
SCILEANNA 
BUNGHLUAISEACHTA

Sc
ile

an
na

 Lá
im

hs
it

he

Ag bualadh le 
huirlis

Ag bualadh leis 
an lámh

CiceáilCaitheamhGabháil

Sc
ile

an
na

 C
ob

hs
aí

oc
ht

a
Sc

ile
an

na
 G

lu
ai

sl
ua

ile

TuirlingtCothromaíocht

SleaschéimCor i leataobhAg léim i 
gcomhair faid

Ag léim i 
gcomhair airde

ScipeáilPreabadhRithSiúl

Gluais go Maith, Gluais go Minic:
An dalta ag a bhfuil inniúlacht �isiciúil a �orbairt

ó thaobh scileanna bunghluaiseachta de



SIÚL
Sc

ile
an

na
 B

un
gh

lu
ai

se
ac

ht
a

Coinnigh staidiúir mhaith agus an corp 
díreach, siúil go hard, an ceann ar aon 
líne leis an dromlach agus ag breathnú 

chun cinn

Bíodh sáil go ladhracha i gceist le 
gach coiscéim

Luascann na géaga mar chuar 
beag nádúrtha i malairt treo leis na 

cosa

Ba chóir na glúine a lúbadh 
beagán nuair a bhuaileann an chos 

an talamh

Tabhair coiscéim leis na ladhracha 
díreach chun tosaigh
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RITH

Coimeád an ceann in airde, socair 
agus súile ag féachaint ar aghaidh

Croch na glúine go hard le go 
mbeidh an leis comhthreomhar 

beagnach leis an talamh.

Ba chóir claonadh chun tosaigh beagán nuair a 
bhítear ag dul níos tapúla agus ba chóir claonadh 

ar gcúl beagán nuair a bhítear ag moilliú

Uillinneacha lúbtha ag 90 céim

Ba chóir go mbeadh síneadh na 
gcos gar do na mása (90 céim ar a 

laghad)

Stiúir na géaga siar agus aniar go bríomhar in aghaidh 
na gcos. Cinntigh go bhfanann na géaga cóngarach 

don chorp, go bhfanann an huillinneacha lúbtha ag 90 
céim agus go dtagann an stiúradh ó na guaillí.

Tagann an brú aníos ó úll na coise agus tuirlingítear ar 
sháil na coise ar dtús ach, nuair a thagann méadú ar 
luas an reatha, ní bheidh ach teagmháil úll na coise i 

gceist den chuid is mó
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PREABADH

Éirigh in airde agus tuirling ar an 
gcos chéanna, ag tiomáint ó úll na 

coise

Beidh na géaga lúbtha ag an 
uillinn, ag luascadh siar le chéile ar 

dtús agus ag luascadh chun 
tosaigh agus aníos go tréan ina 

dhiaidh sin – cuidíonn an méid sin 
leis an gcos fórsa a chruthú

Luascann an chos tacaíochta in am 
leis an gcos atá ag léim

Ba chóir go mbeadh an ceann 
agus an chabhail socair agus ba 

chóir go mbeadh na súile ag 
amharc chun tosaigh

Lúb an chos tacaíochta beagáinín 
ar thuirlingt agus dírigh í ar éirí

Cleacht ar an gcos dheas agus ar 
an gcos chlé araon ionas go 

mbeifear cumasach ar an dá chos
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SCIPEÁIL

Tóg céim chun tosaigh agus preab 
ar an gcos chéanna le tiomáint ard 

na glúine

Déan an rud céanna leis an gcos 
eile agus cuir leis an rithim

Tuirling ar úll na coise

Ba chóir go mbeadh an ceann 
agus an chabhail socair i gcónaí 

agus ba chóir go mbeadh na súile 
ag amharc chun tosaigh

Ba chóir glúin chos na tacaíochta a 
lúbadh chun ullmhú le haghaidh 

preabadh

Ba chóir go mbeadh na géaga scaoilte 
agus ba chóir go mbeidís ag luascadh in 

aghaidh na gcos ar mhaithe leis an 
gcothromaíocht a choinneáil
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AG LÉIM I
GCOMHAIR AIRDE

Na súile dírithe ar aghaidh nó suas, 
ceann suas agus droim díreach le 

linn na léime

Luascann na géaga chun tosaigh 
agus aníos agus bíonn siad ag 

teacht leis na cosa

Tuirlingítear ar an dá chos, gan 
níos mó ná céim amháin i dtreo ar 

bith, leis an tuirlingt a smachtú

Crom leis na glúine lúbtha agus na 
géaga taobh thiar den chorp

Síneann na géaga agus na cosa 
chomh fada agus is féidir sa chéim 

eitilte

Síneann na cosa le fórsa agus 
díríonn siad san aer

Lúbann na rúitíní, na glúine agus 
na cromáin ag an tuirlingt chun an 

tuairt a mhaolú
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AG LÉIM I
GCOMHAIR FAID

Tosaigh sa suíomh 'réidh' trí na 
glúine, na cromáin agus na rúitíní a 

lúbadh

Luasc na géaga taobh thiar den 
chorp ar dtús agus chun tosaigh 

agus aníos go tapa ina dhiaidh sin

dírítear na cosa le linn na céime 
eitilte

Ceann in airde agus na súile dírithe 
chun tosaigh

Tiomáin ar aghaidh ón dá chos ag an am 
céanna, agus ba chóir gurb iad na 

ladhracha na baill dheireanacha den 
chorp a d'éireodh den talamh

Tabhair sciuird chun tosaigh ón 
suíomh réidh

tuirling ar an dá chos ag an am céanna 
agus lúb na cromáin, na glúine agus na 

rúitíní chun an tuairt a mhaolú
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COR I LEATAOBH

Ceann in airde agus na súile dírithe 
chun tosaigh

Ísligh an corp tráth an treo a athrú

Suíomh an choirp íseal

Chun gné mhealltach a thabhairt don 
chor i leataobh, tabhair coiscéim/sín ar 
thaobh amháin agus tiomáin chun cinn 

sa treo eile

Chun treo a athrú buail do chos, 
lúb an ghlúin agus tiomáin chun 
cinn ón taobh amuigh den chos

Déan ar an dá thaobh é
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SLEASCHÉIM

Seastar leis an gcorróg agus an 
ghualainn dírithe sa treo ina 

mbeifear ag taisteal 

Tógtar céim leis an bpríomhchos sa 
treo ina bhfuiltear ag taisteal

Síntear na géaga amach ar an 
taobh i gcomhair cothromaíochta

Lúbtar na glúine beagán agus 
cuirtear an meáchan ar úlla na 

gcos

Leanann an chos atá saor go tapa 
ar gcúl

Ba chóir go mbeadh an 
ghluaiseacht rithimeach

Coinnítear an ceann socair agus 
féachtar sa treo ina mbeifear ag 

taisteal

Ba chóir go mbeadh tréimhse 
ghairid ann nuair a bhíonn an dá 

chos ardaithe den talamh
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COTHROMAÍOCHT

An chos tacaíochta socair, agus 
bonn na coise cothrom ar an 

talamh.

Ceann socair agus na súile dírithe 
ar aghaidh ar sprioc

An chos nach bhfuil tacaíocht aici 
lúbtha agus gan í i dteagmháil leis 

an gcos a bhfuil tacaíocht aici

Géaga chomh socair agus is féidir 
gan an iomarca gluaiseachtaí ar an 
taobh nó sínte amach le cuidiú leis 

an gcothromaíocht

An chabhail socair agus in airde
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TUIRLINGT

An ceann in airde agus socair agus 
ag amharc chun tosaigh

Tuirling leis na cosa i bhfad óna 
chéile ach i suíomh socair

Ba chóir go mbeadh na géaga 
sínte amach chun tosaigh chun 

cothromaíocht a choinneáil

Lúb na glúine

Ba chóir go mbeadh an bolg tarraingthe 
isteach agus ba chóir go mbeadh an tóin 

craptha isteach faoin gcorp.

Tuirling ar an talamh san ord seo: 
ladhracha>úll>sáil.
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GABHÁIL

Na súile dírithe ar an rud i rith na 
gabhála

Bíodh na méara agus na lámha 
scaoilte agus cuachta beagán chun 

an rud a ghlacadh

Bog na cosa le go mbeidh an corp go 
díreach i mbealach an ruda agus 

cinntigh go bhfuil bonn tacaíochta 
leathan ann

Ba chóir an rud a ghabháil agus a 
smachtú leis na lámha amháin

Síneann na lámha amach chun an 
rud a bhualadh

Lúbann na huillinneacha ag 90 
céim ar a laghad chun an tuairt a 

mhaolú.
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CAITHEAMH

Beir ar an rud i lámh amháin

Tabhair an ghéag a bhfuiltear ag 
caitheamh léi laistiar den chorp, á 

luascadh síos agus siar mar ullmhú chun 
an rud a chaitheamh

Bogann an ghéag lena bhfuiltear ag 
caitheamh chun tosaigh, scaoileann leis 
an rud, agus leantar i dtreo na sprice 

agus anuas trasna an choirp

Na súile dírithe ar sprioc i rith an 
chaithimh

Tóg coiscéim i dtreo sprice leis an gcos 
atá ar an taobh nach bhfuiltear ag 

caitheamh leis (agus meáchan á aistriú 
ón gcos chúil chuig an gcos tosaigh)

Is nós maith é an ghéag nach bhfuiltear 
ag caitheamh léi a ardú agus í a dhíriú i 
dtreo sprice sa chéim ullmhúcháin, agus 

í a ísliú nuair atáthar ag caitheamh

Seas go cliathánach leis an 
ngualainn nach bhfuil ag 
caitheamh i dtreo sprice

Rothlaíonn na cromáin agus ansin 
na guaillí chun tosaigh
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CICEÁIL

Déan ar an liathróid ón gcúl agus 
beagán ar an taobh

Tabhair an chos lena bhfuiltear ag ciceáil 
chun tosaigh go tapa, ag teagmháil leis 

an liathróid le hiallacha bróg nó droim na 
coise

Cinntigh go síneann an chabhail chun tosaigh 
agus go luascann an ghéag atá ar an taobh 
eile den chos lena bhfuiltear ag ciceáil chun 

tosaigh le linn na teagmhála.

Leag an chos nach bhfuiltear ag 
ciceáil léi ar thaobh na liathróide

Luasc an ghéag ar an taobh eile 
den chos lena bhfuiltear ag ciceáil 
chun tosaigh agus go cliathánach

Luasc an chos lena bhfuiltear ag 
ciceáil siar chun uillinn 90 céim ar 

a laghad a dhéanamh

Déan leanúint i dtreo na sprice 
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AG BUALADH
LEIS AN LÁMH

Coimeád na súile ar an liathróid 
(agus thairsti le himeacht ama)

Na méara sínte amach ach scaoilte 

Coimeád an liathróid faoi airde an 
bhásta

Glúine lúbtha agus na cosa scartha 
óna chéile go compordach

Brúigh an liathróid síos leis na méara 
agus an ghluaiseacht á smachtú leis 

an rosta ag an am céanna

Ba chóir an liathróid a phreabadh 
beagán chun tosaigh os comhair an 
choirp nuair atáthar ag gluaiseacht 

(druibleáil)

Sín beagán chun tosaigh ag an 
gcoim

Ba chóir go mbeadh leanúint ann nuair atáthar 
ag preabadh agus ba chóir an lámh a tharraingt 
siar mar chosaint nuair a phreabann an liathróid 

ar ais (gan buille boise)
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Seas go cliathánach leis an sprioc

Na cosa leithead gualainne óna chéile, 
glúine lúbtha beagán leis an meáchan ar 

an gcos chúil sa chéim ullmhúcháin

Ba chóir go mbeadh na géaga sínte 
amach go hiomlán ag an bpointe a 

mbuaileann an uirlis leis an liathróid

Ba chóir go mbeadh na súile 
dírithe ar an liathróid i rith an 

bhuailte

Tóg céim chun tosaigh leis an gcos 
tosaigh, agus cas na cromáin agus an 
ghualainn nuair a bhítear ag bualadh

Ba chóir go mbeadh na lámha le chéile 
ag bonn na huirlise. Ba chóir go mbeadh 
an lámh ag an mbun ag réiteach leis an 

gcos atá chun tosaigh

Lean an liathróid agus ar aghaidh 
timpeall an choirp

AG BUALADH
LE HUIRLIS
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