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Her şey bu kupalar için mi?



Hentbol…

•Defans 
•Hücum
•Kaleci



Aerob temelli, anaerobik 
egzersizler…

Öne, yana, geriye hareketler…
Top tutma, atma, sürme…



Hentbol:
Koordinasyon + Hız

Teknik, Taktik, Kondisyon…



Hentbol oyuncusu ne yapar?

1. Oyunu gözler
2. Rakibin davranışlarını analiz eder
3. Alternatif oluşturur
4. Sonuç hareketini yapar (Atış,vb.)



Teknik beceriler…
(Antrenör teknik açıdan “hazır” oyuncu ister!)

• Doğru ve ekonomik hareket akışları
• Öğrenme süreçleri
• Sık tekrarlar
• Basit egzersizler

(Feldmann, 2011)



Antrenör ne yapmalı?

1. Kondisyonel antrenman, teknoloji ve taktik
2. Uzman gözü ile rakip analizi
3. Rakibe karşı taktik set oluşturma (!)
4. Kişisel koçluk becerisini oyuna yansıtması
5. Yeni bilgileri kullanabilme becerisi
6. Yeteneklileri izleme ve destekleme
7. İyi bir yönetim sergileme



Taktik nasıl başarılır?
(Teknik yoksa taktik hiç olmaz!)

• Hentbol teknik bir oyun!
• Farklı defansif formlara karşı uygun hücum
• Pretaktik
• Protaktik
• Zaman ve alan: Genel formlar (1:1, 2:2, 3:3)



Katedilen mesafeler?
(Yapılan araştırmalara göz atalım)

Bayanlar: 5133.68 m (Hız: 1.54 m/sec)
Erkekler: 6404.40 m (Hız: 1.80 m/sec)

(Şahin, 2009)



Kalp atım hızlarına bakalım:
(Elit + Amatör Bayan Hentbol)

8,5 km/h 145 x/dk
10 km/h 160 x/dk
11,5 km/h 172 x/dk

(Granados ve ark., 2007)



Kalp atım hızlarına bakalım (2):
(Maçlar esnasında alınmış değerler)

182 ‐ 190 x/dk (Uluslararası)
163 ‐ 186 x/dk (Ulusal)
169 ‐ 171 x/dk (Antrenman maçları)

(Rodriguez /Alanso, 2003)



Buchheit ve ark. (2009)

170-181 x/dk
(Antrenman esnasında alınmış değerler)



Manchado ve ark. (2007)

163.4 x/dk
(Uluslararası maçlar esnasında alınmış değerler)



170 ‐190 x/dk
(Wallace / Cardinale, 1997)

163 x/dk* ‐ 162.3 x/dk
(Açıkada, ve ark., 2009)

*: Bu çalışmada devrelerin son 10 dakikası içinde kalp 
atım hızlarının daha yüksek olduğu bildirilmektedir.



Atış hızları

65.92 km/h (Akan, 2006)* 
64.48 km/h (Taşkıran, 2012)**

76.32 km/h (Gençoğlu, 2008)***
63.68 km/h (Tillar, 2004)***

62.64 km/h (Granados, 2007)****
*: 3 adım sonrası şut
**: İsabetli ve isabetsiz atış hızı ortalama değeri
***: Durarak isabetli atış hızı değeri
****: Durarak atış hızı değeri



Sezonlara göre atış hızları
(Granados, 2007)

Sezon öncesi:68.4 km/h
Sezon içi:70.2 km/h -72.72 km/h
Sezon sonu: 73.8 km/h (Play-Off?)



3 adım sonrası dayanma 
adımlı yapılan atış hızı* 
(Atış Tekniği: Temel atış)

Sezon öncesi: 72.0 km/h
Sezon içi 1: 75.96 km/h
Sezon içi 2: 77.4 km/h
Sezon sonu: 78.48 km/h

*: Bayan hentbol oyuncuları (Granados, 2007)



Atış hızını özetlersek;

- Oyuncular isabetli atışlar için 
maksimallerinin % 85’ini kullanmaya 

çalışıyorlar.
- Submaksimal atışlar daha isabetli…

- Biyomekanik çalışmalar…
- Reaksiyon geliştirici egzersizler…



Neler yapmalıyız?

Antrenman ilkelerine göz atmalıyız!
Yorgunluk sonrası fazla tamlamaya dikkat!

Farklı yüklenme şiddetlerine uyum!
Motor öğrenme süreçleri…

Biyolojik temelli kondisyonel özellikler…
Egzersiz ve teknik değer ortalamaları…

Periyotlama yapısı…
(Feldmann, 2011)



ALANSAL PARAMETRELER

Maç esnasında kat edilen mesafeler…
Gerçekleşen teknik beceri ve taktik davranışlar (Sıçramalar, vb.)…
Amaca uygun lokal davranışlar (Eklemler)
Hassas standartları yakalama (Doğru amaçlı hareketler)



TEMPORAL PARAMETRELER

Maç süresi (Toplam süre)
Bireysel hareket frekansları/süresi
Ritm
Frekans
Maç takvimi (Gün, hafta)

(Boiko, 1987)



ENERJİ PARAMETRELERİ

Kuvvet formları (İzotonik, İzometrik, Reaktif)
Enerji biçimleri ( aerobik/anaerobik, laksasit/alaktasit)
Kuvvet beklentilerini yerine getirecek beklentiler
Yeni kuvvet geliştirici makineler



BİLGİ PARAMETRELERİ

Topun pozisyonu ve hareketleri
Oyuncu pozisyonu ve hareketleri
Rakip oyuncunun pozisyonu ve davranışları
Psikolojik davranışlar (Sorun çözme aktiviteleri)



Sonuç

1. Maçları daha iyi analiz etmeliyiz!
2. Uygun yüklenme şiddetleri
3. Maç koşullarında antrenman
4. Kolaylaştırıcı parametreler (KAH, Atış hızı, vb.)



Sabrınız için teşekkürler…

ytaskiran@gmail.com


