
Dr. Vágó Béla: A becsúszásos súlylökés oktatása során alkalmazható un. „emlékeztetı-
mozdulatok”  lehetıségei 
 
Bevezetı 
 
Dolgozatunkban az oktatás hatékonyságának egy olyan hatékony módszerével foglalkozunk, 
mely eljárás nagyban megkönnyíti az oktatás menetének haladását és segít a mozdulatok 
bevésésében, /mélyebb cortikális szintre kerülés/. A módszer alkalmazása jelentısen fejleszti 
a megtanult mozgásokra történı emlékezı képességet is. 
Fıleg a 10-12 évesek oktatása során alkalmazható eljárás lényegét az un. „memory-peg”, 
tanuláselméleti alapjai adják, melyet elsısorban a különbözı memoriterek beépítése révén az 
emlékezı képességek kiszélesítését és hatékonyságának javítását jelenti. 
Például, ha valamiben azonos tulajdonságú dologhoz, vagy gyakori történéshez kötünk 
bizonyos tárgyakat, vagy emlékeket, azokat jól meg tudjuk jegyezni. Vegyük most alapul egy 
általános példában a következı sorrendet, mely periodikusan ismétlıdik, vagy napjában 
többször is elıfordul velünk. Legyen, ez mondjuk, az a pillanat, amikor hazaérünk az 
iskolából, vagy a munkából:   
1. hazaérkezés, megállás a kapu elıtt, 
2. felpillantás az ablakra, 
3. a kapu kinyitása, az udvar megpillantása, 
4. a kutya üdvözlése. 
Amennyiben 4 tárgyat kell megjegyezni, úgy azokat ezekhez a pillanatokhoz köthetjük. 
Pl. a zseblámpát a kapura akasztva képzelem, a cserép virágot az ablakban látom, a vödröt az 
udvar megpillantásához kötöm, a kutya egy zoknit tart a szájában stb. 
Így ezekre a tárgyakra sorrendben hosszú idı után is emlékezhetünk! 
A mozgástanulásnál is hasonló mechanizmuson alapuló eljárást alkalmazunk, mikor elızı, 
már jól ismert mozdulatokat „adaptálunk” az új mozgások oktatása esetén. A memoriterek az 
adott versenyszám vezetı mozzanatain kívül, más apróbb, de fontos pillanatokat is 
tartalmazhatnak. Olyan ez mintegy beépített képsor ráfókuszálva a mozdulat legfontosabb 
elemére és dinamikájára. 
Fontos, hogy ezeknek a mozdulatoknak dinamikájukban és szerkezetükben hasonlónak kell 
lenniük a megtanítani kívánt mozgások egyes mozzanataihoz. 
A következıkben a kezdık súlylökésének oktatása során alkalmazható „emlékezeti-
fogásokat” ismertetjük. 
 
 
 
A szer fogását egy meleg izzó becsavarásához hasonlítjuk…. 
Nézzük most a gyakorlat bonyolult leírását: „a szert tartó kéz magastartásban a törzs 
meghosszabbításában helyezkedik el, úgy, hogy a kézfej a csuklóban enyhén visszafeszített, 
az alkar folyamatos hanyintó-borintó mozgása mellett a súlygolyó a nyitott újak tövében /a 
tenyeret nem érintve helyezkedik el.  A három belsı ujj hátulról enyhén nyitottan, még a 
hüvelyk és kisujj oldalról támasztja a szert. A golyó az ujjak által alkotott „kosárban” forog az 
óramutató járásával megegyezı irányban…”. 
 
A fenti példából jól látható, hogy a gyakorlat leírása milyen körülményes és emlékképet alig 
hagyó gondolatsor eredménye. 
Mennyivel szemléletesebb, ha azt mondjuk, hogy képzeld azt, mintha egy forró izzót tekernél 
be a csillárba! 



 
/ A mai világ technikai csapdái már be vannak építve hasonlatunkba, mert a digitális órák 
világában és az energiatakarékos izzók fura alakjai és bepattintós változatai már nem is 
annyira teszik érzékletessé példánkat!?/. 
A dobások ívképzésének oktatása során már nem az íj kifeszítését tanácsos hasonlatként 
említeni, hanem egy sikeres filmben /Mátrix/ elhíresült golyókikerülı példa manapság 
hatásosabb… 
 
A következıkben tartózkodunk a gyakorlatok részletes technikai leírásától és helyette a 
sokkal szemléletesebb mozgások felsorolását és bemutatását szorgalmazzuk. 
A golyó vállgödörbe helyezését is lehet a villanykörte példánkkal folytatni:  
„Miután a golyót betekertétek a vállgödörbe a jól elvégzett munkára, azaz a golyóra 
bólintsatok rá”! 
/A rábólintás pillanatában azonban csuklóval egy negyed fordulatot vissza kell fordítani az 
óramutató járásának ellenkezıleg, mert különben a könyök nagyon mélyen marad, és ez a 
hajításra ösztönöz/! 

 
A mérleghelyzet felvétele nagyon szemléletes, ha ezt mondjuk: „a dobókézzel megegyezı 
lábatok a mérleg talpa egyik oldala a törzsetek és nyújtott karotok, a másik pedig a hátra emelt 
nyújtott lábatok! 
 

                
 



A zsugorhelyzetre rávezetı utasítás lehet, hogy „hirtelen kuporodjatok össze, mert nagyon 
megfájdult a hasatok”. 

 
 

Az egyensúly bontás legérzékletesebb hasonlata a kisiskolás padok után a felsıbb tagozatban 
használatos asztal- szék korszakból fakad. Hamar jött a felismerés az elıttünk ülı 
megleckéztetésére, leüléskor egy elegáns mozdulattal hátrébb rántottuk a székét… 
Ilyenkor, eleinte a gyanútlan társ könnyen a földre huppant, de késıbb már rutinosan egyik 
lábával hátra nyitott, amíg másik lábával az egyensúlyt tartva nyújtottan balanszírozott. 
 

 
 
 
Az egyensúlybontással egyidejő lábnyitást egy vödör lerúgásához hasonlíthatjuk. 
Figyelem, ha már vödörbe léptünk sohase elıre rúgjunk, mert az lerepültekor könnyen orrba 
verhet! 
A megszabadulás legbiztosabb módja a vödör hátra rúgása és hírtelen megállítása. 
 
 
 



 
 
 
A nyitóláb mély munkáját pedig a roller hajtásához köthetjük a legjobban… 
 

 
 
 
A becsúszás elıkészítésének utolsó mozzanatát mikor is a dobóláb sarokkal hagyja el a talajt 
a becsúszás megkezdésének pillanatában legjobban a sárba „cuppant” cipı szemléletes 
memoriterével érzékeltethetjük. 

 
 

A becsúszás során a cipıre ragadt sár belsı talpélrıl való lekoptatása szemlélteti talán a 
legjobban a láb kissé köríves elırehozatalát. 
 



 
 
A következıkben az egyes elemek összekötése történik a dobás megkezdésétıl a 
dobóterpeszbe érkezésig.  
Villanykörte megpörgetése, a vállgödörbe 
csavarása…….rábólintás………mérleg……………hasfájás….. 
 
…szék……vödör……sárba ragadt cipı……roller…….sár lecsiszolása……. Dobóterpesz. 

 
 

 
A dobóterpeszben a szer felvételét és gyors mögé kerülést a legjobban egy nehéz hátizsák 
vállra vételével lehet a legjobban jellemezni. 

 
 
A korai karral lökés kiküszöböléséhez a legjobb módszer, ha párat helybıl, majd becsúszásból 
is úgy löketünk, hogy a könyök hajlatba egy kis lapos követ helyezünk, melynek nem szabad 
kiesnie a szer leérkezéséig! Erre a késıbbiekben elég figyelmeztetni, vagy azt mondani, hogy 
amíg a mellkas nem néz a dobás irányába, addig képzelje azt, hogy össze van kötözve a karja! 



 
 
A nyitást végzı kar munkáját a függöny leszakítása nélküli elhúzásához hasonlíthatjuk a 
legjobban. 

 
 
 
 
A túlzott lökés közbeni oldalra hajlást pedig közvetlen fal melletti lökésekkel, vagy erre 
gondolással iktathatjuk ki. 

 
 
Errıl egyik hallgató „bugyuta” mondása jut eszünkbe, mikor is vizsgán a karral lökéskor 
kialakult túlzott oldalra hajlás kijavítására a válasza ez volt: „mellé biztosan nem állok, mert 
jól pofán ver…”. 
 



A kidobás elıtti utolsó pillanatban a csuklóval, ujjakkal történı gyors mozdulatot pedig a 
falevelek lepöccintésével érzékeltethetjük! 
  

 
Kérjük a következıkben a megértés ellenırzése érdekében, helyezze be a memoriter ikonokat 
/írja be a számokat/ a megfelelı helyre! A memoriter ikonok majdnem mindegyike ismert, 
azonban két ikon új, mert a képen látható versenyzı nem teljesen a modell technikát követi. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A helyes megfejtés a következı oldalon található: 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
A fenti példánkon a becsúszásos súlylökés „ollózó” kivitelezését láthatjuk, mely technikai 
módosulás az eredeti modell technikához képest a következı technikai eltéréseket 
tartalmazza: 

• a kiinduló helyzetben a kar nincs magastartásban, 
• nem a dobólábán indítja a „becsúszást”, 
• a mérleghelyzet viszonylag magas helyzete, /melyet a lábujjhegyre emelkedés és a 

törzs csekély mérvő süllyesztése jellemez/, 
• a zsugorhelyzetben a jobb láb befelé fordítása a zárt csípı melletti hátralendítését 

szolgálja, 
• a becsúszás helyett beugrást alkalmaz, 
• a lendítıláb-dobóláb megcserélése történik a levegıben. 

 
A következı linkre kattintva 6 igen híres súlylökı becsúszásos technikáit lehet megtekinteni 
/5:31 /.     http://www.youtube.com/watch?v=rfeD7kDOMWo 
/ Megtekintési javaslat: a fenti aláhúzott rész kijelölése és kimásolása után a google keresı programjára beillesztve és rákattintva a pdf 
példányról is megtekinthetı/. 

 
 
Összefoglalás 
 
A fentiekben súlylökés oktatásának egy hatékony módszerének néhány fontos elemét 
mutattuk be annak érdekében, hogy a kezdı, fiatal versenyzık esetében hogyan lehet a 
különbözı fontos technikai elemeket minél gyorsabban és mélyebben „bevésni”. 
Dolgozatunk nem fiktív, kísérlet formájában 6 hetes iskolai oktatási periódusban heti kétszeri 
alkalommal megvalósult /n=21/. 
A kísérlet eredményeként elmondhatjuk, hogy a 11-12 éves gyerekek átlagban jobban 
fejlıdtek a kontroll csoportnál /ahol hagyományos szóbeli ismertetést és bemutatást 
alkalmaztunk/, azonban szignifikáns változás /statisztikailag jelentısen / az „egymintás t-
próba” alapján nem volt kimutatható a súlylökı eredményekben. 
A kontroll csoporthoz képesti fejlıdésük „kétmintás t-próba”sem volt a 6 hét után jelentıs. 
A kísérlet igazi érdekessége, hogy 4 hetes súlylökés nélküli testnevelési órák után a 
megismételt felmérésben a memoritert alkalmazó kísérleti csoport már szignifikáns /p<5%/ 
különbséget mutatott a kontroll csoporthoz képest. 
Ez a tény az általunk vizsgált csoportnál a „bevésési mélységre” adhat bizonyos fokú 
magyarázatot… 
Amennyiben a gyerekeknek nincs elızı tapasztalatuk a felsorolt memoriterek 
vonatkozásában, úgy azokat az oktatás elején megismertetve, (például roller, hátizsák stb…) 
és alkalmazva segíthetjük elı a hatékonyabb oktatást. 
 


