
 
I. FEJEZET:  A rögbi játék struktúrája 
 
A rögbi játéknak egy komplex struktúrája van, ami három fő részből áll: 
1. Rögzített pontok 
2. Általános mozgás 
3. Fixációs pontok  
 
E három rész váltakozása és sajátossága, valamint az akarat, bátorság, és a harci szellem, ügyesség, a 
védővonal áttörése az általános mozgásba, és a labda biztos tartása vagy megszerzése (rögzített 
pontok) adják ennek a sportnak a csodálatos szépségét. 
 
 

Rögzített általános Fixációs  általános  Támadás 
pontok mozgás pontok mozgás vége 

 
 
Rögzített pontok: - zárt tolongás 

- bedobás 
- kezdőrúgás 
- újra kezdőrúgás 
- büntető rúgás 
- szabad rúgás 

 
Fixációs pontok: -     nyitott tolongás 

- csomag 
 
Általános mozgás: Kiterjed a labda és a játékosok mozgására, melynek a fő célja a védő vonal 
áttörése, vagy a támadás megállítása, tehát pontszerzés, vagy a labda megszerzése. Az általános 
mozgást használjuk a rögzített fázis és a fixációs pontok után. (2. ábra) Ez biztosítja a támadás 
kezdését, és a játék folyamatosságát. 
 
 

Rögzített támadás  Fixációs  folymatosság Támadás 
pontok kezdése pontok  vége 

 
 
Támadás kezdése: A támadás elindítása az első fázisra jellemző, az általános mozgáson belül. A 
rögzített pontok után, amikor a csapatok szervezetten állnak fel a megfelelő pontokra, a cél, hogy 
megzavarja a védekezést. Nagyon fontos a kommunikáció, a játékosok és a két csapatrész között, 
valamint a közös taktikai akciók hatékonysága. 
 
Folyamatosság: A folyamatosság a második fázis jellemzője az általános mozgáson belül. A 
pontok nélküli nyílt játék sajátossága, célja, hogy kihasználja a védekezésben keletkezett zavart. 
Ahhoz, hogy egy hatékony folyamatos játékot tudjunk végig vinni, nagyon fontos a játékosok 
sokoldalúsága, előre látó képessége, helyzet felismerő képessége, és a labda nélküli játék alkalmazása. 
 
A folyamatosság biztosításának három lehetséges variációja: 
 
1. Tolongás játék: mely közös akció, ami előre mozdítja a játékot, és áttörésre ad lehetőséget, a   

védekezésben üresen hagyott területeken nagy létszámú támogató játékkal. 
2. ¾-ed játék:  mely közös akció. Célja, hogy a védővonal áttörése a labda oldal irányú  

mozgásba hozása által, és létszám fölény létrehozása. 
 



3. Játék rúgott labdával: mely szintén közös akció. Célja, a les vonalon való áthaladás egy rúgott  
      labdával, törekedve arra, hogy a rúgott területre minél több támadó játékos  

  érjen oda. 
 
 
Az általános mozgás a következő elvekre épül: 
Támadásban:  -     előre haladás 

- támogatás 
- labdabirtoklás 
- pontszerzés 

 
Védekezésben:  -     nyomást gyakorolni 

- labda megszerzése 
- kontratámadás 
- pontszerzés 

 
 
Játékformák választása: 
 

1. Egy nyílt és nem rendezett védekezés ellen a gyenge pontot megtaláljuk középen a védők 
között, ekkor egy tolongás játékot fogunk alkalmazni. 

                  
 
2. Egy zárt védekezés ellen a szabad területet a szélén találjuk, ekkor ¾-ed játékot fogunk 

alkalmazni. 

                         
 

3. Egy vonalban álló védekezés ellen a szabad és használható területek a védővonal mögött 
vannak, ekkor használjuk a rúgott labda játékot. 

 

                          
Az általános mozgás tanulás szakaszai a következők: 
 



1. Általános technikai – taktikai elemek elsajátítása, megszilárdítása, és felhasználása játék 
körülmények között. 

2. A játékosok sokoldalúságra való fejlesztése. Ügyesség minden posztra, nem csak egy előre 
megadott posztra. 

3. Játékforma választása. A játékos képessége, hogy kiválassza a leghatékonyabb játékformát a 
védekező csapattal szemben.  

4. Labdás játék támogatása. Három irányból lehetséges: jobbról, balról, és mélységből. 
5. Labda megszerzése, és kontratámadás. Célja, hogy kialakítsa a labdamegszerzés képességét, 

és a kontratámadás indítását a védekező vonalak függvényébe. 
6.  Támadás, és védekezés megszervezése. A játékosok meg fogják tanulni, hogy szervezzék a 

támadást, és a védekezést a nyílt játékba, a pálya területén, és a játék formái alapján. 
7. Statikai fázis és támadás kezdése. Elsajátítása, megszilárdítása és tökéletesítése a rögzített 

fázisoknak és a taktikai elemeknek támadásban és védekezésben. 
8. Posztokra való kiválasztás, melynek célja, hogy a játékosok az adott pozícióba ismerjék a 

technikai – taktikai elemeket, és ezeket használják játék közben. 
 
 
Alapvető elvek: 
 
Előre haladás: Ez a legfontosabb, mert a szabályok szerint a labdát csak hátrafelé lehet passzolni. Így 
az előre haladás az egyetlen lehetőség a további passzolásra. Az előre haladás lehet ütközéssel, vagy 
elkerüléssel; röviden vagy széltében a megadott játékformákkal. 
 
Támogatás: Ahhoz, hogy egy csapat előre haladjon a labdás embert védekező módon támogatni 
kel. Egy jó támogatás lehetőséget ad a folyamatosság biztosítására, illetve nyomást gyakorolnak , így 
lehetőség nyílik a labdaszerzésre, és egy kontratámadás indítására. 
 
Folyamatosság: Ez az elv összefüggésben áll az előzőekkel. Ha tudunk előre haladni és támogatni, 
fenntartjuk a folyamatosságot, és ezzel megzavarhatjuk a védekező csapatot. 
 
Nyomást gyakorolni: Egy alapvető elv, amely minden sportágban érvényesül. Célja, hogy az 
ellenfél csapatjátékát felbomlassza. 
 
Taktika választása:  Cél: az ellenfél gyenge és erős pontjait ismerve, és saját erős pontjainkat 
kihasználva a megfelelő taktika alkalmazása. 
 



II. FEJEZET: Alapvető technikai – taktikai elemek 
 
Az alapvető technikai – taktikai elemek a következők: 

1. Technikai – taktikai elemek tartalma rögbi játékba. 
2. Labda megtartása. Rúgott labda fogása. 
3. Labda felvétele előröl és oldalról. 
4. Passz. 
5. Alapállás – támadásban és védekezésben. 
6. Irányváltás, kitámasztás. 
7. Alapállás – statikai fázisoknál. 
8. Ütközés. Labda biztonságos földre kitevése. 
9. Mélyfogás 
10. Labdás ember blokkolása. 
11. Labda elrúgása. 

 
II./1. Technikai – taktikai elemek tartalma rögbi játékba 
 
 
 

Támadás 
 
 
 

  1.Állás       7. Kitámasztás 
  - alap 
  - kezdőrúgásnál (újra kezdőrúgás)  
         8. Labda elrúgása 
  2. Labdatartás      - állítva  
  - egy kézzel      - drop-goal  
  - két kézzel      - kézből 
 
  3. Labda felvétele     9. Ütközés 
  - oldalról – egy kézzel 
  - előröl    -  két kézzel     10. Labda kihúzása  

Csomagból, nyitott toliból 
  4. Passz 
  - helyből 
  - futásból: - normál     11. Labda biztonságos 
       - speciális: - keresztpassz   földre kitevése, cél szerzése 
     - kihagyásos 
     - hátmögötti 
     - hurok    12. Támogatás csomagban, 
     - váll fölött   nyitott tolongásban 
     - horog 
     - mélyfogásból 
     - védő mögött. 
   
  5. Irányváltás:  - keresztező 
    - oldalazó 
 
  6. Passzcsel  
 
 
 
 



Védekezés 
 
 

  1. Állás       4. Rúgott labda fogása 
  - alap       - állópozícióból 
  - kezdő rúgásnál     - ugrásból 
  
  2. Mélyfogás: - előröl     5. Ember és labda blokkolása 
    - hátulról 
    - oldalról    6. Támadó játékos kifordítása 
 

3. Labda kihúzása     7. Labdára vetődés 
- csomagból 
- nyitott toliból 

 
 
Speciális technikai – taktikai elemek: 
 
Bedobás: 

1. Ugró játékos alapállása 
2. Emelő játékos alapállása 
3. Labda bedobása 
4. Labda fogása 
5. Ugró játékos támogatása 

 
Zárt tolongás: 
1. Alapállások   I sor:  pillér, sarkazó 
   II sor:   
   III sor: leváló összefogó 
2.  Labda bedobása 
3. Labda sarkazása:  - 3 számú lábbal 

 - 4 számú lábbal 
   - 9-es játékos speciális passzok kitámadásból, vetődésből. 
 
 
II./2. Labda megtartása. Rúgott labda fogása 
 
Labda megtartása:  Támadó technikai – taktikai elem, melynek célja az előre haladás az ellenfél  

területén, labdabirtoklással. A helyzet függvényében a labdatartást két módon  
lehet végrehajtani:  
- két kézzel 
- egy kézzel. 

 
Labdatartás két kézzel: Helyesen fogja a labdát, az ujjak a labda alatt, a hüvelykujj felfelé néz,  
a labda hossztengelye a karunk meghosszabbítása, lazán nyújtott ujjakkal fogjuk a labdát. 

 Előforduló hibák:  - labda fogása és nem tartása 
- ujjak merevek  

 - a labdát nem hossztengelybe fogja, hanem a végét 
 - merev karok. 

 
 Labdatartás egy kézzel: A labda a mellkashoz van szorítva alkarral, nyitott ujjakkal fogjuk a 

 labdát, a könyök minél közelebb van a testhez, hogy a labdát ne veszítsük el futás közben. 
Előforduló hibák: -   
   -   
 



                   
 
Rúgott labda fogása:  Védő technikai – taktikai elem, célja rúgott labda megszerzése, mely két     

 módon történhet: - stabilan áll a földön 
     - ugrásból (levegőben). 
 

Labda fogása: A labdát becsüljük meg,, a labda elkapható a földön állva, vagy fel kell ugrani érte a  
biztonságos megszerzés érdekében. Kezünket nyújtsuk a labda irányába, nyitott 
ujjakkal, könyökünk behajlítva, közel egymáshoz. A labdát szem magasságban kapjuk 
el, vezessük a kezeinkbe, a karjainkhoz, végül a testünkhöz. Vállunkkal és csípőnkkel 
az ellenfél felé forduljunk, így tudunk védekezni egy támadóval szemben, vagy egy 
labda elejtés során a labda így hátrafelé gurul. 
Lehetséges hibák: - nem nyújtsa ki a karokat a labda irányába, így nem csökkenti 

a labda sebességét, 
                          -a két könyök messze van egymástól. 

 

                    
 
Labda fogása ugrásból: A test felső részének a ……… ugyanaz, mint az előzőnél, a különbség az,  

hogy az ugrás közben történik a labdafogás. Az ugrás lehet helyből vagy 
nekifutásból. Labdafogás után a földre érkezés nagyon fontos része, hogy 
páros lábbal, hajlított térddel érkezzünk a talajra, ezáltal csillapíthatjuk a 
leérkezést. 
Lehetséges hibák:  - lendület hiánya, 
   - páros lábbal rugaszkodás,  
   - csillapítás hiánya földre érkezésnél. 

 



 
 
II./4. Passz 
 
A passz támadó technikai – taktikai elem. Két módon lehet:  - helyből, 
        - futásból. 
Három fázisa van: -     eldobás, 

- repülés, 
- elkapás. 

 
Az eldobási fázis akkor kezdődik, amikor a labdás játékos eldobja a labdát megfelelő sebességgel, 
erősséggel, és irányban. 
A repülési fázis attól a pillanattól indul, amikor a labda elhagyja a labdás játékos kezét, és addig tart, 
míg az elkapó játékos kezét érinti a labda. 
Az elkapó fázis jellemző arra az időszakra, amikor az elkapó játékos használva minden technikai 
lehetőséget megfogja a labdát. 
 
Helyből passz: A labdás játékos az eldobási fázisban végrehajt egy kitörést az elkapó játékos 

irányába, a test előre hajol, a fej ……van, nézzük mindig az elkapó játékost. Karunk 
lendítésével a labdát két kézben tartjuk, elengedjük a labdát. A támasz két lábbal 
történjen. A csukló és a könyök beiktatásával szabályozható a labda sebessége és 
röppályája. Kezünkkel hosszan nyúljunk utána a passznak.  

 
A labda repülése közben a következőket kell betartani: - a dobás csípőmagasságban történjen, 

- a labda nem gurul a levegőben, 
- a labda párhuzamos legyen a talajjal. 

 
  A labdát úgy kell elkapni, hogy előtte már nyúljunk érte, kövessük a kezünkbe érkező labdát nyitott 
ujjainkkal, tenyerünkbe legyen. 
 
Előforduló hibák: - egy lábbal történő támasz, 
   - az elkapó játékos felé nem történik meg a kitörés, 
   - földre néz a játékos, vagy csak a labdára, 
   - repülés közben nem megfelelően repül a labda, 
   - hibás elkapás (merevség). 
 
Futásból passz:  Előre futva a labdát két kézben fogjuk, a belső lábon támaszkodjunk.  



Forduljunk oldalra, arccal a társunk felé. A test felső része fordul csak oldalra, 
az alsó része marad a futás irányába. Karunkkal a passz tervezett irányába 
lendítsünk csípő magasságban a csukló és a könyök beiktatásával 
szabályozzuk a labda sebességét. A repülési és az elkapási fázisok ugyanazok, 
mint az előzőnél. 

 
Előforduló hibák: - repülés közben nem megfelelően repül a labda, 
   - a test alsó része megfordul az elkapó játékos felé, 
   - a labdás játékos csinál egy felesleges karlendítést a társa irányába, 
   - a törzs kinyitása, nem hajol előre a játékos. 
 
 
II./5. Alapállás – támadásban és védekezésben 
 
A rögbiben az alapállás egy speciális pozíciót képvisel, amellyel a játékos a cselekvést kezdeményezi. 
Ez a pozíció jellemző mind támadó, mind védekező helyzetekben. Alapállásnak nevezzük, mert közös 
minden rögbi játékosnak játék közben. A két alapállás mellett a rögbi játék tartalmaz több speciális 
állást a statikai fázisoknál, melyek a későbbiekben felsorolásra kerülnek. 
 
Támadó alapállás: A fogadó játékos megfordul a labdás társa felé, magas testtartással, a lábak  

váll szélességű terpeszben, a labdától távolabb lévő láb fél lépéssel előrébb  
legyen. Hajlított térddel a felső testrész előre döntve, a fej nyújtva van, és  
mindig a labdát figyeli. A labdás játékosnak azt kell mondani, hogy ha balra  
akar passzolni, akkor a testsúly a jobb lábon, a labdát eltartjuk a testtől, a jobb  
csípő az ellenfél felé néz. 

 
Hibák: - lábak egy vonalban vannak, 
 - nem figyeljük a labdát, 
 - támasz ugyanazon a lábon van, balra passz bal láb támasz, jobbról bal jobb láb előre. 
 
Védekező alapállás:  A játékos egy magasabb pozíciót vesz fel, a lábak váll szélességben vannak  

hajlított térddel, a test felső része előre döntve, fej nyújtásban, és mindig  
figyelni kell az ellenfelet, és a labdát is. Ez a pozíció majdnem ugyanaz, mint  
a támadó alapállás, ami lehetőséget ad egy kontratámadásra a labda  
megszerzése után. 

 
Hibák:  - lábak egy vonalban vannak, 
 - nem figyeljük az ellenfelet, és a labdát, 
 - túl magas pozíció, és könnyen feldobhat a támadó. 
 
 
II./6. Irányváltás, kitámasztás 
 
   Az irányváltás egy technikai – taktikai támadó elem. Cél: az ellenfél kikerülése, miközben a 
célvonaluk felé futunk.  
Az irányváltást két módon lehet végrehajtani: - keresztező irányváltás, 
      - oldalazó irányváltás. 
 
Keresztező irányváltás: Futás közben a labdás játékos a védő játékos közelébe érve fékezni fog a bal 

lábbal, amennyiben balra fogja csinálni az irányváltást, a jobb láb egy 
kereszterő mozgással megy balra. A lábkeresztezés után a jobb láb lesz a 
támasztó láb, és a bal lábat előre visszük és gyorsítunk a létrehozott szabad 
területre. 

 
 



Hibák: - mozgásból fékez a játékos, 
            - nagyon mély a súlypontja, és nem lendületes a mozgás, 
            - nem figyeli a védő játékost, 
            - túl korán megy a védőjátékoshoz. 
 
Oldalazó irányváltás: Futás közben a labdás játékos a védő játékos közelébe érve fékezni fog a bal 

lábbal, ha jobbra fogja csinálni az irányváltást, a jobb láb oldalra megy. Az 
oldallépés után a jobb láb lesz a támasztó láb, a bal láb egy keresztező lépéssel 
oldalra megy és a jobb láb előre visszük és gyorsítunk a létrehozott területre. 

 
Hibák: - több mozgásból fékez, 
            - egyensúly vesztése, 
            - nem figyeli a védő játékost, 
            - fúl közel megy a védő játékoshoz. 
 
Kitámasztás:  Technikai – taktikai elem, melynek célja, hogy a labdás játékos kivédje a 

mélyfogást. A támadásban lévő labdás játékos át fogja tenni a labdát az 
ellentétes kézbe, és a védő felé …… 

 A kitámasztás akkor hatékony, ha mellkason, vállon, vagy fejen csináljuk. 
 
Hibák: - könyök hajlítása, 
            - zárt ujjak, 
            - hibás labdafogás, 
            - rossz döntés a kar választásában, 
            - túl közel megy a védő játékoshoz. 
 
II./7. Speciális állás a statikai fázisnál 
 
Ahogy az előzőekben már említettük a két alapálláson kívül (támadó és védekező) a rögbi játékban  
vannak speciális állások a statikai fázisoknál: a.) zárt tolongás, és b.) bedobás. 
 
a.) Zárt tolongás: 
 
Pillérek pozíciója:  A tolongás első sorában játszanak. A lábak széles terpeszállásban vannak, a 

külső láb előrébb van, mint a belső láb. A test felső része előre hajlik, a csípő 
vonala lejjebb van, mint a váll vonala, állcsúcs eltávolodik a mellkastól, 
tekintet előre néz, hát egyenes, lábak visszahúzva a felsőtest résszel szembe. 
Ezzel egy jó pozíciót tud felvenni az ellenfél pillérével szemben. A bal 
pillérnek arra kell törekednie, hogy a fejt betuszkolja az ellenfél pillérének 
melle alá, a szegycsontot felfelé kell emelnie és közben tolni kell. Ezzel az 
ellenfelet arra kényszeríti, hogy felegyenesedjen, és pozíciót veszítsen. 

 
Sarkazó pozíciója: A tolongás első sorában játszik. A lábak széles terpeszállásban vannak, egy 

vonalban, vagy a sarkazásra használt láb kicsit előrébb van. A test felső része 
előre hajlik a csípő vonala lejjebb van, mint a váll vonala, állcsúcs eltávolodik 
a mellkastól, lábak visszahúzva a felső testrésszel szembe, tekintet a labdára 
szegeződik. Ezzel egy jó pozíciót tud felvenni, ami segítség lehet a 
sarkazásban, és a tolásban is. 

 
II- soros játékosok pozíciója:  A lábak váll szélességben vannak, a külső láb hajszállal előrébb van.  

A test felső része előre hajlik, csípő vonala lejjebb van, mint a váll 
vonala, fej nyújtásban van, lábak visszahúzva, a felsőtest részek 
szembe, tekintet a labdán van. Közel állnak egymáshoz, átölelik 
egymást valahol deréktájon. A fejüket beteszik a pillér és a sarkazó 
feneke közé úgy, hogy a külső válluk a pillér feneke alatt legyen, a 



lába között nyúl át, és a pillér nadrágját vagy a mezét fogja, de ne 
akadályozza a pillért a tolásban. 

 
Leválók pozíciója:         A lábak széles terpeszben vannak, a külső láb előrébb van. Nekik kell  

megakadályozni a pillért a kifordulásban. Ezt úgy érik el, hogy meredek  
szögben csatlakoznak és tolják a pillért, mindig a belső vállukkal. A leválók a  
II. sorhoz kapcsolódnak. Ideális esetben a II. sor és a leválók egyszerre  
mennek bele a toliba. 

 
Összefogó pozíciója: Ugyanaz a pozíciója, mint a II. sorosoknak, két különbséggel: szélesebb  

terpeszben, és egy vonalban tarthatja a két lábát. Ő a fejét a II. soros feneke  
közé teszi és közben átfogja és együtt tartja őket. Ő irányítja hátulról az egész  
tolongást. 

 
Hibák: - lábak rossz elhelyezkedése, 
 - lábak rossz hajlítása,  
 - csípő vonala feljebb van, mint a váll vonala, 
 - görbe hát, 
 - fej nincs nyújtásban. 
 
b.) Bedobás: 
 
Ugró pozíciója: A lábak váll szélességben, hajlított térd, felső testrész enyhén előre döntve, fej 

nyújtásba, labdát figyeli. A belső láb előrébb van, mint a külső. Karok fejmagasságban 
vannak, nyújtott ujjakkal egy biztos labda fogás érdekében.  

 
Emelő/ támogató pozíciója:  A lábak váll szélességben, hajlított térddel, az ugró játékos mögött 

helyezkedik el, folyosó felé van a feje. Karok könyökből hajlítva 
vannak, felső testrész előre döntve, guggoló pozíció, fej nyújtásba van, 
figyeli az ugró játékost, ha emelő, és a labdát, ha csak támogató. Az új 
szabályok szerint az emelő játékos már ugrás előtt megfoghatja az 
ugró játékos nadrágját. 

 
Hibák: - lábak rossz elhelyezkedése, 
 - lábak rossz hajlítása 
 - az ugró játékos külső kézzel akarja fogni a labdát, 
 - nem figyelik a labdát, 
 - az emelő játékos nem guggoló pozícióból emeli az ugró játékost. 
 
 
II./8. Ütközés. Labda biztonságos fölre kitevése 
 
Ütközés:  Támadó technikai – taktikai elem, melynek célja, hogy kontaktussal eltávolítja a védő   

játékost, aki az előrehaladást akarja akadályozni. A labdás játékos futásból ellentétes  
kézbe fogja a labdát, mint amelyik vállal ütközni fog. Ezt nagyon fontos megmondani, 
és megtanítani az elején. A törzs megfordul, és hajlik előre, az ütköző vállal azonos 
láb van elől, mindig figyeli a védő játékost. Az ütközést mély pozícióba kell 
végrehajtani, vállal és alkarral, a mozgás lentről felfelé történik, hogy a védekező 
játékos elveszítse az egyensúlyát. 

Hibák:  - labdát tartó kézzel ütközik, nem ellentétes vállal, 
 - magas pozíció, 
 - a törzs nem fordul, 
 - nem figyeli a védőt, vagy becsukja a szemét. 
 
 



                                            
 
 
Labda biztonságos földre kitevése: 
Támadó – technikai elem, és két módon lehet végrehajtani: 
- vitt labda biztonságos földre kitevése, valamint 
- rávetődés a guruló labdára. 
 
Vitt labda biztonságos földre kitevése: 
A futásban lévő labdás játékosnak taktikai okok miatt le kell tennie a labdát a földre, a következő 
módon: ütközés után a törzs megfordul, a labda a saját térfelére legyen kitéve, úgy helyezve, hogy 
abból a saját csapatod jusson előnyös helyzetbe. A labdát tartsd a has magasságában, a tested a labda 
és az ellenfél között legyen. Miután kitetted a labdát el kell engedni, s a kezeddel védheted a fejedet. 
 
Hibák:  - a törzs nem fordul, 
 - a test nincs elhelyezve a labda és a védő között, 
 - a labdát nem teszi ki, hanem szorongatja magához, 
 - nem védi a fejét. 
 

                                         
 
 
 
Rávetődés a guruló labdára: 
A guruló labdához legközelebbijátékos szándéka legyen, hogy rávetődjön a labdára, ezzel szerezze 
meg a labdát, és a labdabirtoklást a saját csapatának. A rávetődést a legbiztonságosabb módon kell 
végrehajtani: futásból előre hajolva, mind a két kéz előre van nyújtva, mindig a labdát figyelve, 
rávetődik. Miután megszerezte a labdát saját térfélre fogja húzni, és a test a labda és az ellenfél között 
legyen. Az ellenfél nyomása alapján vagy feláll és előre halad, vagy kiteszi, vagy felemeli a saját 
csapattársainak, akik jobb támadó pozícióban vannak.  
 
Hibák:  - a test nem kerül a labda és az ellenfél közé, 
 - nem figyelik a labdát, 
 - rossz labda elkapás. 



 
II./9. Mélyfogás 
 
A mélyfogás védő technikai – taktikai elem, célja az ellenfél előrehaladásának megakadályozása, és a 
labda visszaszerzése. Három módon lehet végrehajtani a mélyfogást: 
a.) mélyfogás elölről, 
b.) mélyfogás oldalról, 
c.) mélyfogás hátulról. 
 
A mélyfogásnak három fázisa van: 1. Az ellenfélre rászegzi a tekintetét. 
     2. Kontaktus. 
     3. Az ellenfél földre vitele. 
 
a.) Mélyfogás elölről:  Futásból a védő játékos az ellenfélre rászegezi a tekintetét, behajol futás 

közben, fej fel, egyenes hát, és a vállával ütközik. A célterület megcélzása 
közvetlenül a labdavivő csípője alatt. A fej oldalt legyen, és átkarolja a 
combokat. A célzott területre erős ütközéssel érkezzünk, a lábunkkal erőteljes 
előre verődés révén, és az egyensúly megingatásával, amit a vállunkkal 
hajtunk végre. A végén egy törzsfordulással levisszük a földre az ellenfelet, 
úgy hogy az ütköző váll legyen alul, és a fej felül.  

 
Hibák:  - a védő játékos nem látja a labdás játékost, 
 - a másik vállal próbálja megfogni, 
 - hiányzik a lábmunka, (nincs előrevetődés, és a védő saját térfelére esik a támadó játékos) 
 - vállal nem dolgozik, 
 - hiányzik a törzsfordulás a végén, és a fej így rossz helyen lesz. 
 
  

            
 
b.) Mélyfogás oldalról:  Futásból, a védő játékos az ellenfélre rászegezi a tekintetét, behajol, fej fel,  

egyenes hát, és a vállával ütközik. A célterület megcélzása közvetlen a  
labdavivő feneke alatt van. Kontaktus alatt a fej a feneke alatt van, átkaroljuk 
a combokat, és a lábunkkal erőteljes előrevetődés révén levisszük a földre. A 
karok lefelé csúsznak a végén erősen fogják a bokákat. A fej a fenék mögött és 
a támadó játékos felett van. A mélyfogás során a védőjátékos lábai mindig 
földön vannak.  

 
Hibák:  - védő játékos vetődése, 
 - rossz vállal ütközik, 



 - feje a támadó játékos előtt van, 
 - hiányzik a húzó mozgás.  
 

                          
 
c.) Mélyfogás hátulról: Futásból, a védő játékos az ellenfélre rászegezi a tekintetét, előre hajol, fej fel,  

egyenes hát, és a vállának ütközik. A célterület megcélzása közvetlenül a 
labdavivő feneke alatt, ellentétes váll-comb fogás. Fogás közben a fel oldalra 
megy, és átkarolja a combokat. A földre levitelt, a lábunkkal erőteljes 
előrevetődéssel végezzük, és a karokkal egy húzást végzünk. A végén egy 
törzsfordulással le visszük a földre úgy, hogy a fogó vállra fordulunk, ezzel 
védve a fejet az eséstől, és a stopli cipőtől is. A mélyfogás során a védő 
játékos lábai mindig a földön vannak. 

 
Hibák:  - védőjátékos vetődése, 
 - azonos váll-comb fogás, 
 - laza lábfogás, 
 - a törzs fordulásának hiánya a végén, 
 - húzás hiánya. 
 

                
 
 
 



 
II./10. Labdás ember blokkolása 
 
Labdás ember blokkolása egy technikai – taktikai elem, a cél az ellenfél előrehaladásának, és a labda 
továbbadásának a megakadályozása.  
A blokkolás szemből végrehajtható, a védő játékos futásból az ellenfélre rászegezi a tekintetét, előre 
hajol, és a vállával kontaktusba kerül a támadó játékossal. A célterület megcélzása a mellkas. Fej 
oldalra megy, a karok átkarolják a támadó játékos törzsét, átkarolva a labdát is, ezzel megakadályozva 
annak továbbítását. A blokkolás során a lábak mindig a földön vannak, ezzel akadályozva az előre 
haladást. Erősen fogva a labdás játékost megakadályozzuk a támadó játékos kifordítását, 
kiszabadítását. Ez az elem használható a kezdő játékosoknál, termekben, mivel nem kell levinni a 
földre a labdás játékost, ez lehet egy állomás a mélyfogás tanulása előtt.  
 
Hibák:  - túl magas fogás, 
 - laza fogás, 
 - egyensúly vesztés. 
 
 

                         
 
II./11. Labda elrúgása 
 
A „labda elrúgása” egy támadó technikai – taktikai elem, célja a terület nyerés, előre rúgás egy 
csapattársnak, vagy pont szerzése.  
Ezt az elrúgást több módon lehet végrehajtani: a.) kézből 
      b.) állítva 
      c.) drop rúgás 
 
a.) Labda elrúgás kézből:  A labdás játékos stabilan álljon, váll előre, jobb lábas rúgásnál bal  

váll, bal lábasnál jobb váll, törzs előre hajol, a labdát úgy tartsa, hogy  
hossztengelye a lábbal párhuzamos legyen. Engedje a labdát, hogy  
ebben a helyzetben essen az elrúgási pontig, és közben lépjünk a nem  
rúgó lábra, mely a cél irányába mutat. Lendítsük a lábunkat a labda  
irányába, és hossztengelye mentén középen találjuk el. A labda  
pályáját úgy tudjuk beállítani, hogy változtatjuk a láb dőlését, és azt a  
helyet ahol a labdát eltaláljuk. A vállunkkal abba az irányba kell  
fordulnunk ahová szeretnénk rúgni a labdát. Hosszan nyúljunk utána a  
rúgó lábbal. Az ellentétes kezünket nyújtsuk ki az egyensúly  
biztosítására. (fig.32.) 



 
Hibák:  - törzs nem hajol előre a rúgás előtt, 
 - nem hossztengelybe és középen rúgja a labdát, 
 - a labdát feldobja, nem leengedi. 
 

                  
 
 
b.) Állított labda elrúgása:  Célja a pontszerzés. Enyhén előre, vagy hátra dőlve, a távolságtól  

függően, állítsuk le a labdát. Mielőtt hátralépnénk, álljunk a labda fölé  
rúgási helyzetben. Lépjünk hátra és a távolságfüggvényében többet,  
vagy kevesebbet. Hátrafelé lépegetéskor nézzük a megrúgás helyét a  
labdán. Ívben futva közelítsünk a labda felé, hogy a csípő megfelelő  
helyzetbe kerüljön a lehető legerősebb rúgás kivitelezéséhez. A  
támasz lábbal lépjünk csípő szélesség távolságra a labda mellé. A nem  
rúgó láb oldali karunkat lendítsük előre a váll cél felé fordításához. 
Rúgás közben a rúgó lábat lendítsük lefelé az érintkezési zónán 
keresztül, a fejünk közvetlen a labda felett helyezkedjen el, a lábfej 
felső részén lévő csont érintkezzen a labdával. A rúgólábbal ívben 
lendítsünk utána alaposan. 

 
Hibák: - támasztó láb rossz helyezkedése, 
 - rúgás után hiányzik a láblendítés, 
 - rossz helyen rúgja a labdát, 
 - törzs nem fordul a cél irányába. 
 

                                               
 
 
c.) Drop rúgás: A kezdés -, újrakezdés rúgás és pontszerzésre alkalmazható ez a rúgás. Úgy 

tartsuk a labdát, hogy amikor a földre ejtjük ugyanazon állásban és 
magasságra pattanjon vissza. Ejtsük a labdát a földre, a nem rúgó lábunknál 
lévő csípő oldaltávolságában. A nem rúgó láb oldali vállunkat fordítsuk a cél 



irányába. Fejünk lehajtva és a labda felett legyen. Lendítsük a lábunkat a labda 
vonalán át úgy, hogy a labdát a legnagyobb gyorsulásra jellemző ponton 
találjuk el. A lábfej felső csontos részével találjuk el a labdát. Lendítsük utána 
a rúgó lábat. A nem rúgó láb felöli kezet használjuk a test egyensúlyban 
tartására. 

 
Hibák: - rossz labdaejtés a földre, 
            - túl korán vagy túl későn rúgja a labdát. 
 
 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. FEJEZET :  Technika tanulása 
 
A rögbi játék nagyon komplex és változatos sport, aki tanítani szeretné, úgy gondolja ez egy 
nagyon nehéz feladat. Az alábbiakban bemutatnék egy 6 lépcsős folyamatot a rögbi 
tanításához: 1.) Magyarázás, bemutatás 
 
  2.) Gyakorlás átfogó keretben 
 

3.) Gyakorlás szűkös keretben 
 
4.) Egyéni gyakorlás 
 
5.) Gyakorlás játékhoz közeli helyzetben 
 
6.) Gyakorlás játék helyzetben. 

 
1.) Az első lépcső: A tanár/edző ábrázolással az összes információt átadja a fiatal/kezdő  

játékosnak, valamelyik technikai-taktikai elemről. Magyarázat után 
pedig mindig mutassa be az elemet, hogy a játékosok megértsék a 
mozgást.  

 
2.) Második lépcső: Maximális aktivitás, teljes erőbedobás. Lehetőség, hogy mindenki a  

saját szintjének megfelelően gyakorolhassa amit az edző bemutatott. 
Két elvet kell követni:  
a.) A játékosnak: Kielégíti a mozgás igényt, elsődleges cél: a testedzés, 
a sport megszerettetése. Minden játék azt célozza, hogy több féle 
szituációban is legyen alkalmas a gyerek a labdával futásra, és 
passzolásra, vagy más elemek használata. 
b.) Az edzőnek: Figyeli a játékosokat, a képességfejlesztés során, hogy 
megértse a gyerek a gyakorlatot, felfogja annak célját. 

 
3.) Harmadik lépcső: Tanítás, a jobbaknak kevesebb, a gyengébbeknek nagyobb  

részletességgel, folyamatosan az egész pályafutás során, hiszen az 
ismétlés a legfontosabb. Kisebb csoportokba passzív védekezéssel, a 
támadók mindig fölényben lesznek. (3vs1, 4vs2, 5vs3) 

 
4.) Negyedik lépcső: A játékosok egyénileg fogják gyakorolni a technikai-taktikai elemet.  

A gyakorlásnak három stádiuma van: 
- elkülönített mozdulat gyakorlása (labdafogás, rúgás, drop-goal) 
- összevont technikai elemek gyakorlása (futás-rúgás) 
- kombinált technikai-taktikai elemek (futás-rúgás-nyomás). 

   Ezen a szinten az ellenállás jelen lehet, vagy nem. Ha jelen van, akkor  
passzív, vagy semmi aktív legyen. 

 
5.) Ötödik lépcső: Kis csoportokban, valós játék elemek, és az ellenféllel való gyakorlás  

fokozatos bevezetése. Nagyon fontos a korrekt végrehajtás  
szempontjából, hiszen a megszerzett képesség csak a valós  
játékhelyzetekben és a nyomás növekedésével fejlődik tovább. Nyomás  
növekedésére, kisebb lesz a távolság a két csoport között, egyforma  
létszámú csoportok. 



 
6.) Hatodik lépcső: Játék folyamatos magyarázattal. A játék alkalmazkodjon a csoport  

szintjéhez. Ki kell emelni a játék során a fontos helyzeteket, mindig 
vissza kell térni a játékszituációhoz. A gyakorlat akkor sikeres, a 
játékos fejben is fejlődik és az edző is látja a hibákat, vagy a jó 
dolgokat. 

 
 

III/1.PASSZOLÁS TANULÁSA 
 
Start: 5m távolság 
Variációk: 1, 2, 3, vagy 4 kör a passz irányának változtatásával más passzok alkalmazásával 

                                                           
 

Cél: ki ér elsőnek vissza a kiinduló pozíciókra 
Szabályok: B passzol C-nek és megy C helyére, C passzol D-nek és meg D helyére, stb… 
 

 
 

 
 

 
Cél: a két kör. (oda és vissza kiejtés nélkül) 
Start: az ábrából látszik, 5 pont, ha sikerül 
Variáció: különböző passzok, ha kiejti, újra indul. 
 

                                                  
 

 
 

Cikk-cakk passz: 
Cél: oda-vissza passzolni 



Start: az ábrán látszik, 5 pont ha sikerül 
Variáció: különböző passzok, ha kiejti újra indul. 

 

 
Cikk-cakk körülfutással: 
Cél: melyik tud többet passzolni, amíg a másik csapat körülfutja. 
Szabály: - a futó csapat egy labdával váltóban fut 
                 a csapatok cserélnek 
                 a kiejtett labda nem számít 
                 a passzolóknak egyenlő távol kell lenniük. 

 
 

                                                
 
 
   Passz és labda elkapás gyakorlat: 
 
Egyedül dolgoznak a játékosok, mindenkinél egy labda van. A játékosok ismerkednek a 
labdával, azt csinálják, amit az edző mond. Labdajáték:  - a fej körül, 
        - a csípő körül, 
        - nyolcat leírva a láb körül, 
        - feldobjuk a levegőbe, majd sima  

elkapás, 
- feldobjuk a levegőbe, előre 
lépünk, és hátunk mögött elkapjuk.  

 
„Amerikai foci”    
 
A játékosokat rendezzük két egyenlő csoportba.  
Pálya: 20 x 10m 
Cél: melyik csapat képes 10 passzt adni, a passz mehet előre, és hátra is. 
Szabály: - érintős az elején, és ahogy fejlődnek lehet szalagos, majd ölbe vevő is, 
ha meg van érintve a labdás ember át kell adni a labdát,ha a passz nem pontos és leesik a 
labda akkor is át kell adni a labdát. 



                            
 
Csoportos adogatás 
 
A játékosok három darab négyfős csoportban dolgoznak egy 10 x 20méteres sávban. 
   Az A csoport indul labdával, és a B csoport felé fut, minél több passzt próbál adni. Amikor 
odaér a B csoportnak átadja a labdát, és ők a C felé futnak, ugyancsak minél több passzt 
próbálnak csinálni. Ezt követően a C csoport fut visszafelé az A felé, folyamatosan passzolva. 
   Szabály: az a csoport, amelyik hibázik, miután átadta a labdát büntetést kapjon: 5 felülés, 
guggolás, fekvőtámasz. 
 

                                      
 
Intenzív passz 
 
   A játékosok három darab négyfős csoportban dolgoznak egy 10 x 20 méteres sávban. 
   Az A és a C csoport egymásnak arccal szemben felsorakozik, kb. 10 méterre egymástól, a 
csapattársak 5 méterenként helyezkednek el, 
   A C csoportban minden játékosnál van labda. 
   A B csoport első embere a két vonal között fut, kapja a labdát a C játékostól, és passzolja az 
A játékosnak. 
   A labda most az A csoportnál van, és a B csoport következő játékosa az A csoport felől 
passzolja a C csoportnak. 
 

                                  



 
„Ausztrál négyzet” 
 
   A játékosokat osszuk négy csoportba, és mindegyik álljon egy 10 méteres négyzetes terület 
sarkaira. 
   Az elején a szembe lévő csapatoknak legyen egy labda, később lehet minden csoport első 
emberénél labda. 
   A labdavivők megindulnak az átellenes sarok felé, és amikor odaérnek passzoljanak az első 
emberhez. A passzt követően álljon oda a sor végére. A labdát kézhez vevő játékos játssza le 
ugyanezt visszafelé irányban. 
Több passz lehetőség van:  - gyomor passz 
                                               - gurított passz 
                                                 magas passz (elkapó játékos felugrik a labdáért.) 
 A labdás ember fut középen és az edző irányítására vagy balra,  

vagy jobbra passzok és fut a sor végére. 
 Ugyanaz, mint az előző, csak nem a jobb, v. bal sor végére fut, hanem a szembe lévő 
csoporthoz, kikerülve azt a csoportot ahová passzolt. 
 

                                    
 
Passzolás passzív védekezéssel 
 
Pálya: 30 x 15m 
A támadó csoport 4 főből áll, és 3 védekező vonal van 2-2-2 játékosból 
A támadó játékosok passzolással próbálnak átmenni a védő vonalon. 
A védekező játékosok saját területükön védekezhetnek, passzív védekezéssel. 
 

                       



 
Passzolás aktív védekezéssel 
 
  Később, amikor már ügyesebbek a játékosok, (ez már az ötödik lépcsőnek felel meg) valós 
játék elemek használatát és az ellenfél aktívabb védekezését lehet gyakorolni. A védekező 
játékosok saját területükön védekezhetnek. 
 

                       
 
 
 
Támadás – védekezés a hatodik lépcsőnek megfelelően 
 

-  Pálya: 40 x 20m 
- Egy labda 
- 2 x 10 játékos 
- Az edző odarúgja a labdát az egyik csapatnak, az lesz a támadó csapat, hogy induljon a 

gyakorlat, a másik csapat védekezik. 
- Az edző értékelni fog minden jó passzt, melyért 3 pontot adhat. Az edző megállíthatja a 

játékot és kijavíthatja a hibát. 
 
 
 

III/2. MÉLYFOGÁS 
 
 
A mélyfogás tanítási rendje: a.) Magyarázás, bemutatás 
 
    b.) Gyakorlás térdelő védő – sétáló támadó 
 
    c.) Gyakorlás guggoló védő – sétáló támadó 
 
    d.) Gyakorlás állásból védő – futó támadó 
 
    e.) Gyakorlás futó védő – futó támadó 
 
 

a.) Magyarázás, bemutatás 



Az edző meg fogja magyarázni a játékosoknak, hogyan kell megfogni a labdás játékost, és 
miért, az ellenfél előrehaladásának megakadályozása érdekében. Segítségül lehet egy felnőtt 
játékos, akin be tudja mutatni a mélyfogást. 
 

b.) Térdelő védő – sétáló támadó 
A védő játékos tanulja meg a jó fogást: átkarolja a combokat, tol a vállal és húz a kezével, 
tartsa keményen, oldalra viszi a földre az ellenfelet. 
 

c.) Guggoló védő – sétáló támadó 
Az előzőekben leírtakkal megegyezik, csak most a védekező játékos jobban tud vetődni a 
támadó játékosra. 
 

d.) Állásból védő – futó támadó 
A védő játékos egy helyben áll, és várja a támadó játékost, ezen a szinten a védő játékosnak 
már tudnia kell a mélyfogás technikáját. 
 

e.) Futó védő – futó játékos 
Közel vagyunk a játék körülményekhez. 
 
Szemből szerelés: - hajoljunk le mélyen, 
   - menjünk előre szerelni,  
   - lábunkat hajlítva hajoljunk bele, 
   - vállunkkal stabil ütközést próbáljunk a comb magasságában, 
   - karunkkal fogjunk át, 
   - forduljunk az ütközést lekövetve. 
 

                      
 
Hátulról szerelés: - fenék alatti részt célozzuk,  
   - karok a comb körül, 
   - told a válladdal, és húzz a kezeddel, 
   - megfogott játékos lábait oldalra, és keményen tartva. 
 

         
 



 

                                    
 
 
Oldalról szerelés: - hajoljunk le mélyen, 

- karok a comb körül, 
   - told a válladdal és húzz a kezeddel, 
   - a védekező játékos feje a támadó lába mögött legyen. (foto 31) 
 

           
 
 
 
Gyakorlatok:  
 
I. Szervezés: - Pálya 20 x 5m 
  - egy labda 
  - 10 bója 
  - 6 játékos 
 
Játékosok két csoportban vannak, és csak az elsők fognak dolgozni egyszerre. Sípszóra 
indulnak, kikerülik a bójákat, az edző passzol az (A) játékosnak, aki így támadó játékos lesz, 
és a (B) játékos mélyfogást fog csinálni szemből. Az edző folyamatosan javítani fogja a 
hibákat. 
 

                
 
II. Szervezés: - Pálya 15 x 10m 
  - egy labda 
  - 3 x 3 játékos 



 

                                
 
Az edző passzol az (V) játékosnak, aki előre fut, és mélyfogás előtt passzol a következő 
játékoshoz, majd engedi magát, hogy mélyen fogják. Végig ezt csinálják a támadó játékosok. 
Visszafelé cserélnek, a másik csapat lesz a támadó vonal. A passzt lehet adni mélyfogásból is. 
Az edző folyamatosan fogja javítani a hibákat. 
 
 
III. Szervezés: - Pálya 10 x 10m 
  - egy labda 
  - 2 x 6 játékos 
 
Az edző odadobja a labdát az egyik csapatnak, az lesz a támadó csapat, és próbál a négyzeten 
kívül célt vinni, úgy hogy legalább 5 passzt adtak egymásnak. A védő csapat megpróbálja 
megállítani őket szemből szereléssel. 
Az edző pontot adhat a védekező csapatnak, ha sok és jó mélyfogásokat csinál. 
A gyakorlatok függnek a testtömegtől, magasságtól és az egyéni adottságoktól. 
 

                                 
 
IV. Szervezés: - pálya 30 x 10m 
  - 3 labda 
  - 8 bója 
  - 3 támadó x 3+3+3 védekező 
 
A támadó játékosok (A) felveszik a labdát, és mélyfogás előtt le kell passzolni. A védő 
játékosok kikerülik a bóját, felállnak védekező vonalban, és csak saját területen 
védekezhetnek. A mélyfogás csak szemből lehet. 
 



                
 
V. Szervezés: - Pálya: 50 x 30m 
  - egy labda 
  - 2 x 10 játékos 
  - játék közben az edző értékelni fog minden mozdulatot, mélyfogást, 
  - minden jó mélyfogás bónusz pontot fog érni, 
  - ha egy játékos nem teljesít és átlag alatt van, akkor az edző kiveheti a  

játékból, és külön fog gyakorolni, 
  - a mélyfogás számát növelheti az edző, ha keskenyíti a pályát. 
 
A mélyfogás összegzése: 
   Az itt felsorolt gyakorlatok egy edzésen való elvégzése nyomatékosan nem ajánlott! A teljes 
program bevezetése az újoncok első edzéstől számított 7-8-dik hetén esedékes, és addig kell 
végezni őket, amíg nem csinálják magabiztosan a játék sebességén is. Minden egyes 
alkalommal, főleg az első időszakban, amikor csak engedi az időjárás „LE A CIPŐKKEL”! 
Ez, ha hihetetlenül is hangzik a sérülésektől való félelmet 90%-ban megszünteti. Ha mindig és 
minden esetben kellően hangsúlyozzuk a kemény szorítás szükségességét a sérülés esélye 
kicsi. Ha már kellőképpen kifejlődött a technika, adjunk a támadó kezébe labdát, és tanítsuk 
meg arra, úgy essen, hogy a labda elérhető maradjon. 
MINDIG PRÓBÁLD ÚGY SZERVEZNI, HOGY AZONOS EREJŰ ÉS MÉRETŰ 
GYEREKEK GYAKORLJANAK EGYÜTT!!! 
 
 
        III/3. ÜTKÖZÉS  
 
        Az ütközés előkészítése, bevezetése és ellenőrzés alatt tartása 
 
     Bevezetés 
 
    Akad néhány dolog, ami megéri az állandó ismétlés, hiszen az ismétlés által válik szokássá. 
A biztonságos edzés, gyakorlás és biztonságos meccsjátszás előfeltétele a helyesen gyakorolt 
technika. A szokás és ismerősség közzöt a kontraszt nagy, az ismerős technika 
gyakoroltatására figyelni kell. 
 
    Mindezek az alapismeretek a legjobban a kicsik kontaktusra, ütközésre tanításánál 
szükséges. A mini edzőknek, aki a 9 évesekkel foglalkoznak, abban az életkorban, amikor 
először engedélyezett a kontaktus, mind a morális mind a jogi (sportági értelemben 
szabálykönyvi) kötelezettsége nagy, hogy mindent megtegyenek-megtanítsák, amit csak 



tudnak és folyamatosan újra-meg-újra megerősítsék a helyes és biztonságos technikákat a 
kontaktus létrehozásában és irányításában. Minden egyéb elfogadhatatlan. 
    Az edző ezekben, a vonatkozásokban soha nem lehet megalkuvó. Sokszor írnak a 
Technical Journalban arról, hogy milyen a biztonságos gyakorlás és minden FIRA, IRB junior 
edzői tanfolyam is nagy hangsúlyt fektet erre. Ebben ne hagyjuk fellazulni a szabályokat, az 
ütközés gyakoroltatása a legnagyobb hangsúlyt kell kapjon-minden edző, győződjön, meg 
arról hogy ebben a tekintetben mind a maga, mind a játékosok érdekében mindent megtett. 
    Ebben a fejezetben a kontaktus három vonatkozására fogok összpontosítani: felkészülés az 
ütközésre, meg tanulni esni és a nyitott tolongás felépítése. Azért éppen ezeket választottam, 
mert hiányt pótol, a mélyfogás és csomag kifejlesztése, gyakoroltatása sokkal gyakrabban 
publikált téma, jobban ismert. 
 
      Felkészülés az ütközésre 
 
   A gyakorlott játékos várja az ütközést és felkészül rá: ’felfeszíti’ a testét. A fiatal játékost 
erre meg kell tanítani. Három fő dolog: 
 
1. Amikor készülnek az ütközésre, előre kell hajolniuk, meg kell feszíteni a nyak, mell és 

váll izmait, be kell lélegezni és benntartani – ez megfeszíti a törzs felső részét. 
2. Az állcsúcs eltávolodik a mellkastól, a szemek a célponton, legyen szó akár ütközésről, 

mélyfogásról, toliról vagy nyitott/csomagról. 
3. A hát egyenes, vagyis inkább enyhén homorú, a vállak a csípőmagasság felett, mint az 

ábrán látszik: 
 

                                       
   Hogy ezt a pozíciót sikerüljön megtartani, a csípő elülső felének dőlését szabályozni kell. 
Ezt álló helyzetben is lehet gyakorolni. Állás közben, amennyiben a csípő elülső felét lefelé 
döntik (vagyis a vízszinteshez közelítik) a hát egyre homorodni fog, és ez ugyanúgy működik 
előrehajolva, tolás közben is. Ez az, amit a kicsiknek kell érteni, és alkalmazni kell a 
kontaktus során. Valósággal második természetükké váljon – szokássá. Ez a három faktor: a 
test keménysége, a fej jó pozíciója és homorú hát szükséges minden kontaktszituációban: a 
mélyfogásnál, illetve a nyitot és zárt toliban is. 
 
      Meg tanulni esni 
 
   Első időkben a legkeményebb dolog, amivel ütközésbe kerülnek majd minden bizonnyal a 
föld lesz. Ha ez egy teljes egészében fűvel borított, lágy, kiváló leszállópálya: ugorhatsz az 
olvasásban. De nem ez az általános: a mini edzők nem várhatnak el semmi olyasmit a 
gyerekektől, ami azok maguktól nem csinálnak szívesen. Ha nem kedvelik az esést, helyes 
lenne-e elvárni ezt tőlük? 
   Nem kellene a meglepetés erejével hatnia annak a mini edzésnek, amely alkalmával 
megfelelő, egyenletes és sima terepet hozunk létre (például öreg szőnyegek, elhasznált 
birkózómatrac, két-három szivacspajzs egymás mellé helyezve felhasználásával) amelyen 
nyugodtan lehet gurulni. Ám legtöbb esetben a pálya kevésbé igénybe vett része, mint például 
a célterület megfelelő az esések gyakorlására. Egy dologra azonban nagyon figyelj: a hosszú 



fű nem feltétlen jelent tömött és puha gyepszőnyeget! Mindig ellenőrizd az állapotát. Mindig 
a megfelelő terület kiválasztása és személyes ellenőrzésével veszi kezdetét az esés tanítása. 
   Az esés helyes technikája megadja a játékosnak az önbizalmat a biztonságos talajfogáshoz, 
valamint ahhoz, hogy nyugodtan viselkedjen és védje magát, ha a lábak, alá kerül. Ettől 
nyugodtabbá válik a kontaktus előtt és alatt, ez pedig a sérülések, elkerülését segíti elő. 
   Sokan közületek vélhetik úgy, hogy ellentmondás fedeztek fel az esés és a nyugalom, 
relaxáció fogalma között, hiszen épp az előbb bizonygattam a felkészítés szükségességét a 
kontaktus során. Pedig ez nem így van. A feszítés az ütközés előtt, a relaxáció pedig rögtön 
utána szükséges, szerepe ugyanis a föld ütéséből egy kicsit felfogni. 
   Kezdetnek meg kell tanítani a vállon átfordulás technikáját, ez felkészíti a vállukat az 
ütésekre, amit a talaj fog adni. 
 
   A guruló átfordulás 
 Ez nagyjából megegyezik a testnevelési órák előrebukfenc gyakorlatával, attól eltekintve, 
hogy a bukfenc mindkét vállon történik. A jobb oldalra átfordulás helyesen a következő: 
 
1. a játékos leguggol a behajlított jobb térdére, a hát gömbölyű 
2, állcsúcs a mellkason nyugszik, előrehajol és kinéz a lábai között 
3, leteszi a jobb kézfej és alkar hátoldalát a földre 
4, ahogy mozgatja előre a súlypontját, egyszerre át fog fordulni 
5, gyorsan lábra áll 
 
 Az egészen fiatalokkal csak akkor gyakoroltassunk, ha a körülmények a legteljesebb 
mértékben megfelelőek. 
 
 A tanítás lépései: 

• Guggolásból edzői segédlettel 
• Guggolásból egyedül 
• Állásból 
• Futásból 

  Nem kell különösebben bizonygatni mennyire hasznos ez, például, ha összeütik a bokáját, de 
ezen kívül a játékosok tapasztalatot, ezen keresztül pedig magabiztosságot ad. Ha megtanulták 
a helyes technikát, és magabiztosan végzik a gyakorlást, akkor labdával a kézben illetve esés 
közben a labda felkapásával fejleszthetjük. Ezt akár váltóversenyeken is végeztethetjük. 
 
      A nyitott tolongás felépítése 
 
  A kezdők a hatékony, technikás és sikeres nyitott tolongások felépítése során számos 
fiziológiai gáttal kell, hogy szembenézzenek. A labdás játékost hozzá kell szoktatni, hogy 
kontroláltan menjen a földre, ez az útja a precíz akcióvezetésnek. A fent leírt esésgyakorlatok 
segíteni fog ebben. Fel kell készülnie arra, hogy más játékosok stopliscipői alatt lesz, akik 
tolonganak felette – vagyis a támogató játékosoknak is óvatos, precíz játékot kell játszani. 
 
   A gyakorlatok alábbi sorrendje megfelel ennek az elvárásnak: 
 

1. Párokban egy szivacspajzzsal. A gyakorló játékos kétlépésnyire áll fel a szivacstól, 
ütközik a szivacsnak, átfogja a karjával és hozzávetőleg két lépést, tolja hátrafelé. 
Minden elemét vettem már a felkészülés cím alatt, a szempontokat végig figyelembe 
kell venni. 

 



                           
   
 
      2. Párokban egy szivaccsal. A gyakorló játékos ez esetben labdát is tart. Két lépés 
lendületet vesz, mielőtt ütközne, leteszi a labdát, majd technikailag tökéletes kontaktus 
kezdeményez. Ekkor megáll egy kicsit, hogy visszaszerezze a kontrollt és 2/3 erővel letolja az 
ellenfelet. A tolás előtt a szünetnek határozottnak kell lennie. 
 
 

                                        
 
 
     3. Párokban egy szivaccsal. Ebben a gyakorlatban a labda kezdettől a földön a pajzs előtt. 
A gyakorló játékos szokásos két lépés lendületet vesz, átlépi a labdát és technikailag korrekt 
kontaktusba lép a szivaccsal. Egy pillanatig megtart, összeszedi magát és 2/3 erővel tol. 
 
 

                                  
 
     4. Hármasban, kettő a szivacs ellen. A két gyakorló játékos két lépésről a pajzs felé. 
Derekuknál erősen összekapaszkodnak, így a csípő-váll kapcsolódásával stabil platformot 
alkotnak. Egyszerre átlépnek a földre helyezett labdán. Ekkor technikailag helyesen 
kivitelezett kontaktust hoznak létre. Csípőnél kapaszkodnak, helyes a testtartás, hosszú 
utolsó lépés, fejjek pajzs két oldalán. A külső kezükkel erősen megkapaszkodnak a szivacsot 
tartó társukban. Egy pillanatra meg állnak, összeszedik magukat és 2/3 erővel legyőzik az 
ellenállást. 
 
 



                                      
 
 
     5. Négyes csoportban, három a szivacs ellen. 
 

• Három lépés lendület, a labda az első játékosnál. Technikailag helyesen ütközik 
röviden, tol, majd lemegy a földre. 

 
• A földre lemenés legfontosabb szempontja: PRECíZ legyen. Háta a pajzs felé, 

teste a megfelelő szögben hogy könnyű legyen átlépni. A földre esés pillanatában 
a labdát karnyújtásnyira helyezi a testétől. Ezután kezével fejét védi. 

 
• A szivacsot tartó játékos, miután az ütközés miatt kissé hátralépett ismét előrelép, 

vagyis ott áll a földön fekvő játékos háta mögött. 
 

• A két támogató játékos deréknál összekapaszkodik, átlépik a fekvőt és 
technikailag kifogástalan kontaktust, hoznak létre a szivaccsal. Megállnak, 
összeszedik magukat és hátratolják a szivacsost, kb. 2/3 erővel 

 
 

                                       
 
 
     6. Négy támadó kétszer két védő ellen. A gyakorlat első négy lépése, amely a mini 
nyitotthoz vezet, szóról-szóra megegyezik az előző, ötödik gyakorlat első négy lépésével. 
Azonban így folytatódik: 
 

• Mikor a két támogató összekapaszkodva kontaktust létesített a szivaccsal a másik 
pajzsos hátulról megtartja és segít ellenállni a tolásnak. 

 
• A harmadik támadó három lépésről érkezik, és helyes testtartással becsatlakozik a két, 

már toló társa közé. 
 

• Mindhárman megállnak egy pillanatra, összeszedik a mozgást és hátratolják a védőket. 
 

• A negyedik támadó felkapja a labdát és másik védőpár ellen, folytatja a gyakorlást. 
 
 



                                     
 
 
   Ez a gyakorlatsor ezennel ki van részletezve. A fiatal játékosok, addig kell nyúzni (persze 
nem egy edzésen) ameddig kínosan nem ügyel: pontosan, a jó technikára figyelve érkezzen 
meg a nyitott tolliba. 
   Természetesen ez a játékban egészen másképp néz majd ki: a vörös köd homályosítja el a 
józan ítélőképességüket, bizonytalanok vagy félnek. A kontrolált, lépésről lépésre haladó 
gyakorlás segít átlendülni a nehézségeken. Persze ahogy az évek haladnak előre, nőnek a 
gyerekek, tapasztaltabbak, izmosabbak és bátrabbak lesnek a nyitott tolli agresszívvé és 
dinamikussá válik, ez természetes. De a játékos egész további pályafutására igaz az állítás: 
minél precízebb a technikája annál nagyobb az esély a sikerre: egy gyors labda 
 
     A nyitott tolli megtanításánál a mini edző elsődleges feladata: 
 
               A HELYES TECHNIKA KIFEJLESZTÉSE MEGTANITÁSA 
      
     Hiszen számításba kell venni: 
 
       A GYEREK MAGABIZTOS, hogy amikor lemegy a földre BIZTONSÁGBAN, VAN 
 
   A fent részletezett módon megtanított és a szokássá gyakorolt nyitott tolli biztonságos lesz, 
nagy előnyét megtartva: hogy egészen a valós játékszituációig egyszerűen fejleszthető. 
Például: 
     Hat támadó – hat védő 
 
  A védők egy 20x5 méteres csatornában, kezükben szivacspajzs. A támadók a szivacsokat 
kell, hogy támadják, így kell eljutniuk a csatorna végéig. A védők csak oldalra mozoghatnak, 
előre-hátra nem. 
 
 



                                     
 
 
   A támadók a védelem felállására dinamikusan reagálnak – ha dupla pajzsba ütköztek 
kívánatos nyitottat csinálni. A gyakorlat játékosan is végeztethető, a csapatok egymás 
időeredményét ismerve egy más ellen játszanak. Bővíthető is, pl. a pálya végén 5m távolságra 
egy bólya elhelyezésével, amit meg kell kerülni, mikor fordulnak. A labdát 40 méteren 
keresztül vinni és 8 fázist kialakítani nem könnyű, ez már nagy technikai tudást kíván. Ha egy 
edzés alatt próbálod elérni: nem fog sikerülni, még ha a pályán alusztok, sem. Hosszú távon 
mindenképp törekedni kell rá, és amikor már 60-70%-os sikerrel képesek végrehajtani 
megszolgálták a dicséretet. 
 
 
 
       III/4. RÚGÁSOK ÉS LABDAELKAPÁS 
 
A rúgás célja a területnyerés. 
Kulcspontok: - a gyerekekkel meg kell értetni, mi is az a lehetőség, ami megnyílik a rúgás  

után, 
- ejtse a lábfejre (ne dobja fel!) a labda ráfekszik a lábra. 

A labda elkapásával visszanyerjük a labda birtoklást. 
Kulcspontok a labda elkapásához: 
- labdaszerzéshez helyezkedés, 
- becsüljük meg, hogy a labda elkapható a földön állva, vagy fel kell ugrani érte, 
- kezünket nyújtsuk a labda irányába segítségül, 
- vállunkkal és csípőnkkel az ellenfél felé forduljunk,  
- a labdát szemmagasságban kapjuk el, vezessük a kezeinkbe, a karjainkhoz, végül a 
testünkhöz,  
- zárt könyök, 
- testünkkel merevítsünk, feltételezve, hogy az elkapót szerelik. 
 
 
 



Rúgó gyakorlatok: 
 
Páros gyakorlatok: 
1. szervezés: - 2 játékos, egy labda, 
  - 10m távolság. 
 Feladat: társ kezébe rúgja a labdát, anélkül, hogy annak el kellene mozdulnia. Lapos  

rúgással kezdjék a gyakorlatot, és azután magas rúgás is lehet, de azok 
pontosak legyenek. 

 
2. Szervezés: - 2 játékos, egy labda 
  - 20m távolság. 
 Feladat: - a játékosok pontos labdát rúgnak egymásnak, 
   - lapos, magas, és drop rúgások legyenek, ezzel gyakorolják az elkapást, 
   - a játékosok jobb és bal lábbal is gyakorolják a rúgást. 
 
3. Szervezés: - 3 játékos, egy labda, 
  - 20m távolság. 
 Feladat: A rúgó játékos rúgás után üldözze a labdát, és zavarja az elkapót  

amikor az megfogja a labdát. (Arra szoktat, hogy nyomás alatt s megtanulja 
elkapni a labdát.) Az elkapó ezután a harmadik játékosnak rúgja a labdát, 
üldözi, és zavarja. 

 
 

Más gyakorlatok már átvihetnek arra a technikai szintre, ahol már nem kell görcsösen 
tartani a labdát ahhoz, hogy jól feküdjön a lábra, mert helyes a technika. Figyeljen a gyerek 
arra, hogy ez támadó rúgás, nincs hátsó fedezet, aki futna, nincs kellő szög, nincs a lábnak 
nagy elnyújtott íve (nem is jó, ha teljesen egyenesen áll a láb). A futás legyen lendületes és 
maradjon is meg ez a lendület amennyire lehet. 

Nem nehéz a fiatalokkal megéretni, hogy a rossz rúgással lehet a legkönnyebben teret 
veszíteni. Hangsúlyozd újra és újra, ha a rúgást az ellenfél megfogja, az vissza fog támadni, 
vagy vissza fogja rúgni, és lehet, hogy rossz helyzetbe hozza őket. 

Az elkapást törekedjünk kapkodás nélkül végrehajtani, mert ennek hiánya okozza 
legtöbbször az összefejelést. A könyök összetartása megakadályozza a labda kiesését a kezek 
között. Ha oldalt áll és elejti sem lesz előreejtés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. FEJEZETT- taktikai elemek  
 
 
IV.1. KEZDŐRÚGÁS, ÉS ÚJRAKEZDŐ-RÚGÁS 
 
 
Kezdőrúgás: Rögzített pont, ezzel kezdődik a mérkőzés, a vonatkozó szabályoknak  

megfelelően. 
 
Újrakezdő-rúgás: Rögzített pont, amelyen keresztül újrakezdjük a játékot, középről,  

vagy a 22m vonaltól, a vonatkozó szabályoknak megfelelően. 
 
 
Támadó kezdő és újrakezdő-rúgás: Fő célja a labda elkapása, és megtartása a rúgás után, 
lehetőséget adva a támadásra.  
A taktikai elképzelés alapján 3 típusú rúgást használunk: - rövid rúgást, 
        - közepes rúgást, 
        - hosszú rúgást. 
 
Rövid rúgás: 5-7m széles területet a 40-es vonal körül, vagy a 22-es vonal előtt (a 22m 
rúgásnál) célozza. Erős támogatással, és nyomást gyakorolva célja egy gyors labdaszerzés a 
saját játékosoktól, és gyors támadás indítása. 
 
Közepes rúgás: 10-15m széles területet a 22-es vonal előtt, vagy 10 méterre a 22-es vonaltól 
(a 22m rúgásnál) célozza. Optimális támogatás, és egy közepes nyomás mellett célja a labdás 
ember blokkolása, a labda megszerzése, és a kontratámadás indítása. 
 
Hosszú rúgás: célba veszi az ellenfél pálya mélységét, a helyezkedési és egyéni technikai 
hibákat kihasználva célja a labdás ember fogása, a labda megszerzése, optimális támogatást és 
nyomást gyakorolva. 
 
Rövid rúgások: A játékosok két vonalban állnak: 

- Az első vonalnak a feladata a labda megszerzése, ha nem tudják megszerezni a labdát, 
akkor ők azok, akik elsőként fognak erős nyomást gyakorolni. Általában a kezdő és 
újrakezdő rúgást a tolongás játékosoknak rúgják. Minden játékosnak megvan a saját 
feladata: 4,5,8 – ugrók, 1,3,2 – elsődleges támogatók (az ugrók mögött helyezkednek 
el), 6,7,10,12,13 – másodlagos támogatók, feladatuk a megszerzett labdát használni, 
vagy nyomást gyakorolni, ha az ellenfél megszerezte a labdát. 

- A második vonal kevesebb játékosból áll, az ő feladatuk, hogy az első vonalat 
támogassák. Itt is minden játékosnak megvan a saját feladata. A 9-es biztosítja a 
kapcsolatot az ugrók, az elsődleges támogatók, és a másodlagos támogatók között, 
11,14,15 – feladatuk a pálya fedése, és utána bekapcsolódás a támadó vagy védekező 
vonalba. 

 



                      
 
Közepes rúgások: Két vonalban állnak a játékosok. 

- Az első vonal feladata a labda fogása, a labdás ember blokkolása, és a labda 
megszerzése. Játékosok feladata: 8 – ugró, labda fogása, vagy ellenfél blokkolása. 6, 2 
– elsődleges támogatók, ugró játékos támogatása, vagy ellenfél blokkolása. 7 – 
másodlagos támogató, ellenfél blokkolása, vagy nyomást gyakorol. 4, 1, 3, 5, 9 
másodlagos támogatók, merőlegesen helyezkednek a területen, ahol rúgjuk a labdát, 
feladatuk a labda birtoklás megőrzése, biztosítják a folyamatosságot a támadásban, 
vagy nyomást gyakorolnak. 10, 12, 13: másodlagos támogatók, feladatuk az ellenfél 
blokkolása, nyomást gyakorolnak, vagy biztosítják a folyamatosságot a támadásban.  

- A második vonal három játékosból áll: 11, 15, 14, feladatuk a pálya fedése, abban az 
esetben, ha az ellenfél a megszerzett labda után rúgást alkalmaz, vagy a támadásba 
bekapcsolódni, ha a saját csapatánál a labda.  

 

                      
 
Hosszú rúgás: Három vonalban állnak a játékosok.  

- Az első vonal 11 játékosból áll, feladatuk a labda megszerzése teljes pálya 
szélességben, nyomást gyakorolva, majd a támadás folytatása azokkal a játékosokkal, 
akik nem vesznek részt közvetlenül a labda megszerzésében: 6, 2, 7, 10, 12, 13 és 
támadásban azonos oldalon lévő szélsővel feladatuk a labda megszerzése, támadás 
folytatása, vagy nyomásgyakorlás az ellenfélre. 4, 5, 8 – feladatuk: támadás 
támogatása, vagy a labda megőrzése. 9- feladata az irányítás, ő irányítja az első 
vonalat, és biztosítja a kapcsolatot a csoportok között.  



 
- A második vonal 2 játékosból áll, 1, 3, az ő feladatuk biztosítani az első vonal mögötti 

területet (ők pillérek és lehet, hogy nem olyan gyorsak, mint a többi tolongás 
játékosok, ezért maradnak hátrébb), vagy a támadásba bekapcsolódnak.  

 
- A harmadik vonal két játékosból áll: a 15, és a támadásban ellentétes oldalon lévő 

szélsőből, az ő feladatuk a terület fedése, abban az esetben, ha az ellenfél visszarúgja a 
labdát, vagy a támadásba való bekapcsolódás. 

 

                      
 
Védekezés a kezdő, és újrakezdő-rúgásnál: 
Védekezésben lévő csapatnak a feladata a labda fogása, a birtoklása, és a támadás indítása. 
Ahhoz, hogy ez sikerüljön, be kell tartani néhány szabályt: 

- a tolongás a másik tolongással szembe fog elhelyezkedni, 
- a labda fogás érdekében az ellenfél ugróival szembe létrehozunk 2-3 csoportot, ami 

ugrókból, és támogatókból áll, 
- a labda fogó játékos előre fog haladni, és kedvező támogatásban fog részesülni, 
- a játékosok mindig az előttük lévő területet fogják biztosítani. 

 
Felállások kezdő, és újrakezdő-rúgásnál: 
IV. védekező zóna van. 

                      
 

-  1, 4 alkotják az ugró-támogató (emelő) párost az első zónában. Labda fogása után a  



többi játékosok támogatnak: 2 - rázár a labdára, 3, 5, 8 – másodlagos támogatók. 
 

- 3, 5 alkotják az ugró-támogató (emelő) párost a második zónában. Támogatók 
feladata: 2 – rázár a labdára, 1, 4, 8 – másodlagos támogatók. Kontratámadás lehet 
mind a két oldalon. 

- 8 - ugró, labdafogó játékos a III. zónában, ha létrejön egy csomag, vagy nyitott toli 
támogatók feladata: 2 – rázár a labdára, 5, 3, 1, 4 – támogatók. 

- 7, 12 - rövid rúgás esetén fedik azt a területet. 
- 6 - támogat a IV. zónában rúgott labdákat. 
- 9 – biztosítja a IV. zónát és irányítja a I., II., III. zónában lévő játékosokat, folytathatja 

a támadást a tolongás játékosokkal, vagy a ¾ játékosokkal. 
- 13 – fedi a IV. zónát – közepes rúgások esetében. 
- 14, 15, 10, 11 – biztosítják a IV. zónát – hosszú rúgások esetében, és az ellenfél 

nyomásától függően kontratámadásokat fognak indítani. 

                      
 
IV./2.  ZÁRT TOLONGÁS  
 
A zárt tolongás egy rögzített pont. A labda bedobásra kerül a két csapat közti folyosón, ekkor 
a tolongás alapvető feladata a labda megszerzése, tolás közben. 
A zárt tolongás fontos rögzített pont a rögbi játékban, mivel átlagosan 25-30 zárt tolongás jön 
létre egy meccs alatt. A zárt tolongás hatása nagyban befolyásolja a játékot, minél erősebb 
egy zárt tolongás, annál több támadási lehetőség nyílik.  
 
Zárt tolongás felépítése: 
Nemzetközileg már a gyerek korosztályban be van vezetve a zárt tolongás, de több formában: 
 

a.) X – rögbi: a zárt tolongás 3 főből áll: 3-0, vagy 2-1 (mind a három fő egy vonalban, 
vagy első sorban 2 fő, a másodikban 1), ilyenkor nincs tolás, a labdát sarkazással 
szerezhetik meg a játékosok. 

 
b.) XII – rögbi: a zárt tolongás 5 főből áll: az első sorban 3 játékos, a másodikban 2 áll, 

ilyenkor sincs tolás, a labdás sarkazással lehet megszerezni. 
 

c.) XV – rögbi: a zárt tolongás 8 főből áll: az első sorban 3 játékos, a másodikban 2, és a 
harmadikban 3 játékos áll. 



Magyarországon csak a XV – rögbi szabályok szerint játszanak a gyerekek mini, kadett, 
kölyök korosztályban, nagy pályán.  A Diák olimpián sajnos pálya és időhiány miatt kisebb 
területen történik a torna, ahol nincs tolongás, csak szabadrúgás. 
 A tolongás 8 főből áll, és az első sor középső embere köré szerveződik, ő a sarkazó. A 
sarkazót két oldalról a két pillér támasztja meg. A bal oldali mindig „féloldalas”, mert az 
ellenfél tolijából félig kinn van a feje.  
 

         
 Figyelni kell a játékosok fizikumára is a toli összeválogatásánál, egészen egyszerűen a 
később szükséges erő miatt. Ez persze nem gyengíti azt a szabályt, hogy minden kezdő 
játékosnak tudnia kell mi történik a toliban. Az első sor az alábbi ábrán látható módon 
kapaszkodik össze. 
 

                                                   
 
 A sarkazó felemelt keze alatt bújnak át a pillérek, és megfogják a sarkazó ruháját, 
legjobb, ha a nadrág öv részén. Nagyon fontos, hogy az összekapaszkodási szertartás során a 
pillérek ne az egész testükkel forogjanak, hanem csak a felsőtesttel forduljanak, és úgy fogjon 
rájuk. Ez biztosítja a végén, hogy a gerincük egyenes legyen, párhuzamos egymással, az oldal 
vonallal, és a tolás irányában állnak. 
 A bal pillérnek arra kell törekednie, hogy a fejét az ellenfél pillérének melle alá 
nyomja, ezzel jobb pozícióba kerül, tud tolni, és kiemeli az ellenfelet. 
 A sarkazónak nagyon fontos feladata a labda sarkazása, ezért a sarkazónak erősnek, és 
ügyesnek is kell lennie: erős legyen kibírni az első sorra nehezedő nyomást, és ügyes legyen a 
sarkazás technikáját tekintve, valamint a saját és az ellenfél labdáinak megszerzésében. 
 A jobb pillér feladata, úgy tolni, hogy az ellenfél pillérének a nyakcsontját tolja vissza. 
Nehéz dolga van, mivel ő tartja az ellenfél pillérét, és sarkazóját. A tolongásból végrehajtott 



támadások is inkább  jobb oldalon történnek, és ahhoz, hogy előnyös pozícióba hozza az 
összefogót a jobb pillérnek kell tolnia. 
 A toli felépítésében követendő sorrend szerint a következő kettő játékos a két második 
soros. Ők közel állnak egymáshoz, átölelik egymást, valahol deréktájon, és szintén a másik 
nadrágjának az öv részét fogják meg. A fejüket beteszik a pillér és a sarkazó feneke közé úgy, 
hogy a külső válluk ( a pillér belső oldalán) a pillér feneke alatt legyen. 
 

          
 
 A két második soros egyszerre a pillér lába között nyúl át, és a pillér öv részét, vagy a 
mezét fogja meg. A második sor tolása előre irányul, a pillért nyomja, nem a sarkazót, ezzel is 
megkönnyítve annak a mozgását. A második sor általában úgy tol, hogy mindkét lába hátul 
van, a tolás pillanatáig azonban a külső egy hajszállal előrébb van. A feladatuk, hogy erősen 
tolják a pilléreket, az első öt játékosnak együtt kell mozognia.  

Következő emberként a leválók mennek bele a toliba. Ezt korán meg kell tenniük, 
mert nekik kell megakadályozni a pillért a kifordulásában. Ezt úgy érik el, hogy meredek 
szögben csatlakoznak, és tolják a pillért, mindig a belső vállukkal. A leváló általában a 
második sorhoz kapcsolódik, és a belső, enyhén behajlított lábával tol. Ideális esetben a 
második sor és a leválók egyszerre mennek bele a toliba. 

A baloldali leváló segít kivezetni a labdát, védi a 9-est, védekezésben pedig támogatja 
az ellenfél összefogó vagy 10-es játékosát. 

A jobb oldali leváló segít a tolásba, ha forgatás van megbeszélve társaival, mindig 
szemmel tartja a labdát a tolongásban.  

Az utolsó csatlakozó ember az összefogó. Ő a fejét a második sorosok feneke közé 
teszi akkor, amikor azok már felvették a toló testhelyzetet. Neki kell együtt tartani őket, ezért 
a fenekük köré fonja a karjait. Mindkét lába hátul van, tolásának iránya egyenesen előre. Az ő 
lábához fog érni a labda. A labdát a jobb lábával vezeti,és segíti a kilencest, hogy jó 
körülmények közt tudja kivenni a labdát a zárt tolongásból. Fel is veheti a labdát és támadást 
indíthat. 
 
A tolás 
 
Amikor a játékosok már teljesen járatosak a különféle pozíciókban és bármikor hibátlanul, 
komfortosan össze tudnak állni, csak akkor érdemes a tolással foglalkozni. Ha már megy az 
összekapaszkodás, érdemes egy kísérletet megcsinálni. Térdelő állásban kapaszkodjanak 



össze, majd emelkedjenek fél térdre, az egyik térdük van a földön. Ha egyensúlyban vannak, 
akkor álljanak fel. A belemenés álló helyzetből ugyanaz, mint térdelésnél. Amikor a toli 
összeállt a másikkal, akkor ismét ellenőrizni kell a testhelyzeteket. Minden esetre:  

• Fejet emelni, hasat és csípőt a föld felé nyomni, hogy segítsen a hátat egyenesen 
tartani. 

• A térd hajlított, hogy segítsen a hirtelen lökést kifejteni. 
• A talp szorosan a földre simul. 
• Azonnal húzni kell a társát maga felé. 

 
A hirtelen lökés 
 
Ezt a mozdulatot párosan lehet gyakoroltatni. A lényeg a toliban is ugyanaz, persze itt 
mindenkinek teljesen egyszerre kell csinálnia. Ha a toli már összekapaszkodott az ellenféllel, 
meg kell szerezniük a labdát, utána pedig stabilan meg kell állniuk. Egyensúlyoznak és a láb 
hirtelen kiegyenesítésével meg kell próbálniuk áthatolni az ellenfél toliján egy olyan váratlan 
és nagy lökéssel, amilyet csak produkálni tudnak.  
Legfontosabb mégis az időzítés. Játékszituációban az egybe esik a labda bedobásával – de 
annál tovább tart. A tanulás korai fázisban csak az edző, vagy a toli vezetőjének 
vezényszavára végeztessük, gyakoroltassuk. A labdának be- és kijuttatása – miközben a 
hatékony lökést is csináltatjuk, rendkívül nagy feladat elé állítja a fiatal játékosokat. 
Természetesen a toli nem hagyja magát letolni a labdáról, különösen akkor nem, ha saját 
labdáról van szó. Ennek érdekében meg kell tanulni, megfogni, sőt ellenlökést adni. 
 
Alapelvek: 

• Jó testhelyzet 
• Talp lesimítva a földre - minél nagyobb felületen érintkezzen azzal - így több stopli 

kapaszkodik és egy esetleges boka kibicsaklásból származó törés veszélye is kisebb. 
 

A második sor célja az, hogy annyira, kicsire korlátozza az ellenfél tolijának előre irányuló 
mozgását, amennyire csak lehet. Ez úgy érhető el, hogy teljesen kimerevítik a lábukat és a 
hátukat, így tudnak hatékony „falat” emelni az ellenfél előtt.  
 
A labda bedobása és a sarkazás a labdáért 
 
A háromfős toliba történő bedobást és a sarkazó munkáját már korábban tárgyaltuk. Ha a 
bedobás technikája és a sarkazó mindkét lábas munkája az elvárt szintre fejlődött (bal, jobb 
lábbal tud sarkazni) elérkezett az idő a bedobás és a harc egyszerre gyakoroltatására a teljes 
toliban. A bedobás és a sarkazás tökéletes végrehajtása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy igazán 
eredményes akciókat vezethessünk. Ámbár a sarkazó és az irányító egy egyszerű 
négyszemélyes gyakorlattal, amihez mindössze még egy ellenállás kell, aminek neki lehet 
felszülni (pl. toligép) viszonylag könnyen tökélyre fejlesztheti a bedobás időzítését, de egy 
használható akciót produkálni a lábak erdejéből előkotrásra váró labdával, egy egész sor 
problémát vet fel. 
 
Az irányító és a bedobás 
 
Az irányító 1 méterre kell állnia a tolongástól. Két kézben tartja a labdát enyhe szögben, hogy 
amikor földet ér a lehető legnagyobb felületen érintkezzen a sarkazó lábfejével – így 
könnyebb hátrairányítani. Az irányító vonatkozó szabályok tehát különlegesek: 

• 1 méterre kell állnia 



• A labdát térd és boka magassága között kell tartania 
• Nem cselezhet vele, nem tehet félrevezető mozdulatokat 
• A labdának a saját bal pillér külső lábának vonalától kezdve a földön kell gurítania, a 

folyosó középvonalában. 
 
A sarkazó és a sarkazás 
 
A sarkazó a lábát csak abban az időpillanatban mozdíthatja meg, amikor a labda már leért a 
földre. A felnőttek játékában is meg van ugyan határozva mindenkinek a feladata a toliban, 
azonban bizonyos szabadságot élveznek, hisz az elsődleges cél a labda megszerzése. A 
gyerekeket ne bátorítsuk erre, maradjon a sarkazó magára a labdáért zajló harcban és a pillér, 
csak kevéssé segítse őt a labda irányításában. 
Itt, ebben az esetben ismét egy speciális szabály érvényesül abban a kérdésben, hogy mit is 
csináljanak a lábfejükkel az első sorosok. Minden olyan akció, amely esetleg a tolongás 
összeomlásához vezethet, így elsősorban a kifordulás és a berogyasztás természetesen 
szabálytalan és még is, ennél is több, kiemelten veszélyes!!! 
Miután letisztáztunk mindent, mit is kell csinálnia a sarkazónak? 
Lebegve a két pillér között, mintegy kis emberszabású majom, próbálja hátrazúzni a labdát a 
saját toliján keresztül úgy, hogy a labda hasas részét rúgja meg a lábfeje belső részével, annak 
a legtávolabbi részén. Kezdetben az a legjobb módszer, ha csak a baloldalról engedjük 
bedobatni a labdát (tehát az ellenfél által bedobott labdáért tilos küzdeni) mivel így jobban 
lehet kontrolálni a mozgás sorozatot.  
 

                                    
 
A tolongás célja tehát az, hogy összeálljon, és biztosan álljon meg a lábán. Ha biztos ebben az 
esetben a szabálykönyv világos: a tolongásnak stabilnak, állandónak kell maradnia, 
párhuzamosan az alapvonallal egész addig, amíg a labda be nem kerül. 
Ahhoz, hogy az irányítónak megadjuk a legjobb lehetőséget a labda kivételére és ¾-nek 
továbbítására, az egész tolinak törekednie kell a tökéletes csatorna produkálására. A 
hátragurítás során a kivevés szempontjából legjobb csatorna a középső, ha az irányító ki 
akarja adni a labdát, és a két oldalcsatorna, ha az összefogó akar támadni jobbra vagy balra. 
 
Az ellenfél bedobása során, a sarkazónak függetlenül az összes többi játékostól – küzdenie 
kell az ellenfél labdáért is. Ekkor inkább a jobb lábfej külsőjét használja, és segítségére van a 
jobb pillér is. 



                                  
 
 IV/3.  Nyitott tolongás 
 
   A zárt tolongásból, mikor az összefogó felveszi a labdát és megindul vele, logikus tehát 
hogy a csomag/nyitott tolival is foglalkozni kell, mint a tolongás csapatrész, tolongásból való 
támadásának természetes következményével. A csomag és a nyitott tolongás egy rendezetlen 
játék szituáció, de van benne rendszer. 
   Nyitott tolongás (labda a földön) képződik ha: 

1. Mélyfogás után mindkét játékos a labdával együtt a földre kerül  
2. Miután a csomag már játékba lépett (két ellenség játékos van kontaktusba, a labdát 

vivőnél) és a labdás játékos leteszi azt a földre. 
 

                        
 
Mindkét példában a két említett játékoson kívül mindkét oldalról mások is 
bekapcsolódnak és az igazi küzdelem megindul a labda birtoklásáért. Az első dolog az 
kell, legyen, hogy megnézzük mi, és mi, nem történhet a pályán a nyitott tolongással. A 
játékosok, akik a nyitott tolongáshoz csatlakoznak, legalább egy karjukkal kell, hogy saját 
csapatuk valameyikéhez kapaszkodjanak. 
A nyitott tolongásban egyik játékos sem: 

• foglalkozhat a labdával a földön 
• ugorhat másokra a nyitott tolongásban 
• akadályozhat senkit a labda kivételében 

 
Miért is kell a nyitott tolongás egyáltalán? Jó kérdés, de egy sikeres nyitott tolongás alapvető 
hozzávalója, a folyamatosság és gördülékeny játék receptnek! 
A nyitott tolongás kialakulásának oka és szándéka, hogy ez a tolongás, a földre vitt vagy 
leszerelt játékos körül jön létre, ebben az esetben nagyon gyakran a tolongás játékosok hozzák 
létre ezt a tolongást. Egy zárt tolongás után, a pozíciók fordított sorrendjében, vagyis a hátsó 
sor (harmadik, második), lesz most az első sor. 



Az első játékosok, akik megérkeznek, a 8-as és a leválók, mivel ők tudnak elsőként 
szabadulni a tolongásból. Később érkeznek meg a második sorból és a pillérek, sarkazó. Bár a 
játékosok nem tudnak azonnal felállni, megtesznek minden tőlük telhetőt. Hogy ez a lehető 
legjobban alakuljon, van néhány alapszabály, amely segíti, hogyan is kell egy nyitott 
tolongásnak sikeresen felállni: 

• egyszerre érkeznek meg és egyensúlyban 
• a támogatók maradjanak talpon 
• lépjenek át a földön fekvő játékoson 
• toljanak előre, és a többiek menjenek bele bátran és lendületesen a nyitott tolongásba 

 
Mivel alapjában véve, a nyitott tolongás, egy tolongás, ugyanazok a szabályok vonatkoznak a 
nyak, has lábak helyzetére. A legfontosabb, hogy tartani kell az előre irányuló mozgást, míg a 
labda látókörbe van. Ez nem mindig lehetséges. Nem könnyű előre mozgatni általában. Ezért 
nagyon fontos a játékosok számára: 

• nyitva tartani a szemüket 
• ha a labda bentragadt, vezetni kell, lágyan hátrafelé a lábfejjel-egyébként 

folyamatosan tovább előre tolni 
 

                    
 
A nyitott tolongás gyakorlása 
 
Szempontok, amiket a nyitott tolongásnál, szem előtt kell tartani: 

• a résztvevő játékosoknak dinamikusnak kell, tartson 



• a nyitott tolongás a legjobb szituáció, amikor a labdás vivő játékos képtelen tovább 
előre vinni a labdát 

 
Alaptechnikák 
 
A labdás játékos fut előre: 

• 1. fázis- ütközik az ellenféllel, és ha nem tud tovább menni, befordul vagy földre, 
megy 

• 2. fázis- a következő támogató játékos rázár a labdára 
• 3. fázis- a következő támogató játékos, a tőle számítva távolabbi oldalra fut, és erősen, 

erőszakosan odacsatlakozik az ütköző játékoshoz 
• 4. fázis- a négyes számú játékos ugyanazt csinálja, mint a 3-as, azzal a különbséggel, 

hogy ő az a játékos, aki a közelebbi oldalra csatlakozik a labdás játékoshoz. Így három 
játékos formázza a nyitott tolongás első sorát. 

• 5. fázis-következő játékosok arra törekednek, hogy a labda, minél gyorsabban kerüljön 
hátul, hogy az irányító bármikor ki tudja adni. 

 
Gyakorlatok: 
 
Amikor a nyitott tolongás már összeáll, be kell helyezni a játékszituációba. 
 
    1. Gyakorlat- három játékos alkotja a támasztó csoportot, a nyitott tolongásnak háttal állva 
a közeledő játékosoknak, karjuknál összekapaszkodva (mint a rendőrkordon). A támadó 
játékosok futnak a tolongásból a három „álló” felé. A labdát néhány lábnyira mögöttük 
helyezzük el. A közeledő játékosok úgy igyekeznek előre tolni a három kordon-állót, hogy a 
labda mozdulatlanul maradjon a nyitott tolongás árnyekában.88 89 
Elvárások: 

•••• a három összekapaszkodott játékos hatékony ellenállást fejtsen ki 
•••• a kezdeti stádiumnál nehéz lesz rávenni a játékosokat, hogy hagyják nyitva a 

szemüket, így láthatják a labdát 
•••• lesz egy tendencia a nyitott tolongás belül, hogy elfelejtik fenntartani a tolást, 

mikor már összeállt a nyitott tolongás 
 

    
 

2. Gyakorlat  
A legbonyolultabb nyitott tolongás az, amelyiknél a szerelt játékos körül hozzuk létre a nyitott 
tolongást. A gyakorlás alapja ugyanaz, mint az előzőekben, csak a labdát egy objektum 
mögött helyezzük el. A kezdetekben javasolt, hogy ez az objektum ne egy ember legyen, mert 
a fekvő testen könnyen sérülést okozhatunk. Egy felgöngyölt matrac, egy mély fogózsák 
megfelelő erre a célra.  



Elvárások: 
• Túl kell jutni a lefektetett tárgyon  
• Szorosan és keményen kell összekapaszkodni 
• Erőteljesen kell előrenyomulni 
 

           
 

IV/4.  Csomag 
 

Előfordulnak olyan helyzetek, amikor a védő fogja a labdát, tartó ellenfelet és nem tud a 
labdához férkőzni anélkül, hogy elengedné azt. Szigorúan védve ez egy szerelés, de ha a 
támadó csapattársai időben odaérnek és még azelőtt, hogy leesne a földre, megtámasztják, 
vele és az ellenfél fizikai kapcsolatot létesítenek, akkor ezt a szituációt CSOMAG-nak 
nevezzük. 
Csak úgy, mint a nyitott tolongásban az alapelvek a következők: 

• Szorítsd erősen a labdás embert 
• Folyamatosan törj előre 
• Ad kifelé a labdát, had menjen tovább a támadás 

A csomag szerkezete lépésről lépésre: 
1-a labdás ember fut, próbálja ellökni magától az ellenfelet 
 

                                 
 
2-befordul,”beleül az ellenfél ölébe” 
 

                                      
 



3-a következő támadó rázár a labdára 
4-a következő támadók belekapaszkodnak, éket formálnak a beforduló játékosra. 
A legalapvetőbb különbség a nyitott tolongás és a csomag között az, hogy csomag estében a 
labda nincs a földön-így sokkal több lehetőség, van arra, hogy a toli a ¾-hez hasonlóan 
passzolgatva vigye előre a labdát. Ez nem egyszerű, és gyakran meghaladja kezdők 
képességei. Ha ez így van, akkor a legjobb tanács, ami csak adható az, hogy minden csomagot 
alakítsanak át nyitott tolongásra, ami lassítja a támadást, de így talán el lehet kerülni a 
zűrzavart. 
A csomag gyakorlása 
A legtöbb gyakorlatot össze lehet kötni a bedobás gyakorlásával, hisz legtöbbször itt fordul 
elő. A másik leggyakoribb a kezdő rúgás elkapása után vagy a 22-röl. A gyakorlás 
megkezdésekor még egyáltalán ne legyen ellenfél, legfeljebb egy passzív védekezés, azt 
követheti a magas labdát és tegyen úgy, mintha megtámadná az elkapót. A fejlesztése úgy 
történhet, hogy az első csomag után, amikor kijött a labda, szétválnak végig, passzolják. Az 
ellenséget beállított játékos rohan, megpróbálja megérinteni az aktuális labdás embert. Ahol 
ez sikerült ott haladéktalanul új csomagot kell formálni.  
Védekezés a csomagban. 
Alapelvek: 

• Gyorsan érj oda a labdás emberhez 
• Fordítsd ki és izoláld a saját támogatóitól 
• A következő oda érkező csapattársad kitépi a kezéből a labdát 
• Ezt a játékost azután a két odaérkező csapattársad már megtámasztja, „kiékeli” 

valamelyik vagy mindkét oldalon. Így az ellenfél beavatkozási lehetősége már nagyon 
csekély. 

• Ha az ellenfél támogatói már az előtt megérkeztek, hogy minden megtörténne, akkor 
erősen fuss neki és taszítsd az ellenfélen egy hatalmasat, így nem tud majd jó labdát 
adni. 

 
IV/5.  Bedobás 
 
Célkitűzés-a labda megfelelő birtoklása, mely a mérkőzés következő szakaszában az előre 
haladásra módot adó lehetőségek minél szélesebb skálájának kihasználását teszi lehetővé. 
Kulcstényezők: 

• A bedobó vonalon sorakozzunk fel egy méterre az ellenfél bedobó vonalától, olyan 
felállásban, mely alkalmas a labda megszerzésre 

• Pontosan a bedobó vonalon mentén dobjuk el a labdát az elkapónak 
• Lépjünk a bedobó vonalhoz és szerezzük meg a labdát 
• Kezünkkel nyúljunk fel, az ugrás magasságának növelésére 
• Emeljük az ugrót csípője alatt 
• Fogjuk a labdát, és testünk forduljon el, háttal az ellenfél irányába 
• Stabil és jól megtámasztott testhelyzetben érkezzünk a földre 
• Tartsuk a labdát alacsonyan 
• Az elkapó és a többi csapattársak kapaszkodjanak úgy össze, hogy védjék a labdát 
• A labda legyen jól megjátszhatóan birtokunkban 
• Nyissunk, vagy toljunk előre. 

A szükséges alap készségeket (dobás, ugrás, elkapás, ék formálása és a labda fedezése) be 
lehet gyakorolni 4, 5 fős csapatokban, de mindenképp úgy, hogy csak 3 fő vett részt egy 
oldalról. Most azt vizsgáljuk meg, hogyan lehet hatékonyan produkálni a labdát olyan 
bedobásból, amely 3-nál több embert tartalmaz. A labda kiadása a bedobásból a gyakorlás 



legnagyobb részében rendetlen és kaotikus képet mutat, 8 kezdővel megkísérelni pedig 
egyszerűen rettenetes. Ajánlatos, főleg az első időkben a tolongásokat limitált számban, 
eleinte max 5 fővel gyakorolni. Stabilan meg kell érteniük, tartsák az ellenfelet távol a 
labdától, de még ennél is fontosabb, hogy legyen egyensúlyban a csomag és folyamatosan 
nagyon erősen, toljanak. 
 
Bedobás szervezése: 
 

                      
 
Bedobó: A labdát általában a sarkazó dobja be, és fontos a pontossága. A labdát két kézzel 
dobja be. A vállak egyenesek és az oldal vonallal párhuzamosak. Ha kitekeredünk, akkor a 
labda könnyen megy ferdén. Ugyanilyen fontos, hogy a labdát hosszan kísérjük a kezünkkel. 
Ugró: Általában a második soros ugrik, mert ő magas, de nem mindig így van. Az első ugró 
vékony és gyors kell, hogy legyen, a második ugró a magasabb játékos. Az első ugrónak 
gyorsan kell reagálni, mert a rövid dobás lapos és gyors, a hosszú dobás, a második ugróra, az 
íves és lassú. 
Emelő: Általában a pillérek emelnek. Az ő feladatuk hogy figyelik a dobó játékost és az ugró 
játékost is. A hátsó emelő játékos jobb, ha magasabb, hiszen itt a maximális magasság elérése 
a cél. Az emelés lényege az időzítés. Jó időzítés kell, mert ha jó ütemben tud az emelő játékos 
becsatlakozni az ugró játékos mozgásába, akkor kis erővel is látványos eredményt érnek el. 
Támogatók: A bedobás után azért támogatjuk az ugró játékost, hogyha már a testi épsége 
kockáztatásával megszerezte a labdát, akkor használni is tudjuk. Az elsődleges támogatók a 
két emelő játékos lesz, ők biztosítják, hogy az ugró játékost biztonságban leérjen a földre ők, 
ketten ráfognak és már kész is egy mini-csomag. Másodlagos támogatók az összes többi 
játékos. Ők bekapcsolnak a csomagba és a tiszta labdáért, dolgoznak. 
A bedobás szabályait néhány részletben érdemes külön is kiemelni, mivel az tartalmaz a 
pozícióra vonatkozó speciális szabályokat: 

• A létszám minimum 2 fő 
• A sor hossza, 5 méteres vonaltól a 15 méteres vonalig  
• A két csapat távolsága egymástól, egy méter egészen addig a pillanatig, amíg a labda 

el nem hagyta a dobó játékos kezét 
• Az első ember 5 méterre áll az oldal vonaltól 
• A csapatok párhuzamosan állnak fel a célvonallal 
• A dobás vonala képzeletbeli, a dobás helyétől húzódik merőlegesen az oldalvonalra 
• Mielőtt a labdát bedobják az ugró játékost, az emelők, megfoghatják (új szabály) 

 
 

Gyakorlat 
 
A gyakorlat célja, hogy csiszolja a bedobás végrehajtásának rutinját. Ha már egyszer 
megértették a formáját érdemes minél mobilabbá tenni, így a játékosok nem fognak 
unatkozni, de még inkább még, azért mert sokkal realisztikusabb és rövidebb időre 
szakítja csak ki a gyakorlatot a játék folyamatából: 
8-8 játékos végzi a gyakorlatokat, keresztbe mozognak a pályán a maguk sávjában  



 

               
 
1 Fázis-a labda harmadiknak megy az 5 személyes bedobásba 
2 Fázis-kialakul a csomag a labda ki a 9-nek, passz a 10-nek, aki oldalt kirúgja 
3 Fázis-új bedobás, labda a harmadiknak 
4 Fázis-a bedobó lesz az ellenség, 10-est támadja, aki lefut és passzol az időközben 
szétvált és támogatásra siető tolongás játékosa, akik végig passzolnak. 

 
Zárszó 
A gyerekek számára valószínűleg a legbonyolultabb a bedobás elsajátítása. Sok készséget 
kell hozzá megtanulni, hogy egyáltalán a gyakorlás tökéletesen menjen, állandó ismétlés 
vezethet tehát csak eredményre, a következő szempontok folyamatos figyelembe 
tartásával: 
   1 LEGYEN PONTOS A DOBÁS 
   2MINDENKI ÖSSZESZEDHETI A LABDÁT 
   3-GYŐZÖDJ MEG RÓLA, HOGY A LEHÚZÓ JÁTÉKOS CSAK ÚGY MINT AZ 
ÖSSZES TÖBBI, HALADÉKTALANUL ELKEZD ELŐRE TÖRNI AMINT 
BIRTOKUKBA KERÜLT A LABDA. 
 

IV/6.  Háromnegyed játék 
 
A ¾-ed játék alapjának fő feladata: Célok szerzése, vagyis futni a labdával és olyan szabad 
csatorna létrehozása, ahol a támadó sor valamely tagja képes áthatolni az ellenfél, 
védővonalán. 
 
A csapat felépítése 
A csapatrész 7 játékosból áll: 
 

• Irányító 9-es 
• 10-es 
• Centerek 12-es, 13-as 
• Szélsők 11-es, 14-es 
• Full back 15-ös 

 



Kulcstényezők: 
 

• Megfelelő távolságra álljunk, hogy a védőket elszigeteljük 
• Úgy helyezkedjünk, hogy elég idő legyen a labda végig adására a támadó vonalon 
• A támadó sor előre haladása során ne bomoljon fel a rend 
• A labda leadása előtt vonjunk magunkra egy ellenfelet 
• Passzoljunk a következő játékostársunk elé 
• A szerelővonal előtt hozzunk létre egy üres csaturnát, a bejövő plusz ember számára, 

aki így átfuthat a védővonalon 
• A létrejövő üres csatornát mielőbb használjuk ki, hogy az áttöréskor a védelemnek ne 

legyen elég ideje a plusz játékos szerelésére. 
• A védelem szervezetlenségét használjuk ki. 
• A folyamatosságot a támogató játékosra építsük. 

 
Mindegyik támadás célja a folyamatosság és a ritmus kialakítása. Nagyon ajánlatos egészen 
pontosan meghatározni: 

• A kezdővonalat 
• A les vonalat 
• A célvonalat 

 
Tudatosítsuk a játékosokban, „semmi nem állíthat meg, amíg célt nem viszünk”. 
Ha előre is ejtik a labdát, ne állítsuk meg, legyen ott az irányító, és egy gyors passzal próbálja 
fenntartani, illetve újra kezdeni a lendületet. 
 
Gyakorlatok: 
 

1. A játékosok 4, vagy 5 fős csoportban dolgoznak 1 labdával, ¾-sort alkotnak és több 
fajta passzt hajtank végre. Pálya mérete: 20x20 m-es, az előre futás távolságának és 
mélységének betartása nagyon fontos. 

 
2. 32 gyerek esetén a legegyszerűbb 4 db 7 fős csoportot alkotni, akik 4 mezőben 

helyezkednek el, plusz minden csoportban lesz egy olyan, aki adogatja a labdákat. Ő 
szabadon mozog a pályán, leteheti, és átlépheti a labdát ezzel reprezentálva a 
tolongást, felugorhat vele, és a levegőből dobhatja az irányítónak, ezzel imitálva a 
bedobást. 

 
 
3. Két ¾-ed vonal áll fel egymással szemben, az egyik védő-, a másik támadó vonal 

szerepével. Az edző oda dobja a labdát a támadó vonalnak, ezzel indul a gyakorlat, 
másik vonal védekezik. 

 
Elvárások: 
 
  Támadók: 

• A passz menjen végig 
• A szélső csak a szélén lévő üres csatornát használhatja ki 
• Ha valaki betört egy üres helyre, megfogtak egy labdás 

játékost, a labdát le kell tenni a földre 
Védők: 



• Csak tartó szerelés alkalmazható, nincs mély fogás, csak 
a későbbiekben 

 
A gyakorlatok során, arra kell törekedni (a támadó játékosoknak), hogy létre hozzák a létszám 
fölényt. Ha már sikerült legalább halvány eredményeket elérni a futás közben helyezkedés 
területén, elérkezett az idő, hogy megismertessük a „les vonal” és „fogás vonal” fogalmával. 
Ezekből, a fogalmakból fogják a játékosok felismerni, mik a hatékony támadási zónák. 
A „les vonal” a két csapat között van, egyenlő távolságra, a bedobás, tolongás, csomag / 
nyitott tolongás középvonala. A támadó csapat csakis kizárólag akkor haladja át a les vonalat, 
ha gyorsabban fut, mint a védő csapat.  
A „fogásvonal” ugyanúgy a két csapat között van. Ha egy támadás sikere érdekében, a 
támadó csapatnak nyomni kell a fogás vonalat az ellenfél felé, akkor értékeljük sikeresnek a 
háromnegyed támadást, ha a labda túl jut a les vonalon. 
A hatékony támadási helyek-, ha a labda már túlkerült a les vonalon, a következő feladat: 
Megtalálni azt a helyet, ahol a csapat részek támogatni tudják egymást egészen a célig- azon a 
területen ahol az ellenfél legkevésbé képes zavarni a támadó játékot. A labdának erre a helyre 
juttatását alkalmazzuk a ¾-ed játék során. 
A les vonalat következő módon lehet áthaladni: 

• Helyet csinálni a ¾-ed külső felén, a labda gyors szélre passzolása után. 
• Létszám fölényt létrehozni egy plusz játékos behozatalával, ez lehet a 

Full back, vagy a rövid oldali szélső. 
• A labdát az ellenfél vonala mögé rúgni, hogy a hatékony zónában 

landoljon. 
• Egy játékosban megbízni, aki egy-egy ellen képes megverni a védőjét, 

képes áttörni. 
A játékosok számára nem lehet elégszer hangsúlyozni annak a fontosságát, hogy a labdát túl 
kell juttatniuk a les vonalon, csak ekkor bízhatnak a „toli” támogatásában, amennyiben 
esetleg mégsem sikerül áttörni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   V FEJEZET – Csapatjáték 
 
Ámbár a fejlesztés során már mind a 8 tolongással és mind az összes ¾-elgyakoroltunk, de 
kétséges, hogy lenne értelme innen a teljes 15 személlyel, játékig fejleszteni. A játékos egy 
ilyen fiatal korban hamar megzavarodik, belekeveredik a komplex pozicionális játékba, amíg 
a már gyakoroltatott téglákból állnak össze (pl. a nyitott tolongás és az utáni mozgások). 
Az elején a gyerekek a 7-es rögbivel vezessük be a játékba, kis terület de minden technikai, 
taktikai elemeket használva. A 7-es rögbi után, nagyon ajánlatos a következő lépcsőnek, a 9-
es rögbit használni. 
Ez a 9 fős – játékforma két módon is megközelíthető: 

• 5 tolongás játékos 
• 9-es és 10-es 
• 1 center 
• 1 szélső 

A 9-es rögbi játékban pedig már a teljes, nagy játék, sok eleme is felfedezhető. Mikkora a 
gyerekek elsajátították ezeket, az elemeket már tudatosan használni is képesek-, vagyis a 15 
fős játékká fejlesztés, már karnyújtásnyi távolságra került. 
 
   15 fős rögbi 
 
A fiatalok számára a bevezetés mindenkép ellenfél nélkül, „árnyék rögbi” formájában 
történjen. Mielőtt erre rátérnék, be kell azonban mutatni, világítani a csapatrészek funkcióit és 
a játék struktúráját: 

• 8 tolongás játékos-3 az első sorban 
                                   -2 a második sorban 
                                   -3 a harmadik sorban 
• ¾ játékosok          -a 9-es 
                                   -a 10-es 
                                   -a centerek 
                                   -a szélsők 
                                   -a full back 

Az árnyék rögbi erre a legjobb módszer, mivel az edző ellenőrzéssé alatt tartja az események, 
és sok olyan gyakorlattal dolgoztatja meg a játékosokat, ami: 

• ugyan olyan, mint a játék 
• teljes sebességgel lehet végeztetni a gyakorlatokat 
• nem szakítják meg folyton a szabálytalanságokkal 
• lehetőséget ad az edzőnek a csapatrészek alapvető taktikai mozgásainak kialakítására 

Kezdetben a gyakorlat könnyebbek és leggyakrabban előforduló játékszituációt mutatják. Ha 
csak egy csapatrészben kell gondolkodniuk, a gyerekek sokkal könnyebben megértik, hol kell 
lenniük és miért. 
A gyakorlat során, a következőkre kell figyelni: 

• a tolongásemberek helyezkedése a kezdőrúgásnál - fogadáshoz és saját rúgásnál – 
most tanítható 

• erőltetni kell, hogy kiabáljanak a labdáért, így elkerülhető az összeütközés, de még 
inkább a zűrzavar 

• minden toli ember az elkapó felé mozog, készen a csomag formálása 
• mikor a labda kiment a ¾-nek, győződj meg róla, hogy mind az összes 3/4-ed játékos 

mozog 
• senki ne legyen lesen a nyílt játékban 



• a játék akkor áll meg, ha pontot ért el a csapat 
 
   Támadási és védekezési variációk a zárttolongásnál. 
 
Támadás 

a) – 0 zónába 
• „8-9-6”-  az összefogó felveszi a labdát, kiadja a 9-nek, aki visszaadja a 

baloldali leválónak 
 

                  
 
• „9-8-7-6”- az iránytó támad, felemeli a 8-nak, ő tovább a 7-nek, ő vissza a 6-

nak 
 

                 
 

b) I zónába 
• „10-12-8”- labda ki a 10-nek, sima passz az első centernek (12-nek) aki egy 

visszaadja a 8-nak 
 



                      
 

c) II zónába 
• Center kereszt-labda ki a 10-nek, sima passz az első centernek (12-nek), aki 

egy keresztet csinál a második centerrel (13-al) 
•  

                     
 

d) III zónába 
• Hosszú passz, kihagyásos- labda ki a 10-nek, hosszú passz a második 

centernek (13-nak), kihagyúk az első centert (12-et), tovább a szélsőnek (14-nek), így 
neki van két lehetősége: az első centernek vagy a full back-nek  

 



               
       e) IV zónába 

• Rúgás- labda ki a 10-nek,rúgás az ellenfél 3/4 vonal mögött, nyomás 
gyakorolva, a centerek megszerzik a labdát, sima passz a szélsőknek vagy a full back-
nek. 
 

               
 
Védekezés 
A zárttolongás után, a védekezés 3 védővonalon történik: 
         I védővonal-a 9-es, a támadó oldalon lévő leváló, 10 12 13 és azon az oldalon lévő 
szélső 
         II védővonal-8, 4, 5, 12, 13- az I- védővonal mögött vannak, és bármilyen áttörést 
megállítják 
         III védővonal-támadás ellentétes oldalon lévő szélső és leváló, és a 15-ös, feladatuk 
terület fedése rúgásoknál. 
A továbbiakban D= defender – védó játékos 
                          A=attacker – támadó játékos  



                
a) 0 zónába 

• Bedobás oldalán, a 9-es és azon az oldalon lévő leváló és az összefogó, 
másodlagos támogató 

• Bedobás ellentétes oldalán- az összefogó és azon az oldalon lévő leváló, a 9-
es másodlagos támogató 

• A leválók az elsők a védekezésben 
• Ha a támadás a rövid oldalon indul, akkor az azon az oldalon lévő szélső is, 

bekerül az első védekező vonalba. 
 

                
 

b) Védekezés az I, II, III, IV zónába. 
• Tolódásos védekezés 

- leváló védekezik a 10 A-hoz 
- irányító – 10 A-hoz 
- 10 D – 10 A-hoz 
- 12 D – 13 A-hoz 
- nyított oldali szélső 14 D – 11 A-hoz 
- 13 D – 15 A-hoz vagy egy másik bejövő támadó 



 
•  „tükörbe védekezés 

- 10 D – 10 A-hoz 
- 12 D – 12 A-hoz 
- 13 D – 13 A-hoz 
- 15 D – 15 A-hoz 
- nyílt oldali szélső – vele szembe lévő szélső 
 
2 félen lehet végrehajtani: 

1. mikor az első három játékos gyakorolnak nagy nyomást 
 

           



 
2. mikor az első négy játékos gyakorolnak nagy nyomást. 
 

           
•  Vegyes védekezés 

- 6/7 – 10 A, 10 D – 10 A, 12 D – 12 A, 13 D – 13 A 
- 15 D – 15 A, 14 D – 11 A / 11 D – 14 A 
- 11 D – aki áttöri a védővonalat 

 

               



Támadási és védekezési variációk a bedobásnál: 
 
Támadás: 

a) 0 zónába 
• két fős bedobás 

 

                 
 
 

• négy fős bedobás 
 

                    
 

• öt fős bedobás 

                     



• 6 fős bedobás 
 

                         
• Teljes bedobó vonal 

 
 
 

                            
 
 
 

• Mozgásból 
 

                         
 



                                
 
 
 

                                  
 
 
 

b) Támadás az I zónába 
• 9-es hosszú passz az első centernek (12) és visszapasszol a rövid oldali 

szélsőnek 

                   
 
 
 
 
 
 
 



c) Támadás a II zónába 

                     
 
 

d) Támadás a III zónába 
• labda ki a 10-esnek, hamis kereszt a 12-el és hosszú passz a full back-

nek 
 

                        
 
 

e) Támadás a IV zónába – rúgás 
 

                         
 
 
 



 
Védekezés 
 
Ugyanúgy mint a zárt tolongásnál, 3 védő vonalat hozunk létre: 
 
 

                 
 

I védővonal  
 – az ötödik játékos a bedobásból, aki nyomást gyakorol az ellenfél kilencesre. 
 - utolsó ember a bedobásból és a 10-es  
 - centerek és a nyílt oldali szélső 
 
II védővonal 

- az irányító, utolsó előtti játékos a bedobó vonalból, második sor és az 
első sor 

  
 III védővonal 
  - full back és zárt oldali szélső 
 
Védekezések: 

a) 0 zónába 
- bedobás elején 
- bedobás végén 
-  

                                
 
 



 
b) I, II, III, IV zónába 

- Tolódásos védekezés 
 

                   
 
 

- Tükörbe védekezés 
 

                  
 
 
 
 
 
 
 



 
- Vegyes védekezés 

 

                      
 
 
 


