
A cut

A  cut  celja,  hogy  a  korongot  minel  jobb  pozicioban,  minel  nagyobb 
valoszinuseggel  megkaphassad.  Tehat  minel  jobb  helyen  (ez  altalaban  a 
zonatol valo tavolsaggal merheto) es minel biztosabban kapod a korongot, 
annal jobb volt a cut.

Most  a  dobotol  a  tamadas  iranyaba  eso,  es  nyilt  oldali  cutokra  fogunk 
koncentralni, de sok dolog altalanossagban igaz a tobbi (dump, swing, brake 
oldali) cutokra is.

3 fele cut van (legalabbis en most 3 csoportra osztom oket. Az elnevezeseket 
most talaltam ki.):

1, egyenes cut
Egyszeruen egyenesen futsz. Vagy a dobo fele a nyilt ooldalra, vagy a zona 
fele. 
Fontos, hogy tiszta erobol, rogton az elejetol sprintelj.

2, csel cut
Csel az egyik iranyba, majd futsz a masik iranyba. A nev onnan jon, hogy ugy 
csinalod a futast az egyik iranyba, hogy elore tudod, hogy meg fogsz fordulni.  
Tehat csak azert indulsz el  az egyik iranyba, hogy a vedodet becsapd, es 
szoba sem jon, hogy kapni fogod a korongot abban az iranyban.
A csel 1-2, max. 3 lepes legyen, de gyakori, es jol mukodo, ha el sem lepsz a  
labaiddal,  csak  a  felsotesteddel  es  akar  a  csipoddel  is  hirtelen  az  egyik 
iranyba fordulsz, majd  rogton futsz a masik iranyba. Ez  a kis csel eleg lehet  
arra, hogy a vedo tegyen egy lepest, kimozduljon az egyensulyabol, amivel  
meteres elony nyerheto. 

3, Tobbopcios cut
Egyertelmuen a leggyakrabban hasznalando cut.
Elindulsz  az  egyik  iranyba  (altalaban  hosszura).  Fontos,  hogy  nem  csak 
imitalod, hogy hosszura mesz, hanem tenyleg varod is a korongot, ha van 
eleg  elonyod.  Ha  nincs  eleg  elonyod,  azaz  a  vedod  szorosan  fog,  akkor 
hirtelen megfordulsz, es futsz a masik iranyba. Ha a vedod eddig szorosan 
kovetett, akkor most mar kell, hogy legyen elonyod.
A csel cuttol valo kulonbseg, hogy nem dontod el elore, hogy hova akarsz 
menni.  A vedod pedig altalaban mindent nem tud lefogni,  tehat valamelyik  
iranyban szabadon leszel.
Az,  hogy a hosszura is szamitasz,  nem jelenti  azt,  hogy sokat  kell  futnod 
fordulas elott. Ha latod, hogy a vedod melletted van, es elkezdett sprintelni 
veled, mert fel, hogy szabadon leszel a hosszun, akkor akar 3 lepes utan is 
megfordulhatsz.
Addig  kell  megfordulni,  amig  meg  van  esely  ra,  hogy  a  dobo  eldobja  a 
hosszut. Ha tul messzire elfutsz, akkor a vedod lemaradhat, mert tudja, hogy 
a dobo ilyen tavolsagban mar nem tud olyan gyors/pontos passzt dobni, hogy 
szorossan kelljen kovetnie teged.



A lenyeg, hogy  ne csak ugy indulj el hosszura, mintha tenyleg hosszura 
akrnal menni, hanem tenyleg akarj is hosszura menni!
(Termeszetesen azt is lehet, hogy eloszor rovidre mesz aztan fordulsz meg, 
es mesz hosszura, csak ez ritkabb.)

 
Elonyok, hatranyok

1, egyenes cut: Elonye, hogy egyszeru, jol kiszamithato a dobonak. Hatranya,  
hogy csak akkor hasznalhato, ha a vedod nagyon az egyik iranyra figyel. Ez 
persze nem tul  gyakori,  de  sokszor  elofordul  pl.  ha  utolso  ember  vagy a 
stackben.

2, csel cut: Elonye, hogy energia es idotakarekos. Azaz nem faradsz el, es 
ami  meg fontosabb,  a  dobon  nem szamolnak  tul  sokat.  Tehat  ez  egy jo 
valasztas,  ha  mar  magasan  van  a  szamolas,  es  gyorsan  szabadra  kell  
kerulnod.
Hatranya,  hogy elore  meghatarozott.  Tehat  ha  a  vedod  elore  tudja,  hogy 
melyik iranyba fogsz menni, vagy akar a cseledre keson reagal, es lemarad,  
akkor megfordulva pont beleszaladsz. 

3,  tobbopcios  cut:  Elonye,  hogy  variabilis,  a  helyzetnek  megfeleloen 
valtoztathato. Ha a vedod nem sokkal gyorsabb nalad, akkor ezzel szabadra 
kerulsz.
Hatranya, hogy viszonylag sok idot, es energiat vesz igenybe. Eppen ezert 
idoziteni kell, es ami meg fontosabb: Hiaba csinal valaki egy tokeletes cutot, 
ha a tobbi tamado nem varja ki, es befut a nyilt oldalra. Egy rendes cuthoz ido 
es hely kell. Elfutsz a zona fele, majd megfordulsz a dobo fele, es jo esetben 
teljesen  szabadon  leszel,  es  egy  20-30  meteres  passzt  lehet  dobni.  Ha 
viszont ekozben valaki befut a nyilt oldalra, mondvan: “x elfutott hosszura, de 
nincs elonye a vedojevel szemben, ugyhogy en cutolok”, azzal meggatolja, 
hogy a korong sok metert elore jusson, ehelyett, ha egyaltalan sikerul a cutja,  
nehany metert haladunk elore. Arrol nem is beszelve, hogy mindenki sokkal 
jobban elfarad, ha egyidoben tobben cutolnak.

Mikor mit

Ha a vedod mogotted all, csak a hosszura figyel, akkor egyenes cuttal fuss a 
dobo fele.

Ha a vedod nagy tavolsagot tart toled,  es a korong es kozotted van, akkor 
egyenes cuttal fuss hosszura.

Ha a vedod a hosszut es a rovidet is valamennyire lefogja, azaz kb. melletted 
all, akkor:
   Altalanosan csinald a tobbopcios cutot, hosszura indulva!



   Ha valamelyik oldalra jobban figyel es nincs sok ido, akkor lehet a csel 
cutot.
   Ha nagyon kozel all hozzad, akkor csinalj egy testcselt (ellepes nelkul) az 
egyik iranyba. Ha ellepett, akkor lepj be a lyukba, amit maga mogott hagyott,  
es fuss a masik iranyba. Igy mar mogotted is lesz.
   Ha nagyon messze all toled (oldaliranyba), akkor meg mindig csinalhatod a 
normal tobbopc. cutot, de egy jo megoldas lehet, ha elkezdesz sprintelni fele.  
Egy testcselt csinalhatsz az egyik iranyba, aztan elfuthatsz a masik iranyba, 
de nem is muszaj. A lenyeg, hogy mire odaersz hozza, mar lesz egy eleg 
nagy sebesseged, es hirtelen elfordulva az egyik iranyba nehezen fog tudni 
kovetni.  Ha  elkezd  hatrafele  lepkedni,  az  kulon  jo,  mert  akkor  nem  lesz 
egyensulyban.
DE:
Altalanosan csinald a tobbopcios cutot, hosszura indulva!

Nem csak az szamit,  hogy a vedod hogy all  hozzad kepest,  hanem az is,  
hogy te hol vagy. Olyan tavol kell allnod a dobotol, hogy hosszura is tudjon 
neked dobni. Ez jo doboknal lehet akar 30m tavol is, gyengebb dobonal lehet,  
hogy  10m  eterrol  kell  kezdened  a  cutod,  vagy  meg  kozelebbrol. 
Termeszetesen, ha a vedod nem ismeri a dobot, akkor sikerulhet becsapni. 
Azaz vedi a hosszut, kovet szorosan, megfordulsz, es szabad vagy rovidre. 
Ezzel  ugyanaz  a  baj,  mint  a  csel  cuttal  (sot,  ez  egy  csel  cut  ilyenkor 
tulajdonkeppen). Mi van, ha nem kovet a hosszura szorosan? 
Szoval akarki is a dobo, meg kell lennie a ket opcionak. 

Ha nem jo helyen allsz (altalaban ez azt jelenti, hogy tul messze), akkor is 
sprintelj a megfelelo helyre. Ha sprintelsz, akkor a vedod nem tudja felvenni  
az idealis poziciot, mig ha csak kocogsz akkor szabadon tudja valtoztatni a 
helyzetet  korulotted.  Lehet,  hogy  elront  valamit,  es  siman  szabad  leszel 
roviden. Es az idovel is sporolni kell. Szoval sprint.

Altalanos hibak, tanacsok

A leggyakoribb hiba, hogy nincs meg a hosszu opcio.
Ha nincsen hosszu opcio, akkor a vedok tudnak csak az incutokra figyelni. Igy 
nagyon  nehez  megszerezni  a  korongot,  felvinni  a  palyan.  Egyszeruen  igy 
sokkal-sokkal konnyebb dolguk van a vedoknek.

A hosszu opcio hianyanak tobb oka is van:
1,
Azt szoktuk mondani, es csinaljuk a drillekben, hogy a cut nem egy egyenes 
futas, hanem csel hosszura, aztan x lepes utan megfordulsz, es mesz rovidre.  
Es hogy ennek a  hosszu futasnak  hihetonek  kell  lennie.  Nem.  A hosszu 
futasnak  nem  hihetonek  kell  lennie,  hanem  tenyleg  hosszura  is  kell 
menni!



Sokan  ugy  indulnak  el  hosszura,  hogy  nem  tervezik  hosszun  kapni  a 
korongot. Sokszor lehet ilyet hallani: “Miert fordultal meg, 3 meter elonyod volt 
hosszun?” “Te miert  dobtad el, hat en csak csinaltam a cutot, nem hosszura 
mentem!”
Szamitsatok a hosszu dobasra, meg ha nem is jon tul gyakran!
2,
A dobotol tul messzirol indul a cut, es mar nem erzi eleg biztonsagosnak a 
dobast, meg ha nagy elonye is van a futonak.
3,
A dobo nem mer hosszut dobni, eszebe sem jut.
Nem szoktunk tul sok hosszut dobni, mert rizikos.
Igen  ez  igy  van,  de  az  opcionak  meg  kell  lennie.  Nem  kell  egyfolytaban 
hosszut jatszani, de a vedoknek igenis felniuk kell a hosszutol. Meg egy nem 
sikerult hosszu probalkozas is sokszor eleg arra, hogy utana a vedok feljenek 
a  hosszutol,  es  az  ember  mogott  vedekezzenek.  Ilyen  vedok  ellen  pedig 
100szor konnyebb felvinni a korongot.
Egy  hosszu  dobasnal  pedig  tobb  kockazatot  el  lehet  vallalni,  mint  egy 
rovidnel, mert tobbet is nyerunk vele. Pl. ha 90% az eselye, hogy bedobod a 
korongot a zonaba a hosszura futo embernek, akkor az jobban megeri mint 
ha 3 95%-os rovid passzal jutnank el a zonaba.
Ez  persze  nem  azt  jelenti,  hogy  dobalni  kell  a  hosszukat.  Biztosan  kell 
jatszani, es csak ha a vedok tulsagosan figyelnek az incutokra, akkor kell oket 
megnevelni. Hogy ez mikor jon el, azt pedig, hagy dontse el a csk. Ha o szol,  
hogy most  figyeljetek,  probalunk  egy hosszut,  de  csak  akkor,  ha  eselyes 
(azaz nem esz nelkul), akkor lehet. Masreszt a hosszut erdemes a legjobb 
dobo(k)ra hagyni.
Nagyon fontos, es ezt sokan nem igy csinaljak: A hosszunak, mint a tamadas 
egy  reszenek,  a  tamadas  celjat  kell  szolgalni.  Azaz  minel  nagyobb 
valoszinuseggel  (minel  kisebb  hibalehetoseggel)  pontot  szerezni.  Olyan 
donteseket kell mindig hozni, amik a legkisebb rizikot tartalmazzak. Csakhogy 
ez a riziko nem csak arra az egy dobasra vonatkozik, hanem az egesz pontra. 
Mindig azt a dobast kell eldobni, amivel maximalizalod a pontszerzes eselyet,  
minimalizalod annak az eselyet, hogy az ellenfel szerezzen pontot. Neha ez a 
dobas a hosszu, neha a dump. Neha egy sima passz a nyilt oldalra, neha egy 
hammer  a  brake oldalra.  Es  ezek egyenenkent  valtoznak.  Csapatban  kell 
gondolkozni! Ha te vagy az egyik legrosszabb dobo a palyan,  akkor lehet,  
hogy  csak  dumpot  fogsz  dobni.  Ha  a  legjobb  dobok  eppen  cserepadon 
vannak, akkor lehet, hogy tobbet el kell vallalnod.
Amit viszont nem szabad, es sokan igy csinaljak: A hosszu, vagy barmilyen 
mas nehez dobas oka a pontszerzes valoszinusegenek maximalizalasa kell,  
hogy legyen, es nem a hoskodes, sztaroskodas.
Termeszetesen  mindenki  szeret(ne)  jol  kinezo,  nehez  dolgokat  csinalni  a 
palyan.  Nehez  ellenallni  a  kisertesnek.  A  dontes  alapjanak  nem  szabad 
annak lennie, hogy az elobb a Jozsi is megprobalta, akkor en miert ne. Se 
annak, hogy az elozo haromnal turtoztettem magam, most mar megprobalom. 
Dobd el elsore, ha van ertelme! NE dobd el ezredszerre sem, ha nincs!
Sokkal hasznosabb  es megbecsult tagja leszel a csapatnak, ha hiba nelkul,  
megbizhatoan jatszol.
A  csapattarsaknak  pedig  ezt  jutalmazniuk  kell.  Ha  valaki  csinal3  jo  cutot,  
aztan dob 3 dumpot, dicsrerd meg, mert jol, biztosan jatszott!



Az 1, es a 3, okok pedig erositik egymast. A futo nem szamit a hosszura, mert  
a dobo nem szokott hosszut dobni, a dobo meg nem dob hosszut, mert a futo 
ugysem szamit ra.

Bar ahogy irtam, nem kell egyfolytaban hosszukat dobalni, de fontos, hogy 
mindenki tudjon hosszut dobni. A hosszut most nem ugy ertem, hogy egyik 
zonabol a masikba, hanem ugy, hogy elfuto embernek. Ha ez csak 10meter, 
akkor 10 meter. De azt tudni kell nagy hatekonysaggal, hiba nelkul dobni. Az 
edzesek soran pedig meg kell tanulni, hogy te mit tudsz eldobni, es hogy a 
csapattarsaid mit tudnak/mernek/szoktak eldobni. Igy tudsz igazi (tobbopcios) 
cutokat  csinalni,  mert  olyan messzirol  fogsz indulni  a  dobotol,  hogy tudjon 
hosszut dobni, ha a vedod a roviden szorakozna.

Masik hiba, amit mar mondtam, hogy a csapattarsak nem adnak eleg idot a 
cuthoz. Adjal eselyt a masiknak, hogy befejezze a cutjat!

Elofordul, hogy esz nelkul csinalja valaki a cutot. Pl.:
Ha valaki 3 meterre a hosszun all, mert te vagy az utolso a stackben, akkor 
ne indulj el hosszura, hogy utana visszafordulj rovidre! Egyszeruen csak indulj 
rovidre!
HA valaki nagyon az incutra figyel, es amikor elindulsz hosszura, akkor is 3 
meterrel  lemarad mogotted,  akkor ne fordulj  meg rovidre, mert  nem leszel 
szabad! Fussal tovabbra is hosszura! Ha mar nincs ra esely,  hogy dobjak 
neked a korongot, es a vedod meg mindig le van maradva, akkor allj vissza a 
stackba! Igy tudnak masok cutolni.
Emlekezz,  hogy nincs  elore  megtanulhato,  tokeletes,  mindig  alkalmazhato 
cut.  Neha ilyet  kell,  neha olyat,  attol  fuggoen,  hogy ki  es hogy vedekezik 
rajtad,  ki  a  dobo,  ki  a  marker,  hogyan  vedekezik,  mit  beszeltetek  meg a 
csapattal  a  pont/meccs  elott,  mi  a  taktika.  Minel  tobbfele  cut  van  a 
tarsolyodban, es minel plasztikusabban tudod oket hasznalni, annal jobb.
De:
Altalanosan csinald a tobbopcios cutot, hosszura indulva!


