
Word / Phrase Remarks Szó / Kifejezés Magyarázat

  ZONE OF LONG 

RRANGE SHOTS

Mainly back court players 

shoot at the goal from this 

area.

  TÁVOLI LÖVÉSEK 

ZZÓNÁJA

Leginkább az átlövők lőnek 

kapura erről a területről. 

  HORIZONTAL / 

VVERTICAL 

SSHOOTING ANGLE

The angle created between 

the ball and goal posts is the 

horizontal shooting angle. 

The angle created between 

the ball, crossbar and inner 

goal-line is the vertical 

shooting angle.

  VÍZSZINTES / 

FFÜGGŐLEGES 

LLÖVÉSSZÖG

A labda és a kapufák által 

létrehozott szög a vízszintes 

lövésszög. A labda, a felső 

kapufa és a gólvonal által 

létrehozott szög a függőleges 

lövésszög.

  THROUGH-SHOT

A direct scoring attempt 

from a long range through or 

over the defence wall. 

  ÁTLÖVÉS

A távoli lövések zónájából 

végrehajtott közvetlen 

gólszerzési kísérlet a védők 

között vagy a védőfal fölött.

  OVERARM SHOT

A goal shooting technique 

from the zone of the long 

range shots, executed above 

the shoulder.

  FELSŐ LÖVÉS

Kapura lövési technika a 

távoli lövések zónájából a 

váll fölött végrehajtva. 

  UNDERARM SHOT

A goal shooting technique 

from the zone of the long 

range shots, executed below 

the shoulder.

  ALSÓ LÖVÉS

Kapura lövési technika a 

távoli lövések zónájából a 

váll alatt végrehajtva. 

  CURVED SHOT 

A goal shooting technique 

from the zone of the long 

range shots; the player leans 

to the side while shooting.

  ELHAJLÁSOS LÖVÉS

Kapura lövési technika a 

távoli lövések zónájából; a 

játékos törzsét oldalra dönti 

lövés közben.

  JUMP SHOT

A goal shooting technique 

from the zone of the long 

range shots, executed from 

the air.

  FELUGRÁSOS LÖVÉS

Kapura lövési technika a 

távoli lövések zónájából a 

levegőből végrehajtva. 

A támadó leüti a labdát, majd labdavezetéssel a védelem felé mozdul és kapura lövést hajt végre elzárás 

felett.  

Az 5. heti feladvány megoldása:

A WORD FOR EACH DAY MINDEN  NAPRA EGY SZÓT

  TEST YOURSELF        Within the zone of long range 

shots, both the horizontal and vertical shooting 

angles are advantageous for back court players 

when executing through-shots.                         

  TESZTELD A TUDÁSOD!                                                                

Fordítsd le az angol mondatot a tanult szavak 

felhasználásával! (Megoldás a következő heti 

anyagban)                                                                                                              
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