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KurbaKurbağğalamaalama
TEKNTEKNİİK GELK GELİŞİŞTTİİRRİİCCİİ


 ÇÇALIALIŞŞMALARMALAR
Levent Levent CamuCamuşşççuouoğğlulu







Aranacak DetaylarAranacak Detaylar


Ayak vuruAyak vuruşşlarlarıı
 


( h( hıızlzlıı
 


ve gve güçüçllüü
 


ayak ayak 
vuruvuruşşu )u )
Kol hareketleri  Kol hareketleri  


1.D1.Dışışararıı
 


ssüüppüürme,rme,
2.2.İİççeri seri süüppüürme  rme  
3. Toparlanma3. Toparlanma


BaBaşş
 


ve vve vüücut pozisyonucut pozisyonu
ZamanlamaZamanlama







AkAkışış
 


ççizgisi, akizgisi, akışış
 


ççizgisi, akizgisi, akışış
 


ççizgisiizgisi


••
 


AkAkışış
 


ççizgisi, akizgisi, akışış
 


ççizgisi, akizgisi, akışış
 


ççizgisi benim izgisi benim 
yyüüzczcüülere her sette tekrar ettilere her sette tekrar ettiğğim im şşeydir.eydir.


••
 


Elleri Elleri ööne done doğğru atarlar ki bru atarlar ki bööylece ayak ylece ayak 
vurduklarvurduklarıında zaten aknda zaten akışış


 
ççizgisine giriyor izgisine giriyor 


olurlar.olurlar.
••


 
Onlara her zaman, ne kadar uzun sOnlara her zaman, ne kadar uzun süüre re 
akakışış


 
ççizgisinde kalizgisinde kalıırlarsa, o kadar hrlarsa, o kadar hıızlzlıı


 olacaklarolacaklarıınnıı
 


ve yve yüüzmenin o kadar kolay zmenin o kadar kolay 
olacaolacağığınnıı


 
ssööylylüüyorum.yorum.







Modern AkModern Akışış  ÇÇizgisiizgisi







VVüücudunuzu cudunuzu “Ç“Çizgideizgide””  TutunTutun  İİyi Vyi Vüücut Durucut Duruşşu ile u ile 
YYüüzmekzmekee


Arkaya doArkaya doğğru ru 
ddüüzz


 
––


•• Merkez gerginMerkez gergin!  !  
•• SSıırtrtıınnıızzıı


 
yere doyere doğğru itinru itin


•• KalKalççayayıı
 


ççevirinevirin, , 
kaldkaldıırmayrmayıın veya n veya 
ddüüşşüürmeyin.rmeyin.







VVüücudunuzu cudunuzu “Ç“Çizgideizgide””  TutunTutun  İİyi duruyi duruşşla yla yüüzmekzmek







Su altSu altıı  AkAkışış  ÇÇizgisiizgisi







Drillerin Drillerin ÖÖneminemi
Driller kendi baDriller kendi başşlarlarıına bir sezonda 50 lik na bir sezonda 50 lik 
zamanzamanıı


 
1 saniye, 200 l1 saniye, 200 lüük zamank zamanıı


 
da 4da 4--6 6 


saniye dsaniye düüşşüürebilirler. rebilirler. 
BazBazıı


 
antrenantrenöörler kuvveti arttrler kuvveti arttıırmanrmanıın daha n daha 


kolay oldukolay olduğğunu dunu düüşşüünnüürler, bence ileri rler, bence ileri 
seviyede yseviyede yüüzzüüccüüler kuvvette ler kuvvette ççok fazla fark ok fazla fark 
yaratmayacaklardyaratmayacaklardıır.r.
DrillDriller el ve ayak her el ve ayak hıızzıınnıı


 
arttarttıırabilir.rabilir.


P = F x D/TP = F x D/T
 ((Kuvvet= GKuvvet= Güçüç


 
x x Mesafe/ zamanMesafe/ zaman) ) 







HHıızlzlıı
 


sculling Drilisculling Drili
 HHıızlzlıı


 
ellereller


 
= = Daha fazla kuvvetDaha fazla kuvvet







200m Kurba200m Kurbağğalamaalama







““Kelebek TipiKelebek Tipi””
 


ÇÇekiekişş
AGNES KOVACSAGNES KOVACS







Kol Kol ççekiekişş  mekanimekaniğğii


Bir Bir ççok dok düünya klasman ynya klasman yüüzzüüccüüleri kleri küürek rek 
ççekmek yerine dekmek yerine düüz sz sıırtlrtlıı


 
kelebek kelebek ççekiekişşi i 


kullankullanıırlarrlar
40 y40 yııl l öönce bize nce bize ööğğretildiretildiğği i şşekilde yaparlarekilde yaparlar..
Ellerin toparlanmasEllerin toparlanmasıı


 
tam tam ççizgiye dizgiye döönnüüşş


 şşeklinde deeklinde değğil, omuz geniil, omuz genişşiliiliğğinde dinde dışışararıı
 şşeklinde olur.eklinde olur.







ScullingSculling
Kurbalama tekniKurbalama tekniğğinin vaz geinin vaz geççilmez yilmez yüüzme zme 


şşeklidir.Suyu eklidir.Suyu 
kullanma,hissetme,yakalama,gkullanma,hissetme,yakalama,güçüçlenme ve lenme ve 


hhıızlanmamzlanmamııza yardza yardıımcmcıı
 


olur.olur.







KulacKulacıın Parn Parççasasıı  Olarak Su AltOlarak Su Altıı


KurbaKurbağğalama suyun altalama suyun altıında nda üüststüündekinden ndekinden 
daha hdaha hıızlzlıı


 
yyüüzzüüllüür.r.


ÇÇekiekişş
 


ne kadar hne kadar hıızlzlııysa yysa yüüzzüüccüü
 


o kadar o kadar 
ççabuk suyun altabuk suyun altıında banda başışı


 
ve gve gööğğüüssüü


 bastbastıırabilir. rabilir. 
YYüüzzüüccüü


 
vuruvuruşş


 
ssıırasrasıında ve sonrasnda ve sonrasıında nda 


suyun altsuyun altıında ne kadar fazla zaman nda ne kadar fazla zaman 
gegeççirirse, o kadar hirirse, o kadar hıızlzlıı


 
zaman yapar. zaman yapar. 







BaBaşş  Pozisyonu akPozisyonu akışış  ççizgisini izgisini 
etkileretkiler


BaBaşışın kaldn kaldıırrııldldığıığı
 


her 1 cm iher 1 cm iççin kalin kalççalar 2 alar 2 
cm batar .cm batar .
BaBaşışın su n su üüststüüne kaldne kaldıırrııldldığıığı


 
her cm iher cm iççin in 


akakışış
 


ççigisine geri digisine geri döönme snme süüresi artacaktresi artacaktıır. r. 







BirBir--saniye Drilisaniye Drili


••
 


YYüüzzüüccüüleri suyun altleri suyun altıında  aknda  akışış
 


ççizgisi izgisi 
pozisyonunda tutarak her stilde 1pozisyonunda tutarak her stilde 1--1000 1000 
saydsaydıırrıın n . . 







İİkiki--Saniye Saniye DrilDrilii


Bir saniye drilinden sonra, yBir saniye drilinden sonra, yüüzzüüccüülerin suyun lerin suyun 
altaltıında aknda akışış


 
ççizgisinde durarak her stilde izgisinde durarak her stilde 


2 tane10002 tane1000
 


saydsaydıırrıınn..


DominicoDominico
 


FioravantiFioravanti
 


2000 Olimpiyatlar2000 Olimpiyatlarıında nda 
hem 100 hem de 200 Kurbahem 100 hem de 200 Kurbağğayayıı


 
kazandkazandıı







DominicoDominico
 


FioravantiFioravanti







YYüüzzüüccüünnüüzzüün kulan kulaçç  ssüüresini biliyor resini biliyor 
musunuz?musunuz?


Bir Bir ççok ok 5050--100 100 kurbakurbağğacacıınnıın her kulacn her kulacıı
 1.2 1.2 --


 
1.7 s1.7 saniyedir. aniyedir. 


Bir Bir ççok ok 200200m kurbam kurbağğacacıınnıın  her kulacn  her kulacıı
 


1.4 1.4 
--1.91.9


 
ssaniye arasaniye arasııddıır. r. 







DominicoDominico
 


FioravantiFioravanti







KosukeKosuke  KitajimaKitajima







BaBaşş  ve vve vüücut pozisyonucut pozisyonu


KurbaKurbağğalamada iki alamada iki 
kamburlu metodu kamburlu metodu 
kullankullanııyorum. yorum. 
Birinci kambur suyun Birinci kambur suyun 
direncini azaltmak idirencini azaltmak iççin in 
iiççeri seri süüppüürmeden sonra rmeden sonra 
omuzlaromuzlarıı


 
yukaryukarıı


 kulaklarkulaklarıın yann yanıına na 
ççekmektir .ekmektir .







Biceps Biceps kulaklarkulaklarıın yann yanıına na 
ssııkkışışmmışış


İİkinci Kamburkinci Kambur







İİkinci Kamburkinci Kambur


İİkinci kambur, Grotekinci kambur, Grote’’nin resmindeki gibi  nin resmindeki gibi  
kollar tam akollar tam aççıılmadan biraz lmadan biraz öönce veya tam nce veya tam 
aaççıılmadan hemen sonradlmadan hemen sonradıır. r. 
Bu kambur, dirseklerin  ve omuzlarBu kambur, dirseklerin  ve omuzlarıın n 
yukaryukarıı


 
rotasyonuyla barotasyonuyla başşlar blar bööylece yylece yüüzzüüccüü


 kelebek yaptkelebek yaptııklarklarıı
 


hissine sahip olur. hissine sahip olur. 
AvuAvuççlar dlar dööner , bner , bööylece iki baylece iki başş


 
parmak da parmak da 


aaşşaağığıyyıı
 


iişşaret eder. aret eder. 







Kambur ve DoKambur ve Doğğru Baru Başş
 


PozisyonuPozisyonu







Solda Solda Aussie Piper  Aussie Piper  ––
 


SaSağğda da USA Moses on USA Moses on 
rightright







AYAK VURUAYAK VURUŞŞU DRILLERU DRILLERİİ
Ayak vuruAyak vuruşşunu bitiren bir yunu bitiren bir yüüzzüüccüü


 
mmüüssüünnüüz?z?


Son 6 cm kuvvetin Son 6 cm kuvvetin 50% 50% ‘‘sidir. sidir. 
Ayak tabanlarAyak tabanlarıı


 
bir araya geldikten sonra bir araya geldikten sonra 


ayak parmaklarayak parmaklarıı
 


aaşşaağığıya bakar.ya bakar.
AyaklarAyaklarıın arkaya bakmasn arkaya bakmasıı


 
o kadar o kadar şşart art 


olmasa da bir olmasa da bir ççok yok yüüzzüüccüü
 


bunu yapar. bunu yapar. 







AYAK VURUAYAK VURUŞŞ  DRILLERDRILLERİİ


Dikey ayakDikey ayak
TahtalTahtalıı


 
ayakayak


TahtalTahtalıı
 


piston ayak vurupiston ayak vuruşşuu
Dikey piston ayak vuruDikey piston ayak vuruşşuu
DirenDirenççli ayak vuruli ayak vuruşş


 
ççalalışışmalarmalarıı


Dikey sDikey sııççramalramalıı
 


ayak vuruayak vuruşşlarlarıı( ayak ( ayak 
vuruvuruşşunun yunun yöönnüünnüü


 
dodoğğru ru şşekilde ekilde 


bulmambulmamııza yardza yardıımmççıı
 


olur.)olur.)







AAşşaağığı  ççekiekişşlerler


YYüüzeyde suyun zararzeyde suyun zararıı
 


OLMAMALIDIROLMAMALIDIR..
ÇÇııkkışıştan ve her dtan ve her döönnüüşşten  hemen sonra ten  hemen sonra 
Modern akModern akışış


 
ççizgisi yakalanmalizgisi yakalanmalııddıır. r. 


AlternatAlternatif zamanlamalar aif zamanlamalar aşşaağığı
 


ççekiekişşten ten 
öönce1saniye kadar knce1saniye kadar kıısa olabilirsa olabilir
50 and 100 50 and 100 yaryarışışlarlarıında kol nda kol ççııkkışıışında nda 
nefes almamaya nefes almamaya ççalalışıışınn..







Geleneksel olmayan Nefes Geleneksel olmayan Nefes 
AlmaAlma


YYüüzzüüccüülere her lere her 
kulakulaççta nefes ta nefes 
almadan kurbaalmadan kurbağğa a 
yyüüzmeyi zmeyi ööğğretiyorumretiyorum..
50 m yar50 m yarışışlarlarıında nda 
nefes almak inefes almak iççin bir in bir 
neden yoktur. neden yoktur. 
200 m.de her iki 200 m.de her iki 
kulakulaççta bir nefes alta bir nefes alıın.n.







Geleneksel olmayan Nefes Geleneksel olmayan Nefes 
AlmaAlma


Su altSu altıındaki ndaki 
kulakulaççtan sonraki ilk tan sonraki ilk 
ççııkkışıışınnıızda nefes zda nefes 
almayalmayıınn
Son 3Son 3--5 metrede 5 metrede 
nefes almaynefes almayıınn..











––
 


AyaktaAyakta
 


scull scull Ayak TahtasAyak Tahtasıı
 


ileile
––


 
Inverted scullInverted scull


––
 


Boat scullBoat scull
Changing direction eg boat scull to forward Changing direction eg boat scull to forward 
scullscull


––
 


Wet vertical jumps into scullWet vertical jumps into scull







DirenDirenççlili
 


ÇÇalalışışmalarmalar
––


 
Stretch cordzStretch cordz


EEşşlili
 


/ / BireyselBireysel


––
 


SaSağğllıık Topuk Topu
EEşşlili


 
/ / BireyselBireysel


––
 


EEşşli Ayak vuruli Ayak vuruşşuu
Luge kickLuge kick


––
 


Kick against the wall with quick Kick against the wall with quick 
turnturn


––
 


PaPararaşşüütt







Ayak VuruAyak Vuruşşuu
 


drilldrillerieri
––


 
Piston KickPiston Kick


DikeyDikey
 


/ / YatayYatay


––
 


Dikey Ayak vuruDikey Ayak vuruşşuu
AAğığırlrlııklklıı


 
/ / AAğığırlrlııksksıızz


––
 


Pull BuoyPull Buoy
 


ile ile ççabuk ayak vuruabuk ayak vuruşşuu
––


 
SaSağğ


 
/ / Sol Ayak vuruSol Ayak vuruşşuu







Kol DrilleriKol Drilleri
––


 
BaBaşş


 
DDışışararııdada


Back flat / belly button to the spineBack flat / belly button to the spine
sasağğ//solsol; ; yyüüksek dirsek yakalamaksek dirsek yakalama; ; 
ççabuk kolabuk kol


––
 


Serbest ve kelebek ayak vuruSerbest ve kelebek ayak vuruşşu u 
ile kol ile kol ççalalışışmasmasıı


FinsFins
 


( Ayak paleti )( Ayak paleti )
El paleti kEl paleti küçüüçükk--bbüüyyüükk
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Pediatrik Pediatrik 
Sporcularda Sporcularda 


RehabilitasyonRehabilitasyon
Dr. Dr. FztFzt. Defne Kaya, . Defne Kaya, 


Dr. GDr. Güürhan Drhan Döönmez,  Dr. Unmez,  Dr. Uğğur ur DiliDiliççııkkııkk,,
 Prof. Dr. Ali Haydar Demirel, Prof. Dr. Ali Haydar Demirel, 


Prof. Dr. Mahmut Nedim Prof. Dr. Mahmut Nedim DoralDoral







•
 


Çocukluk ve ergenlik dönemindeki bu 
yaralanmaların önlenmesi ve tedavisinde,


 iskelet yapılarının fizyolojik özellikleri, 
büyümeye bağlı


 
kas iskelet sisteminin 


yapısındaki değişiklikler
 


ve
 


yaş
 


grubuna
 bağlı


 
özel yaralanma başlıkları


 
göze 


alınmalıdır.







Rehabilitasyon,Rehabilitasyon,
•


 
Yaralanmaya neden olan tetikleyici 
faktörleri belirlemeyi, 


•
 


Normal biyomekaniği koruma ve 
düzenlemeyi, 


•
 


Ağrı
 


ve inflamasyonu
 


azaltmayı,
•


 
Kişinin yaralanma öncesi seviyesine ve 
spora dönüşünü


 
amaçlar. 







•
 


Fonksiyonlarda en kısa sürede en büyük artışı
 


sağlamak
•


 
Ağrısız, normal eklem hareket eklem genişliğini sağlamak


•
 


Dengeli, iki taraflı
 


kas kuvvetini sağlamak.
•


 
Tüm eklemlerde esnekliği sağlamak.


•
 


Kardiyovasküler
 


kondisyonu düzenlemek.
•


 
Koordinasyon, propriyosepsiyon ve reaksiyon zamanı


 
iç�in 


nöromuskuler
 


eğitimi sağlamak.
•


 
Akut dönemden atletik aktivitelere katılıma kadar olan 
dönemde eğitimin şiddetini dereceli olarak artırmak.


•
 


Normal motor gelişimi veya fizyolojik olgunlaşmayı
 hızlandırmak


•
 


Rehabilitasyonun psikolojik yanını
 


göz önünde bulundurmak, 
pozitif benlik ve özgüveni sağlamak.







•
 


Akut, subakut, geç
 


dönem
 


ve spora 
dönüş


 
dönemlerinden oluşan 


rehabilitasyon programı, 
•


 
Motor performans becerilerini ve spora 
özel beceri düzeylerini geliştirecek 
şekilde düzenlenmelidir. 







Akut DAkut Döönemnem


•
 


Ağrı
 


ve şişliği azaltmak; 
•


 
Dinlenme veya immobilizasyonu


 
sağlamak; 


•
 


Bölgenin veya ekstremitenin
 


daha fazla 
zorlanmasını


 
ya da yaralanmasını


 
önlemek


•
 


Subakut
 


döneme geçişi geciktiren kas spazmını
 ortadan kaldırmak







SubakutSubakut  DDöönemnem
•


 
Ağrısız eklem hareketliliği, fleksibilite


 
ve kuvveti 


artırma üzerine yoğunlaşılmalıdır. 


•
 


Rehabilitasyon programı
 


yüzeyel
 


veya derin 
ısıtıcılar, girdap banyoları


 
veya havuz tedavisi,zıt 


banyolar, elektriksel kas stimülasyonu, dolanımı
 artırmaya yönelik çeşitli elektroterapi


 
ajanları, 


masaj, mobilizasyon
 


yöntemleri ve egzersizleri 
i�çerir.







GeGeçç  DDöönemnem
•


 
İzotonik


 
ve izokinetik kuvvetlendirmenin artırıldığı; 


güç, dayanıklılık, propriyosepsiyon, koordinasyon ve 
becerilerin geliştirildiği dönemdir.


•
 


Spora dönüş
 


dönemi iç�in gerekli kondisyon 
eğitimine de bu dönemde başlanır.


•
 


Fonksiyonel rehabilitasyon programı
 


biyomekaniksel, 
kardiyovasküler, nöromuskuler


 
ve psikolojik 


faktörleri içermelidir. 


•
 


Pediatrik sporcunun normal büyüme ve motor 
yeteneklerindeki gelişim süreci daima göz önünde 
tutulmalıdır. 







•
 


Kompanzatuvar
 


reaksiyon zamanını
 


hızlandırmak için farklı
 eklem pozisyonlarında propriyoseptif


 
egzersizler uygulanır. 


•
 


Propriyoseptif
 


eğitim ileri dönemde pertürbasyon
 


eğitimi ile 
de birleştirilebilir.


•
 


Bu dönemde bağ
 


instabilitesi fazla olan sporcularda, zorlu 
aktiviteleri i�çeren


 
egzersizler sırasında ge�çici


 
olarak 


dizlik, ortez, bantlama veya bandajlar kullanılabilir.


•
 


Uygun olması
 


durumunda, pliometrik
 


egzersizlere dönemin 
sonunda başlanabilir.







Spora DSpora Döönnüüşş
•


 
Spor ve aktivitelere güvenli bir şekilde geri 
dönüşünü


 
sağlamak, yeniden yaralanmasını


 
önlemek


•
 


Propriyosepsiyon, koordinasyon, fleksibilite, 
�çeviklik, hız ve kondisyonu artırmak


•
 


Kuvvet ve endurans eğitimi bir program dahilinde 
uygulanır. 


•
 


Pertürbasyon
 


eğitimi farklı
 


aktivitelerde ve farklı
 zeminlerde zorlaştırılarak verilir.







Cerrahi SonrasCerrahi Sonrasıı  FizyoterapiFizyoterapi


Bireyin gereksinimlerine uygun Bireyin gereksinimlerine uygun 
yaklayaklaşışımlardan olumlardan oluşşmalmalııddıır!!!r!!!







OrtezlerOrtezler


ÇÇocuklarocuklarıı  kendilerinden ve kendilerinden ve 
yapabileceklerinden yapabileceklerinden 


korur!!!korur!!!







Ödem, hematom
 


ve ağrı
 


tedavisi
15 dakika 
2-4 saatte bir tekrarlanmalı


•
 


Soğuk ped
•


 
“Cryocuff”


•
 


Buz masajı
•


 
Soğuk bandaj vb.


SoSoğğuk Uygulamauk Uygulama







Ödemi azaltmak
Adezyonu


 
engellemek


Doku mobilitesini
 


artırmak
Kollajen dokuyu şekillendirmek
Normal eklem hareketini sağlamak


Andrews
 


ve ark.,1994 8 saat SPH


SSüürekli Pasif Hareketrekli Pasif Hareket







Yüksek Voltajlı
 


Kesikli Galvanik Stimulasyon


EMG Biofeedback


Nöromusküler
 


Elektrik Stimulasyon


•
 


Ağrı
 


⇓


•
 


Ödem ⇓


•
 


Kas spazmı
 


⇓


•
 


Kas kuvveti ⇑


•
 


Eklem mobilitesi
 


⇑


ElektroterapiElektroterapi







EGZERSİZLER
•


 
Pasif egzersizlerden           aktif egzersizlere 


•
 


Germe aktiviteleri veya egzersizleri, ilgili kasta germe 
refleksini uyarabilecek şekilde uzun süreli olmalıdır.


•
 


Kapsüler mobiliteyi
 


ve yardımcı
 


hareketleri artırarak 
hareket genişliği kazanmada, mobilizasyon


 
yöntemleri 


oldukç�a yararlıdır. 


•
 


Eklem hareketliliğini artırmak i�çin
 


KKZE/ AKZE


•
 


Eklem ağrısı
 


ve şişliği giderildikten, eklem hareketliliği 
artırıldıktan sonra izotonik-izokinetik kuvvetlendirme 
egzersizlerine doğru bir geçiş


 
yapılmalıdır.







KuvvetlendirmeKuvvetlendirme



http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.ccaa.org.uk/images/treatment/physiotherapy/exercises/knee_straighteners.gif&imgrefurl=http://www.ccaa.org.uk/exercises.htm&h=165&w=220&sz=5&tbnid=ZGFL-cBSbBUJ:&tbnh=76&tbnw=102&hl=tr&start=32&prev=/images%3Fq%3Dknee%2Bexercises%26start%3D20%26hl%3Dtr%26lr%3D%26sa%3DN

http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.powerbasefitness.com/images/exercises/hips-bent-knee-glutes.jpg&imgrefurl=http://www.powerbasefitness.com/exercises-hips.htm&h=142&w=179&sz=5&tbnid=TJl9PCMpDoUJ:&tbnh=75&tbnw=95&hl=tr&start=55&prev=/images%3Fq%3Dknee%2Bexercises%26start%3D40%26hl%3Dtr%26lr%3D%26sa%3DN

http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.balanceontheball.com/teaser2.jpg&imgrefurl=http://www.balanceontheball.com/sample.html&h=337&w=515&sz=42&tbnid=0JPPEfma_6gJ:&tbnh=83&tbnw=128&hl=tr&start=35&prev=/images%3Fq%3Dquadriceps%2Bexercises%26start%3D20%26hl%3Dtr%26lr%3D%26sa%3DN





GermeGerme



http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.hjdspine.org/hospitals/hjd/hjdspine/images/backexercisephotos/b_hamstring.jpg&imgrefurl=http://www.hjdspine.org/hospitals/hjd/hjdspine/hamstringstretch.htm&h=225&w=256&sz=9&tbnid=35KkwIy0cn4J:&tbnh=94&tbnw=107&hl=tr&start=173&prev=/images%3Fq%3Dknee%2Bexercises%26start%3D160%26hl%3Dtr%26lr%3D%26sa%3DN

http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.campbellwellness.com/links/StretchingExercises_HamstringStretch.gif&imgrefurl=http://www.campbellwellness.com/links/stretching-exercises.asp%3Fcpovisq%3DZ2fqa0chHFNttObRuVpChTk9pjpcPHc5&h=144&w=260&sz=4&tbnid=3tkBAWcKBVAJ:&tbnh=59&tbnw=107&hl=tr&start=189&prev=/images%3Fq%3Dknee%2Bexercises%26start%3D180%26hl%3Dtr%26lr%3D%26sa%3DN

http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.hjdspine.org/hospitals/hjd/hjdspine/images/backexercisephotos/b_kneetchest.jpg&imgrefurl=http://www.hjdspine.org/hospitals/hjd/hjdspine/kneetochest.htm&h=193&w=320&sz=10&tbnid=sJ-7UQqvV-IJ:&tbnh=68&tbnw=113&hl=tr&start=220&prev=/images%3Fq%3Dknee%2Bexercises%26start%3D200%26hl%3Dtr%26lr%3D%26sa%3DN

http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.troopers.state.ny.us/images/AltThighStrch161-200.jpg&imgrefurl=http://www.troopers.state.ny.us/Employment/Trooper_Employment/Physical_Ability_Testing/Stretch_Excercises/&h=200&w=161&sz=14&tbnid=um-XvgUlvLkJ:&tbnh=99&tbnw=79&hl=tr&start=16&prev=/images%3Fq%3Dquadriceps%2Bexercises%26hl%3Dtr%26lr%3D%26sa%3DG
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PropriosepsiyonPropriosepsiyon
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Denge Denge 
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PlyometrikPlyometrik


•
 


Plyometrik
 


egzersizler güvenli, yararlı
 


ve eğlencelidir.
•


 
Çocuğun hareket hızını


 
ve güç


 
oluşturma yeteneğini 


artırır.
•


 
Düzenli eğitim,


 
kemiğin kuvvetlenmesine yardımcı


 
olur.


•
 


Ağırlık kontrolünü
 


sağlar.
•


 
Sezon öncesi eğitim ile spor yaralanma riski azalır.


•
 


Plyometrik
 


eğitimden önce kas kuvveti geliştirilmelidir.
•


 
Basitten zora doğru ilerlenmelidir.







Atlama                               Engelli hoplama          


Tek/Çift bacak  
hoplama


Sıçrama







HidroterapiHidroterapi
•


 
Dolaşım ⇑


•
 


Adezyonların
 


çözülmesi


•
 


Yara iyileşmesi


•
 


Ağrı
 


ve kas spazmı
 


⇓


•
 


Metabolizma ⇑


•
 


Tonus
 


⇑


•
 


Gevşeme


•
 


Mobilizasyon ve yürüme eğitimi



http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.richmondphysiotherapyclinic.co.uk/graphics/Pool1s.jpg&imgrefurl=http://www.richmondphysiotherapyclinic.co.uk/photos.html&h=350&w=350&sz=21&tbnid=EHkg6mLp1uIJ:&tbnh=116&tbnw=116&hl=tr&start=120&prev=/images%3Fq%3Dknee%2Bexercises%26start%3D100%26hl%3Dtr%26lr%3D%26sa%3DN





Spora dönüş
 


için                                            Spora dönmesi için  
fonksiyonel eğitime                                       yeterli değildir!!!
başlama aşamasında
olduğunu gösterir.


““HHıızlandzlandıırrıılmlmışış  RehabilitasyonRehabilitasyon””







Spora DSpora Döönnüüşş


••Fiziksel uygunluk?Fiziksel uygunluk?
••Spora Spora öözgzgüü


 
eeğğitimitim


YapYapıılan cerrahiyi korumaklan cerrahiyi korumak
Tekrar yaralanma riskini azaltmak!Tekrar yaralanma riskini azaltmak!


••Hasta ve aile eHasta ve aile eğğitimiitimi







Spora Spora ÖÖzel Simetri (9.zel Simetri (9.--12.ay)12.ay)


Sadece sagital
 


planda yapılan 
eğitim, spor sırasında 
meydana gelen eksternal
varus/valgus veya rotasyonel
yüklere karşı


 
kişiyi korumaya 


yetmez.


•
 


Farklı
 


yönlerde ani dönmeler 
ve manevralar


•
 


Yaptığı
 


spor esnasındaki 
hareketler







http://www.kickstartfitness4kids.com/blog/wp-content/uploads/2008/04/030808-maddy-019.jpg
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VOLEYBOL’DA  MAÇ  
ANALİZİ


IIŞŞIK MENKIK MENKÜÜERER


Galatasaray Erkek Voleybol TakGalatasaray Erkek Voleybol Takıımlarmlarıı
 


Teknik DirektTeknik Direktöörrüü







KayKayııtlar ve Raporlamatlar ve Raporlama


Ciddi, sorumlu, gCiddi, sorumlu, güüvenilir,voleybolu venilir,voleybolu ççok iyi bilen bir istatistik ok iyi bilen bir istatistik 
antrenantrenöörrüü taraftarafıından, rakibin en son oynadndan, rakibin en son oynadığıığı mamaççıın gn göörsel rsel 
kaydkaydıı ve istatistive istatistiğği tutularak hazi tutularak hazıırlrlııklara baklara başşlanlanıır.r.


Rakip iRakip iççin hazin hazıırlanan dosyaya son oynanan marlanan dosyaya son oynanan maççıın tn tüüm m 
istatistik raporlaristatistik raporlarıı eklenir.eklenir.







Rakip oyuncularRakip oyuncularıın teknik, taktik ve n teknik, taktik ve 
psikolojik raporlarpsikolojik raporlarıı hazhazıırlanrlanıır.r.


KiKişşisel bazda; servis, servis isel bazda; servis, servis 
karkarşışılama, blok, atak, kontratak ve lama, blok, atak, kontratak ve 
defans aksiyonlardefans aksiyonlarıı, grafiklerle , grafiklerle 
hazhazıırlanrlanıır.r.


Rakip antrenRakip antrenöörrüün de karakteristik n de karakteristik 
öözelliklerini izelliklerini iççeren bilgiler eklenir.eren bilgiler eklenir.


Analizler ve değerlendirmeler







TakTakıımmıımmııza izletmek za izletmek üüzere rakip oyuncular zere rakip oyuncular 
iiççin in öözel gzel göörrüüntntüüler hazler hazıırlanrlanıır.r.


TTüüm hafta antrenmanlarda m hafta antrenmanlarda ççalalışıışılmak lmak üüzere zere 
rakip ile karrakip ile karşışılalaşışılan pozisyonlarlan pozisyonlarıın analizleri n analizleri 
yapyapııllıır.r.


Rakibin teknik ,taktik Rakibin teknik ,taktik öözelliklerine karzelliklerine karşışı ttüüm m 
problemler iproblemler iççin in öönlemler alnlemler alıınnıır.r.


Taktik plan Taktik plan üüzerinde zerinde ççalalışıışıllıır. r. 


MaMaçça haza hazıırlrlıık k ççalalışışmalarmalarıı
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Avrupa Şampiyonası 2007 


Polonya Erkek Milli Takım Değerlendirmesi   


 Mental , fizik , teknik , taktik ve tecrübe acısından iyi bir senteze sahip olan takımın en önemli parçası pasörü. 
Gününde olup oynattığı maçlarda özellikle köse oyuncularını çok rahatlatıcı feykleri, beklenmeyen zamanlardaki 
akıla gelmeyecek pasları rakibi zorlayıcı özelliklerinden. Hem pasörün hem de milli takımdaki oyun anlayışının 
sonucu olarak kontrataklarda orta pipe organizasyonunu çok sayıda ve etkili kullanıyorlar. Köşe oyuncularının 
atakçı özelliği çok ön planda. Neredeyse ikisi de pasör çaprazı kadar top alıyor. Her pozisyona ( wlazly hariç) 
birinci tempoya yakın hızda paslarla oynayan bir takım. Orta oyuncuları aşağı yukarı her atakta değişik yerde 
(kısa , kursun kısa, bas, ense, kursun) ve böyle bir pasör yeteneği sayesinde karsı ortaları yıpratıcı bir özellik  
haline geliyor.  


Antrenörleri Raul Lozano (Arg) çok iyi bir taktisyen ve çok hırslı. Voleybol bilgisi ve getirdiği başarılarla ülkede 
ve oyuncular arasında çok saygı görmeye başladı. Ancak çok büyük değişiklikler yapmaya karsı. Genelde takımı 
kemik birkaç kişi ile oturuyor.    


 Oyuncu bakacak olursak : 


Pawel Zagumny :Tecrübeli hırslı ve lider ruhlu bir pasör. Orta ve altı yi kullanmayı çok sever. Köselere pozitif 
manşetlerin hepsi mümkün olan en hızlı şekilde gider. Kontra toplarda smacorun söylediği şekilde hızlı veya 
yüksek oyuna adapte eder. Oyun gidişatına bir şablon oturtmak zordur. Özel yapan kalitelerinden birisi de bu. 
Bütün takımı her atakta ve her oyun durumunda hazır ister. İsler yolunda gitmezse agresiflesen bir yapıya sahip. 


 Mariusz Wlazly :Fiziksel olarak en spektakuler oyuncu. çok yüksek ve güçlü. Smaç servis çok üst seviyede ve 
hücum çok yüksekten. Ancak çok yönlü oyunu yok ve zor top düzeltme kabiliyeti vasat. Yüksek ama kontrolsüz 
blokçu. Sağlık problemi olduğunu duydum oynama ihtimali nadir bilmiyorum su anda kadro dışında. 


 Grzegorz Szymanski :İkinci pasör çaprazı ama daha tecrübeli , çok yönlü ve zor top öldürme kabiliyeti olanı. 


İyi blokçu. İyi servisçi. Yükseklik olarak çok problem değil ama eline çok hakim. 


Daniel Plinski :Ortalardan en tecrübeli ve kabiliyetli olanı. köse bloklara gitmede çok hızlı ve atakta iki yönü de 
rahat kullanabilen bir oyuncu. Turnuvalarda Uç veya dört orta değişerek oynuyorlar ama en çok içerde kalan o. 
servis vasat. 


Lukasz Kadziewicz :Orta oyuncu yüksek ve hızlı , bu sene italyada a2 den çıkan sparkling milano ya transfer 
oldu. Servisi çok tehlikeli ama çok risk alıyor. Atak yönü çok fazla değil. Geldiği yöne daha çok vuruyor , kursun 
da 1‐6 arasına. Blok takibinde zeki ve çabuk. takımın haylaz çocuğu, herkese (hakem ,rakip, takım) çokça 
konuşur, agresiflesebilir.  


 Wojciech Grzyb :En güçlü orta oyuncu. Genç (25) ama tecrübeli ve oturmuş bir oyunu var. serviste zaman çok 
tehlikeli olabiliyor. blok kovalamada zeki ama diğerlerinden biraz daha yavaş. Atak yönü çok ve etkinliği çok 
fazla. 


 Sebastian Swiderski :Köselerin ve belki takımın en tecrübelisi. Uzun zamandır italyada oynuyor. Manşet çok iyi , 
servis iyi , atak çok güçlü değil ama top kullanma yeteneği çok yüksek. Blok ?? 


 Michal Winiarski :Genç köse oyuncusu (24) . 3 yıldır italyada ve çok gelişme kaydetmiş. Hücum özelliği yüksek 
ve genelde takımın en skor eri. İyi servis ve altıdan atak yüksek özelliklerinden. Manşette problemi yok ancak 
libero ve swider kadar iyi değil. çok iyi blokçu. 


 Piotr Gruszka :En fizikli köşe. Manşet zaafı var. iyi hücum ve blokçu. Servis iyi. Ağır sakat. Avrupa 
şampiyonasında oynayamayacak. 


 Piotr Gacek :Dünya şampiyonasında iyi oynadı ve göze girdi. Kişiliği sayesinde takımda , gazlayıcı yapıya sahip 
ve  Defans özelliği önde olan liberolardan. Servis karşılama çok üst seviyede değil. 







Antrenman dAntrenman dööneminde hazneminde hazıırlananrlanan
 bu analizlerin kullanbu analizlerin kullanıılmaslmasıı


TTüüm bu hazm bu hazıırlanan raporlar oyunculara darlanan raporlar oyunculara dağığıttıılarak larak 
taktitaktiğğin in mentalmental olarak olarak ççalalışıışılmaslmasıı istenir.istenir.


İİlk antrenmandan lk antrenmandan öönce, videodan gnce, videodan göörsel olarak rsel olarak 
taktakıımmıımmııza izlettirilir ve rakip tanza izlettirilir ve rakip tanııttııllıır.r.


Antrenmanlarda rakibin teknik ve taktik Antrenmanlarda rakibin teknik ve taktik öözelliklerine zelliklerine 
ggööre hazre hazıırlanan rlanan drillerdriller ile gerekli ile gerekli öönlemler alnlemler alıınnıır.r.


Bireysel olarak oyunculara taktik gBireysel olarak oyunculara taktik göörevler verilir ve revler verilir ve 
antrenmanda titizlikle uygulanantrenmanda titizlikle uygulanıır.r.


MaMaççtan tan öönceki son toplantnceki son toplantııda, mada, maçç taktitaktiğği, taktik plan i, taktik plan 
sunumu ile pekisunumu ile pekişştirilir.tirilir.







MaMaçç
 


taktik plan sunumutaktik plan sunumu


02-MASNY


03-KOHUT


10-NEMEC


07-OGURCAK


13-CERVEN


L04-MARTIN 


SLOVAKYA


01-BARTIK
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%44


Servis atılacak yerler


1TOP
2 TOP


7 TOP


%58


2 TOP
%0


Pozisyon 
video 


görüntüleri







MaMaçç
 


ssıırasrasıında yapnda yapıılan analizlerlan analizler


Taktik plana ve uygulamaya Taktik plana ve uygulamaya öözen gzen göösterilir.sterilir.


Rakibin performansRakibin performansıına bana bağğllıı olarak B ve C olarak B ve C 
planlarplanlarıı devreye sokulur.devreye sokulur.


MaMaçç esnasesnasıında gnda göözlemler ve raporlar sonucunda zlemler ve raporlar sonucunda 
gerekli oyuncu degerekli oyuncu değğiişşiklikleri yapiklikleri yapıılarak, bireysel larak, bireysel 
bazda hamleler ile olubazda hamleler ile oluşşan negatif durumlara an negatif durumlara 
gerekli gerekli öönlemler alnlemler alıınnıır.r.


Hem rakip, hem de kendi takHem rakip, hem de kendi takıımmıızdaki negatif ve zdaki negatif ve 
pozitif ypozitif yöönler denler değğerlendirilir.erlendirilir.


Rakibin oyun sistemlerine ve oyuncu Rakibin oyun sistemlerine ve oyuncu 
dedeğğiişşikliklerine karikliklerine karşışı kontra dekontra değğiişşiklikler iklikler 
yapyapıılabilir.labilir.







MaMaçç
 


sonrassonrasıı
 dedeğğerlendirmelererlendirmeler


Tutulan istatistikler ve raporlar tTutulan istatistikler ve raporlar tüüm teknik kadro m teknik kadro 
taraftarafıından dendan değğerlendirilir.erlendirilir.
MaMaççtan sonra yaptan sonra yapıılan ilk toplantlan ilk toplantııda, oyunculara bireysel da, oyunculara bireysel 
ve takve takıım istatistikleri dam istatistikleri dağığıttııllıır.Video ile hatalar ve r.Video ile hatalar ve 
babaşşararıılar glar göösterilir.Gsterilir.Göörrüüşş alalışışveriverişşi yapi yapııllıır.r.
Kendi takKendi takıımmıımmıızdaki zdaki ““++”” ve ve ““--”” lerler bir sonraki bir sonraki 
antrenmanlarda kullanantrenmanlarda kullanıılmak lmak üüzere dezere değğerlendirilir.erlendirilir.
TakTakıım ve bireysel tamlama m ve bireysel tamlama ççalalışışmalarmalarıı iiççin in ‘’ö‘’özel zel drillerdriller’’’’
hazhazıırlanrlanıır.r.
TakTakıım oyuncularm oyuncularıın data ve grafiklerine in data ve grafiklerine işşlenerek lenerek 
geligelişşimleri gimleri göözlenir.  zlenir.  







Performans dePerformans değğerlendirmesierlendirmesi


Turnuvalar ve sezon sonucunda toplam takTurnuvalar ve sezon sonucunda toplam takıımmıın n 
teknik deteknik değğerlendirmeleri yaperlendirmeleri yapııllıır.r.
Avrupa ve dAvrupa ve düünya standartlarnya standartlarıı ile karile karşışılalaşşttıırmalrmalıı
analizler yapanalizler yapııllıır.r.
Yine sona eren periyotlar sonucunda,her oyuncunun Yine sona eren periyotlar sonucunda,her oyuncunun 
kikişşisel performans deisel performans değğerlendirmesi yaperlendirmesi yapıılarak larak 
ööddüül,ceza ve transfer politikalarl,ceza ve transfer politikalarıı yyüürrüüttüüllüür.r.
Tutulan datalar Tutulan datalar ışığıışığında, yeni sezonda kurulacak nda, yeni sezonda kurulacak 
taktakıım yapm yapıılandlandıırrııllıır.r.
Sezonlar arasSezonlar arasıı karkarşışılalaşşttıırmalrmalıı analizler yapanalizler yapııllıır.r.
Uzun periyotlarda takUzun periyotlarda takıımmıın gelin gelişşimi gimi göözlemlenir.zlemlenir.
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Voleybol ; bir taktik ve zeka Voleybol ; bir taktik ve zeka 
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SPORTS TRAINING IN NONSPORTS TRAINING IN NON-- 
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((ALTITUDE  AND TRANSMERUADIN TRAVEL) 
A Challenge for Coach and Scientist


PROF. DANIELA DASHEVA, D.SC.
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Sofia, Bulgaria







“At present time, there is no evidence in the 
scientific literature to suggest that altitude- 


training could benefit any type of athlete who 
is interested in improving sea-level 


performance.”
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What is Altitude Training?


6/24/2009


The altitude training, is inseparable part of the annual preparation 
of the highly qualified sportsmen.
Its place, structure and content are defined by the complex 
impact of numerous factors, connected with the strategy of the 
sports preparation, for the respective macro-cycle (four year 
period, one year period or six months period).
The scientific studies and the rich practical experience show that 
high altitude training may solve many tasks, connected with all 
structures of the training process
Due to the specifics of the type of sport, the typical features of the 
periodization and the individual adaptive potential of the athletes, 
it is always concrete and specific







TThe high altitude training should be considered as a he high altitude training should be considered as a 
powerful, nonpowerful, non--standard, stress factor, which leads to standard, stress factor, which leads to 
qualitatively new structures and functional changes in the qualitatively new structures and functional changes in the 
organism of the sportsman. organism of the sportsman. 


The scales of these changes are defined, to a greater The scales of these changes are defined, to a greater 
extend, by the system of the training impacts and the extend, by the system of the training impacts and the 
specific conditions of the environmentspecific conditions of the environment


The main methodological problem is limited to The main methodological problem is limited to 
actualization of the actualization of the ergometricergometric indicators of the external indicators of the external 
load, in relation with the occurred changes in the adaptive load, in relation with the occurred changes in the adaptive 
potential of the organism.potential of the organism.







GENERAL FACTORS AFFECTING GENERAL FACTORS AFFECTING 
ALTITUDE PERFORMANCEALTITUDE PERFORMANCE


6/24/2009


AerodynamicsAerodynamics
PhysiologyPhysiology
Reduced partial barometric pressure (pO2) in the Reduced partial barometric pressure (pO2) in the 
breathed air (molecules of oxygen are contained in an breathed air (molecules of oxygen are contained in an 
unit volume, than at the sea level)unit volume, than at the sea level)
Humidity of airHumidity of air
Force of gravitationForce of gravitation
RadiationRadiation
Low temperatureLow temperature
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These training sessions, in the practice of the elite athlete, These training sessions, in the practice of the elite athlete, 
usually are concentrated in a separate stage or mesousually are concentrated in a separate stage or meso--cycle cycle 
of the three main periods of the sports preparation of the three main periods of the sports preparation ––
preparatory, competitive and transit, in form of a camp, in preparatory, competitive and transit, in form of a camp, in 
mountainous conditions. In this way, the effect from the high mountainous conditions. In this way, the effect from the high 
altitude is multiplied by the favourable influence of the high altitude is multiplied by the favourable influence of the high 
mountainous environment.mountainous environment.







What is the hypoxia provoke What is the hypoxia provoke 
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The hypoxia (insufficiency of oxygen) makes the normal, vital The hypoxia (insufficiency of oxygen) makes the normal, vital 
activity of the organism difficult, which depends on the activity of the organism difficult, which depends on the 
current supply of oxygen.current supply of oxygen.
The assimilation of the oxygen, from the environment, is a The assimilation of the oxygen, from the environment, is a 
physicalphysical--chemical process, whose velocity depends on the chemical process, whose velocity depends on the 
difference between pO2 in the internal and in the external difference between pO2 in the internal and in the external 
environment (environment (the pressure gradientthe pressure gradient) and on the chemical ) and on the chemical 
affinity of the oxygen to the hemoglobin in the blood, affinity of the oxygen to the hemoglobin in the blood, 
respectively with the myoglobin in the muscle fibers.respectively with the myoglobin in the muscle fibers.







Intensive curse, Paris, 2009
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FigureFigure. Differences in atmospheric conditions at sea level up through . Differences in atmospheric conditions at sea level up through an an 
altitude of 9.000 m (29,520 ft). Note that the partial pressure altitude of 9.000 m (29,520 ft). Note that the partial pressure of oxygen of oxygen 
decreases from 159.1 mmHg at sea level to 48.3 mmHg at an altitudecreases from 159.1 mmHg at sea level to 48.3 mmHg at an altitude of de of 


9.000 m9.000 m







SantSant -- Moritz Moritz -- SwitzerlandSwitzerland-- 1820 1820 мм


SestrierreSestrierre -- Italy Italy -- 2035 2035 мм


BelmekenBelmeken -- Bulgaria Bulgaria -- 2048 2048 мм


MedeoMedeo -- KazakstanKazakstan -- 1691 1691 мм


ColoradoColorado--Springs Springs -- USA USA -- 2194 2194 мм


Mexico Mexico -- Mexico Mexico -- 2240 2240 мм


AdisAdis--AbebaAbeba -- Ethiopia Ethiopia -- 2400 2400 мм


KeystountKeystount -- USA USA -- 2835 2835 мм


Toluca Toluca -- Mexico Mexico -- 2700 2700 мм







The adaptation to the hypoxia has mainly two 
trends: 


The adaptation to the hypoxia has mainly two The adaptation to the hypoxia has mainly two 
trends:trends:


widening the capacitywidening the capacity of the systems for the of the systems for the 
acceptance and the transportacceptance and the transport of the oxygen;of the oxygen;
improvement of theimprovement of the mechanisms for assimilation of mechanisms for assimilation of 
the oxygenthe oxygen from the tissues and the economic of from the tissues and the economic of 
energy of the organism, by changes on a cellular energy of the organism, by changes on a cellular 
and suband sub--cellular level. cellular level. 







44
 


the increased the increased hemapoiesishemapoiesis, due to which the number of the erythrocytes , due to which the number of the erythrocytes 
and the concentration and, the total quantity of the hemoglobin and the concentration and, the total quantity of the hemoglobin increase increase 
substantially;substantially;
44the concentration of the the concentration of the diphosphoglyceratediphosphoglycerate in the erythrocytes, which in in the erythrocytes, which in 
the conditions of the conditions of hypocapniahypocapnia , helps the release of the oxygen from the , helps the release of the oxygen from the 
blood in the tissues;blood in the tissues;
44the curve of the dissociation of the hemoglobin is changed in suthe curve of the dissociation of the hemoglobin is changed in such a way ch a way 
that, the oxygen passes in the tissues at a lower gradient of pOthat, the oxygen passes in the tissues at a lower gradient of pO22 from both from both 
sides of the biological membranes;sides of the biological membranes;
44the number and the size of the mitochondria is increased, the spthe number and the size of the mitochondria is increased, the specialized ecialized 
cellular structures for the acceptance and the use of the oxygencellular structures for the acceptance and the use of the oxygen;;
44the activity of the enzymes is enhanced which, directly or indirthe activity of the enzymes is enhanced which, directly or indirectly ectly 
participate in the processes of oxidizingparticipate in the processes of oxidizing


Other adaptive changes develop gradually, for a period of Other adaptive changes develop gradually, for a period of 
weeks or months. Such are:weeks or months. Such are:







BASIC MODEL 
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TIME  DYNAMICS OF ADAPTATION TIME  DYNAMICS OF ADAPTATION 
PROCESS IN ALTITUDE PROCESS IN ALTITUDE 


CONDITIONSCONDITIONS







Phases of adaptation process in altitude Phases of adaptation process in altitude 
conditionsconditions


Phase of primary adaptation reactions or immediate (acute) 
phase of adaptation:


Duration – 3-5 days
Alarm reaction (Selye)
Manifested stress-reactions
Ineffective (diffusive) motor reactions
Low level of effectiveness
Imperfect neuro-hormonal reaction typical for 
untrained athletes 


Phase of primary adaptation reactions or immediate (acute) Phase of primary adaptation reactions or immediate (acute) 
phase of adaptation:phase of adaptation:


Duration Duration –– 33--5 days5 days
Alarm reaction (Selye)Alarm reaction (Selye)
Manifested stressManifested stress--reactionsreactions
Ineffective (diffusive) motor reactionsIneffective (diffusive) motor reactions
Low level of effectivenessLow level of effectiveness
Imperfect neuroImperfect neuro--hormonal reaction typical for hormonal reaction typical for 
untrained athletes untrained athletes 


Intensive program, Paris, 30.03 –


 
10.04.2009







Phase of main adaptation:Phase of main adaptation:Phase of main adaptation:


Duration – 1 week
Mobilization of the energetic potential and its selective 
expand
Potention of the activity of the new functional system
Formation of the structural base of long lasting  
(cumulative) adaptation 
Leading role of catecholamine and corticosteroids


Duration Duration –– 1 week1 week
Mobilization of the energetic potential and its selective Mobilization of the energetic potential and its selective 
expandexpand
Potention of the activity of the new functional systemPotention of the activity of the new functional system
Formation of the structural base of long lasting  Formation of the structural base of long lasting  
(cumulative) adaptation (cumulative) adaptation 
Leading role of catecholamine and corticosteroidsLeading role of catecholamine and corticosteroids


Intensive program, Paris, 30.03 –


 
10.04.2009







Phase of finalization of the main adaptation 
reactions: 
Phase of finalization of the main adaptation Phase of finalization of the main adaptation 
reactions:reactions:


Duration – 4-6 weeks
Selective development and recovering of the athlete’
adaptation potential


Duration Duration –– 44--6 weeks6 weeks
Selective development and recovering of the athleteSelective development and recovering of the athlete’’
adaptation potentialadaptation potential


Intensive program, Paris, 30.03 –


 
10.04.2009







Phase of stabilizationPhase of stabilizationPhase of stabilization


Maximal level of general and specific work-capacity;
Perfect regulation of the leading functions
Resistance to the specific non-standard (stress) 
factor 
Construction of the “system-structural” trace as an 
integral characteristic of the adaptation process 
towards the non-standard conditions 


Maximal level of general and specific workMaximal level of general and specific work--capacity;capacity;
Perfect regulation of the leading functionsPerfect regulation of the leading functions
Resistance to the specific nonResistance to the specific non--standard (stress) standard (stress) 
factor factor 
Construction of the Construction of the ““systemsystem--structuralstructural”” trace as an trace as an 
integral characteristic of the adaptation process integral characteristic of the adaptation process 
towards the nontowards the non--standard conditions standard conditions 


Intensive program, Paris, 30.03 –


 
10.04.2009







Phase of re-adaptationPhase of rePhase of re--adaptationadaptation


Turning back to the normal level of functioning
Restoration of the habitual training organization


Conserving the positive functional and structural 
changes from the training in non-standard condition
Weave character  


Turning back to the normal level of functioningTurning back to the normal level of functioning
Restoration of the habitual training organizationRestoration of the habitual training organization


Conserving the positive functional and structural Conserving the positive functional and structural 
changes from the training in nonchanges from the training in non--standard conditionstandard condition
Weave character  Weave character  


Intensive program, Paris, 30.03 –


 
10.04.2009







RECCOMENDED DELAYS FOR TRAINING IN ALTITUDE CONDITIONS FOR 
COMPETING AT SEA LEVEL CONDITIONS (DAYS)


TYPES OF SPORT
NUMBER OF 


ALTITUDE CAMPS 
IN ANNUAL CYCLE


PERIOD OF PREPARATION


TRANSITORY PREPARATION COMPETITION


Speed-strength sports
Endurance sports [1]
Single combats
Sport games
Complex-coordination Sports


2-3
2-4
2-3
2-3
1-2


7-14
14-20
14-20
14-20
7-14


14-20
15-25
15-25
15-25


10-14
7-20
15-20


7-10[2]
7-10


[1] Marathon running 5 X 60 days
[2] For recuperation


Intensive program, Paris, 30.03 –
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Proposed workloads and types of mesocycles used at altitude training


Proposed workloads Types of mesocycle Comments


General conditioning, low and moderate intensity aerobic 
workloads, use of semi-specific means


Accumulation Intended mostly for the early 
season


Anaerobic threshold exercises, maximum strength or 
aerobic strength endurance, use of alactic bouts


Accumulation Intended mainly for mid season


Aerobic-anaerobic endurance and anaerobic glycolitic sport- 
specific exercises, anaerobic strength endurance workloads


Transition Can be used only after 
sufficient acclimatization


General conditioning and sport-specific aerobic programs 
intended to activate preparation for target competition


Accumulation Planed as the initial part of 
Final Stage Preparation


Pre-competitive taper, maximal speed exercises, full 
recovery


Realization Can be used prior to 
competition at altitude







Preparatory preparation  - About 7-10 days 


the slight decrease of the volume of work, typical for the basic mesocycles, by 
reducing the magnitude of work;


gradual increase of the intensity of the loading, at the expense of the velocity 
and the resistance of the exercises, but at some extension of the rest intervals; 
the aim is to provide bigger power of the neuromuscular effort by stimulating of 
intraluscular coordination;


introduction of bigger diversity in the training impacts by increasing their 
contrast character; for this purpose, the share of the interval-variable stimulators 
is increased, which leads to a bigger mobility of the adaptive reactions, typical 
for the training in hypoxic conditions;


accounting some morphofunctional and psychological specific features of the 
athletes (compensatory abilities, psychological adaptation and motivation for 
work in harder conditions and so on).







The real altitude training. Its duration for the preparatory period 
is from 20 up to 30 days. The lower limits are typical for the 
speed-strength sports, and the upper – for the so called 
vegetative types of sport – the long-distance running in the track 
and field events and, the skiing, the swimming, the rowing and 
some others.
The main task of the training methodology, during the real 
altitude training, is the adaptation of the training impacts, in 
compliance with the described physiological reactions of the 
organism, at an medium altitude. For this purpose, the training 
work is re-divided into three microcycles with different structure 
and content.


6/24/2009







TYPES OF MICROCYCLES


Introduction microcycle – with a duration from 
3 up to 5 days;
Transition microcycle – with a duration of 5-8 
days;
Steady state microcycle – with a duration of 8-
10 days.







A training session in the stage of re-adaptation. It 
is inseparable and essential part from the altitude training. Its 
main task is to recover the usual training regime of the 
competitors, by protecting, to a greater extend, the positive, 
functional and structural changes from the altitude training. 
This re-adaptation phase of the altitude training, during the 
preparatory period, has a different, individual dynamics and 
duration. 







a decrease of the volume and protecting the intensity of the load during the 
first 3-4 days, after coming down from the altitude camp, by increasing the 
relative share of the speed-strength work;
a decrease of the intensity and an increase of the volume between the 5th 
and the 10th day; introducing a bigger diversity in the character of the 
training ways, by giving an advantage to fartlek and the other forms of the 
variable work;
a gradual increase of the average intensity of the training sessions, which in 
principle, is different for the separate types of sport; for the speed-strength 
disciplines, this is done, at the expense of the enhanced power of the 
neuromuscular effort, with some extension of the rest intervals; the same 
goal is achieved by a slight increase of the intensity and shortening of the 
rest intervals, in the sports for endurance;
passing to enhanced parameters of the special training after the 10-12th 
day, holding control tests, participation in monitoring competitions and so on.







Its popularity, in the recent years, increases in connection witIts popularity, in the recent years, increases in connection with h 
the necessity to protect the general and the special working the necessity to protect the general and the special working 
ability, to a greater extend, which is reached during the ability, to a greater extend, which is reached during the 
competitive period. Usually, it is concentrated only in the firscompetitive period. Usually, it is concentrated only in the first half t half 
of the period, in one mesocycle of 14of the period, in one mesocycle of 14--20 days, mostly at the sea20 days, mostly at the sea-- 
side or other areas with favorable, climatic conditions side or other areas with favorable, climatic conditions –– sun, air, sun, air, 
mineral water and so on.mineral water and so on.


ALTITUDE TRAINING IN TRANSITION 
PERIOD







the training loads are considerably reduced – about 50-60% from 
the their maximal values; it refers to the intensity, to a greater 
extend, while the volume (in the zone of the temperate powers) 
may be even higher;
the character of the training impacts is with a much wider range of 
influence (according to dynamics and kinematics), with 
predominant non-specific physical exercises – tourist marches in 
time, cross racing, swimming, sports games, sets of strength 
exercises on training equipment and many others;
more frequent change in the tendency of the training sessions –
aerobic, anaerobic, with speed-strength character, for technique 
and so on;
introduction of higher dynamics, emotion and diversity in the 
environment, the goal and the tasks of the sessions.







The accumulated practical experience shows, that the first 1-3 days / 
first pick - with the short duration/ after returning back it is possible to 
achieve the good results. 
The period between 3-5 days is the most dangerous for participation 
in the competitions /concerning all sports/. 
The most suitable time for participation in competitions is the time 
between 21 and 25 day (second pick – more low, but with the long 
duration).
After 41 day also can expect the good results. That the third pick - 
lowest, but with the long duration. 
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Question:
How long after altitude exposure should the athlete wait before 
competing?







Positive and negative phases of athletes'’ following altitude 
training (Insufficient information for 26 to 36 days 


6/24/2009


Favorable sate


4540


35
30


252015
10


Unfavorable sate


Days of re-acclimatization


5







Potential benefit of altitude training on performance at sea level


Potential benefits Comments


Improved oxygen delivery to muscles Lower oxygen in ambient air elicits a synthesis 
of EPO that stimulates production of 
additional red blood cells and hemoglobin; 
total blood volume increases


Enhanced oxygen utilization within the muscle 
cells


Increase the concentration of myoglobin, the 
activity of aerobic enzymes and number of 
mitochondria, muscle capillarization as well as.


Increased anaerobic capacity via improved 
buffering in muscles and blood


Increase the buffer concentration of hydrogen 
ions; prevent excessive acidosis; anaerobic 
capacity increases 
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Change in training volume on moderate 
altitude (1800-3050 m)
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Change in intensity during interval training 
(1800-3050) (R. L. Wilber, 2004)
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Change in rest interval during interval training (1800- 
3050) in first 5 weeks (R. L. Wilber, 2004)
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Fig.2.Hb concentration during the acclimatisation of the peaple living on 
different altitude ( adaptation according to H.Rusko,. 2003)
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Altitude 
Camp 1


21 days


Sea level training 7 – 8 weeks


National championship 1 – 2 w33ks prior to Altitude 
camp2


Altitude 
Camp2


15 – 21 days


Sea level training 15 – 21 days


World championship 4 – 7 days


Figure. General altitude training program used by Norwegian athletes 
showing a 16-week training period including two altitude camps 


(Madsen, 1999)







Sea level training
15 - 21 days


Phase 1 = 2 daysPhase 1 = 2 days
RegenerationRegeneration


RecoveryRecovery


Phase 2 = 13 Phase 2 = 13 -- 19 days19 days
ApplicationApplication


Normal training increaseNormal training increase


Phase 3 = 4Phase 3 = 4--7 days7 days
CompetitionCompetition


Training period = 8 daysTraining period = 8 days
•• normal trainingnormal training
•• tapertaper
•• no competition no competition 


Pre competition period = 5 Pre competition period = 5 -- 11 days11 days
•• stabilization of trainingstabilization of training
•• tapertaper
•• mental preparation mental preparation 


Figure. Structure of training use by Norwegian athletes after returning to 
sea level prior to a major competition (Madsen, 1999)







Endurance training at medium altitudes
Structuring training of the mid and long distance 
of runners (Suslov et al., 1997)







Endurance training at medium altitudes


Example of a possible structuring of load at an altitude 
training camp







QUESTIONSQUESTIONS
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Is the physiological response to simulated altitude the same 
as real altitude? 
The question is what is the best way to get altitude 
exposure?
Is the use of simulated altitude (O2 is placement)
by athletes with the intent to improve performance ethical?
Can hypoxic exposure programs be used by
athletes to “mask” doping?
Is it possible to establish whether an athlete is an
altitude responder or non-responder?







During the last During the last 40 40 years, several methodological years, several methodological 
approaches have been developed to foster altitude approaches have been developed to foster altitude 


training training ((S.Knuth, J.Mester, 2005)S.Knuth, J.Mester, 2005)..


Belmeken
 


–
 


2050 mBelmekenBelmeken
 


––
 


2050 2050 mm



http://www.bulgariasportbase.com/?magic=5.37.-1.2.447

http://www.bulgariasportbase.com/?magic=5.37.-1.2.580

http://www.bulgariasportbase.com/?magic=5.37.-1.2.448





Methods used for training in hypoxiaMethods used for training in hypoxia


•1. Supplemental Oxygen


• 2. Hypoxic Sleeping Devices


• 2.1 CAT Hatch


• 2.2 Hypoxic Tent System


• 3. Intermittent Hypoxic Exposure (IHE)


• 3.1 IHE at Rest


• 3.2 IHE During Exercise







2. Hypoxic Sleeping Devices
• This systems are designed to allow athletes to sleep high and train low.


2.1 CAT Hatch
• It is a cylindrical hypobaric chamber
• Can simulate altitudes up to approximately 4575m
• Cost of approximately        14 000 $.


2.2 Hypoxico Tent System
•


 
This modality can be installed over a standard double or queen‐


 sized bed.
• simulates elevations up to approximately 
4270m
• Cost of approximately   7000 $.







1. Supplemental Oxygen
•It is a modification of the ‘live high – train low’.


•Is used by athletes that live in a natural terrestrial altitude 
environment but train at ‘sea level’ with the aid of supplemental 
oxygen. 


•Is used at the US Olympic Training Center in Colorado Springs.


•Scientific data regarding the efficacy of hyperoxic training 
suggest that high-intensity workouts at moderate altitude 
(1860m/6100ft) and endurance performance at sea level, may 
be enhanced through the use of supplemental oxygen.







““LLive high ive high –– TTrain lowrain low””
((HiLoHiLo))


““LLive high ive high –– TTrain rain highhigh””
(( HiHi)HiHi)


ALTITUDE ALTITUDE 
TRAININGTRAINING


Е.Dafovska
 


-
 Nagano, 1998
 


ЕЕ..DafovskaDafovska
 


--
 NaganoNagano, 1998, 1998


““LLive ive lowlow –– TTrain rain highhigh””
(LoHi)(LoHi)



http://www.nsa.bg/bg/page,1152





Altitude Training Program Used by Norwegian Athletes for 
the 2002 Salt Lake City 
Winter Olympics


 (R. L. Wilber, 2004)


Phase Duration Training objectives


1 14 days
•


 
Live 16 hr day-1 in 
“nitrogen house”


 
at 


2700 m (in Norway)
•


 
Train at 270 m in 
Norway


•
 


To acclimatize to 
altitude


•
 


To stimulate red blood 
cell mass


•
 


To train in a normal O2
 environment







Altitude Training and Athletic Performance
 (R. L. Wilber, 2004)


Phase Duration Training objectives


2 14 days
•


 
Live at 2500 m


•
 


Train at 1670 m
 


at 
the Soldier Hollow 
cross country ski 
venue


•
 


To adjust to the time 
change


•
 


To continue 
erythroporetic 
stimulation


•
 


To continue 
acclimatization


•
 


To train at the 
competition specific 
altitude







Altitude Training and Athletic Performance
 (R. L. Wilber, 2004)


Phase Duration Training objectives


3 16 days
•


 
Live at 1700 m


 
in 


Heber City, Utah
•


 
Train at 1670 m


 
to 


1793 m at the 
Soldier Hollow 
cross country ski 
venue


•
 


To be close to the 
competition venue


•
 


To live and train at the 
competition specific 
altitude







ROWINGROWINGADAPTATION IN NON-STANDARD CONDITION FOR 
SOME CYCLIC SPORTS


 


ADAPTATION IN NON-STANDARD CONDITION FOR 
SOME CYCLIC SPORTS
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Relative improvement of the  varaiables for specific functional work-capacity of 


the rowers after the altitude trainin Belmeken


%







Variables  ΔX S t α 


Weigth -0,44 0,94 1,24 0,26 


%ТМ 0,16 1,04 0,40 0,70 


%ММ -0,29 1,54 0,49 0,64 


Wmax 2,14 17,76 0,32 0,76 


Wmax/kg 0,07 0,23 0,79 0,46 


VO2max 164,28 159,98 2,72 0,03 


VO2max/kg 2,67 2,13 3,33 0,02 


HRmax -3,43 3,21 2,83 0,03 


Lamax 1,92 2,46 1,91 0,12 


La 15' 2,38 2,16 2,70 0,04 
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MaxAverageMin Total
Time in HR Zones 12:1710:225:03 41:31 hours
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Adaptation for acyclic and complex 
coordination sports


 


Adaptation for acyclic and complex 
coordination sports


Sport gymnastic
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Adaptation for a complex sportsAdaptation for a complex sports
WrestlingWrestling


Kiril TerzievKiril Terziev


Radoslav VelikovRadoslav Velikov


Stanka ZlatevaStanka Zlateva


Yvor YanakievYvor Yanakiev



http://www.bul-wrestling.org/fce/index.shtml?s=001&p=0033&n=000186
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ADAPTATION TO THE TIME 
DIFFRENCES







Adaptation to Adaptation to the the ““timetime”” stressstress
may have a duration from 2 to 18 days;may have a duration from 2 to 18 days;
the psychomotor activity is stabilized from 2 to 7 days;the psychomotor activity is stabilized from 2 to 7 days;
the velocity of the reactions the velocity of the reactions –– 2 days; 2 days; 
the internal temperature the internal temperature –– 44--6 days; 6 days; 
the heart rate the heart rate –– 66--8 days;8 days;
the working ability is recovered fro 3 up to 5 days; the working ability is recovered fro 3 up to 5 days; 
the maximal oxygen consumption the maximal oxygen consumption –– 1818--20 days for a complete 20 days for a complete 
recovery.  recovery.  







The adaptation to the different types of motor The adaptation to the different types of motor 
activity also follows its own dynamics activity also follows its own dynamics –– the the 
coordination abilities are recovered, in the coordination abilities are recovered, in the 
slowest possible way, the endurance follows slowest possible way, the endurance follows 
and the speed and the strength are recovered, and the speed and the strength are recovered, 
in the quickest possible way .in the quickest possible way .







The duration of the recovery of the normal rhythm of the organisThe duration of the recovery of the normal rhythm of the organism, after m, after 
long flights may be achieved, for a period from 1long flights may be achieved, for a period from 1--2 days up to 72 days up to 7--10 and 10 and 
more days. This depends on many factors, among which the followimore days. This depends on many factors, among which the following may ng may 
be pointed out:be pointed out:


the type of sport or the sports discipline /quicker adaptation ithe type of sport or the sports discipline /quicker adaptation is s 
observed in the types of sport with a simpler structure and unifobserved in the types of sport with a simpler structure and uniform orm 
loading, without an extensive load of the different functions ofloading, without an extensive load of the different functions of the the 
organism;organism;
the individual potential of each athlete;the individual potential of each athlete;
the character of the competitive activity and of the training prthe character of the competitive activity and of the training process, ocess, 
which is held before the participation in the competition, durinwhich is held before the participation in the competition, during g 
which a long travel is necessary /sportsmen, who participate in which a long travel is necessary /sportsmen, who participate in many many 
competitions and are forced to change frequently the time belts competitions and are forced to change frequently the time belts 
adapt very quickly and more accurately/;adapt very quickly and more accurately/;







the direction of the flight /east or west/;the direction of the flight /east or west/;
the preliminary preparation before the flight the preliminary preparation before the flight –– 77--10 days may help, to a greater 10 days may help, to a greater 
extend, the process of adaptation;extend, the process of adaptation;
balanced feeding, as well as according to time, so as and after balanced feeding, as well as according to time, so as and after the flight;the flight;
the use of special medicines for accelerating of the adaptive prthe use of special medicines for accelerating of the adaptive processes;ocesses;
the adaptation to the time differences develops in three phases:the adaptation to the time differences develops in three phases:
•• first phase first phase –– 11--2 days are characterized with the existence of stress reactions;2 days are characterized with the existence of stress reactions;
•• second phase second phase –– main adaptation main adaptation –– 33--5 days 5 days –– gradual stabilisation of the gradual stabilisation of the 


functions;functions;
•• third phase third phase –– permanent adaptation permanent adaptation –– 88--12 days 12 days –– steady functioning of the steady functioning of the 


different systems of the organism and returning of different systems of the organism and returning of the normal the normal 
homeostasis.homeostasis.


the phase of rethe phase of re--adaptation, in returning back to the normal time belt continues adaptation, in returning back to the normal time belt continues 
from 1 up to 3 days.from 1 up to 3 days.







Types of sport with advantageous expression of endurance – 
middle and long-distance running, canoe-kayak, rowing, and 
cycling.


Period of stay till the main start
Specifics of the reactivity and the 
adaptation of the organism


Working ability


1-2 day


2-4 day


1212--14 days14 days


No high reactivity of the vegetative No high reactivity of the vegetative 
functions. Longer period for defining of functions. Longer period for defining of 
the new daily rhythm.the new daily rhythm.


Decrease of the working ability between Decrease of the working ability between 
3 & 5 days and night. Stabilizing and 3 & 5 days and night. Stabilizing and 
gradual enhancement gradual enhancement 


decrease of the volume and the decrease of the volume and the 
intensity of the loadintensity of the load


Gradual increase of the load by Gradual increase of the load by 
increasing of the volume and protecting increasing of the volume and protecting 
of a average (up to submaximal) of a average (up to submaximal) 
intensityintensity







Фиг.1. Динамика на пулсовата честота през 
изследвания период


15


25


35


45


55


65


75


85


95


1 2 3 4 5 6 7 8
дни


У
д/
м
ин


И.С. И.Р. А.К.


Фиг.3. Динамика на систоличното налягане (сутрин) 
през изследвания период
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Фиг.2. Динамика на ПЧ (вечер преди лягане) през 
изследвания период 
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Фиг.5. Динамика на диастоличното налягане (сутрин) 
през изследвания период
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Фиг.6.Динамика на диастоличното налягане (вечер 
преди лягане) през изследвания период
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Ferais-tu un bon pronostiqueur sportif?
Bakalim iyi bir sonuc tahmin edicimisiniz?


Le fonctionnement du jeu est simple: l’arrivée de la finale du 100m pap a été


 


décomposée 
image par image.
Gayet basit 100 m kelebek varis ani goruntuleri parca parca sunuluyor
Il s’agit pour toi de deviner, qui de Phelps ou de Cavic, deviendra champion 
Olympique.
Sadece Phelps'mi Cavic'mi olimpiyat sampiyonu olacak tahmin edin
Et puisque tu n’es pas un pro, tu peux te prononcer jusqu’à


 
50cm du mur.


Alors? On relève le défi?
Profesyonel tahminci olmayanlara varisa 50cm kalincaya kadar tahmin firsati 
A toi de jouer….
Sira sizde :-) 


Eric Erhan Turan –
 


Eric Hyunh
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Sezon planlamasSezon planlamasıı
 


ve antrenman yve antrenman yööntemlerintemleri


LEVENT CAMULEVENT CAMUŞŞCUOCUOĞĞLULU
FENERBAHFENERBAHÇÇE SPOR KULE SPOR KULÜÜBBÜÜ







Bazen yaptBazen yaptığıığın n şşey iey işşe e 
yaramaz!yaramaz!


Buse GBuse Güünaydnaydıınn
AAğğustosustos 20020077
1:11:14.89 4.89 –– 2.41.692.41.69
100 met100 metre Kurbare Kurbağğalamaalama
200 metre Kurba200 metre Kurbağğalamaalama







…… ve bazen yarar.ve bazen yarar.


Buse GBuse Güünaydnaydıınn
AAğğustosustos 20020088
100 100 mm KurbaKurbağğalama alama –– 1.10.21   YTR1.10.21   YTR
AAğğustos 2008ustos 2008
2200 00 mm KurbaKurbağğalamaalama –– 22::3131..8989 YTRYTR







Birçok antrenör, yüzücülerinin bütün yıl boyunca aynı
 yüzme antrenmanlarını


 
yapmalarını


 
bekleyemezler. 


Sporcuların planlı
 


bir programı
 


olmalı
 


ve bu programda 
toparlanma antrenmanlarıyla birleştirilmiş


 
zor çalışmalar yer 


almalıdır. Örneğin; büyük müsabakalardan önce taper 
dönemleri, sezon ilerledikçe zorlaşan çalışmalar,vb. Aksi 
taktirde ilerleme kaydedemezler. Eğer antrenmanlardan 
sistematik bir gelişme elde edilmek isteniyorsa, dönemler 
halinde stres, adaptasyon ve toparlanma süreçleri olmalıdır







Program hazırlanırken, her aktivite için bir amaç ve sebep 
olmalıdır. Bunu şöyle bir duruma benzetebiliriz: Everest’e 
sırtınızda bir çantayla çıkmayı


 
ve diğer tarafından inmeyi 


planladığınız bir seyahat gibi - ki bu seyahate plan 
yapmadan çıkmaya hiçbirimiz kalkışmayız. Doğru rotayı


 bulmak için bir haritaya ihtiyacınız olacaktır. Çantanızı
 toparlarken, sadece size bu seyahatte gerekli olacak şeyleri 


alırsız, fazladan birşey almazsınız. Seyahatiniz sırasında 
tepelerle, vadilerle ve bunun gibi haritanızda yer almayan 
birkaç engelle baş


 
etmeniz gerekecek. İlerlemenizi 


yavaşlatacak kötü hava şartlarıyla karşılaşacaksınız. 
Ayağınız takılıp belki bir yerinizi inciteceksiniz. Böyle bir 
seyahatte bunlar gibi ihtimaller sonsuzdur, aynı


 
şekilde 


antrenmanlarda da ihtimaller sonsuzdur.







İşte bu yüzden, her sporcu için her koşul altında işe 
yarayacak tek bir program mevcut değildir. Sporcular, 
değişik seviyelerde kuvvete ve zayıflıklara sahip bireylerdir. 
Hiçbir plan mükemmel değildir ve hemen hemen bütün 
programlar sezon sırasında düzeltme ve tekrar isterler. 
Hesapta olmayan ve önceden görülemeyen birçok etkenle 
karşılaşılabilir. Örneğin; sakatlanmalar, zaman 
kısıtlamaları, antrenman teknikleri, nitelik seviyeleri, vb.  
Eğer sezon planı


 
yapmanın çabuk ve kolay bir süreç 


olduğunu düşünüyorsanız dikkat edin. İyi bir program 
yapmak zaman ve çaba ister ama sonuçları


 
sizi ödüllendirir.







Birçok antrenör antrenman yılını
 


iki veya üç bölüme ayırır. 
Hangisini kullanacağı


 
kararı


 
fizyolojik etkinlikten çok  


şampiyona yerleşimi ve önemine bağlıdır. 
Sistematik gelişim planı


 
bir yüzücünün sezonun doğru 


zamanında tepe performansa ulaşmasını
 


garantileyen en 
iyi yollardan biridir. Sistematik gelişim ayrıca sabitliği ve 
antrenman fazlasını


 
engellemeye yardım etmelidir. 


Sezonlar bu şekilde planlandığında ilk başlardaki gelişme 
biraz daha yavaş


 
olabilir, ancak yüzücüler sonuçta daha 


yüksek adaptasyon seviyesine ve sonuç olarak daha iyi 
performansa ulaşacaklardır. 







SEZON PLANLARKEN GSEZON PLANLARKEN GÖÖZ Z ÖÖNNÜÜNE NE 
ALMAMIZ GEREKEN KONULARALMAMIZ GEREKEN KONULAR 


-- Sporcunun yaSporcunun yaşışı
 -- CinsiyetiCinsiyeti 


-- BranBranşışı
 -- ÖÖnceki sezon antrenman miktarnceki sezon antrenman miktarıı


 
ve sayve sayııssıı


 -- Hedef yarHedef yarışıışı
 


veya yarveya yarışışlarlarıı
 


( 1( 1--2 )2 ) 
-- Sezon iSezon iççerisinde test ve test yarerisinde test ve test yarışışlarlarıı


 -- Gecen sezon kara Gecen sezon kara ççalalışışma miktarma miktarıı
 -- Sezon baSezon başşlaglagııçç ve bitive bitişş


 
tarihitarihi 


-- Sezon iSezon iççi sai sağğllıık taramalark taramalarıı







TTüüm yukarm yukarııda saydda saydııklarklarıımmııza ilaveten; Bir antrenman za ilaveten; Bir antrenman 
programprogramıınnıı


 
kalitesi ve bakalitesi ve başşararııssıı


 
bbüüyyüük k ööllçüçüde antrende antrenöörrüün n 


dedeğğerlendirme, gelierlendirme, gelişştirme, ytirme, yöönetme ve antrenmannetme ve antrenmanıı
 sporcunun ihtiyasporcunun ihtiyaççlarlarıına uygun hale getirme kabiliyetine na uygun hale getirme kabiliyetine 


babağğllııddıır. Etkili bir sezon antrenman programr. Etkili bir sezon antrenman programıı
 


planlarken, planlarken, 
ggöözzüünnüüzzüün n öönnüünde amande amaççlar olmallar olmalııddıır. Yr. Yüüzczcüünnüün aman amaççlarlarıı


 neler? Haftalneler? Haftalıık amak amaççlar neler? Ayllar neler? Aylıık? Yk? Yııllllıık? Bunlark? Bunlarıı
 


yazyazıın. n. 
Ne baNe başşarmak istediarmak istediğğinize kara verin ve sporcularinize kara verin ve sporcularıınnıızzıı


 
buna buna 


ulaulaşşttıırmak irmak iççin bir program yapin bir program yapıın, bunu da yazn, bunu da yazıın.n.







Bir sporcu fiziksel olarak ne kadar formda olursa olsun, Bir sporcu fiziksel olarak ne kadar formda olursa olsun, 
eeğğer antrenmanda yer antrenmanda yüükleme yoksa (yeterli dinlenmeyle kleme yoksa (yeterli dinlenmeyle 
birlikte) adaptasyon gerbirlikte) adaptasyon gerççekleekleşşmeyecektir. Bu aslmeyecektir. Bu aslıında, nda, 
antrenmanda kabul edilmesi/benimsenmesi gereken en antrenmanda kabul edilmesi/benimsenmesi gereken en 
öönemli kavramdnemli kavramdıır. Aynr. Aynıı


 
zamanda da uygulanmaszamanda da uygulanmasıı


 
en zor en zor 


olandolandıır. Ne zaman ve ne kadar sr. Ne zaman ve ne kadar süüreyle areyle aşışırrıı
 


yyüüklemek klemek 
gerektigerektiğğini bilmek, planlanmini bilmek, planlanmışış


 
bir antrenmanda en zor bir antrenmanda en zor 


olan bolan bööllüümdmdüür. r. 







ArttArttıırmalrmalıı
 


yyüükleme ilkesi Dr.Hans Selyekleme ilkesi Dr.Hans Selye’’nin nin 
ççalalışışmalarmalarıından yola ndan yola ççııkkıılarak gelilarak gelişştirilmitirilmişştir. Selye, tir. Selye, 
zihinsel ve fiziksel stres konusundaki zihinsel ve fiziksel stres konusundaki ççalalışışmalarmalarıın n 
ööncncüüssüüddüür. r. ““Genel Adaptasyon SendromuGenel Adaptasyon Sendromu”” terimini terimini 
literatliteratüüre sokmure sokmuşştur.(GAS) Selye, etur.(GAS) Selye, eğğer biyolojik bir er biyolojik bir 
organizmayorganizmayıı


 
stresle ystresle yüüklerseniz, buna adapte olup daha klerseniz, buna adapte olup daha 


kuvvetlenecekuvvetleneceğğini bulmuini bulmuşştur.  Ama tur.  Ama şşunu da bulmuunu da bulmuşştur tur 
ki, eki, eğğer yer yüüklemeyi klemeyi ççok aok aşışırrıı


 
yaparsanyaparsanıız, organizma z, organizma ööllüür. r. 


Spor fizyologlarSpor fizyologlarıı
 


bu prensibi, sporcularbu prensibi, sporcularıın fizyolojik n fizyolojik 
adaptasyonlaradaptasyonlarıınnıın devamn devamıınnıı


 
sasağğlamak ilamak iççin in 


kullanmkullanmışışlardlardıır. r. 







Ortak yapOrtak yapıılan bir hata da, antrenmanlan bir hata da, antrenmanıın mesafe olarak n mesafe olarak 
ggöörrüülmesidir. Ylmesidir. Yüükleme, sadece sporcuyu daha zor kleme, sadece sporcuyu daha zor 
antrenman yapmaya zorlayantrenman yapmaya zorlayııp, daha uzun , daha yop, daha uzun , daha yoğğun un 
ççalalışışttıırmak ve performansrmak ve performansıınnıın yn yüükselmesini beklemek kselmesini beklemek 
dedeğğildir. Bir noktada, sporcu sildir. Bir noktada, sporcu süürantrene olacak, zihinsel rantrene olacak, zihinsel 
olarak olarak çöçökecek ve performanskecek ve performansıı


 
ddüüşşecektir.ecektir.







Teoriden pratiTeoriden pratiğğe gee geççiişşin ilk adin ilk adıımmıı antrene edilebilir antrene edilebilir 
bbööllüümleri ve onlarmleri ve onlarıın antrenman yn antrenman yııllıındaki yerlerini ndaki yerlerini 
belirlemektedir. Bu bbelirlemektedir. Bu bööllüümlerden bazmlerden bazıılarlarıı, aerobik kapasite , aerobik kapasite 
gibi, gibi, ööncelikle fiziksel olacaktncelikle fiziksel olacaktıır, r, çüçünknküü sudaki sudaki 
antrenmanantrenmanıın bn büüyyüük bk bööllüümmüü bunlarbunlarıın n 
mmüükemmellekemmelleşştirmeye ytirmeye yööneliktir. Dineliktir. Diğğer ber bööllüümler de, mler de, 
zaman yzaman yöönetimi gibi netimi gibi öözellikle komutsal olacaktzellikle komutsal olacaktıır. r. 
AntrenAntrenöörler derslerden alrler derslerden alıınan bilgileri gnan bilgileri güünlnlüük k 
antrenmanlara aktarma konusunda yantrenmanlara aktarma konusunda yüüzzüüccüüleri  leri  
cesaretlendirmelidir. cesaretlendirmelidir. ŞŞimdi, bir sezon planimdi, bir sezon planıına dahil na dahil 
edilecek antrene edilebilir bedilecek antrene edilebilir bööllüümlerin semlerin seççimi imi üüzerinde zerinde 
yorum yapacayorum yapacağığım.m.







Antrene edilebilir bölümler 


Başta gelenler, antrenmanın metabolik bölümleri, 
aerobik kapasite, anaerobik kuvvet ve aerobik ve 
anaerobik kas dayanıklılığıdır. Bunlar yıl boyunca her 
sezonun makro döngüsünün yapısında merkez 
olmalıdır. Aynı


 
değerde önemli olan bir şey de kulaç 


tekniklerinin gelişimidir. Kulaçlar her  sezonun başında 
düzeltilmeli ve otomatikleştirilmelidir ki sporcular 
yarışmalarda bunun üzerinde bilinçli düşünmeye ihtiyaç 
duymadan doğru kulaçları


 
kullanabilsinler. Sporcular 


ayrıca her müsabaka için ideal kulaç oran 
kombinasyonları


 
ve kulaç uzunluğu düşünülerek 


çalıştırılmalıdır. Yüzücü iyi kulaç mekaniği geliştirdikten 
sonra, yarışmalarda aşırı


 
yorgunluk ve ağrı


 hissetmemek için kendilerini zorlamalıdır ki yeterince 
etkili olabilsinler







Antrene edilebilir bAntrene edilebilir bööllüümler belirlendikten sonra sezon mler belirlendikten sonra sezon 
planlamasplanlamasıında bir sonraki adnda bir sonraki adıım belirli antrenman ve yarm belirli antrenman ve yarışış


 amaamaççlarlarıı
 


ile bile bööllüümlere ayrmlere ayrıılmaslmasııddıır. Bunu takiben , giderek r. Bunu takiben , giderek 
artan aartan aşışırrıı


 
yyüükleme bkleme bööllüümden bmden bööllüüme uygulandme uygulandığıığı


 
zaman zaman 


her sezon  safhasher sezon  safhasıı
 


daha kdaha küçüüçük bk bööllüümlere ayrmlere ayrıılarak larak 
yapyapıılandlandıırma irma işşlemine lemine ““ DDööngngüü Antrenman Antrenman ”” denirdenir







Antrenman dAntrenman dööngngüüleri leri ““ MakrodMakrodööngngü”ü” , , ““ 
MezodMezodööngngü”ü” ve ve ““ MicrodMicrodööngngü”ü” olarak olarak 
bilinen 3 ana kategoriye ayrbilinen 3 ana kategoriye ayrııllıır.r.







ANTRENMAN    TANTRENMAN    TİİPLERPLERİİ


KATEGORİ TOPLAM 
SET


TEKRAR
MESAFELERİ


DİNLENME KALP ATIŞI YOĞUNLUK 
HIZI


LAKTAT


REC Herhangi Herhangi - <%60


120


<%80 Başlangıç 1-2 mM


EN1  Aerobik 3000 100-3000 10-30 saniye %60-%70
120-150


%80-%95 1-3 mM


EN2  Aerobik Eşik 2400 50-400 10-30 saniye %70-%85
160-170


%95-%103 3-5 mM


EN3 
MaxVo2


1200 25-300 30 san.-2 dak. >%85
180-190


%103-%107 4-10 mM


SP1
Laktik Asit Tolerans


600
25-200 1:1 –


 


1:2 %100


190-200


%90-%95 
en iyi 100


10-20 mM


SP2


Laktik Asit Üretim
400


25-50 1:2 –


 


1:8 %100


190-200


%95-%105
en iyi 100


10-20 mM


SP3
Hız ve Güç


100-150 10-25 >60 saniye - >%105
en iyi 100


-







SEZONU PLANISEZONU PLANI


-- SEZONA GSEZONA GİİRRİŞİŞ
-- AEROBAEROBİİKK
-- ANAEROBANAEROBİİKK
--YARIYARIŞŞA A ÖÖZGZGÜÜ ANTRENMAN BANTRENMAN BÖÖLLÜÜMMÜÜ
--YARIYARIŞŞMAMA







SEZONA GSEZONA GİİRRİŞİŞ


I.DERECE VURGU  EN1  % 50I.DERECE VURGU  EN1  % 50
II.DERECE VURGU EN2  % 35II.DERECE VURGU EN2  % 35
KORUMA               SP3  %15KORUMA               SP3  %15
HAFTA  1HAFTA  1--55
8 HAFTALIK B8 HAFTALIK BİİR SEZONDA 3R SEZONDA 3
16 HAFTALIK B16 HAFTALIK BİİR SEZONDA 5R SEZONDA 5
24 HAFTALIK B24 HAFTALIK BİİR SEZONDA 5R SEZONDA 5







AEROBAEROBİİKK


I. DERECE VURGU  EN1/EN2 % 50I. DERECE VURGU  EN1/EN2 % 50
II.DERECE VURGU  EN3        % 35II.DERECE VURGU  EN3        % 35
KORUMA               SP1/SP3  % 15KORUMA               SP1/SP3  % 15
HAFTA 3HAFTA 3--88
8 HAFTALIK B8 HAFTALIK BİİR SEZONDA 1R SEZONDA 1
16 HAFTALIK B16 HAFTALIK BİİR SEZONDA 3R SEZONDA 3
24 HAFTALIK B24 HAFTALIK BİİR SEZONDA 5R SEZONDA 5







ANAEROBANAEROBİİKK


I. DERECE VURGU  EN3/SP1  % 50I. DERECE VURGU  EN3/SP1  % 50
II.DERECE VURGU  EN1/EN2  % 35II.DERECE VURGU  EN1/EN2  % 35
KORUMA                SP2/SP3  % 15KORUMA                SP2/SP3  % 15
HAFTA 2HAFTA 2--55
8 HAFTALIK B8 HAFTALIK BİİR SEZONDA 2R SEZONDA 2--55
16 HAFTALIK B16 HAFTALIK BİİR SEZONDA 2R SEZONDA 2
24 HAFTALIK B24 HAFTALIK BİİR SEZONDA 5R SEZONDA 5







YARIYARIŞŞA A ÖÖZGZGÜÜ ANTRENMANANTRENMAN


I. DERECE VURGU  SP1/SP2   % 50I. DERECE VURGU  SP1/SP2   % 50
II.DERECE VURGU  SP3         % 35II.DERECE VURGU  SP3         % 35
KORUMA               EN1/EN2  % 15KORUMA               EN1/EN2  % 15
HAFTA 1HAFTA 1--44
8 HAFTALIK B8 HAFTALIK BİİR SEZONDA   1R SEZONDA   1
16 HAFTALIK B16 HAFTALIK BİİR SEZONDA   2R SEZONDA   2
24 HAFTALIK B24 HAFTALIK BİİR SEZONDA   3R SEZONDA   3--55







YARIYARIŞŞMAMA


I. DERECE VURGU  SP1/SP2   % 50I. DERECE VURGU  SP1/SP2   % 50
II.DERECE VURGU  SP3         % 35II.DERECE VURGU  SP3         % 35
KORUMA               EN1/EN2  % 15KORUMA               EN1/EN2  % 15
HAFTA 1HAFTA 1--55
8 HAFTALIK B8 HAFTALIK BİİR SEZONDA   1R SEZONDA   1
16 HAFTALIK B16 HAFTALIK BİİR SEZONDA   1R SEZONDA   1
24 HAFTALIK B24 HAFTALIK BİİR SEZONDA   1R SEZONDA   1--33







Genel hazGenel hazıırlrlıık safhask safhasıındaki hedef ve ndaki hedef ve 
prosedprosedüürler:rler:


Hedefler:Hedefler:
Aerobik kapasiteyi, Aerobik kapasiteyi, öözellikle dolazellikle dolaşışım ve solunum m ve solunum 
fonksiyonlarfonksiyonlarıınnıı


 
geligelişştirir; bu fonksiyonlar kaslara oksijen tirir; bu fonksiyonlar kaslara oksijen 


iletimini ve yavailetimini ve yavaşş
 


kaskasıılan kas dokularlan kas dokularıınnıın laktat atn laktat atıım oranm oranıınnıı
 ve oksijen tve oksijen tüüketimini geliketimini gelişştirir.tirir.


Sprinterlerin anaerobik gSprinterlerin anaerobik güüccüünnüü geligelişştirir ve bunu ditirir ve bunu diğğer er 
yyüüzzüüccüüler  iler  iççin de sain de sağğla.la.







-- KulaKulaçç mekanimekaniğğini, baini, başşlama ve dlama ve döönnüüşşleri gelileri gelişştir.    tir.    
YYüüzzüüccüünnüün teknik zayn teknik zayııflflııklarklarıınnıı


 
ggüüce dce döönnüüşşttüür.r.


-- TTüüm kas kuvvetini arttm kas kuvvetini arttıır.r.
-- Belirli eklemlerin esnekliBelirli eklemlerin esnekliğğini arttini arttıır.r.
-- Aerobik ve anaerobik dayanAerobik ve anaerobik dayanııklklııllıık sak sağğla.la.
-- Beslenme ve zamanlamadaki hatalarBeslenme ve zamanlamadaki hatalarıı


 
ddüüzelt.zelt.


-- Giderek artan yGiderek artan yüüklenme iklenme iççin in öönerilen metod; miktarnerilen metod; miktarıı
 


arttarttıır.r.







ŞŞunlarunlarıın den değğiişşimini deimini değğerlendir;erlendir;


VO2 MAX (mVO2 MAX (müümkmküünse)nse)
Aerobik ve anaerobik eAerobik ve anaerobik eşşikik
Tepe kan laktatTepe kan laktatıı
HHıızz
Genel kas kuvvetiGenel kas kuvveti
Belirli eklemlerdeki hareket dizisiBelirli eklemlerdeki hareket dizisi







ÖÖzel Hazzel Hazıırlrlıık Safhask Safhasıı
 


iiççin Hedef ve in Hedef ve 
ProsedProsedüürler: rler: 
Hedefler: Hedefler: 
-- Orta mesafe ve mesafe yOrta mesafe ve mesafe yüüzzüüccüüleri hleri hıızlzlıı


 kaskasıılan kas dokularlan kas dokularıındaki oksijen tndaki oksijen tüüketim ve ketim ve 
laktat atlaktat atıım oranlarm oranlarıınnıı


 
geligelişştirmek tirmek üüzerinde zerinde 


yoyoğğunlaunlaşşmalmalııddıır,r,
-- BBüüttüün yn yüüzzüüccüüler , ler , öözellikle sprinterler  yavazellikle sprinterler  yavaşş


 kaskasıılan kas dokularlan kas dokularıınnıın oksijen tn oksijen tüüketim ve ketim ve 
laktat atlaktat atıım oranlarm oranlarıınnıı


 
geligelişştirmeye devam tirmeye devam 


etmelidir.etmelidir.







-- Sprinterler hSprinterler hıızlarzlarıınnıı
 


geligelişştirmeye devam etmelidir. Orta tirmeye devam etmelidir. Orta 
mesafe ve mesafe ymesafe ve mesafe yüüzzüüccüüleri hleri hıızzıı


 
elde etme elde etme ççabalarabalarıına na 


devam etmelidir.devam etmelidir.
-- YYüüzzüüccüüler kulaler kulaçç oranoranıından fedakarlndan fedakarlıık etmeden yark etmeden yarışış


 hhıızzıında kulanda kulaçç mesafesini arttmesafesini arttıırmaya rmaya ççalalışışmalmalııddıır.r.
-- Kara Kara ççalalışışmalarmalarıı, belirli kas ve eklemlerin esnekli, belirli kas ve eklemlerin esnekliğğini ini 
arttarttıırmaya yrmaya yöönelik olarak planlanmalnelik olarak planlanmalııddıır. r. 







ŞŞunlarda ki deunlarda ki değğiişşimi deimi değğerlendirin;erlendirin;


-- VO2 MAX (mVO2 MAX (müümkmküünse)nse)
-- Aerobik ve anaerobik eAerobik ve anaerobik eşşikik
-- Tepe kan laktatTepe kan laktatıı
-- Sprint hSprint hıızzıı
-- YarYarışış


 
hhıızzıında kulanda kulaçç mesafesinin gelimesafesinin gelişşimiimi


-- Su iSu iççinde yinde yüüzme kuvvetizme kuvveti
-- YYüüzmedeki belirli kas gruplarzmedeki belirli kas gruplarıınnıın kuvveti n kuvveti 
-- Belirli eklemlerdeki hareket dizisiBelirli eklemlerdeki hareket dizisi







YARIYARIŞŞMA DMA DÖÖNEMNEMİİ


AmaAmaççlar: lar: 
Aerobik ve anaerobik dayanAerobik ve anaerobik dayanııklklııllığıığı


 
arttarttıırmakrmak


YYüüzzüüccüünnüün yarn yarışış
 


adadıımmıında daha uzun snda daha uzun süüre yre yüüzme kabiliyetini zme kabiliyetini 
geligelişştirme veya tirme veya şşu anki durumundan istenen duruma geu anki durumundan istenen duruma geççme.me.
Sprinterlerin hSprinterlerin hıızzıınnıı


 
arttarttıırma ve mesafe /orta mesafe yrma ve mesafe /orta mesafe yüüzzüüccüülerinin lerinin 


anaerobik kuvvetini ideal seviyeye getirme.anaerobik kuvvetini ideal seviyeye getirme.







-- YarYarışış
 


sonlarsonlarıındaki yorgunlukta iyi kulandaki yorgunlukta iyi kulaçç mekanimekaniğğini ini 
koruma kabiliyetini gelikoruma kabiliyetini gelişştirme.tirme.
-- ÖÖzel kas kuvvetini arttzel kas kuvvetini arttıırma (belirli)rma (belirli)
-- Sprinterlerin sudaki gSprinterlerin sudaki güüccüünnüü arttarttıırma.rma.
-- Belirli eklemlerin esnekliBelirli eklemlerin esnekliğğini arttini arttıırma.rma.
-- BBüüttüün yn yüüzzüüccüülerde aerobik kapasiteyi salerde aerobik kapasiteyi sağğlama.lama.
-- AdAdıım ve yarm ve yarışış


 
niteliklerini iyileniteliklerini iyileşştirmetirme







ŞŞunlarda ki deunlarda ki değğiişşimi deimi değğerlendirin;erlendirin;


-- VO2 MAX (varsa)VO2 MAX (varsa)
-- Aerobik ve anaerobik eAerobik ve anaerobik eşşikik
-- Tepe kan laktatTepe kan laktatıı
-- YarYarışış


 
hhıızzıında kulanda kulaçç oranoranıı


 
ve kulave kulaçç mesafesi mesafesi 


arasarasıındaki ilindaki ilişşkide olumlu dekide olumlu değğiişşimler. imler. 
-- HHıız z 
-- Karadaki gKaradaki güçüç
-- Sudaki gSudaki güçüç
-- Belirli eklemlerdeki hareket dizisiBelirli eklemlerdeki hareket dizisi







TAPER   TAPER   







2007‐2008 SEZONU  BUSE GÜNAYDIN


TARİH
ÇALIŞMA


HAFTA REC EN1 EN2 EN3 SP1 SP2 SP3 TOTAL YARIŞMA/TEST


SAYISI


03.09.2007 6 1 4400 10000 6000 0 0 400 400 22200


10.09.2007 6 2 5400 12000 8400 2400 0 800 600 29600TEST     1X400


17.09.2007 8 3 6400 14000 8400 2400 600 800 600 33200TEST     4X200


24.09.2007 8 4 7400 16000 8600 2600 800 800 600 36800


01.10.2007 8 5 8400 17000 8800 3000 800 800 600 39400


08.10.2007 8 6 8400 17000 9000 3200 800 800 600 39800


15.10.2007 8 7 8600 18000 9200 3200 800 800 600 41200


22.10.2007 8 8 8400 14000 6400 2800 600 400 600 33200 KISA KULVAR    SEÇME


29.10.2007 8 9 8600 18600 9200 3200 800 800 600 41800


05.11.2007 8 10 8600 19600 9300 3200 800 800 600 42800TEST 1X100+1X200


12.11.2007 8 11 8400 17400 7500 2800 400 600 400 37500


19.11.2007 8 12 9400 21000 10400 3000 400 800 600 45600


26.11.2007 8 13 12000 17000 9000 2400 800 800 600 42600


03.12.2007 8 14 8500 15000 8000 1600 0 800 600 34500


10.12.2007 8 15 12000 9500 6000 1600 0 600 600 30300


17.12.2007 8 16 13600 7500 4500 0 400 600 600 27200


24.12.2007 8 17 6200 9600 1200 0 0 600 600 18200KISA KULVAR ŞAMPİYONASI


1.BÖLÜM TOPLAMI 144700 253200 129900 37400 8000 12000 9800 595900


1.BÖLÜM %







HAFTALIK ENERJİ


 


DAĞILIM TABLOSU  ( AEROBİK)  SAFHADA


PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR


EN1/EN2/SP3 EN1/REC REC EN1/REC EN2/EN1 EN3/EN1/SP1 OFF


KARA ÇALIŞMASI EN3//SP2/SP3 KARA ÇALIŞMASI SP2/SP3/EN1 KARA ÇALIŞMASI OFF OFF







HAFTALIK ENERJİ


 


DAĞILIM TABLOSU  ( ANAEROBİK‐YARIŞA ÖZGÜ


 


ANTRENMAN‐YARŞMA)  SAFHADA


PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR


SP2/SP3/REC EN1/REC SP1/SP2 EN1/REC SP2/SP3 EN3/EN1/SP1 OFF


KARA ÇALIŞMASI EN3/EN2 KARA ÇALIŞMASI EN1/EN2 KARA ÇALIŞMASI OFF OFF
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agendaagenda · horizontal · horizontal jumpsjumps in in athleticsathletics ……


outline & main topics
I. mile stones, development & progression


• events & techniques
• records


II. demands of horizontal jumps
• characteristics of the long jump
• characteristics of the triple jump 
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characteristics of the triple jump 
III. physics and biology of velocity & speed


• description & definition
• dimensionality of adaptations


IV. performance analysis
• diagnostic tools in training & competition
• case-study – velocity profiles and time management in triple jumps


V. summary and outlook


athleticsathletics · horizontal · horizontal jumpsjumps ......


mile stones, development and progression of horizontal jumps
long and triple jumping... from ancient to modern times…
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I. mile stones, development and progression ...I. mile stones, development and progression ...


events and techniques…
• Greek ancient time: single and multiple standing long jumps (LJ) with


halteres; take-off from bater (stone tie) into skamma
• LJ: part of Greek pentathlon (1st competition 708 B.C.; discus throw, long


jump, javelin throw, run and wrestling)
• 1472 – announcement of a jumping competition with approach and


three subsequent take-offs on one leg
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three subsequent take offs on one leg
• 18th century – introduction of the modern triple jump (TJ) in Scotland,


Ireland (hop-hop-jump technique: J. PURCELL (IRE) 15.11 m (1887))
• 19th century – German TJ after GUTSMUTHS, JAHN and LING


(jumping order right-left-right or reverse)
• 1892 – for the first time hop-step-jump technique


(J. CONNOLLY (USA) 13.71 m (1896))
• 1922-27 – W. D. H. HUBBARD and R. LEGENDRE (both USA)


introduced the “hitch-kick” technique in LJ
(e.g. HOKE 1967, BULLARD 1977)
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I. mile stones, development and progression …I. mile stones, development and progression …


world record-progression in long jumping
men women


1st official world record 
(IAAF recognition since 1912)


1901: 7.61 m
P. O´Connor (GBR)


1922: 5.15 m
M. Mejzlikova (TCH)


current world record 1991: 8.95 m
M. Powell (USA)


1988: 7.52 m
G. Chistyakova (URS)
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record-progression in triple jumping
men women


1st official world record 
(IAAF recognition since 1912)


1911: 15.12 m
D. Ahearn (USA)


1990: 14.54 m
L. Huirong (CHN)


current world record 1995: 18.29 m
J. Edwards (GBR)


1995: 15.50 m
I. Kravets (UKR)


global technical aspects of the long (LJ) and triple jump (TJ)


II. demands of horizontal jumps ...II. demands of horizontal jumps ...


• approach – run with increasing stride frequency and stride length
• jump preparation – LJ: phase of transition over 3-5 strides, change of run-up


rhythm and lowering of center of mass/gravity (CG); TJ: raising stride frequency
without reduction of stride length, no lowering of CG


• take-off (TO) – fast “snatching” (LJ) respectively active “pawing“ (TJ) flat touch-
down of jumping leg; amortization-phase (slight amortization in jumping knee of
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j p p j p
TJ); take-off movement (stretch of the hip, knee and ankle joint); angle of TO ~18-
24° (LJ) and ~12-15° towards the hop (TJ)


• flight phase(s) – LJ: “hitch-kick” or “hang” jump technique; TJ:
hop (jumping leg as a short pendulum, extended lead back of the
swing leg with an upright upper body, thigh of jumping leg above
horizontal), step (thigh of swing leg above horizontal, forward
stretch of shank, upright upper body), jump (flight techniques
variants of LJ)


• landing
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II. demands of horizontal jumps ...II. demands of horizontal jumps ...


physiological considered ...
• energy metabolism – high energy rate per time, rapid resynthesis of


adenosine tri-phosphat (ATP)
• muscle morphology – high portion of so-called fast twitch muscle fibers


TYPE IIb/IIx
• neuro-physiology – short stretch-


shortening cycle (SSC)  high short er
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shortening-cycle (SSC), high short
range elastic stiffness during TO


physical considered ...
• distance s equals (=) m, km
• time t = ms, s, min, h
• acceleration a = m · s-2


• power P (W) = force F (N) · velocity v (m s-1)
• that‘s why


(N) F
(W) P)s (mv 1- 
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characteristics of the long jump…


II. demands of horizontal jumps ...II. demands of horizontal jumps ...


• horizontal run-up velocity correlates (r = 0.84) high significant with
jumping distance (KOLLATH 1980)
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jumping distance (KOLLATH 1980)
• maximum ground reaction forces increase with longer jump distance (e.g.


KAKIHANA UND SUZUKI 2001)
• influence of kinematics on horizontal and vertical speed components


within TO (e.g. HAY 1986, KOH UND HAY 1990, FUKASHIRO ET AL.1992, KAKIHANA


ET AL. 1995, KAKIHANA UND SUZUKI 2001)
• optimum share of take-off, flight and landing distance (r = 0.44 (KOH UND


HAY 1990)) refer to overall jumping distance (HAY ET AL. 1986)
• optimum take-off angle: between 18-25° (e.g. FUKASHIRO ET AL.1992)


II. demands of horizontal jumps ...II. demands of horizontal jumps ...


long jump: influence of vaverage (m/s) 6-1 m prior to board
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jumps prior champs 2005-2009


linear increaselinear increase


adapted from OLYMPIASTÜTZPUNKT HESSEN


II. demands of horizontal jumps ...II. demands of horizontal jumps ...


speed profiles in elite LJ – characteristics and potentials
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position of vmax
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II. demands of horizontal jumps ...II. demands of horizontal jumps ...


forefoot striker (below left) long jump out of
rearfoot striker (top left) 3 to 9 strikes approach


touch-down respectively take-off – ground reaction forcesmaximum vertical ground reaction forces of investigated
long jumps
BEDI & COOPER 1977 Δ 6.16 m (n=8) 4138 N
BALLREICH 1970 Δ 6.80 m (n=20) 6684 N
KOLLATH 1980 Δ 6.64 m (n=12) 7715 N
NIGG ET AL. 1974 Δ 7.58 m (n=11) 11772 N
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triple jumps
HAY & MILLER 1985 hop / step / jump 2419 N/2860 N/2776 N
PERTUNNEN ET AL. 2000 hop-step transition 2375 N


achilles tendon can endure between 1500 N and 14000 / 18000 N...


peak vertical ground reaction forces could be expected to be up to
approximately 15 times body weight and peak horizontal force
may be 7 times body weight…


PERTUNNEN ET AL. 2000


II. demands of horizontal jumps ...II. demands of horizontal jumps ...


take-off – kinematics …


take-off angle


major forcepeak minor forcepeak
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inclination angle
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II. demands of horizontal jumps ...II. demands of horizontal jumps ...


contribution to jumping distance
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II. demands of horizontal jumps ...II. demands of horizontal jumps ...


speed and take-off angle in elite long jumpers
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optimum take-off angle 18-25° (LINTHORNE ET AL. 2001); different for each athlete 


II. demands of horizontal jumps ...II. demands of horizontal jumps ...


speed and take-off angle in elite long jumpers


current data…
S. Bayer 8.00 m 8.9 m/s 19.0°
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S. Bayer 8.00 m 8.9 m/s 19.0
N. Winter 7.54 m 8.5 m/s 19.3°


N. Gomes 6.71 m 7.7 m/s 21.2°
T. Lebedeva 6.64 m 7.7 m/s 22.4°
K. Mey Melis 6.37 m 7.5 m/s 21.8°


OLYMPIASTÜTZPUNKT HESSEN 2008 


optimum take-off angle 18-25° (LINTHORNE ET AL. 2001); different for each athlete 


characteristics of the triple jump…


II. demands of horizontal jumps ...II. demands of horizontal jumps ...


• low horizontal velocity deficits during the different take-off phases
(SORENSON 1997)
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(SORENSON 1997)
• optimum relation of flight height and horizontal velocity (YU UND HAY 1996)
• optimum knee and hip angles as well as hip acceleration during take-off


(YU UND HAY 1995, JÜRGENS 1998, PERTTUNEN ET AL. 2000)
• improvement of the jump distance relation of hop and step concerning


duration, flight height and horizontal velocity (FUKASHIRO ET AL. 1981,
FUKASHIRO UND MIYASHITA 1983, YU 1999)


• optimum percentage of phase distances: hop 35-36 %, step 30-31 %,
jump 33-35 %


movement & technique alternatives
• “power-jumper“


preferred by a strong force jumper; comparatively high CG during hop; 
smaller knee and hip angle


• “speed-jumper“ (flat-jump technique (T. NETT))
high horizontal velocity during approach and take-off to hop; relative 


II. demands of horizontal jumps ...II. demands of horizontal jumps ...


development and observations in triple jump techniques
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high horizontal velocity during approach and take off to hop; relative 
equal speed drops during partial jumps; comparatively high CG-curve 
within jump; jumping flat like a “rock on the water, throwing with a small 
angle“ 


• “Twin-Arm-Jumper“
co-ordination very demanding (preferred used by Russian jumpers (for the 
first time 1934)); flat take-off to hop


III. physics and biology of velocity & speed ...III. physics and biology of velocity & speed ...


requirements for best speed performances


• reaction ability
• mobility of the nerve-muscle system processes
• rate/velocity of force production in the muscle
• functionality of cognitive processes
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• willpower
• energy metabolism ???!!!???!!!
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III. physics and biology of velocity & speed ...III. physics and biology of velocity & speed ...


state of research findings... 
• knowledge on the time required varying adaptive


structural changes in cells and tissues of the trained
organism is insufficient


• knowledge of the selected load dynamic is also
inadequate


• it is assumed that each individual is / according to the
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it is assumed that each individual is / according to the
respective stimulus adaptable in any order


• literature provides no information on the temporal
aspects of adaptation to different training stimuli


III. physics and biology of velocity & speed ...III. physics and biology of velocity & speed ...


conclusion – for a targeted speed training there are currently
unfavorable perceptions...
• training contents are phenomenologically and empirically justified, the so-


called specific training is often not feasible, and a persistent source of
seemingly inexplicable failures in training…


• metabolic profiles largely missing
• little regard to biological factors
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• little regard to biological factors
• some parts of the energy supply are (relatively short-term) modifiable 


influence on the periodization
• for training/load specifications there exist “apparently clear" allocations


of energy supply units respectively the applicable training content
• focus on "maximizing principle" (permanent realization of the "principle


of progressive load” design, etc.)
• whether appropriate training content lead to expected adjustments is


finally a) uncertain and b) unique


IV. IV. performanceperformance analysisanalysis ......


optimization of performance through... 
• talent identification and promotion
• training


physical condition (lat. conditio = requirement; those complex of sporting
performance which is specified through the structure and function of energy
distributing organ systems notably)
technology (coaching of movement in terms of physical dimensionality and
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performance analysis
scientific support


technology (coaching of movement in terms of physical dimensionality and
capacity)


• individual scientific support among others through a comprehensive
presentation and efficiency review of the training methodology,
experimental and intervention studies and mathematical modeling (biology
(performance physiology) and interdisciplinary biomechanics)


measuring technology & biomechanical analysis...
• video analyses 2D or 3D (sometimes recording rate >100 Hz)
• power measurements (e.g. take-off)
• electromyographies
• speed measurements


li ht b (  t 1  6  d 11  i t th b d)


IV. IV. performanceperformance analysisanalysis ......


performance analysis in horizontal jumps
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light beams (e.g. at 1 m, 6 m and 11 m prior to the board)
laser distance measurements (Laveg)


traditional biomechanical motion analysis


IV. IV. performanceperformance analysisanalysis ......


phasephase jumpsjumpstaketake--offoff toto hhopop
ssteptep aandnd jjumpump


vvhorizhoriz.. (m(m ss--11))


vvvertvert.. (m(m ss--11))
TOTO angleangle ((°°))


traditional research topics
• mechanical-energetic processes and their influence on jumping performance
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approachapproach: : averageaverage
speedspeed betweenbetween
1111--6 6 m m andand 66--1 m 1 m 
priorprior toto thethe boardboard


vvsectorsector (m(m ss--11))


landinglanding
landinglanding deficitdeficit


calculationcalculation ofof effectiveeffective distancedistance ((DDeffeff))
(=(= officialofficial distancedistance plusplus toetoe--toto--boardboard distancedistance))


mechanical energetic processes and their influence on jumping performance
(e.g. workgroups C. BOSCO, G.-P. BRÜGGEMANN & A. ARAMPATZIS, P. KOMI)


• selective kinematic characteristics (e.g. workgroups S. FUKASHIRO, J.G. HAY, P.
KOMI, A. LEES & P. GRAHAM-SMITH, N.P.LINTHORNE, A. OGANDZANOV, A. SEYFARTH)


• competition analyses (e.g. SUŠANKA ET AL. 1987, BRÜGGEMANN 1990,
BRÜGGEMANN & ARAMPATZIS 1997, SORENSON 1997, KYRÖLÄINEN ET AL. 2007)


• jumping techniques (e.g. workgroups J.G. HAY, E. HUTT)


traditional biomechanical motion analysis


IV. IV. performanceperformance analysisanalysis ......


phasephase jumpsjumpstaketake--offoff toto hhopop
ssteptep aandnd jjumpump


vvhorizhoriz.. (m(m ss--11))


vvvertvert.. (m(m ss--11))
TOTO angleangle ((°°))


traditional research topics
• mechanical-energetic processes and their influence on jumping performance


tendencies & consequencies


• in contrast to well known statements regarding dependency of achieved jump
distances upon available horizontal velocity in run-up in general (HAY 1992)
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approachapproach: : averageaverage
speedspeed betweenbetween
1111--6 6 m m andand 66--1 m 1 m 
priorprior toto thethe boardboard


vvsectorsector (m(m ss--11))


landinglanding
landinglanding deficitdeficit


calculationcalculation ofof effectiveeffective distancedistance ((DDeffeff))
(=(= officialofficial distancedistance plusplus toetoe--toto--boardboard distancedistance))


mechanical energetic processes and their influence on jumping performance
(e.g. workgroups C. BOSCO, G.-P. BRÜGGEMANN & A. ARAMPATZIS, P. KOMI)


• selective kinematic characteristics (e.g. workgroups S. FUKASHIRO, J.G. HAY, P.
KOMI, A. LEES & P. GRAHAM-SMITH, N.P.LINTHORNE, A. OGANDZANOV, A. SEYFARTH)


• competition analyses (e.g. SUŠANKA ET AL. 1987, BRÜGGEMANN 1990,
BRÜGGEMANN & ARAMPATZIS 1997, SORENSON 1997, KYRÖLÄINEN ET AL. 2007)


• jumping techniques (e.g. workgroups J.G. HAY, E. HUTT)


p y p g ( )
and each of the take-offs in particular (NIESSEN ET AT. 2004 & 2005) there is
limited information about velocity profiles, stride pattern and time management
(TM) in preparation for TO in elite jumpers


• the behavior and influence of selected horizontal speed profiles and individual
TM in different performance levels, techniques and between genders well be
shown
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case study – velocity profiles & time management in triple jump


IV. IV. performanceperformance analysisanalysis ......
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schematic velocity profile in the horizontal jumps...


IV. IV. performanceperformance analysisanalysis ......


performance biomechanics


v (m s-1) maximum velocity


decrease of velocity
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s (m)board


acceleration


decrease of velocity
speed drop


approach length ~ 34-46 m


IV. IV. performanceperformance analysisanalysis ......


training and competition accompanying measures


laser distance device
Laveg LDM 300 C Sport
frequency 100 Hz


19 19 competitionscompetitions
&&


6 6 training campstraining camps


2662 speed and 
video analyses
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……digital
video recording


e.g. Sony DCR TRV 900E


IV. IV. performanceperformance analysisanalysis ......


speed and kinematic analyses


Dartfish DartTrainer
Professional 4.0
Dartfish DartTrainer
Professional 4.0


DM ‘06
16.99 m (eff. 17.12 m)


LavegDrei 1 0
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DAS 3.9
LavegDrei 1.0


AdGraphAdGraph


9.00


9.50


10.00


10.50


11.00 SpJ 17.19 m
SpJ 17.22 m
SpJ 17.30 m
SpJ 17.54 m
SpJ 17.75 m
PoJ 17.06 m
PoJ 17.13 m
PoJ 17.19 m
PoJ 17.39 m
TwJ 17.04 m
TwJ 17.14 m
TwJ 17.25 ms-1


)


„Speed-Jumper“


„Power-Jumper“


„Twin-Arm-Jumper“


Deff


IV. IV. performanceperformance analysisanalysis ......


comparison of speed profiles


i d d i ( ) f 10 2 1 i
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-15 -10 -5 0 5 10 15


6.50


7.00


7.50


8.00


8.50


TwJ 17.31 m
TwJ 17.36 m
TwJ 17.43 m
TwJ 17.49 m
TwJ 17.56 m
TwJ 17.61 m


run-up board phase jumps


v 
(m


 s


distance (m)


• maximum speed during run-up (vmax) range from > 10.2 m s-1 im men
(TJ >17 m) and > 9.1 m s-1 im women (TJ >14.5 m)
(e.g. NIESSEN ET AL. 2003 & 2004)


• horizontal speed drops during take-off position to hop, step and jump
(HAY 1992, HAY 1999, NIESSEN ET AL. 2003):
TJ♂ (-1 m s-1) vs. TJ♀ (-0.7 m s-1); TJElite vs. TJMedium; Speed-Jumper
vs. Twin-Arm-Jumper


IV. IV. performanceperformance analysisanalysis ......


TJelite ♂ >16.5 m
♀ >14.0 m


TJmedium ♂ <16.5 m
♀ <14.0 m
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approach


competition velocity profiles & time management


• CVP-course analogue for both gender; TM profiles of TJ♂ and TJ♀ are similar
• findings concerning speed indices: inter-individual (Δ up to 5.5%) and intra-


individual (range: 0-5.5%) variable
l i ifi TM d i i f h fli h h d l h di i
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comparison (Δ %) of  CVP 
and TM in different 
performance levels 
(ANOVA: p≤0.05*; 
p ≤0.01**; p ≤0.001***)
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• largest significant TM-deviation for hop flight phase due to longer hop distance in
TJElite


• highest significant differences between TJElite and TJMedium: CVP indices during
approach and TOPHop as well as for TM indices during appoach (15-2m (♂);
15-0m (♀) prior poard) and hop-step transition (mainly in TJ♀)
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3D-area plot (square
adaptation) of vmax


(m s-1), POSvmax (m)
(inverse scale) and
Deff (m) (n=79 jumps)


IV. IV. performanceperformance analysisanalysis ......
CVP – position of vmax (POSvmax), vmax und Deff
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 18,2
 über 


IV. IV. performanceperformance analysisanalysis ......


 5,6
 5,8
 6
 6,2
 6,4
 6,6
 6,8
 7
 7,2
7 4


POSvmax (m)


Deff, boardv-drop and POSvmax
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 7,4
 7,6
 7,8
 über 


3D-area plot (square
adaptation) of vrun-up-speed
drop at the board (m s-1), Deff


(m) and POSvmax (m) (n=79
jumps)


• an important factor in elite jump performance: execution of a fast, accurate and
controlled approach run, even when wind conditions are inconsistent


• time management profiles in both gender similarly, but point out significant
differences in run-up and H-S transition findings between various levels.


• good prerequisites of elite TJ performance: high vmax combined with its
maintenance during H, S and J, short contact times


k l l 10 2 / (TJ 17 ) 9 1 /
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• peak velocity values in run-up: > 10.2 m/s in men (TJ > 17 m) resp. > 9.1 m/s
in women (TJ > 14.5 m); no statistically relevant relationship between vmax and
effective distance in elite TJ (e.g. KYRÖLÄINEN ET AL. 2005, NIESSEN ET AL. 2005).


• maximum speed (>10 m/s) needs to be achieved between 6 and 7.5 m prior to
the board (POSvmax) in order to hit this accurately and relatively flat to hop TO;
the faster the athlete, the broader away POSvmax and the more precisely steering
on stride pattern with less speed drop to H TO due to time pressure; somewhat
slower athletes have also to render more accurate pattern of the last two strides to
compensate distance pressure due to nearer POSvmax; elite female TJ attain lower
vmax and therefore closer POSvmax compared to elite male TJ (NIESSEN ET AL. 2006).


• furthermore decisive the higher absolute horizontal velocity combined with an
optimum TO angle at TO H and TO S the bigger phase distances of hop and
step.


• summarizing, selected visualization techniques (NIESSEN ET AL. 2003) as well as
the analysis of velocity profiles (especially last strides of run-up and TO H & S)


d ti t i ll t lti l i f ti t h d
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and time management give excellent multiple information to coaches and
athletes, which helps to individually adjust training and ultimately jump
performance.
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AdolesanAdolesan  SporcularSporcular


DoDoçç. Dr. Orhan Derman . Dr. Orhan Derman 







NiNiççin  spor yapin  spor yapııllıır ?r ?


SaSağğllııkk


KoordinasyonKoordinasyon


Kendine gKendine güüvenven


Sosyal iliSosyal ilişşkiyi arttkiyi arttıırmarma



http://www.yenikoyvoleybolihtisas.org/img/news/93241707p_beglez030986web.jpg





NiNiççin in adolesanlaradolesanlar
 


spor aktivitelerine katspor aktivitelerine katııllıırlar ?rlar ?


Kendine gKendine güüven duymak ve baven duymak ve başşararııllıı olduolduğğunu unu 
hissetmekhissetmek


Can sCan sııkkııntntııssıınnıı gidermek gidermek 


SosyalleSosyalleşşmek mek 


Akran ve aile baskAkran ve aile baskııssıınnıı ortadan kaldortadan kaldıırmakrmak


Riskli davranRiskli davranışışlarda bulunmak larda bulunmak 


EEğğlenmeklenmek



http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.kenthaber.com/Resimler/2007/01/13/00148290.jpg&imgrefurl=http://www.kenthaber.com/Arsiv/Haberler/2007/Ocak/13/Haber_198837.aspx&h=243&w=290&sz=21&hl=tr&start=63&um=1&tbnid=d3vlb4kLn8eF2M:&tbnh=96&tbnw=115&prev=





DDüünya Sanya Sağğllıık tek teşşkilatkilatıına gna gööre;re;


AdolesanAdolesan ; 10; 10--19 ya19 yaşş arasarasıı


GenGençç ; 15 ; 15 –– 24 ya24 yaşş arasarasıı


GenGenççlik ; 10lik ; 10--24 ya24 yaşş arasarasııddıır.r.



http://www.muglagsim.gov.tr/imgs/PYTAU3VKIT11601281517-big.jpg





AdolesanaAdolesana
 


spor yapmasspor yapmasıı
 


iiççin nasin nasııl yardl yardıımcmcıı
 


olunur ?olunur ?


Uygun deUygun değğerlendirme (Fiziksel,Ruhsal)erlendirme (Fiziksel,Ruhsal)


Uygun kondisyon programUygun kondisyon programıı ve kazalardan ve kazalardan 
korunma hakkkorunma hakkıında bilgi vermenda bilgi verme


HayatHayatıı boyunca devam edebileceboyunca devam edebileceğği i 
aktiviteleri tavsiye etmeaktiviteleri tavsiye etme
HollandaHollanda dada yapyapıılanlan bbir ir ççalalışışmada 13mada 13--27 ya27 yaşşlarlarıı arasarasıında spor yapan 233 kinda spor yapan 233 kişşinin %77 si 15 inin %77 si 15 
yyııl sonra da spor yapl sonra da spor yapııyoryor


KonsKonsüültasyon, eltasyon, eğğitimci, ekip doktorluitimci, ekip doktorluğğuu



http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://img215.imageshack.us/img215/2020/37fn1.jpg&imgrefurl=http://www.miqrop.net/forum/iste-o-anlar-t-18580-2.html&h=461&w=326&sz=33&hl=tr&start=43&um=1&tbnid=NjgJiOhZDuTYDM:&tbnh=128&tbnw=91&prev=





AdolesanAdolesan  ddöönemde gelinemde gelişşimim


Fiziksel GeliFiziksel Gelişşimim
AdolesanAdolesan ddöönemde erinemde erişşkin boyun %20 kin boyun %20 -- %25 i a%25 i ağığırlrlığıığın %50 i kazann %50 i kazanııllıırr


Erkeklerde 25Erkeklerde 25--30 cm30 cm


KKıızlarda 18zlarda 18--23 cm23 cm


BBüüyyüüme ayaklardan bame ayaklardan başşlarlar


Cinsel GeliCinsel Gelişşim im 
Cinsel yaCinsel yaşşama aday olma stresi vardama aday olma stresi vardıırr


PsikososyalPsikososyal GeliGelişşimim
En son geliEn son gelişşim gim göösterirsterir







Uygun spor iUygun spor iççin kriterler nelerdir?in kriterler nelerdir?


SeSeççilen sporun cinsiilen sporun cinsi


Spor yaparken dSpor yaparken düüşşüünnüülen hedeflen hedef


DayanDayanııklklııllıık, hk, hıız, kuvvet ve z, kuvvet ve ççeviklikeviklik


Spor yapmadaki beceriSpor yapmadaki beceri


Fizik muayeneFizik muayene



http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://mselcuk.com/blog/images/C_3_photogallery_50_photos_foto_11_imagebig.jpg&imgrefurl=http://www.mselcuk.com/blog/2006/02/page/2/&h=360&w=540&sz=16&hl=tr&start=74&um=1&tbnid=_q4ojFfWn8kfPM:&tbnh=88&tbnw=132&prev=





SaSağğllıık kontrollerik kontrolleri


Spor iSpor iççin in ççalalışışmalara bamalara başşlamadan lamadan 


en az en az 6 6 hafta hafta öönce yapnce yapıılmallmalııddıır.r.



http://www.gurbetport.com/site/images/haberler/dunyakupasi/trjapon/sevinc5_de.jpg





MuayenedeMuayenede


BBüüyyüüme parametrelerime parametreleri


Kan basKan basııncncıı


KardiyopulmonerKardiyopulmoner sistem muayenesisistem muayenesi


KasKas--iskelet sistem muayenesiiskelet sistem muayenesi


İİmmmmüünizasyonnizasyon


GGöörme muayenesirme muayenesi







KardiyovaskKardiyovasküülerler
 


sistem muayenesinde sistem muayenesinde 


dikkat edilecek noktalar ;dikkat edilecek noktalar ;


ÜÜffüürrüümm
ÇÇarparpııntntıı
SenkopSenkop
DispneDispne
Ailede Ailede ööllüüm <50 yam <50 yaşş
KafeinKafein,, nikotin ve nikotin ve efedrinefedrin kullankullanıımmıınnıı







KardiyovaskKardiyovasküülerler  problemlerproblemler


HipertrofikHipertrofik KardiomiyopatiKardiomiyopati
KonjenitalKonjenital koroner arter anomalilerikoroner arter anomalileri
Mitral Mitral valvvalv prolapsusuprolapsusu
MyokarditisMyokarditis
Sistemik hipertansiyon Sistemik hipertansiyon 
Uzun QT aralUzun QT aralığıığı
AritmiAritmi







İİskelet skelet ––  Kas sistemindeki Kas sistemindeki 


problemlerproblemler


EsneklikEsneklik


GevGevşşeklikeklik


AdeleAdele kuvvetikuvveti


ÖÖnceki kazadan yeterli nceki kazadan yeterli rehabiliterehabilite olamamakolamamak


İİskelet anomalileri ve dskelet anomalileri ve düüzensizliklerizensizlikleri



http://kouha.kou.edu.tr/foto/2007-05-21/F18273B7C733EAC.jpg





Spor yapmak iSpor yapmak iççin uygun in uygun şşartlar;artlar;


VVüüccüütt yapyapııssıı


KardiovaskKardiovasküülerler uygunluk (uygunluk (MaxMax OO22 ttüüketimi)ketimi)


Kuvvet (DirenKuvvet (Dirençç eeğğitimi)itimi)


Esneklik (Germe)Esneklik (Germe)



http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://img259.imageshack.us/img259/7104/2candostlariyizcomnd2.jpg&imgrefurl=http://www.candostlariyiz.com/forum/index.php%3Fshowtopic%3D3702&h=455&w=400&sz=63&hl=tr&start=34&um=1&tbnid=ZCB7cB9zSX5IXM:&tbnh=128&tbnw=113&prev=





Sosyal Sosyal ööğğrenme ;renme ;


Rol model alma Rol model alma 


RekabetRekabet


İİyi koyi koççla beraber la beraber ççalalışışmama


GGüüvenirlilikvenirlilik







Sporcu iSporcu iççin psikolojik yin psikolojik yöönden nden 


öönemli iki nokta;nemli iki nokta;


İşİş motivasyonumotivasyonu


İşİş tatmini tatmini 







İşİş  MotivasyonuMotivasyonu


Hakkaniyet teorisiHakkaniyet teorisi


BiliBilişşsel desel değğerlendirme teorisierlendirme teorisi


Hedef belirleme teorisiHedef belirleme teorisi


Kontrol teorisiKontrol teorisi


SosyalSosyal--bilibilişşsel teorisel teori







Motivasyon ne demektir?Motivasyon ne demektir?


KiKişşinin hem kendi iinin hem kendi iççindeki hem de dindeki hem de dışıışında nda 


oluoluşşan enerji veren bir dizi gan enerji veren bir dizi güüccüün in işşle le 


iliilişşkili davrankili davranışışlarlarıı babaşşlatmaslatmasıı, bu , bu 


davrandavranışışlarlarıın n şşeklini, yeklini, yöönnüünnüü, yo, yoğğunluunluğğunu unu 


ve devamlve devamlııllığıığınnıı belirlemesidir. belirlemesidir. 







Motivasyonda ilk tanMotivasyonda ilk tanıımlamamlama


Enerji veren gEnerji veren güçüçleri aleri aççııklayan klayan -- beklenti temelli model olan bilebeklenti temelli model olan bileşşke ke 


teorisidir.teorisidir.


Fizyolojik ihtiyaFizyolojik ihtiyaççtan mahrum kalmantan mahrum kalmanıın roln rolüü olduolduğğu du düürtrtüü teorileri.teorileri.


PekiPekişştirme teorisinde, davrantirme teorisinde, davranışıışın temel n temel belirleyecilerinbelirleyecilerin eski eski 


davrandavranışışlarla ililarla ilişşkili sonukili sonuççlar ve/veya lar ve/veya ööddüüller olmasller olmasıı


İİhtiyahtiyaçç teorilerinde ise, psikolojik ihtiyateorilerinde ise, psikolojik ihtiyaççlar veya delar veya değğerlerin etkisierlerin etkisi







Hakkaniyet teorisiHakkaniyet teorisi


DeDeğğiişş ––tokutokuşş hakkaniyetihakkaniyeti


Adil olarak algAdil olarak algıılama  ve bunun tatmin lama  ve bunun tatmin 
duygusuna yol aduygusuna yol aççmasmasıı


ÖÖrgrgüütsel aidiyet davrantsel aidiyet davranışıışınnıın vuku bulmasn vuku bulmasıı







Hakkaniyet teorisi ile ilgili sorunlarHakkaniyet teorisi ile ilgili sorunlar


YordayYordayııccıı yararlyararlığıığınnıın sn sıınnıırlrlıı olmasolmasıı


Bireysel farklBireysel farklııllııklarklar


SSööz konusu z konusu ööteki hakkteki hakkıındaki belirsizlikndaki belirsizlik


ProsedProsedüürelrel adalet gerekliliadalet gerekliliğği i 







Beklenti teorisi (DAB)Beklenti teorisi (DAB)


BeklentiBeklenti


AraAraççsallsallııkk


DeDeğğerer







Beklenti teorisinin Beklenti teorisinin üçüç  dedeğğiişşkeni;keni;


Bireyin tercihiBireyin tercihi


Bireyin niyetiBireyin niyeti


ÇÇabasabasıınnıın seviyesin seviyesi







Beklenti teorisinin sorunlarBeklenti teorisinin sorunlarıı


Ekonomik insana yapEkonomik insana yapıılan vurgulan vurgu


Modelin Modelin ççarparpıımlmlıı karekterikarekteri ise deise değğer ile beklenti er ile beklenti 


algalgııssıınnıın n ççarparpıımmıı. Ancak baz. Ancak bazıı araaraşşttıırmacrmacıılar iki lar iki 


unsurun unsurun ççarparpıımsal demsal değğil toplamsal il toplamsal 


entegrasyonun kullanabildientegrasyonun kullanabildiğğinin ginin göösterilmesi. sterilmesi. 







BiliBilişşsel desel değğerlendirme teorisierlendirme teorisi


İİççsel motivasyon, kisel motivasyon, kişşinin doinin doğğuuşştan gelen yetkinlik ihtiyactan gelen yetkinlik ihtiyacıı


ve kendi geleceve kendi geleceğğini belirleme ihtiyacini belirleme ihtiyacıınnıı tatmin ederek tatmin ederek 


veya engelleyerek gerveya engelleyerek gerççekleekleşştirme.tirme.


Bunlara etki eden Bunlara etki eden ççevresel faktevresel faktöörler, rler, arttarttııranlarranlar olumlu olumlu 


geri bildirim, segeri bildirim, seççim ve kiim ve kişşisel yisel yöönelim ile olumsuz nelim ile olumsuz 


performansa baperformansa bağğllıı ööddüüller, son teslim tarihi, yller, son teslim tarihi, yöönergeler nergeler 


ve rekabet.ve rekabet.







BDT BDT ninnin  sorunlarsorunlarıı


İşİş yerine uygulanabilirliyerine uygulanabilirliğği. i. İİççsel motivasyonun ysel motivasyonun yüüksek olduksek olduğğu u 


(yap(yapıılan ilan işşin yeni, zor veya estetik olarak dein yeni, zor veya estetik olarak değğerli algerli algıılandlandığıığı


durumlar) veya idurumlar) veya iççsel motivasyondaki dsel motivasyondaki düüşşüüşşüün dn dışışsal motivasyondaki sal motivasyondaki 


artartışıışı beraberinde getirmesi mberaberinde getirmesi müümkmküündndüür. r. 


AracAracıı dedeğğiişşkenliklerle ilgili belirsizlik (yetkinlik ve kendi gelecekenliklerle ilgili belirsizlik (yetkinlik ve kendi geleceğğini ini 


belirleme duygularbelirleme duygularıınnıı, i, iççsel motivasyon ve sel motivasyon ve ööddüüller arasller arasıındaki ndaki 


iliilişşkideki arackideki aracıı dedeğğiişşken)ken)


SSıık model dek model değğiişşiklikleriiklikleri







Hedef Belirleme TeorisiHedef Belirleme Teorisi


Hedefler ve niyetler davranHedefler ve niyetler davranışışlarlarıın temel ban temel başşlatlatııccıı ve ve 


ddüüzenleyicilerinden biridirler.zenleyicilerinden biridirler.


YatkYatkıınlnlığıığı belirleme ve tutkuyu ortaya koymabelirleme ve tutkuyu ortaya koyma


Performans hedeflerinin gPerformans hedeflerinin göörev rev performasperformasıınana olan etkisi (olan etkisi (öözgzgüün, zor n, zor 


hedeflerin muhedeflerin muğğlak, kolay hedeflere glak, kolay hedeflere gööre daha yre daha yüüksek performans ksek performans 


ddüüzeylerine yol azeylerine yol aççar).ar).







Hedeflerin performans Hedeflerin performans üüzerine olumlu zerine olumlu 


etkisi ietkisi iççinin


KiKişşiler hedefi kabul etmeli ve bu hedefe bailer hedefi kabul etmeli ve bu hedefe bağğlanmallanmalıı, , 


Performansla ilgili geribildirim olmalPerformansla ilgili geribildirim olmalıı


Bireyler gBireyler göörevle ilgili gerekli yetenek drevle ilgili gerekli yetenek düüzeyine sahip zeyine sahip 


olmalolmalııddıır. r. 







HedefHedef--performans iliperformans ilişşkisinin kisinin 


ddüüzenleyecilerizenleyecileri


Performans hedefleri bireyin gPerformans hedefleri bireyin göörevle ilgili yeteneklerinin revle ilgili yeteneklerinin üüststüüne ne ççııktktııkkçça a 


hedefler ile performans arashedefler ile performans arasıındaki ilindaki ilişşki zayki zayııflar veya yok olur.flar veya yok olur.


Geri bildirim olmadGeri bildirim olmadığıığı takdirde gtakdirde göörevlerin performans revlerin performans üüzerinde zerinde ççok az etkili ok az etkili 


ya da etkisiz olmasya da etkisiz olmasıı olasolasııddıır.r.


Hedefe baHedefe bağğllııllığıığın dn düüzenleyici rolzenleyici rolüü ççok deok değğiişşkendir.kendir.


GGöörevin zorlurevin zorluğğu arttu arttııkkçça a öözgzgüün ve zor hedeflerin performans n ve zor hedeflerin performans üüzerindeki zerindeki 


etkisi azaletkisi azalıır. r. 







KiKişşisel hedef belirleyicileriisel hedef belirleyicileri


Daha Daha öönce gnce göösterdisterdiğği performans di performans düüzeyizeyi


YeteneYeteneğğii


ÖÖzyeterlilizyeterliliğğii


Hedef yHedef yöönelimliliknelimlilik


ÖÖzdisiplinzdisiplin


BaBaşşararıı ihtiyacihtiyacıı


Hedef araHedef araççsallsallığıığı


Ruh haliRuh hali







Kontrol teorisiKontrol teorisi


Sibernetik kontrol teorisi modeliSibernetik kontrol teorisi modeli, hedefle davran, hedefle davranışış arasarasıındaki bir ndaki bir 


ççelielişşkiye ikiye işşaret etmiyorsa, birey sadece sergilemekte olduaret etmiyorsa, birey sadece sergilemekte olduğğu u 


davrandavranışıışı ssüürdrdüürrüür. Yr. Yüüksek dksek düüzey veya zey veya üüst hedeften (kendini st hedeften (kendini 


gergerççekleekleşştirme) alt hedef tirme) alt hedef -- ast dast düüzey (belirli gzey (belirli göörev davranrev davranışışlarlarıı) ) 


dodoğğru giden karmaru giden karmaşışık hiyerark hiyerarşşilerde dilerde düüzenlenmektedir.zenlenmektedir.


Rasyonel kontrol teorisi modelleriRasyonel kontrol teorisi modelleri (Daha az mekanik) k(Daha az mekanik) küçüüçük k 


hedef hedef ––davrandavranışış ççelielişşkilerine hokilerine hoşşggöörrüü, bireylerin farkl, bireylerin farklıı etkileri, bireyin etkileri, bireyin 


daha daha öönceki performans seviyesi ve yetenek algnceki performans seviyesi ve yetenek algııssıı, bili, bilişşsel ve sel ve 


davrandavranışışsal farklsal farklııllııklarklarıı azaltma)azaltma)







Sosyal biliSosyal bilişşsel teorisel teori


Bireylerin sahip olduBireylerin sahip olduğğu u hedeflerhedefler motive edilmimotive edilmişş davrandavranışışlarlarıın birincil n birincil 


belirleyenleridir. belirleyenleridir. 


KiKişşisel hedeflerisel hedefler


KiKişşisel deisel değğerlendirmeerlendirme


KiKişşisel tepkiisel tepki







Hedef oluHedef oluşşturmaturma


GeGeççmimişşteki davranteki davranışışlarlarıınnıın ve n ve öözyeterlilizyeterliliğğinininin bir bir 


fonksiyonudur. fonksiyonudur. 


KiKişşinin arzu edilen hedeflere ulainin arzu edilen hedeflere ulaşşmak imak iççin in 


olaylarolaylarıı denetleme yetenedenetleme yeteneğğine olan kiine olan kişşisel inancisel inancıı


olarak tanolarak tanıımlanmlanıır. r. 







PerformansPerformansıın dn düüzenlenmesizenlenmesi


Etkin kiEtkin kişşisel disel düüzenleme genellikle birbirini izleyen farklzenleme genellikle birbirini izleyen farklııllıık k 


üüretim ve farklretim ve farklııllıık azaltma dk azaltma dööngngüüleri ile nitelenmektedir. leri ile nitelenmektedir. 


Bireyler kendilerine bir hedef Bireyler kendilerine bir hedef –– davrandavranışış farklfarklııllığıığı


yaratacak zor hedefler belirlemekte, bu farklyaratacak zor hedefler belirlemekte, bu farklııllığıığı


azaltmak iazaltmak iççin in ççalalışışmakta ve farklmakta ve farklııllığıığı azalttazalttııktan sonra ktan sonra 


kendilerine yeni zorlaykendilerine yeni zorlayııccıı hedefler koymaktadhedefler koymaktadıırlar. rlar. 







ÖÖzyeterlilikzyeterlilik  iki yiki yöönnüü


ArayArayışış etkinlietkinliğğii


İşİşlem etkinlilem etkinliğği                                                            i                                                            


ayrayrıı ayrayrıı incelenmesi ve rol kapsamincelenmesi ve rol kapsamıı yyöönnüünnüün n öön n 


plana plana ççııkarkarıılmaslmasıı daha dedaha değğerli olacakterli olacaktıırr







Hem Kontrol teorisinde hem de Hem Kontrol teorisinde hem de 


Sosyal biliSosyal bilişşsel teoride belirttisel teoride belirttiğği gibi;i gibi;


Bireylerin Bireylerin öönemsiz gnemsiz göördrdüükleri ya da bir kleri ya da bir 


karkarşışıllığıığı olmayacaolmayacağığınnıı ddüüşşüündndüükleri kleri 


ggöörevlerde aktif kirevlerde aktif kişşisel disel düüzenleme zenleme 


mekanizmalarmekanizmalarıına girmeleri pek mna girmeleri pek müümkmküün n 


dedeğğildir. ildir. 







Teorik tavsiyelerTeorik tavsiyeler


Modellerin bModellerin büüttüünlenleşştirilmesitirilmesi


YatkYatkıınlnlııklarklarıın motivasyon n motivasyon üüzerindeki etkisizerindeki etkisi


DeDeğğiişşken etkileken etkileşşimlere daha fazla dikkat edilmesiimlere daha fazla dikkat edilmesi







İşİş  TatminiTatmini


KiKişşinin kendi iinin kendi işşini ve iini ve işş deneyimlerini deneyimlerini 


dedeğğerlendirmesinin sonucunda ortaya erlendirmesinin sonucunda ortaya ççııkan kan 


keyifli ya da olumlu duygusal durumdur.keyifli ya da olumlu duygusal durumdur.


Hem biliHem bilişş (de(değğerlendirme) hem de etkilenmeyi erlendirme) hem de etkilenmeyi 


(duygusal durum) i(duygusal durum) iççerir.erir.







İşİş  tatmini global bir kavramdtatmini global bir kavramdıır.r.


İİççsel faktsel faktöörler; rler; ççalalışışma arkadama arkadaşşlarlarıı, y, yöönetim ve inetim ve işşin in 


kendisi,kendisi,


DDışışsal faktsal faktöörler rler üücret ve terfileri icret ve terfileri iççerir. erir. 


AyrAyrııca bunlara tanca bunlara tanıınma ve nma ve ççalalışışma koma koşşullarullarıı da da 


eklenebilir.eklenebilir.







İşİş  öözelliklerizellikleri


İİççsel olarak sel olarak ggüüddüüleyicileyici öözellikler tazellikler taşışıyan yan 


iişşlerin , ilerin , işş performansperformansıınnıın yn yüükselmesi ve kselmesi ve 


geri geri ççekilmelerin azalmasekilmelerin azalmasıı gibi digibi diğğer pozitif er pozitif 


iişş sonusonuççlarlarıı ve ve üüst seviyede ist seviyede işş tatminine tatminine 


yol ayol aççacaacağığı ööngngöörrüüllüür.r.







BeBeşş  temel itemel işş  öözellizelliğğii


GGöörev kimlirev kimliğğii –– KiKişşinin iinin işşin bain başışından sonuna kadar gndan sonuna kadar göörebilme derecesi.rebilme derecesi.


GGöörev rev ööneminemi –– KiKişşinin iinin işşin in öönemli ve anlamlnemli ve anlamlıı ggöörme derecesirme derecesi


Beceri Beceri ççeeşşitliliitliliğğii –– İşİşin in ççalalışışanlara farklanlara farklıı ggöörevler yapma olanarevler yapma olanağığı sasağğlama derecesilama derecesi


ÖÖzerklik zerklik –– ÇÇalalışışanlaranlarıın kendi in kendi işşlerini yaparken sahip olduklarlerini yaparken sahip olduklarıı denetim ve takdir    denetim ve takdir    


hakkhakkıınnıın n ööllçüçüssüü


GeribildirimGeribildirim –– İşİşin in ççalalışışananıın in işşi nasi nasııl yaptl yaptığıığına ilina ilişşkin geri bildirimde bulunma kin geri bildirimde bulunma 


derecesi.derecesi.







YatkYatkıınlnlıık yaklak yaklaşışımmıı


KiKişşinin kendine karinin kendine karşışı duyduduyduğğu saygu saygıı


GenelleGenelleşştirilmitirilmişş ööz yeterlilikz yeterlilik


Kontrol odaKontrol odağığı


NNöörotisizmrotisizm ya da duygusal istikrardya da duygusal istikrardıır. r. 







TatminTatmin


((İİstenen stenen –– AlAlıınan) X nan) X ÖÖnem nem 







İşİş
 


tatmini ile itatmini ile işş
 


performansperformansıı
 


arasarasıındaki ndaki 


korelasyonkorelasyon


Zor iZor işşlerde, zor olmayan ilerde, zor olmayan işşlere glere gööre re öönemli nemli 


derece yderece yüüksekti, bu da zor iksekti, bu da zor işşlerin daha lerin daha 


fazla fazla öözerklizerkliğği kaldi kaldıırabildirabildiğğini, bini, bööylece ylece 


bireylere kendi tatminleri konusunda daha bireylere kendi tatminleri konusunda daha 


fazla serbestlik tanfazla serbestlik tanıımaktadmaktadıır.r.







Geri Geri ççekilmeekilme


İşİşe devamse devamsıızlzlııkk


GeGeçç kalmakalma


Madde kullanMadde kullanıımmıı


İşİş dedeğğiişştirmetirme







Bireycilik ve toplulukBireycilik ve toplulukççulukuluk


DeDeğğer er –– algalgıı


ÖÖrgrgüütsel aidiyet duygusutsel aidiyet duygusu


KKüültltüürel etkilerrel etkiler


İşİş ortamortamıınnıın giderek kn giderek küüresellereselleşşmesimesi







Spor ancak;Spor ancak;


AkAkııllllıılarlarıın ban başşararıı ile yapabildikleriile yapabildikleri,,


vvüücudunun efendisi olabilme sanatcudunun efendisi olabilme sanatııddıır.r.
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		Adolesan Sporcular

		Niçin  spor yapılır ?

		Niçin adolesanlar spor aktivitelerine katılırlar ?

		Dünya Sağlık teşkilatına göre;

		Adolesana spor yapması için nasıl yardımcı olunur ?

		Adolesan dönemde gelişim

		Uygun spor için kriterler nelerdir?

		Sağlık kontrolleri

		Muayenede

		Kardiyovasküler sistem muayenesinde dikkat edilecek noktalar ;

		Kardiyovasküler problemler

		İskelet – Kas sistemindeki problemler

		Spor yapmak için uygun şartlar;

		Sosyal öğrenme ;

		Sporcu için psikolojik yönden önemli iki nokta;

		İş Motivasyonu

		Motivasyon ne demektir?

		Motivasyonda ilk tanımlama

		Hakkaniyet teorisi

		Hakkaniyet teorisi ile ilgili sorunlar

		Beklenti teorisi (DAB)

		Beklenti teorisinin üç değişkeni;

		Beklenti teorisinin sorunları

		Bilişsel değerlendirme teorisi

		BDT nin sorunları

		Hedef Belirleme Teorisi

		Hedeflerin performans üzerine olumlu etkisi için

		Hedef-performans ilişkisinin düzenleyecileri

		Kişisel hedef belirleyicileri

		Kontrol teorisi

		Sosyal bilişsel teori

		Hedef oluşturma

		Performansın düzenlenmesi

		Özyeterlilik iki yönü

		Hem Kontrol teorisinde hem de Sosyal bilişsel teoride belirttiği gibi;

		Teorik tavsiyeler

		İş Tatmini

		İş tatmini global bir kavramdır.

		İş özellikleri

		Beş temel iş özelliği

		Yatkınlık yaklaşımı

		Tatmin

		İş tatmini ile iş performansı arasındaki korelasyon

		Geri çekilme

		Bireycilik ve toplulukçuluk

		Spor ancak;






Adolesan SporcularAdolesan Sporcular


DoDoçç. Dr. Orhan Derman . Dr. Orhan Derman 







NiNiççin  spor yapin  spor yapııllıır ?r ?


SaSağğllııkk


KoordinasyonKoordinasyon


Kendine gKendine güüven (self confidence)ven (self confidence)


Sosyal iliSosyal ilişşkiyi arttkiyi arttıırmarma
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NiNiççin adolesanlar spor aktivitelerine katin adolesanlar spor aktivitelerine katııllıırlar ?rlar ?


Kendine gKendine güüven duymak ve baven duymak ve başşararııllıı olduolduğğunu unu 
hissetmekhissetmek


Can sCan sııkkııntntııssıınnıı gidermek  (fun)gidermek  (fun)


SosyalleSosyalleşşmek mek 


Akran (perr) ve aile baskAkran (perr) ve aile baskııssıınnıı ortadan kaldortadan kaldıırmakrmak


Riskli davranRiskli davranışışlarda bulunmak larda bulunmak 


EEğğlenmeklenmek
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DDüünya Sanya Sağğllıık tek teşşkilatkilatıına gna gööre;re;


Adolesan ; 10Adolesan ; 10--19 ya19 yaşş arasarasıı


GenGençç ; 15 ; 15 –– 24 ya24 yaşş arasarasıı


GenGenççlik ; 10lik ; 10--24 ya24 yaşş arasarasııddıır.r.
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Adolesana spor yapmasAdolesana spor yapmasıı
 


iiççin nasin nasııl yardl yardıımcmcıı
 


olunur ?olunur ?


Uygun deUygun değğerlendirme (Fiziksel,Ruhsal)erlendirme (Fiziksel,Ruhsal)


Uygun kondisyon programUygun kondisyon programıı ve kazalardan ve kazalardan 
korunma hakkkorunma hakkıında bilgi vermenda bilgi verme


HayatHayatıı boyunca devam edebileceboyunca devam edebileceğği i 
aktiviteleri tavsiye etmeaktiviteleri tavsiye etme
Hollanda da yapHollanda da yapıılan blan bir ir ççalalışışmada 13mada 13--27 ya27 yaşşlarlarıı arasarasıında spor yapan 233 kinda spor yapan 233 kişşinin %77 si 15 inin %77 si 15 
yyııl sonra da spor yapl sonra da spor yapııyoryor


KonsKonsüültasyon, eltasyon, eğğitimci, ekip doktorluitimci, ekip doktorluğğu (team u (team 
physicianship)physicianship)



http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://img215.imageshack.us/img215/2020/37fn1.jpg&imgrefurl=http://www.miqrop.net/forum/iste-o-anlar-t-18580-2.html&h=461&w=326&sz=33&hl=tr&start=43&um=1&tbnid=NjgJiOhZDuTYDM:&tbnh=128&tbnw=91&prev=





Adolesan dAdolesan döönemde gelinemde gelişşimim


Fiziksel GeliFiziksel Gelişşimim
Adolesan dAdolesan döönemde erinemde erişşkin boyun %20 kin boyun %20 -- %25 i a%25 i ağığırlrlığıığın %50 i kazann %50 i kazanııllıırr


Erkeklerde 25Erkeklerde 25--30 cm30 cm


KKıızlarda 18zlarda 18--23 cm23 cm


BBüüyyüüme ayaklardan bame ayaklardan başşlarlar


Cinsel GeliCinsel Gelişşim im 
Cinsel yaCinsel yaşşama aday olma stresi vardama aday olma stresi vardıırr


Psikososyal GeliPsikososyal Gelişşimim
En son geliEn son gelişşim gim göösterirsterir







Uygun spor iUygun spor iççin kriterler nelerdir?in kriterler nelerdir?


SeSeççilen sporun cinsi (type)ilen sporun cinsi (type)


Spor yaparken dSpor yaparken düüşşüünnüülen hedeflen hedef


DayanDayanııklklııllıık, hk, hıız, kuvvet ve z, kuvvet ve ççeviklik (agility)eviklik (agility)


Spor yapmadaki beceriSpor yapmadaki beceri


Fizik muayeneFizik muayene



http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://mselcuk.com/blog/images/C_3_photogallery_50_photos_foto_11_imagebig.jpg&imgrefurl=http://www.mselcuk.com/blog/2006/02/page/2/&h=360&w=540&sz=16&hl=tr&start=74&um=1&tbnid=_q4ojFfWn8kfPM:&tbnh=88&tbnw=132&prev=





SaSağğllıık kontrollerik kontrolleri


Spor iSpor iççin in ççalalışışmalara bamalara başşlamadan lamadan 


en az en az 6 6 hafta hafta öönce yapnce yapıılmallmalııddıır.r.
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MuayenedeMuayenede


BBüüyyüüme parametrelerime parametreleri


Kan basKan basııncncıı (blood pressure)(blood pressure)


Kardiyopulmoner sistem muayenesiKardiyopulmoner sistem muayenesi


KasKas--iskelet sistem muayenesiiskelet sistem muayenesi


İİmmmmüünizasyonnizasyon


GGöörme muayenesirme muayenesi







KardiyovaskKardiyovasküüler sistem muayenesinde ler sistem muayenesinde 


dikkat edilecek noktalar ;dikkat edilecek noktalar ;


ÜÜffüürrüüm (souffle)m (souffle)
ÇÇarparpııntntıı (palpitation)(palpitation)
SenkopSenkop
DispneDispne
Ailede Ailede ööllüüm <50 yam <50 yaşş
KafeinKafein,, nikotin ve efedrin kullannikotin ve efedrin kullanıımmıınnıı







KardiyovaskKardiyovasküüler problemlerler problemler


Hipertrofik KardiomiyopatiHipertrofik Kardiomiyopati
Konjenital koroner arter anomalileriKonjenital koroner arter anomalileri
Mitral valv prolapsusuMitral valv prolapsusu
MyokarditisMyokarditis
Sistemik hipertansiyon Sistemik hipertansiyon 
Uzun QT aralUzun QT aralığıığı
AritmiAritmi







İİskelet skelet ––  Kas sistemindeki Kas sistemindeki 


problemlerproblemler


EsneklikEsneklik


GevGevşşeklik (loosiness)eklik (loosiness)


Adele kuvvetiAdele kuvveti


ÖÖnceki kazadan yeterli rehabilite olamamaknceki kazadan yeterli rehabilite olamamak


İİskelet anomalileri ve dskelet anomalileri ve düüzensizliklerizensizlikleri
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Spor yapmak iSpor yapmak iççin uygun in uygun şşartlar;artlar;


VVüüccüüt yapt yapııssıı (somatotype)(somatotype)


KardiovaskKardiovasküüler uygunluk (Max Oler uygunluk (Max O22 ttüüketimi)ketimi)


Kuvvet (DirenKuvvet (Dirençç eeğğitimi)itimi)


Esneklik (Germe)Esneklik (Germe)
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Sosyal Sosyal ööğğrenme ;renme ;


Rol model alma Rol model alma 


RekabetRekabet


İİyi koyi koççla beraber la beraber ççalalışışmama


GGüüvenirlilikvenirlilik







Sporcu iSporcu iççin psikolojik yin psikolojik yöönden nden 


öönemli iki nokta;nemli iki nokta;


İşİş motivasyonumotivasyonu


İşİş tatmini tatmini 







İşİş  MotivasyonuMotivasyonu


Hakkaniyet teorisi (justice theory)Hakkaniyet teorisi (justice theory)


BiliBilişşsel desel değğerlendirme teorisierlendirme teorisi


Hedef belirleme teorisiHedef belirleme teorisi


Kontrol teorisiKontrol teorisi


SosyalSosyal--bilibilişşsel teorisel teori







Motivasyon ne demektir?Motivasyon ne demektir?


KiKişşinin hem kendi iinin hem kendi iççindeki hem de dindeki hem de dışıışında nda 


oluoluşşan enerji veren bir dizi gan enerji veren bir dizi güüccüün in işşle le 


iliilişşkili davrankili davranışışlarlarıı babaşşlatmaslatmasıı, bu , bu 


davrandavranışışlarlarıın n şşeklini, yeklini, yöönnüünnüü, yo, yoğğunluunluğğunu unu 


ve devamlve devamlııllığıığınnıı belirlemesidir. belirlemesidir. 







Motivasyonda ilk tanMotivasyonda ilk tanıımlamamlama


Enerji veren gEnerji veren güçüçleri aleri aççııklayan klayan -- beklenti temelli model olan bilebeklenti temelli model olan bileşşke ke 


teorisidir.teorisidir.


Fizyolojik ihtiyaFizyolojik ihtiyaççtan mahrum kalmantan mahrum kalmanıın roln rolüü olduolduğğu du düürtrtüü teorileri.teorileri.


PekiPekişştirme teorisinde, davrantirme teorisinde, davranışıışın temel belirleyecilerin eski n temel belirleyecilerin eski 


davrandavranışışlarla ililarla ilişşkili sonukili sonuççlar ve/veya lar ve/veya ööddüüller olmasller olmasıı


İİhtiyahtiyaçç teorilerinde ise, psikolojik ihtiyateorilerinde ise, psikolojik ihtiyaççlar veya delar veya değğerlerin etkisierlerin etkisi







Hakkaniyet teorisiHakkaniyet teorisi


DeDeğğiişş ––tokutokuşş hakkaniyetihakkaniyeti


Adil olarak algAdil olarak algıılama  ve bunun tatmin lama  ve bunun tatmin 
duygusuna yol aduygusuna yol aççmasmasıı


ÖÖrgrgüütsel aidiyet davrantsel aidiyet davranışıışınnıın vuku bulmasn vuku bulmasıı







Hakkaniyet teorisi ile ilgili sorunlarHakkaniyet teorisi ile ilgili sorunlar


YordayYordayııccıı (predictive capability) (predictive capability) 
yararlyararlığıığınnıın sn sıınnıırlrlıı olmasolmasıı


Bireysel farklBireysel farklııllııklarklar


SSööz konusu z konusu ööteki hakkteki hakkıındaki belirsizlikndaki belirsizlik


ProsedProsedüürel adalet gereklilirel adalet gerekliliğği i 







Beklenti teorisi (DAB)Beklenti teorisi (DAB)


BeklentiBeklenti


AraAraççsallsallııkk


DeDeğğerer







Beklenti teorisinin Beklenti teorisinin üçüç  dedeğğiişşkeni;keni;


Bireyin tercihiBireyin tercihi


Bireyin niyetiBireyin niyeti


ÇÇabasabasıınnıın seviyesin seviyesi







Beklenti teorisinin sorunlarBeklenti teorisinin sorunlarıı


Ekonomik insana yapEkonomik insana yapıılan vurgulan vurgu


Modelin Modelin ççarparpıımlmlıı karekteri ise dekarekteri ise değğer ile beklenti er ile beklenti 


algalgııssıınnıın n ççarparpıımmıı. Ancak baz. Ancak bazıı araaraşşttıırmacrmacıılar iki lar iki 


unsurun unsurun ççarparpıımsal demsal değğil toplamsal il toplamsal 


entegrasyonun kullanabildientegrasyonun kullanabildiğğinin ginin göösterilmesi. sterilmesi. 







BiliBilişşsel desel değğerlendirme teorisierlendirme teorisi


İİççsel motivasyon, kisel motivasyon, kişşinin doinin doğğuuşştan gelen yetkinlik ihtiyactan gelen yetkinlik ihtiyacıı


ve kendi geleceve kendi geleceğğini belirleme ihtiyacini belirleme ihtiyacıınnıı tatmin ederek tatmin ederek 


veya engelleyerek gerveya engelleyerek gerççekleekleşştirme.tirme.


Bunlara etki eden Bunlara etki eden ççevresel faktevresel faktöörler, rler, arttarttııranlarranlar olumlu olumlu 


geri bildirim, segeri bildirim, seççim ve kiim ve kişşisel yisel yöönelim ile olumsuz nelim ile olumsuz 


performansa baperformansa bağğllıı ööddüüller, son teslim tarihi, yller, son teslim tarihi, yöönergeler nergeler 


ve rekabet.ve rekabet.







BDT nin sorunlarBDT nin sorunlarıı


İşİş yerine uygulanabilirliyerine uygulanabilirliğği. i. İİççsel motivasyonun ysel motivasyonun yüüksek olduksek olduğğu u 


(yap(yapıılan ilan işşin yeni, zor veya estetik olarak dein yeni, zor veya estetik olarak değğerli algerli algıılandlandığıığı


durumlar) veya idurumlar) veya iççsel motivasyondaki dsel motivasyondaki düüşşüüşşüün dn dışışsal motivasyondaki sal motivasyondaki 


artartışıışı beraberinde getirmesi mberaberinde getirmesi müümkmküündndüür. r. 


AracAracıı dedeğğiişşkenliklerle ilgili belirsizlik (yetkinlik ve kendi gelecekenliklerle ilgili belirsizlik (yetkinlik ve kendi geleceğğini ini 


belirleme duygularbelirleme duygularıınnıı, i, iççsel motivasyon ve sel motivasyon ve ööddüüller arasller arasıındaki ndaki 


iliilişşkideki arackideki aracıı dedeğğiişşken)ken)


SSıık model dek model değğiişşiklikleriiklikleri







Hedef Belirleme TeorisiHedef Belirleme Teorisi


Hedefler ve niyetler davranHedefler ve niyetler davranışışlarlarıın temel ban temel başşlatlatııccıı ve ve 


ddüüzenleyicilerinden biridirler.zenleyicilerinden biridirler.


YatkYatkıınlnlığıığı belirleme ve tutkuyu ortaya koymabelirleme ve tutkuyu ortaya koyma


Performans hedeflerinin gPerformans hedeflerinin göörev performasrev performasıına olan etkisi (na olan etkisi (öözgzgüün, zor n, zor 


hedeflerin muhedeflerin muğğlak, kolay hedeflere glak, kolay hedeflere gööre daha yre daha yüüksek performans ksek performans 


ddüüzeylerine yol azeylerine yol aççar).ar).







Hedeflerin performans Hedeflerin performans üüzerine olumlu zerine olumlu 


etkisi ietkisi iççinin


KiKişşiler hedefi kabul etmeli ve bu hedefe bailer hedefi kabul etmeli ve bu hedefe bağğlanmallanmalıı, , 


Performansla ilgili geribildirim olmalPerformansla ilgili geribildirim olmalıı


Bireyler gBireyler göörevle ilgili gerekli yetenek drevle ilgili gerekli yetenek düüzeyine sahip zeyine sahip 


olmalolmalııddıır. r. 







HedefHedef--performans iliperformans ilişşkisinin kisinin 


ddüüzenleyecilerizenleyecileri


Performans hedefleri bireyin gPerformans hedefleri bireyin göörevle ilgili yeteneklerinin revle ilgili yeteneklerinin üüststüüne ne ççııktktııkkçça a 


hedefler ile performans arashedefler ile performans arasıındaki ilindaki ilişşki zayki zayııflar veya yok olur.flar veya yok olur.


Geri bildirim olmadGeri bildirim olmadığıığı takdirde gtakdirde göörevlerin performans revlerin performans üüzerinde zerinde ççok az etkili ok az etkili 


ya da etkisiz olmasya da etkisiz olmasıı olasolasııddıır.r.


Hedefe baHedefe bağğllııllığıığın dn düüzenleyici rolzenleyici rolüü ççok deok değğiişşkendir.kendir.


GGöörevin zorlurevin zorluğğu arttu arttııkkçça a öözgzgüün ve zor hedeflerin performans n ve zor hedeflerin performans üüzerindeki zerindeki 


etkisi azaletkisi azalıır. r. 







KiKişşisel hedef belirleyicileriisel hedef belirleyicileri


Daha Daha öönce gnce göösterdisterdiğği performans di performans düüzeyizeyi


YeteneYeteneğğii


ÖÖzyeterlilizyeterliliğğii


Hedef yHedef yöönelimliliknelimlilik


ÖÖzdisiplinzdisiplin


BaBaşşararıı ihtiyacihtiyacıı


Hedef araHedef araççsallsallığıığı


Ruh haliRuh hali







Kontrol teorisiKontrol teorisi


Sibernetik kontrol teorisi modeliSibernetik kontrol teorisi modeli, hedefle davran, hedefle davranışış arasarasıındaki bir ndaki bir 


ççelielişşkiye ikiye işşaret etmiyorsa, birey sadece sergilemekte olduaret etmiyorsa, birey sadece sergilemekte olduğğu u 


davrandavranışıışı ssüürdrdüürrüür. Yr. Yüüksek dksek düüzey veya zey veya üüst hedeften (kendini st hedeften (kendini 


gergerççekleekleşştirme) alt hedef tirme) alt hedef -- ast dast düüzey (belirli gzey (belirli göörev davranrev davranışışlarlarıı) ) 


dodoğğru giden karmaru giden karmaşışık hiyerark hiyerarşşilerde dilerde düüzenlenmektedir.zenlenmektedir.


Rasyonel kontrol teorisi modelleriRasyonel kontrol teorisi modelleri (Daha az mekanik) k(Daha az mekanik) küçüüçük k 


hedef hedef ––davrandavranışış ççelielişşkilerine hokilerine hoşşggöörrüü, bireylerin farkl, bireylerin farklıı etkileri, bireyin etkileri, bireyin 


daha daha öönceki performans seviyesi ve yetenek algnceki performans seviyesi ve yetenek algııssıı, bili, bilişşsel ve sel ve 


davrandavranışışsal farklsal farklııllııklarklarıı azaltma)azaltma)







Sosyal biliSosyal bilişşsel teorisel teori


Bireylerin sahip olduBireylerin sahip olduğğu u hedeflerhedefler motive edilmimotive edilmişş davrandavranışışlarlarıın birincil n birincil 


belirleyenleridir. belirleyenleridir. 


KiKişşisel hedeflerisel hedefler


KiKişşisel deisel değğerlendirmeerlendirme


KiKişşisel tepkiisel tepki







Hedef oluHedef oluşşturmaturma


GeGeççmimişşteki davranteki davranışışlarlarıınnıın ve n ve öözyeterlilizyeterliliğğinin bir inin bir 


fonksiyonudur. fonksiyonudur. 


KiKişşinin arzu edilen hedeflere ulainin arzu edilen hedeflere ulaşşmak imak iççin in 


olaylarolaylarıı denetleme yetenedenetleme yeteneğğine olan kiine olan kişşisel inancisel inancıı


olarak tanolarak tanıımlanmlanıır. r. 







PerformansPerformansıın dn düüzenlenmesizenlenmesi


Etkin kiEtkin kişşisel disel düüzenleme genellikle birbirini izleyen farklzenleme genellikle birbirini izleyen farklııllıık k 


üüretim ve farklretim ve farklııllıık azaltma dk azaltma dööngngüüleri ile nitelenmektedir. leri ile nitelenmektedir. 


Bireyler kendilerine bir hedef Bireyler kendilerine bir hedef –– davrandavranışış farklfarklııllığıığı


yaratacak zor hedefler belirlemekte, bu farklyaratacak zor hedefler belirlemekte, bu farklııllığıığı


azaltmak iazaltmak iççin in ççalalışışmakta ve farklmakta ve farklııllığıığı azalttazalttııktan sonra ktan sonra 


kendilerine yeni zorlaykendilerine yeni zorlayııccıı hedefler koymaktadhedefler koymaktadıırlar. rlar. 







ÖÖzyeterlilik iki yzyeterlilik iki yöönnüü


ArayArayışış etkinlietkinliğğii


İşİşlem etkinlilem etkinliğği                                                            i                                                            


ayrayrıı ayrayrıı incelenmesi ve rol kapsamincelenmesi ve rol kapsamıı yyöönnüünnüün n öön n 


plana plana ççııkarkarıılmaslmasıı daha dedaha değğerli olacakterli olacaktıırr







Hem Kontrol teorisinde hem de Hem Kontrol teorisinde hem de 


Sosyal biliSosyal bilişşsel teoride belirttisel teoride belirttiğği gibi;i gibi;


Bireylerin Bireylerin öönemsiz gnemsiz göördrdüükleri ya da bir kleri ya da bir 


karkarşışıllığıığı olmayacaolmayacağığınnıı ddüüşşüündndüükleri kleri 


ggöörevlerde aktif kirevlerde aktif kişşisel disel düüzenleme zenleme 


mekanizmalarmekanizmalarıına girmeleri pek mna girmeleri pek müümkmküün n 


dedeğğildir. ildir. 







Teorik tavsiyelerTeorik tavsiyeler


Modellerin bModellerin büüttüünlenleşştirilmesitirilmesi


YatkYatkıınlnlııklarklarıın motivasyon n motivasyon üüzerindeki etkisizerindeki etkisi


DeDeğğiişşken etkileken etkileşşimlere daha fazla dikkat edilmesiimlere daha fazla dikkat edilmesi







İşİş  TatminiTatmini


KiKişşinin kendi iinin kendi işşini ve iini ve işş deneyimlerini deneyimlerini 


dedeğğerlendirmesinin sonucunda ortaya erlendirmesinin sonucunda ortaya ççııkan kan 


keyifli ya da olumlu duygusal durumdur.keyifli ya da olumlu duygusal durumdur.


Hem biliHem bilişş (de(değğerlendirme) hem de etkilenmeyi erlendirme) hem de etkilenmeyi 


(duygusal durum) i(duygusal durum) iççerir.erir.







İşİş  tatmini global bir kavramdtatmini global bir kavramdıır.r.


İİççsel faktsel faktöörler; rler; ççalalışışma arkadama arkadaşşlarlarıı, y, yöönetim ve inetim ve işşin in 


kendisi,kendisi,


DDışışsal faktsal faktöörler rler üücret ve terfileri icret ve terfileri iççerir. erir. 


AyrAyrııca bunlara tanca bunlara tanıınma ve nma ve ççalalışışma koma koşşullarullarıı da da 


eklenebilir.eklenebilir.







İşİş  öözelliklerizellikleri


İİççsel olarak gsel olarak güüddüüleyici leyici öözellikler tazellikler taşışıyan yan 


iişşlerin , ilerin , işş performansperformansıınnıın yn yüükselmesi ve kselmesi ve 


geri geri ççekilmelerin azalmasekilmelerin azalmasıı gibi digibi diğğer pozitif er pozitif 


iişş sonusonuççlarlarıı ve ve üüst seviyede ist seviyede işş tatminine tatminine 


yol ayol aççacaacağığı ööngngöörrüüllüür.r.







BeBeşş  temel itemel işş  öözellizelliğğii


GGöörev kimlirev kimliğğii –– KiKişşinin iinin işşin bain başışından sonuna kadar gndan sonuna kadar göörebilme derecesi.rebilme derecesi.


GGöörev rev ööneminemi –– KiKişşinin iinin işşin in öönemli ve anlamlnemli ve anlamlıı ggöörme derecesirme derecesi


Beceri Beceri ççeeşşitliliitliliğğii –– İşİşin in ççalalışışanlara farklanlara farklıı ggöörevler yapma olanarevler yapma olanağığı sasağğlama derecesilama derecesi


ÖÖzerklik zerklik –– ÇÇalalışışanlaranlarıın kendi in kendi işşlerini yaparken sahip olduklarlerini yaparken sahip olduklarıı denetim ve takdir    denetim ve takdir    


hakkhakkıınnıın n ööllçüçüssüü


GeribildirimGeribildirim –– İşİşin in ççalalışışananıın in işşi nasi nasııl yaptl yaptığıığına ilina ilişşkin geri bildirimde bulunma kin geri bildirimde bulunma 


derecesi.derecesi.







YatkYatkıınlnlıık yaklak yaklaşışımmıı


KiKişşinin kendine karinin kendine karşışı duyduduyduğğu saygu saygıı


GenelleGenelleşştirilmitirilmişş ööz yeterlilikz yeterlilik


Kontrol odaKontrol odağığı


NNöörotisizm  ya da duygusal istikrardrotisizm  ya da duygusal istikrardıır. r. 







TatminTatmin


((İİstenen stenen –– AlAlıınan) X nan) X ÖÖnem nem 







İşİş
 


tatmini ile itatmini ile işş
 


performansperformansıı
 


arasarasıındaki ndaki 


korelasyonkorelasyon


Zor iZor işşlerde, zor olmayan ilerde, zor olmayan işşlere glere gööre re öönemli nemli 


derece yderece yüüksekti, bu da zor iksekti, bu da zor işşlerin daha lerin daha 


fazla fazla öözerklizerkliğği kaldi kaldıırabildirabildiğğini, bini, bööylece ylece 


bireylere kendi tatminleri konusunda daha bireylere kendi tatminleri konusunda daha 


fazla serbestlik tanfazla serbestlik tanıımaktadmaktadıır.r.







Geri Geri ççekilmeekilme


İşİşe devamse devamsıızlzlııkk


GeGeçç kalmakalma


Madde kullanMadde kullanıımmıı


İşİş dedeğğiişştirmetirme







Bireycilik ve toplulukBireycilik ve toplulukççulukuluk


DeDeğğer er –– algalgıı


ÖÖrgrgüütsel aidiyet duygusutsel aidiyet duygusu


KKüültltüürel etkilerrel etkiler


İşİş ortamortamıınnıın giderek kn giderek küüresellereselleşşmesimesi







Spor ancak;Spor ancak;


AkAkııllllıılarlarıın ban başşararıı ile yapabildikleriile yapabildikleri,,


vvüücudunun efendisi olabilme sanatcudunun efendisi olabilme sanatııddıır.r.



http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.tunceli-gsim.gov.tr/gsim_jpg/ata_spor3.jpg&imgrefurl=http://abeb.blogcu.com/SPOR/&h=211&w=300&sz=20&hl=tr&start=148&um=1&tbnid=VxeF06FGDzN9sM:&tbnh=82&tbnw=116&prev=



		Adolesan Sporcular

		Niçin  spor yapılır ?

		Niçin adolesanlar spor aktivitelerine katılırlar ?

		Dünya Sağlık teşkilatına göre;

		Adolesana spor yapması için nasıl yardımcı olunur ?

		Adolesan dönemde gelişim

		Uygun spor için kriterler nelerdir?

		Sağlık kontrolleri

		Muayenede

		Kardiyovasküler sistem muayenesinde dikkat edilecek noktalar ;

		Kardiyovasküler problemler

		İskelet – Kas sistemindeki problemler

		Spor yapmak için uygun şartlar;

		Sosyal öğrenme ;

		Sporcu için psikolojik yönden önemli iki nokta;

		İş Motivasyonu

		Motivasyon ne demektir?

		Motivasyonda ilk tanımlama

		Hakkaniyet teorisi

		Hakkaniyet teorisi ile ilgili sorunlar

		Beklenti teorisi (DAB)

		Beklenti teorisinin üç değişkeni;
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		Bilişsel değerlendirme teorisi

		BDT nin sorunları

		Hedef Belirleme Teorisi

		Hedeflerin performans üzerine olumlu etkisi için

		Hedef-performans ilişkisinin düzenleyecileri

		Kişisel hedef belirleyicileri

		Kontrol teorisi

		Sosyal bilişsel teori

		Hedef oluşturma

		Performansın düzenlenmesi

		Özyeterlilik iki yönü

		Hem Kontrol teorisinde hem de Sosyal bilişsel teoride belirttiği gibi;

		Teorik tavsiyeler

		İş Tatmini

		İş tatmini global bir kavramdır.

		İş özellikleri

		Beş temel iş özelliği

		Yatkınlık yaklaşımı

		Tatmin

		İş tatmini ile iş performansı arasındaki korelasyon

		Geri çekilme

		Bireycilik ve toplulukçuluk

		Spor ancak;
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Birim Antrenman
Dinamik Isınma/ Mobilizasyon/Harekete 
Hazırlık Alıştırmaları
Sakatlıklardan Korunma(Prehabilitation)
Core (Stabilization)
Güç Alıştırmaları (Power)
Alt Vücut 
Üst Vücut
Core (Fleksiyon/Ekstansiyon, Rotasyon)
Köpük Silindir Uygulamaları(Foam Roll)
Statik Stretching







Pazartesi-Çarşamba-Cuma







Pazartesi-Çarşamba-
 Cuma(devamı)







Salı-Perşembe







Salı-Perşembe(devamı)







Cumartesi/Yenilenme







Cumartesi/Yenilenme(devamı)







Power RackPower Tower
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Hazırlık Alıştırmaları
Sakatlıklardan Korunma(Prehabilitation)
Core (Stabilization)
Güç Alıştırmaları (Power)
Alt Vücut
Üst Vücut
Core (Fleksiyon/Ekstansiyon, Rotasyon)
Köpük Silindir Uygulamaları(Foam Roll)
Statik Stretching
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Biomechanics in alpine skiing – application and 


scientific support in elite sport
Peter Spitzenpfeil, Andreas Huber, Charly Waibel


Technische Universität München


Faculty of Sport Science


Peter Spitzenpfeil


German Ski Team


Charly Waibel


Department for 


Biomechanics


Andreas Huber


• Demands in skiing


• Estimation of forces using GPS


• Measurements of forces in lab and field


• Estimation of muscular expenditure in skiing
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Estimation of ground reaction


forces using GPS-data and video
(Huber et al. ICSS 2007)


 GPS-Device: FRWD 


O400


• Video: TV-Signal (VHS, 


DVD)
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Calculation (distances and slope angle)


 Distance between the gates


 Distance longitudinal


 Distance lateral


 Slope declination


Gate B


Gate A


Gate C


Distance


Lateral Distance


Longitudinal


Distance





2/2/


x


y


z
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Calculation (radius and angles)


 Radius of the Circumcircle:


– Gate 


– P1 and P2: Half distance to the 
gate before and later


 Opening angle:


– Angle: P1 , Gate, P2


 Curve angle:


– Angle: P1 , CC, P2





M


Gate A


Gate C


Gate B


P1: half distance Gate A/ Gate B


P2: half distance Gate B/ Gate C


CC: center of circumcircle


Radius of turn Gate B


Opening angle Gate B


Curve angle Gate B
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0,0
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1200,0
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Tore


Lauf_rohdaten


Geländeübergang


Geländeübergang


Geländeübergang


ZIEL


START


Chart


Chart of the race course with additional 


markers (transitions, position of coaches, 


position of timing,…)


Chart: Finish at (0;0), Gates evenly ditributed
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Calculation


 Velocity: distance at the 
circular arc divided by 
the time for the gate


 Radial Force:


 Radial Acceleration:


 Ground reaction force:


GateBBBB trv /*


BBB rva /2


22


NR FFF 


BBR rvmF /* 2


Gz FFF






rvmFZ /2



)cos( gmFN
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Results (GS/SG, men/women)
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Measurements in alpine ski racing


Field


Video


Force plate (straight)


Pressure soles (turns)


Metabolism
- step test 


(treadm., bic.)


- 75s Test 


(bicycle)


Strength
- jumps


- isometric


- dynamic


Lab
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Measurement of pressure


Pressuresole System


Paromed ™
•24 sensors each 


sole


•Weight: 570g


•Measurement


frequency: 150 Hz


•Measurement


time: 40s


Calculation of  force
(one-legged)


)*(
24


1


i


i


i pressureareaF 






Goniometer
Penny&Giles™
knee angle


calibration at 90° and 180°
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Example S.R. (SL)


Example angle-force report S.R. (SL)
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Force measurements in lab
Force decrease dependent on velocity
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Relating lab and field data 
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(n=42)


linear linear linear parabolic


Calculation of max. isom. force at different knee angles


)41,0*006,0(*)( 90   angleFangleFiso
80angle


  9090120 *11,1)100(*)*11,1(*05,0 FangleFF


)01,0*011,0(*90   angleF


)38,7*1209,0*000425,0(* 2


120   angleangleF


 10080 angle


angle120


 120100 angle







TU München Peter Spitzenpfeil Faculty of Sports Science


Relating lab and field data 
Calculating the influence of angular velocity by relating to the isometric maximum


sss dsVdsVdsVdsV /90/90/180 90/)90(*)()(     s/90
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dsV = dynamic-static-value
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Calculating the muscular 


expenditure in skiing


)(
exp


dsVF


F
F


iso


ski






F ski = measured force by pressure soles


F iso = calculated isometric maximum force relatively 


to the actual knee angle


dsV = calculated factor of actual knee angular velocity
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Example S.R. (SL)
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Mean muscular expenditure
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Summary and conclusion


 Acting forces up to 8000 N!


 Estimation of forces out of GPS-data and


video possible!


 Estimated mean musc. expenditure arround 40 


%  of indiv. Maximum!


Maximum strength abilities very important!


 Traditional training should be complemented 


by specific methods!
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Thank you very much for your 


attention!


contact: spitzenpfeil@sp.tum.de



mailto:spitzenpfeil@sp.tum.de






ÇÇOCUK SPORLARININ OCUK SPORLARININ   PSPSİİKOLOJKOLOJİİK K   BOYUTLARIBOYUTLARI


F. HF. HÜÜLYA ALYA AŞŞÇÇII
BABAŞŞKENT KENT ÜÜNNİİVERSVERSİİTESTESİİ
SPOR BSPOR BİİLLİİMLERMLERİİ


 
BBÖÖLLÜÜMMÜÜ







İİççerikerik


•
 


Sporun psikososyal gelişime etkileri


•
 


Çocuk sporcuların psikolojik ihtiyaçları
 


ve 
 


sorunları


•
 


Çocuk sporlarının psikolojik boyutları
 


ile ilgili 
 


araştırmalar


•
 


Antrenörün etkileri


•
 


Antrenörlere yönelik öneriler







ÇÇOCUK VE SPOROCUK VE SPOR


ÇOCUK


ANTRENÖRAİLE







ÇÇOCUK, SPOR VE OLUMLU ETKOCUK, SPOR VE OLUMLU ETKİİLERLER
–


 
Psikososyal gelişime katkı


 
(cesaret, kendine güven, sorumluluk...)


–
 


Gerçek yaşama hazırlar
–


 
Yarışmacı


 
bir ortamda işbirliğini öğrenme


–
 


Yarışma Stresi:
•


 
Stresle baş


 
etmeyi ve onla yaşamayı


 
öğrenme


–
 


Benlik Algısı: (SELF PERCEPTION)
•


 
Fiziksel ve sosyal becerilerde güven


•
 


Spora katılımın ve devamlılığının ön koşulu
–


 
Ahlaki Gelişim (MORAL):
•


 
Olumlu, doğru rol modellerin gözlemi= iyi ahlaki gelişim


–
 


Sorumluluk Gelişimi
•


 
Karar verme fırsatı= sorumluluk, bağımsızlık


–
 


Sosyal gelişim
•


 
Kişilerarası


 
ilişkileri geliştirme


•
 


Liderlik becerileri gelişimi
Martens, 1993; Anshel, 1994







ÇÇOCUK, SPOR VE OLUMSUZ ETKOCUK, SPOR VE OLUMSUZ ETKİİLERLER
–


 
Aşırı


 
psikolojik ve fizyolojik baskısı


–
 


Sakatlık
–


 
Anne‐babanın ve antrenörün kendine hizmet yaklaşımı


–
 


Yarışma stresi
•


 
Eğlenceyi azaltır


•
 


Uzun süreli kaygı, tükenmişliği (exhaustion)gündeme getirir
•


 
Sporu bırakma


–
 


Benlik Algısı
 


(SELF PERCEPTION)
•


 
Kaybetme=Yetersizlik algısı


–
 


Ahlaki Gelişim:
•


 
Saldırgan, etik olmayan, centilmenlik dışı


 
davranışlar=olumsuz 


 ahlaki gelişim
–


 
Sorumluluk Gelişimi:
•


 
Davranışını


 
sorumluluğunu başkalarına yüklemleme  (attributing)


–
 


Sosyal gelişim
•


 
Antrenmanda vakit geçirme= sosyal, akademik yetersizlik


Martens, 1993; Anshel, 1994







ÇÇOCUK SPORCU GOCUK SPORCU GÖÖZZÜÜ
 


İİLE SPORUN LE SPORUN 
 İİÇÇSEL VE DISEL VE DIŞŞSAL YARARLARISAL YARARLARI


•
 


İçsel:
–


 
Spordan zevk alma


–
 


Arkadaş
 


edinme
–


 
Sağlıklı


 
ve zinde 


 hissetme
–


 
Beceri gelişiminden 


 haz alma
–


 
Zihinsel sağlık


–
 


Stresle baş
 


edebilme
–


 
Zamanı


 
yönetebilme


•
 


Dışsal:
–


 
Seyahat edebilme


–
 


Aile, arkadaş
 


ve 
 çevredeki kişiler 
 tarafından tanınma


–
 


Ödüller, madalyalar


Donnelly, 1993







ÇÇOCUK SPORCU GOCUK SPORCU GÖÖZZÜÜ
 


İİLE LE 
 SPORUN OLUMSUZ SONUSPORUN OLUMSUZ SONUÇÇLARILARI


•
 


Arkadaş
 


ve aile ile ilişkisel problemler
•


 
Akademik problemler


•
 


Fiziksel ve psikolojik problemler (sakatlık (injuries), aşırı
 yüklenme, uyku problemleri,.....)


•
 


Aşırı
 


davranışlar (aşırı
 


yeme‐içme)
•


 
Doping


•
 


Antrenör ile ilişki problemleri
•


 
Yeme problemleri (eating problems)


•
 


Spordan ayrılma
Donnelly, 1993







ÇÇOCUK SPORCULAR VE OCUK SPORCULAR VE 
 PSPSİİKOLOJKOLOJİİK SORUNLARK SORUNLAR


•
 


GELİŞİMSEL (DEVELPOMENTAL) 
 


YAŞAM DENEYİMLERİ İLE İLGİLİ
 


KONULAR


•
 


PSİKOPATOLOJİK İHTİYAÇLAR


•
 


PERFORMANS YÜKSELTME
Morrissey,  1995; Pinkerton, Hinz ve Barrow, 1989  







GELGELİŞİİŞİMSEL YAMSEL YAŞŞAM DENEYAM DENEYİİMLERMLERİİ
 İİLE LE İİLGLGİİLLİİ


 
KONULARKONULAR


•
 


KİMLİK KARMAŞASI (IDENTITY 
 


conflict)


•
 


KİŞİSEL YETERLİK


•
 


SOSYAL YALITIM (isolation)


•
 


CİNSİYET ROL KARMAŞASI 


•
 


AKADEMİK PROBLEMLER Andersen, 2002







PSPSİİKOPATOLOJKOPATOLOJİİK K İİHTHTİİYAYAÇÇLARLAR


•
 


KİLO KONTROLÜ


•
 


SAKATLIKLAR


•
 


AŞIRI ANTRENMAN


•
 


YEME BOZUKLUKLARI


Andersen, 2002







PERFORMANS YPERFORMANS YÜÜKSELTMEKSELTME


•
 


KAYGI VE CANLILIK (vitality) DÜZEYİ
 


KONTROLÜ


•
 


MÜSABAKAYA PSİKOLOJİK HAZIRLIK


•
 


DİKKAT VE KONSANTRASYON


•
 


KENDİNE GÜVEN


•
 


HEDEF BELİRLEME
Andersen, 2002







ARAARAŞŞTIRMALAR BAZINDA TIRMALAR BAZINDA 
 ÇÇOCUK SPORLARIN OCUK SPORLARIN 


 PSPSİİKOLOJKOLOJİİK BOYUTLARIK BOYUTLARI







ÇÇocuk Sporlarocuk Sporlarıında Ele Alnda Ele Alıınan nan 
 Psikolojik BoyutlarPsikolojik Boyutlar


1.
 


Neden çocuklar sporu bırakırlar
 


3.70
2.


 
Yarışma kaygısı


 
(comp. anx.)           


 
3.52


3.
 


Yarışma stresi ile çocuk sporcular nasıl baş
 


edebilirler
 


3.45
4.


 
Yarışmanın çocuk sporcuların psikolojik sağlıkları


 
üzerine 


 etkisi
 


3.32
5.


 
İletişim  


 
3.30


Gould, 1987







ÇÇocuk Sporlarocuk Sporlarıında Ele Alnda Ele Alıınan nan 
 Psikolojik BoyutlarPsikolojik Boyutlar


•
 


Çocuklar neden spor yaparlar ve neden 
 


sporu bırakırlar?


•
 


Çocuklar sporda başarı
 


ve başarısızlığı
 


nasıl tanımlar veya algılarlar?


•
 


Antrenör çocuk sporcuların psiko‐sosyal 
 


gelişimini nasıl etkiler?







Amerika’da hem okulda hem de okul 
sonrası sporlara katılan yaklaşık 8000 çocuk 
(% 49 erkek, %51 kız) üzerinde yapılan bir 
çalışma. 


Katılma nedenlerini önem 
 sırasına göre sıralamaları


 istenmiş


ÇÇocuklar Niocuklar Niççin Spor Yaparlar?in Spor Yaparlar?


Ewing, ve Seefeldt, 1989







ERKEKLERERKEKLER
1.


 
Eğlenmek (recreation)


2.
 


İyi olduğum birşeyi yapmak


3.
 


Becerilerimi geliştirmek


4.
 


Yarışma heyecanı
 


için


5.
 


Fiziksel yapımı
 


korumak için


6.
 


Yarışma mücadeleciliği için


7.
 


Egzersiz yapmak


8.
 


Yeni beceriler öğrenmek


9.
 


Bir takımın parçası
 


olarak 
 oynamak için


10.Daha üst düzeylerde 
 yarışmalara gitmek


KIZLARKIZLAR
1.


 
Eğlenmek


2.
 


Fiziksel yapımı
 


korumak için 


3.
 


Egzersiz yapmak


4.
 


Becerilerimi geliştirmek 


5.
 


İyi olduğum bir şeyi yapmak


6.
 


Yeni beceriler öğrenmek


7.
 


Yarışma heyecanı
 


için


8.
 


Bir takımın parçası
 


olarak 
 oynamak için


9.
 


Yeni arkadaşlar edinmek için


10.Yarışma mücadeleciliği için


ÇÇocuklar Niocuklar Niççin Spor Yaparlar?in Spor Yaparlar?







•
 


Eğlence
•


 
Becerilerini geliştirme ve yeni beceriler 


 öğrenme
•


 
Arkadaş


 
edinme ve arkadaşları


 
ile beraber 


 olma
•


 
Başarılı


 
olma ve kazanma


ÇÇocuklar Niocuklar Niççin Spor Yaparlar?in Spor Yaparlar?


Anshel, 1994; Gould, 1987, Gould ve ark, 
1983; Gould ve Horn, 1984







Çağlar, Aşçı
 


ve Deliceoğlu, 2005


1,30
1,23


1,07


1,41


1,54


1,22


1,04


1,28


0,20


0,60


1,00


1,40


1,80


enerji harcama başarı/statü takım üyeliği arkadaş edinme eğlence yarışma beceri gelişimi hareket/aktif
olma


PMQ Alt ölçekleri


PU
A


N
 O


R
T.


•BECERİ
 


GELİŞİMİ


•TAKIM ÜYELİĞİ


ÇÇocuklar Niocuklar Niççin Spor Yaparlar?in Spor Yaparlar?







PMQ Maddeleri F %
Becerilerimi geliştirmek istiyorum 43 29.7
Branşımda yükselmeyi isterim 29 20.0
Takım ruhunu severim 15 10.3
Kazanmayı


 
severim 13 9.00


EN ÖNEMLİ
 


NEDENLERİN DAĞILIMI


Kazanmayı severim; 
% 9


 Takım ruhunu 
severim; 
% 10.3


 Branşımda 
yükselmeyi isterim; 


% 20


Becerilerimi 
geliştirmek istiyorum;


 % 29.7


ÇÇocuklar Niocuklar Niççin Spor Yaparlar?in Spor Yaparlar?







PMQ Items M SD


Becerilerimi geliştirmek istiyorum 1.07 0.28


Branşımda yükselmeyi isterim 1.10 0.36


Takımda olmayı
 


severim 1.11 0.35


Fiziksel olarak sağlıklı
 


olmak istiyorum 1.11 0.36


Takım ruhunu severim 1.12 0.38


EN ÖNEMLİ
 


NEDENLERİN DAĞILIMI


Aşçı, Çağlar, Deliceoğlu, 2007


ÇÇocuklar Niocuklar Niççin Spor Yaparlar?in Spor Yaparlar?







─
 


Kazanmaya verilen aşırı
 önem


─
 


Başarısızlık


─
 


Yapacak diğer şeylerin 
 olması


─
 


İlgi alanlarındaki 
 değişiklik


─
 


İstediği kadar iyi 
 olamamak


─
 


Yeterince eğlenmemek


ÇÇocuklar Niocuklar Niççin Spor Yapmayin Spor Yapmayıı  BBıırakrakıırlar?rlar?


Weinberg ve Gould, 1995; Weiss ve Ferrer-Caja, 2002


─
 


Başka bir spor yapmayı
 istemek


─
 


Baskıdan hoşlanmamak


─
 


Sıkılmak


─
 


Antrenörden hoşlanmamak


─
 


Antrenmanların çok sert 
 olması


─
 


Yeterince 
 heyecanlanmamak







•
 


Kazanma ve yarışma baskısı
 


(stress):
–


 
Orlick (1974)
•% 67 


–
 


Pooley (1981)
•% 33


–
 


Gould ve ark (1982) et al.
•% 16


Çocuğun sporu yarışma ve kazanma baskısından 
 bıraktığını


 
belirtmişlerdir.


ÇÇocuklar Niocuklar Niççin Spor Yapmayin Spor Yapmayıı  BBıırakrakıırlar?rlar?







AraAraşşttıırma Sonurma Sonuççlarlarıı
Çocukların niçin spor yapmaya devam ettikleri veya niçin 


bıraktıkları ile ilgili araştırmalar, bazı genel sonuçlar ortaya 
koymuştur:


1.1.
 


Çocukların spora katılım güdülerinin (motivat) çoğu içsel 
 nedenlerden oluşmaktadır (örn: eğlenme, başarı


 
yaşama, 


 yeni beceriler öğrenme vb.) Açıkça kazanma ne sadece ne de 
 en olağan nedendir.


2.2.
 


Çoğu genç
 


sporcunun katılım için bir değil birden fazla 
 nedeni vardır.


3.3.
 


Çoğu çocuk, kazanma ve yarışma baskısından  spor 
 yapmayı


 
bırakmaktadır. 







SPORA KATILIM VE SPORU SPORA KATILIM VE SPORU 
 BIRAKMA GBIRAKMA GÜÜDDÜÜSSÜÜ


Neden Spora Katılırlar?


• Yeni becerileri Öğrenmek


•Eğlence


•Arkadaş
 


edinme


•Egzersiz ve fiziksel uygunluk


•Yarışma, kazanma


Altında yatan temel mekanizmalar


Neden Sporu Bırakırlar?


•Becerileri öğrenemedikleri için


•Eğlenememe


•Arkadaş
 


edinememe


•İlgisizlik


•Mücadelenin olmaması


•Başarısızlık


AlgAlgıılanan Yeterlik                 Hedef Ylanan Yeterlik                 Hedef Yöönelimi                   Stresnelimi                   Stres


(perceived competence)(perceived competence) Weinberg ve Gould, 1995







ALGILANAN YETERLALGILANAN YETERLİİKK


“Spor 
 


Psikologları
 


spora 
 katılma ve sporu bırakmanın 
 altında 


 
yatan 


 
en 


 
temel 


 nedenin 
 


algılanan 
 


yeterlik 
 olduğunu ifade ederler”







•
 


Algılanan yeterlilik (perceived competence):
–


 
bireyin 


 
bir 


 
aktivitede    uzmanlaşabilme 


 
yeteneğinin 


 olduğunu hissetmesi olarak tanımlanmaktadır 
(Feltz ve Petlichkoff, 1983) 


–
 


Algılanan 
 


yeterlilik 
 


bireyin 
 


başarı
 


gerektiren 
 ortamlara 


 
katılmasında, 


 
bu 


 
alanlarda 


 uzmanlaşmasında 
 


ve 
 


çaba 
 


sarf 
 


ederek 
 


başarılı
 olmasında önemli rol oynar. 


ALGILANAN YETERLALGILANAN YETERLİİKK







–
 


Algılanan yeterlilik
•aktivite seçimi 
•aktiviteye 


 
(zihinsel, 


 
sosyal 


 
ve 


 
fiziksel) 


 katılma/uzaklaşma 
•duyguları


 
(zevk alma, stres)


ALGILANAN YETERLALGILANAN YETERLİİKK


Horn ve Harsbrook, 1987; Harter, 1982







Harter Yeterlik Güdülenmesi Kuramı


COMPETENCE motiv. theory


Harter
 


1978


ALGILANAN YETERLALGILANAN YETERLİİKK







ALGILANAN YETERLALGILANAN YETERLİİK K   GGÜÜDDÜÜLENMENLENMENİİN N   BELBELİİRLEYRLEYİİCCİİSSİİDDİİR R   (determiner)(determiner)







Katılım Güdüsü X SS


Becerilerimi 
 


Geliştirmek 
 istiyorum


1.09 0.30


Takım çalışmasını
 


severim 1.14 0.38


Fiziksel olarak sağlıklı
 olmak istiyorum


1.14 0.40


Yeni 
 


beceriler 
 


öğrenmek 
 istiyorum


1.15 0.39


Takım ruhunu severim 1.17 0.44


Katılım Güdüsü X SS


Branşımda 
 


yükselmeyi 
 isterim


1.03 0.20


Takımda olmayı
 


severim  1.05 0.23


Becerilerimi 
 


geliştirmek 
 istiyorum


1.05 0.25


Takım ruhunu severim 1.08 0.29


Kazanmayı
 


severim 1.08 0.33


Becerilerimi geliştirmek istiyorum % 14.9 Branşımda yükselmeyi isterim % 20.4


DÜŞÜK  YÜKSEK


Aşçı, Çağlar ve Deliceoğlu, 2007


ALGILANAN YETERLALGILANAN YETERLİİK K 
GGÜÜDDÜÜLENMENLENMENİİN BELN BELİİRLEYRLEYİİCCİİSSİİDDİİRR







ALGILANAN YETERLALGILANAN YETERLİİK K İİÇÇSEL SEL 
 GGÜÜDDÜÜLENMEYLENMEYİİ, SPORDAN , SPORDAN 


 ZEVK ALMAYI VE KAYGIYI ZEVK ALMAYI VE KAYGIYI 
 ETKETKİİLERLER


Scanlen ve Passer, 1976; Ommundsen ve Vaglum, 1991







Yarışma 
 Kaygısı


Sportif 
 Yeterlik


Kondisyon Vücut 
 Çekiciliği


Kuvvet Genel
Fiziksel
Benlik 


 Değeri
(self 


 value)


‐.25** ‐.11 ‐.17* ‐.18* ‐.26**
Aşçı, Çağlar ve Deliceoğlu, 2005


ALGILANAN YETERLALGILANAN YETERLİİK K İİÇÇSEL SEL 
 GGÜÜDDÜÜLENMEYLENMEYİİ, SPORDAN ZEVK , SPORDAN ZEVK 


 ALMAYI VE KAYGIYI ETKALMAYI VE KAYGIYI ETKİİLERLER







•
 


Algılanan yeterliği 
 yüksek sporcular:


–
 


Daha içsel güdülenir
–


 
Başarıyı


 
içsel 


 faktörlere yüklemler
–


 
Başarı


 
güdüleri 


 yüksektir
–


 
Fonksiyonel başarı


 davranışı
–


 
Başarı


 
ve başarısızlık 


 için uygun 
 yüklemlemeler


–
 


Olumlu duygusal 
 sonuçlar


•
 


Algılanan yeterliği 
 düşük sporcular:


–
 


Yüksek sürekli kaygı
–


 
Dışsal denetim 


 (external control)odağı
–


 
Dışsal güdülenme 


 eğilimi
–


 
Düşük gelecek başarı


 beklentisi
–


 
Uygun olmayan 


 yüklemleme
–


 
Olumsuz duygusal 


 sonuçlarWeiss, McAuley, Ebbeck, ve Wiese, 1990; 
Weiss ve Horn, 1990; Weiss, Bredimier, ve 
Shewchuk, 1986


ALGILANAN YETERLALGILANAN YETERLİİKK







8‐9 yaşları
 


arası Önemli kişilerin geri 
 bildirimleri


10‐15 yaşları
 


arası
Arkadaşla karşılaştırma ve 


 arkadaşının değerlendirmesi 


16‐18 yaşları
 


arası
Ben merkezli (self centered), 


 hedefi başarma, beceri 
 gelişimi, sarf edilen efor, 


 sporun çekiciliği 


Algılanan 
 yeterlik  gelişim 


 bilgi kaynakları


Brustad, Babkes, ve Smith, 2001


ALGILANAN YETERLALGILANAN YETERLİİKK







•
 


Aile
•


 
Antrenör


•
 


Oyunun sonucu


algılanan yeterliliğin geliştirilmesinde 
 önemlidir


ALGILANAN YETERLALGILANAN YETERLİİKK







Spor liderleri ve antrenörlerin en önemli görevlerinden birinin, 
 çocukların yeterlik algılarını


 
artırma yollarını


 
keşfetmeleri olduğu 


 sonucu çıkarılabilir.
Bunu yapmanın bir yolu, çocuklara, yarışma sonuçlarına 


 (kazanma/kaybetme) göre değil, kendi gelişimlerine göre 
 performanslarını


 
değerlendirmeyi öğretmektir.


ALGILANAN YETERLALGILANAN YETERLİİKK







•
 


ANTRENÖR DAVRANIŞI VE 
 ALGILANAN YETERLİK:


––
 


BaBaşşararııllıı
 


performans sonrasperformans sonrasıı
 


ööddüül ile birlikte l ile birlikte 
 verilen olumlu geribildirim:verilen olumlu geribildirim:


•Başarı
 


ve yeterlik algısını
 


artırır
•Daha fazla zevk alma
• İçsel güdülenmeyi artırır


––
 


BaBaşşararııssıız performans sonrasz performans sonrasıı
 


verilen verilen 
 ddüüzeltici geri bildirimle ve cesaretlendirme zeltici geri bildirimle ve cesaretlendirme 


 (encouragement):(encouragement):
•Olumlu benlik algısına ve içsel güdülenmeBlack ve Weiss, 1992; Allen ve Howe, 1998; Amorose ve Horn, 2000


ALGILANAN YETERLALGILANAN YETERLİİKK







••
 


AlgAlgıılanan Yeterlik Gelilanan Yeterlik Gelişştirmek tirmek İİççin in 
 AntrenAntrenöörlere rlere ÖÖneriler:neriler:


–
 


Kişiyi kendi performansı
 


ile karşılaştır
–


 
Güçlü


 
yanlar ve başarılar (strenghts) üzerinde 


 durun
–


 
Performans gelişim hedefleri belirle (sonuç


 hedefleri yerine)
–


 
Başarısızlıktan (failure) sonra çocukları


 cesaretlendirin
–


 
Bireysel farklılıkları


 
vurgula


ALGILANAN YETERLALGILANAN YETERLİİKK







HEDEF YHEDEF YÖÖNELNELİİMMİİ







•
 


Başarının Anlamı:
–


 
9‐16 yaşları


 
arasında 3000 çocuğa sporda başarı


 tanımı
 


sorulmuş:


• “Küçük havuzdan büyük havuza geçtim”
•“Hiç


 
kimse yardım etmeden uzun mesafe yüzdüm”


•“Çalıştım, çalıştım ve sonunda yaptım”


Whitehead, 1993


HEDEF YHEDEF YÖÖNELNELİİMMİİ
 


target orientationtarget orientation







Başarının Anlamı


Çocuklar 
 


başarıyı
 


“kazanmak”
 


olarak 
 tanımlamıyorlar


Whitehead, 1993


HEDEF YHEDEF YÖÖNELNELİİMMİİ







•
 


Yeteneğini gösterme
•


 
Performansı


 
ile gurur 


 duyma
•


 
Kendi limitlerini aşma


•
 


Başkaları
 


tarafından 
 istenilme


•
 


Bağımsız olarak bir 
 şeyleri başarabilme


Whitehead, 1993


BaBaşşararıınnıın Anlamn Anlamıı


HEDEF YHEDEF YÖÖNELNELİİMMİİ


•
 


Eğlenme
•


 
Macerayı


 
hissetme


•
 


Gelişim
•


 
Bir şeylerin önemli 


 olduğunu hissetme
•


 
Fark edilme (noticed)


•
 


Centilmence (sporty) 
 yarışma







BAŞARI HEDEFİ
 


KURAMI 
 (MAEHR & NICHOLS, 1980; NICHOLS,1989, 1990)


GGÖÖREV KATILIMLIREV KATILIMLI
(duty partic)(duty partic)
•


 
Beceri gelişimi, beceri 


 öğrenme
•


 
Görevde ustalığı


 
gösterme


•
 


Sıkı
 


çalışma
•


 
Akranlarla işbirliği


•
 


Performanslarından 
 memnun ve haz alır


•
 


Göreve daha fazla ilgi


EGO KATILIMLIEGO KATILIMLI
(ego partic)(ego partic)
•


 
Üstün yeteneği kanıtlama


•
 


Daha az çaba ile rakibi 
 yenme


•
 


Başarıya üstün yeteneğini 
 kanıtlayarak ulaşma


•
 


Yüksek yeteneğe sahip 
 olmadıkça 


 performansından memnun 
 olmaz


•
 


Daha az ilgi ve haz


HEDEF YHEDEF YÖÖNELNELİİMMİİ







HEDEF YHEDEF YÖÖNELNELİİMMİİ


GÜDÜLENME:


Yoğun Çaba, yüksek 
 algılanan yeterlik,olumlu 


 duygulanım ve içsel 
 güdülenme


Ego Yönelim


UYGUNSUZ GÜDÜLENME:


unappropriate


Az Çaba, düşük algılanan 
 yeterlik,olumsuz duygulanım 


 ve düşük içsel güdülenme


Duda ve Hall, ; 2001; Weiss ve Williams, 2004


Görev Yönelim







3.67


2.64


3.67
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0
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1
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4


Skor


Voleybol
(Toros ve Koruç,


2005)


Genç Sporcular
 (Çağlar ve Aşçı,
değerlendirmede)


Örneklem


Görev
Ego


HEDEF YHEDEF YÖÖNELNELİİMMİİ







BAŞARI DAVRANIŞI
•Performans


•Çaba
•Kalıcılık


•Görev seçimi 


BAŞARI HEDEFLERİ
Görev yönelimli (Task)
Ego yönelimli (Ego)


ALGILANAN YETENEK
Yüksek algılanan yeterlik
Düşük algılanan yeterlik


HEDEF YHEDEF YÖÖNELNELİİMMİİ







Yüksek Algılanan 
Yeterlik


Düşük Algılanan
Yeterlik


Düşük motivasyon 
ve 


Mücadeleden 
kaçınma


Güdülenmiş
 


Başarı
Davranışı


Güdülenmiş
 


Başarı
Davranışı


Biddle, 1993


HEDEF YHEDEF YÖÖNELNELİİMMİİ


EGO GÖREV







ALGILANAN YETENEK ve HEDEF ALGILANAN YETENEK ve HEDEF 
 YYÖÖNELNELİİMMİİ


Yüksek Yetenek Düşük Yetenek


Görev


Ego


Zor görev seçmek


Maksimum efor


Mücadeleyi sürdürmek


Orta zorluktaki 
 görevlerde başarı


 beklemek


Maksimum efor


Mücadeleyi sürdürme


Daha fazla konsantrasyon


Karmaşık stratejiler kullanmak


Pozitif etkiyi korumak


Çaresiz davranışlar sergilemek


Orta zorluktaki görevlerde başarısız olma 
 beklentisi


Zor görevleri tehdit olarak algılama


Kolay yada çok zor görevlerde fazla efor 
 harcama







HEDEF YHEDEF YÖÖNELNELİİMMİİ


Düzey 1: 
5‐6 yaş


Yetenek,çaba ve şanstan ayırt edilemez
Çok çalışmak=Yetenek
Çaba ile hem görev zorluğu hem de şans aşılabilir.
Görev zorluğu, kişinin başarı


 


beklentisine dayanır


Düzey 2 & 3 
(7‐11 yaşları)


Yetenek kısmen çaba, şans ve görev zorluğundan ayrıştırılır 
Şans ve görev zorluğu yoğun çaba ile aşılabilir (ama nedeninin bilemezler..)
Benzer çaba benzer sonucu doğurur. 
Başarıya ulaşmak için yoğun çaba gereklidir.
Benzer çabaya rağmen tutarsız sonuçların yetenekten kaynaklandığını


 anlamaya başlar (Düzey 3)
Yeteneğin hala çabanın sonucu olduğunu düşünür
Görev zorluğu başkalarının performansına göre değerlendirilir (Düzey 3)az 


 sayıda kişinin yaptığı


 


görev zordur ve bunu başaran yeteneklidir. 


Düzey 4
(12 yaş


 


ve 


 sonrası)


Yetenek, çaba, şans ve görev zorluğu arasındaki farkın tamamen kavranması
Kişinin çabasını


 


yeteneğin ile sınırlı


 


olduğunu bilir
Az çaba ile başarıya ulaşanların yetenekli olduğunu bilir
Şans gerektiren durumlarda çabanın bir şeyi değiştirmediğini bilir. 


YETENEĞİN ANLAMI


Weiss ve Williams, 2004







Spor YarSpor Yarışışmalarmalarıına Psikolojik Hazna Psikolojik Hazıır r 
 OlmaOlma


Hazır 
 


Olma:
 


öğrenme 
 


ve 
 


bazı
 yararlar 


 
elde 


 
etme 


 
için 


 
gerekli 


 deneyim ve olgunluk







Spor YarSpor Yarışışmalarmalarıına Psikolojik Hazna Psikolojik Hazıır r 
 OlmaOlma


•
 


Güdüsel Hazır Olma:
–


 
Aktiviteye ilgisi veya aktivitenin çekiciliğinden dolayı


 spora katılmaya güdülenme
–


 
Sosyal karşılaştırma süreci: çocuğun becerilerini diğerleri 


 ile kıyaslaması
•


 
Bilişsel Hazır Olma:
–


 
Soyut düşünce


–
 


Yetenek‐Efor ayrıştırma (parsing)







Spor YarSpor Yarışışmalarmalarıına Psikolojik Hazna Psikolojik Hazıır r 
 OlmaOlma


Psikolojik Hazır Olma
Çocuğun psikolojik kapasitesi= Sporun 


 Gereklilikleri







Spor YarSpor Yarışışmalarmalarıına Psikolojik Hazna Psikolojik Hazıır r 
 OlmaOlma


•
 


Coakley (1986)
–


 
8 yaşından önce, resmi spor yarışmalarını


 önermiyor:
•Neden: çocuğun değişik rolleri ve yarışmanın 


 doğasının anlama zorluğu
•Bu yaşa kadar amaç


 
beceri gelişimi olmalı


•12 yaşa kadar kurallar, roller ve stratejiler arasında 
 denge sağlanmalı


•10’lu yaşlarda formal yarışma  olabilir







ANTRENANTRENÖÖR R   DAVRANIDAVRANIŞŞLARININ LARININ   ETKETKİİLERLERİİ







ANTRENANTRENÖÖRRÜÜN ETKN ETKİİSSİİ


•
 


ANTRENÖR DAVRANIŞI:
–


 
Kendini algılama


–
 


Psikososyal Gelişim
–


 
Duygusal Gelişim


–
 


Spordan zevk alma
–


 
Takım birlikteliği (team synergy)


Smith, Smoll ve Curtis, 1978; 1979; 
Smith, Zane, Smoll & Coppel, 1983; Smoll ve Smith, 1993







ANTRENANTRENÖÖRRÜÜN ETKN ETKİİSSİİ


•
 


ANTRENÖR DAVRANIŞI:
–


 
Düşük benlik saygısına sahip çocukları


 antrenör davranış
 


çok etkiliyor
–


 
Düşük benlik saygısına sahip çocuklar 


 spordan en fazla kazancı
 


eğer antrenör 
 olumlu geribildirim ve olumlu yaklaşım 


 sağlarsa







•
 


Destekleyici antrenör davranışı
–


 
Takım ruhunu olumlu etkiliyor


•
 


Antrenörün yarattığı
 


destekleyici ortam
–


 
Kazanma ve kaybetme ile ilişkili değil


FAKAT
–


 
Kaybeden 


 
takım 


 
oyuncuları


 
ile 


 kıyaslandığında, 
 


kazanan 
 


takımın 
 


sporcuları
 ailelerinin 


 
antrenörü


 
çok 


 
beğendiğini 


 
ve 


 antrenörün 
 


kendilerini 
 


çok 
 


sevdiğini 
 düşünüyor


Smoll ve Smith, 1993


ANTRENANTRENÖÖRRÜÜN ETKN ETKİİSSİİ







•
 


Sporcu – antrenör etkileşimi
–


 
Spordan zevk almayı


–
 


Antrenörün ve takımın çekiciliğini
–


 
Kendine güven


–
 


Takım ruhu
–


 
Performans kaygısı


–
 


Sporu bırakmada etken 


Fisher ve ark, 1982; Smoll ve Smith, 2002; Estre ve Eiss, 1991


ANTRENANTRENÖÖRRÜÜN ETKN ETKİİSSİİ







ANTRENÖRLERE ÖNERİLERANTRENANTRENÖÖRLERE RLERE ÖÖNERNERİİLERLER







ÇÇocuk/Genocuk/Gençç
 


Sporcular ile Sporcular ile ççalalışıışırken rken 
 antrenantrenöörlrlüük felsefenizin ne olduk felsefenizin ne olduğğuna karar una karar 


 verinverin







Profesyonel 


vs. 


Eğitimsel ve Gelişimsel  Model 


ÇÇocuk/Genocuk/Gençç
 


Sporcular ile Sporcular ile ççalalışıışırken rken 
 antrenantrenöörlrlüük felsefenizin ne olduk felsefenizin ne olduğğuna karar una karar 


 verinverin







•
 


Maddi kazanç
 


sektörü
•


 
Başarı


 
= kazanma


•
 


Başarısızlık = kaybetme


PROFESYONEL MODEL


ÇÇocuk/Genocuk/Gençç
 


Sporcular ile Sporcular ile ççalalışıışırken rken 
 antrenantrenöörlrlüük felsefenizin ne olduk felsefenizin ne olduğğuna una 
 karar verinkarar verin







•
 


GELİŞİMSEL VE EĞİTİMSEL MODEL
–


 
Başarının çok yönlü


 
tanımlanması


–
 


Başarı
 


= öğrenme,
 


gelişim
–


 
Başarı


 
= fiziksel aktiviteyi sevme, sağlık, fiziksel 


 uygunluk
–


 
Başarı


 
= kişisel gelişim


–
 


Başarı
 


= arkadaşlık, eğlence, güzel anılar
–


 
Kaybetmenin çok fazla tanımı


 
yok


–
 


Kaybetme
 


= yeterince efor sarf etmeme, bırakma, 
 mücadele etmeme


–
 


Kaybetme= etik olmayan davranış, zayıf  centilmenlik


ÇÇocuk/Genocuk/Gençç
 


Sporcular ile Sporcular ile ççalalışıışırken antrenrken antrenöörlrlüük k 
 felsefenizin ne oldufelsefenizin ne olduğğuna karar verinuna karar verin







Yıldızlar        Gençler          Olimpik               Profesyonel


Kazanma


Eğitim/Eğlence


ÇÇocuk/Genocuk/Gençç
 


Sporcular ile Sporcular ile ççalalışıışırken rken 
 antrenantrenöörlrlüük felsefenizin ne olduk felsefenizin ne olduğğuna karar una karar 


 verinverin







•
 


Kazanmayı
 


daha sağlıklı
 


temeller üzerine 
 oturtun.


–
 


“Kazanmak her şey değildir, sporda yapılacak 
 tek şeyde değildir”


–
 


“Başarısızlık kaybetmek değildir”
–


 
Başarı


 
kazanmak ile aynı


 
anlamda değildir. 


–
 


Başarı
 


eforla ilişkilidir. Çok efor sarfedilirse 
 kaybedilecek birşey yoktur. 


ÇÇocuk/Genocuk/Gençç
 


Sporcular ile Sporcular ile ççalalışıışırken rken 
 antrenantrenöörlrlüük felsefenizin ne olduk felsefenizin ne olduğğuna karar una karar 


 verinverin


Smoll ve Smith, 1993







ÇÇocuk/Genocuk/Gençç
 


Sporcular en yaygSporcular en yaygıın n 
 ihtiyaihtiyaççlarlarıınnıı


 
karkarşışılayacak spor ortamlarlayacak spor ortamlarıı


 oluoluşşturmaturma







ÇÇocuk/Genocuk/Gençç
 


SporcularSporcularıın en yaygn en yaygıın ihtiyan ihtiyaççlarlarıınnıı
 karkarşışılayacak spor ortamlarlayacak spor ortamlarıı


 
oluoluşşturmaturma


İHTİYAÇ ANTRENÖRLÜK STRATEJİSİ


● Yeni beceriler 
 öğrenme ve 


 geliştirme


─ Etkili eğitsel alıştırmalar yaptırmak
─


 
Çocuğun doğru yaptığı


 
şeyleri 


 vurgulayarak eğitimde olumlu bir 
 yaklaşımı


 
teşvik etmek







● Eğlenme 


─ Gerçekçi beklentiler oluşturun
─ Alıştırmaları


 
aktif hale getirin. 


─ Şaka yapın ve çocuklara takılın


İHTİYAÇ ANTRENÖRLÜK STRATEJİSİ


ÇÇocuk/Genocuk/Gençç
 


SporcularSporcularıın en yaygn en yaygıın ihtiyan ihtiyaççlarlarıınnıı
 karkarşışılayacak spor ortamlarlayacak spor ortamlarıı


 
oluoluşşturmaturma







İHTİYAÇ ANTRENÖRLÜK STRATEJİSİ


● İlişki kurma 
─


 
Çocuklara arkadaş


 
edinmeleri için 


 zaman verin
─


 
Antrenmanın dışında sosyal 


 etkinlikler planlayın (örn: pasta 
 partisi)


ÇÇocuk/Genocuk/Gençç
 


SporcularSporcularıın en yaygn en yaygıın ihtiyan ihtiyaççlarlarıınnıı
 karkarşışılayacak spor ortamlarlayacak spor ortamlarıı


 
oluoluşşturmaturma







İHTİYAÇ ANTRENÖRLÜK STRATEJİSİ


●Mücadele etme 


─ Yarışmalarına izin verin.
─


 
Kazanmanın sadece diğerlerini 


 yenmek olmadığı, aynı
 


zamanda 
 kendi hedef ve standartlarına ulaşması


 olduğunu tanımlamasına yardım edin.


ÇÇocuk/Genocuk/Gençç
 


SporcularSporcularıın en yaygn en yaygıın ihtiyan ihtiyaççlarlarıınnıı
 karkarşışılayacak spor ortamlarlayacak spor ortamlarıı


 
oluoluşşturmaturma







ÇÇocuk/Genocuk/Gençç
 


SporcularSporcularıın davrann davranışışlarlarıınnıı
 şşekillendirmede pekiekillendirmede pekişştiretireçç


 
(reinforcer) ve (reinforcer) ve 


 cezaycezayıı
 


dodoğğru kullanma ru kullanma 







ÇÇocuk/Genocuk/Gençç
 


SporcularSporcularıın davrann davranışışlarlarıınnıı
 şşekillendirmede pekiekillendirmede pekişştiretireçç


 
ve cezayve cezayıı


 
dodoğğru kullanma ru kullanma 


Davranış Şekillendirme 
 (Behaviour shaping)


Olumlu Yaklaşım


(Pekiştireç)


Olumsuz  Yaklaşım


(Ceza)


•
 


davranışın ileride tekrarlanma 
 olasılığını


• istenilen davranışın güçlendirilmesi


•
 


davranışın ileride tekrarlanma 
 olasılığını


•İstenmeyen davranışın yok 
 edilmesi


Birçok antrenör ikisini beraber kullanıyor  Smith ve ark, 1983







••
 


PekiPekişştiretireçç
 


(G(Güüllüümseme, mseme, öövgvgüü, s, söözel zel 
 ifadeler,madalya, tiifadeler,madalya, tişşöört, sertifika, oyun rt, sertifika, oyun 


 oynama, deoynama, değğiişşik gik göörevler alma....)revler alma....)


––
 


ÖÖrnerneğğin; beceriyi bain; beceriyi başşararıı
 


ile tamamladile tamamladığıığında nda 
 sporcuya sporcuya “ç“çok iyi ok iyi ““


 
veya veya ““aferinaferin””


 
demek demek 


––
 


ÖÖrnerneğğin, yoin, yoğğun antrenmandaki oyun sun antrenmandaki oyun süüresinin resinin 
 arttarttıırmak, ermak, eğğlence ilence iççin zaman vermek in zaman vermek 


ÇÇocuk/Genocuk/Gençç
 


SporcularSporcularıın davrann davranışışlarlarıınnıı
 şşekillendirmede pekiekillendirmede pekişştiretireçç


 
ve cezayve cezayıı


 
dodoğğru kullanma ru kullanma 







•
 


Ceza:
––


 
ÖÖrnerneğğinin, , dikkatini oyuna vermeyen dikkatini oyuna vermeyen 


 sporcunun kritik edilmesi.sporcunun kritik edilmesi.


––
 


ÖÖrnerneğğin, takin, takıım kurallarm kurallarıına uymadna uymadığıığı
 iiççin 4 main 4 maçç


 
sporcuyu taksporcuyu takııma almamak.ma almamak.


ÇÇocuk/Genocuk/Gençç
 


SporcularSporcularıın davrann davranışışlarlarıınnıı
 şşekillendirmede pekiekillendirmede pekişştiretireçç


 
ve cezayve cezayıı


 
dodoğğru kullanma ru kullanma 







ANTRENÖRLER SIKLIKLA 
 CEZAYI KULLANIYOLAR


Rushall, 1983


ÇÇocuk/Genocuk/Gençç
 


SporcularSporcularıın davrann davranışışlarlarıınnıı
 şşekillendirmede pekiekillendirmede pekişştiretireçç


 
ve cezayve cezayıı


 
dodoğğru kullanma ru kullanma 







•
 


Neden ceza sıklıkla kullanlıyor?
–


 
Toplumda 


 
olumsuz 


 
davranışların 


 
yok 


 edilmesinde 
 


sıklıkla 
 


tercih 
 


edilen 
 


yöntem 
 (adalet sistem, okul başarısı)


–
 


Davranışın 
 


en 
 


hızlı
 


şekilde 
 


kontrol 
 


altına 
 alınmasının yolu


–
 


Cezalandırılarak hatanın azaltılacağı
 


görüşü


ÇÇocuk/Genocuk/Gençç
 


SporcularSporcularıın davrann davranışışlarlarıınnıı
 şşekillendirmede pekiekillendirmede pekişştiretireçç


 
ve cezayve cezayıı


 
dodoğğru kullanma ru kullanma 







••
 


CEZANIN OLUMSUZ YANLARICEZANIN OLUMSUZ YANLARI
–


 
Ceza 


 
sporcunun 


 
korkusunu 


 
arttırır 


 
ve 


 
sporcunun 


 başarısızlıktan korkma güdüsü
 


artar
–


 
Başarısızlık korkusu performansı


 
düşürür


–
 


Sporcu daha çok hata yapmamaya odaklanır
–


 
Sporcuların 


 
antrenöre 


 
olumsuz 


 
tavır 


 
takınmasına 


 neden olur
–


 
Hoş


 
olmayan 


 
bir 


 
takım 


 
atmosferinin 


 
oluşmasına 


 neden olur bu da spordan zevk almayı
 


azaltır,
–


 
Antrenörün iyi “rol model”


 
olma yeteneğinin azaltır


–
 


İyi bir sporcu‐antrenör ilişkisinin oluşmasını
 


engellerWeinberg ve Gould, 1995


ÇÇocuk/Genocuk/Gençç
 


SporcularSporcularıın davrann davranışışlarlarıınnıı
 şşekillendirmede pekiekillendirmede pekişştiretireçç


 
ve cezayve cezayıı


 
dodoğğru kullanma ru kullanma 







CEZA KULLANILMALI MI?


Evet
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SporcularSporcularıın davrann davranışışlarlarıınnıı
 şşekillendirmede pekiekillendirmede pekişştiretireçç


 
ve cezayve cezayıı


 
dodoğğru kullanma ru kullanma 







•
 


Ceza 
 


yöntemini 
 


kullanan 
 


antrenörler 
 


neden/nasıl  
 başarılı


 
oluyorlar?


–
 


Sporcuları
 


ile 
 


aynı
 


zamanda 
 


iyi 
 


ilişki 
 


kurabiliyorlarsa, 
 sporcularına koruyucu yaklaşabiliyorlarsa


–
 


Yetenekli sporculara sahip iseler


–
 


Olumsuz 
 


yanlarını
 


kapatacak 
 


becerilere 
 


sahip 
 


iseler, 
 


yada 
 olumsuz yanlarını


 
kapatacak kadar başarılı


 
iseler


–
 


Bu 
 


tür 
 


olumsuz 
 


davranışsa 
 


karşı
 


“kalın 
 


deriye”
 


sahip 
 


sporcular 
 sahip iseler


Smith, 1993


ÇÇocuk/Genocuk/Gençç
 


SporcularSporcularıın davrann davranışışlarlarıınnıı
 şşekillendirmede pekiekillendirmede pekişştiretireçç


 
ve cezayve cezayıı


 
dodoğğru kullanma ru kullanma 







•
 


Olumlu yaklaşımın avantajları
 


ve katkıları:


–
 


İstenilen davranışı
 


güçlendirir


–
 


Başarısızlık korkusu yerine başarma isteği oluşturur


–
 


Hatalar olumsuz görülmez


–
 


Hatalar başarının yapı
 


taşlarıdır (building block)


–
 


Olumlu öğrenme atmosferinin oluşmasını
 


sağlar


–
 


Sporcu ve antrenör arasında olumlu ilişkilerin 
 oluşmasına katkıda bulunur  Smith, 1993


ÇÇocuk/Genocuk/Gençç
 


SporcularSporcularıın davrann davranışışlarlarıınnıı
 şşekillendirmede pekiekillendirmede pekişştiretireçç


 
ve cezayve cezayıı


 
dodoğğru kullanma ru kullanma 







•
 


Yapılan araştırmalar:
–


 
Olumlu yaklaşım kullanan antrenörlerin:


•Sporcular tarafından sevildiğini


•Zevk almayı
 


arttırdığını


•Takım uyumunu arttırdığını


Martin ve Hyrcaiko, 1983


ÇÇocuk/Genocuk/Gençç
 


SporcularSporcularıın davrann davranışışlarlarıınnıı
 şşekillendirmede pekiekillendirmede pekişştiretireçç


 
ve cezayve cezayıı


 
dodoğğru kullanma ru kullanma 







Pekiştirme İlkeleri:
1.1.


 
Etkili pekiEtkili pekişştiretireçç


 
seseççilmeliilmeli


•
 


Sporcunu iyi tanı


•
 


Bireysel farklılıklar


•
 


Aynı
 


pekiştireç
 


kullanılmamalı


•
 


İçsel pekiştireç
 


alabilecek ortamlar yaratılmalı


Weinberg ve Gould, 1995


ÇÇocuk/Genocuk/Gençç
 


SporcularSporcularıın davrann davranışışlarlarıınnıı
 şşekillendirmede pekiekillendirmede pekişştiretireçç


 
ve cezayve cezayıı


 
dodoğğru kullanma ru kullanma 







Pekiştirme İlkeleri:
2. Uygun zamanlama ve s2. Uygun zamanlama ve sııklklııkk
•


 
Beceri yeni öğrenilirken
–


 
sık ve sürekli (her doğru davranış


 
sonrası) 


–
 


doğru davranışın hemen arkasından
•


 
Beceri başarıldıktan sonra
–


 
aralıklı


 
(bazı


 
davranışların ödüllendirilmesi, 


 bazılarının ödüllendirilmemesi)
–


 
doğru davranışın hemen ardından


Weinberg ve Gould, 1995


ÇÇocuk/Genocuk/Gençç
 


SporcularSporcularıın davrann davranışışlarlarıınnıı
 şşekillendirmede pekiekillendirmede pekişştiretireçç


 
ve cezayve cezayıı


 
dodoğğru kullanma ru kullanma 







Pekiştirme İlkeleri:
3. Ödüllendirilecek Davranışın Seçilmesi:


•
 


En uygun ve en önemli davranış
 


belirlenmeli
–


 
Kazanmak ??????


–
 


Başarılı
 


deneyimler
–


 
Başarıya yaklaşan deneyimler


–
 


Çaba
–


 
Öğrenilen yeni beceriler


–
 


Beceri gelişimi, 
–


 
Strateji kullanımı


 
ve seçimi


–
 


Ulaşılan hedefler
–


 
Duyuşsal  beceriler
»


 
Sorumluluk alma, centilmenlik, iş


 
birliği, bireysel 


 kontrol Weinberg ve Gould, 1995


ÇÇocuk/Genocuk/Gençç
 


SporcularSporcularıın davrann davranışışlarlarıınnıı
 şşekillendirmede pekiekillendirmede pekişştiretireçç


 
ve cezayve cezayıı


 
dodoğğru kullanma ru kullanma 







CezalandCezalandıırma rma İİlkeleri:lkeleri:
–


 
Kurallara uymayan herkese aynı


 
cezayı


 
tutarlılıkla verin


–
 


Kişiyi değil davranışı
 


cezalandırın


–
 


Fiziksel aktiviteyi ceza olarak kullanmayın


–
 


Cezanın ödül olmadığından emin olun


–
 


Oyun 
 


sırasında 
 


sporcuyu 
 


yaptığı
 


hatadan 
 


dolayı
 cezalandırmayın


–
 


Takım arkadaşları
 


önünde sporcularınızı
 


cezalandırmayın 
Weinberg ve Gould, 1995


ÇÇocuk/Genocuk/Gençç
 


SporcularSporcularıın davrann davranışışlarlarıınnıı
 şşekillendirmede pekiekillendirmede pekişştiretireçç


 
ve cezayve cezayıı


 
dodoğğru kullanma ru kullanma 







•
 


Neden fiziksel aktivite ceza olarak 
 kullanılmamalı?


–
 


Sporun temel amacı
 


yaşam boyu fiziksel 
 aktiviteye katılım alışkanlığı


 
kazandırmak 


 (sağlığa katkısı).......


neden geliştirmek istediğimiz birşeyi ceza 
 olarak kullanalım!!!!!!!!!!!!


ÇÇocuk/Genocuk/Gençç
 


SporcularSporcularıın davrann davranışışlarlarıınnıı
 şşekillendirmede pekiekillendirmede pekişştiretireçç


 
ve cezayve cezayıı


 
dodoğğru kullanma ru kullanma 







•
 


Dışsal ödüllendirin içsel motivasyonu 
 etkilediğini unutmayın !!!!!!!!!


Deci ve Ryan 
Bilişsel Değerlendirme Kuramı
(Cognitive Evaluation Theory)


ÇÇocuk/Genocuk/Gençç
 


SporcularSporcularıın davrann davranışışlarlarıınnıı
 şşekillendirmede pekiekillendirmede pekişştiretireçç


 
ve cezayve cezayıı


 
dodoğğru kullanma ru kullanma 







•
 


İçsel:
–


 
Bir başka kişi ya da şey olmaksızın kendi hür 


 iradesiyle bir aktiviteye katılmak ve haz olmak
–


 
Sevdiği için basketbol oynamak


•
 


Dışsal:
–


 
Dışsal nedenlerle katılmak, haz almaktan çok 


 dışsal düzenlemeler onun davranışını
 yönlendiriyorsa


–
 


Ailenin isteği ve baskı
 


ile katılmak


ÇÇocuk/Genocuk/Gençç
 


SporcularSporcularıın davrann davranışışlarlarıınnıı
 şşekillendirmede pekiekillendirmede pekişştiretireçç


 
ve cezayve cezayıı


 
dodoğğru kullanma ru kullanma 


Weinberg ve Gould, 1995







•
 


Dışsal Ödüllerin İçsel Güdülenmeye Etkisi:


–
 


Olumlu/olumsuz 


–
 


Deci (1971, 1972) SOMA (Soma Puzzles)


–
 


Lepper ve Greene (1975) Turning Play into Work


–
 


Old man on a farm and children


ÇÇocuk/Genocuk/Gençç
 


SporcularSporcularıın davrann davranışışlarlarıınnıı
 şşekillendirmede pekiekillendirmede pekişştiretireçç


 
ve cezayve cezayıı


 
dodoğğru kullanma ru kullanma 


Weinberg ve Gould, 1995







•
 


Dışsal 
 
ödüllerin 


 
içsel 


 
güdülenmeyi 


 etkilemesi iki süreci içerir:
–


 
Kontrol edilen yön
•Eğer ödüller kişinin davranışını


 
kontrol edici olarak 


 algılanırsa, veya kişinin yetersiz olduğu mesajını
 içerirse içsel güdülenme azalır


–
 


Bilgisel yön
•Eğer ödüller bilgi içerirse veya yeterlik ile ilgili 


 olumlu geribildirimleri içerirse içsel güdülenme 
 artar


•En değerli oyuncu ödülü
Deci ve Ryan, 1985


ÇÇocuk/Genocuk/Gençç
 


SporcularSporcularıın davrann davranışışlarlarıınnıı
 şşekillendirmede pekiekillendirmede pekişştiretireçç


 
ve cezayve cezayıı


 
dodoğğru kullanma ru kullanma 







•
 


Yapılan araştırmalar:
–


 
Burs alan oyuncuların burs almayanlarla 


 kıyaslandığında
•spordan daha az zevk alıyorlar 
• İçsel güdülenmeleri düşük


Ryan, 1977; 1980


ÇÇocuk/Genocuk/Gençç
 


SporcularSporcularıın davrann davranışışlarlarıınnıı
 şşekillendirmede pekiekillendirmede pekişştiretireçç


 
ve cezayve cezayıı


 
dodoğğru kullanma ru kullanma 







•
 


İçsel Güdülenmeyi arttırmak İçin:
–


 
Başarılı


 
deneyimler sağla


–
 


Davranışı
 


ödüllendirmede, ödülün bilgisel 
 değerine önem ver


–
 


Sözel ve sözel olmayan  olumlu mesajlar kullan
–


 
Drilleri sırasını


 
ve içeriğini çeşitlendir


–
 


Sporcuları
 


karar verme sürecine dahil et
–


 
Gerçekçi performans hedefleri koy


–
 


Sosyal destek sağla
–


 
Tüm sporcuları


 
ödüllendir


–
 


Antrenmanı
 


eğlenceli hale getir


ÇÇocuk/Genocuk/Gençç
 


SporcularSporcularıın davrann davranışışlarlarıınnıı
 şşekillendirmede pekiekillendirmede pekişştiretireçç


 
ve cezayve cezayıı


 
dodoğğru kullanma ru kullanma 







ÇÇocuk ve Genocuk ve Genççlerin ilerin iççsel gsel güüddüülenmesini lenmesini 
 arttarttıırmak irmak iççin  gin  göörev merkezli alrev merkezli alışışttıırma rma 


 ortamortamıı/g/güüddüüsel iklim yaratsel iklim yaratıınn







•
 


GÜDÜSEL İKLİM (motivational climate)
–


 
Başarı


 
ortamının 


 
hedef 


 
yapısı, 


 
antrenörlerin 


 güdülenmeyi etkileme biçimleri


–
 


Bireylerin, 
 


öğrenme, 
 


beceri 
 


geliştirme 
 


ve 
 etkinliklerini değerlendirme ortamları


ÇÇocuk ve Genocuk ve Genççlerin ilerin iççsel gsel güüddüülenmesini arttlenmesini arttıırmak rmak 
 iiççin  gin  göörev merkezli alrev merkezli alışışttıırma ortamrma ortamıı/g/güüddüüsel iklim sel iklim 
 yaratyaratıınn


Başarı
 


Hedefi Kuramı







GÜDÜSEL İKLİM


USTALIK İKLİMİ PERFORMANS PERFORMANS 
 İİKLKLİİMMİİ


ÇÇocuk ve Genocuk ve Genççlerin ilerin iççsel gsel güüddüülenmesini arttlenmesini arttıırmak rmak 
 iiççin  gin  göörev merkezli alrev merkezli alışışttıırma ortamrma ortamıı/g/güüddüüsel iklim sel iklim 
 yaratyaratıınn







Takım 
 


üyeleri 
 


arasında 
 


işbirliğini, 
 


öğrenme 
 


ve 
 


gelişimi 
 cesaretlendir


Nasıl:
•Takımın başarısında bütün oyuncuların çabası


 
temeldir. 


•İşbirlikçi öğrenmeyi vurgula


•Her oyuncuya takımın başarısında önemli olduğunu 
 hissettir


•Epstein TARGET


ÇÇocuk ve Genocuk ve Genççlerin ilerin iççsel gsel güüddüülenmesini arttlenmesini arttıırmak rmak 
 iiççin  gin  göörev merkezli alrev merkezli alışışttıırma ortamrma ortamıı/g/güüddüüsel iklim sel iklim 
 yaratyaratıınn







TASK (GÖREV)
Sporcu ne öğrenecek, neyi üstlenecek


Kişisel mücadele için fırsat tanı
Hedef belirlemeyi cesaretlendir ve yardım et
Sporcunun  gelişimsel ihtiyacına göre bireysel 


 
antrenman


OTORİTE 
Karar verme süreci, sıklığı, liderlik stili


Karar verme sürecine sporcuların katılımını


 
cesaretlendir
Liderlik fırsatları


 


yarat
Sporcuların kendi gelişimlerinin, ve kendilerini 


 
sorumluluklarını


 


almalarını


 


cesaretlendir


FARKINA VARMA
Gelişimi ve başarıyı


 


farketmede kullanılacak  


 
prosedürler


Sporcunun gelişimi hakkında bilgilendirme toplantıları


 
yap
Bireysel gelişimi, çabayı


 


farkedin
Bütün sporculara ödül kazanma fırsatı


 


sağla


GRUPLAMA
Sporcuların antrenman ve yarışmada nasıl 


 
gruplandığı


Karma becerilere sahip gruplarda çalışma olanağı


 


sun
Grup sayısında çeşitlilik oluştur
Problemlerin çözümü


 


için gruplara fırsat yarat


DEĞERLENDİRME
Performans ölçümleri


Çabayı


 


ve gelişimi değerlendir
Sporcuların kendilerini değerlendirmeleri için fırsat 


 
tanı
Anlamlı


 


ve tutarlı


 


ölçümler yap


ZAMANLAMA
Gerekli öğrenme hızı, yeterli zaman tanınması


Sporcuların farklı


 


gelişim hızlarını


 


anlayabileceğin 


 
antrenman programları


 


yap
Beceri gelişiminde bir sonraki safhaya geçmeden yeterli 


 
zamanı


 


tanı
Bütün sporcularla eşit zaman geçir, harca
Sporcuların antrenman ve yarışma programlarına 


 
yardımcı


 


ol







ÇÇocuk/Genocuk/Gençç
 


sporcularsporcularıın hatalarn hatalarıınnıı
 ddüüzeltirken zeltirken ““olumlu sandviolumlu sandviçç


 
(positive (positive 


 sandwich)sandwich)””
 


yaklayaklaşışımmıınnıı
 


kullankullanıınn







Olumlu sandviOlumlu sandviçç
 


yaklayaklaşışımmıı::
1.1.


 
İlk olarak; doğru yaptığı


 şeyin üzerinde durun.


“iyi denemeydi, vazgeçme”


2.2.
 


Yapılan hatayı
 


düzeltmesi 
 için bilgi verin 


“bileğini sabit tut (keep your 
 waist stable)”


3.3.
 


Cesaret verici bir ifade ile bitirin


“devam et, yapacaksın”


Olumlu, samimi bir 
 işaret


(çocuğun doğru 
 yaptığı


 
birşeyi bulun)


DDüüzeltici bilgi zeltici bilgi 
 (corrective info)(corrective info)Pozitif teşvik 


 (encou)


Psikolojik bir sandviPsikolojik bir sandviçç
 


!!


ÇÇocuk/Genocuk/Gençç
 


sporcularsporcularıın hatalarn hatalarıınnıı
 


ddüüzeltirken zeltirken 
 ““olumlu sandviolumlu sandviç”ç”


 
yaklayaklaşışımmıınnıı


 
kullankullanıınn







ÇÇocuk/Genocuk/Gençç
 


sporcular isporcular iççin doin doğğru hedefler ru hedefler 
 belirleyin belirleyin 







•
 


Sonuç
 


Hedefleri:
–


 
Kazanma


–
 


Başarı
 


kısmen rakibe bağlıdır


•
 


Süreç
 


Hedefleri:
–


 
Tekniği tutarlı


 
olarak yapabilmek


–
 


Başarı
 


çocuğun kontrolündedir.
–


 
Çocuk yenilse bile başarı


 
hissedebilir.


•
 


Sosyal Onay Hedefleri:
–


 
Başarı


 
kısmende olsa başkalarına bağlıdır


–
 


Anne‐baba ve antrenörün karşılanmasını
 istedikleri hedefleri


ÇÇocuk/Genocuk/Gençç
 


sporcular isporcular iççin doin doğğru hedefler ru hedefler 
 belirleyin belirleyin 







•
 


Süreç
 


Hedefleri Belirleyin:


–
 


Bireysel çaba ile gerçekleştirilebilir


–
 


Başkasının performansına bağlı
 


değildir


–
 


Takım sporlarında=takım işbirliği süreç
 


hedefi olarak 
 belirlenebilir


ÇÇocuk/Genocuk/Gençç
 


sporcular isporcular iççin doin doğğru hedefler ru hedefler 
 belirleyin belirleyin 







ÖÖZETLE.......ZETLE.......







Etkili AntrenEtkili Antrenöörlrlüük Uygulamalark Uygulamalarıı
 


iiççin in ÖÖnerilerneriler


11 Çocukların yaptığı
 


doğru şeyleri yakalayın ve bol bol övgü
 


ve 
 cesaret verin. 


22
Cezalandırıcı


 
olmayan bir şekilde kötü


 
performansı


 
tanıyın 


 (elinizi çocuğun sırtına koyun ve “gerçekten zorlu olabilir”
 deyin ve aynı


 
zamanda biraz cesaret verin (“devam et, 


 dayan, arkası
 


gelecektir”).


33 Gerçekçi beklentiler oluşturun. Çocuğun yaşına ve yeteneğine uygun 
 gerçekçi beklentiler, antrenör için samimi bir şekilde övmeyi kolaylaştırır. 


 16 yaşındakinden beklediğinizi 11 yaşındakinden bekleyemezsiniz.







44 Sonuç
 


kadar çabayı
 


da ödüllendirin. 


55 Öğretme ve uygulama becerilerine odaklanın. Çocuklar kendi 
 fiziksel becerilerinde gelişme görmedikçe, dünyadaki tüm olumlu 


 antrenörlük teknikleri çok fazla işe yaramayacaktır.


–
 


Katılımı
 


en üste çıkaran ve çok çeşitli alıştırmalar            
 içeren uygulamalar düzenleyin.


– Yönergeleri kısa ve basit tutun.


– Birçok açıdan çok sayıda gösterimler sağlayın


– Kullanılan araç‐gereç
 


ve imkanları
 


maksimize edin.
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66 Becerileri ve aktiviteleri gelişimsel olarak uyarlamak, başarı
 sağlamanın en mükemmel yoludur.


“çocuğu aktiviteye değil, aktiviteyi çocuğa uydurun”


77 Sadece sonucu değil, doğru tekniği de ödüllendirin. Çocukların 
 antrenörlüğünde en çok yapılan hata, becerinin sonucunu 


 ödüllendirmektir (becerinin sergilenme süreci doğru olmasa 
 bile). Uzun vadede bu yararlı


 
değildir. Sonuca önem 


 vermeyerek doğru tekniği cesaretlendirin ve ödüllendirin.
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Çocukların kendi atletik performanslarını
 


kendi 
 standartları


 
ile karşılaştırmalarını


 
sağlayın. Sadece 


 müsabaka sonuçlarına odaklanmamalarına yardım 
 edin.


Bu şekilde çocukların kendilerini 
 yeterli hissetmeleri daha olası


 olacaktır.


Spor liderleri, devam istatistiği tutmalı
 


ve bırakan 
 çocuklarla görüşmeler yapmalılar.


Çocukların diğer ilgi alanları
 


ile çatışması
 nedeniyle mi (liderlerin kontrol edemeyecekleri 


 durum) veya kötü
 


antrenörlük, yarışma baskısı
 


ya 
 da eğlenememe (liderlerin daha iyi kontrol 


 edebileceği durumlar) nedeniyle mi bıraktıkları
 araştırılabilir.


88


99
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Çocukların 
 


algılanan 
 


yeterlilik 
 


düzeyleri 
 


ile 
 


ilgili 
 


sözel 
 


ve 
 


sözel 
 olmayan davranışlarını


 
gözlemleyin


•


 


Kendine güvenin göstergeleri:
–


 


spora katılıma olumlu tutum
–


 


Yeni becerileri denemeye çalışma
–


 


Beceri gelişiminde karşılaşılan zorluklara rağmen ortamda kalma ve ısrarcı


 


olma
–


 


Başarısız performans sonrasında mücadeleye devam ediyorsa
–


 


Yeni becerileri denerken yaşanan heyecan
–


 


Çok fazla deneme yapma isteği
–


 


Konuya duyulan merak


•


 


Düşük kendine güvenin göstergeleri:
–


 


Kolayca bırakma
–


 


Başarısızlıktan sonra ısrarcı


 


olmama
–


 


Yeni becerileri öğrenmeye hevesli olmama
–


 


Yapamadığı


 


becerileri denemekten kaçınma
–


 


Çok yüksek veya çok düşük hedef belirleme
–


 


Korku ve emin olmama yüz ifadeleri


Weiss, 1995
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1111 Olumlu rol modeller gösterin.............
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Kuvvetin Fizyolojisi
Haydar Demirel


H.Ü. Spor Bilimleri ve 
Teknolojisi YO


Kuvvet


Force ( F=m.a)


Strenght
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Kuvvet antrenmanlarına nöral ve 
kassal uyumlar
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Kuvvet gelişimi


• Nöral uyum (6-8 hf)


• Kassal uyum (+ 8 hf)


Nöral uyum


Hipertrofi


Kuvvet


Gelişim


Süre (Sale, 1988)


Kuvveti etkileyen 
faktörler


Nöral faktörler


Kassal faktörler
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Nöral 
uyumlar 
nelerdir?


Sinir hücresi tipleri
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Nöronlar arasındaki bağlantılar


Sinaps


Akson


Akson 
terminali


Aksiyon potansiyeli


Asetilkolin
keseleri


Asetilkolin


Asetilkolin reseptörü
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Sinaps


-Sinir hücreleri 
arasındaki bağlantı
-Sinir hücresi ile 
hedef organ 
arasındaki bağlantı
-AP nörotransmitter
salınımını sağlar
-Nörotransmitter
postsinaptik hücrede
reseptörlerine 
bağlanır
-Yeni AP oluşur
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Uyarıcı ileti


Na+


Na+


Ca2+


Ca2+


Na+


Na+


Ca2+


Ca2+


Uyarıcı ileti
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Na+


Na+


Ca2+


Ca2+


Uyarıcı ileti


Na+


Na+


Ca2+


Ca2+


Na+


Na+


-70mV


Uyarıya yol 
açan ileti 
(EPSP)


Uyarıcı ileti
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Engelleyici ileti


Na+


Na+


Ca2+


Ca2+


Na+


Na+


Ca2+


Ca2+


Engelleyici ileti
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Na+


Na+


Ca2+


Ca2+


Cl-


Cl-


-70mV


Uyarının 
gitmesini 
engelleyen 
ileti (IPSP)


Engelleyici ileti


Renshaw hücresi inhibisyonu
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Motor nöron
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Figure 9.10


Synaptic


cleftSynaptic


vesicle


Axon terminal


ACh ACh ACh


Neurotransmitter released diffuses


across the synaptic cleft and attaches
to ACh receptors on the sarcolemma.


Figure 9.10


Net entry of Na+ Initiates


an action potential which


is propagated along the


sarcolemma and down


the T tubules.


T tubule
Sarcolemma


Synaptic


cleftSynaptic


vesicle


Axon terminal


ACh ACh ACh


Neurotransmitter released diffuses


across the synaptic cleft and attaches
to ACh receptors on the sarcolemma.


1
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Figure 9.10


Net entry of Na+ Initiates


an action potential which


is propagated along the


sarcolemma and down


the T tubules.
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actin active sites exposed.


SR


Ca2+


Ca2+


Ca2+


Ca2+
Ca2+


Ca2+


Ca2+


Ca2+


Ca2+


1


2


3







11.06.2009


18


Figure 9.10


Net entry of Na+ Initiates


an action potential which


is propagated along the


sarcolemma and down


the T tubules.
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Action potential in
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voltage-sensitive receptors,


which in turn trigger Ca2+


release from terminal


cisternae of SR


into cytosol. 


Calcium ions bind to troponin;


troponin changes shape, removing


the blocking action of tropomyosin;


actin active sites exposed.


Contraction; myosin heads alternately attach to


actin and detach, pulling the actin filaments toward


the center of the sarcomere; release of energy by


ATP hydrolysis powers the cycling process.
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Figure 9.10


ADP


Pi


Net entry of Na+ Initiates


an action potential which


is propagated along the


sarcolemma and down


the T tubules.
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Stephen H. Scott Nature Reviews Neuroscience 5, 532-546 (July 2004)


Motor nöron, 
motor merkezler 
ve duysal 
afferentlerden 
uyarı alır


Motor fonksiyonların 
entegrasyonu
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İstemli kas kasılması


Kasın Duyu Organları


İskelet kası duyu bazı duyu organlarına
sahiptir:


Kas iğciği
Golgi tendon organ
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Kas iğciği


Kas iğciği







11.06.2009


23


Renshaw inhibisyonu ve 
presinaptik inhibisyon


Golgi Tendon Organ
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Golgi Tendon Organ


Kuvvet antrenmanına olası adaptasyon 
kas iğciği ve golgi adaptasyonu


BAWA, P. Neural control of motor output: Can training change it? Exerc. Sport Sci. Rev., 
Vol. 30, No. 2, pp. 59–63, 2002.


a) Kas iğciği 
uyarılarının 
engellenmesinde 
azalma


b) Golgi den gelen 
azalmış engelleme 
(artmış 
disinhibisyon)


Kas iğciğiGolgi
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Nöral inhibisyonun azalması


Kuvvet antrenmanlarına nöral 
adaptasyon


•Nöromusküler aktivitede artış
•Motor nöron aktivasyonundaki 
baskılanmanın azalması


•İnhibitör girdinin azalması (Ib golgi 
organ afferentlerden)
•Uyarıcı girdinin artışı (Ia kas iğciği 
afferentlerinden gelen uyarının 
presinaptik inhibisyonunun engellenmesi)







11.06.2009


26


Nöral faktörler
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Motor Ünite


İskelet kaslarına 
sinir uyarılarını 
motor nöronlar taşır


Bir akson kasa ulaştığında 
akson dallanır.


Dallanan her bir akson
sadece bir kas lifine uyarı
götürür


Her bir motor nöron 
ve uyardığı kas lifi 
Motor ünite
olarak adlandırılır


Sinir uyarısı akson 
terminaline ulaşır ve 
buradan asetilkolin 
salınımını gerçekleştirir
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Motor Ünite tipleri


Motor nöronların kas bağlantıları


BAWA, P. Neural control of motor output: Can training change it? Exerc. Sport Sci. Rev., 
Vol. 30, No. 2, pp. 59–63, 2002.
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Motor Ünite


• Büyük, ağırlık taşıyan kaslar (uyluk, kalça) büyük 
motor üniteye sahiptir


• Motor ünitedeki kas lifleri kas içerisinde 
dağılmıştır; bu nedenle, tek bir motor ünitenin 
kasılması bütün bir kasda zayıf bir kasılmaya 
neden olur


Kas’da kuvvetin organizasyonu


• MÜ sayısı ve tipi
– MÜ sayısının artması
– Hızlı motor ünitelerin katılımı
– Uyarı şiddetinin artışı daha fazla hızlı MU 


katılımını sağlar


• Motor ünite nöral stimülasyonun doğası
– Stimülasyon sıklığı
– Sarsı, summation, and tetanus


• Başlangıç kas uzunluğu
– Kuvvet oluşturmak için ideal uzunluk


Kuvvet 
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Tip I
Tip IIA
Tip IIB


%0 %25 %50 %75 %100


K
uv


ve
t


İş yükü


Kas’da kuvvetin organizasyonu


• MÜ sayısı ve tipi
– MÜ sayısının artması
– Hızlı motor ünitelerin katılımı
– Uyarı şiddetinin artışı daha fazla hızlı MU 


katılımını sağlar


• Motor ünite nöral stimülasyonun doğası
– Stimülasyon sıklığı


• Sarsı, summation, and tetanus


• Başlangıç kas uzunluğu
– Kuvvet oluşturmak için ideal uzunluk


Kuvvet 
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Uyarı şiddeti ve kuvvet oluşumu ilişkisi


EXERCISE PHYSIOLOGY Theory and Application to Fitness and Performance, 5th edition
Scott K. Powers & Edward T. Howley


Kas’da kuvvetin organizasyonu


• MÜ sayısı ve tipi
– MÜ sayısının artması
– Hızlı motor ünitelerin katılımı
– Uyarı şiddetinin artışı daha fazla hızlı MU 


katılımını sağlar


• Motor ünite nöral stimülasyonun doğası
– Stimülasyon sıklığı


• Sarsı, summation, and tetanus


• Başlangıç kas uzunluğu
– Kuvvet oluşturmak için ideal uzunluk


Kuvvet 
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Simple Twitch, Summation, and 
Tetanus


EXERCISE PHYSIOLOGY, 5th ed. Scott K. Powers & Edward T. Howley


AAGAARD, P. Training-
induced changes in neural 
functions. Exerc. Sport Sci. 
Rev., Vol. 31, No. 2, pp. 
61–67, 2003.


14 haftalık direnç 
egzersizlerinin 
etkisi
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Artmış MÜ ateşleme frekansı


AAGAARD, P. Training-induced changes in neural functions. Exerc. Sport Sci. Rev., Vol. 31, No. 2, 
pp. 61–67, 2003.


Maksimal kuvvet ve maksimal 
kuvvet oluşturma hızının 


antrenmanlı bireylerde artışı


Häkkinen et al., 1985
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Kuvvet oluşturma hızında antrenmanla 
artış (14hf kuvvet antrenmanı) 


Aagaard, Per, Erik B. Simonsen, Jesper L. Andersen, Peter Magnusson, and Poul Dyhre-
Poulsen. Increased rate of force development and neural drive of human skeletal
muscle following resistance training. J Appl Physiol 93: 1318–1326, 2002
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Kas’da kuvvetin organizasyonu


• MÜ sayısı ve tipi
– MÜ sayısının artması
– Hızlı motor ünitelerin katılımı
– Uyarı şiddetinin artışı daha fazla hızlı MU 


katılımını sağlar


• Motor ünite nöral stimülasyonun doğası
– Stimülasyon sıklığı


• Sarsı, summation, and tetanus


• Başlangıç kas uzunluğu
– Kuvvet oluşturmak için ideal uzunluk


Kuvvet 
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Length-
Tension 


Relationship


EXERCISE 
PHYSIOLOGY, 
5th ed.
Scott K. Powers 
& Edward T. 
Howley


AAGAARD, P. Training-induced changes in neural functions. Exerc. Sport Sci. Rev., Vol. 31, 
No. 2, pp. 61–67, 2003.
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Kuvet kazanımında erken 
faz: Nöral uyum


• Daha verimli nöral katılım


• Artmış merkezi sinir sistemi aktivasyonu


• Motor ünitelerin senkronizasyonun artışı


• Nöral inhibitor reflekslerde azalma


Kuvveti etkileyen 
faktörler


Nöral faktörler


Kassal faktörler
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Kuvvet kazanımına kas 
sisteminin etkisi


Kas Mimarisi
Kasın enine kesit alanı
Lif tipi kompozisyonu
Lif hipertrofisi
Metabolik kapasite
Kas ve tendon elastisitesi
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Z Z


Titin
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Muscle Architecture


Muscle 
architecture
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Lif A


Lif B


SANDERCOCK, T.G. Summation 
of motor unit force in passive 
and active muscle. Exerc. Sport 
Sci. Rev., Vol. 33, No. 2, pp. 
76–83, 2005.
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Hız Kuvvet  Hız Kuvvet 







11.06.2009


44


İskelet kas lifleri farklı 
özellikler gösterir;


• Moleküler


• Metabolik


• Yapısal


• Kasılgan proteinler
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Metabolik enzim  aktivitesine göre 
sınıflama (SO,FG,FOG)


Glyceraldehyde 3P


SDH


Alkaline 
Phosphatase
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I


IIA


IIX


IC


IIC


IIAX


IICA


Lif Tipi pH4.3 pH4.5 pH9.6


Staron and Pette’den 


uyarlanmıştır, 1986


mATPase’ın lokalizasyonu 
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mATPase myozin molekülünü ağır zincir 
(MHC) bölümünde yer alır


mATPase aktivitesine göre sınıflama
(tipI,IIA,IIX,IIB)
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Kemirgen İnsan


typeI typeI


typeIIA typeIIA


typeIIX typeIIX


typeIIB


Kemirgen ve insanlarda 
ana lif tipleri


Lif tipi MHC izoformu


typeI MHCI


typeIIA MHCIIa


typeIIX MHCIIx


typeIIB MHCIIb
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Myosin Heavy Chain izoformu


MHCIIa  


MHCIIx 


MHCIIb 


MHCI


Kemirgen İnsan


Maksimal Kasılma Hızı


Type IIx
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Karışım lifler


İnsanda karışım kas 
liflerinde MHC
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tipI 


tipI/IIA


tipIIA/I


tipIIA


tipIIA/X


tipIIX/A 


tipIIX


tipIIX/B 


tipIIB/X 


tipIIB


Hızlı


Yavaş


(A) Dayanıklık sporcularu (B) Kuvvet sporcuları 


İnsan  vastus lateralis kası


(C) Spinal kord yaralanması sonrası 
denervasyon


M. Flàck · H. Hoppeler Rev Physiol Biochem Pharmacol (2003) 146:159–216
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• Orta düzeyde 
aktif insan 
quadriceps kası;


• %50MHCI


• %40MHCIIa


• %10MHCIIx


• World cloass 
maraton 
koşucuları;


• %95 lere varan MHCI


• %5MHCIIa


• sprinterlerde;


ağırlıklı olarak


MHCIIa & MHCIIx


a) Çapraz reinnervasyon


YavaşHızlı HızlıYavaş


Buller &Pope, 1977; Close, 1969
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Mekanik yüklenme


Yavaş 
MHC


Hızlı
MHC


MHCIIb MHCIIx/d MHCIIa MHCI 


Goldspink, 1999; Loughna&Morgan, 1999; Gregory et al,1990; Kandarian et al, 
1992)


MHCIIa veMHCI mRNA da artış


3 farklı kuvvet antrenmanının kas 
fenotipine etkisi Gerson et al.2002


MHCIIx
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• Sıçanda


MHCIIb


MHCIIx


Kuvvet Antrenmanları


• İnsanda 
MHCIIx


MHCIIa


protein ve mRNA


Caiozzo et al, 1996;1997; Gerson et al. 2002


Dr.Haydar A. Demirel


Hipertrofi


Hiperplazi?
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Hayvan Araştırmaları


1. Sinerjistik kasın uzaklaştırılması


2. Sinerjistik kasın tenotomisi


3. Pasif olarak kasın gerili tutulması ve 
mekanik yüklenme


4. Kasın sürekli yük altında tutulması


5. Çeşitli egzersizler


6.Genetik modifikasyon


T. S. Wong and F. W. Booth J Appl Physiol, Aug 1988


Sıçanda kuvvet antrenmanı  
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Dr.Haydar A. Demirel
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0


1 ,000


2 ,000


3 ,000


4 ,000


5 ,000


6 ,000


Sedenter A ntrene Sedenter A ntrene


Normal SIÇ A N O P ERE  SIÇ A N


ST


Fta


FT b


Dayanıklılık antrenmanı (13 hf, 60dk/g, 
27m/dk) ve plantaris hipertrofisi


RIEDY, MARK, RUSSELL L. MOORE, AND PHILIP D. GOLLNICK. Adaptive response of hypertrophied 
skeletal muscle to endurance training. J. Appl. Physiol. 59(l): 127-131, 1985.-


Dr.Haydar A. Demirel


KLITGAARD, HENRIK. A model for quantitative strength training of hindlimb muscles 
of the rat. J. Appl. Physiol. 64(4): 1740-1745, 1988.-


Sıçanda kuvvet antrenmanı  
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1) Gonyea, W. J. and G. C. Ericson. An experimental model for the study of exercise-induced muscle hypertrophy. J. Appl. Physiol. 40: 630-
633, 1976.
2. Gonyea, W. J. Role of exercise in inducing increases in skeletal muscle fiber number. J. Appl. Physiol. 48(3): 421-426, 1980.
3. Gonyea, W. J., D. G. Sale, F. B. Gonyea, and A. Mikesky. Exercise induced increases in muscle fiber number. Eur. J. Appl. Physiol. 55: 
137-141, 1986.


Kedide kuvvet antrenmanı  


flexor carpi radialis
kasında %9-20 hiperplazi


Dr.Haydar A. Demirel


Kasın pasif olarak gerili 
tutulması/mekanik yüklenme


Bıldırcın
veya
tavuk
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Kasın pasif olarak gerili 
tutulması/mekanik yüklenme


Sola, O. M., D. L. Christensen, and A. W. Martin. Hypertrophy and hyperplasia of adult chicken anterior 
latissimus dorsi muscles following stretch with and without denervation. Exp. Neurol. 41: 76-100, 1973.   
Laurent GJ  et al,  Biochem. J. ,1976


ALD kas lif sayısında % 16 artış
14 gün germe 2 katı kas kitlesi artışı.


Dr.Haydar A. Demirel


Hiperplazi: % 52-75


30 gün kronik germe


Hipertrofi: % 172


(Alway et al, JAP, 1989)
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Giderek artan yükle gerili tutma


% 10, %15, %20, %25, 35% 2şer gün aralıkla artırım, 
toplam 28g Kas kitle artışı: % 334 


Kas lif sayısı artışı: % 90


ANTONIO, J &W J. GONYEA. J. Appl. Physiol. 
75(3): 1263-1271, 1993.-


Dr.Haydar A. Demirel


GermeKontrol


16 gün (%142 
daha kalın)    


28 gün (%39 
daha kalın) 
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ANTONIO, J, W J. GONYEA. Progressive stretch overload of skeletal muscle 
results in hypertrophy before hyperplasia. J. Appl. Physiol. 75(3): 1263-
1271, 1993.-


Dr.Haydar A. Demirel


Meta Analiz sonucu


(Kelley, George. Mechanical overload and skeletal muscle fiber hyperplasia: 
a meta-analysis. J. Appl. Physiol. 81(4): 1584–1588, 1996.)
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Hiperplazi: Meta Analiz sonucu


(Kelley, George. Mechanical overload and skeletal muscle fiber hyperplasia: a 
meta-analysis. J. Appl. Physiol. 81(4): 1584–1588, 1996.)


İnsan Araştırmaları


• Kas biyopsi örneklerinin 
incelenmesi,
• Ultrasound,
• CT scan,  
• MRI


Kas çapı ve biyopsi örneklerindeki lif enine 
kesit alanının karşılaştırılması
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Kas Hipertrofisi
Control Bodybuilder


D’Antona et al. (2006)


Vastus lateralis ‘de kas lif sayısı yaklaşık (648000164000,


Dr.Haydar A. Demirel


Kas lifi nasıl büyür?
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Kas lifi nasıl büyür?


Protein sentezi


(Girdi)


Protein yıkımı


(Çıktı)
Lif alanı


Hipertrofi


Dr.Haydar A. Demirel


2 hf kuvvet
egzersizinin
vastus lateralis
kası protein 
sentezine etkisi


genç


yaşlı


Yarasheski, Kevin E., ve diğ. Acute effects 
of resistance exercise on muscle protein 
synthesis rate in young and elderly men 
and women.
Am. J. Physiol. 265 (E210-E214, 1993).
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Phillips, S,M ve diğ. Mixed muscle protein synthesis and breakdown after 
resistance exercise in humans. Am. J. Physiol. 273 (Endocrinol. Metab. 36): E99-
El07, 1997.


8 set, 8 tekrar
kuvvet antrenmanı
(1RM in %80 inde) 
sonrasında iskelet
kası protein sentez


ve yıkımı


Dr.Haydar A. Demirel


Miyofibriler
protein kas lif


hacminin yaklaşık
%85’ini oluşturur
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Moore, Daniel R., ve diğ. Myofibrillar and collagen protein
synthesis in human skeletal muscle in young men after maximal
shortening and lengthening contractions. Am J Physiol Endocrinol
Metab 288: E1153–E1159, 2005.


Maksimal
eksantrik ve
konsantrik
egzersiz
sonrası


miyofibriler
protein 
sentezi


0 12 24 36 48 60 72


Time (h post exercise)


0.00


0.03


0.06


0.10


0.13


0.16


Myofibrillar 
protein


Tendon


Kuvvet antrenmanları protein sentezini
artıtır


Miller et al. (2005)


collagen
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Kassal aktivite ile uyarılan metabolik ve
mekanik sinyaller


Vernon G. Coffey and John A. Hawley. The Molecular Bases of
Training Adaptation. Sports Med 2007; 37 (9): 737-763


Dr.Haydar A. Demirel


Mekanik sinyal 
iskelet proteinleri ve 
bazı sinyal 
moleküllerinin 
aktivasyonunu sağlar


Z Z


Titin


Titin


mGF (IGF)
calcineurin



http://www.emgsrus.com/images/dataq_live.gif
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Kassal aktivite ile uyarılan metabolik ve
mekanik sinyaller


Vernon G. Coffey and John A. Hawley. The Molecular Bases of
Training Adaptation. Sports Med 2007; 37 (9): 737-763


Uzun süreli %60-70 
VO2max Ca geri alınım 
pompasını artırır


Akut %100 VO2max 
egzersiz Ca geri alınımını 
%20-50 azaltır


Dr.Haydar A. Demirel


Ca ve kontraktiliteye bağlı iskelet kası
gen ekspresyonu


•Michel RN, Dunn SE, Chin ER. Proc Nutr Soc 2004; 63 (2): 341-9


•Naya FJ, Mercer B, Shelton J, et al. Stimulation of slow skeletalmuscle fiber gene 


expression by calcineurin in vivo. J Biol Chem 2000; 275 (7): 4545-8
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Kassal aktivite ile uyarılan metabolik ve
mekanik sinyaller


Vernon G. Coffey and John A. Hawley. The Molecular Bases of
Training Adaptation. Sports Med 2007; 37 (9): 737-763


Dr.Haydar A. Demirel


Kassal aktivite ile uyarılan metabolik ve
mekanik sinyaller


Vernon G. Coffey and John A. Hawley. The Molecular Bases of
Training Adaptation. Sports Med 2007; 37 (9): 737-763


ADP, Pi
ATP 


AMP    
ATP
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AMPK


•Glukoz alımı


•Yağ oksidasyonu


•Hipertrofi?


•Gen eksprsyonu


•%90VO2max interval


•30s sprint


Clark SAAm J Physiol Endocrinol Metab 2004; 286 
(5):E737-43Chen Z-P, Am J Physiol EndocrinolMetab 
2000; 279 (5): E1202-6


Dr.Haydar A. Demirel


Favier ve diğ. Cellular and molecular events controlling skeletal muscle mass in response 
to altered use. Pflugers Arch - Eur J Physiol (2008) 456:587–600


Kassal aktivasyonun etkisi
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Fonksiyonel aşırı yüklenme ve
plantaris IGF1 mRNA


McCall, G. E., D. L. Allen, F. Haddad, and K. M. Baldwin. Transcriptional regulation of IGF-I 
expression in skeletal muscle. Am J Physiol Cell Physiol 285: C831–C839,
2003.


Dr.Haydar A. Demirel


IGF ve iskelet kası gen ekspresyonu


Sinerjist
uzaklaştırldığında
plantaris mTOR
fosforilasyonu ve
total protein 
miktarı


Reynolds THJ Biol Chem 2002; 277 (20): 17657-62
Leger ve diğ.J Physiol (Lond) 2006; 576(Pt 3): 923-33


8hf


Akut 
egz.
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Egzersiz ve protein sentezi 


mTORP


Ağırlık 
antrenmanları


İskelet kası


Amino 
acids


mRNA


Protein 
synthesis


Dr.Haydar A. Demirel


30-60dk %75 VO2


%50-100


%125 VO2max %110


10x10 leg ext. 
%100


Bolster ve diğ. J.Physiol (Lond) 2003; 553 (1): 213-20
Dreyer ve diğ. J.Physiol (Lond) 2006; 576 (Pt 2): 613-24
Torell ve diğ. A.J.Physiol Endocrinol Metab 1999; 277 (4): E733-41


Egzersiz ve Akt fosforilasyonu
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Dayanıklık ve kuvvet antrenmanının 
protein sentezine etkisi


Vernon G. Coffey and John A. Hawley. The Molecular Bases of
Training Adaptation. Sports Med 2007; 37 (9): 737-763
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Hipertrofi ? 
Hiperplazi ?


Uydu hücrelerin 
rolü!


Gullberg, D. Nature 424, 138 - 140 (2003)


Kas lifi oluşumu
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Hücre siklusu


Terminal 
diferansiyasyon!


Dr.Haydar A. Demirel


Uydu hücre fonksiyonu


1)Postnatal büyüyen kas lifine yeni çekirdek 
sağlamak


2) Kasın Postnatal yeniden yapılanmasında 
(regeneration) myoblast kaynağı
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Uydu hücre 


Bazal membran 
(endomisyum)Uydu hücre zarı


sarkolemma


Dr.Haydar A. Demirel


Kas lifi oluşumu/rejenerasyonu


Grounds M.D. et al. The Role of Stem Cells in Skeletal and Cardiac Muscle 
Repair. The Journal of Histochemistry & Cytochemistry
Volume 50(5): 589–610, 2002
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Tek set bisiklet egzersizi insan iskelet 
kas lifi nükleusunda  myogenin 


indüksiyonu artırır. 
(Kadi ve ark, Histochem J. 2004)
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IGF1


MGF


MGF 
(mIGF1)
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Domuzda IGF geni mutasyonu ve kas 
kitlesindeki %10-30 luk artış!
Jeon JT, ve ark. Nat Genet 21: 157–158, 1999.
Van Laere AS ve ark. Nature 425: 832–836, 2003.


Dr.Haydar A. Demirel


Lokal IGF1 infüzyonu kas 
hipertrofisine yol açar


Adams, Gregory R., and Samuel A. McCue. J. Appl. Physiol. 84(5): 1716–1722, 
1998.—
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Adams, Gregory R., and Samuel A. McCue. J. Appl. Physiol. 84(5): 1716–1722, 
1998.—


Dr.Haydar A. Demirel
Copyright ©1998 by the National Academy of Sciences


Barton-Davis, Elisabeth R. et al. (1998) 
Proc. Natl. Acad. Sci. USA 95, 15603-


15607


IGF-I gen 
transferinin 


fare
EDL kasında 


etkisi:


%15 artış!
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IGF1 gen transferi yaşla gelen kas 
ve kuvvet kaybını önler


Dr.Haydar A. Demirel


Testosterone
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KADI, FAWZI ve diğ. Effects of anabolic steroids on the muscle cells of strength-trained athletes
MSSE 31(11)November 1999p 1528


Dr.Haydar A. Demirel


Steroid alan grupta lif başına
çekirdek sayısı
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Androjenler ve satellit hücre


Yue Chen ve diğ. Androgen regulation of satellite cell function. Journal of 
Endocrinology (2005) 186, 21–31


Dr.Haydar A. Demirel


Testosteronun etki mekanizması


F Kadi. Cellular and molecular mechanisms responsible for the action of testosterone on human skeletal 
muscle. A basis for illegal performance
enhancement British Journal of Pharmacology (2008) 154, 522–528
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Testosteron dozuna bağlı hipertrofi
(20 hf)


Indrani Sinha-Hikim ve diğ. Effects of Testosterone Supplementation on Skeletal Muscle Fiber Hypertrophy 
and Satellite Cells in Community-Dwelling Older Men. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 
91(8):3024–3033


Dr.Haydar A. Demirel


Testosteron dozuna bağlı
hipertrofi (20 hf)


Indrani Sinha-Hikim ve diğ. Effects of Testosterone Supplementation on Skeletal Muscle Fiber Hypertrophy 
and Satellite Cells in Community-Dwelling Older Men. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 
91(8):3024–3033
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Testosteron
dozuna bağlı


hipertrofi (20 
hf)


Indrani Sinha-Hikim ve diğ. Effects 
of Testosterone Supplementation 
on Skeletal Muscle Fiber 
Hypertrophy and Satellite Cells in 
Community-Dwelling Older Men. 
The Journal of Clinical 
Endocrinology & Metabolism 
91(8):3024–3033


Myostatin (GDF 8)


İskelet 
kasında uydu 
hücrelerin 
sessiz 
kalmasını 
sağlar
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Myostatin ve kas kuvveti gelişiminin 
değerlendirilmesi 


Ivey FM, ve ark. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2000 Nov;55(11):M641-6


Roth SMve ark. Exp Biol Med (Maywood). 2003 Jun;228(6):706-9.


SONUÇ: 


Kuvvet antrenmanları myostatin 
düzeyini azaltıyor


Dr.Haydar A. Demirel


Myostatin gen mutasyonu!
McPherron and S.-J. Lee, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 94:12457 12461, 1997.
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Piedmontese sığırı


Myostatin gen mutasyonu!


Myostatin gen mutasyonu!


McPherron and S.-J. Lee, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 94:12457 12461, 1997.


“Belgian Blue cattle”
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Myostatin gen 
mutasyonu!


Wendy the 
whippet 


Dr.Haydar A. Demirel


Myostatin geni knock-out


S.-J. Lee and A.C. McPherron, Curr. Opin. Genet. Devel.  9:604 607, 1999







11.06.2009


89


Dr.Haydar A. Demirel


Kas miyofibril sayısı
Kas lif kalınlığı
Kas lif sayısı?
Kas enine kesit alanı


Kas lif tipi
Kas metabolik kapasitesi


SONUÇ


Golgi’den Ib duysal feedback


BAWA, P. Neural control of motor output: Can training change it? Exerc. Sport Sci. Rev., 
Vol. 30, No. 2, pp. 59–63, 2002.


Kuvvet 
antrenmanına 
olası adaptasyon 
(maksimal 
ekzentrik):
Golgi Ib 
afferentlerinden 
azalmış 
inhibisyon


Kas iğciğiGolgi
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Testing of strength and implications


for training in skiing


TU Munich


Faculty of Sport Science


Department for Theory and 


Practice in Sports


Dr. Peter Spitzenpfeil


German Ski Team


Charly Waibel
Olympic Centre of


Excellence Bavaria


Andreas Huber
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Diagnostics in alpine ski racing


Field


Video


Force plate (straight)


Pressure soles (turns)


Metabolism
- step test 


(treadm., bic.)


- 75s Test 


(bicycle)


Strength
- jumps


- isometric


- dynamic


Lab
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Measurement of ground reaction 


forces


speed traps


Betreuung
sensors







TU Munich – Faculty for Sport Science Dr. Peter Spitzenpfeil







TU Munich – Faculty for Sport Science Dr. Peter Spitzenpfeil


Measuring of ground 


reaction forces


Analyzing movement 


regulation in gliding
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Method – Field
Pressuresole System


Paromed ™
•24 sensors each 


sole


•Weight: 570g


•Measurement


frequency: 150 Hz


•Measurement


time: 40s


Calculation of  force
(one-legged)


)*(
24


1


i


i


i pressureareaF


Goniometer
Penny&Giles™
knee angle


calibration at 90° and 180°
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Mechanical load RS







TU Munich – Faculty for Sport Science Dr. Peter Spitzenpfeil


Mechanical load SL
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Example S.R. (SL)


Report for further analysis


Example angle-force report S.R. (SL)
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Mean muscular expenditure
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Force/strength –


demands


 Acting forces up to 8000 N


 Estimated mean musc. expenditure around 
40 %  of indiv. maximum!


 Movements:
 concentric - eccentric - reactive - regulative


 NOT static!!!


 Big muscle groups


 Vibration patterns
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Demands for trunk


 Stabilizing the high external forces in 


turns and regulation of body position


 Stabilizing the upper body in 


aerodynamic ideal position
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Demands on effective, specific 


strength training


•dynamic und kinematic structure


•amount of load


•metabolic processes / movement frequency


• intensity / adaptation


Müller et al. 1991
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Studies


... demands in field


Analysing ...


... expenditure in Lab


Simulating ...


... on self-


constructed device


Training ...
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Elektronisches 


Steuerelement


Plattform


Elektromotor


Exzenterscheibe


Führungshülsen 


für Plattform


Antriebspleuel


Beruhigungsmasse


Self constructed training device


(in cooperation with DSV)
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Own studies - Methods
 Single case study 


with time series
– Former alpine skiracer
– 36 TS of traditional 


strength training for alpine 
skiracers (knee bends, 
lunges, astride jumps,…)


– Alternating periods (6 TS) 
of training with vibration 
load and without


 Group study
– 20 subjects (14 male, 6 


female), age 25.2 4.7 yrs, 
heigth 179 8 cm


– 8 TS knee bends with 60% 
(1RPM)


– Control group (n=10)
traditional training


– Vibration group (n=10) 
with 24 Hz, 2.5 mm


Strength parameters:


•Isometric strength on leg 


press


•Speed- and reactive-


strength with drop- and 


squat-jumps on force 


plate
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Single case study  - MARTL



Martl einbeinige KB.AVI
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Own studies - Results - Single case study


• Enormous increase of  isometric strength at the end 


of  the training period.


• Dramatic increase of  creatinkinase in each vibration 


period.


• Increase of  speed- and reactive strength.
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Conclusions


 The mechanical load in alpine skiing is 


characterized by high forces occurring with 


vibratory patterns.


 Training with vibratory stimuli may improve 


damping abilities and strength.


 Appropriate settings of frequency, lift and 


additional load are necessary.
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Desmotronic Training



Desmotraining�.avi
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Results 


strength
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Force decrease dependent on velocity
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 knee angle arround 80 and 130
– No end-position!!


 Important: Transition from eccentric to 
concentric tension!!


 reaktive strength!!


Demands on strength-speed 


abilities in alpine ski racing
 situational and precise „modulation“ of 


eccentric forces [up to 4000-8000N]
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Strength-speed training


[traditional]
 Intensity: 


– 30 – 60% MaxStrength


 Duration: 
– 6 – 8 reps. / 10 – 15 sec


 Amount: 
– 3-4 Series with 4-6 


exercises 


 Breaks: 
– ca. 3 min.


 Create max. contraction 
velocities!



..\..\Seminare\Videos\Krafttraining\reakt_sprung_dirk�.avi
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Specific Jumps


 Landing on whole 


foot 


 Jumping from 


whole foot 


 Reactive   force 


production mainly 


from thigh 


muscle!!



..\..\Seminare\Videos\Krafttraining\reakt_sprung_ch2�.avi

..\..\Seminare\Videos\Krafttraining\Kastenaufsp_ch�.avi
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Training measures with specific 


range of motion and dynamic


 Iso – ex- kon Method:


– Der Athlet steht in einer Winkelstellung von ca. 


100° mit einer Langhantel auf der soviel Gewicht 


aufliegt, dass er die Übung auf jeden Fall explosiv 


ausführen kann!!


– Er löst die Spannung kurz auf, so dass er bis etwa 


90° durchsackt und muss so schnell als möglich 


die exzentrische Bewegung in eine konzentrische 


überleiten!!


– Streckung bis ca. 140°
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Simulations- Training


 Der Athlet wird aufgefordert in der 45°


BP ein Gewicht von ca. [2G] langsam 


auf sich zukommen zu lassen 


(Spannungsaufbau) und dann bei 


Erreichen von ca. 90° Kniewinkel 


explosiv wegzustoßen!


 Dabei visualisiert er einen RS- Schwung 
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Contrast – Method


 Der Athlet hält in einer BP oder mit einer 
Hantel für ca. 6 sec. sein isometrisches 
Maximum 


 Der Trainer nimmt danach soviel Gewicht ab, 
dass der Athlet explosiv arbeiten kann 
(möglichst ohne Zeitverzögerung Spannung 
muss erhalten bleiben)


 Der Athlet führt 6 explosive (reaktive) 
Sprünge aus 
– [Landung auf dem ganzen Fuß – reaktiver 


Krafteinsatz aus dem Oberschenkel]
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Wipp- Training


 Der Athlet wippt im unteren Unkehrpunkt 


zwischen 80° - 100° dreimal nach, indem er 


die Spannung wechselweise löst und wieder 


aufbaut. Beim dritten Wippen wird das 


Gewicht explosiv weggestoßen, die 


Streckung aber bei ca. 140° beendet!


 Ausführung im Wechsel ein- und beidbeinig!


 Durchführung vorzugsweise in der 


Beinpresse!
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Thank you very much for your 


attention!
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Takım sporları


 Bir’den fazla oyuncu var


 Farklı pozisyonlar


 Farklı görevler


 Hücum-Savunma 


 Kaleci


 Yüksek performans beklentisi







Takım sporlarında yüksek 


performans antrenmanları


1. Değişken yüklenme şiddetleri


2. Optimal yüklenme yöntemleri


3. Kondisyonel yüklenme altında teknik


4. Mental stres altında yüklenmeler







Takım sporlarının yapısal 


analizi:


1. Yüksek performans  


2. Spesifik teknik 


3. Aktif taktik 


4. Tempo


5. Oyun anlayışı farklılıkları 


6. Yüksek şiddetli aksiyonlar







Antrenman=Egzersiz=Yüklenme


1. Egzersiz bir yüklenmedir


2. Egzersiz enerji kullanır


3. Hangi enerji kaynakları?


4. Egzersiz tipi


5. Egzersiz süresi


6. Egzersiz şiddeti







Takım sporu:


Her zaman Yüksek şiddetli 


ve değişken aksiyonlar…


• Temel teknikler


• Koşu hızları


• Hız ve yön değiştirmeler


• Pas kalitesi 


• Aldatmalar


• Şut / Vuruş / Atış 


• Zamanlama 


• Konsantrasyon 







Oyun süreleri


Futbol: 2 x 45 dk +


Hentbol: 2 x 30 dk


Buz Hokeyi: 3 x 20 dk


Voleybol: ?


Basketbol: 4 x 10 dk







Takım sporlarında 


kondisyonel komponentler:


 Kuvvet


 Güç


 Hareketlilik


 Esneklik


 Denge


 Lokal kas dayanıklılığı


 Kardiyovaskuler dayanıklılık


 Kuvvette Devamlılık


 Koordinasyon







Maçlardaki yüklenme şiddeti 


(%)


Isınma: % 50 ile başlıyor


Tempo: Giderek daha yüksek 


Şiddet: Sub/Max/Supra







Maç esnasındaki aksiyonlar


(Hentbol Örneği)


Aksiyon Sıklık Kapsam


(Hızlı hücum, hızlı hücumu 


engelleme, vb.)
51 x 25 m 1275 m


Orta hızlarda hareketler 


(Savunmadan hücuma geçişteki


paslaşmalar, pozisyon hücumu)


20 x 25 m 510 m


Düşük şiddette, topla yapılan 


hareketler, savunmadan hücuma 


geçiş, gol atılması


28 x 25 m 700 m


Savunma ve hücumdaki temel 


hareketler, pozisyon hücumunda 


savunma davranışları


160 x 3-4 m 560 m


Hücumda pozisyona dönük 


hareketler, pozisyon hücumuna 


karşı savunma


92 x 3-4 m 322 m







Çeşitli hareketlerin 


uygulama sıklığı


Aksiyon Sıklık


Pas amaçlı atışlar 107


Şut amaçlı atışlar 9


Sıçramalar 13


Rakibe karşı baskı uygulama 20


Maksimal ve submaksimal 


hareketler esnasında yön 


değiştirme


211


Orta ve hafif şiddetteki 


hareketlerde yön değiştirme
140







Takım sporlarında neler var?


• Defans aksiyonları (Kısa süre ve mesafeler)


• Defanstan hızlı çıkış (Maksimal tempoda koşu ve hareket)


• Pozisyon hücumları (Tempo: Yüksek)


• Teknik beceriler


• Kalecinin savunma ve hücum davranışları


• Vuruşlar & Atışlar 


• Penaltı / Serbest atış 


• Oyun disiplini 


• Maç sürelerine dikkat!







Takım sporlarında hangi 


enerji sistemleri 


kullanılır?
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Anaerob (ATP-CP)
Anaerob Laktat 


(Glikolitik)
Aerob


(LA-O2 ve O2)


Atışlar, sprintler, hızlı 
hücum, aldatmalar, ani 


yön değiştirmeler, 
golden sonra hızlı 


oyuna başlama, top 
çalma, atışları bloke 


etme, vb.


Hızlı hücumu kesme, 
savunmaya dönüş, hızlı 


hücumdan pozisyon 
oyununa 


geçiş,kalecinin 
savunma 


davranışları,vb.


Pozisyon oyunu, 
serbest atış aksiyonları, 


oyun duraklamaları, 
yavaş tempolu 


aksiyonların tamamı, 
vb.


Yukarıdaki aksiyonların 
gerçekleşmesi için ATP 


kullanılır. Süresi 2 
saniye civarındadır. 
ATP’nin resentezi CP 


tarafından
4-6 saniyede 
tamamlanır.


Süresi 10 saniyeye 
kadar olan 


davranışlardır. Glikoz 
veya glikojenin 


anaerob ortamda 
kullanımı sonucu 


ortaya çıkan enerji ile 
bu hareketler yapılır.


Süresi 1 dakikaya 
kadar varan aksiyonlar 


veya egzersizlerdir. 
ATP’nin yeniden 


oluşumu için yağlar, 
proteinler ve 


glikojenler kullanılır.


Bu sistemin gelişmesi 
için 4-8 s sürecek 


yüksek şiddetli 
egzersizler 


kullanılmalıdır!


Bu hareketler sonucu 
ortaya çıkan ürünler 
laktat ve hidrojen 


iyonlarıdır.


Bu sistemin gelişmesi 
için Max. KAH’nın en az 


% 50-70’i hızında 
koşular önerilir.







Takım sporlarında enerji 


kullanımı







Süre
Aerob 


(%) 


Anaerob


(%)


0-10 s 6 94


0-15 s 12 88


0-20 s 18 82


0-30 s 27 73


0-45 s 37 63


0-60 s 45 55


0-75 s 51 48


0-90 s 56 44


0-120 s 63 37


0-180 s 73 27


0-240 s 79 21


Hareketlerin süresine göre enerji 


sistemleri







Bu hareketleri nasıl 


gerçekleştiriyoruz?


(Enerji kaynakları?)







Enerji kaynağımız: Karbonhidrat


Cinsiyet Ağırlık (kg) Karaciğer Kas


Bayan 60 70 g 300 g


Erkek 70 90 g 400 g


 Günde kg başına 1.3 cal enerji kullanılır.


 1560 cal/gün (50 kg bir sporcu)


 Antrenman yapan bir sporcu ise;


 Ek olarak 8,5 cal gerekli


 Sonuç: 50 kg x 2 saat x 8,5 cal = 850 cal


 Total: 1560 + 850 = 2410 cal







Haftalık Antrenman içeriği


(Buz Hokeyi Örneğinde)


Haftalık Antrenman  İçeriği Yaklaşık


Antrenman Sayısı 5


Maç Sayısı 1


Dinlenme Günü 1


Birim antrenman Sayısı 8


Antrenman saati toplamı 10


Kondisyon/Teknik-Taktik  


(%) 


60:40











Takım sporlarında günlere 


göre antrenman hedefleri


Pazartesi Aerob Dayanıklılık


Salı Patlayıcı kuvvet ve hız


Çarşamba Anaerob dayanıklılık


Perşembe Kondisyonel yüklenme altında 


taktik ağırlıklı


Cuma İnce detaylar







Günlere göre yüklenme yüzdeleri 


ve toplam antrenman süresi


Günler
Teknik 


(%)


Taktik


(%)


Kondisyon


(%)


Toplam Süre 


(dk)


Pzt. Sabah 60 20 20 90


Pzt. Akşam 30 10 60 125


Salı Sabah 40 30 30 65


Salı Akşam 30 10 60 80


Çar. Akşam 25 25 50 85


Per. Sabah 20 40 40 80


Per. Akşam 20 40 40 80


Cuma Sabah 35 35 30 90







Takım sporları kondisyon 


için ne yapıyor?


(Kuvvet Örneği)











Kuvvet


Maksimal kuvvet


Elastik kuvvet


Kuvvette devamlılık







Nasıl kuvvetli oluruz?


 Aşırı yüklenmeler


 Egzersiz sayısını arttırma


 Set sayısını arttırma


 Şiddet + Toparlanma süresini ayarlama







Kuvvet nasıl gelişir?


 Max.Kuv.: Ağırlık antrenmanları ile


 Elastik Kuv.: Kondisyon, 


kompleks,sağlık topu, pliometrik, 


mutlaka ek ağırlıklar…


 Kuvvette Devamlılık: Dairesel ant., 


dambıl egzersizleri, tepe koşuları











Isınma ve Soğuma







Isınma


 5-10 dk jogging (vücut ısısını 


arttırıyoruz)


 10-15 dk dinamik stretching egz.


 10-15 dk genel / özel egzersizler


 30-60 m koşu (4-8 tekrar) 


 Doğru koşu ve hareket tekniği







Soğuma


 5-10 dk yürüme / jogging


 Vücut ısısının düşürülmesi


 Metabolik artıkların çalışan kas 


gruplarından uzaklaştırılması


 5-10 dk statik stretching egzersizleri 







Stretching demişken:


 Statik


 Balistik


 Dinamik


 Aktif


 Pasif


 İzometrik







Anısına saygıyla…
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THW Kiel
 


–
 


Ciudad
 


Real= 39-34 (+5)


Ciudad
 


Real –
 


THW Kiel
 


= 33-27(+6)


I. Devre 14-13 Kiel
 


lehine


39.Dakika 20-16 Kiel
 


lehine
Son 21 dakikada;
Kiel


 
7 gol


Ciudad
 


17 gol







THW Kiel
 


–
 


Ciudad
 


Real= 39-34 (+5)


Birinci maçta toplam 73 gol
Hücum başarısı


 
%50 ise bu maçta 


yaklaşık 146 hücum yapılmış
 


demektir.
Yaklaşık hücum süresi: 24 sn 
civarındadır.







Yaklaşık 24 saniyelik bir hücum 
süresinin olduğu bir hentbol oyununun 
bize dikte ettirdikleri neler olabilir?
-Kondisyon açısından
-Teknik açıdan
-Taktik açıdan
-Karar verme süreçleri açısından
-Koçluk (takım yönetimi)açısından







ANTRENÖR OLARAK SAHADA 
SPORCULARIMIZDAN NASIL 
DAVRAVMALARINI BEKLİYORUZ?


SPORCULARIMIZIN OYUN 
İÇERİSİNDE KARŞILAŞACAKLARI 
HER DURUMU ANTRENMANLARDA 
ÇALIŞABİLİRMİYİZ?























Griffin
 


ve arkadaşlarına göre; Spor
 


sadece
 


kazanmak
 


ve
 kaybetmek


 
üzerine


 
kurulu


 
değildir. 


Oyunları,eğlenceli, sağlıklı
 


egzersizlerle
 


süslemek
 


ve
 


yarışma


ruhunu
 


ortaya
 


çıkarıcı
 


hale dönüştürmek
 


gerekmektedir. 


Doğru
 


olan
 


eğitim
 


şekli, geleneksel
 


yaklaşımda
 


olduğu gibi


sporu
 


fiziksel
 


bir
 


eğitim
 


olarak
 


düşünmenin
 


yanı
 


sıra
 


taktiksel


yaklaşımlarla
 


sporun
 


zihinsel
 


bir
 


olay
 


olduğunu
 


da


göstermektir
 


(Griffin, Mitchell ve


 


Oslin, 1997: 6).







Oyun
 


ve
 


spor
 


öğretiminde
 


bilinen
 


yedi
 yaklaşım


 
(Metzler,1999:159),


1. Geleneksel
 


(direk
 


öğretim) yaklaşım, 


2. Kişiselleştirilmiş
 


sistem
 


öğretimi
 


yaklaşımı,


3. İşbirlikçi
 


öğrenme
 


yaklaşımı, 


4. Akran
 


öğrenme
 


yaklaşımı, 


5. Spor
 


eğitimi
 


yaklaşımı,


6. Taktik
 


oyun
 


yaklaşımı,


7. Araştırma
 


öğretim
 


yaklaşımıdır.







GELENEKSEL (TEKNİĞE DAYALI) EĞİTİM 
ANLAYIŞI


1.
 


Isınma
2. Tekniklerin


 
(Beceri)


 
Geliştirilmesi


3. Becerilerin
 


oyuna
 


benzer
 


alıştırmalarla
 çalışılması


4. Oyun
 


oynama
5. Soğuma







Geleneksel yaklaşım “nasıl yapılır”
 sorusuna cevap verecek şekilde beceri 


öğretimine odaklanır ve büyük oranda 
tekniklerin öğretilmesine dayalı


 antrenman
 


içeriğini desteklemektedir.


Bu içerik, tekniğin ilerletilmesinde 
etkili olmasına rağmen, sporcuların


 becerileri oyuna transfer etmelerinde 
yetersiz kalmaktadır (Silverman


 
ve Ennis, 2003).







Geleneksel yaklaşımla sportif oyun ve beceri 
öğretiminde, antrenör sporculara;


1.
 


Açıklama yapar, 


2.
 


Becerileri gösterir,


3.
 


Temel alıştırmaları
 


yaptırır ve


4.
 


Dersin sonunda oyun oynatır. 


(Thorpe, 1983:12).







Baily,
 


Geleneksel
 


yaklaşımın
 


dezavantajını
 


şöyle 
açıklamaktadır; Ona göre bu yöntem


a.
 


Sporcuların gelişim
 


özelliklerine
 


uygun
 değildir.


b.
 


Antrenmanlarda çalışılan beceriler,
 


oyuna 
transfer edilememektedir.


c.
 


Oyundan ayrı
 


olarak çalışılan ve oyun
 içerisinde


 
kullanılmayan


 
izole


 
edilmiş


 (ayrıştırılmış)
 


beceriler
 


oyunda
 


aynı
 


şekilde
 kullanılamamaktadır


(Baily, 1982).







Bunker ve
 


Thorpe’da Geleneksel
 


yaklaşımın
 


dezavantajları
 


şöyle 
sıralamaktadırlar.


a)
 


Çalışmalarda
 


performans
 


üzerine
 


yoğunlaşılması
 


nedeniyle,
 sporcuların


 
büyük


 
bir


 
bölümünün başarı


 
düzeyinin düşük 


olarak gerçekleşir,


b)
 


Esnek
 


olmayan
 


tekniklere
 


sahip,
 


karar
 


verme
 


kapasitesi
 zayıf ve yeteneği sınırlı


 
olan


 
sporcular


 
yetişir,


c)
 


Karar
 


verirken
 


öğretmenlerine
 


ya
 


da
 


antrenörlerine
 


bağlı
 kalan


 
oyuncuların yetişir,


d) Gençlerin
 


büyük
 


bir
 


çoğunluğunun
 


oyunlar
 


hakkında
 


çok
 


az
bilgiyle


 
sahip olurlar.


 
(Bunker ve


 
Thorpe, 1982:5). 







Taktik Öğretim Yaklaşımı


1. Taktiklerin öğretimi


2. Oyun oynatma


3. Becerilerin (tekniklerin) öğretimi


4. Oyuna dönüş







Thorpe ve
 


Bunker’in
 


Oyun
 


Kavrama
 


Modeli
 


(1982)







Taktik
 


oyun
 


yaklaşımıyla
 


öğretimin
 


felsefesi


1.
 


Tüm
 


düzeylerdeki
 


sporcuların
 


ilgi, istek
 


ve
 heyecanlarının sağlanması, özellikle


 
yeni


 başlayan
 


sporcuların
 


oyuna
 


katılmaya
 


istekli 
olmaları.


2.
 


Yeni
 


başlayan
 


sporcuların, taktik
 


bilgilerinin
 gelişmesi. 


3. Oyun
 


oynama
 


becerisinin
 


derinlemesine
 anlaşılması


 
ve


 
bunun


 
diğer


 
sportif


 becerilere
 


pozitif
 


olarak
 


transfer
 


edilmesi. 


(Griffin, Mitchell ve
 


Oslin, 1997: 10)







Taktik Oyun Yaklaşımı
 


Nasıl İşler?
1.


 
Önce küçük sahada oynanacak modifiye


 
bir oyun 


seçin.
2.


 
Basit kurallar koyarak oyunu oynatın ve bu arada 
gözlem yapın.


3.
 


Oyunu durdurup sorular sorun. Yanıtları
 


sporculara 
buldurun.


4.
 


Tekrar aynı
 


oyuna veya geliştireceğiniz oyuna dönün
5.


 
Oyunu yeniden durdurup teknik eksikliği bulduracak 
sorular sorun.


6.
 


Eksik olan tekniği çalıştırın. Tekniği geliştirirken;
a. Tekniği anlatın
b. Tekniği gösterin
c. Tekniğin alıştırmasını


 
yapın


d. Çalışma sırasında yada sonrasında geri bildirim 
verin


7. Tekrar oyuna dönün 







Taktik
 


Oyun
 


Yaklaşımı
 


ile
 


ilgili
 


Çıkarımlar
Mitchell, Oslin


 


ve
 


Griffin (2002:13) 


Taktik
 


oyun
 


yaklaşımı, bir
 


öğretim
 


ve
 


problem çözme
 yöntemidir.


1.
 


Taktik
 


oyun
 


aklaşımında
 


oyunlar
 


taktiksel
 benzerliklerine


 
göre


 
sınıflandırılır.


2.
 


Taktik
 


oyun
 


yaklaşıma
 


göre
 


oyunlar, taktik
 


problemlere
 bölünür


 
(


 
bu


 
planlamanın ve öğretimin


 
temelidir).


3. Taktik
 


oyun
 


yaklaşıma
 


göre, oyuncular, taktik
 problemleri


 
oyun


 
sırasında


 
verdikleri


 
kararlarla


 öğrenirler.







Taktik
 


Oyun
 


Yaklaşımı
 


ile
 


ilgili
 


Çıkarımlar
5.


 
Taktik


 
oyun


 
yaklaşımında, taktiksel


 
problemleri


 
ve


 çözümleri
 


belirlendikten
 


sonra, basitten
 


zora
 


doğru
 


modüller
 hazırlanır. 


6. Taktik
 


oyun
 


yaklaşımı
 


antrenmanları
 


için
 


şu format 
kullanılmalıdır:


a. Antrenmana
 


bir
 


oyunla
 


başla,


b. Sporcuların, taktiksel
 


problemleri
 


ve becerileri
 uygulaması


c. Antrenmenı, diğer
 


bir
 


oyunla
 


bitir ve
 


yeni
 


öğrenilen
 becerileri


 
oyun içerisinde


 
uygulat,


d. Antrenmanın değerlendirme kısmını
 


taktik problem ve 
çözümü


 
ile sözlü


 
olarak bitir.


(Mitchell, Oslin
 


ve Griffin, 2002: 13).







Taktik
 


Oyun
 


Yaklaşımının Avantajları
(Griffin, Mitchell, ve


 
Oslin, 1997: 8-10):


1.
 


Taktik
 


oyun
 


yaklaşımıyla
 


öğretim, sportif
 


beceriye
 ilgiyi


 
arttırır.


2. Antrenörler,
 


geleneksel
 


yaklaşımla
 


yapılan 
antrenmanlarda


 
çoğu zaman sporcuların “ne zaman


 maç
 


yapacağız?”
 


şeklindeki
 


sorularıyla
 


karşı
 


karşıya
 kalırlar. 


3. Taktik
 


oyun
 


yaklaşımı, sporcuların
 


bu
 


tür
 


sorularını
 engelleyerek


 
antrenmandan


 
daha


 
fazla


 
zevk


 almalarını
 


sağlar.


4. Sporcular, oyunları
 


stratejik
 


açıdan
 


daha
 


kolay
 anlayabilirler


 
bu


 
durum onların oyun performansını


 arttırırlar.







Taktik
 


Oyun
 


Yaklaşımının Avantajları
5. Sporcular, hangi


 
sportif


 
becerinin


 
oyun


 
içinde


 
ne


 
amaçla


 yapıldığını
 


daha
 


iyi
 


kavrarlar.


6. Bu yaklaşımda
 


oyun
 


bilgisi, bir
 


sportif
 


becerinin
 


ne
 


zaman
 ve


 
nasıl kullanılacağı


 
gibi


 
kavramlarla


 
birleşerek


 
daha


 
önemli


 hale gelir.


7. Belirli
 


sportif
 


oyunların,
 


file oyunları, saha
 


oyunları, hücum
 oyunları


 
ve


 
hedef


 
oyunları


 
seklinde


 
sınıflandırılması, benzer


 sportif
 


beceriler
 


ve
 


oyun
 


stratejileri
 


arasında
 


pozitif
 


transfer 
etkisi


 
sağlar. 


(Griffin, Mitchell ve
 


Oslin, 1997: 8-10):







Taktik
 


Oyun
 


Yaklaşımının
 


Dezavantajları
(Griffin, Mitchell ve


 


Oslin, 1997: 8-10)


1. Yeni
 


başlayan
 


sporcuların
 


beceri
 


düzeyleri
 


düşükse, direk
 olarak


 
oyun


 
oynamakta


 
zorlanabilirler.


2. Taktik
 


oyun
 


yaklaşımı
 


yeni
 


bir
 


yaklaşım olduğundan
 


bu
 


alanda
 antrenman


 
planı


 
hazırlamak


 
antrenörler


 
açısından


 
karmaşık


 olabilir.


3. Bu yaklaşımın
 


uygulanmasında
 


malzeme
 


ve
 


salon ihtiyacı
 


diğer
 yaklaşımlara


 
göre


 
daha


 
fazla


 
olabilir. 


4. Ölçme
 


ve
 


değerlendirme
 


süreci
 


diğer
 


yaklaşımlara
 


göre
 


daha
 uzun


 
zaman


 
alabilir. 


5. Oyunların
 


zorluk
 


düzeyleri
 


arttıkça, antrenörün grup
 


yönetimi
 açısından


 
görev


 
ve


 
sorumlulukları


 
artabilir.







Oyunları
 


Modifiye
 


Ederken:


•Oyun alanında değişiklik yapabilirsiniz


•Döngüsel oyunları
 


kullanabilirsiniz


•Oyun kurallarını
 


değiştirebilirsiniz


•Oyunu uzatabilir ya da kısaltabilirsiniz


•Rakibin baskısını
 


değiştirebilirsiniz







Taktik Oyun Yaklaşımının Yararları


•Daha iyi motivasyon


•Oyunu daha iyi anlama


•Daha iyi performans







Sonuç
 


olarak


•Daha iyi karar verme


•Becerileri daha iyi uygulama


•Gerçek yarışmalar







Taktik Oyun Yaklaşımı
 


Nasıl 
Uygulanır?


•Modifiye
 


edilmiş
 


bir oyun seç


•Oyuncular oyun oynarken onları
 


gözle 
ve değerlendir


•Sorular sor


•Beceri ve taktikleri öğret ve geliştir







Oyun
 


Performansının Değerlendirilmesi


Taborsky
 


(2000) Hentbolda Oyun
 Performansını:


 
bir


 
maçta,


 
bir


 
oyuncu


 
veya


 oyuncu
 
grubu


 
tarafından


 
yapılan


 hareketlerin
 


tamamı
 


olarak
 


tanımlıyor







Taborsky
 


hentbol oyunun performansını; pozitif 
puanların tümü


 
(Σ


 
Pi) +  oynanılan sürenin 


yarısı(Mi) + negatif puanların tümü
 


(Σ
 


Ni) 
şeklinde formüle etmiştir.


Vi
 


= Σ
 


Pi + (½
 


Mi) + Σ
 


Ni. 


Sonuçta takımın performansı, bütün oyuncuların 
skorlarının aritmetik ortalaması


 
alınarak yapılır.


 Vt
 


= Σ
 


Vi
 


(Taborsky, 2000).







Oyun performansını
 


değerlendirmek için bir çok ölçek 
geliştirilmiştir


(Safrit, 1990, Schmidt, 1991, Strand, 1993, Mitchell, 
Griffin, ve Oslin, 1995). French


 
ve diğerleri, 1996 (a), 


French
 


ve diğerleri, 1996 (b), Mitchell, 1996, Griffin, 
Mitchell


 
ve Oslin,1997, Grehaigne, Godbout


 
ve Bouthier, 


1997, Harrison ve diğerleri, 1997, Grehaigne
 


ve Godbout, 
1998, Grifin, Oslin


 
ve Mitchel, 1998, Richard ve diğerleri, 


1999, Kirk
 


ve MacPhail, 2002, Richard, Godbout
 


ve 
Griffin, 2002, Brown ve Hoper, 2003, Harvey, 2003, 
Tallir


 
ve diğerleri, 2003, Griffin,  Butler, 2005).


Ancak hentbol için en uygun ölçek; Griffin, Mitchell, 
Oslin


 
tarafından geliştirilen Oyun Performansı


 Değerlendirme Ölçeği (Game
 


Performance
 


Assesment
 Instrument, GPAI)dir


 
(Griffin, Mitchell


 
ve Oslin,1997).







GPAI protokolü,
 


3 kategorideki
 


oyunlarda
 


test 
edilmiştir.
Bunlar


 
hücum


 
oyunları


 
(futbol


 
, basketbol


 
ve


 hentbol), 
file/duvar


 
oyunları


 
(voleybol) ve


 
alan


 
koşu,


 
skor


 oyunlarıdır
 


(softball).


Geçerlilik
 


ve
 


güvenilirlik
 


çalışmaları
 


orta
 


okul
 beden


 
eğitimi


 
öğretmenleri


 
ve


 
altıncı


 
sınıf


 öğrencileri
 


kullanılarak
 


üç
 


ayrı
 


çalışma
 aracılığıyla


 
test edilmiştir. Bu çalışmaların


 sonunda
 


GPAI’nın
 


geçerli
 


ve
 


güvenilir
 


bir
 


ölçek
 olduğu kanıtlanmıştır


 
(Griffin, Mitchell ve


 


Oslin,1997).







Oyun
 


Performansı
 


değerlendirme
 


Ölçeği
 


(GPAI) 
Bileşenleri


1.Temel: Oyuncunun
 


iki
 


beceri
 


girişimi
 


arasında
 


uygun
 


yere
 


dönmesi.


2.Ayarlama: Oyuncunun
 


savunma
 


veya
 


hücum
 


pozisyonuna
 


göre
 uygun


 
hareket


 
performansını


 
göstermesi.


3.Karar
 


verme: Oyun
 


sırasında
 


topla
 


ne
 


yapması
 


gerektiği
 konusunda


 
uygun


 
kararı


 
vermesi.


4.Beceri
 


gelişimi: Seçilen
 


becerilerde
 


performans
 


verimliliği.


5.Destekleme: Topsuz
 


olarak
 


pas almak
 


ve
 


atış
 


yapmak
 


için
 


uygun
 pozisyon


 
alması.


6.Yardım: Toplu
 


ve
 


topsuz
 


olan
 


hücum
 


oyuncusuna
 


destek
 


olması.


7. Koruyucu: Toplu
 


veya
 


topsuz
 


oyuncuyu
 


savunması.







Bütün bu bileşenler oyun performansı
 


ile ilgilidir. 
Ancak her oyunda bütün bileşenlerin 
kullanılmasına gerek yoktur. İhtiyaç


 
duyulan 


alanlarda, istenen öğeler açısından oyun 
performansına bakılabilir. 


GPAI takım performansını
 


ölçtüğü gibi, oyun 
performansı


 
bireysel bileşenlerini ölçmek amacıyla 


da kullanılabilir.
(Mitchell


 


, Griffin, ve Oslin, 2003 s.147-168, Griffin
 


ve Butler
 


2005 s. 160-162, 
Metzler


 


2005 s. 420-425).







OYUN PERFORMANSI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
1.Oyun


 
Etkinliği=


 
Uygun


 
kararların sayısı


 
+ Uygun


 
olmayan


 kararların sayısı
 


+ etkili
 


beceri
 


uygulama
 


sayısı
 


+ etkili
 


olmayan
 beceri


 
uygulama


 
sayısı


 
+ uygun


 
yardımlaşma


 
hareketlerinin


 sayısı.


2. Karar Verme İndeksi
 


(KVİ)
 


= Uygun
 


kararların sayısı
 


/ Uygun
 olmayan


 
kararların sayısı.


. Beceri
 


Performansı
 


İndeksi
 


(BPİ)
 


=Doğru
 


beceri
 


gösterimi
 sayısı


 
/ Doğru


 
olmayan


 
beceri


 
gösterimi


 
sayısı.


 .Destekleme
 


İndeksi
 


(Dİ)
 


= Uygun olan destek davranışları
 


sayısı
 / Uygun


 
olmayan


 
destek


 
davranışları


 
sayısı.


. Oyun
 


Performansı
 


= ( KVİ
 


+ BPİ
 


+ Dİ) / 3.
Metzler, 2005 s. 420-425).







1. Karar
 


verme
 


kriterleri;
-


 
Oyuncunun boştaki arkadaşına pas verme girişimi.


- Uygun pozisyonda kale atışı
 


kullanma girişimi.


2. Beceri
 


performansı
 


kriterleri;
-Topu hedefe atabilme (pas).
-Topu kale içinde uygun hedefe atabilme (kale atışı).


3. Destek
 


kriterleri
 


;
-Pas alabilmek için uygun pozisyona hareketlenme


 (topsuz oyun) ele alınmıştır.







Oyun
 


Performansı
 


Değerlendirme
 


Aracı
 


(GPAI) 
Hentbol


 
ünitesi


 
için


 
6/7. sınıf


Taktik
 


problem Karar
 


verme Boşluğa
 


hareketlenme


Etkili Etkisiz Etkili Etkisiz


Adı:_____________







ULUSLAR ARASI TGFU KONFERANSLARI


1.
 


Uluslar arası
 


TGFU Konferansı;  1 -
 


4 Ağustos 2001
New Hampshire, USA


2.  Uluslar arası
 


TGFU Konferansı
 


; 11 -
 


14 Aralık 
2003 Melbourne


3. Uluslar arası
 


TGFU Konferansı
 


; 14 -
 


17 Aralık
2005 Hong Kong


4. Uluslar arası
 


TGFU Konferansı
 


; 13 -
 


17 Mayıs 
2008 Vancouver, Canada
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Fiziki kapasite
Kuvvet
Oyun anlayışı
Kazanma hırsı ve motivasyon 







YILDIZLAR AVRUPA   
ŞAMPİYONALARINDA SKOR


2006/7: FRANSA, POLONYA, BELÇIKA, RUSYA,           
ALMANYA, HOLLANDA


2004/5: FRANSA, POLONYA,İTALYA, SLOVAKYA,   
RUSYA, BULGARİSTAN


2002/3: RUSYA, POLONYA, İTALYA, ALMANYA, 
HOLLANDA, ÇEK CUMHURİYETİ


2001/2:POLONYA, RUSYA, FRANSA, İTALYA







GENÇLER AVRUPA   
ŞAMPİYONALARINDA SKOR


2008: FRANSA, ALMANYA, RUSYA, 
HOLLANDA, İTALYA


2006: RUSYA, FRANSA, İTALYA, SLOVENYA,  
SIRBISTAN, HOLLANDA


2004: RUSYA, HOLLANDA, ALMANYA, SIRBİSTAN, 
ÇEK CUMHURİYETİ, FRANSA


2002: İTALYA, FRANSA, ALMANYA, RUSYA, 
POLANYA, UKRAYNA


2000: RUSYA, İTALYA, FRANSA, YUGOSLAVYA







FİZİKİ  KAPASİTE


OYUNCULARIN OYUN BÖLGELERİ







Fransa 
Oynadığı


 
mevki 2006 Yıldız Av. Ş. 2008 Genç


 
Av. Ş.


Guillavme Smaçör 2.02 m 2.02 m


Barais Smaçör 1.88 m 1.88 m


Kevin Orta 2.08 m 2.08 m


Lafitte Orta 2.00 m 2.00 m


Earvin Pasör çaprazı 1.92 m 1.94 m


Benjamin  Pasör 1.82 m 1.82 m







Almanya 
Oynadığı


 
mevki 2008 GençAv. Ş.


Kaliberda Smaçör  1.92 m


Fromm Smaçör  2.04 m


Glandi Orta  2.00 m


Bauer  Orta  2.00 m


Prolinghever Pasörçaprazı 2.09 m


Horm  Pasör  1.90 m







Belçika 
Oynadığı


 
mevki 2006 Yıldız Av.Ş 2008 Genç


 
Av.Ş.


Hırtum Smaçör 1.96 m 1.96 m


Klinkenberg Smaçör 1.97 m  1.97 m


Vorrde Orta 2.08 m 2.08 m


Verhees Orta  2.05 m 2.05 m


Drıes Pasör çaprazı 2.06 m 2.06 m


Kruyner pasör 1.95 m 1.95 m







Rusya 
Ounadığı


 
mevki 2006 Yıldız Av. Ş. 2008 Genç


 
Av. Ş


Semenov Smaçör  2.06 m 2.10 m


Burutsev Smaçör  1.96 m 1.96 m


Volvich Orta  2.10 m 2.14 m 


Shcherbinin Otra  2.02 m 2.04 m 


Kalandadze  Pasör çaprazı 2.06 m 2.08 m


Bezrukov Pasör  1.97 m 2.00 m







Türkiye 
Oyadığı


 
mevki 2008


İsmail  Smaçör  1.93 m


Andaç Smaçör  1.92 m


Salih  Orta  1.98 m


Muhammed  Otra  1.95 m


Burutay  Pasör çaprazı 1.91 m


Celil  Pasör  1.80 m







Pasör çaprazı
Ufuk  1991 doğumlu  1.97 m


Burutay  1990 doğumlu 1.91 m


Serhat  1987 doğumlu 1.97 m


Berat/ Kadir 1986/1987 doğumlu 1.90/ 2.00 m


Fatih  1984 doğumlu 2.07 m


Ali  1981 doğumlu 1.95 m


Volkan  1980 doğumlu 2.01 m







SPORCULARIN BÖLGELERE   
GÖRE ÖZELLİKLERİ


PASÖRLER
KARŞILAYICILAR
ORTA OYUNCULAR
PASÖR ÇAPRAZLARI
LİBEROLAR







Kuvvet 
Kuvvet ve sürat 
Özellikle yıldız milli takıma gelen oyuncuların 
durumu







Oyun anlayışı
Bazı kulüplerin yıldız, genç takımlarında  pas 
yüksekliği, servis, bolk vb. Tekniklerde  yasaklamalar 
var.











Kazanma Hırsı  ve motivasyon







2008 olimpiyatlarında, USA, BRA, RUS, 
 ITA, BUL, POL


Jump power, jump controlled
Jump spin
Jump float







2008 olimpiyatlarında USA, BRA, RUS, ITA, BUL, POL, 
 FLOAT servis atmıyor


•CHN, SRB FLOAT 
 servis kullanmış


•Orta oyncuların 
 servis etkinliği.







SERVİS ETKİNLİĞİ







Servis karşılama
Almanya  exc % 46
Belçika       exc % 58
Rusya  exc % 64
Polonya  exc % 51
İtalya  exc % 52
Türkiye  exc % 42 







Türkiye 1. Ligi
Arkas      1.94 rec 1, her 3.83 ser 1 puan


Fb           1.78 rec  1,her 3.44 ser 1 puan


İBB         1.75 rec 1, her 3.96 ser 1 puan 


Ziraat      1.75 rec 1, her 3.26 ser 1 puan 







Servis ve servis karşılama 
Almanya 1.44 rec 1 , her 3.84 ser 1 puan
Belçika   1.89 rec 1,  her 2.96 ser 1 puan
Rusya     1.27 rec 1, her 3.17  ser 1 puan
Polonya  1.89 rec 1, her 4.95  ser 1 puan
İtalya      1.92  rec 1, her 4.32  ser 1 puan
Türkiye   2.19 rec 1, her 6.17  ser 1 puan  


Bütün oyuncular smaç
 


servis atmalı
 


ve karşılamalı.







Voleybola özgü  antrenman ilkeleri
Topun oyunda kaldığı süre 7‐9 sn, topun oyun dışında 
olduğu zaman 12‐13 sn
Enerji kullanımı açısından baktığımızda alaktik 
anaerobik çalışma.







KARŞILAŞTIĞIMIZ ZORLUKLAR
1989‐1990 Doğumlu sporcular, sporcusu oldukları
kulüplerin A takımında yer alamıyor  ya da yer alsalar 
bile bu takımlara sürekli oynayamıyor. 
Bazı kulüplerin yıldız, genç takımlarında  pas 
yüksekliği, servis, blok v.b. becerilerdeki farklılıklar 
yasaklamalar  var.
Çalışmaların sürekli olmaması. (kuvvet, servis 
karşılama vb.)
Antrenman saati azlığı.
Diğer spor dallarının aksine geç olgunlaşma, az maç, 
maç kalitesi







Sürekli kazanan ülkelerin sistemleri
Fransa, Almanya, Belçika
Rusya, Sırbistan, Bulgaristan







Sonuç:
21 yaş altı Milli Takım
19 yaş altı Milli Takım
Uzun süreli planlama
17 yaş altı Milli Takımlara hazırlık (14‐15‐16 yaş karma 
çalışmaları, spor lisesi)
Potansiyel (mini voleybol)
Gerekli ekipman
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GOLGOL


Futbol Futbol 
ve ve 


performansperformans







GOLGOL


OyunOyun
BileBileşşenlerienleri


PerformansPerformans







PerformansPerformans


OyunOyun
BileBileşşenlerienleri


HHıızlanma, yavazlanma, yavaşşlama,lama,
yyöön den değğiişştirmetirme


Kuvvet baKuvvet bağığımlmlıı







OyunOyun
BileBileşşenlerienleri


PerformansPerformans


SSııççrama, rama, şşut atma,ut atma,
İİkili kili üücadelecadele,,


..........


Kuvvet baKuvvet bağığımlmlıı







Oyun BileOyun Bileşşenlerinin Analizienlerinin Analizi


Hareket AnaliziHareket Analizi
FutbolcularFutbolcularıın bir man bir maççta kat ettita kat ettiğği toplam mesafe i toplam mesafe 


9000 m 9000 m --
 


14000 m 14000 m 


KoKoşşu hu hıızzıına gna gööre aktivite sre aktivite sıınnııflamasflamasıı::
YYüürrüüyyüüşş


 


% 25% 25


DDüüşşüük tempo kok tempo koşşu (Jogging) u (Jogging) % 37% 37


Orta tempo koOrta tempo koşşu                    u                    % 20% 20


SprintSprint
 


% 12% 12


DDüüşşüük k şşiddetli aktiviteiddetli aktivite
 


::
 


YYüüksek ksek şşiddetli aktivite iddetli aktivite 
22


 


::
 


1 1 (Say(Sayıı) ) 


7 7 :  :  1 1 (Zaman)(Zaman)


Hughes, M., Franks, I.M., Notational


 


Analysis


 


of Sport, Second


 


Edition, 
2004, 257-271.
Hughes, M., Bartlett, R., JSport


 


Sci, 2002, 20: 739-754.
T Reilly, Book


 


of 7th Int


 


Sports


 


Sci


 


Cong, 2002, 314-318.
T Reilly, J Sports


 


Sci, 1997, 15: 257-263.


Pasif dinlenme sPasif dinlenme süüresiresi


3 s  3 s  --
 


120 s120 s







Ağustos Eylül Ekim Kasım Arlık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs HaziranTemmuzHaziran


Dinlen/
YenilenHazırlık Periodu


1 2 3 4 5 6 7 8 910111213


Yarışma Periodu


 


1 Ara Yarışma Periodu


 


2Dinlen/
Yenilen


AYLARAYLAR


FAALFAALİİYET YET 
PRORAMIPRORAMI


MAKROSMAKROSİİKLKLÜÜSS


Milli Maçlar


UEFA Maçlar


Süper Lig Maçlar


TK Maçlar


Hacım/Kapsam


Şiddet


Teknik/Taktik


2008 T2008 Tüürkiye Srkiye Süüper Ligi per Ligi MakrosiklMakrosiklüüss
 


YapYapııssıı


10
20
30
40
50
60
70
80
90
100







Futbolda KondisyonFutbolda Kondisyon


••DayanDayanııklklııllıık Antrenmank Antrenmanıı


••SSüürat Antrenmanrat Antrenman


••Kuvvet AntrenmanKuvvet Antrenman ••Esneklik AntrenmanEsneklik Antrenmanıı


••Koordinasyon AntrenmanKoordinasyon Antrenmanıı ••Teknik AntrenmanTeknik Antrenman


Düşük Şiddetli Orta Şiddetli Yüksek Şiddetli


Sprintte


 


Devamlılık


Süratte Devamlılık


İvmelenme/Maks


 


Sürat


Laktik Anaerobik


Foksiyonel


 


Kuvvet


Özel Kuvvet


Temel Kuvvet


Hipertrofik


 


Antren Maks


 


Kuv


 


Antren


Kuvvette Devamlılık


Uzun Süreli Kısa Süreli







Sinir SistemiSinir Sistemi Enerji Enerji ÜÜretimiretimi


••PatlayPatlayııccıı


 


KuvvetKuvvet
••Reaktif KuvvetReaktif Kuvvet


--BaBaşşlama Slama Süüratirati
--AdAdıım Uzunlum Uzunluğğuu


••SprintteSprintte


 


DevamlDevamlııllııkk
--İİtitişş


 


((eksentrikeksentrik--konsentrikkonsentrik) Kuvveti) Kuvveti
--Elastik yapElastik yapıı


••SSüütattetatte


 


DevamlDevamlııllııkk
--İİtitişş


 


((eksentrikeksentrik--konsentrikkonsentrik) Kuvveti) Kuvveti
--Elastik yapElastik yapıı


••Maksimal KuvvetMaksimal Kuvvet
--KonsentrikKonsentrik


 


kaskasıılmalma


KAS SKAS SİİSTEMSTEMİİNNİİN ANTRENE N ANTRENE 
EDEDİİLEBLEBİİLLİİRLRLİĞİİĞİNNİİN N ÖÖNKONKOŞŞULUULU


••Temel KuvvetTemel Kuvvet
--Yeterli Kas KitlesiYeterli Kas Kitlesi


••AerobikAerobik--AnaeobikAnaeobik


 


Kuvvette DevamlKuvvette Devamlııllııkk
--AerobikAerobik--Anaerobik Kas Anaerobik Kas ÇÇalalıışıışmasmasıı


 


verimliliverimliliğğii
--İİtitişş


 


((eksentrikeksentrik--konsentrikkonsentrik) Kuvveti Devaml) Kuvveti Devamlııllığıığı


••Spor DalSpor Dalıı


 


ÖÖzellikli  Dayanzellikli  Dayanııklklııllıık k 
(Laktik Anaerobik)(Laktik Anaerobik)


••Spor DalSpor Dalıı


 


ÖÖzellikli Szellikli Süürat (ATPrat (ATP--CP)CP)


••AnaeobikAnaeobik


 


Kuvvette DevamlKuvvette Devamlııllııkk
--Anaerobik Kas Anaerobik Kas ÇÇalalıışıışmasmasıı


 


verimliliverimliliğğii
--İİtitişş


 


((eksentrikeksentrik--konsentrikkonsentrik) Kuvveti Devaml) Kuvveti Devamlııllığıığı


Spor DalSpor Dalıına na ÖÖzgzgüü
 


Kuvvet ve DayanKuvvet ve Dayanııklklııllıık Belirleyicilerik Belirleyicileri


(Hirvonen ve Aura, 1988’den uyarlama)







KalKalçça,a,
KarKarıın,n,
SSıırt,rt,


Omuz Omuz ççemberiemberi


BaBaşş
hareketlerihareketleri


GGüçüçllüü
 


kol vekol ve
Bacak hareketleriBacak hareketleri







2


 


4


 


6


 


8


 


Hafta


20


10


0


%  MVC


Hipert


Nöral


Kuvvet Gelişimi







Yoğun Kuvvet Antrenmanı


Koordinatif
 


Gelişim:
1. Kas içi
2. Kaslararası


1


Hipertrofik
gelişim


2


Kuvvet
Gelişimi


3


4


(Komi, 1987)







Kuvvet


100 250 400


Süre
ms


Kuvvet antrenmanKuvvet antrenmanıınnıın amacn amacıı


Artış
(antrenman gelişimi)


(Bompa, 1990’dan uyarlama)







Kuvvet Antrenmanlarının Periyodizasyonu


Genel HazGenel Hazıırlrlııkk
Anatomik Hazırlık Hipertrofik


 


Hazırlık
Maksimal Kuvvetin Maksimal Kuvvetin 


GeliGelişştirilmesitirilmesi


HazHazıırlrlıık k PerioduPeriodu


AktarAktarıım m (Transfer)(Transfer) KorumaKoruma


MMüüsabaka sabaka PerioduPeriodu


(Bompa, 1990’dan uyarlama)







Kuvvet Antrenmanlarının Periyodizasyonu


Genel HazGenel Hazıırlrlııkk
Anatomik HazırlıkHipertrofik


 


Hazırlık
Maksimal Kuvvetin Maksimal Kuvvetin 


GeliGelişştirilmesitirilmesi


HazHazıırlrlıık k PerioduPeriodu


(Bompa, 1990’dan uyarlama)


Genel Hazırlık/Anatomik Hazırlık
(Hipertrofik


 


Hazırlık)


Süre:


 


Deneyimli: 4-6 hft
Deneyimsiz: 8-12 hft


Şiddet:


 


% 40-


 


60
Sıklık:


 


2-4 antr


 


/ hft
Hacım:


 


2-3 set x 8-12 tekrar
Yoğunluk:


 


1.0-1.5 dk
Alıştırma Sayısı: 9-12 alıştırma


Maksimal Kuvvet Gelişimi
Kuvvet/Dayanıklılık sporarı


Süre:


 


Deneyimli: 6 hft
Deneyimsiz: 8-12 hft


Şiddet:


 


% 70-100
Sıklık:


 


2-4 antr


 


/ hft
Hacım:


 


1-3 set x 1-10 tekrar
Yoğunluk:


 


3.0-5.0/7.0 dk
Alıştırma Sayısı: 9-12 alıştırma


Bölüm 1 Bölüm 2







Alıştırma


 


Hft


 


1


 


hft


 


2


 


hft


 


3


 


hft


 


4


 


hft


 


5


 


hft


 


6


 


Toplam


Y. Skuat


 


%60/3x12


 


%60/4x12


 


%70/4x10


 


%60/3x12


 


%75/4x10


 


%80/4x8


 


…


K.Çekme


 


%60/3x12


 


%60/4x12


 


%70/4x10


 


%60/3x12


 


%75/4x10


 


%80/4x8


 


...


T.Karın


 


3x15


 


3x18


 


4x12


 


4x12


 


4x15


 


4x18


 


...


B.Körlü


 


%60/3x10


 


%60/4x8


 


%60/3x8


 


%60/3x12


 


%75/4x10


 


%80/4x8


 


...


D.Lift


 


%60/3x10


 


%60/4x8


 


%70/3x8


 


%60/3x8


 


%60/4x8


 


%70/4x8


 


...


B.Pres


 


%60/3x12


 


%60/4x12


 


%70/4x10


 


%60/3x10


 


%75/4x10


 


%80/4x8


 


…


Lat


 


Del


 


%60/3x10


 


%%60/4x8


 


%70/3x8


 


%60/3x8


 


%60/4x8


 


%70/4x8


 


…


Omuz


 


%%60/3x12


 


%60/4x12


 


%70/4x10


 


%60/3x12


 


%75/4x10


 


%80/4x10


 


…


P.Ucu


 


%60/3x15


 


%60/4x15


 


%70/4x12


 


%70/3x10


 


%75/4x12


 


%80/4x10


 


…


Lat


 


Çekme


 


%60/3x12


 


%60/4x12


 


%70/4x12


 


%60/3x12


 


%75/4x12


 


%80/4x10


 


…


Omuzlama


 


%60/3x12


 


%60/4x12


 


%70/4x12


 


%60/3x12


 


%75/4x12


 


%80/4x10


 


…


Toplam … … … … … ...


Yüklenme
Dağılımı


6 haftalık  hipertrofi


 


antrenmanı







Alıştırma


 


Hft


 


1


 


Hft


 


2


 


Hft


 


3


 


Hft


 


4


 


Hft


 


5


 


Hft


 


6


 


Toplam


Skuat


 


%70/3x8


 


%70/1x8


 


%80/1x8


 


%70/3x10


 


%80/1x8


 


%90/1x3
%80/2x6


 


%90/2x3


 


%90/2x3


 


%95/2x2


 


---


Mekik


 


3x15


 


3x18


 


3x20


 


3x15


 


3x18


 


3x20


 


---


Pres


 


%70/3x8


 


%70/1x8


 


%80/1x8


 


%70/3x10


 


%80/1x8


 


%90/1x3
%80/2x6


 


%90/2x3


 


%90/2x3


 


%95/2x2


 


---


B.Körlü


 


%50/1x12


 


%60/3x10


 


%60/2x10


 


%60/3x10


 


%60/1x12


 


%70/3x10
%60/2x10


 


%70/1x8


 


%70/2x10


 


---


P.Ucu


 


%70/3x8


 


%70/1x8


 


%80/1x8


 


%70/3x10


 


%80/1x8


 


%90/1x3
%80/2x6


 


%90/2x3


 


%90/2x3


 


%95/2x2


 


---


Lat


 


%70/3x8


 


%70/1x8


 


%80/1x8


 


%70/3x10


 


%80/1x8


 


%90/1x3
Çekme


 


%80/2x6


 


%90/2x3


 


%90/2x3


 


%95/2x2


 


---


Dead


 


%50/1x12


 


%60/3x10


 


%60/2x10


 


%60/3x10


 


%60/1x12


 


%70/3x10
Lift


 


%60/2x10


 


%70/1x8


 


%70/2x10


 


---


Toplam


Yüklenme
Dağılımı


6 haftalık maksimal kuvvet antrenmanı







Kuvvet Antrenmanlarının Periyodizasyonu


AktarAktarıım m (Transfer)(Transfer) KorumaKoruma


MMüüsabaka sabaka PerioduPeriodu


(Bompa, 1990’dan uyarlama)


Aktarım/Transfer
(Güç


 


gelişimi)


Süre:


 


8-12 hft
Şiddet:


 


% 50-80
-Başlama Kuvveti:


 


% 10-20
-Çabuk Kuvvet:


 


% 0-10
-Sıçrama/Pliometrik:


Sıklık:


 


2-4 antrenman/hft


 


2 antrenman/hft


Bölüm 3 Bölüm 4 Bölüm 5







100


 


250100


 


250100        250        400 100        250        400 100        250        400


Hazırlık Periyodu Yarışma Periyodu


Anatomik
hazırlık


Hipertrofi Maksimal
kuvvet


Aktarım
güç


Koruma


Değişmez Sağa
kayar


Sola
kayar


Sola 
kayar


Sola kaymış
olarak
kalır


(Bompa, 1994’dan uyarlama)


Kuvvet Antrenmanlarının Periyodizasyonu







100


 


250100


 


250100        250        400 100        250        400 100        250        400


Hazırlık Periyodu Yarışma Periyodu


Anatomik
hazırlık


Hipertrofi Maksimal
kuvvet


Aktarım
güç


Koruma


Değişmez


% 20-60


Sağa
kayar


% 60-80


Sola
kayar


% 80-140


Sola 
kayar
% >105 (Eksentrik)
% 80-100
% 50-80
% 30-60
% 10-40
% 0-10


% 30-50 dayanıklılık 


Sola kaymış
olarak
kalır


(Vermeil, 1988;Bompa, 1994)


Kuvvet Antrenmanlarının Periyodizasyonu







Kuvvet Antrenmanlarının Periyodizasyonu


Kuvvet AntrenmanlarKuvvet Antrenmanlarıı
SorunuSorunu


HazHazıırlrlıık k PerioduPeriodu
UzunluUzunluğğuu


Yetersiz uyum sYetersiz uyum süüresiresi







PeriyodlamaPeriyodlama
 


SSüürelerireleri


MakrosiklMakrosiklüüss PeriyodPeriyod
HazHazıırlrlııkk YarYarışışmama DinlenmeDinlenme


YarYarışışmama
11 HazHazıırlrlıık / Yark / Yarışışma %ma %AyAy HaftaHafta YarYarışışmama


22 haftahafta


1212


88


66


44


5252


3535


2626


1818


3232


2020


1313


88


99


55


55


33


66


66


55


55


55


44


33


22


70                3070                30


65                3565                35


55                4555                45


50                5050                50


(Hartmann


 


ve Tünnemann, 1989’dan uyarlama)







Ağustos Eylül Ekim Kasım Arlık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs HaziranTemmuzHaziran


Dinlen/
YenilenHazırlık Periodu


1 2 3 4 5 6 7 8 910111213


Yarışma Periodu


 


1 Ara Yarışma Periodu


 


2Dinlen/
Yenilen


AYLARAYLAR


FAALFAALİİYET YET 
PRORAMIPRORAMI


MAKROSMAKROSİİKLKLÜÜSS


TEKTEK
PERPERİİODODİİZASYONZASYON


ÇÇİİFTFT
PERPERİİODODİİZASYONZASYON


Dinlen/
YenilenHazırlık Periodu Yarışma Periodu


 


1 Ara Yarışma Periodu


 


2


Bölüm 1 Böl 2BBööllüümlermler Bölüm 3 B 4 Bölüm 5 B 6


Dinlen/
YenilenHazırlık Periodu


 


1 Yarışma Periodu


 


1 H 2 Yarışma Periodu


 


2


Bölüm 1 Böl 2 Bölüm 3 B1/2 B 6B4 Bölüm 5 Bölüm 3 B4 Bölüm 5BBööllüümlermler


Milli Maçlar


UEFA Maçlar


Süper Lig Maçlar


TK Maçlar


Hacım/Kapsam


Şiddet


Teknik/Taktik


2008 T2008 Tüürkiye Srkiye Süüper Ligi per Ligi MakrosiklMakrosiklüüss
 


YapYapııssıı


10
20
30
40
50
60
70
80
90
100







••DDüüşşüük antrenman yapma kapasitesik antrenman yapma kapasitesi


••DDüüşşüük yenilenme yetenek yenilenme yeteneğğii
••Form dForm düüzeyini kontrol zorluzeyini kontrol zorluğğuu


••DDüüşşüük antrenman hack antrenman hacıım/kapsamm/kapsam


••DDüüşşüük antrenman uyum yetenek antrenman uyum yeteneğğii


Periodizasyon:
 


Hazırlık ve sezon uzunluğu sorunları


••DDüüşşüük Form dk Form düüzeyizeyi
••KKıısa Form ssa Form süüresiresi


1) Çok kısa hazırlık evresi: Yetersiz fonksiyonel gelişim


Ağustos Eylül Ekim Kasım Arlık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs HaziranTemmuzHaziran


Dinlen/
YenilenHazırlık Periodu


1 2 3 4 5 6 7 8 910111213


Yarışma Periodu


 


1 Ara Yarışma Periodu


 


2Dinlen/
Yenilen


AYLARAYLAR


FAALFAALİİYET YET 
PRORAMIPRORAMI


MAKROSMAKROSİİKLKLÜÜSS


10
20
30
40
50
60
70
80
90
100







Periodizasyon:
 


Hazırlık ve sezon uzunluğu sorunları


1) Çok kısa hazırlık evresi: Yetersiz fonksiyonel gelişim


2) Hızlı


 


özel antrenman karakterli antrenman ve yetersiz fonksiyonel gelişim.


Ağustos Eylül Ekim Kasım Arlık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs HaziranTemmuzHaziran


Dinlen/
YenilenHazırlık Periodu


1 2 3 4 5 6 7 8 910111213


Yarışma Periodu


 


1 Ara Yarışma Periodu


 


2Dinlen/
Yenilen


AYLARAYLAR


FAALFAALİİYET YET 
PRORAMIPRORAMI


MAKROSMAKROSİİKLKLÜÜSS


10
20
30
40
50
60
70
80
90
100


••Yetersiz fonksiyonel alt yapYetersiz fonksiyonel alt yapıı
••DDüüşşüük yenilenme yetenek yenilenme yeteneğğii••YYüüksek ksek şşiddet iddet öözellikli antrenmanzellikli antrenman
••uyum yeteneuyum yeteneğği ii iççin yetersiz sin yetersiz süürere


••HHıızlzlıı
 


fakat kfakat kıısa/dsa/düüşşüük dk düüzey formzey form







Periodizasyon:
 


Hazırlık ve sezon uzunluğu sorunları


1) Çok kısa hazırlık evresi: Yetersiz fonksiyonel gelişim


2) Hızlı


 


özel antrenman karakterli antrenman ve yetersiz fonksiyonel gelişim.


3) Uzun lig ve çok sayıda maça bağlı


 


yetersiz fonksiyonel alt yapı: Kondisyonsuzlaşma


Ağustos Eylül Ekim Kasım Arlık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs HaziranTemmuzHaziran


Dinlen/
YenilenHazırlık Periodu


1 2 3 4 5 6 7 8 910111213


Yarışma Periodu


 


1 Ara Yarışma Periodu


 


2Dinlen/
Yenilen


AYLARAYLAR


FAALFAALİİYET YET 
PRORAMIPRORAMI


MAKROSMAKROSİİKLKLÜÜSS


10
20
30
40
50
60
70
80
90
100


••ŞŞiddeti yiddeti yüüksek yapksek yapıı
••Uyum yeteneUyum yeteneğğinde azalmainde azalma••Yetersiz hacYetersiz hacıım/kapsamm/kapsam
••DDüüzensiz form dzensiz form düüzeyizeyi


••Antrenman kapasitesinde azalmaAntrenman kapasitesinde azalma ••......







Periodizasyon:
 


Hazırlık ve sezon uzunluğu sorunları


1) Çok kısa hazırlık evresi: Yetersiz fonksiyonel gelişim


2) Hızlı


 


özel antrenman karakterli antrenman ve yetersiz fonksiyonel gelişim.


3) Uzun lig ve çok sayıda maça bağlı


 


yetersiz fonksiyonel alt yapı: Kondisyonsuzlaşma


4) Düşük hacımlı


 


antrenman: düşük antrenman kapasitesi ve fonksiyonel özellikler


Ağustos Eylül Ekim Kasım Arlık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs HaziranTemmuzHaziran


Dinlen/
YenilenHazırlık Periodu


1 2 3 4 5 6 7 8 910111213


Yarışma Periodu


 


1 Ara Yarışma Periodu


 


2Dinlen/
Yenilen


AYLARAYLAR


FAALFAALİİYET YET 
PRORAMIPRORAMI


MAKROSMAKROSİİKLKLÜÜSS


10
20
30
40
50
60
70
80
90
100


••Az sayAz sayııda tekrar sayda tekrar sayııssıı
••Yetersiz yenilenme yeteneYetersiz yenilenme yeteneğğii••Yetersiz oyun temposuYetersiz oyun temposu
••DDüüzensiz form dzensiz form düüzeyizeyi


••KKıısa ssa süüreli ve dreli ve düüşşüük form dk form düüzeyizeyi ••YYüüksek sakatlanma eksek sakatlanma eğğilimiilimi







Periodizasyon: Hazırlık ve sezon uzunluğu sorunları


sorunların
çözümü


Sorunların
Farkında
Olmak


!!!


Kısa ve yetersiz hazırlık periyodu


Yetersiz antrenman hacmı


Çok sayıda ve sık müsabaka: Yüksek antrenman şiddeti 


Yetersiz ara dinlenme; yüksek şiddetli antrenman 







Ağustos Eylül Ekim Kasım Arlık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs HaziranTemmuzHaziran


Dinlen/
YenilenHazırlık Periodu


1 2 3 4 5 6 7 8 910111213


Yarışma Periodu


 


1 Ara Yarışma Periodu


 


2Dinlen/
Yenilen


AYLARAYLAR


FAALFAALİİYET YET 
PRORAMIPRORAMI


MAKROSMAKROSİİKLKLÜÜSS


TEKTEK
PERPERİİODODİİZASYONZASYON


ÇÇİİFTFT
PERPERİİODODİİZASYONZASYON


Dinlen/
YenilenHazırlık Periodu Yarışma Periodu


 


1 Ara Yarışma Periodu


 


2


Bölüm 1 Böl 2BBööllüümlermler Bölüm 3 B 4 Bölüm 5 B 6


Dinlen/
YenilenHazırlık Periodu


 


1 Yarışma Periodu


 


1 H 2 Yarışma Periodu


 


2


Bölüm 1 Böl 2 Bölüm 3 B1/2 B 6B4 Bölüm 5 Bölüm 3 B4 Bölüm 5BBööllüümlermler


Milli Maçlar


UEFA Maçlar


Süper Lig Maçlar


TK Maçlar


Hacım/Kapsam


Şiddet


Teknik/Taktik


2008 T2008 Tüürkiye Srkiye Süüper Ligi per Ligi MakrosiklMakrosiklüüss
 


YapYapııssıı


10
20
30
40
50
60
70
80
90
100


Kuvvet AntrenmanlarKuvvet Antrenmanlarıı
 


DaDağığıllıımmıı
 


????







Aylar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Q
P


J


T
S
F


Blok Antrenman Modeli: Güç
 


sporları


Patlayıcı


 


kuvvet:Q, Kuvvet/Zaman oranı: J, İzometrik


 


kuvvet: P, Teknik/Taktik Antrenman Hacmı: T, 
Özel Antrenman Hacmı: S, Genel Antrenman Hacmi: F [Verhoshansky’den


 


(1985)uyarlama].







Aylar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


T
S
F


Kuvvette
Devamlılık
(3x10 tek
%50 Maks)


Temel Haz.
Maks


 


Kuv
(4x4 tekrar
%80 Maks)


Güç/
Aktarım:.
Çoklu 
sıçramalar


Maks
Kuvvet:
4x1 tekrar
(%95-100
mak)s)


Güç
çalışması:
(patlayıcı
olimpik
kaldırışlar)


Dinamik
güç
çalışması:
(patlayıcı
Sırama
çalışmaları)


Sürat ve 
Çabukluk
Alıştırmaları:
Spor dalı
Özel
alıştırmaları


Q
P


J


Patlayıcı


 


kuvvet:Q, Kuvvet/Zaman oranı: J, İzometrik


 


kuvvet: P, Teknik/Taktik Antrenman Hacmı: T, 
Özel Antrenman Hacmı: S, Genel Antrenman Hacmi: F [Verhoshansky’den


 


(1985) uyarlama].


Blok Antrenman Modeli: Güç
 


sporları
Evre 1 Evre 2 Evre 3 Evre 4 Evre 5 Evre 6 Evre 7







Düşük


Dinlenme


maç


Ç P C Ce PzPt S


4 Haftalık Mezosiklüs


 


Yapısı: İlk 3 mikrosiklüs


 


yüklenme son hafta regenere


 


olma yapısında


Yüksek


Orta


Yüksek


Orta


Orta


Düşük


Düşük


Dinlenme


Dinlenme


Dinlenme


Düşük


Orta


Yüksek


Yüksek


maç


maç


maç


1. hft


2. hft


3. hft


4. hft







Düşük


Dinlenme


maç


Ç P C Ce PzPt S


Yüksek


Orta


Kuvvet Dayanıklılık SüratTaktikTeknikKoordinasyon Yenilenme Maç


Kuvvet Blok Antrenmanlı


 


hafta







Düşük


Dinlenme


maç


Ç P C Ce PzPt S


Kuvvet-Sürat yüklemeli blok yaklaşımı


Yüksek


Orta


Kuvvet Dayanıklılık SüratTaktikTeknikKoordinasyon Yenilenme Maç







Düşük


Dinlenme


maç


Ç P C Ce PzPt S


Kuvvet-Dayanıklılık blok yaklaşımı


Yüksek


Orta


Kuvvet Dayanıklılık SüratTaktikTeknikKoordinasyon Yenilenme Maç







Ağustos Eylül Ekim Kasım Arlık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs HaziranTemmuzHaziran


Dinlen/
YenilenHazırlık Periodu


1 2 3 4 5 6 7 8 910111213


Yarışma Periodu


 


1 Ara Yarışma Periodu


 


2Dinlen/
Yenilen


AYLARAYLAR


FAALFAALİİYET YET 
PRORAMIPRORAMI


MAKROSMAKROSİİKLKLÜÜSS


Milli Maçlar


UEFA Maçlar


Süper Lig Maçlar


TK Maçlar


Hacım/Kapsam


Şiddet


Teknik/Taktik


2008 T2008 Tüürkiye Srkiye Süüper Ligi per Ligi MakrosiklMakrosiklüüss
 


YapYapııssıı


10
20
30
40
50
60
70
80
90
100


Kuvvet AntrenmanlarKuvvet Antrenmanlarıı
 


DaDağığıllıımmıı
 


????


Kuvvet sorununun çözümüne ilişkin yeterli çalışma yoktur....







1. GÜN
Isınma:20 dk


 


%50-60 VO2maks
Skuat


 


sıçrama (3 tkr


 


–


 


1dk ara)
1 TM Yarım skuat


 


(90°


 


eklem açısı, 
3-6 tekrar)
20 dk


 


pasif dinlenme
10 dk. Koşu bandı


 


-


 


%50-60 VO2maks
+ 5 dk


 


tükenme (KAHmaks-VO2maks,
hız artımı


 


1dk)
3 GÜN ara
30 dk


 


Isınma
30 m sprint (10m aralıkla fotosel,
2 tekrar 5dk ara)
10 m mekik


Elit fubol
 


oyuncularında maksimal skuat
 


kuvveti ile sprint performansı
 


ve dikey 
Sıçramada Yüksek ilişki.


Denekler:


 


17 elit erkek futbolcu
Yaş:


 


25.8±2.9 yıl
Boy:


 


177.3 ±4.1 cm
V.A.:


 


76.5 ±7.6 kg
VO2 maks:


 


65.7 ±4.3 ml.kg.d
Skuat:


 


171.7±21.2 kg
Dikey sıçrama: 56.4±4.0 cm
10 m sprin


 


t: 1.82±0.3 s
20 m sprint: 3.0±0.3 s
30 m sprint: 4.0±0.2 s•Maksimal kuvvet antrenmanları


 
yapılmalıdır


•Konsentrik
 


kas hareketi üzerine yoğunlaşılmalıdır


•Maksimal kuvvet antrenmanları
 


sprint ve sıçramayı
 


arttırmaktadır


•Maksimal kuvvet antrenmanları
 


VO2 maks’ı
 


azaltmamaktadır







Period Period Period Period


Futbolda kuvvet ve dayanFutbolda kuvvet ve dayanııklklııllıık gelik gelişşiminde antrenman iminde antrenman 
alalışışttıırmalarrmalarıınnıın n etkisiietkisii


Denekler:


 


16 profesyonel futbolcu
Yaş:


 


28.0±3.37 yıl


Çalışma planı:
4 x 12 hft


Aerobik dayanıklılık/kuvvet antrenmanları







Period Period Period Period


Futbolda kuvvet ve dayanFutbolda kuvvet ve dayanııklklııllıık gelik gelişşiminde antrenman iminde antrenman 
alalışışttıırmalarrmalarıınnıın n etkisiietkisii


Kuvvet Antrenmanları:
Genel/Özel/Futbol Özel
Testler:


 


SJs/CMJs/CMJas


Aerobik Dayanıklılık Antrenmanları:
Genel/Özel/Futbol Özel
Testler:


 


(1)Koşu Hızı


 


(2) Koşu mesafesi







Futbolda kuvvet ve dayanFutbolda kuvvet ve dayanııklklııllıık gelik gelişşiminde antrenman iminde antrenman 
alalışışttıırmalarrmalarıınnıın n etkisiietkisii


2 x 2 Period: 12 + 12 hft


3 evre: 
Gelişim 1/Gelişim 2/Stabilizasyon


E1: ilk 6 hft


 


aerobik dayanıklılık antrenmanı


S1: ikinci 6 hft


 


kuvvet antrenmanları







Futbolda kuvvet ve dayanFutbolda kuvvet ve dayanııklklııllıık gelik gelişşiminde antrenman iminde antrenman 
alalışışttıırmalarrmalarıınnıın n etkisiietkisii


2 x 2 Period: 12 + 12 hft
3 evre: 
1) 3 hft


 


Gelişim 1
2) 4 hft


 


Gelişim 2
3) 5 hft


 


Stabilizasyon


E2: ilk 4 hft


 


aerobik dayanıklılık antrenmanı


S2: ikinci 8 hft


 


kuvvet antrenmanları







Futbolda kuvvet ve dayanFutbolda kuvvet ve dayanııklklııllıık gelik gelişşiminde antrenman iminde antrenman 
alalışışttıırmalarrmalarıınnıın n etkisiietkisii


e1: Maksimum tutue1: Maksimum tutuşş
 


kuvvet/ Dekuvvet/ Değğiişşken tempo dayanken tempo dayanııklklııllıık antrenmanlark antrenmanlarıı
e2: He2: Hıızlzlıı


 


tempo kuvvet/Orta tempo kuvvet/Orta ekstensifekstensif
 


intervalinterval
 


antrenmanantrenman
e3: Yatay se3: Yatay sııççrama kuvvet/Orta rama kuvvet/Orta intensifintensif


 


dayandayanııklklııllıık antrenmank antrenman
e4: Dikey se4: Dikey sııççrama kuvvet/Krama kuvvet/Kıısa sa intensifintensif


 


dayandayanııklklııllıık antrenmank antrenman







Futbolda kuvvet ve dayanFutbolda kuvvet ve dayanııklklııllıık gelik gelişşiminde antrenman iminde antrenman 
alalışışttıırmalarrmalarıınnıın n etkisiietkisii


SJsSJs: 2, 3, 4. testler 1.: 2, 3, 4. testler 1.’’den anlamlden anlamlıı
 


daha ydaha yüüksek/ 3. ve 4. 2.ksek/ 3. ve 4. 2.’’den daha yden daha yüüksek ama anlamsksek ama anlamsıızz


CMJsCMJs: 3. ve 4. testler 1.: 3. ve 4. testler 1.’’den anlamlden anlamlıı
 


daha ydaha yüüksek/ 3. ve 4. 2.ksek/ 3. ve 4. 2.’’den daha yden daha yüüksek ama anlamsksek ama anlamsıızz


CMJasCMJas: 4. test 1. ve 2.: 4. test 1. ve 2.’’den anlamlden anlamlıı
 


daha ydaha yüüksek/ 3.ksek/ 3.’’den daha yden daha yüüksek ama anlamsksek ama anlamsıızz







Futbolda kuvvet ve dayanFutbolda kuvvet ve dayanııklklııllıık gelik gelişşiminde antrenman iminde antrenman 
alalışışttıırmalarrmalarıınnıın n etkisiietkisii


Aerobik DayanAerobik Dayanııklklııllıık: 2. ve 3. (Yark: 2. ve 3. (Yarışışma ma perioduperiodu) testler 1.) testler 1.’’den (Hazden (Hazıırlrlıık Per) daha yk Per) daha yüüksek (p<0.01)ksek (p<0.01)


Aerobik DayanAerobik Dayanııklklııllıık: 2. ve 3. (Yark: 2. ve 3. (Yarışışma ma perioduperiodu) aras) arasıında fark yoknda fark yok







Futbolda kuvvet ve dayanFutbolda kuvvet ve dayanııklklııllıık gelik gelişşiminde antrenman iminde antrenman 
alalışışttıırmalarrmalarıınnıın n etkisiietkisii


••Aerobik DayanAerobik Dayanııklklııllıık; ilk k; ilk perioddaperiodda


 


geligelişşebilmektedirebilmektedir


SonuSonuçç::


••Kuvveti arttKuvveti arttıırmak irmak iççin;  antrenman sayin;  antrenman sayııssıınnıı


 


arttarttıırmak gerekmektedirrmak gerekmektedir


••Daha iyi aerobik dayanDaha iyi aerobik dayanııklklııllıık ve kuvvet gelik ve kuvvet gelişşimi iimi iççin; son 2 in; son 2 periodperiod


 


blok antrenmanblok antrenman
Yapmak daha yararlYapmak daha yararlııddıırr







Tüm Gruplar  (K=7, ST=6, STP=8)
7 Hafta
Haftada 6-8 top antrenmanı


 
+


 
2 gün / hft


ST: Yoğun kuvvet antrenmanı
STP: Yoğun kuvvet antrenmanı


 
+ Pliyometrik


 
antrenman


K: Karın, sırt kaslarına yönelik core
 


training
 


ve denge 


5x25x210x4RM43x5RM4x57
5x25x210x4RM43x5RM4x56
5x25x210x3RM53x4RM5x45
5x25x210x3RM53x4RM5x44
5x25x28x3RM53x4RM5x43
5x25x28x2RM63x3RM6x32
5x25x28x2RM63x3RM6x31


Tek kol tek 
bacak Öne 


sıçrama


Çift bacak 
Engel 


Sıçrama


Çift Kol Ters 
bacak 


SıçramaBoutBout
Haft


 
a


Yoğun Kuvvet Ant.


Pliyometrik
 


Ant.


Profesyonel futbolcularda kısa dönem pliometrik


 


ve kuvvet antrenmanlarının sprint ve sıçrama performansı
Üzerine etkisi







Profesyonel futbolcularda kısa dönem pliometrik


 


ve kuvvet antrenmanlarının sprint ve sıçrama performansı
Üzerine etkisi







Profesyonel futbolcularda kısa dönem pliometrik


 


ve kuvvet antrenmanlarının sprint ve sıçrama performansı
Üzerine etkisi


Sonuç


•Havuz Grb: CMJ dışında tüm değişkenlerde anlamlı
 


gelişim göstermiştir 


•Kontrol Grb: yalnız PP20’de artış
 


göstermiştir


•Havuz Grb-Kontrol Grb: 1TM y.Skuat, 4BT, SJ  (FARK VAR)


•Havuz Grb-Kontrol Grb: PP20, PP35, İvmelenme, Zirve hız, 40m sprin
 


zamanı
 


(FARK YOK)


•Haftada 6-8 normal futbol antrenmanı
 


yapan profesyonel oyuncularda; 
kuvvet antrenmanlarıyla birlikte yapılan pliometrik


 
antrenmanlar sıçrama ve 


sprint performanslarına ek artış
 


sağlamaz







Genel SonuGenel Sonuçç


Kuvvet; futbolda performansın önemli bir bileşenidir 


Hazırlık periyodu yeterli kuvvet antrenmanı
 


alt yapısı
 


yaratmamaktadır


Kuvvet antrenmanları
 


planlaması
 


yapılmalı
 


ve sezon içerisine yayılmalı


Sezon içerisinde artan ve azalan antrenman blokları
 


kullanılmalıdır


Sezon yapısına özgü
 


kuvvetin geliştirilmesine yönelik araştırma yapılmalıdır







Teşekkürler


Prof.Dr. Caner Açıkada
Hacettepe Üniversitesi


Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu
Beytepe


 


06532 Ankara 


acikada@hacettepe.edu.tr
www.sbt.hacettepe.edu.tr



mailto:acikada@hacettepe.edu.tr

http://www.sbt.hacettepe.edu.tr/
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ağustos eylül ekim kasım aralık ocak şubat mart nisan mayıs hazirantemmuz


mezo mezo mezo mezo mezo


Hazırlık
periyodu Sezon 1 Sezon 2Sezon


arası
Dinlenme
yenilenme


haziran


Şiddet


Volüm


teknik


maçlar 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


mezosiklüsler 1 2 3 4 5 136 7 8 9


1


10 11 12 14 15 16


5 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3117 21 32 33 33


Futbol SFutbol Süüper Ligi per Ligi periyodizasyonperiyodizasyon
 


yapyapııssıı











ÇALIŞMA KAPASİTESİ


Maksimal Kuvvet 
% 80-100 / 1-10 tekrar / 3-6 set


Hipertrofik


 


Gelişim
% 60-80 / 10-25 tekrar / 2-4 set


Anatomik hazırlık (Kuvvette Devamlılık)
% 30-50 / İstasyon / 2-4 set 


KUVVET
Teknik, Taktik,İvmelenme koşuları, 


Pliometrik, 
Çabuk Kuvvet


% 50-80 / 2-4 set / 3-6 tekrar
Maksimal Kuvvet


Kuvvette Devamlılık


ÇABUK KUVVET (GÜÇ)
Teknik taktik, ivmelenme koşuları,


pliometrik, 
Patlayıcı


 


Kuvveti: % 30-60 / 4-8 tek
Başlama Kuvveti: % 0-10 VA / % 10-40 VA


Maksimal Kuvvet / Kuvvette Devamlılık


SÜRAT
(GÜÇ)


Teknik, taktik, vb,
Başlama K, patlayıcı


 


K,
Kuvvette devamlılık, Elastik K


önce


sonra











YÖNTEM 
Araştırma Grubu
B GENÇ
DSGL
PAF    ligi takımları


n=43
yaş=16.0±0.89 yıl







Baskın Bacak 
Zirve Tork Kuvvet (Nm)


0
25
50
75


100
125
150
175
200
225


Sezon Başı Sezon Sonu


Ekstansiyon 
Fleksiyon 


Baskın Bacak 
Relatif Zirve Tork Kuvvet (Nm/kg)


0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.01.2
1.41.6
1.82.0
2.2
2.42.6
2.83.0
3.23.4


Sezon Başı Sezon Sonu


 Ekstansiyon 
Fleksiyon 


60 °/sn AÇISAL HIZ


Baskın Olmayan Bacak 
Zirve Tork Kuvvet (Nm)


0
25
50
75


100
125
150
175
200
225


Sezon Başı Sezon Sonu


Ekstansiyon 
Fleksiyon 


Baskın Olmayan Bacak 
Relatif Zirve Tork Kuvvet (Nm/kg)


0.0
0.20.4
0.60.8
1.0
1.2
1.4
1.61.8
2.0
2.22.4
2.62.8
3.0
3.2
3.4


Sezon Başı Sezon Sonu


 Ekstansiyon 
Fleksiyon 







 Baskın Bacak 
Zirve Tork Kuvvet (Nm)


0


25


50


75


100


125


150


Sezon Başı Sezon Sonu


Ekstansiyon 
Fleksiyon 


Baskın Bacak 
Relatif Zirve Tork Kuvvet (Nm/kg)


0.0
0.20.4
0.60.8
1.01.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
3.4


Sezon Başı Sezon Sonu


 Ekstansiyon 
Fleksiyon 


Baskın Olmayan Bacak 
Zirve Tork Kuvvet (Nm)


0


25


50


75


100


125


150


Sezon Başı Sezon Sonu


Ekstansiyon 
Fleksiyon 


Baskın Olmayan Bacak 
Relatif Zirve Tork Kuvvet (Nm/kg)


0.0
0.20.4
0.60.8
1.0
1.21.4
1.61.8
2.0
2.22.4
2.62.8
3.0
3.23.4


Sezon Başı Sezon Sonu


 Ekstansiyon 
Fleksiyon 


180 °/sn AÇISAL HIZ







HAMSTRING/QUADRICEPS ORANI (%)


 Baskın Bacak


0
10
20
30
40
50
60
70
80
90


100


Sezon Başı Sezon Sonu


60 ˚/sn
180 ˚/sn


 Baskın Olmayan Bacak


0
10
20
30
40
50
60
70
80
90


100


Sezon Başı Sezon Sonu


60 ˚/sn
180 ˚/sn







33


34
35


36
37


38


39
40


41


Aktif Sıçrama (cm)
Sukuat Sıçrama (cm)


Aktif Sıçrama (cm) 38.3 40.3


Sukuat Sıçrama (cm) 35.6 37.4


Sezon Başı Sezon Sonu


2.69
2.87


0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0


Sezon Başı Sezon Sonu


AS-SS (cm)







0.0


1.0


2.0


3.0


4.0


5.0


10 m sürat (sn)
30 m sürat (sn)


10 m sürat (sn) 1.74 1.67


30 m sürat (sn) 4.27 4.20


Sezon Başı Sezon Sonu











Ay              I              II             III              IV             V               VI           VII          VIII    IX              X              XI             XII
Periyod


 


Hazırlık                                                               Yarışma                                           DinlenmeHazırlık Yarışma DinleDDDinme


Bölüm 1 2 3 4 5 62
Dinlenme/yeni


Klasik Periyodlama: yapı
 


ve içerik


Bölüm 1 Antrenman yapmak için antrenman; antrenman yapma kapasitesi-Hacım yüksek, düşük şiddet


Bölüm 2 Özel hazırlık; yılın en zor antrenmanları- Hacım/şiddet yüksek


Bölüm 3 Birinci yarışma periyodu; antrenmana bağlı


 


yavaş


 


veya hızlı


 


form düzeyi


Bölüm 4 Yarışma periyodu özel hazırlık evresi; bölüm 2 karakterli yüksek hacım ve şiddet


Bölüm 5 En yüksek form zirvesi; en önemli maç/yarışma evresi.


Bölüm 6 Bir sonraki sezon (makrosiklüs) için dinlenme ve yenilenme evresi; pasif ve aktif dinlenme ve yenilenme







Periodizasyon:
 


Hazırlık ve sezon uzunluğu sorunları


1) Çok kısa hazırlık evresi: Yetersiz fonksiyonel gelişim


2) Hızlı


 


özel antrenman karakterli antrenman ve yetersiz fonksiyonel gelişim.


3) Uzun lig ve çok sayıda maça bağlı


 


yetersiz fonksiyonel alt yapı: Kondisyonsuzlaşma


4) Düşük antrenman hacımlı


 


antrenman: düşük antrenman kapasitesi ve fonksiyonel özellikler


Ağustos Eylül Ekim Kasım Arlık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs HaziranTemmuzHaziran
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AntrenmanAntrenman
ŞŞiddetiiddeti
(zorlu(zorluğğu)u)


PeriodizasyonPeriodizasyon: Antrenman bile: Antrenman bileşşenlerinin kontrolenlerinin kontrolüü


••Antrenman yapma kapasitesini azaltAntrenman yapma kapasitesini azaltıırr


••YorgunluYorgunluğğu arttu arttıırrıırr


••Forma girmeyi hForma girmeyi hıızlandzlandıırrıırr


••Antrenman uyum yeteneAntrenman uyum yeteneğğini arttini arttıırrıırr


••Form sForm süüresini kresini kıısaltsaltıırr







Periodizasyon:
 


Hazırlık ve sezon uzunluğu sorunları


1) Çok kısa hazırlık evresi: Yetersiz fonksiyonel gelişim


2) Hızlı


 


özel antrenman karakterli antrenman ve yetersiz fonksiyonel gelişim.


3) Uzun lig ve çok sayıda maça bağlı


 


yetersiz fonksiyonel alt yapı: Kondisyonsuzlaşma


4) Düşük antrenman hacımlı


 


antrenman: düşük antrenman kapasitesi ve fonksiyonel özellikler


5) Düşük antrenman hacmine bağlı


 


yetersiz ve kısa form zirvesi


6) Düşük antrenman hacmine bağlı


 


yorgunluk sendromu ve yüksek sakatlanma oranı


Ağustos Eylül Ekim Kasım Arlık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs HaziranTemmuzHaziran


Dinlen/
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Yarışma Periodu


 


1 Ara Yarışma Periodu
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Faculty of Sports Science – Institute of Movement and Training Science


Special considerations to coach 
female soccer players


“3rd Training Science Symposium” – Hacettepe University School of Sport Sciences and Technology11.06.2009


by M.A. Vanessa Martinez Lagunas
lagunas@uni-leipzig.de


• Current PhD student in Sports Science 
at the University of Leipzig, Germany


• FIFA Women‘s Soccer Instructor


• DFB/UEFA A License Soccer Coach


Vanessa Martinez Lagunas
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DFB/UEFA A License Soccer Coach


• Current player and coach at the Elite 
Center for Girls‘ and Women‘s Soccer 
of Sachsen, Germany (LFC 07)   


• Former player of the Mexico Women‘s 
Soccer National Team


Rapid Growth of Women’s Soccer
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Player characteristics that influence soccer performance


S


Physical


“3rd Training Science Symposium” – Hacettepe University School of Sport Sciences and Technology


Soccer
performance


Tactical


Psychosocial


Technical


Are there gender differences?
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“YES” and in all four soccer 
performance characteristics


Player characteristics that influence soccer performance


S


Physical
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Soccer
performance


Tactical


Psychosocial


Technical
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What is the current problem?


• Large increase in the number of female soccer players worldwide


• Many coaches that previously coached male players have now to 
coach female players
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• When coaching female players these coaches try to use the same 
training methods and loads that they used with the men without 
considering the special characteristics of the female players


Special considerations to coach female players


I. Physical and Physiological Differences between Male and 
Female Soccer Players 


II. Health Issues of the Female Player: 
A The Female Athlete Triad
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A. The Female Athlete Triad 
B. Iron Deficiency and Anemia


III. Injury Differences between Male and Female Soccer       
Players 


I. Physical and Physiological Differences
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Physical profile of the game


Category Men’s Soccer Women’s Soccer


Total distance 
covered


10-13 km 9.7-11.3 km


High speed running 1.90-2.43 km 0.71-1.70 km


“3rd Training Science Symposium” – Hacettepe University School of Sport Sciences and Technology


Average relative 
intensity


75-80% VO2max 70-85% VO2max


Change of speed 
direction or activity


every 4-6 sec every 4-6 sec


Total energy cost 
per game


~1,500 kcal for a 75 
kg man


~1,100 kcal for a 60 
kg woman


Body 
composition


Physiology Physical 
capacities


Greater than 
males


Similar to 
males


Comparison of selected female parameters to males
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Less than 
males


Only in 
females


Adapted from FIFA/F-MARC Football Medicine Manual, p. 99


Body 
composition


Physiology Physical 
capacities


Greater than 
males


Percent body fat


Similar to 
males


Comparison of selected female parameters to males
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Less than 
males


Body mass
Muscle mass
Bone density


Height


Only in 
females


Adapted from FIFA/F-MARC Football Medicine Manual, p. 99
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Body 
composition


Physiology Physical 
capacities


Greater than 
males


Estrogen


Similar to 
males


Thermoregulation
Proportion of muscle 


fibers


Comparison of selected female parameters to males
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Less than 
males


Testosterone
Hemoglobin
Hematocrit


Blood volume
Respiratory function


Cardiac function
Muscle fiber size


Only in 
females


Menstrual cycle
Pregnancy


Adapted from FIFA/F-MARC Football Medicine Manual, p. 99


Body 
composition


Physiology Physical 
capacities


Greater than 
males


Flexibility


Similar to 
males


Comparison of selected female parameters to males
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Less than 
males


Aerobic capacity
Anaerobic capacity


Speed
Strength
Power
Agility


Only in 
females


Adapted from FIFA/F-MARC Football Medicine Manual, p. 99


Body 
composition


Physiology Physical 
capacities


Greater than 
males


Similar to 
males


Body composition 
prior to puberty


Physiology prior to 
puberty


Physical capacities 
prior to puberty


Comparison of selected female parameters to males


“3rd Training Science Symposium” – Hacettepe University School of Sport Sciences and Technology


Less than 
males


Only in 
females


Adapted from FIFA/F-MARC Football Medicine Manual, p. 99


Physical 
characteristics


Male players Female players


Weight 60-80 Kg 50-70 Kg


Height 170-180 cm 155-175 cm


% Fat 6-16% 16-25%


Physical profile of adult soccer players
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Aerobic capacity 
(VO2max)


50-69 ml/kg/min 43-58 ml/kg/min


Power (vertical 
jump)


40-61 cm 35-52 cm


Speed 7.78-9.54 m/s 5.97-7.21 m/s


The menstrual cycle
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• Scientific evidence is not definitive 


• Sport helps reduce premenstrual symptoms and discomfort 


• Several athletes have achieved Olympic or world records during their 
menstruation 


• There is no reason for women to stop participating in sports during 
menstruation 


D d thl ti f l f h ff f


How does the menstrual cycle affects soccer performance?
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• Decreased athletic performance only for women who suffer from severe 
premenstrual symptoms and discomfort (a small percentage)


• Trust and good communication between coaches and athletes to alter 
training loads when necessary 


• It is not advisable to manipulate the menstrual cycle, according to 
competition and training schedules by using birth control pills due to still 
unknown long-term consequences


F-MARC 2007. Health and fitness of the female football player. FIFA: Zurich.
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• Incidence of menstrual dysfunction in athletes higher than 
in the general population 


• Several hypotheses 


How does soccer activity affects the menstrual cycle?
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• High duration and intensity training + inadequate caloric 
intake = menstrual dysfunction 


• Missing or postponing menstruation is NOT a normal 
result of intense training or competition


F-MARC 2007. Health and fitness of the female football player. FIFA: Zurich.


Pregnancy


Could soccer have 
an impact in the 
ability to have 


children?


Can women 
play and train 
when they are 


t?
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pregnant?


Benefits


• Weight Control 


• Maintaining physical 
condition 


• Decrease in complications 
during pregnancy and 


Possible risks


• Fetal hypoxia or 
hyperthermia 


• Premature birth 


• Abnormal development of 
fetus 
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childbirth 


• Prevention of diseases 
induced by pregnancy such as 
diabetes, hypertension, 
varicose veins and depression


• Facilitates recovery after 
childbirth


e us


• Contact sports put the life of 
the baby and mother at risk due 
to a possible hit or fall into the 
abdomen


Recommendations


• Participating in contact sports and / or high intensity training only 
with medical approval 


• Maintain strict medical supervision 


• Avoid exercising in a supine or upright position


• Participate in exercises where the risk of physical contact is low 
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(technical exercises without or with low pressure)


• Avoid extremely intense when there is a lot of heat and humidity 


• Drink enough before, during and after training 


• Include gradual warm-up and cool-down routines


• Try to replace high-impact exercises for low-impact exercises like 
swimming and cycling


F-MARC 2007. Health and fitness of the female football player. FIFA: Zurich.


“3rd Training Science Symposium” – Hacettepe University School of Sport Sciences and Technology


II. Health Issues


“3rd Training Science Symposium” – Hacettepe University School of Sport Sciences and Technology
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A. The Female Athlete Triad


THE TRIAD


Disorder eating
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Menstrual dysfunction Osteoporosis


Higher incidence in sports that emphasize beauty and thinness but also 
common in team sports, such as soccer.


Consequences of the Triad


• Malnutrition  
• Rapid body weight loss
• Compromised reproductive,  


immune and cardiovascular 
function


• Irreversible bone damage 
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• Impaired sports performance 
and adaptation to training


• Delayed recovery after 
exercise


• Increased risk of injury 
• If not identified early and 


treated properly the triad can 
cause death    


Sundgot-Borgen 2007. BJSM, 41(1), pp. i68-i72


Treatment of the Triad


• Reduction of training intensity (~10-20%)


• Increase caloric intake by 10-20% in order to increase 
body weight by 2-3%


• Ingest a calcium dietary supplement (1,500 mg/day) 


“3rd Training Science Symposium” – Hacettepe University School of Sport Sciences and Technology


and vitamin D


• Immediately refer affected athlete to the adequate 
health professionals  (e.g. gynecologists, 
psychologists, nutritionists)


Prevention of the Triad


• Physical and medical evaluations during preseason


• Encourage adequate nutrient and caloric intake 


• Effective periodization of training
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• Avoid that players try to lose weight during the 
competitive season


B. Iron deficiency and anemia


• Iron: key component of 
hemoglobin


• Low levels of hemoglobin 
may lead to reduce exercise 
performance and fatigue


• Female have higher iron 
requirements than men
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q
• High prevalence of iron 


deficiency in female athletes
 Soccer: Players of 


Swedish National Team 
59% had iron 
deficiency
~1 in 3 experienced 
anemia


Maughan 2007. BJSM, 41(10, pp. i60-i63


Causes


• Poor absorption of iron by 
the body 


• Inadequate daily intake of 
i ( t i hi h


Symptoms


• Cold intolerance, pale skin 
color, fatigue, irritability, 
dizziness, weakness, 
h t f b th


B. Iron deficiency and anemia
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iron (vegetarians higher 
risk)


• Pregnancy
• Growth
• Blood loss due to heavy 


period or internal bleeding 


shortness  of  breath, sore 
tongue, brittle nails, 
decreased appetite 
(especially in children), 
and headache
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Prevention


• Adequate iron intake (red meat, green leafy 
vegetables, etc…) Vegetarian players at 
higher risk!
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• Blood test for all players at least once a year 
to check iron and hemoglobin levels


III. Injury Differences
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Current problem
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Female soccer players are 2 to 2 to 6 6 timestimes more susceptible to 
suffer from knee and ACL injuries than their male 


counterparts


Junge and Dvorak 2007. BJSM. 41(1), p. i3-i7


Approximately 70% of all ACL 
injuries occurred by non-contact 
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mechanisms


Common symptoms of ACL tear


• Sudden given away of 
the knee


• Hearing a “pup” at the 
time of the injury


dd lli f h
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• Sudden swelling of the 
knee


• Pain on then knee when 
walking


Possible causes for higher ACL injury rate 
among female players


Internal Factors


• Genetics
• Anatomical structure: size 


d h f li


Extrenal Factors


• Muscular strength, fitness, 
coordination, and balance 


i h i i l di
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and strength of ligaments, 
hip-femur angle


• Joint laxity
• Muscular imbalances: 


quadriceps/hamstrings 
ratio


• Hormonal differences


• Upright position: landing 
technique


• Playing experience
• Playing surface
• Environmental conditions
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Treatment


Surgery Physical Therapy
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Injury consequences


• 9 – 12 months after injury occurrence are required to return to 
football training and competition


• High medical costs for surgery and physical therapy. Only 
affordable with medical insurance


• If players return too soon high risk of re-injury
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If players return too soon, high risk of re injury


• Possible future problems with osteoarthritis 


• Psychological stress


• Loss of motivation


Prevention


• Strengthening musculature and ligaments around the knee


• Improvement of coordination and core stability based on 
football specific demands
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– The FIFA/F-MARC 11+ injury prevention program


• Proper warm-up and cool-down before and after games 
and practices


• Avoid overtraining


What’s “The 11+”?


• It’s an injury prevention program result of a 
cooperation between F-MARC, the Oslo Sports 
Trauma Center and the Santa Monica Orthopaedic and 
Sports Medicine Foundation
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Sports Medicine Foundation


• A scientific study proved the efficacy of “The 11+” as 
a standard warm-up program to significantly lower 
risk for injuries among female youth players 


Soligard et al. 2008. BMJ: 337; a2469


Description of “The 11+”


It consists of 3 parts:


1) Running part 1: 6 
exercises


2) Strength, plyometrics and 
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balance part: 6 exercises, 
each with three levels of 
increasing difficulty


3) Running part 2: 3 exercises


Program Prescription


In order to be effective “The 11+” should be 
performed:


At l t 3 4 ti k
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• At least 3-4 times a week


• At the beginning of a soccer practice as 
a standard warm-up program


• It should take about 20-30 minutes
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For more information about 
“The 11+” visit:


http://www.f-marc.com/11plus/index.html
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Take Home Messages


• Gender differences start to become significant after 
the onset of puberty


• Select appropriate training loads for your female 
athletes based on their physical and physiological 
characteristics and use physical assessments to 
monitor training effectiveness
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• Screen players for the Female Athlete Triad and for 
iron deficiency and anemia. Immediately refer any 
affected player to the adequate health professionals


• Never assume that menstrual irregularities of your 
players are a normal outcome of training


• Avoid that players try to lose weight during the 
competitive season 


• Women have a higher risk to suffer from ACL 
injuries. Therefore, coaches should consider using an 
ACL injury prevention program to help their players 
avoid this injury


Take Home Messages


“3rd Training Science Symposium” – Hacettepe University School of Sport Sciences and Technology


• Knowing and understanding these gender differences 
will help you to be a better coach of female players.    
(↑ players’ enjoyment of the game, ↓ common female 
health issues and injuries and ultimately ↑ players’ 
overall soccer performance)


Recommended Resources


• FIFA/F-MARC Health and Fitness for the Female 
Athlete: a Guide for Players and Coaches


• FIFA/F-MARC Football Medicine Manual


• Women’s Football. British Journal of Sports 
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f
Medicine. Volume 41, Supplement 1, August 2007
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TeknikTeknik
TaktikTaktik
KondisyonKondisyon
PsikolojikPsikolojik
Sosyolojik Sosyolojik 


Antrenör Kimdir?







AntrenAntrenöörde Olmasrde Olmasıı
 


Gereken BazGereken Bazıı
 


ÖÖzelliklerzellikler


Disiplin Disiplin 


OlgunlukOlgunluk


DDüürrüüstlstlüükk


Adil OlmaAdil Olma


ProgramlProgramlıı olmaolma


SabSabıırlrlıı olmaolma







ÖÖrnek olmarnek olma


Dikkatli ve Dikkatli ve ççalalışışkan kan 
olmaolma


İİnatnatççıı ve ve ıısrarlsrarlıı olmaolma


EleEleşştiriye atiriye aççıık olmak olma


Kendini kontrol Kendini kontrol 
edebilmeedebilme







SSöözzüüne sadne sadıık olmak olma


ÖÖğğrenmeye istekli olmarenmeye istekli olma


Spor ve branSpor ve branşş bilgisibilgisi


Spora olan ilgi dSpora olan ilgi düüzeyizeyi


Organizasyon yeteneOrganizasyon yeteneğğii


Spor dalSpor dalıındaki ndaki 
uygulayabilme becerisiuygulayabilme becerisi







ANTRENANTRENÖÖR TR TİİPLERPLERİİ


Otoriter Demokratik


Otoriter-Demokratik







Kendilerine ve baKendilerine ve başşkalarkalarıına saygna saygıı
SorumluluSorumluluğğun tam olarak un tam olarak üüstlenilmesistlenilmesi
GGüüvenilirlikvenilirlik
İİletiletişşimim
TutarlTutarlıı


 
olmaolma


DisiplinDisiplin
ÇÇok ok ççalalışışmama


Antrenör ve Sporda 
Başarıyı


 
Etkileyen Faktörler







TakTakıım ve sporcu m ve sporcu ööncelinceliğğii
Kaybetmeyi kabullenmeKaybetmeyi kabullenme
ÖÖzgzgüüvenven
FairFair


 
PlayPlay


DeDeğğiişşime aime aççıık olmak olma







BasitleBasitleşştir tir İİlkesi lkesi (KISS(KISS--KeepKeep
 


ItIt
 


SimpleSimple
 


StupidStupid))


SocratesSocrates
 


İİlkesilkesi


Odak DeOdak Değğiişştirme Ytirme Yööntemintemi


Dikkati ToparlayDikkati Toparlayııccıı


Olma Olma İİlkesilkesi


AntrenAntrenöörrüün Bazn Bazıı
 


ÖÖğğretim retim İİlkelerilkeleri







AntrenAntrenöörrüün Uymasn Uymasıı
 


Gereken BazGereken Bazıı
 


Etik DeEtik Değğerlererler


OLMAMALIOLMAMALIOLMALIOLMALI


SSöözlzlüü
 


SaldSaldıırrıı


KKööttüü
 


SSööz z 
KullanmaKullanma


Fiziksel Fiziksel 
ŞŞiddetiddet


IrkIrkççııllııkk


SeksSeksüüel el 
SapkSapkıınlnlııkk


Alkol, sigara Alkol, sigara 
vb. madde vb. madde 
kullankullanıımmıı


TarafsTarafsıızlzlııkkGGüüvenilirlikvenilirlik


DoDoğğruluk ruluk 
ve Adaletve Adalet







AntrenAntrenöör Mr Müüsabakaya  Nassabakaya  Nasııl Hazl Hazıırlanrlanıır?r?


MMüüsabaka sabaka ÖÖncesindencesinde


MMüüsabaka Ansabaka Anıındanda


MMüüsabaka Sonrassabaka Sonrasıındanda







TTüürkiyerkiye’’de Antrende Antrenöör Er Eğğitimiitimi


ÜÜniversiteler,niversiteler,


ÖÖzerk federasyonlar vezerk federasyonlar ve


GSGM, Spor EGSGM, Spor Eğğitim itim 


Dairesi BaDairesi Başşkanlkanlığıığınca  nca  


gergerççekleekleşştirilen kurslar     tirilen kurslar     


taraftarafıından.ndan.







ANTRENANTRENÖÖRLERRLERİİN SINIFLANDIRILMASIN SINIFLANDIRILMASI


1. 1. Kademe (E AntrenKademe (E Antrenöör):r):
 


ÜÜst dst düüzey antrenzey antrenöörrüün yann yanıında ve nda ve 
spora yeni baspora yeni başşlayanlarda,layanlarda,


2. 2. Kademe (D AntrenKademe (D Antrenöör):r):
 


Minikler ve yMinikler ve yııldldıızlar kategorisinde,zlar kategorisinde,


3. 3. Kademe (C AntrenKademe (C Antrenöör):r):
 


GenGenççler ve bler ve büüyyüükler kategorisinde,kler kategorisinde,


4. 4. Kademe (B AntrenKademe (B Antrenöör):r):
 


BBüüyyüükler ve milli takkler ve milli takıımlarda,mlarda,


5. 5. Kademe (A AntrenKademe (A Antrenöör):r):
 


BBüüyyüükler ve milli takkler ve milli takıımlarda.mlarda.







ANTRENANTRENÖÖR ER EĞİĞİTTİİMMİİ
 


İİÇÇİİN GENEL N GENEL ÖÖNERNERİİLERLER


İİyi bir planlamayi bir planlama
EEğğitimde standardizasyonitimde standardizasyon
AntrenAntrenöör ve Sporcu r ve Sporcu ÖÖğğretim Merkezleriretim Merkezleri
AntrenAntrenöörlrlüük Ek Eğğitimi bitimi bööllüümleri ile mleri ile 
iişşbirlibirliğğii
YurtiYurtiççi ve yurtdi ve yurtdışıışı kurslarkurslar
YayYayıınlar ve materyallernlar ve materyaller
GSGM GSGM -- THF iTHF işşbirlibirliğği (projeler)i (projeler)







SONUSONUÇÇ
AntrenAntrenöör er eğğitiminin kalitesiitiminin kalitesi; ; 


sporcu esporcu eğğitiminin kalitesine, itiminin kalitesine, 
dolaydolayııssııyla Tyla Tüürk sporunun rk sporunun geligelişşimineimine


 direkt olarak yansdirekt olarak yansııyacaktyacaktıır.r.


UnutulmamalUnutulmamalııddıır ki, iyi er ki, iyi eğğitilmiitilmişş
 donandonanıımlmlıı


 
antrenantrenöörler, barler, başşararııllıı


 sporcularsporcularıın yetin yetişşmesinde mesinde temeltemel
 ggüüvencedirvencedir..
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Elit yüzücülerde core 
kaslarının zayıflığı veya 
dengesizlikleri yarışmada 
olumsuz etkileri
Yüzmede tüm hareketler 
core bölgesinin 
kuvvetinden 
etkilenmektedir
Core bölgenin kuvvetini 
ölçmek için aşağıdaki 
testler kullanılmaktadır;


Squat
Lunge
Sırt Ekstansör kasları







5 test pozisyonu
Anterior Power Line
Posterior Stabilizing Line
Lateral Stabilizng Line
Medial Stabilizng Lien


30 cm yüksekliğinde ayarlanabilir 
sehpa







Bir ayak yukarıda  bir 
ayak gergin
Dirsekler omuzun 
altında 
Gövde 
stabilizasyonda
20-40 sn 







Dirsek destekli 
omurga 
stabilizasyonu
Tek ayak havada
20-40 sn







Dirsekler omuzun  
altında
Diz bükülü ve topuk 
sehpada
Diğer ayak diz bükülü
ve havada
20-40 sn 







Dirsek omuzun altında 
ve yumruk yerde
Çene, sternum, göbek 
çukuru aynı çizgide
Gövde stabilizasyonda
Yandan bakıldığında ; 
kulak, omuz, kalça, diz 
ve ayak aynı hizada
20-40sn







Üstteki ayak sehpada 
alttaki ayak boşta ve 
gergin
Gövde 
stabilizasyonda
Dirsek omuzun 
altında ve 90 derecede
20-40 sn







Önce fonksiyonel core kuvvet testi
Zayıflıklara/kas dengesizliklerini gidermeye 
yönelik alıştırmalar
Dinamik ve statik stabilizasyon 
alıştırmalarında en az bekleme süresi 10 sn 
olmalı
Tüm test hareketleri aynı zamanda egzersiz 
olarak kullanılabilir
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100 METRE ENGEL BRAN100 METRE ENGEL BRAN100 METRE ENGEL BRAN100 METRE ENGEL BRAN�INDA OLINDA OLINDA OLINDA OLİMPMPMPMPİYATA YATA YATA YATA 
HAZIRLIKHAZIRLIKHAZIRLIKHAZIRLIK


Antrenman Programı Düzenlerken 
Gözönünde Bulundurulacaklar


� Koordinasyon


� İvmelenme


� Sürat


� Mekanik


� Kuvvet


� Güç


� Esneklik


� Psikoloji


� Dayanıklılık







Sürat- Dayanıklılık Çalışmalarında Enerji
Gereksinimi


Çalışma süresi �iddet duzeyi Enerji
sistemi


Anaerobik/  Aerobik
Enerji Sisteminin %’si


1 1-15 sn. Kisi sınırının 
üstü


ATP- CP 95- 100 5- 0


2 15-60sn. Maksimal ATP-CP+LA 80- 90 20- 10


3 1-6 dk. Sub-maksimal LA+ Aerobik 70- 40 30- 60


4 6-30 dk. Orta Aerobik 40- 10 60- 90


5 30dk. uzeri düşük Aerobik 5 95


Antrenörün program hazırlarken dikkat
etmesi gerekenler


� Sürat ve sürat dayanıklılığını geliştirin.


� Antrenman programında özel dayanıklılıktan
önce yoğun tempo koşuları yapılmalı.


• Belirli bir kapasite geliştirilmeli.


(yoğun Tempo Koşuları %80-90 şiddet, tam 
olmayan dinlenme,


Özel dayanıklılık koşuları %95+ siddette, tam 
dinlenme)







Antrenörün program hazırlarken dikkat
etmesi gerekenler
� Sporcuyu yarışmaya hazırlamak için özel dayanıklılık 


çalısmaları kullanılır. Ancak bu çalışmanın çok fazla
şiddette yapılması sürantreneye neden olur.


� Branşınızla ilgili kullanılan kas grubunu çalıştırmak 
ve gücünü artırmak için düzenlenen drill ve
egzersizleri devamlı ve çok kullanın.


� Sürat çalışmaları yarışma süratinin en az %90’ı ile
çalışılmalıdır.


� Durarak 3-5-7 adım max. kuvvetin göstergesidir.


� Hız alarak 3-5-7 adım ise çabuk kuvvetin göstergesidir. 
Aradaki fark bayanlarda 3m. Erkeklerde 4m.dir


� Kuvvet çalışması sürat çalışmasının ardına yapılmalıdır.


� Yarışmadan 2–3 gün önce hafif antrenman yapılmalıdır.







� Tepe antrenmanında sürat gelişimi için eğim 2-3 derece 
olmalıdır.


� Özel alıştırmalar yılda 30–40 bin tane yapılmalıdır.


� Ana yarışmadan önce 7–10 yarış olmalıdır.


� Hedef yarışmadan 5–7 gün önce kuvvet antrenmanı biter.


� Engel alıştırmaları her iki bacakla yapılmalı


� Engel antrenmanları dar arada çalışılmalı


� Antrenman etkisi edinmek için benzer hedef ve 
içeriğe sahip ant. haftada 2-3 kez tekrar edilmeli







� Alçak engelde iyi teknik, yarış engelindeki kötü
teknikten iyidir.


� Tekniğinizin müsaade ettiği sürece hızlı


koşabilirsiniz. Sürat koşusunu ayıran 2 ana faktör; 
adım uzunluğu ve adım sıklığıdır. engelli koşuda ise; 
adım sıklığı ve engel yüksekliğidir.


•100/110 ENGEL YARI�MA ADIM SAYISI


• 1. engele kadar olan adım sayısı 8


• Engel adım sayısı 10


• Engeller arası toplam adım sayısı 27


• Son engelden bitişe olan adım sayısı 6


Toplam Adım Sayısı= 51







ENGEL 3 BÖLÜME AYRILARAK 


ÇALIŞTIRILMALIDIR


�1-3 eng.


�4-7 eng.


�8 eng. üstü


� ÜST DÜZEY ENGELCİLERİN ENGELSİZ VE ENGELLİ DERECELERİ


� LOLO JONES= 60M. 7,29 60M.ENG. 7.77 
BOY= 1.75 100M. 11,24 100M.ENG. 12.43


�


� SALLY MCLELLAN= 60M. 7.30
� BOY= 1.66 100M. 11,14 60M.ENG. 7.96


200M. 23,32 100M.ENG. 12.53
� 300M. 38,65


� JOSEPHİNE ONYİA= 60M. 7,24 60M.ENG. 7.84
� BOY= 1.62 100M. 11,37 100M.ENG. 12.50


� SUSANNA KALLUR= 60M. 7,24 60M.ENG. 7.68
� BOY= 1.70 100M. 11,30 100M.ENG. 12.49
� 200M. 23,32


� DELLOREN ENNIS LONDON= 60M. 7,55 60M.ENG. 7.92
� BOY= 1.78 100M. 11,77 100M.ENG. 12.50


� PRİSCİLLA LOPES= 60M. 7,23 60M.ENG. 7.87 
BOY= 1.63 100M. 11,44 100M.ENG. 12.52


� NEVİN YANIT= 100M. 11.71(-1.7) 60M.ENG. 8.00
� BOY= 1.65 200M. 23.74 100M.ENG. 12.76







TESTLER
4 ayda bir yapilacak


� HB
� HLG
� VSH
� CALCİUM
� CALCİUM İONİC
� MAGNESİUM
� TGP
� TGO
� ASLO
� FİBRİNOGEN
� GLİCEMİA
� UREE
� CK-NAC(KRETİN 


KİNASE-NAC)
� URİNE TEST
� PROTEİN
� COLESTEROL


Her ay yapilacak


� HB
� CALCİUM
� CALCİUM İONİC
� MAGNESİUM
� CK-NAC
� PROTEINS







PLANLANAN YARIŞMALAR VE KAMPLAR
� Şubat 2008 HAZIRLIK KAMPI BELÇIKA
� 06-26 Nisan HAZIRLIK KAMPI KARAMAN
� 12MAY-31HAZ. HAZIRLIK KAMPI        ANKARA
� 09-30 HAZ. HAZIRLIK KAMPI İSTANBUL
� 07-30 TEM. HAZIRLIK KAMPI POLONYA
� 4-5 HAZ. LİG İZMİR
� 14-15 HAZ. LİG ANKARA
� 21-22 HAZ. AVRUPA MİLLETLER İSTANBUL 
� 28 HAZ. CEZMİ OR İSTANBUL
� 1 TEM. VIII EUROPEN POLONYA 


ATHLETICS FESTIVAL
� 5-6 TEM. LİG İSTANBUL
� 11 TEM. FLANDERS MEETING BELÇİKA
� 12 TEM. FLANDERS MEMORIAL BELÇİKA
� 14 TEM. RETHYMNO YUNANİSTAN
� 16 TEM. LUZERN SPITZEN İSVİÇRE
� 20 TEM. KBC NIGHT OF ATHLETICS BELÇİKA
� 22 TEM. DN GALAN İSVEÇ
� 25 TEM. NORWICH UNION İNGİLTERE
� 17 AĞUSTOS OLİMPİYAT OYUNLARI ÇİN


SPRİNT VE ENGEL KOŞULARI İÇİN AYRINTILI ANTRENMAN ENERJİ SİSTEMLERİ (Dennis Shaver)


Terimler Koşu uzunluğu Unsurlar Enerji Sistemi
Performansın
% si


Dinlenme, set 
ve


tekrar sayısı


Günlük miktar Günlük miktar


100/200/ 400/400mH


100/110mH


MAX. HIZ 20-80m.


Sürat


Anaerobic
Alactic


90-95% 3-5 / 6-8 min 300-800m 300-900m


Anaerobic
güç 95 - 100% 3-5 / 6-8 min 300-500m 300-600m


SÜRAT DAYANIKLILIĞI


50-80m.


Alactic Kısa
Anaerobic


Alactic


90 - 95% 1-2 / 5-7 min 300-800m 600-1200m


Sürat dayanık. 95 - 100% 2-3 /7-10 min 300-800m 600-1200m


SÜRAT DAYANIKLILIĞI


80m.


Glycolytic Kısa 
Sürat 


Dayanık. Anaerobic 90 - 95% 1 / 3 min 300-800m 600-1200m


Glycolyte 95 - 100% 1 / 4 min 300-800m 600-1200m


SÜRAT DAYANIKLILIĞI


0-150m. Sürat Dayanık.


Anaerobic 90 - 95% 5 - 6 min 300-900m 400-1000m


Glycolyte 95 - 100% 6 - 10 min 300-600m 400-800m


ÖZEL


150-300m.


Uzun Sürat 
Dayanık. Anaerobic 90 - 95% 10 - 12 min 600-900m 600-1200m


DAYANIKLILIK I Glycolyte 95 - 100% 12 - 15 min 300-900m 300-1000m


ÖZEL 


300-600m.


Lactic
Tolerance Lactic Acid 90 - 95%


15 - 20 min
Full


300-600m 900-1200m


DAYANIKLILIK II (LAT) Tolerance 95 - 100% 300-600m 300-900m


YOĞUN(ŞĐDDETLĐ)


100-600m.


Anaerobic Mixed: Aerobic


80 - 89%
30s - 5 / 3-10 


min 800-1800m 1000-2800mTEMPO Kapasite Anaerobic


YAYGIN 200-800m-
Aerobic
Kapasite Aerobic 40 - 79% 45 - 2 min 1400-2500m 2400-4000m


TEMPO 100-200m. Aerobic 60 - 79% 30s / 2-3 min 1400-1800m 1800-3000m


TEMPO DEVAMLILIĞI 1600-6400m. Aerobic (AC) Aerobic 40 - 60%
Heart Rate 


130-150 1600-3200m 3200-6400m







EKİM KASI ARAL OCA ŞUBA MART NİSA MAY HAZ TEM AĞU TOP


Halter 400


S.koşu
960


%12
1120
%14


1120
%14


880
%11


640
%8


480
%6


1040
%13


1040
%13


600
%5


320
%4 8km.


K.sıçrama 200
%8


325
%13


325
%13


275
%11


200
%8


200
%8


325
%13


325
%13


240
%7


150
%6


2565


D.sıçrama
200
%8


325
%13


325
%13


275
%11


200
%8


200
%8


325
%13


325
%13


240
%7


150
%6 2565


Derinlik
200
%8


325
%13


325
%13


275
%11


200
%8


200
%8


325
%13


325
%13


240
%7


150
%6 2565


80m.ye koşu
%96–100


800
%8


1200
%12


1300
%13


800
%8


1000
%10


1300
%13


1300
%13


1200
%12


1100
%11 10km.


80m.ye koşu
%95 altı


1650
%11


1950
%13


1950
%13


1050
%7


1200
%8


1950
%13


1950
%13


1650
%11


1650
%11 15km.


80-150m.
koşu 
%81–100


1200
%8


1500
%10


1500
%10


1350
%9


1050
%7


1800
%12


1800
%12


1800
%12


1500
%10


1500
%10 15km.


150-300m.
Koşu
%90–100


2400
%8


3300
%11


3300
%11


3300
%11


2100
%7


3000
%10


3900
%13


3900
%13


3000
%10


1800
%6 30km.


100-600m. 
Yoğun 
Tempo 
%80-89


2400
%8


3000
%10


3000
%10


3300
%11


3300
%11


3300
%11


3300
%11


3300
%11


2100
%7


3000
%10 30km.


100-200m. 
Yaygın 
Tempo 
%60-79


5000
%10


5000
%10


5000
%10


6000
%12


5500
%11


5500
%11


5500
%11


5500
%11


5500
%11


5500
%11


50km.


200-800m. 
Yaygın 
Tempo 
%40-79


6000
%10


6000
%10


5400
%9


6000
%10


5400
%9


6000
%10


6600
%11


5400
%9


5400
%9


5400
%9


60km.


Tempo 
Dynklk
1600-
6000m. 
%40-60


25500
%17


22500
%15


22500
%15


7500
%5


6000
%4


15000
%10


21000
%14


21000
%14


4500
%3


4500
%3


150km.


Değişik 
Poz. Çıkış
Alışt.


800adet







Mayıs 08 %20 %25 %30 %25 TOPLAM


Halter


S.koşu
330 330 330 330 1320


%11


K.sıçrama
95 95 95 95


385
%11


D.sıçrama
95 95 95 95


385
%11


Derinlik
110 110 110 110


440
%11


80m.ye koşu 96–100 480 600              720 600 2400


80m.ye koşu %95 altı 600 600 600 600 2400


80-150m.koşu %90–100 480 600              720 600 2400


150-300m.Koşu%90–100 640 800 960 800 3200


100-600m. Yoğun Tempo 
%80-89


800 800 800 800
3200


200-800m. Yaygın 
Tempo %40-79


1400 1400 1400 1400
5600


Tempo Dynklk 1600-
6000m. %40-60


1400 1400 1400 1400
5600


HAZIRLIK DÖNEMİ HAFTALIK ANTRENMAN MODELİ


� 1.gün:Engel alıştırmaları
� Sıçrama
� Yaygın Tempo (100-200m. %60-79)
� 2.gün:Takoz vb. çalışma


Engel koşu
� Submax. Koşu (80m.ye kadar %95 altı)
� Süratte devamlılık (80-150m.%90-100)
� Halter
� 3.gün:Engel Alıştırmaları
� Sıçrama
� Yaygın Tempo (200-800m. %40-79)
� 4.gün:Takoz vb. çalışma


Engel koşu
� Sprint (80m.ye kadar %96 üstü)
� Yoğun Tempo 100-600m. (%80-89)
� Halter
� 5.gün:Engel alıştırmaları
� Sıçrama


Tempo Dayanıklılık (1600-6000m. %40-60)
� 6.gün:Submax. Koşu (80m.ye kadar %95 altı)
� Özel Dayanıklılık (150-300m.%90-100)


Yoğun Tempo 100-600m. (%80-89)
Halter







YARIŞMA DÖNEMİ HAFTALIK ANTRENMAN MODELİ


� 1.gün:Engel alıştırmaları
� Sıçrama
� Yaygın Tempo (100-200m. %60-79)
� 2.gün:Takoz vb. çalışma


Engel koşu
� Sprint (80m.ye kadar %96 üstü)
� Submax. Koşu (80m.ye kadar %95 altı)
� Özel Dayanıklılık (150-300m.%90-100)
� Halter
� 3.gün:Engel Alıştırmaları
� Sıçrama
� Yaygın Tempo (200-800m. %40-79)
� 4.gün:Takoz vb. çalışma


Engel koşu
� Sprint (80m.ye kadar %96 üstü)
� Süratte devamlılık (80-150m.%90-100)
� Özel Dayanıklılık (150-300m.%90-100)


Halter
� 5.gün:Engel alıştırmaları
� Sıçrama
� Tempo Dayanıklılık (1600-6000m. %40-60)
� 6.gün:Takoz vb. çalışma
� Sprint (80m.ye kadar %96 üstü)
� Süratte devamlılık (80-150m.%90-100)
� Yoğun Tempo 100-600m. (%80-89)


HAFTALIK ANTRENMAN


� 1.gün=Sabah 6 tur koşu
� Engel alıştırmaları
� 10x5eng. Yandan tek ayak savurma bacağı yüz engele dönük
� 10x5eng. 5 metre aralarda yandan savurma 3 adım çalışması
� 10x5eng. 5 metre aralarda yandan çekme 3 adım çalışması
� 10x5eng. 5 metre aralarda sadece çabuk eng.geçişi aralar diz çekerek 


jog
� Hareketler her iki ayakla yapılacak
� 3x50m.kanguru
� 15xKasadan inip merdiven sıçrama
� Öğle=Isınma+4x40m. A’s
� 6x10 adım kanguru  
� 5x5 Eng. Sıçrama
� 8x160m. 2-3 dk arayla %60 lık 26.20 lik


100xters mekik, 50xşınav, çakı, ayaklar havada mekik







2.gün=Sabah


Engel koşu


2x6eng. 60m. (Aralar 13m./7m.)  


2x8eng. 70m. 


2x12eng. 110m.


Sağlık Topu


Öğle=Isınma+Çıkış alıştırmaları


1.Hafta 2.Hafta 3.Hafta
10x70m. 11x70m.11x70m. 2-3dk.arayla %90 lık 8.90 lik


150m. 150m. 150m. 6-7dk.arayla %90 lık 19.25 lik


130m. 130m. 130m. 16.70 lik


120m. 120m. 120m 15.10 luk


90m. 2x90m. 11.30 luk


Halter


� 3.gün=Sabah=Isınma


� 4x40m.Diz Çekme


Engel alıştırmaları


� 5x10eng. Tek adım çalışması


� 5x10 eng. Engel arası 12 adım sekerek yandan çekme bacağı çalışması
aralar 1 sekme


� 5x10eng. Engel arası 12 adım sekerek yandan savurma bacağı
çalışması aralar 1 sekme


� 5x10eng. Engel arası 12 adım sekerek ortadan savurma çekme bacağı
çalışması aralar 1 sekme


� Hareketler her iki ayakla yapılacak


� 10xKasadan inip uzun atlama


� 10xkasadan inip 3 adım çift 


� 2x100m. Kanguru


� Dekatlon atışı


Öğle= Isınma







4x4 çift ayak(tek yön)
5x300m. 2-3 dk. Arayla %50 lık 60sn.lik


4.gün=Sabah
4x40m. Ayaklar gergin parmak ucunda makas sıçrama
Engel koşu
4x5eng. 60m. 5 adım (13m.11m.)
2x8eng. 120m.7 adım (13m.14.80m.)
50x Şınav, 100xBilekler çapraz ayaklar havada mekik


Öğle=Isınma+Çıkış alıştırmaları
1.Hafta 2.Hafta 3.Hafta
2x40m. 2x30m. 2x30m. 4-5 dk arayla %100 lük
4x60m. 2x40m. 2x40m.


2x60m. 4x60m.


8x100m. 4-5 dk. Arayla %80 lik 13.68 sn.lik
Halter


5.gün=Sabah Isınma
5x5eng.Engellerin yanında durup bacaklar gergin makas çalışması
5x5eng.Aralar 25 ayak Ortadan savurma bacağı havada 
tutularak diğer ayakla sekerek savurma bacağı çalışması
5x5eng.Aralar 25 ayak Karate kit çalışması
5x5eng.Engel araları 25 ayak yandan çekme bacağı aralar 5 adım
5x5eng.Engel araları 25 ayak yandan savurma bacağı aralar 5 adım
10xDurarak uzun atlamadan sonra engel sıçrama
2x25m.sol ayak-25m. sağ ayak sıçrama


Öğle= Isınma
10x8 Merdiven çift ayak sıçrama
1X2000m. Kalp atım 130-150
Lastik Çalışması







� 6.gün=Sabah=Isınma


1.Hafta 2.Hafta 3.Hafta


� 10x50m. 12x50m. 14x50m. 2-3dk.arayla


%90 lık 6.60lık


� 300-220-180m 10dk.arayla %90 lık


� 300m. 44 sn.lik


� 220m. 29.0 sn.lik


� 180m. 23.10 luk


� Öğle= Isınma


� Dekatlon atışları


� 6x150m. 4-5 dk. Arayla %80 lik 20.68sn.lik


� Halter







DEVAMLI ISINMA(Mc Farlane)
4tur koşu


� 4x50m. (50mden dönüş jog ile)
� 2x50m.geri geri koşu,50m.jog
� 2x50m.(A’s)+50m.jog
� 2x50m.diz çekme+50m.jog
� 2x50m.Kepçeleme
� 2x50m.Pehlivan sıçraması
� 2x50m diz çekerken sekme hareketi
� 2x50m.ayak bileği çalışması(koşarken ayak bileği çalışacak)
� 2x50m.ayak bileği sıçramaları
� 4x20m.bacakları yana açarak yürüme Sağ ve sol yöne
� 4x20m.bacakları açarak yürüme(makas yürüme)
� 15dk. Gerdirme
� 2x50m.ivmelenme(artırma)
� 2x50m.kontrollü %95


OLİMPİYATA HANGİ ŞARTLARDA 
HAZIRLANDIK ?







Soyunma odalarında koridorlarda 
antrenman yaptık.


Futbol antrenmanı olduğunda antrenman 
planımızı değiştirdik.
Bu da yetmezmiş gibi, tamamen ticari amaçla 
yapılan Beden Eğitimine Hazırlık çalışmaları
yapan gruplarla  aynı ortamda çalışmak 
zorunda kaldık.







Yağmur yağdığında antrenman 
planını değiştirdik.











Daha bunun gibi pek çok zorlukla karşılaşarak 
çalışmalarımızı gerçekleştirdik.







VE BUNU BA�ARDIK


TEŞEKKÜR EDERİM.


CÜNEYT YÜKSEL
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Diagnostics in alpine ski racing


Field


Video


Force plate (straight)


Pressure soles (turns)


Metabolism
- step test 


(treadm., bic.)


- 75s Test 


(bicycle)


Strength
- jumps


- isometric


- dynamic


Lab
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Measurement of ground reaction 


forces


speed traps


Betreuung
sensors
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Measuring of ground 


reaction forces


Analyzing movement 


regulation in gliding
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Method – Field
Pressuresole System


Paromed ™
•24 sensors each 


sole


•Weight: 570g


•Measurement


frequency: 150 Hz


•Measurement


time: 40s


Calculation of  force
(one-legged)


)*(
24


1


i


i


i pressureareaF


Goniometer
Penny&Giles™
knee angle


calibration at 90° and 180°
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Mechanical load RS
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Mechanical load SL
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Example S.R. (SL)


Report for further analysis


Example angle-force report S.R. (SL)
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Example S.R. (SL)
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Mean muscular expenditure
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Force/strength –


demands


 Acting forces up to 8000 N


 Estimated mean musc. expenditure around 
40 %  of indiv. maximum!


 Movements:
 concentric - eccentric - reactive - regulative


 NOT static!!!


 Big muscle groups


 Vibration patterns
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Demands for trunk


 Stabilizing the high external forces in 


turns and regulation of body position


 Stabilizing the upper body in 


aerodynamic ideal position
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Demands on effective, specific 


strength training


•dynamic und kinematic structure


•amount of load


•metabolic processes / movement frequency


• intensity / adaptation


Müller et al. 1991
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Studies


... demands in field


Analysing ...


... expenditure in Lab


Simulating ...


... on self-


constructed device


Training ...
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Elektronisches 


Steuerelement


Plattform


Elektromotor


Exzenterscheibe


Führungshülsen 


für Plattform


Antriebspleuel


Beruhigungsmasse


Self constructed training device


(in cooperation with DSV)
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Own studies - Methods
 Single case study 


with time series
– Former alpine skiracer
– 36 TS of traditional 


strength training for alpine 
skiracers (knee bends, 
lunges, astride jumps,…)


– Alternating periods (6 TS) 
of training with vibration 
load and without


 Group study
– 20 subjects (14 male, 6 


female), age 25.2 4.7 yrs, 
heigth 179 8 cm


– 8 TS knee bends with 60% 
(1RPM)


– Control group (n=10)
traditional training


– Vibration group (n=10) 
with 24 Hz, 2.5 mm


Strength parameters:


•Isometric strength on leg 


press


•Speed- and reactive-


strength with drop- and 


squat-jumps on force 


plate







TU Munich – Faculty for Sport Science Dr. Peter Spitzenpfeil


Single case study  - MARTL



Martl einbeinige KB.AVI
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Own studies - Results - Single case study


• Enormous increase of  isometric strength at the end 


of  the training period.


• Dramatic increase of  creatinkinase in each vibration 


period.


• Increase of  speed- and reactive strength.
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Conclusions


 The mechanical load in alpine skiing is 


characterized by high forces occurring with 


vibratory patterns.


 Training with vibratory stimuli may improve 


damping abilities and strength.


 Appropriate settings of frequency, lift and 


additional load are necessary.
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Desmotronic Training



Desmotraining�.avi
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Results 


strength
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Force decrease dependent on velocity
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 knee angle arround 80 and 130
– No end-position!!


 Important: Transition from eccentric to 
concentric tension!!


 reaktive strength!!


Demands on strength-speed 


abilities in alpine ski racing
 situational and precise „modulation“ of 


eccentric forces [up to 4000-8000N]
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Strength-speed training


[traditional]
 Intensity: 


– 30 – 60% MaxStrength


 Duration: 
– 6 – 8 reps. / 10 – 15 sec


 Amount: 
– 3-4 Series with 4-6 


exercises 


 Breaks: 
– ca. 3 min.


 Create max. contraction 
velocities!



..\..\Seminare\Videos\Krafttraining\reakt_sprung_dirk�.avi
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Specific Jumps


 Landing on whole 


foot 


 Jumping from 


whole foot 


 Reactive   force 


production mainly 


from thigh 


muscle!!



..\..\Seminare\Videos\Krafttraining\reakt_sprung_ch2�.avi

..\..\Seminare\Videos\Krafttraining\Kastenaufsp_ch�.avi
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Training measures with specific 


range of motion and dynamic


 Iso – ex- kon Method:


– Der Athlet steht in einer Winkelstellung von ca. 


100° mit einer Langhantel auf der soviel Gewicht 


aufliegt, dass er die Übung auf jeden Fall explosiv 


ausführen kann!!


– Er löst die Spannung kurz auf, so dass er bis etwa 


90° durchsackt und muss so schnell als möglich 


die exzentrische Bewegung in eine konzentrische 


überleiten!!


– Streckung bis ca. 140°
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Simulations- Training


 Der Athlet wird aufgefordert in der 45°


BP ein Gewicht von ca. [2G] langsam 


auf sich zukommen zu lassen 


(Spannungsaufbau) und dann bei 


Erreichen von ca. 90° Kniewinkel 


explosiv wegzustoßen!


 Dabei visualisiert er einen RS- Schwung 
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Contrast – Method


 Der Athlet hält in einer BP oder mit einer 
Hantel für ca. 6 sec. sein isometrisches 
Maximum 


 Der Trainer nimmt danach soviel Gewicht ab, 
dass der Athlet explosiv arbeiten kann 
(möglichst ohne Zeitverzögerung Spannung 
muss erhalten bleiben)


 Der Athlet führt 6 explosive (reaktive) 
Sprünge aus 
– [Landung auf dem ganzen Fuß – reaktiver 


Krafteinsatz aus dem Oberschenkel]
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Wipp- Training


 Der Athlet wippt im unteren Unkehrpunkt 


zwischen 80° - 100° dreimal nach, indem er 


die Spannung wechselweise löst und wieder 


aufbaut. Beim dritten Wippen wird das 


Gewicht explosiv weggestoßen, die 


Streckung aber bei ca. 140° beendet!


 Ausführung im Wechsel ein- und beidbeinig!


 Durchführung vorzugsweise in der 


Beinpresse!
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Summary and conclusion


 Acting forces up to 8000 N


 Estimated mean musc. expenditure arround 40 


%  of indiv. Maximum!


 Vibratory patterns!


 Trunk and upper body highly loaded!


Maximum strength abilities very important!


 Traditional training should be complemented 


by specific methods!





