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TEMEL ANTRENMAN DÖNEMİNDE 
SÜRAT VE SÜRATİN GELİŞİMİ



Genel Yaklaşım Prensipleri
Antrenman ilkeleri, sporsal antrenmana ait üst düzeyde açıklamaları kapsar. Bu nedenle somut bir
davranış yönergesinden çok, genel yönelim temellerini oluşturur. Başka bir yaklaşımla, antrenman
ilkeleri, antrenman yönlendirmesi ve yönetimi için temel kavramları oluşturur.

Antrenman ilkeleri kavramının, antrenman kuralları kavramıyla karıştırılmaması gerekir.
Aslında ikisi de davranışlarla ilgili açıklamalar içerir. Ancak ilkeler daha genel kuramsal bir kavramdır.
Buna karşın kurallar, ilkeleri yorumlamaya ve somutlaştırmaya yarar. İlkeler geçmişten beri oluşturulan,
bilgi ve deneyimleri içerir. Antrenman kavramının oluşturulmasına ve geliştirilmesine yarayan kurallardır.

15.07.20132



SÜRAT  ANTRENMANLARINA KISA BAKIŞ 
(Sevim Y.)

 Reaksiyon Sürati (Genel ve branşa özgü)
 Sprint Sürati (Genel ve branşa özgü)
 Süratte Devamlılık (Genel ve branşa özgü)
 Hareket süratini geliştiren teknikle bağlantılı ve branşa özgü 
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SÜRAT 

 Fizyolojik açıdan; 
Kaslar ve sinir sistemlerinin hızlı çalışma 

yeteneğine bağlı hareketsel bir yetenek olarak 
algılanmaktadır.

 Fiziki açıdan; 
Hız ile özdeştir ve hareketin birinci dereceden 

kinematik özelliğidir.
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SÜRAT 

 Süratin kuvvete olan bağımlılığı doğrudan bir 
bağımlılıktır. Çünkü sürat kuvvet olmaksızın 
geliştirilemez.

 Eğer bir sporcunun maksimal süratinin 
geliştirilmesi gerekiyorsa büyük iç kuvvetlerin 
geliştirilmesi zorunludur. 
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SÜRAT

 Sürat yalnız, hızlı koşma yeteneği anlamına 
gelmez; aksine devirsiz ve devirli hareketlerde de 
önemli rol oynar.
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SÜRAT

 Schnabel/ Thiesse’ e göre; belirli koşullarda 
motorik aksiyonu en yüksek yoğunlukta ve en kısa 
zaman içerisinde gerçekleştirebilme yeteneğidir.

 Grosser’ e göre; Sporda sürat, bilişsel (kognitif) 
sürece dayalı,  irade gücünün katkısıyla belirli 
koşullarda sinir-kas sisteminin mümkün olan en büyük 
hızla tepki ve hareket süratini gerçekleştirme 
yeteneğidir.
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SÜRAT
 Bauer’ e göre sürat sportif oyunlar için daha 

geniş olarak;
 Algılama Sürati
 Antisipasyon Sürati
 Karar verme Sürati
 Tepki Sürati = Oyun Geliştirmeleri
 Devirli  ve devirsiz hareket Sürati
 Hareket sürati- Aksiyon sürati
 Davranış Sürati

şeklinde tanımlanır.
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SÜRAT

 Sonuç ; sürat bir insan özelliği olarak çok yönlü 
ve karmaşık bir özelliktir. Bu karmaşık yapısını bilgi 
alma, işleme ve duruma uygun davranış gösterebilme 
sürecinde en büyük hızla gerçekleştirme, kısacası 
davranış sürati ya da hızı olarak tanımlamak 
mümkündür. 
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SÜRATİN ÖNEMİ

 Çocukluk yaşları (8-14yaşları)  yapısal 
(morfolojik) ve beyin kabuğunun yüksek plastisitesi
nedeniyle sinir sistemi temel sürat eğitimi için çok 
uygun konumdadır. 

 Bu nedenle hareketler önceleri parça parça ve 
yavaş uygulanarak öğretilir. Sürekli kontrol edilir, 
yönlendirilir. Hareket kalitesinin gelişimiyle daha hızlı 
yapılabilir. Böylece sürat için önemli olan koordineli 
hareket temeli atılmış olur.
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SÜRATİN TÜRLERİ

1.Sınıflama : Bu sınıflamada sürat yeteneği iki başlıkta 
ele alınır.

a) Devirsiz Hareketlerde (Asiklik) Sürat
 Vücudun bir bölümünün hareket hızına (tekli aldatma

v.b.)
 Maksimal kuvvetle (şut atma v.b.) ve
 Hız almanın gerekli olduğu durumlarda(hızlı hücüm ve
şut ) harekete devam etme süratine bağlıdır.
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SÜRATİN TÜRLERİ
b)Devirli Hareketlerde (Siklik) Sürat
 Hareket sıklığı ve hareket büyüklüğünün

ürünüdür.
 Bunlar yer değiştirmenin belirleyici özelliğidir.

Yer değiştirme ise, devirli ve devirsiz hareketlerde
birçok kez tekrarlanan tekniklerin temel ürünüdür.
Hareket büyüklüğü ve hareket sıklığının ürünü olarak
ortaya çıkan, erişilebilen uygun değere bir sporcunun
temel sürati denir.

 Temel sürat ise genel olarak dış dirençten
(sporcunun kütlesi, sürtünme kuvveti gibi) etkilenir.
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SÜRATİN TÜRLERİ
2. Sınıflama: Schiffer, hareketsel sürati :Basit ve karmaşık olmak 

üzere ikiye ayırdıktan sonra ; Motorik Süratin alt sınıflamasını şöyle 
yapıyor.
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SÜRATİN TÜRLERİ

Basit Motorik Sürat

Tepki (Reaksiyon) Sürati: Bir uyarana en kısa sürede
tepki verme yeteneğidir. Oyuncunun ,şut ,pas veya
rakibin aldatmasına karşı tepkisi v.b.

Hareket (Aksiyon) Sürati: Devirsiz hareketleri az
dirence karşı en büyük hızla yapabilme yeteneğidir.
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SÜRATİN TÜRLERİ
Hareket sürati ise;

 Devirli hareket sıklığının (frekans) sürati:
Devirli hareketleri düşük dirence karşı en büyük hızla
yapma yeteneğidir.

 Devirsiz hareketlerde ise vücudun bir parçasının
ya da bütününün en kısa sürede hareket ettirilmesinin
sürati (çabukluk) olarak ikiye ayrılır.

 Basit sürat tamamen merkezi sinir sistemi ve genetik
etkenlere bağlıdır.

15.07.201315



SÜRATİN TÜRLERİ

Karmaşık Sürat
 Karmaşık tepki sürati
 Sprint sürati
 Devirsiz hareket sürati
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SÜRATİN TÜRLERİ

3. Sınıflama: Zaciorskij’e göre;motorik özellik olarak 
sürat üç alt türe ayrılır.

 Tepki sürati
 Hareket sürati
 Hareket sıklığı
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SÜRATİN TÜRLERİ

Zaciorskij’in sınıflamasını geliştiren 
Ballreich/Kuhlow (1969) aşağıdaki sınıflamayı 
yapmıştır.

• Tepki (Reaksiyon) Sürati
• Hareket (Aksiyon) Sürati
• İvmelenme
• Temel Sürat
• Süratte Devamlılık
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SPORTİF OYUNLARDA SÜRAT VE SÜRATİ 
OLUŞTURAN BİLEŞENLERİ
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SÜRAT ANTRENMANI

Sürat Antrenmanlarında Antrenman Yöntemlerine 
Bakış

1- Tekrar Yöntemi:Hareket ani bir uyaranla yapılır ve bu iş 
bir çok kez tekrar edilir. Bu yöntemle çalışma yeni 
başlayanlarla çok etkili olmaktadır.

Basit reaksiyonların geçerli olduğu spor türlerinde bu 
yöntem özellikle önem kazanır. Ancak belirli bir gelişimden 
hemen sonra büyük yarar sağlamayacağı için analitik 
yöntemle tamamlanmalıdır.
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SÜRAT ANTRENMANI

Sürat Antrenmanlarında Antrenman Yöntemleri

2-Parça Yöntemi (Analitik Yöntem): Amaç olarak 
seçilen hareket parçalar halinde çalıştırılır. Hareket 
tepkisi, daha basit alıştırma şekillerinde yada 
basitleştirilmiş amaç alıştırmaları şeklinde yapılabilir.

Bu yöntemle yapılan çalışmalar ; tüme varım 
yöntemiyle parçaların tek tek çalışılması daha sonra, 
ama seçilen alıştırmanın uyarana tepki şeklinde 
çalışılması öngörülmektedir.
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SÜRAT ANTRENMANI

Sürat Antrenmanlarında Antrenman Yöntemleri

3-Duyuşsal Yöntem: Süratle yapılan hareketlerde, 
zaman dilim aralıklarını yapılan hareketlere göre 
hissederek , ayırt edebilme öğretilmelidir. Zaman 
aralıklarını algılayabilen insanlar yüksek tepki sürati 
gösterirler. Burada birbiri arkasına gelen aşamalı 
çalışma uygulanır. 
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SÜRAT ANTRENMANI
Sürat Antrenmanlarında Antrenman Yöntemleri
1.Evre: Sporcu bir hareketi uygular ve işaretle azami süratte tepki 

göstermeye çalışır. Kendisine her denemeden sonra derece 
söylenir.

2.Evre: Bu dönem, çalışmaların en önemlisidir. Sporcuya, 
kendisine göre yavaş yaptığı işi kaç saniyede yaptığı sorulur . 
Kendi hissettiği dereceyle, antrenörün söylediği derece sürekli 
karşılaştırılarak zaman algılama duyusu geliştirilir.

3.Evre:Bu dönemde, alıştırma önceden tespit edilen farklı 
süratlerle yapılır Bu sporcunun tepki süratini serbestçe istediği 
gibi yönlendirmesine yardım eder. 
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SÜRAT ANTRENMANI

Yüklenmelerin Yapısı ve Ölçütleri
• Yüklenme Yoğunluğu
• Sıklık
• Uyarının Süresi
• Uyaran Kapsamı
• Antrenman Sıklığı
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Sürat çalışmaları % 100 güçle  yapılan çalışmalardır . 
İnsan kapasitesinin yaklaşık % 20 oranıyla günlük 
yaşamını sağlar. % 40-50 oranıyla aktif hale getirir.
Sportif performansta gücünün yaklaşık % 70-75’ini  

kullanır. Motivasyonla bu güç artırılabilir.

Anımsatma!



Bazı yazarlara göre;3-4 
sürat antrenmanı ile 
ATP’rezervlerinde
yaklaşık  %30 oranında 
artış olabilir!
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Sürat çalışmalarında; Tam dinlenme ilkesi   
kullanılır. Genellikle sürat çalışmaları 
antrenmanın ilk bölümünde uygulanır.

Feedback!



Devam!
Erkekler kendi maksimum süratlerine 12, kızlar ise 

14 yaşında ulaşabilirler. Çocukların 
antrenmanlarında bu dikkate alınmalıdır. 

Öncelikle sporcularda temel sürat geliştirilmeli ve 
bunun üzerine daha sonra teknikle bağlantılı sürat 
ölçülmelidir.

Sürat çalışmaları basit  yada kombine biçimde her
antrenman içeriğinde yer almalıdır. 
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TEPKİ SÜRATİNİN GELİŞTİRİLMESİ  
(ANTRENMANI)
 Basit Tepki Antrenmanı

Önceden bilinen bir hareketin,  yine bilinen bir 
uyarana cevap olarak yapılması demektir. Bunun 
dışındaki tüm tepkiler karmaşıktır.

Değişik duruşlardan çıkış çalışmaları, tepki 
alıştırmaları, küçük eğitsel oyunlar,  bayrak yarışları 
gibi alıştırmalardır.
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Sevim Y. (2002)’dan Örnek :
‘1 Isınma 
2 Streching (Germe Cimnastiği)
3 Yüklenme İlkeleri (yüklenmenin Yoğunluğu, Kapsamı, Süresi ve Sıklığı )
4 Antrenman Teknik ve Taktikleri
5 Adım Sıklığı ve Uzunluğu
6 Sprint ve Sürat  Çalışmaları
7 Start Çalışmaları’’
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SÜRAT BİLEŞENLERİNİN ANTRENMANLARI
Sürat Özelliğinin Temel Bileşeni Geliştirme Şekilleri

Basit sürat yeteneği -Devirsiz hareket sürati
-Devirli hareket sıklığı sürati

Tepki yeteneği (reaksiyon) -Basit tepkiler 
-Seçmeli tepkiler

Devirsiz hareket sürati -Optimal bir bitiriş hızıyla atış hareketleri
-Optimal başlangıç hızıyla atma ve itmeler 
-Optimal hızla dönüşler

Devirli hareket sürati -Optimal hızla başlangıçtan hız arttırma
-Optimal hızda hareket frekansını korumak
-Yüksek hızla ileri hareketi korumak

Karmaşık sürat yeteneği -Farklı hızda yüklenmelerle teknik 
kombinasyonlar 
-Spor türüne özgü davranışları  süratle uygulama
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TEPKİ SÜRATİNİN GELİŞTİRİLMESİ  
(ANTRENMANI)

 Basit Tepki Antrenmanı
Önceden bilinen bir hareketin,  yine bilinen bir 

uyarana cevap olarak yapılması demektir. Bunun 
dışındaki tüm tepkiler karmaşıktır.

Değişik duruşlardan çıkış çalışmaları, tepki 
alıştırmaları, küçük eğitsel oyunlar,  bayrak yarışları 
gibi alıştırmalardır.
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TEPKİ SÜRATİNİN GELİŞTİRİLMESİ
(ANTRENMANI) 

• Karmaşık Tepki Antrenmanı
Özellikle sporsal oyunlarda , mücadele 

sporlarında, slalom ve iniş gibi spor dallarında görülür.
Karmaşık tepki çalışmalarının yöntemi 

konusunda; acaba bu tepkilerin spor türünün 
kendisiyle müsabakaya uygun olarak mı, yoksa 
normlaştırılmış alıştırmalar biçiminde mi daha iyi 
geliştirilir?  sorusu sorulabilir.

Bu soruya çok yönlü çalışma ilkesinden hareketle; 
normlaştırılmış alıştırma biçimlerinden çok spor türüne 
özgü çalışma yolunun izlenmesi şeklinde biçimsel bir 
cevap verilebilir.
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SON NOT ve TEŞEKKÜR
 Antrenmanın Bireysel özellikleri dikkate alan bir reçete 

olması gerektiğini asla unutmayalım…

 YENİ SEZONDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARILAR 
SİZİNLE OLSUN….
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