
 

 

Kedves klubok! 

Kedves edző kollegák! 

 

A Strandkézilabda Albizottság nevében szeretnénk figyelmetekbe ajánlani jelen levelünket, melyben 

célunk minél szélesebb körben megismertetni a kézilabda strandkézilabda szakágát. 

A jelenlegi koronavírus okozta járványhelyzetben számos kihívással kellett és kell is megküzdenünk a 

mindennapjainkban, mind szövetségi, mind klubszinten is. Számos 

kormányzati intézkedést szükséges betartanunk annak érdekében, 

hogy újra elkezdődhessenek a terem edzéseink. Szerencsés 

helyzetben vagyunk, hiszen hazánkban a vírus terjedését 

minimalizálni tudtuk és napról napra egyre több korlátozást old fel 

a kormány. Ennek ellenére még mindig vannak olyan sporttal, 

közösségi élettel kapcsolatos iránymutatások, melyeket továbbra 

is be kell tartunk saját és hozzátartozóink védelme érdekében. 

Szövetségi iránymutatásunkban is hangsúlyozzuk a szabadtéri edzések 

vezénylésének lehetőségét, főleg az utánpótlás korosztályokban. Az 

idei nyár nagyszerű lehetőséget biztosíthat arra, hogy fiatal 

sportolóink továbbra is élvezhessék a kézilabdázás örömeit egy a vírus 

terjedését minimalizáló, biztonságosabb közegben is. Biztosak 

vagyunk abban, hogy nagyon sok gyermek és kisiskolás sportolónak 

elképesztően hiányzott a mozgás, a kézilabda foglalkozás az elmúlt 2,5 

hónapban, melynek hiányát pótolni tudjuk egy kis nyári testmozgással, 

aminek tökéletes helyszíne a strand és a homok.  

A megyei szövetségek közreműködésével célunk minél több utánpótlás-strandkézilabda torna 

szervezése, melyen sportolóink kipróbálhatják újonnan szerzett strandkézilabda tudásukat és 

megmérettethetik magukat más csapatokkal is.  

Reményeink szerint sokatok egy új lehetőséget fedez fel ebben a 

szakágban, mellyel hasznosan kitöltheti a nyári időszakot és 

bepótolhatja az gyerekekben maradt mozgásigényt. Ebben a 

formában újra versenyezhetnek egymással a gyerekek, nem kell az 

első mérkőzésekre szeptemberig várniuk. Lehetőségük van a 

kézilabdázás elemeit más környezetben gyakorolni, mely 

hozzájárul fejlődésükhöz. Emellett elősegíti fizikai fejlődésüket is, 

hiszen a speciális körülmények között végzett edzések mind 

fejlesztő hatásúak fiatal korban is, és mindezt ráadásul játékos körülmények között tehetik meg. A 

mellékelt szabályismertetőből kiderül, hogy a strandkézilabda alapjában véve emberelőnyös támadásra 

 

 

 
 



 

 

és emberhátrányos védekezésre épül, ezáltal sokat fejlődhet a sportolók döntésképessége is. Nem 

utolsó sorban kiváló lehetőség az esések oktatására, gyakorlására a gyermekek veszélyérzete nélkül.  

Levelünkhöz mellékeljük a strandkézilabdázás egyszerűsített szabályismertetőjét, illetve egy power 

point bemutatót, melyek segítséget nyújtanak a szakág megismerésében és a benne rejlő pozitív 

lehetőségek kiaknázásában. 

Szeretnénk, ha bepillantást nyernétek a rohamosan fejlődő, és fejlődést biztosító strandkézilabda 

szakágába.  

Kérünk titeket, ha időtök engedi vessetek egy pillantást az alábbi pár perces videókra is: 

 

https://youtu.be/3nbq8_MliaM 

https://www.ehftv.com/hu/video/highlights-semi-finals-women/1609355 

https://www.youtube.com/watch?v=l9hW6ccsMaU 

https://www.ehftv.com/hu/video/women-s-finals-highlights-hungary-netherlands/1255903 

https://www.olympicchannel.com/en/video/detail/preliminaries-day-2-beach-handball-yog-2018-
highlights/ 

 

 

Megköszönve figyelmeteket búcsúzunk és egészséggel, kézilabdával, strandkézilábdával teli nyarat 
kívánunk.  

 

Üdvözlettel,  

 

 

 

………………………………………………………………………. 

Horváth Gabriella 

Főtitkár 
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