
1 
 

Győri ETO Hockey Club 
 

 

Agilitás létra, koordinációs létra módszertani útmutató 

 

Az agilitás létra (agility ladder), koordinációs vagy sportlétra alapvetően az általános atlétikai képességek 

komplex fejlesztését szolgálja, de nagyszerűen alkalmazható különféle sportok, akár a jégkorong specifikus 

mozdulatainak kialakítására, tökéletesítésére is. 

 

A létra arra ösztönzi az idegrendszert, hogy a begyűjtött információk alapján gyorsabb mozgásra késztessen 

minél több izomcsoportot. A végeredmény pedig: gyorsaság, precizitás, agilitás. 

A gyakorlás során fontos, hogy legyen egy jól felépített rendszer a különféle képességek csiszolására. A 

koordinációs létra általánosan 8-15 osztásból, rácsból (grid) áll. 

Az ügyességi létrás gyakorlatok számos összetett képesség fejlesztését megkönnyítik. A láb pozicionálásán, 

a lábmunka gyorsaságán, a mozgás hatékonyságán és a karmunka csiszolásán túl kihívást jelenthet az agynak 

is.  

Miközben próbáljuk a lábunk mozgását a feladatnak helytállóan koordinálni, gyakran beleszaladhatunk egy 

kisebb-nagyobb hibába. Lassú gyakorlással és folyamatos ismétléssel nem csak a gyakorlatok válnak 

egyszerűbben és pontosabban végrehajthatókká, hanem a koncentrációs képesség is hatékonyan növelhető.  

A létrával átdolgozott edzéspercek a jégpályán is kamatostul megtérülnek. A szinte automatikussá vált 

mozgássémák az adott szituációban reakcióként jelentkezhetnek, fejlesztve ezzel a reakcióidőt, reakciós 

képességet is. 

Egy bizonyos gyakorlásmennyiség után bárki képes lesz a gyakorlatok helyes végrehajtására, mely során a fej 

felfelé néz, az alkar 90 fokos szöget zár be a felkarral és a kezek vállból mozognak. 
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Fontos, hogy a létrán végzett gyakorlatok esetében is, az általános, egyszerűbb gyakorlatoktól haladjunk a 

komplexebb feladatok felé, illetve a lassú és széles mozdulatoktól az apró és gyorsak felé. Ezek betartása 

kulcsfontosságú a gyorsabb és hatékonyabb eredmény eléréséhez. 

A létrás gyakorlatokat, mint általában más mozgás koordinációs gyakorlatot, nem szabad elkapkodni az 

elején. A feladatokat lassan, a mozgás precizitására, a lépések megfelelő pozicionálására koncentrálva kell 

végrehajtani, miközben a testtartás (fej,törzs,kar) is helyes marad.  

A túl gyors sebességnövelés vagy az elemek számának gyors növelése a gyenge motorikus képességek 

bevésését segíti. Ennek elkerülése érdekében, mielőtt a sebességet növelné a sportoló, a motorikus 

mozgását kell optimalizálnia.  

Mikor minden lépés a helyén van, a kar is megfelelően mozog vállból, a testtartás is helyes és a mozgás is 

folyamatos, akkor szabad egy fokozattal fentebb kapcsolni. Miután minden a helyén van teljes 

koncentrációval és erőbedobással hajtandók végre a gyakorlatok. 

Az koordinációs létrával végzett gyakorlatok, a lábmunka és a mozgás folyamatossága szempontjából 3 

fő csoportra bonthatók: 

• Az ”egyenletes” gyakorlatok során a gyorsaság mellett az állóképességen van a hangsúly miközben 

a mozgás folyamatos marad. 

• A ”robbanékonysági” gyakorlatok ritmusosak. A láb gyors pörgését kisebb szünet követi, majd 

ismét gyors pörgés következik. 

• A ”rugalmassági” gyakorlatok a lábizmok azonnali válaszreakciójára épülnek. 
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A létrával általánosan 4 alapgyakorlat végezhető: 

• a futás; 

• a szökellés; 

• a sasszé és sasszé variációk; 

• az ugrás; 

Általában a futás az a készség, amit a leginkább fejleszteni szeretnénk, ezért mindig kezdjük a gyakorlást 

futással. Ezzel aktiváljuk testünk izommemóriáját, amely elraktározza a tökéletesített technikákat. 

Ha a mozdulatsorok már kellőképp beépültek az izommemóriába, fokozhatjuk a gyakorlás sebességét és 

elkezdhetjük a mozdulatok szűkítését. Rendkívül fontos, hogy csak a technika tökéletes elsajátítása után, 

teljes odafigyelés mellett fokozzuk a sebességet! 

Szintén fontos, hogy mind a 4 alaptechnikát gyakoroljuk, mivel mindegyik más-más izomtónusok edzését 

igényli. Alapvető fontosságú, hogy a gyakorlatokat szériákra bontsuk, és a szériákat ismételgessük. 

 

Próbáljunk meg úgy edzeni, hogy ne azt csináljuk, ami éppen az eszünkbe jut! Helyette inkább tudatosan, 

tervezetten haladjunk, tervezzük meg előre a feladatokat. Valószínűleg jó pár kört meg kell tenni a létrán, 

amíg az meghozza a kívánt eredményt, de ne adjuk fel! Egy alapgyakorlatot minimum kétszer-háromszor 

ajánlatos megismételni. Oldalazó, egyoldalas (unilaterális) gyakorlatoknál ez természetesen oldalanként 

értendő, így ott a minimális ismétlések száma négy. 
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Miért hatékony fejlesztő eszköz?  

• növeli a gyorsaságot, 

• segít a mozgástanulásban, 

• segíti az összpontosítást, 

• segít a gyors reagálásban, 

• javítja,fejleszti a ritmusérzéket,  

• segít a mérkőzések és edzések előtti bemelegítésben, 

• segíti a térbeli tájékozódást, 

• növeli a felsőtest és alsótest erejét, 

• fejleszti az általános ügyességet, 

• általánosan fejleszti a kondícionális képességeket,  

• fejleszti a ruganyosságot, 

• segédeszközökkel, kézi szerekkel is használható, 

• kis területen, szinte bárhol alkalmazható, 

• a létrás edzés változatos és szórakoztató,  

• az edzések funkcionális szerkezetébe változatosan beilleszthatő,  

• fejleszti a dinamikus láberőt,  

• javítja a szem-kéz és szem-láb koordinációt.  
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Alapgyakorlatok: 

1. Elsőként kezdjük a legegyszerűbbel: fussunk végig a fokok közé lépve. Sorozatonként fokozzuk a 

tempót. 

 

2. A második gyakorlat ugrásokat tartalmaz: - egy bent, egy kint… 

 

3. bal-páros-jobb-páros 
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4. jobb-bal bent+jobb-bal kint… 

 
 

5. oldalt haladva… 

 
6. oldalt bent, oldalt kint … 
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Egyenletes és robbanékonysági gyakorlatok: 

Koncentrálj, mindig használd a kezed és minimalizáld a lábad padlóval való kontaktusának idejét. Ne feledd 

lassan kezdj, legyél pontos, tanuld meg a gyakorlatokat helyesen végrehajtani mielőtt rákapcsolsz. 

Ilyen gyakorlatok: 

• fokonként egy lépés;  

végrehajtása: Minden fokba csak az egyik lábbal lépj be. 

 

 
• fokonként két lépés 

végrehajtása: Minden fokba mind a két lábbal lépj be. 
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• Oldalazva belső láb először be majd ki 

végrehajtása: A gyakorlat során oldalazva kell haladni. A vezető lábbal lépj először a fokba majd azt 

követi a másik láb. Ezután a vezető lábbal lépj ki és azt követi a hátsó. Ahogy a hátsó láb is kikerül a 

létrából onnantól kezdve az lesz a vezető láb. Az irányváltásokat mindig kemény kitámasztás előzze 

meg. 

 

 
• Oldalazás keresztlépéssel (külső láb az első) 

végrehajtása: A gyakorlat során oldalazva kell haladni. A vezető (külső) lábbal lépj először a fokba 

miközben keresztezed a belső lábadat. Ezt követi a másik láb. A gyakorlat során a vezető lábnak 

mindig kereszteznie kell a másikat. Irányváltásoknál kemény legyen a kitámasztás. 
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• Oldalazó futás: 

végrehajtása: Állj a létra mellé. Emulálj két pontos állást. Majd mindegyik fokba lépj bele mind a két 

lábaddal. 

 
• Oldalazó fel-le futás: 

végrehajtása: Állj a létra mellé. Emulálj két pontos állást. A gyakorlat során maradj alacsonyan! 

 

 
 

• Ickey Shuffle: 
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• Carioca lépés: 

végrehajtása: Ez a gyakorlat egyidejűleg javítja a lábak és a csípő koordinációját. A létra 

egyik végén oldalról indulunk. Lépj a létrához legközelebb eső lábaddal az első négyzetbe. 

Ezután keresztezd a bal lábat a jobb láb felett, és helyezd a második négyzetre. Mozgasd a 

jobb lábad a bal láb mögött a harmadik négyzetbe. Ismételje meg a mozgásmintát (lásd az 

alábbi ábrát). A gyakorlat végrehajtása közben próbáld a csípődet forgatva, a súlypontod 

alacsonyan tartani, miközben a vállak előre néznek. 

 

 

Rugalmassági gyakorlatok: 

Elsődlegesen a lábizomzat reagálásának képességét, sebességét növelik. 

 

• Oldalazó shuffle: 
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Oldalazó shuffle és fordulás: 

 

 
 

• Egy lábas ugrálás: 

végrehajtása: Minden fokba ugyan azzal a lábbal ugorj bele. A lábfejed elülső részére érkezz 

és azonnal ugorj is tovább. 
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• Két lábas ugrálás: 

végrehajtása: Minden fokba két lábbal ugorj bele. A lábfejed elülső részére érkezz és 

azonnal ugorj is tovább. 

 
 

• kori ugrás, egy lábbal kint 
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• kori ugrás, két lábbal kint 

 

 

6 hetes progresszív agilitás létra program: 

• Heti 3x használjuk 

• egyszerűtől haladunk a komplex felé 

• sorozatonként fokozzuk a tempót 

• figyelj a megfelelő testtartásra, karok 90-fokban aktívan, fej fent! 

1.-2-hét: 
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3.-4. hét: 

 

 

5.-6. hét: 
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Korosztályos feladat sztenderdek, ajánlott gyakorlatok: 

• U6-U8 

1. Oldalazva haladás négykézláb a létra fölött. Mindkét irányba hajtsuk végre a feladatot. 

2. Négykézláb haladás a létra fokaiban, azonos oldali végtagok lendítésével 

3. Lásd előző feladat csak ellentétes oldali végtagok lendítésével. 

4. Nyuszi ugrás minden létrafokba. 

5. Négykézláb haladás a létra fölött. 

6. Futás oda - vissza, minden fokba egyet lépve. 

7. Páros vagy egy lábon szökdelés haladással a létra fokaiban 

8. Futás térdemeléssel oldal irányba, mindkét lábbal belelépve minden fokba. 

9. Szökdelés haladással, fokonként negyed fordulattal. 

10. Terpeszfutás a létra fölött előre és hátrafelé is. 

11. Medvejárás a létra fölött. 

12. Térdemeléssel futás magas, közepes, mély súlyponti helyzetben. 

13. Futás minden fokba egyszer lépve. 

• U10 

1. Fekvőtámaszban haladás oldal irányba, minden fokba mindkét kézzel támaszkodva. 

2. Mellső fekvőtámaszban az egyik kar az első fokban, míg a másik a második fokban van. Karlendítéssel 

átfordulás hátsó fekvőtámaszba a haladás irányába majd ismét átfordulni mellső fekvőtámaszba…stb. 

3. Lásd előző feladat csak a lábak vannak a létra fokai között. 

4. Négykézláb járás a létra a létra fölött. A karok a létra fokai között, míg a lábak a létrán kívül haladnak. 

Ugyanezt végre lehet hajtani úgy is, hogy a lábak haladnak a létra fokai között, a karok pedig kívül. 

5. Négykézláb haladás a létra fölött hátrafelé. 

6. Talicska előrehaladással, kézérintés minden létrafokba (gerincvédelem figyelembevételével – maga alá 

húzott térd). 

7. Futás a létra fölött, lépéssel minden fokba, visszafelé átfutás alacsony gátak fölött. 

8. Lásd előző feladat, csak jelzőtrikó átadással. 

9. Páros lábon szökdelés az első fokból a másodikba, majd itt terpesz – zár szökdelés és ugyanígy haladás 

tovább. 

10. Futás minden fokba egyszer, kétszer, háromszor lépve. 

11. Páros lábon szökdelés az első fokba majd terpeszbe a második fok mellé…stb. 
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12. Páros lábon szökdelés oldalra haladással mindkét irányba. 

13. Helyből távolugrás verseny. Minél távolabbi fokba érkezik, annál több pontot kap. 

14. Szökdelés egy lábon fokról fokra haladással. 

15. Szökdelés kétszer bal, majd kétszer jobb lábon. Lehet fokonként vagy két fokonként végrehajtani. 

16. Medvejárás párban és szinkronban a létra két oldalán, létra felőli végtagokkal a fokokba lépve 

(alkalmazkodás). 

• U12 

1. Fekvőtámaszban haladás oldal irányba, kéztámasz mindig a haladás irányától távolabbi kézzel (keresztbe 

nyúlva). 

2. Két létra párhuzamosan van elhelyezve. A haladás oldalirányba történik. Az egyikben mellső 

fekvőtámaszban az egyik kar az első fokban, míg a másik a második fokban van, míg a másikban az egyik láb 

az első, a másik láb a második fokban van. Karlendítéssel átfordulás hátsó fekvőtámaszba a haladás irányába 

majd ismét átfordulni mellső fekvőtámaszba…stb. A kar és a láb helyzete a fokok által meghatározott. 

3. Talicska oldalra haladással (gerincvédelem figyelembevételével – maga alá húzott térd) 

4. Pók és rákjárás a létra fölött. A kar és láb a fokokban támaszkodik 

5. Futás a létra fölött, minden fokba lépve, majd átfutás 3 magas gát fölött, amelyek egyenlő távolságra 

vannak egymástól, visszafele kerülőbóják között szlalom futás. Használható váltókarika is. 

6. Páros lábon szökdelés a létra fokaiban, kettőt előre, egyet hátra. 

7. Páros lábon szökdelés oldalirányba haladással (esetleg nehezíthető különböző karkörzésekkel) 

8. Helyből távolugrás. Az első leérkezés után újabb ugrás. Cél, minél kevesebb ugrással teljesíteni a létra 

hosszát. 

9. Mellső fekvőtámaszban haladás oldalirányba. Az azonos oldali végtagokkal egyszerre lépünk. 

10. Szökdelés páros lábon oldal irányba 2 fokot, majd előre 2 fokot és a másik irányba is 2 fokot…stb. 

11. Futás térdemeléssel oldalra haladással, különböző karkörzésekkel. 
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Ajánlott videók: 

Ickey shuffle:  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=MHNkuGBZ9YQ&feature=emb_logo 

lateral shuffle:  https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=5fSUR_LEh5g&feature=emb_logo 

lateral single leg hop: https://www.youtube.com/watch?v=zyMFI9klG7E&feature=emb_logo 

kettö be,kettő ki: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=r3WJof20OA0&feature=emb_logo 

carioca: https://www.youtube.com/watch?v=Lj1V3DjA3ZE&feature=emb_logo 

Két lábal be két lábbal ki ugrálás: 

https://www.youtube.com/watch?v=8VDlmbFNVzM&feature=emb_logo 

Hoki specifikus létra gyakorlatok: 

https://www.youtube.com/watch?v=5pQ0M0-DQ8o&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2IQ-

nwSvUhGX1ytf9XhI5Qv_kCWUMplVRvjDz62pjHbNMD65vej0s2ajc 

 

Felhasznált szakirodalom: 

• Új eszközök a mindennapos testnevelés szolgálatában - Szerzők: Hajdúné Petrovszki Zita, Cziberéné Nohel Gizella, 

Domokos Mihály, Hézsőné Böröcz Andrea, Hocza Ágnes, Meszlényi-Lenhart Emese, Vári Beáta, ISBN 978-963-306-378-1 

• Effects of training with an agility ladder on sprint, agility,  and dribbling performance in youth soccer players - Alexis 

Padrón-Cabo, Ezequiel Rey, Anton Kalén , Pablo B. Costa,  - Journal of Human Kinetics · December 2019 

• The Influence of Ladder Drills And Jump Rope Exercise Towards Speed, Agility, And Power of Limb Muscle - Nanda Eriko 

Pratama, Edy Mintarto, Nining Widyah Kusnanik - Journal of Sports and Physical Education, (Jan - Feb 2018) 

• http://amerikaifootball.blogspot.com/2011/05/az-agilitas-fejlesztese-ugyessegi-letra.html 

• The Ultimate Agility Ladder Guide, Tony Reynolds, MS, CSCS, YCS Level II 

 

Készítette: 

Nagy Ákos – erőnléti edző, Győri ETO Hockey Club 
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