
Word / Phrase Remarks Szó / Kifejezés Magyarázat

  ONE-HANDED  / 

TTWO-HANDED 

SSAVING

A technique used to save 

high positioned balls from 

long range.

  EGYKEZES / 

KKÉTKEZES VÉDÉS

Egy technika a távolról, 

magasan érkező labdák 

védésére. 

  SLIDING OUT 

A technique used to save low 

positioned balls when the 

goalkeeper slides on the 

outher edge of his foot 

towards the oncoming ball.

  KICSÚSZÁS

Egy technika az alacsonyan 

érkező labdák védésére, 

amikor a kapus a külső 

talpélén csúszik az érkező 

labda irányába. 

  LUNGING 

SSIDEWAYS

A technique used to save low 

positioned balls when the 

goalkeeper lunges towards 

the direction of the 

oncoming ball.

  KITÖRÉS              

Egy technika az alacsonyan 

érkező labdák védésére, 

amikor a kapus kilép az 

érkező labda irányába. 

  SAVING AT THE 

SNEAR POST

A technique used to save 

side shots when the 

goalkeeper takes a position 

close to the near post.

  VÉDÉS A RÖVID 

VKAPUFÁNÁL

Egy technika a szélről érkező 

labdák védésére, amikor a 

kapus közel helyezkedik a 

rövid kapufához. 

  SAVING BY 

SJUMPING OUT

A technique used to save 

side shots when the 

goalkeeper jumps towards 

the shooter in the air.

  VÉDÉS KIUGRÁSSAL

Egy technika a szélről érkező 

labdák védésére, amikor a 

kapus a lövő játékos felé 

ugrik a levegőben. 

  SAVING BY MOVING 

SBACK TO THE NEAR 

BPOST

A technique used to save 

side shots when the 

goalkeeper covers the far 

side of the goal then moves 

back to the near side.

  VISSZAVÉDÉS A 

VRÖVID OLDALRA

Egy technika a szélről érkező 

labdák védésére, amikor a 

kapus a hosszú oldalt takarja, 

majd visszamozdul a rövid 

oldalra.

  SAVING IN A CLEAR 

SSCORING CHANCE 

A technique used to save 

close range shots when the 

goalkeeper jumps towards 

the player in a "star-shape".

  VÉDÉS TISZTA 

VGÓLHELYZETBEN 

V(ziccer-védés)

Egy technika a közeli lövések 

védésére, amikor a kapus 

"szemafor alakzatban" a 

játékos felé ugrik. 

Szögből történő kapura lövésnél a védők a rövid oldalt takarják és egy referencia pontot képeznek 

a  kapusnak, aki aktív védéssel őrzi a kapu másik oldalát. 

A 11. heti feladvány megoldása:

A WORD FOR EACH DAY MINDEN  NAPRA EGY SZÓT

  TEST YOURSELF        When goal shooting from the 

wing, the short or inexperienced goalkeepers usually 

save at the near post or by jumping out. However, 

robust or more experienced goalkeepers sometimes 

position themselves to cover the far side and try to 

save by moving back to the near post. 

  TESZTELD A TUDÁSOD!                                                                

Fordítsd le az angol mondatokat a tanult szavak 

felhasználásával! (Megoldás a következő heti 

anyagban)                                                                                                              
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