
Word / Phrase Remarks Szó / Kifejezés Magyarázat

  BASIC POSITION
The player’s starting position 

in attack and in defence.
 ALAPHELYZET

A játékos kiindulási pontja 

támadásban és 

védekezésben.

  BASIC MOVEMENT

The extension of the basic 

position; the player’s 

continuous movement in 

attack and in defence.

  ALAPMOZGÁS

Az alaphelyzet kiterjesztése; 

a játékos folyamatos 

mozgása támadásban és 

védekezésben.

  PISTON  

aMOVEMENT

A technical element of the 

basic movement when the 

attacker moves continually 

forwards and backwards in 

depth (like the piston of an 

engine).

  DUGATTYÚMOZGÁS

Az alapmozgás technikai 

eleme, amikor a támadó 

mélységben folyamatosan 

mozog előre és hátra 

(hasonlóan a mozdony 

dugattyújához).

  FALLING OUT and 

AREJOINING

A technical element of the 

basic movement when the 

defender takes a few quick 

running steps from the goal 

area-line and back. 

  KITÁMADÁS és 

VVISSZAZÁRÁS

Az alapmozgás technikai 

eleme, amikor a védő 

néhány gyors futólépést tesz 

a kapuelőtér vonaltól és 

vissza.

  SHUFFLE STEP and 

aSIDE-STEPPING

A technical element of the 

basic movement when the 

defender or pivot moves 

sideways. 

   OLDALAZÓ LÉPÉS és 

OOLDALAZÁS

Az alapmozgás technikai 

eleme, amikor a védő vagy a 

beálló oldalirányban mozog.

  TAKING OVER and 

HHANDING ON

Group tactical elements of 

defence against an attacker 

who threatens the goal with 

the ball. 

  ÁTVÉTEL és ÁTADÁS

Csoportos védekezés-taktikai 

elemek egy labdával 

kapuratörő támadóval 

szemben.

  EVADING and 

SSWITCHING

Group tactical elements of 

defence against offensive 

blocking.

  KERÜLÉS és VÁLTÁS
Csoportos védekezés-taktikai 

elemek elzárással szemben.

A szélső lövések zónájában a szélső a lecsökkent lövésszöget elrugaszkodással, beugrással, majd a 

dobókezének megfelelő speciális kapura lövő technika végrehajtásával igyekszik ellensúlyozni.

A 8. heti feladvány megoldása:

A WORD FOR EACH DAY MINDEN  NAPRA EGY SZÓT

  TEST YOURSELF        The attacker threatens the goal 

with a piston movement while the pivot moves 

towards him with side-steps. Meanwhile, the facing 

defender hands the pivot on to the neighbouring 

teammate, falls out from basic position, stops the 

attacker, then moves back to rejoin his teammates 

at the goal area-line.                

  TESZTELD A TUDÁSOD!                                                                

Fordítsd le az angol mondatokat a tanult szavak 

felhasználásával! (Megoldás a következő heti 

anyagban)                                                                                                              
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