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Amaç; 
• Hentbolda temel atış ve kale atış çeşitlerini inceleyerek, 

her geçen gün değişen ve gelişen hentbolun daha ileri 
seviyelere getirilmesi düşünülmüştür. 

• Sporcuların özgüvenlerini kazandıran, sonuca etki eden 
atış zenginliğinin her sporcuya kazandırılması temel 
ilkedir. 

• Hentbol antrenmanında bireysel atış verimliliği, bireysel 
oyun yetisi en uygun şekilde geliştirilerek takım 
başarısını ön plana çıkarmak amaçlanmaktadır. 

• Dolayısıyla bu çalışma, hentbol atış öğretisi yaklaşımı ile 
antrenman amaçlarını, içerik ve yöntemlerini bir bütünlük 
içerisinde başarıya yönelik yaklaşımlarla sergilemektedir. 
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• Hentbolda temel atış, kale atışı, 
sıçrayarak atış çeşitlerini inceleyerek,   
günümüzde gelişen hentbolun daha ileri 
seviyelere getirilmesi, atış zenginliğinin 
kazandırılması, bireysel oyun yetisinin en 
uygun şekilde geliştirilmesi amacıyla, bu 
aksiyon araştırması yapılmıştır. 

 
 

GİRİŞ 
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HENTBOLDA TEMEL ATIŞ 
TEKNİKLERİ 

 
Yüksek Temel Atış 

  

 

 
 

Hentbolda temel atış, kale atışı, sıçrayarak atış çeşitlerini inceleyerek, 
günümüzde gelişen hentbolun daha ileri seviyelere getirilmesi, atış 
zenginliğinin kazandırılması, bireysel oyun yetisinin en uygun şekilde 
geliştirilmesi amacıyla, bu aksiyon araştırması yapılmıştır. 
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Kalça Yüksekliğinde Temel Atış 

Bel hizasında (koltuk altı) kalça atışının gelişimiyle koltuk altı atış oluşmuştur. 
Dolayısıyla, temel atış tekniğinin bir alternatifi olarak geliştirilmiştir. Hücum 
oyuncusu, karşı takımın savunma oyuncusunun bel hizası boşluğundan atışı 
yapar(MARCİNZKA, 2016s115). 
Yüksek temel atış tekniği ile aynıdır. Kol ve el durumu omuz değil, kalça seviyesinde 
ve bükülüdür 
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Alçak Temel Atış 
 

Kalça seviyesi altında yapılan bir atış tekniği olup, vücudun üst kısmı 
yana daha fazla bükülmüştür ve kolun alt kısmı dirsekten aşağısı yere 
daha yakındır. Bilek ve parmaklar topun arkasında top kaleyi görecek 
şekilde dirseğe verilen güç ile beraber kaleye atış gerçekleştirilir. 
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Yana Bükülü Atış 

 

• Temel atışının devamında olup, kaleye atış açısını arttırmaktadır. 
Oyuncu savunma yapan sporcunun tersi yönüne bükülerek atışını 
gerçekleştirir (MARCZİNKA. 2016, syf.113). 
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 Temel Atış 

 

‘’Kol üstü atış, hentbolda en basit ve en yaygın atış tekniğidir ve oyuncuya atış yapan kol 
tarafından “savunma oyuncusunun” omzunun üstündeki kaleye doğrudan atış yapma imkanı 
verir. 
Teknik olarak uygulanması esasında, insanın doğal atma hareketinden doğmuş olan bu hareket, 
günümüzde bir hentbol topu ile gerçekleştirilir. Bu nedenle, kol üstü atış, diğer atış tekniklerinin 
temel modeli olarak kabul edilebilir. 
Hazırlık faaliyeti öncelikle oyun durumuna ve savunmayla olan mesafeye bağlıdır. Üç adımda 
açı oluşturmak pratiktir, bu durum atışın gücünü önemli ölçüde artırır, ancak bir veya iki adımda 
ve hatta temel konumdan da bu atış gerçekleştirilebilir. Topun atış pozisyonuna hazırlanması, 
adım sayısına bağlı olarak, sağ veya ikinci sol adımda düz veya kavisli bir yol izleyerek 
gerçekleşebilir. Fırlatma işlemini gerçekleştiren kolu takip eden gövde geri çekilir ve bunun 
sonucunda oyuncu atışa hazırdır (Resim:5a). 
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Temel Atış 
 
 
  

 

 

Atış pozisyonunda oyuncu, öne sağlam şekilde yerleştirilmiş sol bacakla 
sabit bir enine duruş pozisyonundadır. Ön bacak derin bir şekilde bükülür ve sağ 
bacak, üzerinde vücut ağırlığının çoğuyla birlikte, sadece hafifçe eğilip, gövde 
düz tutulur. Böylece sol kol vücudun önünde doğal olarak gevşek iken, sol omuz 
atış yönüne bakar. Atış işlemini gerçekleştiren kol, topu omzun üstünde ve başın 
arkasında tutar, böylece alt ve üst kollar yaklaşık olarak dik açılarda olur (Resim: 
5 b). 

Atış hareketi, ayağın topun üzerinde dışarıya doğru döndüğü sağ topukla 
başlar ve bunun sonucunda, kalçalar atış yönüne bakacak şekilde bükülerek bir 
yay şekli oluşturur. Kalçanın bükülmesiyle omuz dinamik olarak öne doğru çeker 
ve bunu dirseğin ve ardından bileğin sıralı silkme hareketi takip eder. Son olarak, 
el ve parmaklar ileriye doğru hareket ederek son gücüyle topa yönünü 
verir(Resim: 5 c). 

10/56

12. HENTBOLDA TEMEL ATIŞ,KALE ATIŞI, SIÇRAYARAK ATIŞ_Osman GÜNER_Danışman: Dr. Hikmet VURGUN



 
Atma işlemi sırasında gövde geri döner ve yavaşça ileri hareket eder, böylece 
vücut ağırlığı ön bacağına aktarır. Sağ bacak yerde durur ve ayağı döndürerek, 
oyuncuya ekstra destek vererek atış yönüne doğru kaydırılır. Atış işleminden 
sonra, sol bacağın yanına gelen sağ bacak, vücut pozisyonunun ileri doğru 
hareket etmesini engellemek için sıkıca sabitler(Resim: 5 d). 
  
Kol üstü atış, her ne kadar temel pozisyondan veya temel hareketle hazırlanmış 
bir pozisyonundan atış gerçekleştirmek için en pratik yol olsa da, oyuncuya 
koşarken hızlı ve beklenmedik bir gol  sağlayan bir tür atış tekniği geliştirilmiştir. 
Bu durumda, oyuncu uygun bir fırlatma pozisyonu oluşturmaz, onun yerine koşma 
ritmine göre topu hızlı bir şekilde atış için hazırlar ve ardından sadece dinamik 
omuz ve kol hareketlerini kullanarak atış hareketini gerçekleştirir. Hücum 
oyuncusunun, standarttan farklı olarak, atış yaptığı koluyla aynı taraftaki ayağı 
üzerinde adımlarken atış yapması durumunda, bu kol yukarıda atış açısının farklı 
olmasına sebep olur ve atış verimliliğini arttırılabilir. 
 

  

11/56

12. HENTBOLDA TEMEL ATIŞ,KALE ATIŞI, SIÇRAYARAK ATIŞ_Osman GÜNER_Danışman: Dr. Hikmet VURGUN



Temel Atış 
 

Bu durumda, hücum oyuncusu, karşı karşıya kaldığı savunma oyuncusunun 
deneyimini ve beklentisini ön görür: hücum oyuncusu, savunma oyuncusunun 
gecikmeden reaksiyon göstermeye mecbur olması ve hücum oyuncusunun 
tekniğinin tüm aşamalarını yerine getireceğini varsayarak, bilinen bir hareket 
sırasını takip etmesi gerektiği gerçeğinden yola çıkarak, savunma oyuncusunun 
açığından faydalanmaya çalışır. Bu nedenle, hücum oyuncusu savunma 
oyuncusunun müdahalesini azaltmak için, mümkün olan en kısa yolu izleyerek, hızlı 
bir şekilde pozisyon alır. 
  

 
 Bununla birlikte, atış pozisyonu için yapılan kısa hazırlık, atışın temel olarak geriye 
doğru sallanan atış koluyla sınırlandırılmış olması nedeniyle atış için gerekli gücü 
elde etmeyi zorlaştırmaktadır. Bu nedenle oyuncu, sağ ayağıyla adımlarken topu 
göğüs alanından getirerek başının yanından ve arkasından atış pozisyonuna 
hazırlar’’(MARCZİNKA. 2016, syf.154). 
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            Sol Adımlı , Çift Adımlı, Sağ Adımlı Temel 
Atış 
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HENTBOLDA KALE ATIŞLARI 
 

Kaleye doğru her geçiş bir kale atışı ile tamamlanır. Kaleye yapılan bütün 
atışların esasını “temel atış” oluşturur. Uygulamada, atışı yapan kol elden daha 
önde tutulmalıdır. Oyuncu bulunduğu pozisyona ve becerisine göre bir kaleye 
atış şeklini seçer. Koşarak yapılan temel atışın yanı sıra, sıçrayarak atış ile 
düşerek (daha doğrusu öne doğru sıçrayarak) atış uygulanabilir. Atışların en 
önemlisi sıçrayarak atış olup, yukarıya veya uzağa yönelmiş olabilir ve hızlı veya 
geciktirilmiş şekilde yapılabilir(BAĞIRGAN. 1990,syf.53). 

Yükseğe sıçrayarak gecikmeli atışı yapan hücum oyuncusu, topu 
karşısındaki savunmanın üzerinden kaleye doğru atar. İçeriye doğru uzanarak 
yapılan sıçrayarak atış, kaleye olan mesafeyi kısaltır ve kanatlardan yapılan 
atışlarda atış açısının uygun olmasını sağlar(BAĞIRGAN. 1990, syf:53).Öne 
doğru sıçrayarak yapılan atış, daha çok kaleye yakın mesafeden yapılan 
atışlarda uygulanır. Bu atış genelde vücudun döndürülmesi sonucunda yapılır 
(BAĞIRGAN.1990, syf.53). 
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Sıçrayarak Atış 
 

Sıçrama atışı hentbolun en karakteristik tekniğidir. Koşma, sıçrama ve atış yapma 
gibi temel hareket unsurlarını bir araya getiren sıçrama atışı, hentbolda gizlenmiş 
sınırsız hız, beceri ve bireysel atış olanaklarını ortaya koymaktadır. İskandinav 
oyuncuların yerden atış açısını arttırmak için geliştirdikleri bu atış tekniği hızla etkin 
bir hale gelerek ve bu oyundaki en başarılı gol atma tekniklerinden biri olmuştur. 
  
Bu atışın teknik uygulaması her ne kadar sıçrayan oyuncunun havadaki blok üstü atış 
hareketi ile birleştirilmesi gerektiğinden zorlaşsa da, savunma bloğunun üstünden 
yapılan atışlar için mükemmel sonuçlar oluşturmaktadır. Savunmanın üstünden 
sıçrayarak yapılan atışlarda savunma oyuncularının müdahaleleri geçilebilir. Aynı 
açıda kapalı vaziyette bulunan savunma blokları bu atış yoluyla aşılabilir. 
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Sıçrayarak Atış 

• Sıçrama atışı için pozisyon artırmanın önemi daha da artar çünkü oyuncunun 
sadece sıçrama için değil aynı zamanda atış için de güç kazanması gerekir. Bu 
nedenle, savunma oyuncusu ile aradaki mesafenin izin verdiği ölçüde, pozisyon 
oluşturmak için üç adımdan faydalanmak uygun olacaktır. 

• Temel konumundaki oyuncu hareketine sol ayağıyla adımlayarak veya koşarak 
başlar, topla birlikte yapacağı ilk adımı sol ayakla yapacak şekilde topu yakalar. 
Bir sonraki adımda, oyuncu yatay pozisyonunu dikey olarak değiştirmeye 
hazırlanır. Böylece, ağırlık merkezini düşürürken, sağ bacağıyla ileriye doğru 
uzun ve diyagonal bir adım atar. 

• Bu düşük pozisyondayken son sol adımın iki yönlü bir rolü vardır: denge 
oluşumunu etkili bir şekilde yapmak ve sıçrama için hazırlığı tamamlamak. Bu 
nedenle oyuncu, sağ bacağını arkaya doğru sürükleyerek, sol bacağıyla ileriye 
doğru uzun bir adım atar ve kendini güçlü bir şekilde destekler(MARCZİNKA. 
2016, syf.116). 
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“Sıçrayarak atış tüm vücudun yüksek koordinasyonunu gerektiren özel bir atış 
tekniğidir. Hareket kendi içerisinde adımlama, sıçrama, vücudun pozisyonu, atış 
kolunun hareketi ve yere iniş olmak üzere beş ayrı bölümden oluşmaktadır” 
(ÇELİKSOY. 2017, syf.27). 
Takım sporlarında yüksek performans düzeyine erişmek teknik, taktik, kondisyon 
ve koordinasyon gibi birçok faktöre bağlıdır (BAUMBERGER. 1998, syf.51).  
Hentbol oyun kurallarının değişmesi ile daha hızlı oynanan bir oyuna 
dönüşmüştür. Kısa süreli hücum ve savunma organizasyonlarını içeren hızlı ve 
şiddetli hareketler içermektedir (AKAN. 2006, syf.7).  Bu hareketlerin maç 
boyunca devamlı yapılabilmesi ve sporcunun daha hızlı ve iyi dinlenebilmesi, 
fizyolojik olarak aerobik kapasiteye bağlıdır (BAUMBERGER, 1998. 
Sf:58;ALEXANDER ve BORESKİE, 1989. Sf.76-82). Hentbolda kale atışı 
teknikleri, öncelikle ayrı bir beceri olarak ele alınmaktadır (AKAN. 2006, syf:9).  
 

                   
                       
          Sıçrayarak Atış Teknik Analizi 
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• Vücudun pozisyonu 

• Atış Kolunun Hareketi 

• Yere iniş 

 

 

         Sıçrayarak Atış Teknik Analizi 
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      Atış Kinematik Analizi 
 

 
 
 
‘’Hentbolda kale atışı teknikleri, öncelikle ayrı bir beceri olarak ele 

alınmaktadır. Birçok sportif müsabaka sırasında kullanılan temel atış hareketi, tüm 
segmentler arasında etkileşim, koordinasyon ve yüksek sportif beceri gerektirir. 
Hareket sırasında uygun olmayan mekaniğin kullanılması ekstremitenin diğer 
bölümlerinde fazladan stres olmasına neden olacaktır. Üst ekstremite, çok hızlı 
ivmelenen ve yine çok hızlı bir biçimde ivmesini kaybeden açık kinetik zincir olarak 
karakterize edilir. Enerji transferinin büyük vücut bölümlerinden daha küçük vücut 
bölümlerine bu şekilde hızlı aktarılması üst ekstremite özellikle omuz ve dirsekteki 
yumuşak dokularda yaralanmaya neden olacaktır. Wİt ve Eliasz (1990), gövdenin 
rotasyonu ile distalsegmentlerin (kol, ön kol, el bileği) rotasyonu arasındaki ilişki ve 
atış hızının kale atışı tekniğinin oluşmasında en önemli etkenlerden birisi olduğunu  
belirtmektedir. 
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Atış hareketi, her ne kadar ayağın yer ile temasında başlayıp topun elden 
çıkmasına kadar devam eden geniş bir kinetik zincir oluştursa da, hareketi 
yönlendiren meydana gelen kuvveti topa aktaran, üst ekstremitedir. Bu nedenle 
kolun boşlukta aldığı pozisyonu belirleyen omuz, dirsek, el bileği eklemleri, kol, ön 
kol ve el segmentlerinde açığa çıkan kinetik ve kinematik veriler, atışta isabetliliği 
sağlayan önemli faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir başka ifade ile golün 
oluşması için hedefe yapılan atışın kinetik ve kinematik özellikleri önem 
kazanmaktadır. Zira kale atışı anında segmentlere ait atış kuvveti ve hızının 
miktarı, golün oluşması için gerekli seviyeye ulaştırılamadığı zaman kaleci 
kolaylıkla topu bloke edecektir. Bu durumda, yapılan atış amacına ulaşamayacak 
yani gol gerçekleşmeyecektir. Bu, şüphesiz müsabaka şartlarında hücum yapan 
taraf için istenmeyen bir sonuçtur. Bunun yanı sıra hareket hızının artması 
isabetliliği olumsuz yönde etkileyeceğinden açığa çıkacak olan kinetik ve 
kinematik verilerin, maksimal altında bir değerde olması da isabetlilik açısından 
avantaj sağlayacaktır(ÇETİN. 2017, syf.10). 
  
  

 
Atış Kinematik Analizi 
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 Sıçrayarak bükülü atış temelde, sıçrayarak yapılan atışların havada 
gerçekleştirilen bir kombinasyonudur. Bu teknik genelde sahanın arka 
kısmında aynı tarafta bulunan oyuncuların atış kollarına karşı rakibin 
savunma yapan oyuncusundan kurtulmak için uygulanmasıyla  gerçekleşir. 

 
 

 Sıçrayarak Yana Bükülü Atış 
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Bu esasen sıçrama atışlarının, yani havada yapılan eğimli atışların bir 
birleşimidir. Yükselme ve atışda gerekli gücü elde etmek için, hücum 
oyuncusu ağırlık merkezini düşürür ve iki kolunu da aşağıya doğru salar, 
vücut heriki bacağından iterken, atış kolunu arkadan vücudun önüne fırlatır. 
Havada, tüm vücut uzanır, sonra oyuncu topu serbest bırakır(MARCZİNKA, 
2016, syf.154). 
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                Kanat Atışı 

Kanat atışı, düşüş ve uzun atlama atışlarının bir kombinasyonudur ve her iki tekniğin 
de avantajlarını birleştirir. Oyuncu sıçrayarak içeri atış yaparken savunmadan 
uzaklaşarak savunmanın müdahale etme fırsatını azaltırken aynı zamanda kaleye 
yatay atış acısını da arttırır. Teknik olarak uygulanması kolay olmamasına rağmen 
atışın etkinliği önemli ölçüde yüksektir. Bunun yani sıra çok estetik ve muhteşem bir 
tekniktir. 
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Havada Bükülü Atış 

Diğer bir deyişle yarım atış, atış açısını arttırmak ve gol pozisyonuna 
yaklaşmak için kanat, pivot oyuncularının kullandığı karakteristik bir tekniktir ve 
sahanın kenar bölgesinde atış koluyla hücum eden oyuncu tarafından avantaj 
sağlamak için kullanılır. Bu atışın avantajı pivot ve  kanat oyuncusunun atış 
sırasında topla birlikte yarım daire seklinde bir kol hareketi yapması ve kendi 
tercihine bağlı olarak geciktirebilmesi, kalecinin üstüne doğru giderek de gol 
şansını yakalar. 
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      Aşırtma Atış 

 
Kaleye yakın bir gol sansı olduğunda ve genellikle kalecinin tüm kaleyi 
kapsayacağı durumda pozisyon gelişir. Böylece sert bir şut için, fırsat 
azaltılmış olsa da kalecinin üzerinden topu filenin içine atmak için 
mükemmel bir şans doğar(MARCZİNKA. 2016, syf.137). 
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Volley (Tata) Atış 

Voley (Tata) atış esas olarak iyi bilinen bir gol atma şeklidir. Çünkü 
havada atma, hareketin yüksek sıçranmasıyla gerçekleştiği bilinmektedir. 
Fakat oyuncu topu almadan hazırlık yapar ve yükseğe sıçrayıp topu havada 
yakaladıktan sonra kaleye doğru atışını gerçekleştirir(MARCZİNKA, 2016, 
syf.138). 
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Çevirme Atış 
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A 01-12 Temel  Atış Yönelik Alıştırmalar 

B 01-13 Sıçrayarak Atışa Yönelik  Alıştırmalar 

 
Hentbol temel atış çalışmaları oyun içerisinde sıçramadan yapılan savunma ara 

ve boşluklarından yararlanılıp yapılan ve bireysel hücumun önemli özelliklerinden biri 
olup, çok yönlü atış tekniğidir. Temel atış çalışmaları Bölüm A 01-13  egzersiz 
örnekleriyle gösterilmiştir. 

           

Hentbolda Temel motorik özelliklerin kullanıldığı ve önemli olduğu, hücum 
oyuncularının sonuca gitmek için savunma oyuncuları üzerinden yaptıkları atış 
çeşitliliğidir. Hentbolun  çok sevilen , görselliği ve atış zenginliği ile seyir zevkini 
arttıran atış çeşididir. Sıçrayarak Atış  çalışmalarını bölüm B 01-13  egzersiz alıştırma 
örnekleri olarak gösterilmiştir. 
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A 01   ÇALIŞMA  
Temel atış çalışmalarının uygulanabilmesi. 

      ÇALIŞMA-01 
Hücum oyuncuları ve 

kanat bölgesinde bulunan 
savunma oyuncuları, aynı 
anda hareketlenir. Top 
süren hücum oyuncusu 
kaleye doğru giderken 
savunma oyuncusuna 
karşı atışını uygular. 
Temel atış ile kaleye 
doğru atışını gerçekleştirir. 
Devamında ise orta ve 
sağdaki topları kullanarak 
atış yapar ve 3 atış 
kullanır.  
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A 02   ÇALIŞMA  
Temel atış çalışmalarının uygulanabilmesi. 

      ÇALIŞMA-02 
Kasa üzerinde 

oturan oyuncunun elinde 
top vardır. Oturur 
vaziyette antrenöre pas 
verdikten sonra huniler 
arasında slalom yapar, 
antrenörden top alıp 
engellerin üstünden çift 
ayak sıçrayarak atış 
yapacağı bölgeden atışını 
kullanır. Temel atış 
pozisyonuyla bitirir. 
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A 03   ÇALIŞMA  
Temel atış çalışmalarının uygulanabilmesi. 

      ÇALIŞMA-1 
Elinde top olan oyuncu 
top sürerek bank 
üzerinden geçiş yapar. 
Sıçrayıp yere indikten 
sonra antrenöre pasını 
verip huni etrafından 
kaleye yönelip topunu 
tekrar alıp temel atışını 
gerçekleştirir. 
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A 04   ÇALIŞMA  
Temel atış çalışmalarının uygulanabilmesi. 

      ÇALIŞMA-04 
Merdiven üzerinde 
hareketlerini uygulayan 
oyuncu merdiven bittikten 
sonra 9 metre üzerinde 
bekleyen antrenöre pas 
verip, öne takla atıp tekrar 
antrenörden topu aldıktan 
sonra temel atışını 
uygular. 
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A 05   ÇALIŞMA  
Temel atış çalışmalarının uygulanabilmesi. 

      ÇALIŞMA-05 
Top sürerek  kaleye doğru 
yükleme yapan oyuncu 
pasını verir, ortadaki 
hücum oyuncusu yüksek 
temel atış gerçekleştirir. 
Pas veren oyuncu atış 
pozisyonu için ortaya 
geçer. Koşu ve kayma 
adımını kullanır. 
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A 06   ÇALIŞMA  
Temel atış çalışmalarının uygulanabilmesi. 

      ÇALIŞMA-06 
Hücum oyuncusu 
antrenöre pasını verdikten 
sonra, savunma 
oyuncusuna, topsuz 
aldatma yaparak, 
antrenörden top alıp hızlı 
bir şekilde temel atışını 
gerçekleştirir. 
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A 07   ÇALIŞMA  
Temel atış çalışmalarının uygulanabilmesi. 

      ÇALIŞMA-07 
Step tahtasında sıçrama 
yaptıktan sonra 
antrenörün düdüğüyle 
beraber hareketlenip, top 
almak için hızlanırken, 
antrenör topu kime 
verdiyse oyuncu atışını 
kullanır. 
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A 08   ÇALIŞMA  
Temel atış çalışmalarının uygulanabilmesi. 

      ÇALIŞMA-08 
Çift ayak halkanın 
üzerinde sıçrama yapan 
oyuncu önce sol, sonra 
sağına, sonra önüne, 
sonra soluna, bu şekilde 
kaleye yönelerek sırçama 
bittikten sonra, top 
hakimiyetiyle beraber 
temel atışını uygular. 
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A 09   ÇALIŞMA  
Temel atış çalışmalarının uygulanabilmesi. 

      ÇALIŞMA-09 
Çift ayak halkanın 
üzerinde sıçrama yapan 
oyuncu önce sol, sonra 
sağına, sonra önüne, 
sonra soluna, bu şekilde 
kaleye yönelerek sırçama 
bittikten sonra, top 
hakimiyetiyle beraber 
temel atışını uygular. 
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A 10   ÇALIŞMA  
Temel atış çalışmalarının uygulanabilmesi. 

      ÇALIŞMA-10 
Halkalar üzerinden uzun 
sıçramalar yapan oyuncu  
son halkadan sonra  topu 
yere  vurup kalça seviyesi 
atışını uygular. 
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A 11   ÇALIŞMA  
Temel atış çalışmalarının uygulanabilmesi. 

      ÇALIŞMA-11 
Sağ ve solunda antrenör 
bulunan oyuncular sırayla 
kaleye alçak temel atış 
gerçekleştirirler. Beş top 
attıktan sonra yer 
değştirerek çalışmaya 
devam ederler. 
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A 12   ÇALIŞMA  
Temel atış çalışmalarının uygulanabilmesi. 

      ÇALIŞMA-12 
Antrenöre pasını verip, 
huniler etrafında slalom 
yaptıktan sonra geri 
adımlarla gelip, kaleye 
yönelerek antrenörden 
aldığı topla yana bükülü 
atış gerçekleştirir. 
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A 13   ÇALIŞMA  
Temel atış çalışmalarının uygulanabilmesi. 

      ÇALIŞMA-13 
Topla başlayan hücum 
oyuncusu engeller 
üzerinden önce sol adım 
sonra sağ adım 
basamaklama ile 
geçerken son engelde son 
adımda sol ayağını 
koyarak yana bükülü 
atışını gerçekleştirir. 
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B 01   ÇALIŞMA  
Sıçrayarak atış çalışmalarının uygulanabilmesi. 

      ÇALIŞMA-01 
İki farklı gurup yapılan 
çalışmada antrenöre pası 
veren hücum oyuncusu 
tekrar alıp uzun ip 
üzerinden sıçrayarak atışı 
yapar. Topu aldıktan sonra 
hızlı ve hareketli olmalıdır. 
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B 02   ÇALIŞMA  
Sıçrayarak atış çalışmalarının uygulanabilmesi. 

      ÇALIŞMA-02 
İki farklı gurup yapılan 
çalışmada antrenöre pası 
veren hücum oyuncusu 
tekrar alıp uzun ip 
üzerinden sıçrayarak atışı 
yapar. Topu aldıktan sonra 
hızlı ve hareketli olmalıdır. 
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B 03   ÇALIŞMA  
Sıçrayarak atış çalışmalarının uygulanabilmesi. 

      ÇALIŞMA-03 
Top sürerek huniye doğru 
soluna top süren oyuncu 
antrenöre pas verip 
kaleye doğru koşu 
adımıyla hızlandıktan 
sonra top alıp savunma 
üzerinden sıçrayarak 
atışını gerçekleştirir. 
. 
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B 04   ÇALIŞMA  
Sıçrayarak atış çalışmalarının uygulanabilmesi. 

      ÇALIŞMA-04 
Elinde topla başlayan 
oyuncu antrenöre pası 
verip bank üzerinden 
atlayıp tekrar antrenörden 
topu alıp sıçrayıp yere çift 
ayak basarak aldatma 
yaptıktan sonra atışını 
sıçrayarak uzak köşeye 
kullanmaya çalışır. 
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B 05   ÇALIŞMA  
Sıçrayarak atış çalışmalarının uygulanabilmesi. 

      ÇALIŞMA-05 
Kanat bölgesinden çıkan 
hücum oyuncusu huni 
etrafından döndükten 
sonra kaleye doğru hamle 
yaparken, antrenörden 
aldığı topu sürerek, 
sıçrayarak kale atışını 
uygular. 
. 
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B 06   ÇALIŞMA  
Sıçrayarak atış çalışmalarının uygulanabilmesi. 

      ÇALIŞMA- 06 
Kayma adımıyla başlayıp 
halkaların içine sol sağ 
adımını koyan oyuncu 
sona geldiği zaman top 
sürerek kaleyi karşısına 
alacak şekilde 
hareketlenip sıçrayarak 
şutunu çeker. 
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B 07   ÇALIŞMA  
Sıçrayarak atış çalışmalarının uygulanabilmesi. 

      ÇALIŞMA-07 
Engeller üzerinden çift 
ayak  geçiş yapan 
oyuncu son engelden 
sonra topu yere  vurup  
yedi metre  çizgisine  
doğru  kayma yaparak 
sıçrayarak atışını 
uygular. 
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B 08   ÇALIŞMA  
Sıçrayarak atış çalışmalarının uygulanabilmesi. 

      ÇALIŞMA-8 
Aralıklı duran step 
tahtaları arasından çift 
ayak sıçramalar yapan 
oyuncu yere indikten 
sonra top sürerek 
kaleye doğru yönelip 
sıçrayarak atışını 
gerçekleştirir.  
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B 09   ÇALIŞMA  
 Sıçrayarak atış çalışmalarının uygulanabilmesi. 

      ÇALIŞMA- 09 
Aralıklı duran step 
tahtaları arasından çift 
ayak sıçramalar yapan 
oyuncu yere indikten 
sonra top sürerek kaleye 
doğru yönelip sıçrayarak 
atışını gerçekleştirir.  
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B 10   ÇALIŞMA  
 Sıçrayarak atış çalışmalarının uygulanabilmesi. 

      ÇALIŞMA- 10 
Dizili halkalar üzerinden 
tek adım geçiş yapan 
oyuncu son halkada sol 
veya sağ adımını 
koyarak tek ayakla 
sıçramayla beraber 
atışını uygular. 
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B 11   ÇALIŞMA  
Sıçrayarak atış çalışmalarının uygulanabilmesi. 

      ÇALIŞMA-11 
Hücum oyuncusunun 

elinde top vardır. Halkalar 
üzerinden çift basıp 
sıçrayarak son halkaya 
kadar gelir son halka 
içerisinde çift ayak 
sıçrayarak vücudun üst 
kısmı ve atış kolu geri 
gelirken en zirvede atış 
uygulanır. Savunmanın 
beklemediği anda yapılan 
sürpriz bir atış çeşididir. 
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B 12   ÇALIŞMA  
 Sıçrayarak atış çalışmalarının uygulanabilmesi. 

      ÇALIŞMA-12 
Topsuz hareketlenecek 
oyuncu yapacağı hız ile 
beraber huniler etrafında 
slalom yapar, kaleye 
doğru yönelip 
antrenörden top alıp 
sıçrayarak atışını 
gerçekleştirir. 
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TARTIŞMA ve SONUÇ 
 Hentbolun doğasında olan savunma ve hücum kombinasyonları 
çeşitlilik arz ederken, kale atışlarının oyun içerisindeki önemi her geçen gün 
daha da önem kazanmaktadır. Takım oyuncularının bu değişime ayak 
uydurabilmesi farklı özellikte, atış çalışmaları, gelişmiş atış teknikleri 
uygulayarak sağlanabilir. Günümüzde hentbol antrenmanlarında uygulanan 
atış çeşitliliğinin müsabaka ortamında sergilenmesi gelişim için önemli 
olacaktır. Teknolojinin gelişmesiyle antrenman materyallerindeki zenginlik, 
farklı atış çalışmalarını basitten karmaşığa geçişlerde 
kolaylaştırabilmektedir.   Yapılan kale atışı çalışmaları, sporcunun denge, 
koordinasyon ve motorik özeliklerinin gelişimine katkı sağlayacaktır. 
Günümüz hentbolunda takım savunmaları daha baskılı,  hücum oyuncularını 
daha fazla zorlayan taktik kurgulara sahiptir. Bu nedenle kale atışları, 
sıçrayarak atışlar ve temel atışların çeşitliliği önem kazanmaktadır. 
Müsabaka ortamında uygulanan bu çalışmalarla kale atışlarının isabet oranı 
arttırılabilir.   
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 Her sporcunun yetenekleri doğrultusunda en iyi 
performansın alınabilmesi için antrenmanların kalitesi ve 
sporcu gurubunun iyi analiz edilmesiyle olacaktır. Bu nedenle 
hentbola yeni başlayan sporculara kişiye özgü antrenmanların 
planlanması sporcuların gelişimi açısından önemlidir.  Temel 
yaş gruplarında başlayan atış antrenmanları, sporcunun 
gelişimine katkı sağlamakla birlikte gelişim evresindeki 
yapacağı bireysel çalışmalar başarı oranını yükseltecektir.  
Hentbol müsabakalarında atılan gol sayısının fazla olması, 
atışların isabet oranı ve atış çeşitliliği ile beraber hentbol sporu 
daha eğlenceli olacaktır.  Sporcu kendine özgüven verecek 
başarılı atış çalışmalarıyla desteklenebilir.  
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