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1. Bemelegítés 
 Teljes test: 

https://www.youtube.com/watch?v=xUVqvCKqKqo 
 Külön a derékra: 

https://www.youtube.com/watch?v=ELkiT5R--RM 
 

2. Edzés  
 

1. Emelgetés (dinking) a kitchen-nél 

Kezdőknek 

 Emeljük a labdát szembe a társunknak: 
https://www.youtube.com/watch?v=iv80N9YgZLU 

 Emeljük a labdát keresztbe a társunknak tenyeres/fonák oldalról: 
https://www.youtube.com/watch?v=DohFSugwU4Y&list=PLf5SOZbiy_ZjbXqyI-
FaBn0mn4zS_fblZ 
https://www.youtube.com/watch?v=dk5XfvhWoSs&list=PLf5SOZbiy_ZjbXqyI-
FaBn0mn4zS_fblZ&index=3 

 Játsszunk egy kitchen game-et: 
https://www.youtube.com/watch?v=vakiJCINV6w 

Haladóknak 

 Emeljük a labdát szembe a társunknak 2 érintéssel, először hagyjuk közben lepattanni a 
labdát, következő ütésnél a levegőben üssük át: 
https://www.youtube.com/watch?v=h5i-V9AF0bc 

 Végezzük el ugyanezt a gyakorlatot keresztbe, tenyeres és fonák oldalról is. 
 Emelgessük a labdát társunknak, miközben lépünk egyet-egyet oldalirányban: 

https://www.youtube.com/watch?v=Zhm0ooGrL_s&list=PLf5SOZbiy_ZjbXqyI-
FaBn0mn4zS_fblZ&index=6 

 Játsszunk egy hibrid kitchen game-et (7:40): 
https://www.youtube.com/watch?v=tBTXiPcxFEY 
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2. Harmadik ütés 

Haladóknak 

 Ejtsük a labdát a kitchen-be partnerünk elé, miközben egyet-egyet lépünk hátrafelé, az 
alapvonalhoz érve lépegessünk vissza ugyanígy. Partnerünk a maradjon kitchen-nél és 
onnan üsse nekünk, először lassú labdákat, majd ha ez már megy, gyorsabbakat. Amikor 
visszaértünk a kitchen-hez, cseréljünk, most partnerünk fogja ütni az ejtéseket. 
https://www.youtube.com/watch?v=4RBcnb9QaWQ&list=PLf5SOZbiy_ZhwV_ULuYENFZ
cNLZBHqjsM&index=3 

 Végezzük ugyanezt a gyakorlatot, de most már csak az alapvonalról. 
 Játsszunk egy meccset gyakorlásnak az alábbi video szerint 10, 20 vagy 60 pontig tetszés 

szerint: 
https://www.youtube.com/watch?v=_TjPS2QPmbQ&list=PLf5SOZbiy_ZhwV_ULuYENFZc
NLZBHqjsM&index=2 

 Végezzük el ugyanezeket a gyakorlatokat, de ezúttal keresztbe üssük a labdát, jobb 
oldalról (más néven tenyeres vagy páros oldal), majd balról (fonák vagy páratlan oldal). 

  

3. Fonák/tenyeres alapütés, röpte 

A gyakorlatok egyik célja, hogy fejlesszük a fonákunkat ugyanolyan szintre, mint a tenyerest, ezért 
próbáljuk meg mindkettőt egyenlően használni 

Kezdőknek 

 Álljunk a kitchen-hez, társunk velünk szemben a másik oldalon, szintén a kitchen-nél 
helyezkedjen el. Üssünk röptéket oda-vissza (video 0:50). 

 Röptézzünk úgy, hogy kétszer érünk a labdába (video 1:25). 
 Üssük a labdát át az alapvonalról egyenesen, majd keresztben, miközben társunk a 

kitchen-nél állva ütögeti nekünk vissza (video 2:05). 
https://www.youtube.com/watch?v=V_mcQDsRzUo 

 Álljunk az alapvonalra tenyeres oldalon és üssük keresztbe a labdát társunknak, aki 
szintén az alapvonalon áll. Ezután álljunk fonák oldalra, társunk is menjen át a páratlan 
oldalra, így gyakoroljuk a hosszabb ütéseket. Majd álljunk úgy, hogy egyenesbe üthessük 
társunknak a labdát, először tenyeres, majd fonák oldalról. Próbáljuk úgy ütni a labdát, 
hogy társunkat az alapvonalnál tartsuk: 
https://www.youtube.com/watch?v=BWwewEo76Dc 

 Játsszunk félpályás meccset társunkkal, az alábbi videó szerint: 
https://www.youtube.com/watch?v=-0x87KSkUTc 
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Haladóknak 

 Ha már az alapütések jól mennek, próbáljunk ki más ütéseket is, lehet pörgetni, nyesni, 
emelgetni, stb.:  
https://www.youtube.com/watch?v=C0V4PMAugvY 
https://www.youtube.com/watch?v=u9dr2e3kH98 

 Játsszunk félpályás meccset keresztbe, először tenyeres, majd fonák oldalról. 
 Játsszunk félpályás meccset, hogy közben felváltva játszunk fonák (páros) és tenyeres 

(páratlan) oldalról. Kezdjük páros oldalról, ellenfelünk keresztbe szintén páros oldalon 
fogadja az első szervát. Csak az kaphat pontot, aki éppen szervált, ugyanúgy, mint egy 
rendes játékban. Mi kezdtük a szervát, ha pontot szerzünk, átmegyünk a páratlan oldalra 
és most egyenesen szerválunk és így tovább. A lényeg, hogy aki pontot ír, átmegy a másik 
oldalra, az ellenfele marad a helyén, amíg ő nem ír pontot. Ha páros oldalon állunk, a 
pontjaiknak is párosnak kell lennie, páratlan oldalon páratlan a pontjaink száma. Így 
tudjuk követni a pontokat, és hogy melyik oldalról kell éppen szerválnunk, illetve 
fogadnunk. Ha normál egészpályás egyes vagy páros meccset játszunk, ugyanezzel a 
módszerrel tudjuk követni, hogy kinek hol kell állnia és hány pontnál tartunk. 
https://www.youtube.com/watch?v=TV5C7gbJFnI 
https://www.youtube.com/watch?v=NFMLlzQt2TY 
 

4. Adogatás, fogadás, 3. ütés ejtve/erőből megütve 

Gyakoroljuk a hagyományos és az új, 2021-es ejtett szervát (drop serve). Ezeknek a szabályleírása 
a 2021-es szabálymódosítások bejegyzés alatt is megtalálható a honlapon.  

Kezdőknek 

 Hagyományos szerva: 
https://www.youtube.com/watch?v=EnxI1XTKC9k 

 2021-es drop szerva: 
https://www.youtube.com/watch?v=1YWmEiqP7m8 

Haladóknak 

 Próbálgassuk a nehezebben kivitelezhető hagyományos szervákat: 
https://www.youtube.com/watch?v=qeND8K9qrL0 (video 1:00) 
https://www.youtube.com/watch?v=TgihSyh9_Kw 
https://www.youtube.com/watch?v=-uTYNnZWPpU 

 Nehezebb drop szervák: 
https://www.youtube.com/watch?v=dPYTI6Iy08k 
https://www.youtube.com/watch?v=vENVjLNgKeg 

 
Gyakoroljuk az első 2-3 ütést egyben: 
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 Álljunk az alapvonalra tenyeres oldalon, partnerünk a másik oldalon szintén az 
alapvonalnál helyezkedjen el átlósan. Próbáljuk a szervát fonákra ütni, amit partnerünk 
üssön vissza a már elsajátított alapütéssel, majd nyesve, pörgetve, stb., majd ugyanezt 
tenyeresre is. Álljunk át fonák oldalra, végezzük el a fenti gyakorlatot onnan is. Próbáljuk 
meg minél közelebb ütni az alapvonalhoz, hogy meccs közben ne legyen támadható a 
labda az ellenfél által, de ne centizzük nagyon ki, inkább 50-100 cm-re legyen az 
alapvonaltól. 

 Most ugyanezt a gyakorlatot folytassuk, de már a 3. ütést is tegyük hozzá. A labdát 
próbáljuk meg nem túl alacsonyan a háló felett a kitchen-be ejteni vagy üssük meg erőből 
aszerint, hogy társunk milyen hosszan ütötte vissza a szervafogadást. Ezúttal is próbáljunk 
az alapütések mellett csavarni, nyesni, pörgetni, stb.   
 

5. Átemelés, átemelés védése, lecsapás  

Haladóknak 

 Emeljük át a társunkat először egyenesbe, majd keresztbe, társunk próbálja meg 
visszatenni a kitchen-be, emelje vissza magasan vagy üsse meg erőből aszerint, hogy a 
labdát milyen pozícióban sikerült elérnie. Törekedjünk inkább a kitchenbe ejteni:   
https://www.youtube.com/watch?v=LdqeQcNdICc 

 Gyakoroljuk az átemelést és a védekezést 4 emberrel. A helyezkedést az alábbi videó  
mutatja be: 
https://www.youtube.com/watch?v=ftGdrTFgx-Q 

 Ha elérjük a labdát, üssük meg fej fölül, gyakoroljuk úgy is, hogy csak egy partner áll a 
másik oldalon a kitchen-nél és feladja nekünk a labdát, üssük úgy először, hogy 
partnerünk minél többször visszaadhassa újabb lecsapásra, majd cseréljünk. Ezek után 
úgy helyezzük a labdát lecsapásnál, hogy 2 ember áll a túloldalon és ne tudják lehetőség 
szerint visszaadni. A lecsapást az alábbi videó mutatja be:  
https://www.youtube.com/watch?v=s53f-iJXc-s&t=37s 

 Átemelésnél próbáljunk az alábbi videó szerint pozícióba kerülni és lecsapni: 
https://www.youtube.com/watch?v=QtshclG-DJU&t=204s 
 

6. Egyszemélyes gyakorlás falnál: 
https://www.youtube.com/watch?v=nfTcDYLPi1o 
 

3. Nyújtás 
https://www.youtube.com/watch?v=pwmAklnBG9g 
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A fentiekben ismertetett gyakorlatoknál, ahol ez lehetséges, próbáljuk a fonákunkat is 
ugyanannyiszor használni, mint a tenyerest. Általában a játékosoknak ez a gyengébb pontjuk, sok 
gyakorlással sikerülhet a tenyeres szintjére fejleszteni. Az ütőfogást nekünk kell kitalálni, hogy mi a 
legmegfelelőbb számunkra, azonban a legtöbb edző a kontinentális fogást ajánlja és a játékosok 
túlnyomó többsége is ezt használja. Lehet ütések között fogást váltani, ezzel inkább haladók 
próbálkozzanak. Az ütőfogásokról az alábbi oldalon találhatunk leírást: 

https://pickleballdrive.com/pickleball-paddle-
grips/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=pickleball-paddle-grips 

 


