
Word / Phrase Remarks Szó / Kifejezés Magyarázat

  THREATENING THE 

GGOAL

The player moves towards 

the defence wall / goal with 

a determined aim to attack.

 KAPURATÖRÉS

A játékos határozott 

támadószándékkal mozog a 

védőfal / kapu felé.

  PARALLEL THRUST

Simultaneous break-through 

attempts of two 

neighbouring players, one 

with and one without the 

ball.

  PÁRHUZAMOS 

RRÁTÖRÉS

Két szomszédos 

támadójátékos egyidejű 

áttörési kísérlete, egyik 

labdával, a másik labda 

nélkül.

  WAVING

The attackers’ constant 

break-through attempts in a 

determined order while 

passing. 

  HÚZÁS

A támadók meghatározott 

sorrendben végrehajtott, 

átadásokkal összekötött 

folyamatos kapuratörési 

kísérletei. 

  PASSING TO THE 

PPIVOT

A special pass used to set up 

a position for the pivot. 
  BEJÁTSZÁS

Speciális átadás a 

beállójátékos helyzetbe 

hozására. 

  POSITIONAL 

aADVANTAGE

In relation to the opponent, 

the player has a favourable 

position to carry out his 

activities.

  HELYZETI ELŐNY

A játékos ellenfelével 

szemben kedvezőbb 

helyzetben van tevékenysége 

kivitelezésére.

  NUMERICAL 

aADVANTAGE

When one team has more 

players than the opponents 

on the court. Often called 

"extra man" .

  SZÁMBELI ELŐNY

Amikor egy csapatnak több 

játékosa tartózkodik a 

játéktéren, mint az 

ellenfélnek. "Emberelőny" -

nek is hívják. 

  NUMERICAL 

aDISADVANTAGE

When one team has less 

players than the opponents 

on the court. Often called 

"man down".

  SZÁMBELI HÁTRÁNY

Amikor egy csapatnak 

kevesebb játékosa 

tartózkodik a játéktéren, 

mint az ellenfélnek. 

"Emberhátrány" -nak is 

hívják. 

A támadó dugattyúmozgással tör kapura, miközben a beálló oldalazó lépésekkel mozog felé.  Ezalatt a 

szemben helyezkedő védő átadja a beállót a szomszédos védőnek, alaphelyzetből kitámad, megállítja a 

támadót, majd visszazár a kapuelőtér vonal mentén elhelyezkedő  csapattársakhoz. 

A 9. heti feladvány megoldása:

A WORD FOR EACH DAY MINDEN  NAPRA EGY SZÓT

  TEST YOURSELF        In numerical advantage the 

attackers often threaten the goal with parallel thrust 

or waving to create a scoring position at the wing or 

to pass the ball to the pivot who is unguarded.

  TESZTELD A TUDÁSOD!                                                                

Fordítsd le az angol mondatot a tanult szavak 

felhasználásával! (Megoldás a következő heti 

anyagban)                                                                                                              
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