
Word / Phrase Remarks Szó / Kifejezés Magyarázat

  ZONE OF SIDE 

SSHOTS

The wingers shoot at the 

goal from this zone, after 

jumping into the goal area.

  SZÉLSŐ LÖVÉSEK 

ZZÓNÁJA

A szélsők lőnek kapura ebből 

a zónából, miután 

beugrottak a kapuelőtérbe. 

  PUSH-OFF

A phase of jumping when the 

player goes from a supported 

position on the ground to an 

unsupported position in the 

air. 

  ELRUGASZKODÁS

Az ugrás egyik fázisa, amikor 

a játékos támaszhelyzetből, a 

talajról támasz nélküli 

helyzetbe, a levegőbe jut.

  SLICED SHOT

When the winger who plays 

on the opposite side of the 

throwing arm (e.g., a right 

handed left winger) 

increases the shooting angle 

with a semi-circular motion 

of the throwing arm.

  KANYARÍTOTT LÖVÉS

Amikor a  dobókézzel 

ellentétes oldalon játszó 

szélső (pl. jobbkezes 

balszélső)  a dobókar 

félköríves mozdulatával 

növeli a lövésszöget.

  CURVED-DIVE SHOT

When the winger who plays 

on the same side of the 

throwing arm (e.g., a right 

handed right winger) 

increases the shooting angle 

by curving the torso over 

while diving in. 

  BEUGRÁSOS- 

EELHAJLÁSOS LÖVÉS

Amikor a dobókézzel azonos 

oldalon játszó szélső (pl. 

jobbkezes jobbszélső) 

beugrás közben törzsből 

elhajolva növeli a 

lövésszöget.

  LOB SHOT

When the player throws the 

ball over the goalkeeper with 

a fine wrist movement. 

  ÍVELÉS                       

A(a köznyelvben:           

C "ejtés”) 

Amikor a játékos egy finom 

csuklómozdulattal dobja át a 

labdát a kapus fölött.

  VOLLEY SHOT

When the player catches the 

ball in the air and throws it at 

the goal before landing. 

  RÖPTE / LÉGI DOBÁS 

A(a köznyelvben:           

C "kínai”)

Amikor a játékos a levegőben 

kapja el a labdát és még 

talajfogás előtt lő kapura.

  SPIN SHOT

When the player spins the 

ball clockwise or anti-

clockwise during the throw.

  PÖRGETETT LÖVÉS 

A(a köznyelvben:           

C "cunder”)

Amikor a játékos a dobás 

közben az óramutató 

járásával megegyező vagy 

azzal ellentétes irányba 

megpörgeti a labdát. 

A beugrásos, bedőléses és bevetődéses lövések célja a védőfalon történő áttörés és közeli kapura lövés.                      

Az 7. heti feladvány megoldása:

A WORD FOR EACH DAY MINDEN  NAPRA EGY SZÓT

  TEST YOURSELF        In the zone of side shots, the 

winger tries to compensate for the reduced shooting 

angle by pushing-off and executing special shooting 

techniques according to the side of the throwing 

arm.                    

  TESZTELD A TUDÁSOD!                                                                

Fordítsd le az angol mondatot a tanult szavak 

felhasználásával! (Megoldás a következő heti 

anyagban)                                                                                                              

MAGYAR              8. HétAAaaWeek 8.             ENGLISH

Copyright  © Marczinka Zoltán






