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Botkezelés 
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Passzolás 

Általánosságban: 

A passzolás közeli kapcsolatban van a lövéssel, bár vannak különbségek.  

Elöljáróban azt el lehet mondani, hogy nincs tökéletes útja a passzolásnak vagy 

bármi másnak, hiszen az egyéni jellemzők mindig is fognak különbségeket 

eredményezni a végrehajtás technikájában, és ezek a kicsi részletek a végén 

összeadódva jelentős eltérésekhez vezethetnek.  A különbségeket az egyéni 

genetikai jellemzőkön kívül eredményezheti még az ütő kanyarja, dőlésszöge és 

magassága, még a korcsolya típusa is, hiszen minden korcsolyatípusnak máshol 

van súlyközéppontja.  Másodsorban azonban a passzolás célja és főbb jellemzői a 

kivitelezés során azonosak. A passzolásban három különböző típust a célja szerint 

úgy, mint közvetlen passz a társnak, területre és palánkpassz. A modern 

jégkorongban a játékosok a közvetlen passzolási lehetőségeket, a passzsávokat 

lezárják, emiatt a palánkpassz jelentősége egyre nagyobb. 

 

Célok: 

• A passzolás legyen a lehető leggyorsabb 

• A passz a társ ütőjére menjen, vagy arra a helyre, ahol lesz az átvétel 

pillanatában (időzítés - timing) 

• A passzolás során a korong csússzon a jégen, levegőben ne pörögjön, 

billegjen 

• A passz legyen olyan kemény, amilyen csak lehet, az ellenfélnek nehezebb 

dolga legyen az elővételezésnél (interceptálásnál) 

• A passzt az utolsó pillanatig rejteni kell az ellenfél megtévesztésére 

Általános követelmények: 

 

o Hajlított térdek 

o Az ütővel ellentétes láb enyhén a másik előtt 

o Fej fent 
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o Egyenes hát 

o Az ütő tolla kicsit ráborul a korongra 

o A korong az ütő tolltövétől a tollvégig pörögve halad 

o A felső kéz kar majdnem egyenes és előre mutat 

o Az alsó kar a testhez közel van 

o A passz kivitelezése során a felső kar közelít, míg az alsó távolodik a testtől  

 

 

Alapállás passzoláshoz (egyénre jellemző) 

 

 

Passzolási típusok: 

Húzott passz: A legtöbbet használt passzolási fajta, jellemzően a test mögül 

indítja a passzoló a korongot.  A másik jellemzője ennek a passzolásnak az, hogy a 

korong végig gördül a toll teljes felületén, a tőtől a végéig. Nagyon erős és pontos 

az így passzolt korong.  
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Csukló passz: A csuklópassznál a korong pozíciója a test előtt van, és ahogy az 

elnevezés is megmutatja, a csukló dolgozik. A passzoló játékos a csuklójának 

erejét kihasználva üti meg a korongot, rövid mozdulattal. Nagyon gyors 

passzfajta, és aránylag pontos.  
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Lőtt passz: A korong szintén a test előtti pozícióban van, de nemcsak a csukló 

dolgozik. A játékos magasabbra felemeli az ütőjét, mint a csukló passznál, és a 

megfelelő irányba lövi. Leginkább a kar erejét használja, azonban a törzs 

elfordulása is segíti.  

Kemény és gyors passzfajta, azonban nem túl pontos.  
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Emelt passz: Általában a test elől indul a kivitelezése, azonban lehet a test mögül 

is.  Két fontos eleme van, amelyet egy időben kell elvégezni. Az egyik, mint a 

húzott passznál, a korong a toll tőtől gördül végig a tollvégig, másik, a 

mindeközben az ütő előre mozog. A perfekt kivitelezésnél a mozdulat végénél 

erőteljesen kell felemelni a koronggal együtt az ütőt, ekkor a korong vízszintesen 

maradva, saját tengelye körül pörög a levegőben.   
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Beemelt passz (löb): Ezt a passzfajtát nem pontosan társhoz irányítjuk, hanem a 

védők mögé beemelve területre passzolunk. Az ütővel a korong alá kell nyúlni, és 

emelése közben előre irányítani. Első próbálkozásokra ajánlott a korongot 

távolabbról behúzni, majd ezután alányúlni a bottal és beemelni a kívánt területre. 
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Kapáspassz: Ezt a passzfajtát akkor használhatjuk, amikor nincs elegendő idő a 

korong átvételére. Hasonlóan a húzott vagy a csukló passzoláshoz kiviteleződik a 

mozdulat, azzal a jelentős különbséggel, hogy mindezt korong nélkül kell 

végrehajtani. A kulcs momentumai a kapáspassznak az karok megfeszítése, a toll 

ráborítása a korongra és a korong maximum derékszögben történő megütése a 

kívánt irányba.  
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Beleéréses passz (tip-in): Hasonlóan a fenti passzoláshoz, azonban nem közlünk 

erőt a koronggal, csak megváltoztatva az irányát juttatjuk a társhoz. Mint a 

biliárdban, az ütőt falként használva, annak szögét változtatva lehet irányítani a 

korongot.   

 

Fonák passz: Hasonló a tenyeres húzott passzhoz, azonban a korong útja nem 

annyira hosszú. Akkor használjuk, amikor nincs idő és/vagy terület a tenyeres 

oldalra áttenni a korongot. 
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Palánkpassz: Ha az ellenfél védőjátékosai a közvetlen passzsávokat lezárják, akkor 

két választása van a korongot birtokló játékosnak. Elsőként a koronggal való 

visszafordulás, amellyel a már megszerzett területet adja át és lelassítja a 

támadást. Másodsorban ilyenkor lehet elővenni a palánkpasszt, amellyel vagy a 

társhoz, vagy területre passzolhatunk.   

 

Gyakorlatok passzolásra álló helyzetben 

1. Tenyeres passz  
2. Fonák passz 
3. Fonák passz-tenyeres fogadás 
4. Tenyeres passz-fonák fogadás 
5. Emelt tenyeres passz 
6. Emelt fonák passz 
7. Palánk passz társnak 
8. Emelt passz kézbe vissza 
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9. Koronglevétel lábbal, külső-belső él 
 

Gyakorlatok passzolásra mozgásban 

1. Tenyeres passz párban korizva 
2. Fonák passz párban 
3. Tenyeres előre passz, társ fogadás után lemarad vissza passz előre 
4. Kapás tenyeres passzokkal előre kori 
5. Kapás fonákpassz előre kori 
6. Emelt passz kori közben 
7. Fonák emelt passz kori közben 
8. Gap kontroll passz tenyeres 
9. Gap kontroll passz fonák 
10. Palánk önpassz tenyeres 
11. Palánk önpassz fonák 
12. Korongfogadás palánk mellett koriról ütőre 

 

Passz-fogadás 

Általánosságban: 

A jégkorong gyors játék, rengeteg különböző hit és filozófia van arra, hogy a 

játékosok miként lehetnek gyorsabbak. Azonban a leglényegesebb az, hogy mi 

módon fogadja a játékos a korongot. Minél gyorsabban fogadja a játékos a 

korongot, annál gyorsabban tud vele kezdeni valamit. A legjobb játékosok a 

másodperc ezreléke alatt képesek kontrolálni a korongot, ezáltal a helyzet 

értékelésére több idejük marad. Minél finomabb az korongérintés, annál 

könnyebb lesz a korong kezelése.  

 

Célok: 

• A korong finom érintése 
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• Azonnali lekezelés 

• A korong elpattanásának, táncolásának elkerülése  

• Azonnali beavatkozásra (csel, lövés, passz) készen tartani a korongot 

 

Általános követelmények: 

• Hajlított térdek 

• Az ütő tollának ellentétes láb enyhén a másik előtt 

• Fej fent 

• Egyenes hát 

• Az ütő tollát az érkező korong irányába kell helyezni (tompításhoz) 

• Az ütő tolla derékszögben legyen a korong irányára 

• A fogadás kezdeténél a felső kéz közel van a testhez, míg az alsó kéz távol 

• Amikor a korong eléri az ütő tollát, a felső kéz előre mozogva távolodik a 

testtől, míg az alsó kéz közeledik hozzá 

 

Alapállás fogadáshoz (egyénre jellemző) 
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Passz fogadási típusok: 

Tenyeres fogadás: Kétfajta tenyeres fogadással szelídíthetjük meg a korongot. 

Első, amikor a korong érkezésénél az ütő tolla a test előtt helyezkedik el, majd 

visszaengedéssel állítjuk meg a játékszert. Jó ütemérzék, és szem-ideg 

koordinációra van szükség a végrehajtáshoz. Általában a korong az ütő közepére 

érkezik.  

 

Második, amikor az ütő nem mozog hátrafelé, hanem előre, és ekkor üti meg a 

korongot, csak akkora erővel, hogy az megálljon az ütőn. Nagy gyakorlat kell 

ehhez a fajta fogadáshoz.  
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Fonák fogadás: Kétfajta fonák fogadással szelídíthetjük meg a korongot. Első, 

amikor a korong érkezésénél az ütő tolla a test előtt van, majd annak 

visszaengedésével állítjuk meg a játékszert. Jó ütemérzék, és szem-ideg 

koordinációra van szükség a végrehajtáshoz. Általában a korong az ütő közepére 

érkezik.  

 

Második, amikor az ütő nem mozog hátrafelé, hanem előre, és ekkor üti meg a 

korongot, csak akkora erővel, hogy az megálljon az ütőn. Nagy gyakorlat kell 

ehhez a fajta fogadáshoz.  
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Korcsolya pengével: Amikor a korong érkezik a játékos felé, hasonlóan az ütő 

tollával a korcsolya pengéjét helyezzük a játékszer irányába, kb. derékszögben. 

Pici rúgással kell a játékosnak maga elé helyezni a korongot ahhoz, hogy bottal is 

tudja azt irányítani. Megkülönböztetünk külső-belső, elölről – hátulról - oldalról 

fogadást.  
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Kézzel: Alapvető fontosságú a hokiban a korong kézzel való átvétele. Mivel a 

korong kemény és nehéz, megelőzendő a fájdalmas sérüléseket, a játékos az 

érkező korong felé nyújtja kezét és fordítja a tenyerét, majd a korong érintésekor 

visszaengedve tompítja le a mozgási energiát. Mivel megfogni nem lehet a 

korongot, ezért lefelé kell irányítani ezt a mozgást.  
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Testtel: Ez általában az utolsó lehetőség, amikor nem tudjuk már használni 

karjainkat. Nagyon nehéz megfelelően irányítani a testről a korongot, a test 

felületét kell megfelelő szögben a korong irányába helyezni, és ezzel a korongot 

magunk elé terelni.    
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Korongkezelés 

Általánosságban:  

A jégkorongozás közben a korongot védeni kell a támadókkal szemben. Az egyenlő 

játékos-létszámnál ez a képesség nagyon fontos, hiszen ameddig „nálunk” van a 

korong, addig az ellenfél nem szerezhet gólt, védekezni kényszerül. Maga a korong 

védelme az állandó mozgatással valósul meg, általában a test előtt tenyeresről 

fonák oldalra és visszamozgással. Ezt a védelmet nagy általánosságban 

KORONGKEZELÉS-nek hívjuk. Igen sok célja lehet a korong kezelésének, azonban 

az nagyon fontos, hogy a védekező csapat védője ne sejtse meg a szándékunkat. 

Szintén fontos, hogy az ütő tolla a korong és a védekező játékos között legyen. A 

korongkezelésnél a játékosok az úgynevezett „botérzést” és a perifériás látásukat 

használják, mivel ha a korongot nézik, akkor nem észlelik a játék változásait.  
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Célok: 

• Rejteni kell az akciót, amit a játékos csinálni akar 

• A korong minden pillanatban legyen megjátszható helyzetben 

• A korongot védeni kell az ellenféltől 

• Készüljön elő a játékos a következő akcióra 
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Általános követelmények: 

• Hajlított térdek 

• A lábak egyvonalban, terpeszben 

• Fej fent 

• Hát egyenes 

• A fenti kéz irányítja a korongkezelést 

• A lenti segíti a korongkezelést 

• A lenti kéz csúszik le-fel az ütőn, attól függően, hogy mennyire van közel a 

korong a testhez 

• Szoros fogás mindkét kézzel, de nem túl mereven 

• A korongkezelés közben mindkét oldalról ráborul az ütő tolla a korongra   

 

Zónái:  

Jégkorongban különböző területeket, zónákat különböztethetünk meg a korong 

testhez való helyzetéből adódóan. Négy különböző szintje van a területek 

felosztásának. Az első, legegyszerűbb a négyzónás, amelyet fiatal, kezdő 

játékosoknál használunk. 

Első szint:  

Négy zóna van, a legnagyobb nehézséget a gyerekek számára a test mögötti 

zónákban, főleg a fonák oldalon. 
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Második szint: 

Hat zóna van, három a test előtt, három mögötte. Általában elegendő ezt a 

korongkezelési szintet használni a gyakorlásokhoz. 
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Korongkezelés minden zónában 
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Harmadik szint: 

Itt már 11 különböző zónát különítünk el. Sokkal nehezebb, és ezekben a zónákban 

a korongkezeléshez az alsó kéznek mozognia kell az ütőn lefelé és felfelé egyaránt, 

a testtől való korongtávolság arányában. 

 

 

Negyedik szint: 

Ez a felosztás a legbonyolultabb, 25 különböző területet különböztetünk meg. 

Azonban, ha mindegyik zónában a játékos képes korongkezelésre, akkor az 

ellenfélnek nagyon nehéz feladata van a korong elvételénél. Ez a felosztás inkább 

elméleti jellegű. 
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Gyakorlatok korongkezelésre 

Állásban 

1. Korongkontroll szűk 
2. Korongkontroll széles 
3. Váltakozva szűk és széles 
4. Egy lábon korongkontroll 
5. Egykezes korongkontroll 
6. Szűk fogásban korongkontroll 
7. Tág fogásban korongkontroll 
8. Korongpörgetés minden zónában 
9. Kiengedés-behúzás (minden zónában) 
10. Átellenes kiengedés-visszahúzás 
11. 8-as korongkontroll kesztyűk között 
12. 8-as korongkontroll egy kézzel 
13. Minden zónában korongkontroll a test körül mindkét irányban 
14. Háromszög korongkontroll a test körül 
15. Firszov csel mindkét oldalra 
16. Behúzás-lábbal passzolás vissza 
17. Társ a térden, álló bottal korongkontroll 
18. Társ a térden, mozgó bottal korongkontroll 
19. Botfogás váltással korongkontroll (jobb-balkezes) 
20. Kétkorongos korongkontroll 
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Mozgásban 

1. Kétkezes korongtolás tenyeres 
2. Kétkezes korongtolás fonák 
3. Egykezes korongtolás tenyeres 
4. Egykezes korongtolás fonák 
5. Előre korcsolyázás közben lábbal korongvezetés 
6. Iramváltással korongvezetés 
7. Kétkezes-egykezes korongvezetés 
8. Szűk korongvezetés 
9. Széles korongvezetés 
10. Szűk és széles korongvezetés váltakozva 
11. Erős oldalon korongvezetés minden fázisban 
12. Gyenge oldalon korongvezetés minden fázisban 
13. Korcsolyázás közben kiengedés-behúzás oldalra 
14. Korcsolyázás közben kiengedés-behúzás előre-hátra  
15. Korongvezetés egy lábon belső élen, váltással 
16. Korongvezetés egy lábon külső élen, váltással 
17. Koszorúzás közben korongtolás tenyeres oldalon 
18. Koszorúzás közben korongtolás fonák oldalon 
19. Koszorúzás közben korongvezetés 
20. Szűk fogásban korongvezetés 
21. Széles fogásban korongvezetés 
22. Felváltva széles és szűk fogásban korongvezetés 
23. Korongáthúzás a test mögött fonák oldalra 
24. Korongáthúzás a test mögött tenyeres oldalra 
25. Korongpörgetés mindkét oldalra 
26. Firszov tenyeres 
27. Firszov fonák 
28. Botfogás váltással korongvezetés 
29. Kiengedés-behúzás minden zónában 
30. Test-korong ellentétes mozgatása 
31.  Sarokkal irányváltoztatásos korongvezetés 
32. Hokikanyar koronggal tenyeres oldalra 
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33. Hokikanyar koronggal fonák oldalra 
34. Szlalom bójákkal csak tenyeres 
35. Szlalom bójákkal csak fonák 
36. Szlalom a koronggal a bójákat megkerülve 
37. Szlalom közben egykezes kiengedés 
38. 10 korong közötti korongvezetés (korongok 30-40 cm-re egymástól) 
39. VGT (Variables Goals Training) sarokgyakorlat 
40. VGT sarokgyakorlat korong belövésével 
41. VGT a lehetőség várása gyakorlat 
42. VGT kapura törés 
43. VGT támadás a tengelyen középen 
44. VGT támadás oldalról befelé 
45. VGT betörés a gólzónába, a SLOT-ba 
46. VGT játékolvasási és reagálási gyakorlat  

 

 

Lövés 
 

Általánosságban: 

A jégkorongozásban az győz legtöbbször, aki rá tudja kényszeríteni akaratát az 

ellenfélre, ez általában a gólkülönbségben válik láthatóvá. Sokszor előforduló 

hiba, főleg kisebb korosztályokban a „túljátszása” feladatoknak, 

játékszituációknak, miközben a játékosok nagyon komolyan dolgoznak, és a 

befejező lövésre már nem marad kellő energia. Ez annyit jelenthet, hogy a 

játékosoknak nem megfelelő az állóképességük, és mire a lövéshez eljutnak, nem 

marad elég erejük és fáradtak. Ez általában csak egy rossz szokás, amelyet az 

edzőknek folyamatosan korrigálniuk kell. A lövés a játék sava-borsa, hiszen hiába 

a szép játék, ha a befejezések nem eredményesek. Minden feladat arra irányul, 

hogy megfelelő lövő pozíciót lehessen elfoglalni és abból a lehető legjobb, 

legveszélyesebb lövést leadni a kapura.    
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Célok: 

• A korongnak a jégen kell feküdnie vagy a levegőben is „lapjával” kell 

repülnie 

• A lehető leggyorsabban lőjön a játékos, minél kevesebb időt hagyva a 

kapusnak a reagálásra 

• A lövés legyen a lehető legkeményebb 

• Nem elég ellőni a korongot, koncentrálnia kell a játékosnak a gólszerzésre 

• Legyen célja lövésnek (gól, kipattanó) 

• El kell rejteni a célját és az időzítését a lövésnek 

 

Általános követelmények: 

• Hajlított térdek 

• Az ütővel átellenes láb enyhén a másik előtt 

• Fej fent 

• Hát egyenes 

• A vállakat összekötő egyenes a lövés irányába mutat 

• A felső kar könyöke a test előtt, ez vezeti a mozgást 

• Az alsó kéz közel a testhez 

• A lövés befejezésekor az ütő átkíséri a korongot és rámutat a megcélzott 

helyre 
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Lövés típusok 

Húzott lövés:  

Akkor lehet használni, ha a játékosnak van ideje és tere kivitelezni a mozgást. 

Ennél a lövésfajtánál a korong a test mögül kezd felgyorsulni, majd az ütő tollának 

tövétől végiggördülve a test előtt, a tollvéget elhagyva indul útjára. A lövés 

magassága az ütő tollának a jéggel bezárt szögétől függ, ha ez a szög a korong 

oldalon nagyobb, mint 90 fok, akkor emelkedi, ha ekkora vagy kisebb lapos lövés 

lesz. A felső kéz távolsága szintén meghatározó ebből a szempontból, minél 

közelebb van a testhez, annál magasabb a lövés. A korong meggyorsításának és 

célzásának fontos része a lövés közbeni-utáni átkísérés, amint a korong elhagyta a 

tollat, a bot szára rámutat a megcélzott részre. A lövések oktatását a húzott lövés 

oktatásával kezdjük. A gyerekek számára fontos, hogy megfelelő vastagságú 

bottal kezdjenek el jégkorongozni, levágott felnőtt bot kerülendő.  

 Gyors lövés és meglehetősen pontos.   
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Csapott csuklólövés: 

Hasonló a húzott lövéshez, a korong itt is a test mögül vagy a test mellől indul. A 

korong és az ütő állandó kontaktusban van, azonban a test vonalához érve a 

csukló előfeszítésével még tovább fokozza a játékszer gyorsítását. A bot ugyanúgy 

átkísér, mint a húzott lövésnél. Szintén gyors és pontos lövésfajta.  
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Csuklólövés:  

Ennél a lövésfajtánál a korong a test előtt van. Amint a neve is mutatja a korong 

felgyorsítását elsősorban a játékos csuklójának erejével éri el. Ezt a lövésfajtát a 

kicsi, gyors mozdulat jellemzi, akkor használják elsősorban, ha nincs elég idő és tér 

más lövés végrehajtására. Az ütő tolla a lövés után általában felfelé mozog, és a 

tolltő mutat a célzott hely felé. Nagyon gyors lövésfajta, eléggé pontos.  

 



                                  NUSI-UPI és Magyar Jégkorong Szövetség                             

34 

Pattintott lövés: 

A legnagyobb erejű lövésfajta, általában a hátvédek használják nagyobb 

távolságról. A játékos vállait összekötő egyenes ennél a lövésfajtánál a célzott hely 

felé mutat, míg a felső kéz oldali láb előrébb helyezkedik, mint a másik, általában 

az elől lévő láb a korong irányában van, míg a másik 90 fokot zár be vele. Az 

ütőnek minimum el kell érnie a vízszintest, de lehet ennél magasabbra is emelni. 

Az ütés megindításakor a felsőtest enyhén előredől. Az ütővel nem pontosan a 

korongot kell célozni, hanem kevéssel a korong előtt kell jeget fognia az ütő 

meghajlásából származó energia kiaknázása miatt. Ennél a lövésfajtánál is az ütő 

átkísér, és rámutat a célzott helyre. A lövés technikai kivitelezésénél nagyon fontos 

tényező a törzs rotálása, a test az ütés kezdetekor és végénél elfoglalt pozíciója 

közel 180 fokot zár be, míg a lábak helyzete alig változik. 
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Kapáslövés: 

Fontos lövésfajta, hiszen a kapus és az ellenfél védőjátékosai helyezkednek, azaz 

mozgás közben vannak, a megfelelő védőpozíció elérésére nincs idejük. Kapus 

szempontjából még az is zavaró, hogy más lövésekkel szemben ennél a 

lövésfajtánál nem látja előre a korong irányát és sebességét. Kapáslövésnél 

használhatjuk a csuklólövésnél vagy a pattintott lövésnél leírt mozgásformát. 

Különbség azonban, hogy a játékosnak jobban előre dőlve kell kivitelezni a 

mozgást, azaz minél mélyebben van a súlypont annál jobb a lövés. 
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Fonáklövés:  

Szintén fontos lövésfajta, van olyan szituáció, amikor nem lehet más módon 

kapura lőni a korongot. Kétfajta lehetséges kivitelezési módja van, az egyik a test 

mögötti pozícióból indítja korongot és az ütő tollán végiggördülve a test előtt 

hagyja el korong a bot tollát. Ez a lövésfajta hasonlít a tenyeres húzott lövésre. A 

másik, amikor a játékos csel után a saját fonákjára húzza a korongot és a teste 

mellől rövid mozdulattal lövi a kapura a játékszert.  A kapus szempontjából 

veszélyes és kiszámíthatatlan lövésfajta.  
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Beleérés 

 

 

Általánosságban: 

A jégkorongban sikeres játékosok sokrétűsége a döntő momentum akkor, amikor 

az alapképességekben nincs különbség. Ilyen apró, de nagyon fontos tényező a 

beleérés, azaz a kapu előtti kavarodásban a játékos nem lógatja az ütőjét, hanem 

az ütőjének a korong útjába helyezésével, megváltoztatva annak irányát, 

kényszeríti a kapust nehéz helyzetbe. A beleérés történhet a jégen csúszó vagy a 

levegőben kapu felé haladó korongnál.  

 

Célok: 

• A korong irányának megváltoztatása 
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• Kevés időt hagyni az ellenfélnek a megfelelő védekezésre / védésre 

• Nehezíteni a játékolvasást az ellenfélnek 

• Időt és teret nyerni  

 

Általánosságban: 

• Hajlított térdek 

• Az ütővel ellentétes láb kicsit előrébb a másiknál 

• Fej fent 

• Hát egyenes 

• Az ütő tollát a korong irányába helyezése, maximum 45 fokos szögben 

• A felső kar majdnem nyújtott 

• Az alsó kéz közel a testhez 

• Szoros, kemény fogás mindkét kézzel 

• A test előtti beleérésnél a korong felvágódik, a test mellettinél csúszik 

• A levegőben érkező korongnál az ütő tollát meg kell dönteni, így a korong 

lefelé fog csapódni 
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Ennél a játékelemnél nem akarjuk ütni a korongot, csak megváltoztatjuk az 

irányát. Hasonlóan a biliárdhoz, a szögekben rejlő lehetőséget akarjuk kihasználni. 

A játékos azzal, hogy a kapus előtt helyezkedik el, megzavarja a látásban, a botján 

kívül teste bármely részén megváltoztathatja irányát a korong. A mai 

jégkorongozásban az egyik legfontosabb hely a kapu előtti közvetlen gólzóna, a 

támadó játékoson kívül a védő(k)nek is muszáj itt tartózkodniuk, azaz nagy 

felületeket takarnak a kapus látásából és támadó játékoson kívül a védőről is 

bepattanhat a korong a kapuba.  
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Buli 

 

Általánosságban: 

 A jégkorong rögzített helyzetből indul, mindkét csapatnak azonos esélye van 

a korong megszerzésére. Az a csapat, amelyik többször nyer a buliban, több 

lehetőséget szerez a támadásra, míg a másiknak többször kell védekeznie. 

Általában elmondható, hogy amelyik csapat több buli hoz el, megnyeri a 

mérkőzést. Minden sorban kell lennie egy-két buli specialista játékosnak, akiknek 

van esélye elhozni a bulit.  

 

Célok: 

• Elhozni a bulit abba az irányba, ahol a csapat el akarja kezdeni a támadó 

játékát 

• Szabályosan akadályozni az ellenfél játékosait a bulinál 

• Egyből támadó lehetőséget biztosítani vagy elvesztett bulinál 

megakadályoznia a támadásban az ellenfelet 

Általánosságban: 

• Hajlított térdek 

• Erőteljes él-használat, stabil elhelyezkedés 

• A lábak és a felsőtest erejének kihasználása 

• Az ütővel átellenes láb a másik előtt 

• Fej fent, hát egyenes 

• A test súlypontja olyan mélyen, ahogy csak lehet 

• A korongot kell nézni, nem a jeget 

• Laza kézzel kezdjünk bulizni, mivel feszes fogás esetén a lassabb a reakciós 

mozgás ideje 
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• Az akció idején kemény botfogás mindkét kézzel 

• Meg kell próbálni másodikként letenni az ütőt a jégre, ezáltal meg lehet 

figyelni az ellenfél szándékát 

• Határozott céllal kell odaállni a bulihoz, ezt közölve a társakkal 

Buli verziók: 

 

 

 

 

 

 

 

ELŐRE 

 

Lövés 

 

Tenyeres 

Kapásból  

Botelütés után 

Előre buli után 

Fonák Előre buli után 

 

 

 

 

 

Passzolás 

 

 

Tenyeres 

Kapásból korrekt passz 

Botelütés után korrekt 

passz 

Előre buli után korrekt 

passz 

 

 

Fonák 

Kapásból korrekt passz 

Botelütés után korrekt 

passz 

Előre buli után korrekt 

passz 

 

 

 

 

 

HÁTRA 

 

 

 

 

 

Passzolás 

 

 

Tenyeres 

Kapásból korrekt passz 

Botelütés után korrekt 

passz 

Hátra buli után korrekt 

passz 

 

 

Kapásból korrekt passz 

Botelütés után korrekt 

passz 
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Fonák Hátra buli után korrekt 

passz 

Feladatok 

� Állás gyakoroltatása 
 
� Bedobó-ponttól eltolás 
 
� Fogások (normál, fordított, mélyebben fogás) gyakoroltatása 
 
� Ellenfél ütőjének eltolása minden irányban korong nélkül 
 
� Ellenfél ütőjének eltolása minden irányban korong nélkül ellenállással 
 
� Korong fedezése a bedobó ponton 
 
� Ellenfél nélkül buli  

� Előre 
� Lövés  

• Tenyeres kapásból 

• Tenyeres botelütés után 

• Tenyeres előre buli után 

• Fonák előre buli után 
� Passzolás 

• Kapásból korrekt tenyeres passz 

• Botelütés után korrekt tenyeres passz 

• Előre buli után korrekt tenyeres passz 

• Kapásból korrekt fonák passz 

• Botelütés után korrekt fonák passz 

• Előre buli után korrekt fonák passz 
� Hátra 

� Passzolás 

• Kapásból korrekt tenyeres passz 

• Botelütés után korrekt tenyeres passz 

• Hátra buli után korrekt tenyeres passz 
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• Kapásból korrekt fonák passz 

• Botelütés után korrekt fonák passz 

• Hátra buli után korrekt fonák passz 
 

� Egykezes ellenfél ellen buli  
� Előre 

� Lövés  

• Tenyeres kapásból 

• Tenyeres botelütés után 

• Tenyeres előre buli után 

• Fonák előre buli után 
� Passzolás 

• Kapásból korrekt tenyeres passz 

• Botelütés után korrekt tenyeres passz 

• Előre buli után korrekt tenyeres passz 

• Kapásból korrekt fonák passz 

• Botelütés után korrekt fonák passz 
• Előre buli után korrekt fonák passz 

� Hátra 
� Passzolás 

• Kapásból korrekt tenyeres passz 

• Botelütés után korrekt tenyeres passz 

• Hátra buli után korrekt tenyeres passz 

• Kapásból korrekt fonák passz 

• Botelütés után korrekt fonák passz 

• Hátra buli után korrekt fonák passz 
 

� Kétkezes szűk fogásos ellenfél ellen buli  
� Előre 

� Lövés  

• Tenyeres kapásból 

• Tenyeres botelütés után 

• Tenyeres előre buli után 

• Fonák előre buli után 
� Passzolás 



                                  NUSI-UPI és Magyar Jégkorong Szövetség                             

51 

• Kapásból korrekt tenyeres passz 

• Botelütés után korrekt tenyeres passz 

• Előre buli után korrekt tenyeres passz 

• Kapásból korrekt fonák passz 

• Botelütés után korrekt fonák passz 

• Előre buli után korrekt fonák passz 
� Hátra 

� Passzolás 

• Kapásból korrekt tenyeres passz 

• Botelütés után korrekt tenyeres passz 

• Hátra buli után korrekt tenyeres passz 

• Kapásból korrekt fonák passz 

• Botelütés után korrekt fonák passz 

• Hátra buli után korrekt fonák passz 
 

� Kétkezes normál fogásos ellenfél ellen buli  
� Előre 

� Lövés  

• Tenyeres kapásból 

• Tenyeres botelütés után 

• Tenyeres előre buli után 

• Fonák előre buli után 
� Passzolás 

• Kapásból korrekt tenyeres passz 

• Botelütés után korrekt tenyeres passz 

• Előre buli után korrekt tenyeres passz 

• Kapásból korrekt fonák passz 

• Botelütés után korrekt fonák passz 

• Előre buli után korrekt fonák passz 
� Hátra 

� Passzolás 

• Kapásból korrekt tenyeres passz 

• Botelütés után korrekt tenyeres passz 

• Hátra buli után korrekt tenyeres passz 

• Kapásból korrekt fonák passz 
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• Botelütés után korrekt fonák passz 

• Hátra buli után korrekt fonák passz 
 

� Verseny a csapaton belül  
 
A buli versenyeken az edzőnek kiváló alkalma van megfigyelni a játékosok buli 
képességét. A buli gyakoroltatása a technikák elsajátítása után, az edzések végén 
játékos formában történhet. Egy soron belül két játékosnak is jól kell tudni bulizni, 
hiszen sok vonalbíró általi elküldés történik a mérkőzések során.  
 


