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TURKIYE BAD卜IINTON FEDERASYONU BAsKANLIGI

SPORCU ECiTiM MERKEZLERiSEcME SINAVI UYGULAMA TALiMATI

Sporcu EЁ itim MCrkczlerine

beliricnen se9me kritcrlcri,  slnav

dOttrultusunda ёЁrcnci ahnacaktlr.

Sporcu EEitim Merkczlcrinc

okuyanlar, yatlh statiide isc yedi

yapabilcccklcrdir.

2018-2019 EЁ itim O量retilll y11lnda fedcrasyonumuzca

talimatl vc sporcu cttitim merkczlerinin talcpleri

giindiizlii stattidc be,, altl, yedi ve sekizinci slnlfta

ve sekizinci slnlia okuyan sporcu ёttrenCiler ba§ vuru

Test batawalarlnda her sporcu kendi slnlflnda detterlendirilecektir.

Sporcu Ettitim Merkezlerine ahnacak ёこrcnCi Sporculara yё nelik olarak yapllacak olan

slnav vc sc9me kritcrlcri ile ilgili uygulamalar 28.01.2010 tarih ve 27476 saylll ResIIni Gazcde

yaylnlanan “Spor Gencl Mudurluこ u spOrcu EЁitim Merkezleri Yё nctmcltti'' hukumlcri

dOЁrultusunda yapllacaktlr.

SInavlara lli,kin IDuyurular

Sinavlar Mayls vc Haziran aylarlnda yap11lr.II mtidiirliiklerince slnav tarihleri cn ge9

Nisan aylnln sonuna kadar basln vc yayln kurulu§ lari vasltaslyla halka, il Fnilli cЁ itirn

miidiirliikleri kanallyla okullara vc il genelindcki diЁ Cr kamu kurum ve kurulu§ ile spor

kuliiplcrine duyurulur

Ba,vurular

Adaylar,II rntidiirluЁ tincc yapllacak duyurular dottrultusunda,doЁ rudan rnerkczin bagll

bulunduЁ u il rniidiirliiЁ iine ba,vururlar.

Ba,vuruda lstenen Belgeler;

a)VCliSi taraindan vcrilecek dilek9e,

b) Iki adet vcsikahk fotoЁrat

C)OЁrCnim bclgcsi,

d) SaЁhk raporu,

C)T.C kimlik numarasl bcyanl
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SEcⅣIE SINAVI TESTLERI

l)UZAN ERIs TESTI(25 PUAN)

2)DiKEY SIcRAMA TESTl(25 PUAN)

3)DURARAK UZUN ATLAMA TESTi(25 PUAN)

4)OZEL HIZ/cEViKLiK TESTl(25 PUAN)

Yukarlda belirtilen tcstler sonucunda,sporcu eЁ itilla rnerkezinin bulunduЁ u ilde yapllan

bran,lara gё re daha ёnce belirlcnen kontenJanlar dahilinde olusacak slralamaya gё re merkeze

sporcu ёttrenci ahnacaktlr.

Bu talimatta yer alinayan ve tcrOddiit duyulan hallcrde Spor Ettitirn Daire Ba§ kanllこ lnln

tcklifl Genel Miidiirliik Makarninin onayl doErultusunda hareket edilccektir.

TESTLER

Uzan Eri,Testi

Bu test,bel ve hamstring kaslarinln csncklik dtizeyini bclirleycn bir testtir.

Tanlm/Test uvgulama sureci:Bu testte kat11lmcl ycre oturur ve ayaklarinl duz§ ekilde ileri

uzatlr.Ayaklar omuz geni,liЁ inde a91ktlr.Dizlcr de diiz ve gergindir.Ener dizlerin tizerinde ve

avu9 i91eri yere bakacak,ckildedir.Katllllncllar uzanabildiklcri cn son noktaya dck uzanlrlar.

39 defa all,tlrma yaptlktan sonra dOrdiincti uzanma kaydedilene kadar iki saniyc uzanllan son

noktada katlllrncl beklctilir. I」 zanma i§ lernindc bacaklar diiz, parmaklar gergin olmah vc

sarslntlll harcketler olinamalldlr.

Puanlama

Test sonunda sporcu adaylarindan en iyi derecc yapana 25 puan vcrilir.E)ittcr ёttrCnciler cn tist

dereceden en alt dereceye kadar 2'ger puan dtigi.ilerek tespit edilir vp ilk 10 spo

verilerek puan srralamasr tamamlanrr.

Gerekli malzeme: Uzan eriq kutusu



Gccerlilik:Bu tcst,bcl vc hamstring kaslarlnin csneklik duzcyini belirleycn bir tcsttir ve

ge9erliliЁi kanltlanピnl,tlr・

Dikey S19rama Testi

Gerckli malzcme:019um 9ubuttu ya da i,aretli duvar,duvarl i,aretlemck i9in tebe,ir.Ya da

vertec malzemesi bu test i9in tercih cdilebilir.

Tanlmiama/Test uvgulama surcci:Kat11lmcl duvarin yanlnda ayakta durur ve duvara bir

koluyla ula,abilditti en tist noktaya uzanlr. Uzanllan nokta i§ aretlenir. Bu noktaya uzarllna

noktasl denir.Sonra viicudunu kunanarak ula§ abildiЁ i cn tiSt noktaya s19rar.AIna9 ula,llabilen

en tist noktaya dokunmaktlr.lki rncsafc arasl skorlandlrlllr.09 dcncmenin cn iyisi kaydedilir.

Puanlama:

Test sonunda sporcu adaylarindan en iyi derece yapana 25 puan vcrilir.E)iЁ er OttrenCiler en iist

dereceden en alt dereceyc kadar 2'ser puan diisiilerek tespit edilir ve ilk 10 sporcuya puan

verilerek puan slralamasi tamarnlanlr.

Durarak Uzun Atlama Testi

Amac:Bacaklarin patlaylcl kuvvetini ё19mek

Gerekli Malzemcler:Duz ve yumu,k bir zemin.S19rama SOnrasi dusme zeminitemiz ve kolayca

i,aretlenebilir olFnandlr

Tanlmlama/Test uvgulama sureci:Katlllmcl bir 9izginin gerisinde ve ayaklar haif a91k

pozisyon ahr.lki ayak aynl anda ilcri dottru s19ranlr・ S19rama slrasinda kollardan ve dizlerden

destek ahnlr.Katlhmcl rniimktin olan en uzatta s19rar,dii§ ii§ tck ya da iki ayakla ger9ekle,tirilir.

U9deneme ger9ekle,tirilir.

Puanlama:

χ



Test sOnunda sporcu adaylarindan cn iyi dercce yapana 25 puan vcrilir.E)iЁ cr ёЁrcnCilCr en iist

dercceden en alt dcreccyc kadar 2'§ er puan diistilerck tespit edilir vc ilk 10 spOrcuya puan

verilerek puan slralamasl tamamlanlr.

Ozel Hlz Testy Kort ceviklik Testi

Bu test spora ёzgii bir testtir.Bu test i9in ingilterc ve Avustralya badnlinton federasyonunun

testlerinden yararlanllml,tlr.

Gerekli Malzemder Badminton kO■ u(■lesセ ),badmintOn raketi,maskeleme bandl,ё 19um

bandl,2 set kapl(teSt giri§ vc bitiris i9in)ya da durdurulabilcn saat, 10 ttiytop kutusu ve 6

tiiytop.

Duzenlcme:Kortu hazlrlamak i9in tekler kOrtuna a,aЁldaki duzenlemcler yap111ち

O  Tiiytop l― Tekler saЁ bё lgesinde flle 9izgisinden 50 cnl gcriye yerle,tirilir

●  TtiytOp 2-Tiiytop tckler saЁ  9izgiSindc vc servis 9izgisindcn 1 50 crn geriye yerle,tirilir.

●  TtiytOp 3-Tekler saE arka 9izgisinden 50 cm i9eriye bir tiiytop yerle,tirilir

O  Tiiytop 4-Tekler sol bё lgesinde fllc 9izgisinden 50 cm geriye yerle,tirilir.

●  Tiiytop 5‐ TitytOp tekler s01 9izgisinde ve servis 9izgisinden 150 cm geriye yerle,tirilir.

O  TtiytOp 6‐ Tekler sOl arka 9izgisinden 50 cm i9eriye bir tiiytop ycrle,tirilir

Test ProtOkolii

Kat11llncllar test i9in kOrta giri§ yaplp merkeze gelirler. Her ttiytopu aldlktan sOllra merkeze

dёnmeli, tiiytopu merkeze blrakmah ve bir sOnraki b61geye gitmelidir. 2 tekrar yaptlrlllr.

Uygulamalar arasl en az 2 dk dinlenme saЁ lanlr.En iyi zaman kaydedilir.Kat11lmcl hakim ayaЁ
l

6nde fotOselin ёntinde bekler. Tcst, katlhmci fOtOselde zamanl ba,latinca ba,lar. Katlllmcl

91kl,ta fotoseli durdurunca test sona erer.

Bёlge l― Katlhmcl tuytOp allr ve mcrkeze dё ner

Bё lge 2-lkinci bё lgedcki tiiン10pu allr ve rllerkeze geri d6ner

BOlge 3-Katlhmcl bu bё lgcdeki ttiytopu 10rchand allr ve inerkeze geri dё
ner

Bdlge 4 - Katrhmcr ttiytop alrr ve merkeze d6ner

Bёlge 5-Bu bolgedcki ttiytOpu allr vc mcrkcze geri dё
ncr



Bcilge 6 - Katrhmcr bu bolgedeki alrr ve

ttiytopu brrakrr.

testl sonlandrrmadan once merkeze geri doner ve

Katl1lmcl her bёlgcyc gidip gclirken merkezc uЁ ramazda test ge9ersiz say11lr.A,attldaki

§ekildeki k01l saЁ  elini kullanan spOrcular i9indir.SOl elini kunananlar tam tcrsi bё lgeden teste

ba,larlar.

Elaclrrinton - Specifie $peed test (Figure 3.)
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Puanlama:

Erkekler

I r:t * irlr.

--
い
０
（
３

「
―
―
―

コ

Kadrnlar

Si.ire Puan

12 saniye Ve altl 25 puan

13-15 saniye 20 puan

16-18 san ye l5 puan

19‐21 san yc 7 puan

22 saniye ve tizeri 0 pr"ran

Stire Puan

14 saniye VC altl 25 puan

15-18 san ye 20 puan

19-22 san ye l5 puan

23-25 san ye 7 puan

25 saniye
iizeri

Ve 0 puan


