerekek … 

• kortól és képességektől függetlenül sikeresen kifejleszthetik a tollaslabdához szükséges 

készségeket; 

• a tollaslabda alapelemeit az órákon végzett gyakorlatokon keresztül sajátítják el; 

• a tollaslabda tanulása során végzett gyakorlatokkal számos egyéb fizikai készséget is fejlesztenek. 

Fontos, hogy tisztában legyünk a gyerekek előképzettségével, tapasztalataival a tollaslabdával és egyéb 

sportokkal kapcsolatban. 
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4. Miért válasszuk a tollaslabdát? 
 

A tollaslabda kiváló iskolai sportág fiúknak és lányoknak egyaránt. Alkalmazható bármilyen korosztályú 

és képességi szintű gyerekeknek. Biztonságos, szórakoztató és egyszerűen elkezdhető sport. 

Az Irány a tollaspálya! -ban bemutatott tollaslabda gyakorlatok teljes körűen lefedik az iskolás korú 

gyerekek számára  szükséges fizikai készségeket, többek között: 

• a szem-kéz koordinációt; 

• dobást és elkapást; 

• stabilitást és egyensúlyt; 

• gyorsaságot és agilitást – a gyors irányváltoztatás képességét; 

• a felugrás és helyes érkezés képességét; 

• döntéshozatalt és taktikai érzéket. 

A kézikönyvben bemutatott tanórák és gyakorlatok a tollaslabda csoportos oktatására lettek kifejlesztve. 

Ezeken a gyakorlatokon keresztül a gyerekek megtanulják az alapvető tollaslabdázási ismereteke, 

miközben a fizikai és taktikai (hogyan játsszunk és hogyan nyerjük meg a játszmát) képességeik is 

fejlődnek.. 
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5. A tollaslabda tanítás testreszabása 
 

Mielőtt belevágnánk, kérjük gondolja végig az Ön tollaslabda oktatási helyzetét. 

• Van -e az iskolájában sportcsarnok, vagy egyéb fedett hely, a tollaslabdaórák számára? 

(Megjegyzés: a 10 kezdő órához nem szükséges fedett sportcsarnok.) 

• Van -e az iskolában tollaslabda felszerelés – ütők, tollaslabdák, hálók? 

• Szerveznek -e a nemzeti/regionális/helyi tollaslabda szövetségek a tanárok számára olyan 

tanfolyamokat, amelyekkel a tollaslabda tanítását segítik? 

• Vannak -e olyan helyi klubok, ahol az érdeklődő, iskoláskorú gyerekek tollaslabda edzésre 

járhatnak, és igény szerint szakedzésre is lehetőség van? 

• Ismer -e Ön olyan tollaslabda edzőt, aki iskoláskorú gyerekek számára tart edzéseket? 

• Tartalmazza -e a jelenlegi Nemzeti Alaptanterv testnevelésre vonatkozó része a tollaslabdát mint 

választható sportágat általános iskolai-, illetve középiskolás szinten? 

• Vannak -e iskolák közötti helyi szervezésű tollaslabda bajnokságok? 

• Vannak -e iskolák közötti regionális, illetve országos bajnokságok? 
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Az Irány a tollaspálya! programról 

6. Az Irány a tollaspálya! célkitűzései 
 

A program törekvései a következők: 

• a tanárok segítése, hogy biztonságos és élménydús tollaslabda órákat tervezhessenek; 

• a gyerekek sikerélményének biztosítása tollaslabdázás közben; 

• általános testnevelési célok elérése tollaslabda gyakorlatokon keresztül; 

• a tanárok felkészítése arra, hogy a tollaslabdáról pozitív képet alkossanak és közvetítsenek. 

A felvázolt tanmenet tollaslabda technikákat, taktikákat és fizikai elemeket tartalmaz. 

Mindez azt jelenti, hogy a gyerekek anélkül élhetik át a tollaslabdázás nagyszerű élményét, hogy a 

tartalmi részleteket túlbonyolítanánk akár a tanárok, akár a tollaslabdázni még nem tudó gyerekek 

számára. 
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7. Az Irány a tollaspálya! tanítási segédanyagai 
 

Tanítási és tanulási forrásanyagok számos nyelven hozzáférhetőek. Ezeket letölthetjük a BWF honlapjáról 

(www.bwfbadminton.org), a magyar nyelvű anyag a www.badminton.hu oldalon is elérhető. 

A tanári kézikönyv 
10 modult tartalmaz, amelyek tollaslabda órák tervezéséhez és 

kivitelezéséhez nyújtanak segítséget a tanárok számára. 

Óravázlatok 
22 tollaslabda óravázlat. 

Videó gyűjtemény 
Több mint 100 rövid videofilm. A filmek bemutatják a tollaslabda mozdulatokat 

és a tanítási elemeket tanórai környezetben. 

Tollaslabda  
Felszerelés 

 

A tollaslabda tanításához megfelelő felszerelésre van szükség. Az adott 

tanórához szükséges felszerelések listája minden egyes óravázlaton 

megtalálható. Ideális esetben az iskola a következő felszereléssel rendelkezik: 
• 24 ütő 

• 3 tucat műanyag tollaslabda 

• 2 háló 

• egy 20 méter hosszú sima, vagy rugalmas kötél, amely a 

sportcsarnokban, tornateremben, vagy a gyakorlásra kijelölt helyen 

kifeszíthető és háló gyanánt használható. 

Kiegészítő anyagok 
A tollaslabda tanítására vonatkozó további szakmai anyagokon jelenleg is 

folyamatosan dolgoznak a program fejlesztői. 

  

http://www.bwfbadminton.org/
http://www.badminton.hu/


BWF   TOLLASLABDA  AZ ISKOLÁBAN – TANÁRI KÉZIKÖNYV 

 

12 

 

A tollaslabdáról 

8. Ideális iskolai sportág 
 

Számos oka van annak, hogy miért illik nagyszerűen a tollaslabda az iskolai testnevelési programokba. 

• • A tollaslabdát fiúk és lányok is egyaránt játszhatják. 

• • A tollaslabda  biztonságos, egyszerűen elkezdhető sport. 

• • A tollaslabda építi és fejleszti az alapvető sportkészségeket. 

• • A gyerekek, képességeiktől függetlenül, sikeresen kifejleszthetik a szükséges készségeket és 

képességeket, és egész életükön keresztül tollaslabdázhatnak. 

• • A tollaslabda szociális faktora is kiváló; fiúk és lányok, majd felnőttként férfiak és nők is együtt 

játszhatnak, edzhetnek, versenyezhetnek. 

• • A tollaslabdát fogyatékkal élők is játszhatják. A szabályzat külön kitér a fogyatékkal élőkre, akikre  

korlátozottságuktól függően különböző játékszabályok alkalmazandóak. Mindez biztosítja az 

igazságos játékot és versenyelbírálást mindenki számára. 

• • Az első 10 óra könnyen alakítható úgy, hogy fogyatékkal élő gyerekek számára is alkalmas 

legyen. 
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9. A tollaslabda alapjai 
 

A tollaslabdát: 

• háló felett játsszák. 

• téglalap alakú pályán játsszák. 

• a labda nem eshet le az ütések között, a labdamenetek alulról ütött szervával kezdődnek. 

• öt fajtája van – egyéni (férfi/női) és páros (férfi/női és vegyespáros). 

Az egyéniben az adogató átlósan adogat a szemben lévő hosszú adogatótérre. A labdamenet ezután 

egész pályán folytatódik, melynek határvonalait a belső oldalvonalak jelzik. 

 

A tollaslabdát átlósan az ellenfél adogatóterére kell ütni. 

 

Az árnyalt rész az egyéni játszma játékterét jelöli. 
Amennyiben a labda a jelölt területen kívül ér földet, 

hibának számít. 

Páros játék esetén az átlós adogatás egy szélesebb, rövidebb adogatótérre történik, mint egyéni játékban. 

Az adogatást követő labdamenet az egész pályán zajlik. 

 

Párosban a szerva  a rövidebb, és szélesebb 
adogatóterére történik. 

 

Az adogatást követő labdamenet az egész pályán 
zajlik. 

 

Fogyatékkal élő játékosok számára a pálya méreteit a fogyaték mértékéhez mérten szabályozzák. Ehhez 

egy konkrét besorolási rendszer áll rendelkezésre. További részletekért kérjük töltse le a  tollaslabda 

szabályait (Laws of Badminton) a BWF honlapjáról. 

10. A játék célja 
 

A játék célja a pontszerzés, mely a következő módokon történhet: 

• a tollaslabdát az ellenfél térfelére ütjük, ahol az földet ér; 

• az ellenfél kiüti a tollaslabdát a pályáról; 
• az ellenfél beleüti a labdát a hálóba; 

• a tollaslabda eltalálja ellenfelünk valamely testrészét.  
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11. A játék szabályai 
 

A tollaslabda egyszerűsített szabályai jelen képzési anyagban is olvashatóak – 10. Modul: A tollaslabda 

egyszerűsített szabályai. A tollaslabda teljes szabályzata (Laws of Badminton and Regulations governing 

the sport ) elérhető a BWF honlapján – www.bwfbadminton.org. és magyar nyelve a 

www.badminton.hu honlapon. 

12. Magas szintű tollaslabda 
 

A legmagasabb szinten űzött tollaslabda különleges állóképességet, technikai tudást, észlelést és intuíciót 

kíván, csakúgy, mint hihetetlenül gyors reakcióidőt. 

A sportot magas szinten űzőknek többek között a következő fizikai készségekre és képességekre van 

szükségük: 

• állóképesség 

• agilitás 

• erő 

• gyors reakcióidő 

• gyorsaság 

• döntőképesség 

A legmagasabb szinten a tollaslabda kifejezetten  technikai sport, amelyhez elengedhetetlen a fejlett 

motorikus koordináció, kifinomult ütőhasználat valamint a nyomás alatti döntéshozási és precíziós 

képesség. A tollaslabdában nagyon fontos a taktika is. 

13. Olimpiai sportág 
 

1992 óta a tollaslabda helyet kapott a nyári olimpiai játékok sportágai között. Összesen 15 érem kerül 

kiosztásra az olimpián tollaslabdában: arany, ezüst és bronz mind az öt ágazatban: 

• férfi egyéni 

• női egyéni 

• férfi páros 

• női páros 

• vegyespáros 

Mind az öt nagy régióból – Ázsia, Afrika, Európa, Ausztrália és Óceánia, Amerika – érkeznek versenyzők 

az olimpiai tollaslabda tornára. 

http://www.bwfbadminton.org/
http://www.badminton.hu/
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14. Tollaslabda világszerte 
 

A tollaslabda világszerte kedvelt sportág, de mint a legtöbb más sport, a tollaslabda is népszerűbb 

bizonyos vidékeken. A tollaslabda Ázsiában a legkedveltebb, többek között Kínában, Koreában, 

Indonéziában, Malajziában, Japánban, Thaiföldön, Indiában és Tajvanban. Általában ezen országok 

versenyzői közül kerülnek ki az élvonalbeli játékosok. 

A tollaslabda Európában is nagy népszerűségnek örvend. Dániának, Angliának, Németországnak, 

Lengyelországnak és Franciaországnak is vannak játékosai a világ élmezőnyében. 

Az amerikai kontinensen a tollaslabda jelenleg egyre növekvő népszerűségű sportág. Mivel a 2016-os 

Nyári Olimpiai Játékok megrendezési jogát Brazília fővárosa Rio de Janeiro nyerte, a tollaslabda 

bizonyára egyre népszerűbb és népszerűbb lesz Amerika szerte. A tollaslabda Ausztrália és Óceánia 

szerte is széles körökben játszott sportág. 

A tollaslabda azért is fejlődik ilyen ütemben és válik egyre népszerűbbé világszerte, mert minden 

korosztály számára, minden szinten játszható sportág. 

A kezdők számára nagy sikerélményt jelentenek a könnyű labdamenetek, amelyek nem igényelnek 

különleges technikai felkészültséget. 

Magas szinten űzve viszont a tollaslabda igazán dinamikus sportág, melyben a tollaslabdák alkalmasint 

350 km/h sebességgel hasítják a levegőt és a játékosok a legmagasabb szintű atlétikai felkészültségről 

tesznek tanúbizonyságot. 

15. A tollaslabda eredete 
 

Noha a tollaslabda konkrét eredete nem ismeretes, már több, mint 2000 éve is játszottak tollaslabdával és 

ütővel Kínában, Japánban, Indiában, Sziámban és Görögországban. 

1856 és 1859 között egy „battledore and shuttlecock (tollasütő és tollaslabda)” elnevezésű játék játszmái 

során egyre inkább körvonalazódtak a modern tollaslabda szabályai. Ezt a játékot “Badminton House”-

ban, Beaufort hercegének angliai vidéki birtokán játszották. 

Hasonló játékot játszottak akkoriban Poonában, Indiában is. Végül, 1877-ben megszületett a tollaslabda 

szabálykönyve. 

A “Badminton House”-ban játszott „tollasütő és tollaslabda”  elnevezésű játék célja az volt, hogy a 

tollaslabdát a levegőben tartsák, amilyen sokáig csak lehet, miközben két vagy több játékos ütővel üti azt 

egymásnak/egymás között. 

A mai játék célja épp ennek az ellenkezője. 

Napjainkban a cél éppen az, hogy olyan gyorsan befejezzünk egy labdamenetet, amilyen gyorsan csak 

lehet, miközben pontot szerzünk. 

1893-ban megalakult a Badminton Association of England (Angol Tollaslabda Szövetség), hogy 

intézményes mederbe terelje a tollaslabdasport nemzetközi irányítását – természetesen Angliából. 
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16. A tollaslabda szabályozása világszerte 
 

A sportág alapvető szabályzata már 1887-ben megszületett, ám csak 1893-ban jelent meg először 

nyomtatásban a szabálygyűjtemény Angliában. 

A Nemzetközi Tollaslabda Szövetséget (International Badminton Federation (IBF)) 1934-ben alapította 

meg a kilenc alapító tagország – Kanada, Dánia, Anglia, Franciaország, Írország, Hollandia, Új Zéland, 

Skócia és Wales tollaslabda szövetsége. 

2006-ban  az IBF neve  Badminton World Federation-re (BWF) – Tollaslabda Világszövetség) változott. 

A BWF a sportág világszintű szabályozó testülete, amelyet a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) is 

elismer. 

A BWF mára több mint 170 tagországot számlál,  tagjai főként – néhány kivételes esettől eltekintve – az 

egyes országok tollaslabda szövetségei. A Világszövetség tagországait öt szövetségre osztották, a NOB 

rendszerének megfelelően, mely szerint egy-egy földrész szövetsége egy-egy olimpiai karikának felel 

meg. Ezek pedig a következők: Afrika, Ázsia, Európa,  Ausztrália és Óceánia és Amerika. 
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17. A BWF elképzelései, küldetése, céljai 

 

A BWF, a nemzeti tollaslabda szövetségek, valamint az öt kontinens szövetségei között igen szoros az 

együttműködés. Közös erővel mutatják be, népszerűsítik, fejlesztik és szabályozzák a sportágat 

világszerte. 

Elképzelések 

A tollaslabda egy mindenki által végezhető sportág – vezető szerepet tölt be a résztvevők száma, a 

szurkolói élmények és a médialefedettség terén. 

Küldetés 

Vezetni és inspirálni minden érdekelt személyt, világszínvonalú 

rendezvényeket rendezni, valamint innovatív fejlesztési 

kezdeményezésekkel előállni, amelyek biztosítják, hogy a 

tollaslabda világszerte vezető sportággá váljon. 

Célok 

A BWF céljai a következőek: 
• A BWF szabályzatát és alapelveit  kiadni és népszerűsíteni. 

• Új tagokat toborozni, a tagok közötti köteléket szorosabbra fűzni, illetve a tagok közötti vitás 

ügyeket elsimítani. 

• A játékot minden országban és kontinensen ellenőrizni és szabályozni nemzetközi nézőpontból. 

• A tollaslabdát támogatni és népszerűsíteni világszerte. 

• Támogatni és elősegíteni azon elképzelés elterjedését, miszerint a tollaslabda egy mindenki által 

játszható sportág. 

• Világszínvonalú tollaslabda rendezvényeket rendezni, irányítani és lebonyolítani. 

• Fenntartani a Doppingellenes Programot, továbbá biztosítani annak összeférhetőségét a WADA 

(World Anti-Doping Agency) szabályzatával. 

18. Tollaslabda a környéken 
 

Fontos, hogy minél többet megtudjon a tollaslabda helyzetéről a közvetlen környezetében. Fontos, hogy: 
• találjon helyi edzőket, vagy tollaslabdázókat, akik alkalmasint segítséget nyújthatnak az iskolai 

tollaslabda programhoz; 

• keressen olyan helyi klubokat, ahova majd továbbirányíthatja a tehetséges gyerekeket edzésekre, 

vagy délutáni gyakorlásra; 

• keressen helyi bajnokságokat, melyre a versenyezni szerető gyerekek benevezhetnek. 

A helyi vagy regionális telefonkönyvekben érdemes keresni tollaslabda klubokat, szövetségeket, vagy 

edzőket és sportügyintézőket. 

A BWF honlapján (www.bwfbadminton.org) minden egyes nemzeti tollaslabda szövetség elérhetősége 

megtalálható.  

http://www.bwfbadminton.org/
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2. Modul 

  Tanítási segédanyagok és tartalom 

 
TARTALOM 

 
1. Áttekintés 

2. Tollaslabda tanítási segédanyagok 

3. Tartalmi áttekintés 

4. A program felépítése 

5. Hogyan kezdjük? 

6. Az óra felépítése 

7. Általános óravázlat 

8. A program rugalmassága 

A 2. Modul fókusza 
 

A 2. Modul áttekintést nyújt az Irány a tollaspálya! felépítéséről, fókuszában pedig a tollaslabda tanítása 

áll. 

A tanítási anyag és a hozzá tartozó javaslatok az 5, 6, 7 és 8-as modulokban találhatók. A 22 óravázlat 

négy különálló részre van osztva, értelemszerűen az alábbi modulonként csoportosítva. 

• 5. Modul – Az első 10 lecke (10 óravázlat – 1-10-ig) 

• 6. Modul – Lendítés és dobás (2 óravázlat  – 11-12-ig) 

• 7. Modul – Dobás és Ütés (6 óravázlat  – 13-18-ig) 

• 8. Modul – Tanulj meg győzni! (4 óravázlat  – 19-22-ig) 

A 2. Modul tanulási céljai 
 

A Modul befejeztével Ön jobban megérti és átlátja majd: 

• a tollaslabda tanítási program szerkezeti felépítését; 

• az 5.,6.,7. és 8. Modul fő tartalmi elemeit; 

• egy átlagos tollaslabda óra szerkezeti felépítését a forrásanyagokból; 

• diákjai számára a program kiindulópontját. 



 

 
 

19 
 

 

1. Áttekintés 
 

A Tanári Kézikönyv és a tanítási segédanyagok célja nem az, hogy edzőt formáljanak a tanárból. 

Ez a segédanyag: 

• segít kifejleszteni a tanárok alapvető tollaslabda készségeit és ismereteit; 

• tartalmi hátteret biztosít a tollaslabda iskolai tanításához (óravázlatok/gyakorlati példák); 

• magabiztosságot nyújt a tanároknak a tollaslabda iskolai tanításához ; 

• elmagyarázza a tollaslabda alapjait – technikai, fizikai és taktikai elemek; 

• bemutat 22 óravázlatot a gyerekek alapvető tollaslabda készségeinek és tudásának fejlesztésére; 

• részletesen tárgyalja az egyes órákat, a tanulási gyakorlatokat és az egymásra épülő tanulási 

sorozatokat; 

• a videofelvételeken keresztül pontosan bemutatja, hogy hogyan kell egy-egy feladatot végezni; 

• javaslatokat kínál azon esetekre, amikor a nehézségi szintet növelni, illetve csökkenteni 

szeretnénk; 

• arra ösztönzi a tanárokat, hogy készítsenek önállóan is óraterveket, diákjaik szintjének és 

motivációjának megfelelően. 
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2. Tollaslabda tanítási segédanyagok 
 

Jelen kiadvány tanítási segédanyagai négy részre vagy szintre vannak bontva. Az egyes részek az azt 

megelőző órák vagy feladatok által kifejlesztett készségek és tudás használatára épülnek, illetve azokat 

fejlesztik magasabb szintre, így vezetve be a tollaslabda magasabb szintű, összetettebb elemeit.  

Az egyes részek eltérő számú tanórából állnak, az adott anyag fontosságának és összetettségének 

megfelelően. 
 

Tanulj meg győzni! 
(4 óra) 

Alapvető taktikai készségek fejlesztése. 
 
 
 
 
 

Dobás és ütés 
(6 óra) 

Felső ütések bevezetése és gyakorlása. 
 
 
 
 
 

Lendítés és dobás 
(2 óra) 

A felső ütések előkészítése. 
 
 
 
 
 

Az első 10 lecke 
(10 óra) 

Ütés és Mozgás – a tollaslabda alapvető készségei. 
 

 

A fent felsoroltak tanításához az anyag és a javaslatok az 5, 6, 7 és 8-as modulokban találhatók. 

• 5. Modul – Az első 10 lecke (10 óravázlat – 1-10-ig) 

• 6. Modul – Lendítés és dobás (2 óravázlat  – 11-12-ig) 

• 7. Modul – Dobás és Ütés (6 óravázlat  – 13-18-ig) 

• 8. Modul – Tanulj meg győzni! (4 óravázlat  – 19-22-ig) 

Az első 10 lecke kifejezetten a tollaslabda területén még tapasztalatlan tanároknak és diákoknak lett 

tervezve. 
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Az első 10 lecke: 

• bemutatja a tollaslabda alapvető készségeit; 

• biztosítja a kezdők számára – legyenek bármilyen képességűek is – a pozitív tollaslabda-élményt. 

A tanárok rugalmasan kezelhetik a megadott anyagot: 

• továbbléphetnek egyik óráról a következőre; 

• megismételhetnek egy-egy órát, ha ennek szükségét érzik; 

• továbbléphetnek a következő egységre/szintre, amennyiben úgy érzik, hogy a gyerekek/a csoport 

felkészült/-ek erre; 

• ismételhetik az első 10 óra gyakorlatait, hogy a gyerekek minél jobban begyakorolhassák az 

alapvető készségeket; 

• összeválogathatnak gyakorlatokat különböző órák anyagaiból és megalkothatják saját óratervüket. 

A tanár feladata minden egyes óra végén értékelni a gyerekek teljesítményét, mielőtt a következő óra 

tervezéséhez hozzákezd. 
 

3. Tartalmi áttekintés 
 

 

1. Rész 

Kezdő órák 
(10 óra) 

 

Az első 10 lecke tartalmazza: 

• a tollaslabda alapszabályait 

• az ütőfogást és a hálónál történő játék alapjait 

• a pálya első részének technikáit és az ahhoz tartozó 

labdameneteket 

• fizikai készségeket, többek között koordinációt, stabilitást és 

egyensúlyt. 

A gyerekek elsőként az ütőfogást és az alapvető ütőhasználati 

készségeket sajátítják el. Ezután következik az ütés a háló közeléből. 

Ezek a legegyszerűbb tollaslabda technikák, és ezek elsajátítása jelentős 

sikerélményhez juttatja az ifjú kezdőket. 

A bonyolultabb felső ütések technikái a program során csak később 

kerülnek bevezetésre, amikor a gyerekek már rendelkeznek bizonyos 

alapvető tollaslabda tudással és sikerélményben is volt részük. 

 Az első 10 lecke végére a diákok: 

• képesek alap ütőfogásokra és labdamenetek lejátszására; 

• tudnak a hálótól a pálya hátsó részébe ütni; 

• a labdamenetet adogatással indítják. 
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2. Rész 

Lendítés és dobás 
(2 óra) 

 

Ebben a részben a gyerek megtanulják az alsó ütésekről a felső 

ütésekre való váltást. Ebben a szakaszban a szükséges fizikai elemek (pl. 

dobás és koordináció) gyakorlására is sor kerül. 

Ekkor már megmutatkozik a tollaslabda gyors természete is. Ebből 

kifolyólag a labdamenetek sebessége már növelhető  a diákok szintjének 

megfelelően. Általában a sebesség növelése a játék élvezeti értékét is 

növeli. A gyerekek nagyon élvezik a gyors labdameneteket. 

Fontos azonban megjegyeznünk, hogy a móka nem mehet a minőség 

rovására. A labdamenetek sebességét kontrollálni kell, és nem szabad 

hagyni, hogy a gyors tempó miatt megszakadjon a megfelelő technika 

folytonos fejlesztése, amely által a gyerekek valódi sikerélményhez jutnak. 

A 2. Rész, a „Lendítés és dobás” végére a diákok: 

• gyorsabb labdameneteket játszanak középpályától középpályáig; 

• elsajátították a megfelelő dobási technikát. 

 

3. Rész 

Dobás és ütés 
(6 óra) 

 

Ebben a részben a felső ütések és az ehhez tartozó fizikai elemek 

kerülnek bevezetésre, pl. felugrás, leérkezés, valamint stabilitás. 

Ebben a részben a gyerekek legtöbb órát játékkal kezdik, hogy fejlesszék a 

dobási technikát, amely alapvető és elengedhetetlen a megfelelő felső 

ütési technika kifejlesztéséhez. 

A 3. Rész, a „Dobás és ütés” végére a diákok: 

• a labdamenetek során ügyesen alkalmazzák a felső ütéseket; 

• a megfelelő alap lábmunkát alkalmazzák a pályán való mozgáshoz; 

• a labdamenetek során a pálya minden részét képesek használni. 

 

4. Rész 

Tanulj meg győzni! 
(4 óra) 

 

Ebben a részben a gyerekek alapvető taktikai készségeket sajátítanak 

el, mind egyéni, mind pedig páros játékra vonatkozóan, és az ehhez 

tartozó fizikai elemeket, pl. gyorsaság és agilitás. 

• Ebben a részben több gyakorlat tartalmaz versenyhelyzetet, 

feladatot vagy játékot. 

• A gyakorlatok úgy lettek kialakítva, hogy a taktikai gondolkodás 

fejlesztése, továbbá  az alapvető tollaslabda taktikák és a 

döntéshozatali képesség fontossága kerüljön előtérbe. 

A 4. Rész, a „Tanulj meg győzni!” végére a diákok: 

• a labdamenetet stratégiai tervezéssel ötvözik; 

• megtanulják az egyéni és páros játék alapvető helyezkedését; 

• élvezettel játszanak mérkőzéseket. 



4. A program felépítése 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Megjegyzés: A programba való belépést és a program tanórakínálatát mindig az adott diákcsoporthoz  (szint, szükségletek, stb.) kell igazítani. 

Bevezetés 

Ütőfogás 

(1) 

Ütőfogás 
váltás 

Lábmunka 

(2) 

Háló 

és kilépés 

(3) 

Háló és 

kezdés 

(4) Ismétlő 

játékok 

(5) 

Ismétlő 

játékok 

(6) 

Fonák 

adogatás/labdamenet 

(7) 

Fonák 

kiemelés 

(8) 

Tenyeres 

kiemelés 

(9) Ismétlő 

játékok 

(10) 
Ütés 

Koordináció 

Ütés és 

elkapás 

Stabilitás 
és 

egyensúly 
1 

Stabilitás 
és 

egyensúly 
2 

Ütés és 

elkapás 

Dinamik
us 

egyensú
ly 1 

Dinamikus 

egyensúly  
2 

Az első 10 lecke 

4 óra lett tervezve az 

alapvető taktikai 

készségek bevezetésére 

és gyakorlására. 

 

6 óra lett a felső ütések 

technikájának 

bevezetésére és 

gyakorlására tervezve. 

2 óra lett arra tervezve, 

hogy felkészülhessenek a 

gyerekek a felső ütések 

tanulására. 

10 óra lett arra tervezve, 

hogy a kezdők pozitív 

képet kapjanak a 

tollaslabdáról és 

sikerélményekkel 

gazdagodjanak. 

Egyéni 
Taktikák 

(19) 

Taktikai 
játékok 

(20) 
 

Páros 
taktikák 

(21) 
 

Taktikai 
játékok 

(22) 
 

Gyorsaság és 
agilitás 

Tanulj meg győzni! 

 

Emelés 

hátulról 
lábcserével 

(13) 

Fejlesztő 
játékok 

(14) 
 

Ejtés 

hátulról 
lábcserével 

(15) 

Fejlesztő 
játékok 

(16) 
 

Leütés és 
védés 
(17) 

Fejlesztő 
játékok 

(18) 
 Felugrás 

és dobás 

Váll és 

derék 
stabilitás 

Lábmunka 
 

Dobás és ütés 

 

Megütés a 
középpályán 

(11) 

Középpályás 

fejlődés 

(12) 

Dobásos játékok Dobásos játékok 

Lendítés és dobás 
 



 
 

5. Hogyan kezdjük? 
 

Az, hogy a program melyik órájával kezdjük el a tollaslabda tanítását, illetve, hogy milyen ütemben 

haladunk, több tényezőtől is függ: 

• a diákok tollaslabda-előélete, ismeretei, szintje; 

• életkor és fizikai aktivitási szint; 

• fogékonyság és más sportokban szerzett korábbi tapasztalat. 

Nem lényegi fontosságú a programban bemutatott órákat szoros egymásutánban követni, 1-10-ig, 11-12-

is...stb. 

A program úgy lett összeállítva, hogy a tanárok válogathassanak a felkínált óravázlatokból, saját diákjaik 

igényeihez, szintjéhez és szükségleteihez mérten. 

A tanároknak törekedniük kell arra, hogy alakítsák az óravázlatokban megadott feladatokat saját diákjaik, 

vagy csoportjaik igénye szerint, növelve, vagy csökkentve a nehézségi szintet. Ezzel biztosítják a pozitív 

tollaslabda élményt mindenki számára. 

 

6. Az órák felépítése 
 

Az órák a következő feladattípusokat tartalmazzák: 

• fizikai feladatok; 

• tollaslabda technikai feladatok; 

• játékos és versenyfeladatok. 

A tanórák tervezett ideje 60 perc, ám a gyakorlatokra szánt időtartam szabadon alakítható, hogy akár 

hosszabb, akár rövidebb órára is megfeleljenek. 

A tanóra különböző részeit különböző színnel vannak jelölve a könnyebb követhetőség érdekében. 

A három szín a három különböző tartalmi elemet – fizikai, 
technikai/taktikai és játék/verseny – jelöli. 

Minden óra bemelegítéssel és speciális fizikai gyakorlatokkal 
kezdődik. Ezt követi a technikai rész, majd a végén a diákok 

lehetőséget kapnak a játékra és versenyzésre, amely a 
leghosszabb időt tölti ki a foglalkozásban. 

 

Játékos/versenyszerű helyzetek 
 
 

Technikai elemek 
 
 

Fizikai feladatok 
 

 

A színkódok segítségével a tanárok könnyen beazonosíthatják a különböző feladattípusokat.  

Ezek a részek az órák között felcserélhetők. Ez lehetővé teszi a tanárok számára, hogy a csoport 

képességeihez leginkább illő feladatokat válogathassák össze.  
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7. Általános óravázlat 
 

 

Bevezetés– 
az óra célja 
(5 perc) 

A tanár bemutatja, hogy a gyerekek mit fognak tanulni az adott órán. 

Fizikai fejlesztés 

 

Szórakoztató feladatok a motorikus készségek fejlesztésére, valamint általános 

bemelegítő gyakorlatok az óra tartalmához kapcsolódóan. 

Az órák fizikai részében akadnak olyan feladatok, amelyek előzetes bemelegítő 

gyakorlatot igényelnek, mivel a diákoknak maximális sebességgel, vagy agilitással 
kell majd a gyakorlatot végrehajtani.  

Ezért a diákoknak 3-4 perces általános bemelegítésre van szükségük, futással és 

rugalmassági gyakorlatokkal. Lásd: óravázlat. 

Technikai / Taktikai 
fejlesztés 

 

Az óra legnagyobb részét a technikai gyakorlatok teszik ki, melyben a gyerekek az 

ütővel és a labdával dolgozunk, valamint olyan élménydús/versenyszerű játékok, 

amelyek a tanítási célok megerősítésére szolgálnak.  

Minden egyes gyakorlat nehézségi szinte növelhető, vagy csökkenthető annak 

érdekében, hogy a diákok szintjének megfelelő legyen. 

Mindez segít a motiváció folyamatos fenntartásában, minden tanulási szinten. 

Az óra áttekintése 
(5 perc) 

A tanár röviden összefoglalja az órán tanultakat, rávilágít a tanítási célokra, miközben 

a gyerekek kifújják magukat. 

Ismétlő órák, szórakoztató feladatokkal és versenyhelyzetekkel, rendszeresen helyet kapnak a 

programban, hogy a tollaslabda specifikus technikai tudás alaposan begyakorolható legyen és így 

jobban rögzüljön. 
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8. A program rugalmassága 
 

A programhoz tartozó tanítási segédanyagok rugalmasan kezelhetők, hogy könnyen alkalmazhatóak 

legyenek: 

• különféle kulturális hátterű tanárok és diákok számára; 

• különféle tanítási/tanulási helyzetekben, valamint eltérő 

helyszíneken/felszereltséggel/csoportlétszámmal/tollaslabda háttérrel; 

• vegyes képességű csoportoknál. 

A programban való haladás a csoport képességeinek és motivációjának függvénye. A tanárok feladata a 

gyerekek fejlődését minden óra végén értékelni. 

Az anyag kifejezetten rugalmasan alkalmazhatónak készült – a tanárok tapasztalatához és a gyerekek 

képességeihez (fizikai, tollaslabda) mérten. 

A tanárok számára számos lehetőség kínálkozik az óratervek megvalósítására, illetve kiegészítésére. 

Ezek közül néhány: 

• a gyakorlatok módosítása az óravázlatokban található javaslatok alapján, hogy azok nehezebbé 

vagy éppen egyszerűbben végrehajthatóvá váljanak; 

• egy adott órán belül a fizikai, technikai és versenyjellegű feladatok időtartamának módosítása/ 

vagy egy adott feladat időtartamának változtatása; 

• saját óravázlat készítése a saját tanítási helyzethez alkalmazva, a program óravázlatainak 

ötleteiből és tartalmi elemeiből merítve; 

• saját óravázlat készítése, melyben nagy hangsúlyt kap a fizikai, technikai és versenyjellegű 

tartalom, miközben az alapvető tanítási célok és az élvezetes elemek megmaradnak; 

• órák, illetve feladatok szükség szerinti ismétlése, hogy biztosítva legyen a  gyerekek, vagy 

csoportok kiegyensúlyozott fejlődése. 
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3. Modul 

  Csoportok irányítás 

a tollaslabda tanítás során 

 
TARTALOM 

 
1. A diákok motiválása 

2. Tollaslabda tanítása nagy létszámú csoportokban 

3. Segítői készségek 

4. Biztonság 

5. Játék - csoportmenedzsment 

A 3. Modul fókusza 
 

A 3. Modul példákon keresztül mutatja be, hogy hogyan tanítsuk a tollaslabdát nagy létszámú 

csoportoknak. A modul ezen kívül a biztonságra, a játékra és a csoportok kezelésére koncentrál. 

A 3. Modul tanulási céljai 
 

A Modul befejeztével Ön jobban megérti és átlátja majd: 

• a különböző tényezőket, amelyek a gyerekek motivációját befolyásolják; 

• hogyan szervezze csoportokba a gyerekeket a tollaslabda tanításához; 

• a csoport-szintű gyakorlás fontosságát; 

• a tollaslabda tanítása során fontos biztonsági lépéseket; 

• azt, hogy hogyan szervezzen játékokat nagyobb létszámú gyerekcsoportok részére. 
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1. A diákok motiválása 
 

Minden óra bemelegítéssel kezdődik, amelynek gyakorlatai élvezetesek és változatos fizikai kihívást 

jelentenek a gyerekek számára. A bemelegítés a különféle gyakorlatok mellett játékos feladatokat is 

tartalmaz, hogy a gyerekek minél inkább motiváltak legyenek.  

A motivációt a következő tényezők befolyásolják. Ezeket kérjük, alaposan gondolja végig! 

• A gyerekek életkorának és képességeinek megfelelő szintű feladatok. 

• Változatos feladatok. 

• Olyan gyakorlatok, amelyek során megtapasztalhatják a sikerélményt. 

• Párban, csoportban vagy csapatban végzett gyakorlatok. 

• Verseny-jellegű feladatok, amelyekben azonban nincs túl nagy nyomás, vagy nyeréskényszer . 

• Érdekes felszerelés és anyagok. 

• A résztvevők számára elegendő ütő, tollaslabda és tér, hogy a feladatok folyamatosak lehessenek.  
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2. A tollaslabda tanítása nagy létszámú csoportokban 
 

A tollaslabda helyigényes sport, és fontos előre elterveznünk, hogy hogyan irányítjuk majd a 

gyerekcsoportokat az órán belül. Most néhány ötletet kínálunk a gyakorlatok hatékony kivitelezéséhez, 

hogy akár sok gyerek gyakorolhasson az órán egy időben. 

a.  Se háló, se pálya. 

b.  A pálya méretének megváltoztatása. 
c.  A pályák közötti / mögötti terek használata. 

d.  Négynél több játékos egy pályán. 

e.  Párban vagy csoportokban is végezhetők a gyakorlatok. 

f.  Megfelelően tervezett gyakorlatoknál, amíg az egyik csoport gyakorol, a másik pihen. 

g.  Soklabdás feladatok – A tanár vagy a diák a segítő. 

a. SE háló, SE pálya 

• A gyakorlatok jelentős része, elsősorban „ Az első 10 lecke”feladatai, nem igényelnek feltétlenül 

hálót, vagy pontosan kijelölt pályahatárokat. 
• A más sportágak számára készült felfestéseket is használhatók. 

• A sportcsarnok még több pályára való felosztásához ezek a felfestések, vagy filctollal, 

ragasztószalaggal vagy krétával rajzolt vonalak is használhatók. 

• A karikák, bóják vagy dobozok szintén jól használhatók pontos pályahatárok nélkül is olyan 
feladatoknál, ahol célozni kell. 

Példa – A fonák adogatás gyakorlása 

Fonák adogatás ütés egy kosárba, vagy egy kendőre célozva.  Minden gyereknél van egy ütő és néhány 

tollaslabda. Ha a kosarakat a pálya középvonalára helyezzük és a gyerekek egy azzal párhuzamos 

vonalról ütnek, akkor egyszerre nagyon sokan tudnak gyakorolni a tollaslabda pályán, vagy egy azzal 

egyenértékű területen, hiszen a távolság ugyanaz. 

b. A pálya méretének megváltoztatása 

A készségek elsajátításához fontos, hogy néha megváltoztassuk a pálya méretét, leggyakrabban 

lerövidítve azt. Egy kisebb pályát jóval egyszerűbb bemozogni a játékosnak és ez hozzásegíti a 

gyerekeket, hogy hosszabb labdameneteket játsszanak – vagyis, hogy folyamatosan üssék a labdát 

anélkül, hogy hibáznának, vagy megállnának. 

Példa – A lapos megütés gyakorlása 

A gyerekek a lapos megütést a pálya két oldalvonalán egymással szemben állva gyakorolják. Egyszerre 

akár 12 gyerek is gyakorolhat egy pályán. 

c. A pályák közötti / mögötti terek használata 

Amíg négy, vagy akár több gyerek is gyakorolhat a pályán, a többiek gyakorolhatnak a pályák közötti 

(feszítsünk ki egy zsineget, vagy kötelet háló gyanánt a pályák között), illetve mögötti területeke (a háló 

magasságát, vagy a célpontokat jelölhetjük a falon).  

Használjuk ki jól a teret. A pályán lévő, illetve a pályán kívül gyakorló diákok végezhetik akár ugyanazt a 

feladatot, de adhatunk nekik különbözőeket is, amelyekhez nem szükséges pálya, vagy háló. 
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d. Feladatok – Négy vagy több játékos a pályán 

Amennyiben négy játékos a hálónál és másik négy a pálya hátsó részében áll, a játékosok vagy kizárólag 
a hálónál ejtenek és a pályán hátulról hátulra emelnek, vagy pedig hátulról a hálóhoz ejtenek és a hálótól 
hátulra emelnek. Ezekre a felállásokra rengeteg variáció létezik. 
Az alábbi példa bemutatja, hogy hogyan használható három pálya különféle módozatokban. 

1.  Az első pályán 16 gyerek gyakorolja az ütéseket a pályán keresztbe, amelyhez nincs szükség 

hálóra. Az 1-es és 2-es pálya közötti tér is kihasználható, ahol két gyerek tud a hálónál gyakorolni. 

2.  A második pályán 14 gyerek gyakorol. Négy-négy fő üt a pálya két végénél (háló nélkül) és három 

pár gyakorol a pálya közepén a háló felett. Egy pár a 2-es és 3-as számú pálya között is elfér, egy 
hálóként kifeszített kötél felett. 

3.  A harmadik pályán két-két páros játszik egymás ellen félpályán, de a csoport létszámától függően 

akár két játékos is játszhat egy ellen.  A pálya mögött négy további játékos gyakorolja a szervát 

egy a falon kijelölt célpontra. 

 
 
 

e. Páros, vagy három fős gyakorlatok 

Ez általában technikai célú gyakorlatoknál használatos. Ha a gyerekek a pálya első részében játszanak, 
akár három pár/csoport is elfér egyszerre egy pályán. A tanárnak és a diákoknak is oda kell figyelniük a 
földön szanaszét heverő labdákra, valamint figyelni kell arra is, hogy mindenki számára elegendő 
gyakorlási hely maradjon. 

Bizonyos gyakorlatokhoz úgy is beoszthatjuk a diákokat, hogy a háló mindkét oldalát optimálisan 
kihasználjuk. 

f. Gyakorlatok szünetekkel 

A feladatok szerepcserével váltakozzanak, így adott idő eltelte után egyszerre mozdulnak a csoportokat 
eggyel tovább a pályán. Illetve a pályán kívül dolgozók is becserélődnek a pályára, és fordítva. Ezzel 
nemcsak változatosabbá válik az óra, de a figyelem-összpontosítási készségek is erősödnek és magas 
szinten marad a motiváció is.  

1. PÁLYA 
Háló nélküli gyakorlatok 

Helykihasználás 
(ideiglenes háló) 

2. PÁLYA 
A játékosok cserélgetnek 

időközönként: gyakorlatok 

hálónál és háló nélkül 

Helykihasználás 

3. PÁLYA 

2-2 
Gyakorlat 
félpályán 

2-1 Gyakorlat 
félpályán 

 

A pálya mögötti tér használata 

a falon elhelyezett 
célpontokkal vagy fizikai 

gyakorlatok 
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g. Soklabdás feladatok – A tanár (vagy diák) a segítő 

A „segítő”a tollaslabdában egy olyan kifejezés, ami azt a szerepet írja le, amikor az edző/tanár/diák több labdát dob 

vagy üt folyamatosan, egymás után annak érdekében, hogy a másik játékos/játékosok sorozatban, rövid idő leforgása 

alatt minél több gyakorlási lehetőséghez jusson/jussanak. 

A segítői feladat nem könnyű, főleg annak, aki kezdő tollaslabdázó. A tanórák előtt mindenképpen szükséges a 
segítői feladat gyakorlása is. 

Nagyon fontos, hogy a segítő jól adja a labdát, csak így tud a partner hatékonyan gyakorolni. Minden segítő 

kötelessége koncentrálni és a tőle telhető legmagasabb színvonalon segíteni párját a gyakorlás során. 

A soklabdás feladatoknál akár az egész csoport is gyakorolhat egyszerre. A segítő folyamatosan adagolja a labdát, a 

gyerekek pedig egymás után, körforgásban, ütik azt vissza, és ütés után beállnak a sor végére. Így minden egyes 

diák a segítő által adott labdán gyakorolhat. (forgó rendszer) 

3. Segítői készségek 
 

Az a képesség, hogy a labdát pontosan és a megfelelő ütemben adagoljuk a gyerekeknek, igen fontos a gyakorlás 

szempontjából. A tanárok/edzők nagyon gyakran élnek ezzel a gyakorlási formával a tollaslabda tanítása során. 

A tollaslabda inkább egyéni, mint csapatsport – ennek ellenére hasznos, ha a játékosok csoportokban gyakorolnak és 

támogatniuk kell egymást az edzéseken a feladatok során. A segítői szerepkört fontos, hogy ne csak a tanárok, 

hanem a diákok is elsajátítsák. 

A program során számtalan gyakorlatnál lesz szükség erre a készségre, ezért a diákoknak is pontosan meg kell 

tanítani és el kell magyarázni, hogy hogyan segítsék egymást bizonyos ütésnemek tanulásánál és készségfejlesztő 

gyakorlatok során. 

Például, a segítő alulról dobja a labdát a hálóhoz (a hálónál történő ejtésnél és a kiemelésnél), és vagy alulról vagy 

felülről dobja a pálya hátulsó részében (a hátulról történő ejtéshez vagy emeléshez). Ahhoz, hogy a segítő mindezt 

megfelelően tegye, jól kell fognia a labdát. 

Pontossági, gyorsasági vagy távolsági játékokkal szórakoztatóan fejleszthetjük a segítői készséget. 

Bizonyos feladatoknál a segítőnek egyszerre 10-15 labdát is kézben kell tartania, és egymás után kell ütnie vagy 
dobnia őket a párjának. 

Azok a diákok, akiknek nehézséget okoz ennyi labda kézbentartása, megkérhetik egy társukat, hogy mellettük állva 

tartsa a labdákat és egyesével nyújtsa oda azokat. 

4. Biztonság 
 

Az alábbiakban néhány fontos biztonsági tanács olvasható a tollaslabda tanításához. 

• Figyeljünk oda a földön szanaszét heverő tollaslabdákra a gyakorlási- vagy játékidő alatt. 

• Biztosítsunk minden pár számára elegendő helyet, nehogy megüssék egymást a lendítések és ütések 

gyakorlása közben. 

• Biztosítsunk minden pár számára elegendő helyet, arra az esetre is felkészülve, hogy bal- és jobbkezes 

játékosaink is lesznek. 

• Biztosítsuk a segítők biztonságos elhelyezkedését – legyen elég hely a segítő és a gyakorló játékosok 

számára is. 

• Ellenőrizzük, hogy a hálótartó oszlopok elég stabilan állnak-e, illetve hogy az alapzat elég biztonságos-e, 

nehogy a gyerekek megbotoljanak és elessenek benne. 
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5. Játék – csoportok kezelése 
 

A bemelegítő szakasz feladatai közül sok játékként, váltóként, vagy lefutandó távként lett kialakítva. 
Ezeket többségében párban, vagy csapatban végeztetjük. Ebből kifolyólag a szervezés alapvető 

fontosságú. Minden tanárnak figyelembe kell vennie a következőket: 

• A diákok és csapatok száma és a feladat időtartama. 

• Hány diák, csoport, csapat és pálya van az órán? 

• Van -e elég hely a sportcsarnokban arra, hogy minden diák egyszerre dolgozzon? 

• Felszerelés és logisztika – hogyan osztjuk el a felszerelést a csoportok között? 

• A tanárok saját ötletei. Fontos, hogy a tanár kreatívan tudjon a felvázolt feladatokra tekinteni, és 

módosítsa azokat a diákok szükségleteinek, életkorának és képességeinek megfelelően. 
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4. Modul 

  Fizikai készségek 
 

TARTALOM 
 

1. Bevezetés 

2. Célok 

3. Testnevelés – alapvető testnevelési tartalom 

4. Összegzés 

A 4. Modul fókusza 
 

A 4. Modulban áttekintjük azokat a fizikai készségeket, amelyeket a program során fejleszteni fogunk. 

A modulban megismerjük a programba integrált alapvető fizikai tartalmat.  A modul ezen kívül kitér az órák 

anyagára, illetve azokra a konkrét gyakorlatokra, amelyek az alapvető koordinációs-, stabilitási- és 

egyensúlyi készségeket fejlesztik.   

Ezek a fizikai készségek elengedhetetlen fontosságúak a tollaslabdához szükséges technikai készségek 

kifejlesztéséhez. 

A 4. Modul tanulási céljai 
 

A Modul befejeztével Ön jobban megérti és átlátja majd: 

• mely fizikai készségeket fejlesztjük a program részeként; 

• az órákat és gyakorlatokat, melyek során ezen készségeket fejlesztjük. 

1. Bevezetés 
 

Minden óra rövid bevezetővel kezdődik, amely rávilágít a központi tanítási célokra. 

Ezt különféle fizikai fejlesztő feladatok követik, amelyek az óra technikai tartalmi elemeihez kapcsolódnak. 

Mind a technikai, mind a fizikai célokat lefedik az óra gyakorlatai. 

Mind a négy fő résznek megvan a saját technikai tartalma, melyet a feladatokba integráltunk.  
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Rész Technikai tartalom 

Tanulj meg győzni! 
 (4 óra) 

 Alapvető taktikai készségek fejlesztése egyéni és páros játékra is. 

Dobás és ütés 
(6 óra) 

 Felső ütések bevezetése és gyakorlása. 

Lendítés és dobás 
(2 óra) 

 Játék a pálya középső részén. A felső ütések előkészítése az alsó ütésekből 

átvezetve. 

Az első 10 lecke 
 (10 óra) 

 Ütőfogás, alsó ütések, labdamenet a hálónál, fonák adogatás, magas tenyeres 

adogatás, kiemelés a hálótól. 

Mind a négy fő résznek megvan a saját fizikai tartalma, melyet a feladatokba integráltunk. 

Rész Fizikai tartalom 

Tanulj meg győzni!  Gyorsasági és ügyességi készségek. 

Dobás és ütés  Felugrási és leérkezési készségek valamint stabilitás. 

Lendítés és dobás  Dobási és koordinációs készségek. 

Az első 10 lecke  Alapvető koordinációs, mozgás, stabilitás és egyensúly készségek. 

2. Célok 
 

Minden óra bemelegítéssel kezdődik. Ezek általában élvezetes fizikai feladatok, változatos kihívásokkal. 

Lényeges, hogy a diákok megtapasztalják és begyakorolják a tollaslabdához nélkülözhetetlen fizikai 

elemeket. Ez a folyamat lehetővé teszi a tanárok számára, hogy megismerjék és kiértékeljék a gyerekek 

fizikai erősségeit és gyenge pontjait. 

A hagyományos bemelegítő feladatokat felváltják általános és kifejezetten a tollaslabdához igazított fizikai 

képességfejlesztő gyakorlatok, amelyek még motiválják is a gyerekeket. 

A tanár feladata ellenőrizni a gyakorlatok intenzitását és frekvenciáját, hogy az mindig megfeleljen az 

adott csoport (és egyes gyerekek) képességeinek. 

Bizonyos fizikai gyakorlatok előzetes bemelegítést igényelnek, mivel a gyakorlat során a gyerekek a 

lehető legnagyobb intenzitással és gyorsasággal mozognak. 

Ebből kifolyólag, a gyerekeknek olykor szükségük van 3-4 percnyi általános bemelegítésre futással és 

egyszerű rugalmassági gyakorlatokkal, mielőtt a konkrét bemelegítési feladatokat elkezdenénk. A tanárok 

számára ezek a helyzetek jelölve vannak az óravázlatokban és a videóanyagban. 

Fontos megjegyeznünk, hogy a gyakorlatok nagy része és a játékok csoportfoglalkozásként van tervezve 

vegyes képességű csoportok számára. Emiatt a kevésbé mozgásszerető gyerekek is sok pozitív 

élménnyel gazdagodhatnak majd. 
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3. Fizikai feladatok – alapvető testnevelési tartalom 
 

1. rész – Az első 10 lecke 

Utalás a tanórákra – Alapvető koordinációs, mozgás, stabilitás és egyensúly készségek fejlesztése. 

Tanítási elem Feladat Óra (L) 
Videó (V) 

Tanítási tippek 

Szem-kéz koordináció. 

Az ütés „érzése”. 

Lufiütögetés. L1 

 V1 

 A lufiütögetés ideális kiindulási 
gyakorlat, mivel a lufik repülési 
sebessége igenalacsony. 

Sasszézás. 

Egy mozdulat – egy 
tollaslabda technikai elem. 

Tükörkép üldözés 
dobással. 

L2 

 V1 
 Az egyik láb üldözi a másikat, 

de sohasem éri utol. 

 Alacsony súlypont. 

Alsó dobás és elkapás. Irányító és üldöző. L2 

 V2 
 A dobás és elkapás nagyszerű 

előkészítő gyakorlat a 
tollaslabda  ütővel való 
ütéséhez. 

Fogócska. 

Mozgás, állóképesség és 
irányváltoztatás. 

Fogócska extra futással, 
miután valakit elkaptak.. 

L5 

 V1 
 Állóképesség, motiváció: „ne 

kapjanak el”. 

Egyensúly. Egyensúlyozni egy fejjel 
lefelé fordított tollaslabdát 
a fejünkön. 

Féllábon állva dobni és 
elkapni a tollaslabdát. 

Oda-vissza ugrálás egy 
lábon. 

L3 

 V2 

L3 

 V2 

L4 

 V1 

 Az egyensúly nagyon lényeges 
a tollaslabdában a mozgás 
kontrollálására, pl. kilépésnél, 
vagy ugrás utáni leérkezésnél. 

Reakcióidő.  

Reakcióképesség, hogy 
gyorsan tudjunk különböző 
irányokba indulni. 

Egy helyben mozgás - 
“taposás” - megadott jelre 
sprint. 

L4 

 V2 
 Ezt hangjelzéssel végezzük 

(taps, dobbantás, vagy 
sípszó). 

Stabilitás és egyensúly. Szoborjáték. L6 

 V1 
 Az egyensúly és a stabilitás 

alapvető fontosságúak a 
tollaslabda mozdulatok 
irányításához. 

Gyorsasági, ügyességi és 
állóképességi készségek. 

 

Váltók különféle 
kihívásokkal. 

Dobj a kockával és fuss!. 

L7 

 V1 

L10 

 V1 

 A feladatokat a gyerekek 
képességeihez kell igazítani. 

 A „csapatért” futni nagyszerű 
motiváció. 
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Tanítási elem Feladat Óra (L) 
Videó (V) 

Tanítási tippek 

Sprint, megállás és 
egyensúly. 

Váltó játékok. 

Az ütő egyensúlyozása. 

L8 

 V1 

L9 
 V2 

 A kilépési segíti megállni és 
tovább indulni. 

Dinamikus egyensúly. A messze előttünk lévő 
tollaslabda felvétele. 

L8 
 V2 

 Ismételjük meg a másik lábon 
is. 

Irányváltoztatás és 
agilitás. 

Comb érintő. L9 
 V1 

 Segíti a megfelelő 
lábmunkához szükséges 
készségeket. 
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2. és 3. rész – “Lendítés és dobás” / “Dobás és ütés” 

Fejleszti: 

• a dobási és koordinációs készségeket; 

• a felugrási és leérkezési készségeket, valamint a stabilitást; 

• a megfelelően koordinált és gyors lábmunkát. 

Utalás a tanórákra – Dobási, ügyességi és koordinációs gyakorlatok 

Tanítási elem Feladat Óra (L) 
Videó (V) 

Tanítási tippek 

A dobás tanulása. Dobójátékok 1. 

Tartsd a pályát üresen! 

L11 

 V1 

L11 
 V2 

 Ösztönözzük a megfelelő 
dobási technikát. 

Dobás lábmunkával: 
felugrás és érkezés. 

Dobójátékok 2. 

Váltójátékok futással és 
dobással. 

Árnyékolás. 

Dobó csapatjáték. 

L12 

 V1 

L12 
 V2 

L13 
 V1 

L14 
 V1 

 Kezdjünk dobni sasszézva, 
vagy előrefutva, folytassuk 
hátrafelé futva, végül 
lábcserével. 

Általános koordináció és 
rugalmasság. 

Mozgékonysági 
gyakorlatok. 

L15 
 V1 

 Kooperatív gyakorlatok. 

Dobás és ügyesség. Tollaslabda-üldözés. 

Lábmunka. 

L16 

 V1 

L18 
 V1 

 Rávilágít az egyéni 
motivációra és a 
versenyszellemre. 

Stabilitás. Alkartámasz gyakorlatok. L16 
 V2 

 Biztosítja a megfelelő 
testtartást. 

Koordinált sebesség. Gyors lábak. L17 
 V1 

  A tanár bemutatja és ellenőrzi 
a helyes kezdeti ütemet. 

Koordináció és sebesség. Lábmunka gyakorlatok 
sprintekkel. 

L4 
 V2 

 Biztosítsunk elegendő helyet. 
Keverjük a csoportokat. 
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4. rész – Tanulj meg győzni! 

Utalás a tanórákra  – A gyorsasági és ügyességi készségek fejlesztése. 

Tanítási elem Feladat Óra (L) 
Videó (V) 

Tanítási tippek 

Gyorsaság és 
ügyesség. 

Ügyességi létra 1. 

Ügyességi létra 2. 

L19 

 V1 

L20 
 V1 

 Lassú ütemben kezdjünk, hogy 
biztosak legyünk a feladatok 
megfelelő technikával való 
végrehajtásában. 

Gyorsaság. A “köves játék”. L22 
 V1 

 Szórakoztató játék, amely 
rávilágít az egyéni motivációra. 

 

4. Összegzés 
 

A tollaslabdához szükséges technikai készségek mellett akad néhány olyan motorikus készség is, amely 

nélkülözhetetlen a fizikai fejlődéshez, valamint a sporthoz általában. 

Ezen mozdulatok minősége mindig a gyorsaság és az irányítás lehető legjobb elegyétől függ. 

A karmozdulatokhoz (dobás és elkapás), csakúgy, mint a lábmozdulatokhoz (ugrások, leérkezések, 

sprintelés, megállás) nagyfokú rugalmasság és maximális kontroll szükséges. 

A kontroll fejlesztéséhez a tollaslabda játékosoknak kiváló egyensúlyérzékre és stabilitásra van szüksége, 

amelyek sok más sporthoz is elengedhetetlenek. 

A tollaslabda sok egyéb sport fizikai elemeit ötvözi, ám megvan a saját egyedülálló profilja is. 

Fontos megjegyeznünk, hogy lehetséges olyan különleges feladatokat összeállítani, amelyek az egyes 

játékosok fejlődése számára hasznosak, és amelyeket a gyerekek minden különösebb felszerelés nélkül 

végezhetnek. 

Ezek a gyakorlatok a tanórai környezeten kívül is sikeresen végezhetőek, és főként olyan gyerekeknek 

ajánljuk, akik szeretnének magasabb szintű készségeket elsajátítani. 
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5. Modul 

  Az első 10 lecke 
Ütés és mozgás – ütőfogások és ismerkedés a hálónál történő játékkal  

 
TARTALOM 

 
1. Bevezetés 

2. Célok 

3. Tartalmi magyarázat 

4. Összegzés 

A 5. Modul fókusza 
 

Az 5.,6.,7., és 8. Modul hátteret és információt kínál az Irány a tollaspálya! fő tollaslabda elemeinek 

tanításához. 

A 22 óravázlat négy különálló blokkban érhető el – amelyek itt az 5., 6., 7., és 8. modulban találhatók. 

A tanári kézikönyv ezen részeit az óravázlatokkal együtt tanácsos használni. 

• 5. Modul – Az első 10 lecke (10 óravázlat – 1-10-ig) 

• 6. Modul – Lendítés és dobás (2 óravázlat  – 11-12-ig) 

• 7. Modul – Dobás és Ütés (6 óravázlat  – 13-18-ig) 

• 8. Modul – Tanulj meg győzni! (4 óravázlat  – 19-22-ig) 

Az Első 10 lecke kifejezetten a tollaslabda területén még tapasztalatlan tanároknak és diákoknak készült. 

 

 Az Első 10 lecke: 

• bemutatja a tollaslabda alapvető készségeit; 

• biztosítja a kezdők számára – legyenek bármilyen képességűek is – a pozitív tollaslabda-élményt. 
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Az 5. Modul tanulási céljai 
 

A Modul befejeztével Ön jobban megérti és átlátja majd: 

• a két alkalmazott ütőfogást – a fonák ütőfogást és a tenyeres ütőfogást; 

• a kilépéseket a tollaslabdában, és a helyzeteket amelyekben használjuk őket; 

• a hálónál való ütéseket, többek között: 

–– a fonák ejtést a hálónál. 

–– a tenyeres ejtést a hálónál. 

–– a fonák kiemelést a hálótól. 

–– a tenyeres kiemelést a hálótól. 

• az adogatást – a fonák adogatást és a tenyeres magas adogatást. 

1. Bevezetés 
 

Ez a rész 10 órából áll. Minden egyes órának van egy technikai témája és egy ahhoz kapcsolódó fizikai 
fejlesztési területe. Ezek párhuzamosan haladnak előre. 

A tollaslabda esetében különösen fontos, hogy a gyerekek ne csak tollaslabda technikákat, hanem azokat 
konkrét tollaslabda játékhelyzetekben tanulják és gyakorolják. A diákoknak mindig érteniük kell, hogy egy-

egy technika milyen helyzetekben alkalmazható majd. 

Az órákon a technikai tartalom a feladatok és gyakorlatok „belső lényege”. 

2. Célok 
 

 Az első 10 lecke célja, hogy megtanítsa a tollaslabda alapvető mozdulatait és bemutassa a gyerekeknek 

a sportágat. 

Az első 10 lecke óravázlata a következőekre fókuszál: 

• Ütőfogás – egyszerű gyakorlatok az alapvető ütőfogások megtanulására. Ezek ismeretében a 

gyerekek képesek lesznek alsó ütéseket végezni és azokat labdamenetekben is alkalmazni. 

• Ütés – a gyerekek az ütéseket a pálya első részén kezdik gyakorolni, mivel az alsó ütések 

technikáit könnyebb megtanulni. A legelső technikai elemek, amelyeket megtanítunk, az ejtés a 

hálónál és a kilépések. 

• Adogatás – az adogatások és a hálónál való ejtések bevezetését Az első 10 lecke vége felé 

javasoljuk. Ezek az ütések előzik meg a fej fölötti ütések bevezetését. 

• Mozgás – az ehhez a szakaszhoz tartozó mozgási készségek a következők: 1) szökkenő elindulás, 

2) sasszé és 3) kilépések. Ezen mozgási készségek alapvető fontosságúak a megfelelő 

tollaslabda lábmunka elsajátításához.  
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3. Tartalmi magyarázat 
 

A tanári kézikönyv ezen része a Az első 10 lecke tartalmi összetevőire fókuszál. Segítségével a tanárok 

jelentősen tájékozottabbak lesznek a témában. Fontos megjegyeznünk, hogy az ehhez a részhez tartozó 

óravázlatokban is utalunk a tartalmi elemekre. 

Ennek a résznek a főbb tartalmi elemei a következők: 

a. fonák ütőfogás, tenyeres ütőfogás és ütőfogás váltás 
b. kilépés és elindulás 

c. bevezetés az ütésekhez 

d. játék a hálónál – ejtés a hálónál: fonák és tenyeres 

e. fonák adogatás 

f. kiemelés a hálótól: fonák és tenyeres 
g. tenyeres magas adogatás 

a. Ütőfogás és ütőfogás-váltás 

Ebben a szakaszban kétfajta ütőfogást tanítunk: 

1. a fonák ütőfogást és 

2. a tenyeres ütőfogást. 

Ezeket alább részletesen is tárgyaljuk. 

1. A fonák ütőfogás 

A fonák ütőfogást elsősorban a test előtti egyszerű fonák ütésekhez használjuk. Például: ejtések a hálónál, 

kiemelések a hálótól, letámadások a hálónál, fonák adogatások és fonák megütések (amikor a test előtt 

ütjük meg a labdát). A játékosok a hüvelykujjukat az ütő markolatának hátsó részére helyezik, kis rést 

hagyva a kezük és a markolat között. 

 

Fonák ütőfogás messziről 
 

 

Fonák ütőfogás közelről 
 

 

A hüvelykujj helye 
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Utalás a tanórákra  – A fonák ütőfogás 

Tanítási elem Feladat Óra (L) 
Videó (V) 

Tanítási tippek 

A fonák ütőfogás Fonák ütőfogás gyakorlása 
lufival. 
 

L1 

 V3 
 

 Ennél az ütőfogásnál a 
játékosok a hüvelykujjukat az 
ütő markolatának hátsó 
részére helyezik, 
párhuzamosan a nyéllel, kis 
rést hagyva a kezük és a 
markolat között. 

 Ujjaikat lazán tartják. 

 A kézfej hátulja irányítja a 
mozdulatot. 

 

Ütőfogásokkal kapcsolatos további gyakorlófeladatokért kérjük, tekintse meg a 2. számú fogásról – a 

tenyeres ütőfogás ról szóló részt! 
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2. A tenyeres ütőfogás és további gyakorlatok 

A tenyeres ütőfogást olyan típusú ütéseknél használjuk, ahol a labda a játékossal egy magasságban van, 

mind a tenyeres, mind pedig a fonák oldalon. 

A hüvelykujj és a mutatóujj „V” alakot alkotnak az ütő markolatán. Fontos, hogy a „V” csúcsa hogyan 

helyezkedik el. Ez az alábbi ábrán látható. 

 

A tenyeres ütőfogás a 

labdával egy magasságban 

 

 

A tenyeres ütőfogás közelről 

 

 

A „V” csúcsának 
elhelyezkedése 

. 

Utalás a tanórákra  – Ütőfogások és azok gyakorlása 

Tanítási elem Feladat Óra (L) 
Videó (V) 

Tanítási tippek 

Tenyeres ütőfogás Tartsuk a lufit a levegőben 
tenyeres ütőfogással. 

 

L1 

 V4 
 

 A hüvelykujj és a mutatóujj „V” 
alakot alkotnak az ütő 
markolatán. A tenyér irányítja a 
mozdulatsort. Az ujjak 
szétterítve. 

 Jelöljük meg az ütő markolatát 
a képen bemutatottak szerint. 

Ütőfogások irányítása. Fonák és tenyeres 
ütőfogás gyakorlása 
párokban. 

 

L1 

 V5 
 

 Először külön-külön 
gyakoroljuk az ütőfogásokat. 

 A könyök a test előtt 
helyezkedik el. 

 A kéz a labda irányába 
mozdul. 

A kéz a labda felé 
mozdul. 

Fonák és tenyeres 
ütőfogás gyakorlása 
párokban. 

L2 

 V4 
 

 A könyök a test előtt 
helyezkedik el. 

 A kéz élénken a labda 
irányába mozdul. 
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Tanítási elem Feladat Óra (L) 
Videó (V) 

Tanítási tippek 

Ütőfogás-váltás – 
fonákról 

tenyeres ütőfogásra. 

Ütőfogás-váltás labda 
nélkül, 

majd labdával. 

Játék – Találj a célba! 

L2 

 V3 

 V4 

L2 

 V5 

 Ütőfogás-váltás fonákról 
tenyeres ütőfogásra laza, de 
aktív ujjakkal. 

 Ütőfogás-váltás laza ujjakkal, a 
kézfej elfordítása nélkül 
(„ujjmunka”). 

Testtartás a 

gyakorlatok során. 

Minden feladatnál 

fontos. 

 
 Az ütéseket a testtől távol, 

nem pedig annak közelében 
végezzük. 

Alkarmozgás. Ütőfogás-váltás labdával. L2 

 V4 
 

 Előkészítés: A könyök a test 
előtt helyezkedik el. 

 Hátralendítés: Az ütőt lazán 
tartva karunkat hátrahúzzuk. A 
kar kissé megfeszül. 

 lőrelendítés: A kéz 
lendületesen mozdul és a kar 
kinyújtózik a labda felé 
(hosszú kar). Az ujjak az ütés 
pillanatában erősen szorítják a 
markolatot. 

 Az ütés befejezése: Az ütés 
végeztével gyorsan szerezzük 
vissza az irányítást az ütő 
felett. 

Sasszé-lépések 
(alapvető tollaslabda 
technikai elem). 

Tükörképüldözés. L2 

 V1 
 

 Az egyik láb üldözi a másikat, 
de sohasem éri utol. 

 Alacsony súlypont. 

Sasszé és ütés együttes 
gyakorlása. 

Gyakorlás segítővel 

Sasszé és ütés 1+2 és 

további alternatívák. 

L5 

 V3 

 V4 

 V5 

 Ezek a feladatok lehetővé 
teszik a futás és ütés irányított 
gyakorlását. 

 Mindez elősegíti a helyes 
technika kialakítását. 



 

b. A kilépés bevezetése – kilépés és elindulás 

Bemutatás Hol és mikor használatos a kilépés? A kilépés technikája. 

Kilépés 

 A kilépés leginkább egy 
nagy lépésre hasonlít. A 
jobb oldali képeken jól 
látható, hogy hol és mikor 
alkalmazható a kilépés a 
pályán. 

 A kilépéseket többségében 
az a láb végzi, amelyik 
oldalon az ütő van. Néha 
azonban a másik lábbal is 
történik kilépés. 

 

 

A hálónál, amikor a 
játékos ejt, kiemel 
vagy letámad. 
 

 

A pálya középső 
részénél, amikor a 
labda valamelyik 
oldalon a játékos 
mellett van.  
 

 

A pálya hátulsó 
részénél, amikor a 
labda a játékos mögé 
kerül. 
 

 A kilépő láb lábfeje a labdára mutat. 

 Figyeljünk rá, hogy a sarkunk érintse 
elsőként a talajt. 

 A kilépő láb térde és lábfeje egy irányba 
mutat, ezzel is védve a térd- és 
bokaízületeket. 

 A lábfej végiggördül a lábujjakon és a labda 
megütési pontjának irányába mutat (ezzel 
biztosítva a stabilitást és az egyensúlyt). 

 A hátsó láb kifordul, hogy segítse az 
egyensúlyt és nagyobb mozgásteret 
biztosítson.  

  A hátsó térdet kissé hajlítsuk be, hogy 
csökkentsük a térdízület terhelését. 

 Használjuk kinyújtott hátsó karunkat 
ellensúlyozásra. 

Ezen technikáról készült videofilm letölthető 
a BWF honlapjáról. www.bwfbadminton.org 

 
 



 

Utalás a tanórákra  – Kilépés 

Tanítási elem Feladat Óra (L) 
Videó (V) 

Tanítási tippek 

A kilépés. Lépjünk ki a hálóhoz! L3 

 V3 

 V4 
 

 Először próbálkozzunk labda 
nélkül. 

 Hangsúlyozzuk, hogy fontos 
kinyújtózni, hogy elérjük a 
labdát. 

 Próbáljuk meg elkerülni a 
lábfej csavarodását. 

Egyensúlyi testhelyzet 

a hálónál. 

Lépjünk ki a hálóhoz! L3 

 V3 
 

 A törzs egyenes, az ütőt tartó 
kéz kinyújtva. 

 Egyenesen álló testhelyzet. 

 

c. Az ütések bevezetése 

1. Szakasz: Az ütési készségek fejlesztése 

Tárgyak (pl. labda) dobása és elkapása során a kezek közvetlenül kapcsolatba és kölcsönhatásba 

kerülnek az adott tárggyal. 

Az ütővel való ütés ettől lényegesen eltér. Ennek során a játékosnak alkalmazkodnia kell ahhoz, hogy az 

elütött tárgy közvetlen kölcsönhatásba, kapcsolatba az ütő fejével kerül, amely bizonyos távolságra van a 

kéztől. 

A gyakorlással azt a folyamatot kell segíteni, amely átvezet az elkapás és dobás mozdulatától a 
tollaslabda ütővel történő megütéséhez. 
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2. Szakasz: Ütés kézzel 

A tárgyak (pl. labda) dobásának és elkapásának egyik továbbgondolt verziója a kézzel való ütés. Éberen 

kell figyelnünk a levegőben lévő tárgyat, és kezünket és lábunkat összehangoltan mozdítanunk, hogy 

kezünkkel sikeresen elüthessük azt. 

Egyszemélyes gyakorlat: a tenyerünkkel egy puha labdát vagy 

lufit próbáljunk ütögetve a levegőben tartani. 

Először csak az egyik kezünket használjuk, majd csak a 

másikat, végül próbálkozzunk váltott kézzel. 

Próbáljuk meg a levegőben tartani a labdát/lufit, miközben 

különféle gyakorlatokat végzünk – például feküdjünk le a földre, 

majd keljünk fel.  

Egyszemélyes gyakorlat: a kézfejünk hátuljával egy puha labdát 

vagy lufit próbáljunk ütögetve a levegőben tartani. 

Először csak az egyik kezünket használjuk, majd csak a 

másikat, végül próbálkozzunk váltott kézzel. 

Próbáljuk meg a levegőben tartani a labdát/lufit, miközben 

különféle gyakorlatokat végzünk – például feküdjünk le a földre, 

majd keljünk fel.  

Egyszemélyes gyakorlat: mindkét tenyerünkkel és kezünk hátsó 

oldalával próbáljunk egy puha labdát vagy lufit ütögetve a 

levegőben tartani. 

Próbáljunk meg különféle gyakorlatokat sorozatban elvégezni. 

 

Egyik kezünkkel egy puha labdát vagy lufit tartsunk a fejünk 

fölött. Nyújtsuk a labda irányába a másik kezünket. Fordítsuk el 

a karunkat, hogy lássuk a tenyerünket. Ezután üssük ki a labdát 

a kezünkből a tenyerünkkel. 

Próbáljuk úgy befejezni az ütést, hogy a kivezetésnél a 

kézfejünk hátsó részére nézzünk (lefelé fordított tenyérrel). 

Ez a fej fölötti ütések technikájának első előkészítő gyakorlata. 

 

Próbáljunk megy gyors labdameneteket játszani párunkkal, egy 

puha labdát vagy lufit ütögetve tenyerünkkel és kézfejünk hátsó 

oldalával. 

Ezt a gyakorlatot ülve és állva is végezhetjük. 
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3. Szakasz: Nagyon rövid ütőfogással történő ütés 

A nagyon rövid ütőfogás hozzásegíti a játékosokat a sikerélményhez, mert a tárgy amit el szeretnének 

ütni, még az ütés pillanatában is viszonylag közel van a kézhez. 

 

 
 

 

 

A “T”-pont közvetlen közelében fogjuk 
 az ütőt, a kéz hátulja felfelé néz. 

Alkarunk forgatásával igyekezzünk 
 egy puha labdát, lufit vagy  

tollaslabdát a levegőben tartani. 
 

 

A “T”-pont közvetlen közelében fogjuk az ütőt, mutatóujjunk alul,  
az ütő feje mentén helyezkedik el. 

Alkarunk forgatásával igyekezzünk egy puha labdát, lufit 
vagy tollaslabdát a levegőben tartani. 

 

 

 

 

 

 
A “T” közvetlen közelében fogjuk az 
ütőt, mutatóujjunk alul, az ütő feje 

mentén helyezkedik el. Érintsük meg a 
labdát a húrokkal. 

Majd húzzuk vissza 
az ütőt alkarunk forgatásával. 

Ütögessük a labdát az alkar 
forgatásával (a játékos a 

forgatásoknál megpillantja 
kézfejének hátulsó oldalát). 

 

4. Szakasz: Átmenet 

Fokozatosan növeljük az ütőfogás hosszát, miközben a lufit nem engedjük leesni. Ezután folytassuk a 

megkezdett gyakorlatot, de a lufit cseréljük tollaslabdára. 



d. Játék a hálónál 

1. Fonák ejtés a hálónál 

Ahová a labdát ütjük Amikor használjuk Amiért használjuk 

Ennél az ütésnemnél a labdát a 
pálya elülső részéből a másik 
térfél elülső részébe ütjük, olyan 
közel a háló tetejéhez, amennyire 
csak lehetséges. 

 

 
Amikor a pálya elülső részében 
vagyunk és a labda a háló szintje 
alá esett. 

(védekezési/semleges zóna). 

 

Hogy ellenfelünket előre 
mozdítsuk, ezzel támadási 
lehetőséget teremtve a pálya 
hátsó részében. 

Hogy ellenfelünket kiemelésre 
kényszerítsük, ezáltal támadó 
helyzetet hozzunk létre. 

Az ütés felépítése 

Előkészítés 

 Tenyeres ütőfogás. 

 Törzsünk előtt tartjuk az ütőt. 

 

 

Hátralendítés 

 Váltás laza fonák ütőfogásra. 

 Lazán nyújtsuk karunkat a 
labda irányába. 

 Az alkar elfordul. 

 Az ütő húrozott feje megérinti a 
labdát. 

 

Előrelendítés 

 Használjuk ki egész testünk 
lendületét. 

 Toljuk az ütőt keresztül a 
labdán. 

 

 

Az ütés kivezetése 

 Emeljük fel az ütőt 
alaphelyzetbe és készüljünk fel 
ellenfelünk következő ütésére. 

 

Ezen technikáról készült videofilm letölthető a BWF honlapjáról. www.bwfbadminton.org  
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2. Tenyeres ejtés a hálónál 

Ahová a labdát ütjük Amikor használjuk Amiért használjuk 

Ennél az ütésnemnél a labdát a 
pálya elülső részéből a másik 
térfél elülső részébe ütjük, olyan 
közel a háló tetejéhez, amennyire 
csak lehetséges. 

 

 
Amikor a pálya elülső részében 
vagyunk és a labda a háló szintje 
alá esett. 

(védekezési/semleges zóna). 

 

Hogy ellenfelünket előre 
mozdítsuk, ezzel támadási 
lehetőséget teremtve a pálya 
hátsó részében. 

Hogy ellenfelünket kiemelésre 
kényszerítsük, ezáltal támadó 
helyzetet hozzunk létre. 

Az ütés felépítése 

Előkészítés 

 Tenyeres ütőfogás. 

 Törzsünk előtt tartjuk az ütőt. 

 

 

Hátralendítés 

 Lazán nyújtsuk karunkat a 
labda irányába. 

 Az alkar elfordul. 

 Az ütő húrozott feje megérinti a 
labdát. 

 

Előrelendítés 

 Használjuk ki egész testünk 
lendületét. 

 Toljuk az ütőt keresztül a 
labdán. 

 

 

Az ütés kivezetése 

 Emeljük fel az ütőt 
alaphelyzetbe és készüljünk fel 
ellenfelünk következő ütésére. 

 

 
Ezen technikáról készült videofilm letölthető a BWF honlapjáról. www.bwfbadminton.org 



 

Utalás a tanórákra  – Fonák és tenyeres ejtés a hálónál 

Tanítási elem Feladat Óra (L) 
Videó (V) 

Tanítási tippek 

Fonák és tenyeres ejtés 
a hálónál. 

Ejtés. 

Haladó feladatok. 

L3 

 V4 

L3 

 V5 
 

Előkészítés: Testünk előtt 

tartjuk az ütőt. 
(hosszú kar). 

Hátralendítés: laza 
ütőfogással csak nagyon kicsit 
lendítünk. 

Előrelendítés: laza 
ütőfogással ás ujjaink pontos 
irányításával finoman üssük át 
a labdát a hálón. 

Az ütés kivezetése: épp csak 

amennyire szükséges. 

Kezdjük fonákkal, majd 
váltsunk tenyeresre, végül 
váltakozva gyakoroljuk. 

Először lábmunka nélkül, 
később kilépéssel végezzük. 

Labdamenet: ejtés a 
hálónál. 

Haladó gyakorlat. L3 

 V5 
 

 Ujjaink lazák, hogy könnyedén 
ütőfogást válthassunk kezünk 
forgatása nélkül.  
(ujj-munka). 

Ejtés a hálónál 
mozgással. 
(elindulás-lépés-kilépés) 

Ejtés a hálónál és 
elindulás. 

L3 

 V3 

 V4 

 V5 

 

 
 

 Igyekezzünk kontrollálni 
karunk mozgását, miközben a 
labda felé nyúlunk. 

 Az egyszerű kilépéstől 
haladjunk tovább a sasszéval 
összekötött kilépés felé, végül 
pedig gyakoroljuk a szökkenő 
elindulást, sasszét és kilépést 
együtt. 

Szórakoztató feladatok 
a hálójátékhoz. 

Játékok: Hálókirály 1-3 L6 

 V2 

 V3 

 V4 

 Kérjük, olvassa végig a 
biztonsági szempontokat a 
játékok részletes leírásánál. 

 



e. Fonák adogatás 

Ahová a labdát ütjük Amikor használjuk Amiért használjuk 

A tollaslabda szabályai szerint a 
tollaslabdának az egyik adogatótérből 
az átlósan szemben lévő adogatótérbe 
kell érkeznie. 

A rövid fonák adogatások esetében a 
labda a háló tetejéhez igen közel 
halad el, és az átlósan szemben lévő 
adogatótér első részébe érkezik. 

 
Párosban és férfi egyesben 
használatos ütésfajta a 
labdamenet indítására, 
védekezői/semleges 
helyzetekben. 

 

Hogy korlátozzuk az ellenfél 
támadási lehetőségét. 

Hogy támadási lehetőséget 
hozzunk létre saját magunk 
számára. 

 

Az ütés felépítése 

Előkészítés 

 Az alapállás különféle lehet; 
leggyakoribb esetben az ütős kéz 
oldalának lába láb van előrébb, a 
„T”-ponthoz közel. 

 Rövid, laza fonák ütőfogás 
(párosban). 

 Az ütő a törzs előtt helyezkedjen el. 

 Helyezzük a tollaslabdát az ütőre. 

Hátralendítés 

 Lendítsük kissé hátra az ütőt. 

 Az ütőfejet kissé döntsük 
meg. 

Előrelendítés 

 Toljuk át az ütőt a labdán. 

 Engedjük ki a kezünkből a 
labdát. 

Az ütés kivezetése 

 Folytassuk a toló mozdulatot. 

 Emeljük fel az ütőt, hogy 
felkészülten fogadjuk az 
adogatásunk visszaütését. 

 



 

Utalás a tanórákra  – Fonák adogatás 

Tanítási elem Feladat Óra (L) 
Videó (V) 

Tanítási tippek 

Fonák adogatás A fonák ütőfogás 
átismétlése, 

majd ismerkedés a fonák 

adogatással. 

 

L7 

 V3 

 V4 
 

 A helyes technika elmondása 
és bemutatása szükséges. 

 Tanács: Üssünk kézből! 

 
 
 



f. Fonák és tenyeres kiemelés a hálótól 

1. Fonák kiemelés a hálótól 

Ahová a labdát ütjük Amikor használjuk Amiért használjuk 

A hálótól való kiemelések 
esetében a labda a pálya elülső 
részéből az ellenfél térfelének 
hátulsó részébe érkezik. 

A támadó kiemelések olyan 
magasan szállnak, hogy 
ellenfelünk éppen hogy csak ne  
érje el a labdát az ütőjével 
középről. 

A védekező kiemelések ennél 
jóval magasabban szállnak. 

 
Amikor a pálya elülső részébe 
kapjuk a labdát, és épp egy 
kicsivel a háló szintje alatt érjük el 
(a semleges zónában) – 
lehetőségünk nyílik támadó 
kiemelésre. 

Amikor ugyanezt a labdát csak 
jóval a háló szintje alatt érjük el (a 
védekezési zónánkban) – 
védekező kiemelésre lehet 
szükség. 

A támadó kiemeléssel 
megpróbáljuk a labdát az ellenfél 
mögé ütni, hogy ő csak gyengébb 
ütéssel tudja azt visszaütni. 

A magasabb, védekező 
kiemelések hátra kényszerítik az 
ellenfelet, ezzel némi időhöz 
juttatják az ütést végző játékost, 
hogy visszanyerje alaphelyzetét 
és egyensúlyát. 

Az ütés felépítése 

Előkészítés 

 Tenyeres ütőfogás. 

 Az ütő a törzs előtt helyezkedik 
el. 

 

Hátralendítés 

 Váltás laza fonák ütőfogásra. 

 Lazán nyújtsuk karunkat a 
labda irányába. 

 Karunkat forgassuk fonák 
irányban kifelé. 

Előrelendítés 

 Üssünk át a labdán. 

Az ütés kivezetése 

 Az ütő lendülete miatt a kar 
tovább fordul befelé, amint a 
fogás ellazul. 

 



 

 
 

55 
 

2. Tenyeres kiemelés a hálótól 

Ahová a labdát ütjük Amikor használjuk Amiért használjuk 

A hálótól való kiemelések 
esetében a labda a pálya elülső 
részéből az ellenfél térfelének 
hátulsó részébe érkezik. 

A támadó kiemelések olyan 
magasan szállnak, hogy 
ellenfelünk éppen hogy csak ne  
érje el a labdát az ütőjével 
középről. 

A védekező kiemelések 
magasabban szállnak. 

 
Amikor a pálya elülső részébe 
kapjuk a labdát, és épp egy 
kicsivel a háló szintje alatt érjük el 
(a semleges zónában) – 
lehetőségünk nyílik támadó 
kiemelésre. 

Amikor ugyanezt a labdát csak 
jóval a háló szintje alatt érjük el (a 
védekezési zónánkban) – 
védekező kiemelésre lehet 
szükség. 

A támadó kiemeléssel 
megpróbáljuk a labdát az ellenfél 
mögé ütni, hogy ő csak gyengébb 
ütéssel tudja azt visszaütni. 

A magasabb, védekező 
kiemelések hátra kényszerítik az 
ellenfelet, ezzel némi időhöz 
juttatják az ütést végző játékost, 
hogy visszanyerje alaphelyzetét 
és egyensúlyát. 

Az ütés felépítése 

Előkészítés 

 Tenyeres ütőfogás. 

 Az ütő a törzs előtt helyezkedik 
el. 

 

Hátralendítés 

 Lazán nyújtsuk ki a karunkat. 

  Karunkat forgassuk kifelé 
tenyeres irányban.  

 Hajlítsuk hátra a csuklót. 

Előrelendítés 

 Hirtelen egyenesítsük ki a 
csuklónkat. 

 Üssünk át a labdán. 

Az ütés kivezetése 

 Az ütő lendülete miatt a kar 
tovább fordul befelé, miközben 
a fogás ellazul. 

 

 
Ezen technikáról készült videofilm letölthető a BWF honlapjáról. www.bwfbadminton.org



 

Utalás a tanórákra  – Fonák és tenyeres kiemelés 

Tanítási elem Feladat Óra (L) 
Videó (V) 

Tanítási tippek 

Fonák kiemelés a 
hálótól. 

Több gyerekkel forgásban 
gyakoroljuk. 

L8 

 V3 

 V4 
 

Előkészítés: Törzsünk előtt 

tartjuk az ütőt laza ütőfogással, 
az ütő feje a kezünk szintje 
felett helyezkedik el. 

Hátralendítés: Rövid, gyors 
könyökhajlítás és az alkar 
együttes gyors lefelé fordítása. 

Előrelendítés: Hüvelykujjunk 

erősen rászorít az ütő 
markolatára és 
ostorcsapásszerűen megütjük 
a labdát, miközben az alkar 
visszafordul, a könyök pedig 
kiegyenesedik. 

Az ütés kivezetése: Az ütő 

visszatér törzsünk elé. 

Cél: törekedjünk arra, hogy a 

kiemelés ugyanúgy nézzen ki, 
mintha ejtenénk. 

Fonák kiemelés a 
hálótól. 

Több gyerekkel forgásban 
gyakoroljuk. 

L9 

 V3 

 V4 
 

Előkészítés: Törzsünk előtt 

tartjuk 

az ütőt laza ütőfogással, az ütő 
feje a kezünk szintje felett 
helyezkedik el. Az alkar kifelé 
fordul, a csukló hátrafeszül. 

Hátralendítés: Az alkar tovább 

hajlik és a csukló ugyanúgy 
hátrafeszül. 

Előrelendítés: Az alkar 
visszafordul a csukló pedig 
kiegyenesedik, és 
ostorcsapásszerűen megütjük 
a labdát. 

Az ütés kivezetése: Az ütő 

visszatér törzsünk elé. 

Cél: törekedjünk arra, hogy a 

kiemelés ugyanúgy nézzen ki, 
mintha ejtenénk. 

 

Játékok Több gyerekkel forgásban 
gyakoroljuk. 

L10 

 V3 

 V4 

 

 

 
 



g. Tenyeres hosszú adogatás 

Ahová a labdát ütjük Amikor használjuk Amiért használjuk 

A tollaslabda szabályai szerint a 
labdának az egyik adogatótérből az 
átlósan szemben lévő adogatótérbe 
kell érkeznie. 

A magas adogatások az ellenfél 
adogatóterének hátsó részébe 
érkeznek, és függőlegesen esnek le. 

A magas adogatások jellemzője 
továbbá, hogy a pálya közepére 
irányulnak, így csökkentik a 
visszaütés lehetséges szögét. 
Ellenkező esetben nagyon nehéz 
elérni fogadást. 

 
A tenyeres hosszú adogatás általában 
egyesben használatos ütésfajta a 
labdamenet indítására, 
védekezői/semleges helyzetekben. 

Leginkább női egyesben használatos, 
alkalmasint férfi egyesben is. 

 

A szerva variálása érdekében (más 
kihívást támaszt, mint a rövid 
adogatások). 

A játékosnak jobban fel kell néznie, 
ezáltal kevésbé tudja, hogy hol áll az 
adogató. 

 

Az ütés felépítése 

Előkészítés 

 Az adogatótéren belül állunk, 
oldalt fordulva. 

 Tenyeres ütőfogás. 

 Az ütőt és a labdát magasba 
emeljük. 

 Súlyunkat hátsó lábunkra 
helyezzük. 

Hátralendítés 

 A súlypont lassan elindul előre. 

 Ejtsük a labdát oldalra/előre. 

 Engedjük lefelé az ütőt. 

 Hajlítsuk hátra a csuklót és 
fordítsuk kifelé az alkart. 

Előrelendítés 

 Folytassuk a súlypont első lábra 
való áthelyezését. 

 Lendítsük előre az ütőt. 

 Gyorsítsuk fel az ütő fejét alkarunk 
visszafordításával és a csukló 
kiegyenesítésével. 

 Alulról üssük meg a labdát – a kéz 
a test előtt (és mellett) van már. 

Az ütés kivezetése 

 A lendület továbbviszi az ütőt 
magasan és hosszan. 
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4. Összegzés 
 

Azzal, hogy a pálya elülső részében végzett gyakorlatokkal kezdjük a foglalkozásokat, lehetőséget 

nyújtunk minden diáknak a kezdeti fejlődére és a gyors sikerélményekre. 

Az ütések tanításához a mozdulatsort négy fő részre osztottuk: 

• Előkészítés. 

• Hátralendítés. 

• Előrelendítés. 

• Az ütés kivezetése. 

Ezzel a felosztással könnyűszerrel javíthatunk a gyerekek technikáján és adhatunk visszajelzéseket. 

Tanítási technikák és azok egymásra épülő sorrendje: 

• bemutatás – utánzás; 

• képek; 

• próbálkozások és hibák javítása - visszajelzéssel; 

• labda nélküli gyakorlás és a 4 rész összekapcsolása. 

A első tíz óra fejlődési szakaszai a következők: 

• Ütőfogások és ütőfogás-váltás . 

• Kilépés és elindulás. 

• Ejtések a hálónál. 

Ezeket követi a: 

• Fonák adogatás. 

• Fonák és tenyeres kiemelés a hálótól. 

• Tenyeres hosszú adogatás. 
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6. Modul 

  Lendítés és dobás 
A pálya középső része  

 
TARTALOM 

 
1. Bevezetés 

2. Célok 

3. Tartalmi magyarázat 

4. Összegzés 

A 6. Modul fókusza 
 

Az 5.,6.,7., és 8. Modul hátteret és információt kínál az Irány a tollaspálya! fő tollaslabda elemeinek 

tanításához. 

A 22 óravázlat négy különálló blokkban érhető el – amelyek itt az 5., 6., 7., és 8. modulban találhatók. 

A tanári kézikönyv ezen részeit az óravázlatokkal együtt tanácsos használni. 

• 5. Modul – Az első 10 lecke (10 óravázlat – 1-10-ig) 

• 6. Modul – Lendítés és dobás (2 óravázlat  – 11-12-ig) 

• 7. Modul – Dobás és Ütés (6 óravázlat  – 13-18-ig) 

• 8. Modul – Tanulj meg győzni! (4 óravázlat  – 19-22-ig) 

A 6. Modul a pálya középső részén történő játékra koncentrál. Az itt bemutatott gyakorlatok arra 

szolgálnak, hogy  felkészítsék a gyerekeket a fej fölötti ütésekre. 

A labdamenetek ebben a szakaszban már gyorsabbak, ezért a tanároknak nagyon fontos figyelniük és 

ellenőrizniük, hogy a labdamenetek sebessége megfelel-e a diákok szintjének. 
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A 6. Modul tanulási céljai 
 

A Modul befejeztével Ön jobban megérti és átlátja majd: 

• a ‘készenléti helyzet’-et; 

• az ütő sebességének, a dobási mozdulatnak és a labdamenet-készségnek a fontosságát; 

• A fonák megütést – és hogy hol használatos a tollaslabdában; 

• A tenyeres megütést – és hogy hol használatos a tollaslabdában. 

1. Bevezetés 
 

A „Lendítés és dobás” fejezetben tárgyalt területek a pálya középső részénél való játékra koncentrálnak 

és felkészítik a kezdő gyerekeket a fej fölötti ütésekre. 

Rész Technikai tartalom 

Lendítés és dobás Gyakorlás a pálya középső részénél – a feladatok arra lettek tervezve, hogy 
felkészítsék a kezdő gyerekeket a fej fölötti ütésekre. Az itt bevezetett 
technikák a következők: 

• Fonák megütés 

• Tenyeres megütés 

• Fonák blokkolás 

 

A tanulási szempontok igen lényegesek a feladatok elvégzéséhez. 

Régi hagyomány, hogy a kezdők a pálya hátsó részében alkalmazott technikákkal kezdik a tanulást, ami 

nem ritkán oda vezet, hogy a tanulók frusztrálttá válnak, nincs részük sikerélményekben, a technikát pedig 

hibásan tanulják meg. 

Ebben a programban azonban a kezdő tanulók először a pálya első részében alkalmazott technikákat 

sajátítják el. Ezáltal magabiztosabbak lesznek, és sikerrel haladnak tovább a pálya középső- és hátsó 

részében alkalmazott technikák megtanulásában. 

2. Célok 
 

Gyakorlás a pálya középső részén 

Az első 10 lecke végeztével a diákok: 

• magabiztosak a hálónál; 

• labdameneteket játszanak hálóval; 

• képesek a hálótól a pálya hátulsó részébe ütni a labdát; 

A két (11 és 12) középpálya fejlesztésére szánt tanóra célja, hogy: 

• növelje a labdamenetek sebességét; 

• felkészítse a gyerekeket a fej fölötti ütésekre.  
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Amikor a diákok a hálótól továbbhaladnak a pálya középső részére, a labda hosszabb útja miatt 

több idejük lesz annak röppályáját bemérni. 

Ezért a labdamenetek sebessége megnövelhető az ütőmozdulatok felgyorsításával. 

A program ezen részében kiemeljük annak a fontosságát, hogy: 

• minden ütést felkészülten kell várni; 

• és minden ütés után vissza kell térni a megfelelő alaphelyzetbe, amelyben felkészülten várhatjuk a 

következő ütést. 

Mindezt könnyebb úgy megtanulni, hogy a labdamenet sebessége is erre ösztönzi a játékosokat. 

3. Tartalmi magyarázat 
 

Utalás a tanórákra  – Lendítés és dobás 

Tanítási elem Feladat Óra (L) 
Videó (V) 

Tanítási tippek 

Készenléti helyzet Minden gyakorlatot 
magyarázzunk, 
demonstráljunk és 
erősítsünk meg! 

 

L11 

 V3 

 V4 
 

 A test előre dől, térdek 
enyhén behajlítva, a sarok 
a földről felemelkedik, az 
ütő a törzs előtt, az ütő 
feje a kéz felett.. 

Játék gyors 
ütőmozdulatokkal 
(ütőgyorsaság) 

Dobó gyakorlatok az 
ütőgyorsaság 
fejlesztésére. 

Ütős feladatok. 

 

L11 

 V3 

L11 

 V4 

L12 

 V3 

 V4 

 

 Tartsuk az ütőt a testünk 
előtt, kezdetben az 
ütőfogás laza, majd 
szorítsunk a fogáson, 
hogy nagyobb erőt tudjunk 
kifejteni. 

Rövid ütőmozdulatok, 
nagyon rövid kivezetéssel. 
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1. Fonák megütés 

Ahová a labdát ütjük Amikor használjuk Amiért használjuk 

A fonák megütés olyan lapos ütés, 
amely a pálya középső részéből 
az ellenfél térfelének középső- 
vagy hátsó részébe repíti a labdát. 

 
A fonák megütést általában 
semleges helyzetekben 
alkalmazzuk, amikor a labda nem 
elég magas ahhoz, hogy lefelé 
támadjunk, de nem is elég alacsony 
ahhoz, hogy felfelé irányuló, 
védekező-jellegű ütést használjunk. 

A fonák megütést nemcsak a fonák 
oldalon használjuk, hanem akkor is, 
amikor a labda testre jön. 

A fonák megütést használhatjuk: 

• hogy csökkentsük ellenfelünk 
támadási lehetőségeit. 

• hogy támadó helyzetet 
hozzunk létre, melynek során 
vagy az ellenfél térfelének 
üres terébe ütünk,vagy 
egyenesen a testét célozzuk 
a megütéssel. 

Az ütés felépítése 

Előkészítés 

 Álljunk szembe a hálóval, az 
ütő legyen akcióra készen. 

Hátralendítés 

 Az ütőt fonák ütőfogással 
tartjuk, miközben az alkar 
lefordul vízszintesig a fonák 
oldal irányban (a kar és az ütő 
szöget zárnak be). 

Könyökünket behajlítva a fonák 
oldali láb kilép a labda útja felé. 

Előrelendítés 

 Az alkar visszafordul. 

 A könyök kiegyenesedik hogy 
elérjük a labdát elől/oldalt. 

 Kalapácsütés-szerű mozdulattal 
üssük meg a labdát, miközben a 
fonák oldali láb az ütés 
pillanatában, vagy utána földet ér. 

Az ütés kivezetése 

 Minimális kivezetés. 

 Álljunk vissza alapállásba, 
szembe a hálóval, az ütő 
legyen ütésre készen. 

 

Ezen technikáról készült videofilm letölthető a BWF honlapjáról. www.bwfbadminton.org 

http://www.bwfbadminton.org/
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Utalás a tanórákra  – Fonák megütés 

Tanítási elem Feladat Óra (L) 
Videó (V) 

Tanítási tippek 

Fonák megütés Soklabdás feladatok 
segítővel, a gyors ütés 
és a lapos játék 
gyakorlására. 

L11 

 V3 

 V4 

 

Alaposan gyakoroljuk be a 
“készenléti helyzet”-et és az 
abba való gyors visszaállást. 
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2. Tenyeres megütés 

Ahová a labdát ütjük Amikor használjuk Amiért használjuk 

A tenyeres megütés olyan lapos 
ütés, amely a pálya középső 
részéből az ellenfél térfelének 
középső- vagy hátsó részébe 
repíti a labdát. 

 

 
A tenyeres megütést általában 
semleges helyzetekben 
alkalmazzuk, amikor a labda nem 
elég magas ahhoz, hogy lefelé 
támadjunk, de nem is elég 
alacsony ahhoz, hogy felfelé 
irányuló, védekező-jellegű ütést 
használjunk. 

 

A tenyeres megütéseket 
használhatjuk: 

• hogy csökkentsük ellenfelünk 
támadási lehetőségeit. 

• hogy támadó helyzetet hozzunk 
létre, melynek során vagy az 
ellenfél térfelének üres terébe 
ütünk,vagy egyenesen a testét 
célozzuk a megütéssel. 

Az ütés felépítése 

Előkészítés 

 Az ütő legyen akcióra készen. 

 Tenyeres ütőfogás. 

Hátralendítés 

 Lépjünk ki a labda irányába. 

 Lazán nyúljunk a labda felé, 
enyhén hajlított könyökkel. 

 Fordítsuk kifelé az alkart a 
vízszintesig miközben a kar és 
az ütő szöget zárnak be. 

 

Előrelendítés 

 Nyújtsuk ki a könyökünket. 

 Fordítsuk befelé az alkart és a 
felkart. 

 A testünk előtt üssünk. 

 Kalapácsütés-szerű mozdulattal 
üssük meg a labdát, és a 
tenyeres oldali lábunkat az ütés 
pillanatában, vagy utána 
helyezzük a földre. 

Az ütés kivezetése 

 Minimális kivezetés. 

 Álljunk vissza alapállásba, 
szembe a hálóval, az ütő 
legyen ütésre készen. 
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Utalás a tanórákra  – Tenyeres megütés 

Tanítási elem Feladat Óra (L) 
Videó (V) 

Tanítási tippek 

Tenyeres megütés. Soklabdás feladatok 
segítővel, a gyors ütés 
és a lapos játék 
gyakorlására. 

 

L11 

 V3 

 

A lapos játék 
fejlesztése. 

Lapos játék. 

Játékok a pálya középső 
részének fejlesztésére. 

 

L11 

 V4 

L12 

 V3 
 V4 

 Ezek a játékok igen 
motiválóak, és a gyerekek 
is nagyon élvezik 
őket,mindazonáltal a 
tanárnak meg kell 
győződnie arról, hogy az 
ütéseket helyes 
technikával végzik-e. 
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4. Összegzés 
 

A 11. és 12. órán a labdamenetek változatosabbak és gyorsabbak. Az órák fizikai célja, hogy felkészítsük 

a gyerekeket a fej fölötti ütésekre. 

A következő területeket fejlődnek: 

• az ütő sebessége; 

• a labdamenetekre való készség; 

• a dobó mozdulat. 
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7. Modul 

  Dobás és ütés 
Játék a pálya hátulsó részében  

 
TARTALOM 

 
1. Bevezetés 

2. Célok 

3. Tartalmi magyarázat 

4. Összegzés 

A 7. Modul fókusza 
 

Az 5.,6.,7., és 8. Modul hátteret és információt kínál az Irány a tollaspálya! fő tollaslabda elemeinek 

tanításához. 

A 22 óravázlat négy különálló blokkban érhető el – amelyek itt az 5., 6., 7., és 8. modulban találhatók. 

A tanári kézikönyv ezen részeit az óravázlatokkal együtt tanácsos használni. 

• 5. Modul – Az első 10 lecke (10 óravázlat – 1-10-ig) 

• 6. Modul – Lendítés és dobás (2 óravázlat  – 11-12-ig) 

• 7. Modul – Dobás és Ütés (6 óravázlat  – 13-18-ig) 

• 8. Modul – Tanulj meg győzni! (4 óravázlat  – 19-22-ig) 

A 7. Modul a pálya hátsó részében való játékra koncentrál, és a fej fölötti ütések technikáját fejleszti. 
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A 7. Modul tanulási céljai 
 

A Modul befejeztével Ön jobban megérti és átlátja majd: 

• Az ütési ciklus szakaszait. 

• A pálya hátsó részében alkalmazott technikákat, többek között: 

–– A tenyeres emelést hátulról. 

–– A tenyeres ejtést hátulról. 

–– A tenyeres leütést. 

–– A lábcserét. 

1. Bevezetés 
 

Ez a rész két olyan tanórára épül, amely a pálya hátsó részében alkalmazott technikákat veszik sorra. 

Rész Technikai tartalom 

Dobás és ütés Gyakorlás a pálya hátsó részében –  a fej fölötti ütések technikájának 
bevezetése és fejlesztése.  Az itt bevezetett technikák a következők: 

• A tenyeres emelés hátulról. 

• A tenyeres ejtés hátulról. 

• A tenyeres leütés. 

• A lábcsere (ollózó ugrás). 

 

A tanulási szempontok igen lényegesek a feladatok elvégzéséhez, csakúgy, mint az előző részek 

esetében. 

Régi hagyomány, hogy a kezdők a pálya hátsó részében alkalmazott technikákkal kezdik a tanulást, ami 

nem ritkán oda vezet, hogy a tanulók frusztrálttá válnak, nincs részük sikerélményekben, a technikát pedig 

hibásan tanulják meg. 

Mivel a diákok programunkban először a pálya első részében alkalmazott technikákat sajátították el, majd 

sikerrel haladtak tovább a pálya középső részében alkalmazott technikák megtanulásával, most 

bevezetjük a pálya hátsó részében alkalmazott technikákat. 

2. Célok 
 

Ebben a hat órában a diákok a fej fölötti ütéstechnikákat fejlesztik. A főbb ütésfajták: az emelés és ejtés 

hátulról és a leütés. 

Ezeket az ütéseket a lábcseréhez szükséges mozdulatok technikájával párhuzamosan fejlesztjük. 

A pálya első és középső részénél alkalmazott szempontok közül számos a pálya hátsó részére is igaz. 

Ezzel a tapasztalattal gazdagodva, valamint a korábbi órák során szerzett magabiztosságból adódóan a 

diákok mostanra már sokkal gyorsabban sajátítják el az új technikákat, mint tették azt az első néhány óra 

során.  
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3. Tartalmi magyarázat 
 

Az itt bemutatott technikák a következők: 

1. A lábcsere; 

2. A magas tenyeres emelés hátulról; 

3. A tenyeres ejtés hátulról; 

4. A tenyeres leütés. 

Mielőtt a fent felsoroltakat részletesen tárgyalnánk, fontos megvizsgálnunk, hogy hogyan bonthatjuk a 

különböző ütéseket a tanítás szempontjából lényeges szakaszokra. 

Ezt a felosztást ütési ciklusnak nevezzük. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Előkészítés 

Minden ütést egy megfelelő kiindulási helyzetből indítunk, melynek része a test előtt tartott ütő. 

A játékosoknak olyan kiindulási ütőpozíciót kell felvenniük, amely arra a területre mutat, ahonnan 

ellenfelük fogja visszaütni a labdát. 

Ütés 

Az ütéseket két fő részre oszthatjuk: a hátralendítésre és az előrelendítésre. 

Számos kezdő játékosnak okoz nehézséget a hátralendítés, mivel félnek attól, hogy elvétik a labdát. A 

dobó játékok és az árnyék gyakorlatok során magabiztosabbá válhatnak. 

Az ütés kivezetése 

A labda megütése utáni részt kivezetésnek nevezzük. Ennek hossza az ütés fajtájától és erősségétől, a 

labda becsapódási pontjától és a technikai helyzettől függ. 

Visszatérés az alaphelyzetbe 

Amint véget ér a kivezetés, gyorsan vissza kell állnunk az alaphelyzetbe, amely máris a következő ütés 

előkészítésévé válik. 

A kezdő játékosoknak fontos hangsúlyozni, hogy már a kezdeti gyakorlások során is alkalmazzák az 

alaphelyzetbe való visszatérés technikáját, hogy minél hamarabb hozzászokjanak. 

Az ütési ciklus segít, hogy az ütések különböző részeit jellemezzük és adott esetben megfelelő módon 

kijavítsuk a hibákat. 

A következő oldalakon fotókon is bemutatásra kerül a magas tenyeres emelés és a tenyeres ejtés hátulról.  

4. Visszatérés 

alaphelyzetbe 

 3. Az ütés kivezetése 

1. Előkészítés 

2b. Előrelendítés 

2a. Hátralendítés 

2c. Az ütés pillanata 
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1. Lábcsere 

A lábcsere a legfontosabb mozdulatsor a pálya hátsó részében végzett ütéseknél. Ez a technika lehetővé 

teszi, hogy a játékos olyan magasan fogadja a labdát, amilyen magasan csak lehetséges, továbbá, hogy 

ütés után gyorsan vissza tudjon térni a megfelelő kiindulási helyzetbe. 

Akkor is alkalmazható, amikor a játékos szorult helyzetbe kerül a fonák sarokban és tenyeres ütést kíván 

végezni. 

• Az ütő oldali lábbal egyet hátralépve oldalirányba fordulunk, miközben testsúlyunkat a kilépő lábra 

helyezzük. 

• Ugorjunk fel ugyanerről a lábunkról, és 180°-os fordulatot téve a levegőben érkezzünk a másik 

lábunkra úgy, hogy az a felugrási ponthoz képest hátrább érje a talajt. A leérkező lábfej merőleges 

az előzetes mozgás irányára, hogy elősegítse a hatékony megállást és irányváltoztatást. 

• A leérkezés után az első lépést az ütő oldali láb teszi meg. 

• Ezután a másik lábbal indítva tegyünk egy sasszé- vagy futólépést. 

Fontos: a 2. és 3. lépést olyan gyorsan és egymáshoz közel kell megtennünk, amennyire csak lehetséges. 

Nincs közöttük szünet. 

Utalás a tanórákra  – Lábcsere 

Tanítási elem Feladat Óra (L) 
Videó (V) 

Tanítási tippek 

Lábcsere A lábcsere bevezetése, 
először lépések nélkül, 
majd lépésekkel. 

L13 

 V1 

 V2 

• A test előre dől, térdek 
enyhén behajlítva, a sarok a 
földről felemelkedik, az ütő 
a törzs előtt, az ütő feje a 
kéz felett. 

 
Fotók. Lásd a következő oldalon –tenyeres emelés hátulról. 
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2. Magas tenyeres emelés hátulról 

Ahová a labdát ütjük Amikor használjuk Amiért használjuk 

Az emelések a pálya hátulsó 
részéből az ellenfél térfelének 
hátulsó részébe repülnek. 

A támadó emelések olyan 
magasan szállnak, hogy 
ellenfelünk ütője épp nem éri el 
a labdát. 

A védekező emelések ennél 
kissé magasabban szállnak. 

 

 
Az emeléseket akkor használjuk, ha a 
támadó zónánkban vagyunk. 

 

Az emelés az ellenfelet hátra 
kényszeríti, ezáltal támadhatóvá válik 
a pálya elülső része. 

Támadó emelésekkel a labdát 
ellenfelünk mögé próbáljuk ütni, ezzel 
nyomás alá helyezzük és 
valószínűleg gyengébb visszaütésre 
számíthatunk. 

A védekező emelések némi plusz időt 
adnak, hogy visszanyerhessük 
egyensúlyunkat és a és kiindulási 
helyzetet. 

Az ütés felépítése 

Előkészítés 

 Tenyeres ütőfogás. 

 Ütőnk fejünk fölött ütésre 
készen. 

 Az üres kéz felemelve. 

 Oldalra fordult alapállás. 

Hátralendítés 

 Ugorjunk felfelé és előre a hátsó 
lábunkról. 

 A csípőnk hátsó felét toljuk előre. 

 Hátsó vállunk és felkarunk felfelé és 
előrefelé mozdul. 

 Felkar és alkar kifelé fordul. 

 Az elöl lévő kar húzása vezeti a test 
elfordulását. 

Előrelendítés 

 A hátsó és az első láb 
felcserélődik. 

 Felkar és alkar befelé fordul. 

 Nyújtózzunk fel a labdára, 
hogy minél magasabban és 
erőteljesebben üthessük meg 
a labdát/ kissé az ütőt tartó 
vállunk előtt. 

Az ütés kivezetése 

 Az ütő lendülete miatt a kar 
befelé fordul, miközben ellazul. 

 A felugrás előtti hátsó láb 
leérkezés után átveszi az első 
láb helyét. 

 



BWF   TOLLASLABDA  AZ ISKOLÁBAN – TANÁRI KÉZIKÖNYV 

 

72 

 

Utalás a tanórákra  –Magas tenyeres emelés hátulról 

Tanítási elem Feladat Óra (L) 
Videó (V) 

Tanítási tippek 

Magas tenyeres emelés 
hátulról 

Egyenes emelés 

Emeléses labdamenetek 
trükkökkel. 

Egyenes fej fölötti 
emelés. 

Tenyeres emeléses 
labdamenet. 

Játék. 

L13 

 V3 

L14 

 V3 

L14 

 V3 

L14 

 V2 

L14 

 V4 

Hangsúlyozzuk: 

• a dobó mozdulat és az ütő 
fejének a sebességének 
fontosságát; 

• az ütés minél korábbi 
pillanatát; 

• a lábcsere használatát a 
kiindulási pozíció 
felvételének segítésére. 
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3. Magas tenyeres ejtés hátulról 

Ahová a labdát ütjük Amikor használjuk Amiért használjuk 

A hátsó ejtések a pálya hátulsó 
részéből az ellenfél térfelének elülső 
részébe repülnek. 

Hosszabb ejtések gyakran épp az 
első adogatóvonal mögé esnek. 

A rövidebb ejtések általában a háló és 
az első adogatóvonal közé esnek. 

 
Az ejtéseket akkor használjuk, ha a 
támadó zónánkban vagyunk. 

 

Az ejtések használatának célja: 

• hogy megnyissuk a területet a 
pálya hátulsó részében, 

• hogy ellenfelünket kibillentsük 
egyensúlyi helyzetéből, 

• hogy ellenfelünket kiemelésre 
késztessük. 

Az ütés felépítése 

Előkészítés 

 Tenyeres ütőfogás. 

 Ütőnk fejünk fölött ütésre 
készen. 

 Az üres kéz felemelve. 

 Oldalra fordult alapállás. 

Hátralendítés 

 Ugorjunk felfelé és előre a hátsó 
lábunkról. 

 A csípőnk hátsó felét toljuk előre. 

 Hátsó vállunk és felkarunk felfelé 
és előrefelé mozdul. 

 Felkar és alkar kifelé fordul. 

Előrelendítés 

 Felkar és alkar befelé fordul. 

 Nyújtózzunk fel a labdára, 
hogy minél magasabban 
üthessük meg a labdát/ kissé 
az ütőt tartó vállunk előtt. 

 Éppen csak az ütés előtti 
pillanatban a kar befordítása 
megáll, az ütő pedig 
továbbtolódik a labdán. 

Az ütés kivezetése 

 A felugrás előtti hátsó láb 
leérkezés után átveszi az első 
láb helyét. 

 

Ezen technikáról készült videofilm letölthető a BWF honlapjáról. www.bwfbadminton.org 
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Utalás a tanórákra  – Magas tenyeres ejtés hátulról 

Tanítási elem Feladat Óra (L) 
Videó (V) 

Tanítási tippek 

Magas tenyeres ejtés 
hátulról 

Árnyékmozgás 

Egyenes ejtés 

Folyamatos játék 

Emel-ejt-ejt 

L15 

 V3 

L15 

 V3 

L15 

 V4 

L16 

 V3 

A mozdulatsor megegyezik az 
emelés és az ejtés esetében, 
de az ütés pillanatában az 
ejtésnél egy toló mozdulatot 
végzünk a teljes erőből 
történő ütés helyett. 

Emelés és ejtés 
párhuzamosan 

Választásos feladatok. 

Félpályás egyéni. 

L16 

 V4 

L16 

 V5 

Emeljük ki, hogy az 
emelésnél és az ejtésnél is 
ugyanaz a mozdulatsor 
történik az előkészítés során. 
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4. Tenyeres leütés 

Ahová a labdát ütjük Amikor használjuk Amiért használjuk 

A leütés a pálya hátulsó részéből 
az ellenfél térfelének középső 
részébe repül. 

A leütést üthetjük a pálya üres 
területeire, de célozhatunk 
egyenesen ellenfelünk testére is. 

 
Leütést akkor használunk, ha a 
támadó zónánkból erősen lefelé 
akarjuk ütni a labdát. 

 

A tenyeres leütéssel általában 
megkíséreljük megnyerni a 
labdamenetet, vagy egy nagyon 
gyenge visszaütést 
kikényszeríteni ellenfelünktől. 

Az ütés felépítése 

Előkészítés 

 Tenyeres ütőfogás. 

 Laza kiindulási helyzet. 

 Lépjünk hátra és helyezzük 
testsúlyunkat a hátsó lábunkra, 
miközben oldalra fordulunk.. 

Hátralendítés 

 Felugrunk, és ugrás közben 
elkezdünk fordulni a levegőben, 
a könyök előre lendül felfelé, az 
alkar pedig kifelé fordul. 

 Karunk és az ütő szöget zárjanak 
be. 

Előrelendítés 

 Folytassuk a fordulatot a 
levegőben. Az ütő fejét 
erőteljesen dobjuk előre            
(az alkar visszafordul). 

 Nyújtózzunk fel, hogy minél 
magasabban érjük el a labdát. 
A találati pont a váll előtt 
legyen. 

Az ütés kivezetése 

 Fejezzük be a fordulatot 
miközben visszaérkezünk a 
talajra. 

 Karunk ellazul, így az alkar még 
tovább fordulhat. 

 Az ütő a törzs előtt marad. 

 A hátsó láb leérkezés után 
átveszi az első láb helyét. 

 
Ezen technikáról készült videofilm letölthető a BWF honlapjáról. www.bwfbadminton.org 
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Utalás a tanórákra  – Tenyeres leütés 

Tanítási elem Feladat Óra (L) 
Videó (V) 

Tanítási tippek 

Tenyeres leütés. Leütés és a leütés 
védése egyszerű 
blokkolással. 

Emel-leüt-ejt. 

L17 

 V2 

 V3 

 V4 

L18 

 V2 

Leütés – fontos, hogy a 
játékos a labda mögött álljon, 
mert csak így tudja a test előtt 
megütni a labdát. 
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5. Fonák leütés védés egyszerű blokkolással – testre ütött labda 

Ahová a labdát ütjük Amikor használjuk Amiért használjuk 

A leütés védése fonák 
blokkolással a pálya középső 
részéből ellenfelünk térfelének 
első-/középső részébe juttatja a 
labdát. 

 
Ezt az ütésfajtát védekező 
helyzetben használjuk, amikor a 
testünkre érkező leütést adjuk 
vissza. 

Főként páros játékban 
használatos, egyéniben ritkábban 
találkozhatunk vele. 

A fonák blokkolást használhatjuk: 

• hogy csökkentsük annak a 
lehetőségét, hogy ellenfelünk 
továbbra is támadásban 
maradhasson. 

• hogy támadó helyzetet hozzunk 
létre azáltal, hogy a védést egy 
üres területre adjuk vissza, így arra 
kényszerítjük ellenfelünket, hogy 
következő ütését a felfelé üsse. 

Az ütés felépítése 

Előkészítés 

 Tenyeres ütőfogás. 

 Ütő a test előtt van. 

 

Hátralendítés 

 Átfogunk laza fonák ütőfogásra. 

 Könyök előremozdul, miközben 
behajlik. 

 Az ütő fejét kinyitjuk (a felkar és 
az alkar elfordul, csukló 
hátrafeszül). 

Előrelendítés 

 Könyök kiegyenesedik. 

 Az ütő fejét végig nyitva 
tartjuk és kissé aláütünk a 
labdának. 

 Az ütőt toljuk át a labdán. 

Az 

ütés kivezetése 

 Az ütő lendülete miatt a kar 
továbbfordul kifelé, miközben az 
ütőfogás ellazul. 

 Vegyük fel újra a kiindulási 
helyzetet, visszaváltunk alap 
ütőfogásra és az ütő a test előtt van. 

Ezen technikáról készült videofilm letölthető a BWF honlapjáról. www.bwfbadminton.org 
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Utalás a tanórákra  –  Védekezés: Testre ütött leütés védése fonák blokkolással 

Tanítási elem Feladat Óra (L) 
Videó (V) 

Tanítási tippek 

Leütés védés 
blokkolással. 

A blokk önálló 
gyakorlása, majd 
leütéssel történő 
gyakorlása. 

Emel-leüt-ejt. 

L17 

 V2 

 V3 

 V4 

L18 

 V2 

Blokkolás – álljunk ütésre 
készen, hajlított térdekkel, 
testsúlyunkat helyezzük előre 
és tartsuk az ütőt a test előtt. 

 

4. Összegzés 
 

A fent vázolt technikák – mozgási készségek (lábcsere) és a védekezés blokkolással – megismerése és 

begyakorlása lehetővé teszi, hogy egyre változatosabb és nehezebb feladatok legyenek az órákon. 

A hátsó fej fölötti technika tulajdonképpen egy fej fölötti dobó mozdulat, ezért a tanórán hozzá kapcsolt 

dobó feladatok nagyban segítik a helyes technika kifejlesztését. 

A fej fölötti ütések szempontjából a következő elemek alapvető fontosságúak: 

• alap ütőfogás; 

• Hátralendítésnél a kar kifordítása; 

• Előrelendítésnél a kar visszafordítása; 

• a labda minél előbb történő megütése. 
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8. Modul 

  Tanulj meg győzni! - Taktikák és versenyek 

 
TARTALOM 

 
1. Bevezetés 

2. Célok 

3. Taktikai tudatosság 

4. Tartalmi magyarázat 

5. Összegzés 

A 8. Modul fókusza 
 

Az 5.,6.,7., és 8. Modul hátteret és információt kínál az Irány a tollaspálya! fő tollaslabda elemeinek 

tanításához. 

A 22 óravázlat négy különálló blokkban érhető el – amelyek itt az 5., 6., 7., és 8. modulban találhatók. 

A tanári kézikönyv ezen részeit az óravázlatokkal együtt tanácsos használni. 

• 5. Modul – Az első 10 lecke (10 óravázlat – 1-10-ig) 

• 6. Modul – Lendítés és dobás (2 óravázlat  – 11-12-ig) 

• 7. Modul – Dobás és Ütés (6 óravázlat  – 13-18-ig) 

• 8. Modul – Tanulj meg győzni! (4 óravázlat  – 19-22-ig) 

A 8. modulban bemutatjuk és fejlesztjük az alapvető taktikai készségeket – stratégiákat tanulunk a játék 

megnyerésére. A modul az alapvető taktikai készségekre fókuszál, mind egyéni, mind páros játékhoz. 

A 8. Modul tanulási céljai 
 

A Modul befejeztével Ön jobban megérti és átlátja majd: 

• A taktikai tudatosság fontosságát. 

• Alapvető taktikai készségeket a tollaslabdához. 
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1.Bevezetés 
 

A 4. részben („Tanulj meg győzni!”) bemutatjuk és fejlesztjük az alapvető taktikai alapelveket mind 

egyéni, mind páros játékhoz. 

Célunk az, hogy a diákok megtapasztalják az egyéni és a páros játékot is, ezért a programnak ezen része 

jelentős mértékben gyakorlati szemléletű. 

Ahhoz, hogy valaki jó eredményeket érjen el a tollaslabdában, nagyjából három típusú alaphelyzetet kell 

ismernie: támadó, semleges, védekező. 

2. Célok 
 

A sikeres játékhoz el kell tudni dönteni, hogy a játékos egy adott helyzetben milyen ütésfajtát válasszon. 

Ez nagyrészt az adott játékhelyzet alapján dönthető el: támadó, semleges, vagy védekező. 

Programunk első lényeges pontja megtanulni felismerni ezt a három helyzetet, és hogy mit jelentenek 

ezek a játékos számára. 

A következő lépés a megfelelő döntéshozatali készség kifejlesztése, a fő tényezők - tér (hosszúság, 

szélesség és mélység), idő (ránk nehezedő nyomás), maga a játékos és az ellenfél - figyelembevételével. 

A játékost megtanítjuk: 

• A “tér megnyerésének” fontosságára, vagyis arra, hogy az ellenfelet olyan sok mozgásra 

kényszerítse, amennyi csak lehetséges, miközben ő maga igyekezzen a lehető legkevesebbet 

mozogni és mindig jó alaphelyzetet fenntartani. Mindehhez a játékosnak fontos ismernie a 

számára legjobb beállást és a legjobb egyensúlyi helyzetet a pályán. 

• Az “idő megnyerésének” fontosságára, vagyis arra, hogy olyan hamar üsse meg a labdát 

amilyen hamar csak lehetséges, mind magasság, mind a hálóhoz való távolság szempontjából. Így 

kevesebb időt hagy az ellenfélnek, hogy reagáljon. Itt a fő kérdés az, hogy mikor kell a labdát 

felgyorsítani vagy épp lelassítani. 

• A saját, személyes erősségeink és gyenge pontjaink megértésének fontosságára, amely 

elősegíti olyan a labdamenetek és szituációk felépítését, melyekben kiaknázhatjuk erősségeinket. 

• Az ellenfél erősségeinek és gyenge pontjainak felismerésére, hogy miben jók és miben 

gyengék. 

• Annak a felismerésének a fontosságára, hogy mit próbál ellenem tenni az ellenfél. 

3. Taktikai tudatosság 
 

A taktikai tudatosság azt jelenti, hogy képesek vagyunk észlelni és értelmezni a pályán fennálló 

helyzeteket, míg a döntéshozatal arra utal, hogy az általunk észlelt és értelmezett információra képesek 

vagyunk reagálni. A taktika e két alapelemét a következő oldalon található táblázatban részletesebben 

kifejtjük.  
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Tér Én Ellenfél Tempó Partner 

• A szélesség 
hatékony 
kihasználása. 

• A mélység 
hatékony 
kihasználása. 

• A magasság 
hatékony 
kihasználása. 

• Személyes 
erősségeim 

• Gyenge pontjaim 

• Tudatos 
pozícióválasztás a 
pályán. 

• Tudatos 
egyensúlyi 
helyzetre törekvés 

• Miben jó az 
ellenfél? 

• Miben kevésbé jó 
az ellenfél? 

• Mit próbálnak 
ellenem tenni? 

• Az a tempó, 
amellyel 
visszaütöm a 
labdát hozzásegít 
a nyeréshez? 

• Mik az erősségei? 

• Mik a gyenge 
pontjai? 

• Hol áll a pályán? 

4. Tartalmi magyarázat 
 

Programunkban a alapvető taktikai szempontokat úgy tanítjuk meg, hogy arra jellemző játékszituációkat teremtünk 

általában félpályán. 

Nagy létszámú csoportokkal fontos, hogy: 

• úgy építsük fel az órát, hogy több pályán tudjunk gyakorolni különféle feladatokat; 
• variáljuk a diákok számát az egyes pályákon. 

A következőekben bemutatunk néhány példát arra, hogy hogyan valósíthatunk meg taktikai elemeket gyakoroltató 

feladatokat a gyakorlatban nagy létszámú csoportokkal a tanórán: 

a. Tíz játékos egy pályán 

Két öt főből álló csapat „forgózik” (1-1 játékos cserélődik ütésenként a pálya mindkét felén), miközben 

labdameneteket játszanak egymás ellen. Többféle labdamenetet is fejleszthetünk ezzel a gyakorlásfajtával, pl. 

hálójátékot, félpályás játékot, a pálya hátulsó részéből játszott labdameneteket, tér és idő labdameneteket, stb. 

b. Változtatás és körforgás 

A diákok rövid mérkőzéseket játszanak – vagy mindig a nyertes marad a pályán, vagy a játékosok csoportokban, 

előre meghatározott sorrendben váltogatják egymást. 

c. Speciális szervezési egységek 

„Fel és le a folyón” verseny, vagyis a győztes egy pályával feljebb, a vesztes pedig egy pályával lejjebb mozdul. 

d. Verseny különböző tudású diákok között 

A pálya méreteinek variálásával könnyíthetünk a gyengébb játékosok dolgán (pl az ő térfelükön iktassuk ki a pálya 

elülső és/vagy hátulsó részét). 

e. Csapatversenyek 

A csapatokat úgy állítsuk össze, hogy egyenlő számú, vegyes képességű játékos legyen bennük. Minden egyes 

játékos pontot szerez a saját csapatának, így minden pont beleszámít a csapat összpontszámába.  
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Ezeken az órákon minden játék és gyakorlat a taktikai tudatosságot fejleszti, hiszen verseny-jellegű 

tollaslabda szituációkban próbálhatják ki magukat a gyerekek. 

A páros játék taktikáival foglalkozó órákon megismertetjük az alapvető fontosságú páros helyezkedést, 

ismét fejlesztő gyakorlatokon és játékokon keresztül. 

Utalás a tanórákra  –  Taktikák – Tanulj meg győzni! 

Tanítási elem Feladat Óra (L) 
Videó (V) 

Tanítási tippek 

Alaphelyzet. Félpályás egyéni 1. L19 

 V2 

 V3 

 

• Az alaphelyzetet 
meghatározhatjuk úgy is, 
mint a pályán felvett azon 
pozíció, amelyből a 
legjobban meg tudunk 
birkózni ellenfelünk várható 
válaszlépésével. 

• Ez egy változó helyzet, nem 
pedig egy fixen 
meghatározott pont a 
pályán. 

Taktika egyes játékhoz 
1. 

Félpályás egyéni 1. L19 

 V2 

 V4 

 

A tér és az irányváltoztatás 
kihasználása: 

• “Hogyan kényszeríthetjük 
ellenfelünket a pálya hátsó 
részébe, hogy teret nyerjünk 
egy nyerő ütéshez a pálya 
elülső részében?” 

• “Hogyan kényszeríthetjük 
ellenfelünket, hogy késve 
érkezzen a pálya elülső 
részébe, hogy teret nyerjünk 
egy nyerő ütéshez a pálya 
hátulsó részében ?” 

Taktika egyes játékhoz 
2. 

Félpályás egyéni 2. L19 

 V3 

 V4 

 

Az idő kihasználása a 
sebesség változtatásával: 

• “Hogyan használhatjuk a 
gyors ütéseket, pl. 
leütéseket és gyors 
emeléseket, hogy 
lehetőséget teremtsünk 
pontot szerezni?” 

Alapvető taktikák egyes 
játékra. 

Félpályás egyéni 
szituációk. 

L19 

 V4 

L20 

 V2 

 V3 

 

• “Hogyan vegyítsük a 
különféle taktikákat, hogy 
pontot szerezzünk 
egyéniben?” 

• Az itt tárgyalt összes játék a 
taktikai játékot fejleszti. 
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Tanítási elem Feladat Óra (L) 
Videó (V) 

Tanítási tippek 

A játék elindítása 
párosban. 

A fonák adogatás 
ismétlése. 

L21 

 V1 
 

• Hangsúlyozzuk az adogatás 
fontosságát párosban. 

• Adjunk a diákoknak időt, 
hogy megfelelően 
begyakorolhassák az 
adogatást, kihívást jelentő 
célpontokkal. 

A pálya középső 
részének megnyerése a 
párosban 

Játék a pálya középső-/ 

elülső részén. 

Játék a pálya középső 
részén. 1. 

Játék a pálya középső 
részén. 2. 

L21 

 V2 

L22 

 V2 

L22 

 V3 
 

• “A pálya középső részének 
megnyerése” nagyon fontos 
a páros taktikák 
szempontjából és ez a fő 
különbség az egyéni taktikai 
játéktól. 

• Ehhez elengedhetetlen a 
kiváló ütőhasználat és 
ütősebesség. 

Védekező és támadó 
felállás párosban. 

 

Helyezkedésre felépített 
feladatok. 

L21 

 V3 

L22 

 V4 

 
 

• Kezdjük a gyakorlást labda 
nélkül, majd folytassuk 
kötött labdamenetekkel, 
amelyekhez bizonyos 
ütésfajtákat rögzített 
sorrendben alkalmazunk. Pl. 
kiemelés – leütés – 
blokkolás. 

Páros játék. Páros játék. 
 

• Összekapcsoltuk a  három 
szempontot (adogatás, 
pálya középső részét 
megnyerni, helyezkedés). 

5. Összegzés 
 

Ezeken az órákon (19-22) alapvető taktikai helyzeteket mutattunk be és gyakoroltattuk azokat játékok, 

feladatok és szituációk segítségével. 

Ezek az órák és gyakorlatok többször ismételhetőek, hogy megerősítsük az új információt és további 

lehetőséget biztosítsunk a diákoknak az alapvető taktikai tudatosság kifejlesztésére. 
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9. Modul 

  Hogyan szervezzünk versenyeket? 

 
TARTALOM 

 
1. Bevezetés 

2. Egyenes kieséses versenyek 

3. Körmérkőzéses versenyek 

4. Létra-rendszerű versenyek 

5. Piramis-rendszerű versenyek 

6. Klub mérkőzések 

A 9. Modul fókusza 
 

A 9. Modul a versenyek szervezéséről szól és bemutatja a különböző típusú versenyek/tornák felépítését. 

A 9. Modul tanulási céljai 
 

A Modul befejeztével Ön jobban megérti és átlátja majd: 

• A különböző versenyek felépítését: 

–– Egyenes kieséses versenyek 

–– Körmérkőzéses versenyek 

–– Létra-rendszerű versenyek 

–– Piramis-rendszerű versenyek 

–– Klub mérkőzések 

  



 

 
 

85 
 

1. Bevezetés 
 

A tollaslabdázásnak számtalan előnye van. Élvezetes sportág, melynek során barátokat szerezhetünk és 

formába hozhatjuk magunkat. Sokak számára azonban a sportág legfőbb motivációs faktor a versenyzés 

lehetősége. 

Ebben a részben bemutatjuk, hogy hogyan szervezzünk különféle típusú versenyeket. 

2. Egyenes kieséses versenyek 
 

Az egyenes kieséses verseny a megfelelő választás abban az esetben, ha sok nevezőnk van, de 

korlátozott a verseny lebonyolítására rendelkezésre álló idő. 

Ebben a típusban sok játékos elindulhat, de viszonylag kevés mérkőzést játszhatnak. Ezt a torna típust 

akkor a legegyszerűbb lebonyolítani, ha a nevezők száma 2, 4, 8, 16, 32, 64 vagy 128, melyből a 

résztvevőket véletlen sorsolással osztjuk be és a sorszám alapján áll foglalják el helyüket a táblán. 

Az egyenes kieséses rendszer további változatai a következők: 

• Ha nem pontosan 2, 4, 8, 16, 32, 64 vagy 128 számú nevezőnk van, akkor néhány játékos 

szükségszerűen mérkőzés nélkül jut majd tovább, vagyis az első körben ők nem játszanak. 

Például, ha 14 nevezőnk van, ebből 2-nek nem jut ellenfél fordulóba (ellenfelük helyett azt írjuk, 

hogy: bye), ők játék nélkül jutnak a következő fordulóba, vagyis úgy teszünk, mintha 16 nevezőnk 

lenne. 

• A legjobb játékosokat kiemelhetjük előzetes eredményeik alapján. Az ő nevüket külön ágakra 

tesszük fel a táblán mielőtt sorsolnánk. Így a későbbiek során, feltéve, hogy megnyerték korábbi 

mérkőzéseiket, biztosítjuk, hogy ne mérkőzzenek egymással egészen a torna későbbi szakaszáig. 

A következő oldalon bemutatjuk egy olyan táblának a létrehozását, ahol 14 nevezővel, közülük 4 kiemelt 

játékossal bonyolítjuk le a sorsolást. 

Figyeljük meg, hogy: 

• Az A, P, I és H játékosok kiemeltek, vagyis ha nyernek, utána nem játszanak egymással egészen a 

torna későbbi szakaszáig. 

• Az A és P játékos az első körből mérkőzés nélkül jut tovább, mivel csak 14 nevezésünk van. 

• Minden mérkőzésnek van egy száma, amely a torna szervezőjét segíti abban, hogy könnyebben 

beossza a azokat. 
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Első kör Második kör Elődöntő Döntő 

Mérkőzés 

sorszáma 

Játékosok Eredmén

y 

Mérkőzés 

sorszáma 

Játékosok Eredmény Mérkőzés 

sorszáma 

Játékoso

k 

Eredmény Mérkőzés 

sorszáma 

Játékosok Győztes 

és 

Eredmény 

 

 Játékos A  
(1. kiemelt) 

 
7 

 
Játékos A 

 
11 

  
13 

  

--- 

1 Játékos C   

Játékos D 

2 Játékos E  
8 

   

Játékos F 

3 Játékos G   

Játékos H  
(4. kiemelt) 

4 Játékos I  
(3. kiemelt) 

 
9 

  
12 

   

Játékos J 

5 Játékos K    

Játékos L 

6 Játékos M  
10 

   

Játékos N 

 ---  
Játékos P 

 

Játékos P  
(2. kiemelt) 



3. Körmérkőzéses versenyek 
 

A körmérkőzéses jellegű versenyeknél minden játékos játszik minden játékossal a csoportban. 

Ennek a típusnak az a nagy előnye, hogy mindenki azonos számú mérkőzést játszik. 

Az alábbi táblázatban bemutatjuk egy 5 játékosból álló csoport felépítését. 

 

J
á

té
k

o
s

 A
 

J
á

té
k

o
s

 B
 

J
á

té
k

o
s

 C
 

J
á

té
k

o
s

 D
 

J
á

té
k

o
s

 E
 

M
e

g
n

y
e

rt
 m

é
rk

ő
z
é
s
e
k

 

E
lv

e
s

z
ít

e
tt

 

m
é

rk
ő

z
é
s

e
k
 

M
e

g
n

y
e

rt
 j
á

ts
z
m

á
k

 

E
lv

e
s

z
ít

e
tt

 j
á

ts
z
m

á
k

 

J
á

ts
z
m

á
k

: 

m
e

g
y
n

y
e
rt

/E
lv

e
s

z
ít

e
tt

 

V
é

g
s
ő

 h
e
ly

e
z
é

s
 

Játékos A            

Játékos B            

Játékos C            

Játékos D            

Játékos E            

Ilyen, vagy ehhez hasonló csoportmérkőzéseket a következő módon játszhatunk: 

1. sorozat 2. sorozat 3. sorozat 4. sorozat 5. sorozat 

A v B A v C A v E A v bye A v D 

C v D E v B Bye v C D v E B v bye 

E v bye Bye v D D v B B v C C v E 

Figyeljük meg, hogy az A játékos minden sorozatban az első helyre kerül, majd a többi játékos (beleértve 

a mérkőzés nélküli továbbjutót: bye) az óramutató járása szerint egy helyet továbbfordul, hogy létrejöjjön 

az új felállás a mérkőzésekhez. A B-t  vastag dőlt betűvel jelöltük, hogy jól látható legyen az óramutató 

járása szerinti forgás. 

Holtverseny esetén, amikor két játékos pontosan ugyanannyi mérkőzést nyert meg, megegyezés kell 

hogy legyen arról, hogy ilyen esetben ki számít győztesnek. A következő módokon számolhatunk: 

• Játszmák különbsége 

• Pontszámok különbsége 

• Csak a holtversenyben lévő játékosok mérkőzésének eredménye. 

A csoportmérkőzéses lebonyolításban a lejátszandó mérkőzések száma jelentősen megnő a nevezések 

számának növekedésével. Az alábbi táblázatban bemutatunk egy igen hasznos listát, amiben megjelöltük 

a lejátszandó mérkőzések számát a nevező játékosok számának függvényében.  
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Nevezők száma Lejátszandó 

mérkőzések száma 
Fordulók száma Egy főre jutó 

mérkőzések száma 

3 3 3 2 

4 6 3 3 

5 10 5 4 

6 15 5 5 

7 21 7 6 

8 28 7 7 

9 36 9 9 

10 45 9 9 

11 55 11 10 

12 66 11 11 

13 78 13 12 

14 91 13 13 

4. Létra rendszerű versenyek 
 

A létra-jellegű versenyekben a versenyzőket képességük/szintjük szerint soroljuk be. Az alacsonyabb 

besorolású játékos lehetőséget kap nála feljebb lévő versenyzők kihívására. Amennyiben az alacsonyabb 

besorolású versenyző nyer, átveheti az általa legyőzött fél pozícióját. Mint az alábbi példában is láthatjuk, 

D játékos kihívta A-t. D nyert ezért helyet cserélnek. 

1. Játékos A  1. Játékos D 

2. Játékos B 2. Játékos B 

3. Játékos C 3. Játékos C 

4. Játékos D 4. Játékos A 

5. Játékos E 5. Játékos E 

6. Játékos F 6. Játékos F 

7. Játékos G 7. Játékos G 

8. Játékos H  8. Játékos H 

9. Játékos I  9. Játékos I 
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5. Piramis rendszerű versenyek 
 

A piramis-rendszerű versenyek szintén egyfajta létra-sémát követnek, ám itt minden szinten különböző 

számú játékos helyezkedik el. A játékosok: 

• kihívhatnak saját magukkal azonos szinten lévő versenyzőket (a győztes feljebb lép a rangsorban) 

• kihívhatnak magasabb besorolású versenyzőket (amennyiben nyernek, helyet cserélnek, mint a 

létra-rendszerben) 

 

 
Játékos A   

  Játékos B Játékos C Játékos D   

 

 
Játékos E Játékos F Játékos G Játékos H Játékos I  

 

Játékos J 

 

Játékos K Játékos L Játékos M Játékos N Játékos O Játékos P 
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6. Klub mérkőzések 
 

Számos klubban szerveznek belső versenyeket, ahol a klubtagok versenyeznek egymás ellen. Az alábbi 

ábrán bemutatjuk, hogy hogy használhatjuk ehhez az aksztós-tábla módszert. Ezt természetesen minden 

esetben az adott klub igényeihez kell igazítanunk. 

 
• Ahogy a klubtagok megérkeznek a rendezvényre, a nevükkel ellátott kis pöcköt felakasztják a tábla 

alsó sorában. (piros =hölgyek, kék = lányok) Mindez érkezési sorrendben történik. 

• Az alsó sor első játékosa kiválaszt magán kívül még 3 játékost, az első 7 pöcök közül (vagy a 7 

helyett bármilyen más szám meghatározható) 

• A kiválasztott 4 pöcköt elhelyezzük az 1-es pályán és a mérkőzés megkezdődik. 

• A keletkezett hézagokat kitöltjük úgy, hogy az alsó sorban maradt pöcköket balra csúsztatjuk. 

• Ezt a folyamatot mindaddig folytatjuk, ameddig a 4. pálya is és még két várakozó pálya is megtelik. 

• Amint egy mérkőzés befejeződik, a játékosok nevüket az alsó sor végére helyezik és a játékosok 

az 1. várakozó pályáról a megüresedett pályára mennek. 

• Itt most 4 pályával és páros mérkőzésekkel számoltunk, de ez a módszer egyszerűen 

alkalmazható egyes játékra és több/kevesebb pályára is. 

  

Ludas Matyi Tollaslabda Klub 

1. Pálya 2. Pálya 3. Pálya 4. Pálya 1. Várakozó pálya 2. Várakozó pálya 

      

                                                      

                              

           

Játékosok, akik a rendezvényre érkeztek (az első 7 közül lehet választani) 
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10. Modul 

  A tollaslabda egyszerűsített szabályai 

 
TARTALOM 

 
1. Áttekintés 

2. Pontozási rendszer 

3. Szünetek és térfélcsere 

4. Egyes játék 

5. Páros játék 

A 10. Modul fókusza 
 

A 10. Modulban bemutatjuk a tollaslabda alapszabályait – a pontozási rendszert, az adogatást egyéniben 

és párosban és a pontszerzést egyéniben és párosban. 

A 10. Modul tanulási céljai 
 

A Modul befejeztével Ön jobban megérti és átlátja majd: 

• a tollaslabda alapszabályait 

• a tollaslabda pontozási rendszerét 

• az adogatást, a játék elindítását és a pontszerzés szabályait egyesben 

• az adogatást, a játék elindítását és a pontszerzés szabályait párosban 

1. Áttekintés 
 

A tollaslabda szabályai és  a versenyszabályzat megtalálhatóak és letölthetőek a Nemzetközi Tollaslabda 

Szövetség (BWF) honlapjáról: www.bwfbadminton.org, magyar nyelven pedig a Magyar Tollaslabda 

Szövetség weboldaláról: www.badminton.hu. 

Most ennek rövidített változatát ismertetjük – A tollaslabda egyszerűsített szabályai. 

  

http://www.bwfbadminton.org/
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2. Pontozási rendszer 
 

• Egy mérkőzés két nyert játszmából áll, amelyek egyenként 21 pontig tartanak. 

• Minden labdamenet pontot ér. 

• Amelyik oldal megnyeri a labdamenetet, az kapja a pontot. 

• 20 pontos döntetlen állás után az az oldal nyeri a játszmát, aki először tesz szert 2 pontos előnyre. 

• 29 pontos döntetlen állásnál az az oldal nyeri a játszmát, akinek először sikerül 30 pontot elérnie. 

• A játszmát megnyerő oldalt illeti a következő játszma első adogatásának joga. 

3. Szünetek és térfélcsere 
 

• Amikor a vezető oldal eléri a 11 pontot, a játékosok 60 másodperc szünetet tartanak. 

• Minden játszma között lehetőség van egy 2 perces szünetre. 

• A harmadik játszmában a játékosok térfelet cserélnek, amikor a vezető oldal eléri a 11 pontot. 

4. Egyes játék 
 

• A játék kezdetén (0-0-ás állásnál), és amikor az adogató oldal pontszáma páros, az adogató a 

jobboldali adogatótérből adogat. Amikor az adogató oldal pontszáma páratlan, az adogató a 

baloldali adogatótérből adogat. 

• Amennyiben az adogató nyeri a labdamenetet, pontot szerez és ismét őt illeti az adogatás joga, a 

soron következő adogató oldalról. 

• Amennyiben a fogadó fél nyeri a labdamenetet, pontot szerez, és őt illeti a következő adogatás 

joga. Az adogatás természetesen a soron következő adogatótérből történik – jobb, ha az adogató 

pontszáma páros, bal, ha a pontszám páratlan. 

5. Páros játék 
 

• Ha a párosnak két tagja van is, a labdamenetet csak egyikük indíthatja adogatással, aki a 

megfelelő oldalon áll. 

• Mint ahogy azt az ábra is mutatja az adogatás joga folyamatosan játékosról játékosra száll. 

• A játék kezdetén (0-0-ás állásnál), és amikor az adogató oldal pontszáma páros, az adogató a 

jobboldali adogatótérből adogat. Amikor az adogató oldal pontszáma páratlan, az adogató a 

baloldali adogatótérből adogat. 

• Amennyiben az adogató fél nyeri a labdamenetet, pontot szereznek, és ismét őket illeti az 

adogatás joga, ugyanaz a játékos adogat, aki az előző labdamenetben, de a soron következő 

adogató oldalról. 

• Amennyiben a fogadó fél nyeri a labdamenetet, pontot szereznek, és őket illeti a következő 

adogatás joga, méghozzá azt a játékost, aki a pontszám szerinti adogató oldalon áll. 

• A játékosok egészen addig nem cserélhetnek adogatóteret, ameddig adogatóként nem nyernek 

pontot. 

Ha a játékosok rossz adogatótérbe állnak, a hibát akkor kell javítani, amikor észreveszik azt. 

Példa: Páros mérkőzés: A és B játszanak C és D ellen. A és B nyerte meg a pénzfeldobásos sorsolást és 

az adogatás mellett döntöttek. A kezdte az adogatást C-nek. A lett a kezdeti adogató, míg C a kezdeti 

fogadó fél.  
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Az események menete / 

Magyarázat 
Pont Adogatás és 

adogatótér 
Adogató és fogadó 

játékos 
A labda-menet 

győztese 

 

 

0-0 Jobb oldali 
adogatótér. Az 

adogató fél 

pontszáma páros. 

A adogat C-nek. A a 
kezdeti adogató 

játékos, C pedig a 

kezdeti fogadó 

játékos. 

A 
és 

B 

 

A és B szerezte a pontot. A és B 

adogató teret cserélnek. A 

adogat tovább a bal oldali 

adogatótérből. C és D 

ugyanabban az adogatótérben 

maradnak. 

1-0 Bal oldali adogatótér. 

Az adogató fél 

pontszáma páratlan. 

A adogat D-nek. C 
és 

D 

 

C és D szerezte a pontot és 

ezáltal az adogatás jogát. Senki 

sem cserél most adogatóteret. 

1-1 Bal oldali adogatótér. 

Az adogató fél 

pontszáma páratlan. 

D adogat A-nak. A 
és 

B 

 

A és B szerezte a pontot és 

ezáltal az adogatás jogát. Senki 

sem cserél most adogatóteret. 

2-1 Jobb oldali 

adogatótér. Az 

adogató fél 

pontszáma páros. 

B adogat C-nek. C 

és 

D 

 

C és D szerezte a pontot és 

ezáltal az adogatás jogát. Senki 

sem cserél most adogatóteret. 

2-2 Jobb oldali 

adogatótér. Az 

adogató fél 

pontszáma páros. 

C adogat B-nek. C 

és 

D 

 

C és D szerezte a pontot. C és 

D adogató teret cserélnek. C 

adogat a bal oldali 

adogatótérből. A és B 

ugyanabban az adogatótérben 

maradnak. 

3-2 Bal oldali adogatótér. 

Az adogató fél 

pontszáma páratlan. 

C adogat A-nak. A 
és 

B 

 

A és B szerezte a pontot és 

ezáltal az adogatás jogát. Senki 

sem cserél most adogatóteret. 

3-3 Bal oldali adogatótér. 

Az adogató fél 

pontszáma páratlan. 

A adogat C-nek. A 

és 

B 

 

A és B szerezte a pontot. A és B 

adogató teret cserélnek. A 

adogat ismét a jobb oldali 

adogatótérből. C és D 

ugyanabban az adogatótérben 

maradnak. 

4-3 Jobb oldali 

adogatótér. Az 

adogató fél 

pontszáma páros. 

A adogat D-nek. C 

és 

D 
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Figyeljük meg, hogy: 

• Az adogatás rendje az aktuális pontállás páros/páratlan értékétől függ, ugyanúgy, mint egyesben. 

• Az adogatóoldalt csak akkor cserélheti fel az adogató páros, ha pontot szereztek. Minden egyéb 

esetben a játékosok az addigi adogatóterükben maradnak, ahonnan az előző labdamenetet is 

játszották. Mindez a adogató személyének folyamatos váltakozását hivatott garantálni. 



 



 


