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2018-201e etiiriu 6Gnerinrt yrLr sponcu eGirinrt MERKEzLenirue ALTNAcAK
sponcu OGnemcileRe vOruelix reruis srNAV rRilnnln

SporcuE$itimMerkezlerinegunduzlustatude,
yattllstatudeise@stntftaokuyanSporcu6!rencilerbagvuru
yapabileceklerdir.
Bagvurular
Adaylar, it mUdUrtUlUnce yaprlacak duyurular dolrultusunda, do$rudan merkezin ba$lr
bulundu$u il mUdurlu$une bagvururlar.

Bagvuruda istenen belgeler;
a) Velisi tarafrndan verilecek dilekge,
b) i.ki adet vesikalrk foto$raf,
c) O$renim belgesi,
g) Saglrk Raporu
d) T.C. kimlik numarasr beyant

(GENEL TESTLER)
Flaminqo Denqe Testi (10 puan)
Testin amact, sporcunun tek ayak Uzerinde dengede durabilme becerisini olgmektir.
Bu testte 50 cm uzunlu$unda, 5 cm yukseklilinde ve 3 cm genigli$inde, ayaklar ile
dengelenmig, metal ya da tahta gubuk kullantltr.
Bu test srrasrnda sporcu grplak ayak ile kirigin uzerinde, olabildi$ince uzun sure durmaya
galrgrr. Sporcu, tercih etti$i ayak uzerinde, di$er bacak vUcudun arkastnda bukulU ve ayak
bilekten tutulacak gekilde dengede kalrr. Komut ile sUre baglatrlrr. Denge bozuldulunda sure
durdurulur, sporcu tekrar denge durumu sa$ladrfrnda sure yeniden baglattltr. Atmtg saniye
suresince sporcunun dengesinin bozulma sayrsr belirlenir. Testin baglamastnt takip eden 30
sn. igerisinde denge bozulma saytstna g6re puan altr ve test sonlandtrtltr.

DENGE BOZULMA
SAY:S:

PUAN

0 10

7

2 5

3 3

4 1

5 ve daha fazla 0

Sadhk topu frrlatma testi (10 puan)
Testin amao, kollarrn patlayrcr kuwetini 6lgmektir.
Sporcu tstnmastnt tamamladrktan sonra gizginin arkastnda bir aya$r 6nde durur. Bag uzerine
kaldrrdr!r 2 kg. agrrlr$rndaki topu, dominant eli ile tutar di$er eli ile yandan destekleyerek
olabildigince uza$a atar. Atrg srrasrnda sporcunun kogmastna ya da adtm atmastna izin

verilmez. 2 deneme yaprlrr. Topun atrldr$r en uzak mesafe 6lgulUr ve cm. cinsinden
kaydedilir. En uzak mesafeye frrlatana tam puan verilir ve en ktsa mesafeye ftrlatana do$ru
1'er puan dugulerek puanlama yaptltr.
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Mekik testi(l0 puan)
Testin amacr, karrn ve kalga fleksdrlerinin kuwette devamlrlr$rnr olgmektir.
Sporcu bir minder Uzerine srrtUstu dizleri bukLilu olarak yatar. Bir yardrmcr, sporcunun ayak
tabanlarrnrn yerde durmasrna yardrm eder. Testi yapanrn "bagla" komutu ile test baglar ve
sporcunun 30 sn. suresince yaptr!r mekik sayrsr belirlenir. Sporcunun yaptr$r her bir mekikte,
sporcunun gdvdesi yere dik pozisyona gelmeli ve yere yattr$rnda da srrtr yere de!melidir.
Mekik srrasrnda sporcudan ellerini bagrnrn her iki yanrnda (ensede kenetlenmig olarak degil)
sabit tutmasr istenir.
Testte 30 sn. suresince sporcunun yaptt$t mekik saytst olgulur ve kaydedilir.

MEKiK TESTI PUAN TABLOSU
5-6.srnrf 7-8.stntf PUAN
>23 >25 10

19‐23 21‐25 8

14‐ 18 16‐20 6

8‐ 13 11‐ 15 4

1-7 1‐ 10 2

…三
20 m stirat kosusu testi(l0 puan)
Testin amacr, sporcunun sUrat (sprint) yetene$ini belirlemektir.
Zemini duzgun ve puruzsUz bir alana 20 m. ara ile iki gizgi gizilir. Her iki gizginin arkastnda en

az 1O m. yavaglama alanlart olmaltdtr.
Sporcu testten once 10 dk. rsrnmalrdrr. Test "bagla" komutu ile baglar. Sporcudan 20 m.'lik
mesafeyi olabildilince hrzlr kogmasr istenir. iki kogunun baglamast ile iki kronometre farklt
kigiler tarafrndan aynt anda gahgtrrrlrr ve sporcu bitig gizgisine ulagtr$rnda sureler durdurulur.
it<i kronometreden elde edilen de$erin ortalamasr belirlenir. Test sonunda sporcu

adaylarrndan en iyi derece yapana 10 puan verilir. Di$er d$renciler en ust dereceden en alt

dereceye kadar 1'er puan dugulerek puanlama yaptltr.
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(rENisE 6zcU TESTLER)

El q6z koordinasvonu testi (duvar testi) (20 puan)
Testin amacr, el-goz koordinasyonu ve kontrolu becerisini olqmektir.
Sporcu 10 dk. rsrndrktan sonra duz ve puruzsuz bir duvarrn 2 m. uza}tnda durur. Testi yapan
kiginin komutu ile 30 sn.'lik sure baglatrlrr. Sporcu topu duvara sa$ eli ile atar sol eli ile tutar
hemen arkasrndan (duraksamadan) sol eli ile atar ve sa$ eli ile tutar. Sporcunun topu
dugurmesi durumunda top sepetinden yeniden top alrr ve teste kaldr$r yerden devam eder.
Testi yapan kigi sporcunun 30 sn. igerisinde sporcunun yakaladr!r toplarr sayar. Sonug
yakalama sayrsr olarak kaydedilir. Test sonunda sporcu adaylanndan en iyi derece yapana
20 puan verilir. Di$er d$renciler en ust dereceden en alt dereceye kadar 1'er puan dugulerek
puanlama yaprlrr.

■ m

Mekik kosusu testi (20 puan)
Testin amacr, gabuklu$u 6lgmektir.
Test kaymayan bir yuzeyde yaprlmalrdrr. Zemine 5 m. ara ile uzunlulu yaklagtk 1 m. olan iki
gizgi gizilir. 10 dk. rsrndrktan sonra sporcudan gizgilerden birisinin arkastnda haar
pozisyonda durmasl istenir. Sporcu bagla komutu ile 5 m. uzaktaki qizgiye kogarve en azbir
ayagr gizginin di$er tarafrna ulagmalrdrr. Sporcu 10 m.'lik (2x5 m.) bu donguyu 5 kez tekrar
eder. Toplamda 50 m. koguldu$unda kronometre durdurulur ve sporcunun kogu suresi sn.
cinsinden kaydedilir. Test sonunda sporcu adaylarrndan en iyi derece yapana 20 puan verilir.
Diger Olrenciler en ust dereceden en alt dereceye kadar 1'er puan dugulerek puanlama
yaprlrr.
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Altrqen testi (20 ouan)
Testin amao, sporcunun gevikligini, farkh yonlere gabuk hareket etme ve y6n de$istirme
yetene0ini olgmektir.
Test dr.iz ve kaymayan bir zeminde yaptltr. Test dncesinde yere kenarlarr 60 cm. olan bir
altrgen gizilmistir. Qizgiler 2 cm. genigli$inde yere sabit, grkmayan bir bant kullanrlarak
gizilmelidir. Sporcudan 10 dk. rsrndrktan sonra altrgenin kenarlarrndan birinin dr9 krsmrnda
durmasr istenir. "Bagla" komutu ile sUre baglatrlrr ve sporcu her iki aya! r da gizgiyi geqmek
kogulu ile altrgenin bir igerisine bir drgarrsrna srQramaya baglar. Bir tur tamamlandr!rnda
(baglangrg durumuna gelindiginde) sure durdurulur ve sonuq sn:msn. cinsinden kaydedilir.
Test s[]resince sporcunun y0zii hep aynr y6ne bakmahdrr. Test sonunda sporcu
adaylanndan en iyi derece yapana 20 puan verilir. Dlger ogrenciler en 0st dereceden en alt
dereceye kadar 1'er puan d0gr.ilerek puanlama yaprlrr.
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