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  ZONE OF CLOSE 

RRANGE SHOTS

Mainly pivot and back court 

players shoot at the goal 

from this area, after breaking 

through.

  KÖZELI LÖVÉSEK 

ZZÓNÁJA

Leginkább a beállók és az 

átlövők lőnek kapura erről a 

területről, áttörés/betörés 

után. 

  BREAKING 

TTHROUGH

The attacker penetrates the 

defence wall in the hope of 

shooting at the goal from a

close range.

  ÁTTÖRÉS/BETÖRÉS

A támadó áthatol a 

védőfalon közeli kapura 

lövés reményében.

  LANDING

After finishing an activity in 

the air, the player touches 

the ground with his feet in a 

balanced position. 

  TALAJFOGÁS

Egy levegőben végrehajtott 

tevékenység után a játékos 

úgy ér talajt lábbal, hogy 

egyensúlyát megőrzi.

  FALLING 

TTECHNIQUE

If unable to land in a 

balanced position, the player 

uses a special/learnt 

technique to soften the 

impact of the fall.

  ESÉSTECHNIKA 

Ha a játékos nem képes 

egyensúlyi helyzetben talajt 

fogni, speciális/tanult 

technikát használ az esés 

hatásának enyhítésére. 

  LONG JUMP SHOT

A goal shooting technique 

from the zone of close range 

shots, when the player jumps 

into the goal area. 

  BEUGRÁSOS LÖVÉS

Kapura lövési technika a 

közeli lövések zónájából, 

amikor a játékos beugrik a 

kapuelőtér fölé.

  FALLING SHOT

A goal shooting technique 

from the zone of close range 

shots, executed while the 

player falls towards the goal.

  BEDŐLÉSES LÖVÉS

Kapura lövési technika a 

közeli lövések zónájából 

végrehajtva, miközben a 

játékos a kapu felé dől. 

  DIVE SHOT

A goal shooting technique 

from the zone of close range 

shots, executed with a dive 

towards the goal.

  BEVETŐDÉSES LÖVÉS

Kapura lövési technika a 

közeli lövések zónájából 

végrehajtva, miközben a 

játékos bevetődik a kapu 

irányába.

A távoli lövések zónájában mind a vízszintes, mind a függőleges lövésszög előnyös az átlövőknek az 

átlövések végrehajtásához.

Az 6. heti feladvány megoldása:

A WORD FOR EACH DAY MINDEN  NAPRA EGY SZÓT

  TEST YOURSELF        The purpose of the long jump, 

falling or dive shots is to break through the defence 

wall and to shoot at close range.                     

  TESZTELD A TUDÁSOD!                                                                

Fordítsd le az angol mondatot a tanult szavak 

felhasználásával! (Megoldás a következő heti 

anyagban)                                                                                                              
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