
 

Ma már egyre többen ismerkednek, barátkoznak az amerikaifutballal, többnyire a profi tengerentúli meccsek magyar nyelvű 
tévéközvetítései révén. Mégis, továbbra is igaz: a téves képzeteknek, előítéleteknek leginkább áldozatul esett sportág címének fő 
várományosa a football. Kívülállókkal beszélgetve folyton le kell szögezni: nem „bukósisakos hústornyokról” szól. Ellenkezőleg, talán ez a 
legkombinatívabb csapatsportág, amely rendszerszerű működését tekintve mindenekelőtt a sakkhoz hasonlítható… 
Most csak az alapok áttekintésére van módunk, megkönnyítendő az események követését azon nézőknek, akik esetleg először látnak 
ilyesmit. 
 
Az amerikaifutball gyökerét tekintve rokon az európai futballal és a rögbivel. Utóbbival gyakran össze is tévesztik, holott nagyban 
különbözik tőle. A mi labdarúgásunktól is, de attól inkább szabályait, technikáit tekintve: itt lábbal rúgjuk, ott kézzel viszik, illetve dobják a - 
nem kerek, hanem - tojás alakú labdát. A rögbitől szellemiségében, játékképében tér el nagyon erősen az amerikaifutball: utóbbihoz képest 
a főleg a brit birodalomban népszerű játékban tényleg „összevissza” rohangálnak a figurák, azaz az előre kimódoltság, az egyének és a 
csapatok mozgásában tetten érhető rendszerszerűség minimális. A rögbiben alapélmény, hogy a játékosok „gyömöszölik” egymást a 
játékszerért folyó harcban, olykor a szó szoros értelmében dagasztják a sarat. Az amerikaifociban ilyesmi nincs: a testi kontaktus csak arra 
szolgál, hogy általa a védők megállítsák a támadókat - rendszerint egy ember egy másikat. Lerántják magukkal a földre, hogy ne tudjon 
tovább előre haladni, és kész. Nincs „birkózás”. 
 
A csapatsportok többségétől eltér a speciális játékmenet. Az amerikaifutball lefolyása erősen „szaggatott”. A tényleges játék pár másodpercig 
folyamatos, aztán újra és újra leáll. 
Van időkérés (félidőnként 3-3), de az irányítók (quarterbackek), illetve a csapatrészek vezéregyéniségei a pármásodperces, félperces 
leállások alatt is „osztják az észt”. Ez fontos szerepük is, mind a quaterbacknek (magyarul egyszerűen: irányító, rövidítéssel QB), mind a 
védelemben hasonló szerepet betöltő játékosnak. 
A csapatban félszáznál több játékos van, de egyszerre csak 11 tartózkodik a pályán. Oka nem az, hogy „biztos sok a sérülés, ezért sok csere 
kell”, hanem hogy a játék menetében három különböző fázis váltja egymást, átlagosan pár percenként, s mindegyik fázishoz másik 11 fős 
teamet küldenek pályára. Vagy az van, hogy az A csapat támad, akkor a B védekezik: A támadó (offense) és B védekező (defense) 
csapatrésze van a pályán. Vagy az van, hogy B támad és A védekezik. Végül pedig az is előfordul, hogy - gól után, félidő kezdetekor, és 
egyéb „köztes” szituációkban - mindkét oldalról az úgynevezett speciális csapatrészt (special team) küldik be, ezek mindig egyszerre vannak 
pályán, egymás ellen. 
 
Az egyes csapatrészek felállása 

 
Az offense-ben találjuk a sportág 
legfontosabb emberét, a már említett 
quarterbacket. Egy támadási manőver 
startjakor rajta múlik, milyen formában 
zajlik a támadási kísérlet. Megpróbálhat 
passzolni, az előreiramodó társak 
valamelyikéhez, szélre avagy középre. 
Vagy pedig leadja a labdát a mögüle 
induló, mellett előre futó társának, akit 
running backnek hívunk. Ritka esetben 
maga a QB indul meg a labdával. 
Emiatt beszélhetünk a támadó 
játékformák kettőségéről: passzjáték 

avagy futójáték. Legegyszerűsítve erről 
szól az amerikaifutball. Aki támad, vagy 
ezt, vagy azt választja. 
A védekező csapat esetében éppen ez a 
játék kulcsa: megsejtik-e, mivel fog 
próbálkozni a támadó oldal, és amikor 
megtörténik, képesek-e kellő gyorsaság-
gal és hatékonysággal reagálni rá. Itt az 
egyik pont, ami miatt a sakkhoz 
hasonlíthatjuk a sportágat: lépni kell, 
ehhez választani a lehetséges utak közül 
- az ellenfélnek pedig kikövetkeztetni, 
majd válaszlépéssel reagálni. 

 
A running back útját a labdával a támadófal (offensive line) dolga biztosítani. Másik oldalról pedig a védőfalé (defensive line) 
megakadályozni. Mögöttük a linebackerek igyekeznek a réseket betömni, az utolsó gátat a cornerback-páros és a safetyk kettőse jelenti. A 
támadók passzjátékának levédekezése dolgában utóbbiak szerepe megnő. A támadók részéről passz után a wide receiverek (szélső elkapók) 
feladata begyűjteni a szálló labdát s azzal a gólvonal felé iramodni. Ez a sportág leglátványosabbnak tartott eleme. 
 
A játék célja itt is, mint elődeinél, a gólszerzés. Ennek legjobb módja az ellenfél alapvonalán túlra juttatni a labdát: ez a hatpontos „gól”, 
csak máshogy hívják: a touchdown (TD). Két dolog kell hozzá: a TD-t szerző játékosnak a kezében kell lennie a labdának (nem csak 
hozzáérnie kell, de birtokolnia azt!), és legalább lábával-lábaival érintenie a gólterület talaját. El is kaphatja bent állva a felé repülő labdát, de 
azt már fogva be is futhat a gólvonalon túlra.  
 
A játék előrehaladása leírva nehezen elképzelhető, ezért csak a lényeg: aki támad (A), négy lehetőséget kap, hogy ebből 10 yardnyit 
előrehaladjon a labdával. Ha sikerül, a dolog újrakezdődik. Így araszolhat előre az offense a gólterület felé, a touchdown vagy fieldgoal (3 
pontot érő kapura rúgás) reményében. Ám ha egyszercsak nem jön össze a minimum 10 yard - mert a rivális (B) megakadályozza -, akkor a 
negyedik kísérlet után elvesztik a támadás jogát, felcserélődnek a szerepek, B offense egysége jön be a pályára, és az A csapatból a defense. 
A játék pedig megindul az ellenkező irányba. 
 
Megjegyzendő: az amerikaifutballban a yard mértékegység használatos, ami majdnem ugyanannyi, mint a méter. A pálya 100 yard hosszú. 
 

(forrás: miskolcsteelers.hu) 
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