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20rE-2019 EGiTirr vn OGnrrirryn r
sponcu rGirirvr urnxrzr,rni sEqME srNAvr uycur,.lu.l r.ll,ftuarr

Boks Epitim Merkezlerine 2018-2019 Egitim O$etim yrhnda Federasyonumuzca belirlenen segme
kriterleri, slnav talimatl ve sporcu egitim merkezlerinin talepleri dolrultusunda 6$enci ahnacaktrr.

Boks Efitim Merkezlerine giindiiz statiide besinci. alhncr. vedinci ve sekizinci srmfta
okuvanlar. yatlh statii de ise vedinci ve sekizinci srnrfta okuyan sporcu 6$enciler bagvuru
yapabileceklerdir.

Boks EEitim Merkezine ahnacak ti$enci sporculara ydnelik olarak yaprlacak slnav ve segme
kiterleri ile ilgili uygulamalar 28.01.2010 tarih ve 27476 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan, "Spor Genel
Miidiirliilii Sporcu Egitim Merkezleri Y0netmeli!i" hiikiimleri dogultusunda yaprlacaktrr.

Her testin uygulama 6ncesi testin adaya tanltlmr yaprlmah ve gerekli uyanlar test dncesi ve test
anrnda adaya bildirilmelidir. Her test dncesi genel rsrnma yaprldrktan sonra teste ydnelik 6zel rsrnma
yaprlmah, rslnma sonrasr adayrn yaprlacak teste ulum sallamasr igin deneme dlgiimleri yaprlmahdrr.
Isrnma sonrasr 3-5 dk her adaya toparlanma zamanr verilmelidir. Aday normale ddndiikten sonra teste
baqlanmahdrr.

Her aday igin dinlenme ve yorgunluk (20 m. mekik ko9u testi) KAH (Kalp Atm Hrzr) kaydedilmeli
fakat puanlamaya dahil edilmeden ileriki aqamalarda gerek testteki sonuglar ile gerekse diler performans
kriterleri ile beraber dikkate ahnarak adayrn egzersizde genel salhk diizeyi ile ilgili daha faydah
deSerlendirme yaprlabilir.

Agalrda uygulanacak testler ve elde edilecek sonuglann daha giivenilir ve daha geniq kapsamh
delerlendirilmesi igin gerek Tiirkiye gerekse Diinyada benzer ya; arahprnda yapllan aynr testlerin sonuglan
dolayrsr ile ,urt iqi ve yurt drSr normlar elde edilerek elde edilen sonuglann kryaslama ve delerlendirmesi
daha gergekgi ve gtivenli olacaktr.

Yaprlacak olan testler sonucunda beginci ve altrncr smrflara ayn yedinci ve sekizinci smrflara ayn
bir qekilde puanlama yaprlacaktrr.

Her testten elde edilecek sonuglar puana ddniigtiiriilerek her aday igin toplam puan belirlenecektir.
En yiiksek puandan diiqtile dolru srralama yaprlacaktrr.

Bagvurular
Adaylar, Genglik Hizmetleri ve Spor il Miidiirliikleri tarafrndan yaprlacak duyurular

dogultusunda, dogudan merkezin balh bulundulu Genglik Hizmetleri ve Spor il Mtidtirltigiine bagvuru
yapacaktrr.

Bagvuruda ibtenen Belgeler
l. Velisi tarafindan verilecek dilekge,
2. iki adet vesikahk fotograf,
3. Ogrenim belgesi,
4. Sa$rk raporu,
5. T.C. kimlik numarast beyant

SEqME SINAVI TESTLERi
1. FLAMiNGO TESTi
2. OTURVEERi$TESTi
3. 2oM. MEKIK KOSU TESTi
4. SAGLIK TOPU FIRLATMA
5. 30 SN $INAV TESTI

(20 PUAN)
(20 PUAN)
(20 PUAN)
(20 PUAN)
(20 PUAN)
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BOKS E6iTiM MERKEZLER| SEEME SINAVI TEMET MoToRiK TESTLER

FiziKSEL 6zELLiKLER

Vi.icut AErrhEr(kg)

Boy (cm)

DoEum Tarihi
KAH (istirahat)

KAH (Yorgunluk)

(Fiziksel parametreler puanlamaya dahil de!ildir.)

1. Flamingo Denge Testi (FDTI

Tercih edilen bacak ljzerinde ba5arrh bir gekilde dengede durabilmek amacryla Flamingo Denge

Testi kullanrlrr. Bu teste grire denek; 50 cm. uzunluiunda, 4 cm. yiiksekliginde ve 3 cm.
geni5liiinde tahta bir denge aletinin iizerinde dominant ayagt ile Crkarak dengede durur. Diier
ayairnr dizinden bilk0p, kalEasrna doEru gekerel! aynr taraftaki eli tutar. Dengesini koruduktan
sonra tek ayakla dengede iken, sure baglar ve 1 dk. boyunca bu gekilde dengede kalmaya gah5rr.

Denge bozulduiunda (ayairnr tutarken brrakrrsa, tahtadan yere diiserse, vl.icudunun herhangi bir
b<ilgesi yere dokunursa vb.) siire-zaman durdurulur. Denge aletine grkarak dengesini tekrar
saEladrgrnda, siire kaldrir yerden devam eder. Bir dakika siireyle test bu gekilde devam eder. Stire

tamamlandrfrnda, her denge saElama giri$imi (dtigtOkten sonra) sayrlrr ve bu sayr test bitiminde
bir dakika sUre tamamlandrlrnda, puan olarak kaydedilir.

Testin Deierlendirilmesi (Puanlama):

1 dakika suresince kiris i.izerindeki dengeyi korumak amacryla yaprlan her girigim (diigiig deiil)
puan olarak kabul edilir. Denge demiri i.izerinde bir dakika durabilmek igin gereken deneme sayrsr

test sonucudur.

Denge Testi Puan Tablosu

ve Altrncr Slnrflar iein Puanlama

Denge Bozulma Saytst Puan

0 20

2 15

4 10

6 5

8 3

9 ve daha fazlasr 0
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edinci ve Sekizinci Srnrflar icin Puanlama

Denge Bozulma Sayrsr Puan

0 20

1 15

2 10

3 5

4 3

5 ve daha fazlasr 0

Otur Erig Testi (Esneklik)

Testin uygulanabilmesi igin dlgiim skalasr 5u gekilde hazrrlanmahdrr; 35 cm. uzunlul! 45 cm.

geni$lik,32 cm. yiikseklik. Ust plaka 6lciileri,55 cm. uzunluk,45 cm. genislik. Ust plaka ayaklartn

destek aldrEr b6lilm0n 15 cm. iizerine kadar uzanmahdrr. 0 'dan 50 cm.'ye kadar olan 6l9ek iisteki

plakanln ortastndan itibaren isaretlenmelidir. Denekten ayakkabllannr grkarmalarr istenir ve

oturmasr sallanrr. Ayak tabanlannr kutuya dayamasr saflanrr. Dizlerini bi.ikmeden kollartnl <ine

doEru uzatarak, govdesini miimkiin olduEu kadar 6ne esnetir. Esneyebildiii en uzak noktada

hareketsiz kalmasr sailanrr. Herhangi bir y6ne kesik kesik esneme hareketinde bulunmamast

gerekir. Test yavag ve ileriye do[ru uzanarak yaprlmah, herhangi ani bir harekette

bulunulmamahdrr. ikinci deneme krsa bir arayr takiben uygulanmahdrr. Test iki defa tekrarlanarak

en iyi derece test sonucu olarak kaydedilir.

Testin Deierlendirilmesi (Puanlama):

Test sonucunda sporcu adaylarrndan en iyi derece yapana 20 puan verilir. Diger tifirenciler en iist

dereceden en alt dereceye kadar 2'5er puan diis0lerek tespit edilir ve ilk 10 sporcuya puan

verilerek puan srralamast tamamlanlr.

3. 20 m. Mekik Kotu Testi (Shuttle Run Test)

Bu testin amacr, kigisel maksimal VO2 (Maksimal Oksijen Kullanrm Kapasitesi) deEerini tahmin

etmektir. Bu amagla uygulanacak 20 m. mekik kosu testi gok a5amalr bir test olup ilk agamalart

tstnma temposundadtr. Denek 20 m.'lik mesafeyi gidiS-diiniig olarak kogar. KoSu hrzr belli

arahklarla sinyal sesi veren bir teyple denetlenir. Denek birinci duydulu sinyal sesinde ko5usuna

ba5lar ve ikinci sinyal sesine kadar diBer gizgiye ulaSmak zorundadlr. ikinci sinyal sesini

duydulunda ise tekrar geri d6nerek ba5langrg gizgisine d6ner ve bu kogu sinyallerle devam eder'

Dernek sinyali duydulunda ikinci sinyalde pistin diler ucunda gekilde temposunu kendi

ayarlar. Ba$ta yava5 olan hrz her 10 saniyede bir giderek Denek bir slnyal sesini kagtrtP

iist uste kagtrtrsa test sone erer. Testikincisine yeti$ir ise teste devam eder. EEer denek iki

sonunda kogulan mekik sayrsrna gdre aerobik giig

ml/kgldk cinsinden hesaPlantr.

rleri VO2 max tahmin tablosundan,
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Testin DeEerlendirilmesi (Puanlama):

Deierlendirme ko5ulan mekik sayrsrna girre yaprlacaktrr. Mekik sayrsr en fazla olan aday 20 puan

iizerinden deierlendirilecektir. Her 1 mekik sayrsr azaldrgrnda 1 puan dUsiilecektir. EEer istenirse
mekik sayrsrndan adayrn Max VO2 dUzeyi de belirlenebilir. Ornek tablo a$aErda verilmistir.

4. Saihk Topu Atma Testi (Modifiye Tag Atrtt)

olgum yaprlacak krsrm 0zerinde tini.i agrk bir alan belirlenir ve atrs gizgisi gizilir. Alanrn srnrrlarr, zeminin
dzelliii, hava kogullarr tOm sporcular igin aynr olmahdrr. Giivenlik <inlemleri ahnmah, denekler atrg

alanrndan uzakta tutulmaldrr. Denek tilgiimtn yaprlacair baglangrg gizgisinin hemen gerisine dizlerinin

iizerinde durarak sabitlenir. Her iki bacak birbirine paralel durumdadrr. Saghk topu her ikl el ile tutularak
basrn gerisine giiti.iriiliir. Gdvdeyi hafif geriye biiktokten sonra kollar hrzla iine savrularak top ba$

iistlinden en uzak noktada elden grkar. Sallk topu elden Crktrktan sonra baglangrg gizgisi ile ilk diigt0iu
nokta arasrndaki mesafe hesaplanrr, birkag dakika ara ile iki deneme ahnrr ve en iyi deier kaydedilir.
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Testin DeEerlendidlmesi (Puanlama):
Test sonunda sporcu adaylarrndan en iyi derece yapana 20 puan verilir. DiBer oErenciler en iist dereceden
en alt dereceye kadar 2'$er puan dij$ijlerek tespit edilir ve ilk 10 sporcuya puan verilerek puan srralamasr
tamamlanrr.

5. grnav (Pushup) Testi

$lnav testi (30 sn/adet) denekler cimnastik minderi iizerinde yiiz 0stii yatarlar. "Hazt/' komutuyla
sadece ayak parmaklart yere temas edecek gekilde eller omuz geniglilinde a9rk, kollar ve viicut
gergin pozisyona gelir. Daha sonra kollar dirseklerden b0kulerek gdBiis yere dolru yaklagtrrrlrr.
"Bagla" komutu ile "Du/'komutuna kadar dinlenmeksizin 30 sn. devam etmeleri istenir.

Testin DeEerlendirilmesi (Puanlama):

Test sonucunda, yarrm yaprlan ya da tam yaprlamayan grnavlara puan verilmeyecektir.

ve Altrncr Srnrflar icin Puanlama

$rnav Sayrsr Pua n

30-22 20
2r-L6 t5
15-10 10

9-4 5

3-0 0

Yedinci Sekizinci Srnrflarve Sekizinci Srntflar igin Puanlama

$rnav Sayrsr Puan

30-25 20
24-19 15

18-13 10

!?-7 5

5-0 0
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