
 

Súlyemelő gyakorlatok technikai oktatása 

Nagyon fontos figyelembe vennünk, hogy mikor vagyunk készek egy új PR-ra, de mi 
is pontosan az, amire figyelnünk kell, mi szükséges hozzá? 

 Erő 
 Technika -> a legfontosabb az állandóság (constancy) ha nem tudjuk a pontos 

mozdulatsort, nem összeszedett a mozdulat, nincsen berögzülve, nem lehet 
maximális erőt kifejteni, mert egyszerre csak egy dologra tudunk figyelni. A 
max súly megtalálásához azonban a prioritásnak a maximális erő kifejtésnek 

kell, hogy legyen. 

A technikai oktatás során kell egy bizonyos folyamat ahhoz, hogy be tudjon rögzülni 

a helyes technika. Ezen folyamat során a legfontosabb dolog a türelem mind a 
versenyző, mind az edző részéről. 

 

Mozgásszervezet összetevői: 

1. Térbeli 

o Kiinduló és végpozíció és ezen helyzetek változásai 
o Mozgásirány és kiterjedés 

2. Időbeli 

o Emelés sebessége és felgyorsulása (ez két külön dolog!!) 
o Mozdulatok időtartama 

3. Dinamikai 

o Súlyzóra ható izomerő 

Rengeteg különböző oktatási módszer létezik, sok hasonlósággal, a különbség 

azonban köztük, hogy mennyi a ráfordított idő, energia és mennyire hatékony. 

1. Globális módszer: gyorsan tanítják a súlyemelést, a versenyző csinálja a 

gyakorlatot és azt összességében javítja az edző 
2. Parciális módszer: nem tanítják az egész mozgást, hanem annak részeit, 

sokkal részletesebb és mélyebben elsajátítható, időben természetesen lassabb 

 

 

 

 



Globális módszer: 

Pro Kontra 

Rövidebb idő a versenygyakorlatok oktatására 
Spec erőfejlesztő gyakorlatok 
részaránya csökken 

Hamarabb eljut a versenyző egy bizonyos 

végrehajtási szintre 

Gyakorlatrészek beidegződése 

alacsonyabb szintű 

Több idő marad más kiegészítő gyakorlatokra 
A „finom koordináció” hatékonysága 
lecsökken 

Parciális módszer: 

Pro Kontra 

Fő mozgásrészek pontosan kialakíthatók Darabos végrehajtás, nem folyamatos 

Hamarabb rögzülnek Nehézségek a részek összeillesztésekor 

Lényegi mozgáselemek gyakorolhatók Több időt igényel 

 

Felmerül tehát a kérdés, hogy melyik módszer a jó? 
KOMBINÁCIÓ – a két módszer pro részeit összeolvasztani 

 

Technikai oktatás általános szempontjai 

 Haladunk egyszerűtől az összetett felé, könnyűtől a nehezebb felé 

 Ne oktassunk uniformizált technikát – mindenki egy egyéniség, pont ebből 
kifolyólag az oktatás során egyéni mozgás minták alakulhatnak ki 

 Anatómiai kondicionális sajátosságokhoz való alkalmazkodás 

 Fizikai, biomechanikai törvényeket, tényeket szem előtt kell, hogy tartsuk 

Folyamat: 

 Térbeli összetevők kidolgozása: nagyjából össze rakjuk a mozgást, de nem 
olyan sebességgel hajtjuk végre, ahogy azt majd a végén szeretnénk 

 Ennek felgyorsítása, adekvát sebességre, ritmusra 
 Lényegi feladat: fő mozgásrészek helyretevése 
 Végrehajtás utánzás révén 

 Nem szabad elsőre sem másodjára elvárni egy kezdő esetében, hogy 
tökéletesen menjen 

 Az edzőnek nem kell minden apró hibát kijavítani, csak a további 
mozgásgázisokra ható hibákra fókuszáljunk az elején 

 Információ mennyisége és minősége: értelmi színvonal, ismereteknek 

megfelelően 



 Magyarázat, instrukciók, bemutatás az edző, vagy egy tapasztaltabb versenyző 

által 

Ezen folyamat kulcs része még mindig a türelem!!! 

Összefoglalva: 

 Rövid szóbeli ismertetés 
 Gyakorlati bemutatás 
 Végrehajtás 

 Szükséges menet közbeni korrekció -> nagyon rövid, max 1-2 szó, soha nem 
összetett mondatok 

 Rövid értékelés 

 Következő szériára vonatkozó instrukció 

Megjegyzések: 

 Szóbeli instrukció legyen rövid, célratörő és érthető 
 Helyesen végrehajtott mozgásrészeket mindenképp emeljük ki a versenyző 

számára 
 Ne utaljunk soha direktbe a hibákra 

 A folyamatos és magas pszichés koncentráció miatt hamar jelentkezhet az 
idegi fáradság, ekkor több lesz a hiba és fent áll a veszély, hogy rosszul 
rögzülnek a mozdulatok, ilyenkor inkább érdemes abbahagyni és pihenni 

Kezdők technikai oktatása 

 40-50 perc maximum 
 Heti edzés szám minimum 3 (idősebbek esetében max 5) 
 Óvatos és fokozatos intenzitás emelés 

 Könnyített feltételek: időleges szükség szerint 

Fontos arra figyelni, hogy nem szabad sem túlterheltséget sem alul terheltséget sem 

előidézni. Kérdés tehát, hogy mi a jó terhelés? Hogyan határozzuk meg, ki 
hogyan és mivel terhelhető? 

Amit meg kell fontolni: 

 Milyen ismétlés számmal dolgozunk 

 Alacsony, közepes erőkifejtésre van-e szükség 

Terhelhetőség: amíg a versenyző technikai szintjéről nincsen bukás, visszaesés, 

szabályosan tudja végrehajtani a gyakorlatot. 

 

 



Szem előtt tartandó: 

 Fiatalkori sokoldalú kondicionális képzés, ami azt takarja, hogy más féle 
mozgásformát is csináltatni kell a gyerekekkel, hasznos, ha egy edzés helyett 

mondjuk játékos foglalkozást csinálunk 
 Optimális kezdő csoport létszám: 6-8 fő 
 Fontos arra nagyon figyelni, hogy ne égessük ki a fiatalokat, mert hamar hátat 

fordítanak 

 

 

Lökés oktatás 1-6 hét 

Miért érdemes a lökéssel kezdeni az oktatást? – Mozgásszerkezetében egyszerűbb, 

mint a többi gyakorlat 

 Elsődleges cél: lökés versenygyakorlat fokozatos felépítése 

 Speciális erőfejlesztő gyakorlatok rávezető jelleggel 
 Intenzitás: könnyű, közepes szintű erőkifejtés, lassú fokozatos intenzitás 

o A lökés folyamata segíti a többi mozgás folyamatot, például a szakítást 

is. Az itt elsajátított mozdulatokat lehet később, más gyakorlatok során 
is alkalmazni 

 Végső cél: maga a lökés folyamat elsajátítása, kombinálva a korábban említett 

módszereket 

Alkalmazott gyakorlatok: 

 Speciális erőfejlesztő gyakorlatok, kezdetben leegyszerűsítve 
 Felvétel helyből, dobás nélkül 

 Felhúzás, lökés felvétel fogással, dobás nélkül 
 Lökés dobás rávezető gyakorlatok 

Első körben, amit a versenyzőnek el kell mondani 

 Edzés és edzésen belüli alap struktúra 
 Alapvető technikai elemek megtanítása 
 Rész gyakorlatok, komplex gyakorlatok 

 Végrehajtás lehetőleg talajról, időlegesen tőkéről 

Lökés kiinduló helyzet 

 Eltér a szakítás kiinduló helyzetétől, lábközép csontok felett 
 Terpesz 

o Lábak helyzete: lökés esetében keskenyebb, szakítás esetében 
szélesebb. SOHA NEM INDULUNK PÁRHUZAMOS LÁBÁLLÁSSAL! 
Mindenkinek egyénileg szükséges megkeresnie, hogy mi a kényelmes 

állás, különben útban lesz a térdünk emelés során 



 Fogás szélesség 

 Törzs, nyak, fej egysége 
 Vállak 4-8 cm-re a rúd előtt  ebben az esetben lesz függőlegesen felhúzva a 

rúd 

 Horogfogás (hook grip) 
 Feszültségmentes nyújtott karok  nem szabad idő előtt feszíteni a karokat, 

mert előbb be fogjuk húzni a súlyt 
 Törzsfeszítők előfeszítése 

o Mélyhátizmok előfeszítése elengedhetetlen a mozdulat elindításához 
 Utolsó levegővétel 

Kiindulóhelyzetnél hogyan határozzuk meg, hogy hova állunk rúdhoz? – 
Lábközép csont és az öregujj ízülete közötti részen kell, hogy legyen a rúd. 

Ügyelnünk kell arra, hogy ne érjen hozzá a rúd a sípcsontunkhoz, mert: 

 Ledarálja a sípcsontot 
 Automatikusan a fenekünk fog előszőr emelkedni nem a mellkas 

 
Tipp: Ha nincs meg a megfelelő kiinduló helyzet, érdemes a másik irányból elindulni, 
felvesszük a rudat és lassan engedjük le, ekkor tökéletesen megtalálhatjuk a 

kiindulóhelyzetet 

Kiállás lökés felvétel fogással (húzás első fázisa) 

 Előfeszítés 
 Közepes levegővétel 

 Fokozatos gyorsulás 
 Törzs térbeli helyzete ugyan az marad egészen addig, amíg elérünk a 

térdünkig 

 Áthúzás 
 Törzs emelés 

 Kiállás 

A kiállás lábujjhegyen magas csuklyával végződik, vissza fele lassan engedjük le a 

rudat, ezzel is dolgoztatva a mélyhátizmokat. 
Fontos: soha nem szabad a tüdőnket csordultig megtölteni levegővel 

Felhúzás, lökés felvétel fogással, dobás nélkül 

 Része a kiállás 

 Törzs dinamikus felegyenesítése 
 Lábak jó ütemű nyújtása 
 Nincsen dobás 

A dinamika gyorsabb, mint az előző gyakorlatnál, elemelés és az áthúzás ugyan 
abban a ritmusban, utána gyorsul a mozdulat 



Helyből felvétel – dobás nélkül 

 Része az összes korábban említett gyakorlat 
 Dinamikus gyorsítás – rúd, comb alsó harmadánál 

 Karok aktív munkája 
 Szétugrás- határozott mozdulattal, teli tappal érkezünk a talajra 
 Térdízületi szög 90° 

A szétugrás előbb történik meg (talp leérkezése) és később ér a váll a rúdra – ha ez 
így történik nagy eséllyel jó volt a kiállás, szabad szemmel nem annyira feltűnően 

látszik. 

Military nyomás – karból nyomás (rávezető gyakorlat) 

 Fej fölötti pozíció 
 Kiindulóhelyzet a lökés start helyzete 

 Könyök minimálisan lejjebb van 
 Közepes levegővétel 
 Fokozatosan gyorsul – lelassul – majd újra felgyorsul 

 Térdek nyújtottak 
 Levegővétel csere kell 

Push Press- Láblökéses nyomás (rávezető gyakorlat) 

 Helyből felvétel, vagy állványból 
 Kiindulóhelyzet: kilökés start helyzete 
 Közepes levegő 

 Rogyasztás: testmagasság 10-12 % – szigorúan függőleges rogyasztás, 
kontrollált, nem zuhanásos mozdulat 

 Lábak intenzív nyújtása 

 Karok intenzív nyújtása 
 Telitalpra érkezés 
 Nincsen szétugrás 

 Nyitott térdek 

Ahogy leérkezik a sarkunk a talajra, akkor kell a rúdnak is a fej fölé érnie. Nyomás 

vége, ún. „Punch” nagyon agresszív befejezésnek kell, hogy legyen, mintha bele 
boxolnánk a rúdba. 

Kilökés helyből 

 Ollózó lökés leegyszerűsített változata 

 Nagyobb emelési sebesség 
 Előszőr talajra érkezés és végső nyújtása a karoknak 

 Alkarok 45° 
 Törzs előfeszítése 
 Rogyasztás: testmagasság 10-12 % -a 

 Térd ízületi szög: 110° 



Dobás rávezető gyakorlat sor 

 Egyéni alkalmazás 
 Cél: dobás megértése 

 Elkerülhetők vele a típus hibák 
 Érdemes 4×2 szetteket csinálni 

1. Robbanékony erőimpulzus, feszített térd (felemeljük a rudat, megfeszítjük a 
combot) 

2. Feszített térd és felhúzás (dobás combon +felhúzás) 

3. Hajlított térd (függés) felhúzás (hang high pull) 
4. Hajlított térd helyből felvétel (power clean) 

 


