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Amaç; 

       Hentbolda düşerek atış tekniklerinin doğru 
şekilde öğretimidir. 
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Hentbolda Düşerek Atış Teknikleri 
ÖZET 
Hentbolda kale atışları, direk olarak sonuca etki edecek bireysel hücum tekniklerinden biridir. 
Farklı açılarda, farklı pozisyonlarda ve farklı varyasyonlarla yapılabilecek kale atışlarından biri 
olan düşerek atış; gerek pozisyon gereği çizgi oyuncularının (pivot-kanat), gerekse de takım 
taktiği gereği kat eden kanat ve oyun kurucuların kullanması gereken özel atışlardır. Bu 
araştırmanın amacı; son yıllarda giderek etkinliği artan çizgi oyuncularının kullandığı düşerek 
atışın basamaklamasının doğru egzersizlerle kurgulanarak, alt yapıdan itibaren 
hentbolcuların antrenmanlarına yansıtılmasıdır. Araştırma grubu, 13-15 yaş 16 kadın 
hentbolcudan oluşmuştur. Katılımcılardan egzersizler öncesinde "veli onay formu"  
doldurtularak alınmıştır. Hentbolda düşerek atışların geliştirilmesi amaçlı yapılan bu çalışma, 
müsabaka sırasında karşılaşılan sorunların çözümü için basitten karmaşığa doğru 
sıralamayla uygun egzersizlerin yapılandırılmasına yönelik bir aksiyon araştırmasıdır. 
Düşerek atışların özelliklerini, çeşitlerini, farklı uygulamalarını geliştirmeye yönelik toplam 35 
egzersiz kuramsal olarak anlatılmış ve görsel olarak sunulmuştur. Sonuç olarak; hentbolda 
düşerek atış ve düşerek atışın çeşitleri; günümüz hentbolunda çok daha fazla ve her 
pozisyonda kullanılmaktadır. Özellikle kanat ve pivot oyuncuları farklı açılardan sıçrayıp 
maksimum süre havada kaldıktan sonra son anda atış yapmaya çalışmaktadırlar. Bu nedenle 
açıyı genişletmek ve son ana kadar bekleyerek atışlarını düşerek bitirmek zorunda 
kalmaktadırlar. Sakatlık riskini en aza indirmek ve kendilerini güvene almak için düşerek 
atışın birçok çeşidini optimal şekilde uygulayarak takım başarısına katkı sağlamak ana unsur 
olacaktır. 
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ISINMA 
A-01 Oyun; (ARTI OYUNU) Ebeden kurtulmak için kaçan oyuncular yerde 
yatarak arkadaşını kurtarmaya çalışır. Yatan oyuncunun üzerine + şeklinde 
yüz üstü uzanan oyuncu ebelenmekten kurtulur. 
 
A-02 Oyun: Don-Ateş oyununda ebelenen oyuncuyu kurtarmak için 
arkadaşı düşerek bacak arasından geçerek onu kurtarır. 
 
A-03 Oyun: Don-Ateş oyununda ebelenen oyuncuyu kurtarmak için 
arkadaşı birdirbir şeklinde eğilen arkadaşının üzerinden geçerek onu 
kurtarır. 
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ANTRENMAN (Hazırlayıcı) 

B-01 Temel pozisyonda ve hareket halindeyken tek ve çift ayak 
olmak üzere sıçrama hareketleri 
 
B-02 Temel pozisyonda sürekli olarak sıçrama ya da sekme ve 
yükseğe yerleştirilmiş hedeflere tek ya da çift el ile dokunma 
 
B-03 Temel pozisyonda en yükseğe kadar ya da maksimum 
mesafeye sıçrama, (Çift ayak ile ya da tek ayakla alınan 1,2 ya da 
3 adım sonrası) 
 
B-04 Sürekli olarak kolları sallayarak ileri doğru sekerek ya da 
sıçrayarak ivme kazanmanın doğru tekniğini çalışmak 
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ANTRENMAN (Hazırlayıcı) 

B-05 Bir ucu yere, diğer ucu ise yerden 0,5 - 1 metre yüksekliğe sabitlenmiş 3 - 5 
metre uzunluğunda elastik ip üzerinden sürekli olarak sıçrayarak çalışmak 
 
B-06 Yükseklikleri 20 - 30 cm arasında olan ve eğimleri 10 - 30 derece arasında olan 
bir dizi engelden sürekli olarak yukarı ve aşağı sekmek ya da sıçramak 
 
B-07 Uygun yükseklikteki ve oyuncunun kabiliyetine göre ayarlanan mesafedeki 3 - 5 
engel üstünden sürekli olarak atlayış yapmak ve daha sonra alıştırmayı uzun atlayış 
ile veya düşerek bitirmek 
 
B-08 Çift ayak ip atlama ve 4 köşe çizgileri arasında ayak değiştirerek ip atlama 
çalışması 
 
B-09 Serbest atış ve gol çizgisi arasında ayak değiştirerek çapraz sekme ve çizgiler 
arasında zig zag yapma 
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Kollar üstüne İniş Yaparak Düz 
Düşme 

C-01 Şınav pozisyonunda yatay olarak yatan oyuncuların üzerinden 
kolları büküp vücudu yerden  yukarı itmek ve daha sonra kolların üstüne 
tekrar inerken kolları dirseklerden kırarak çarpmanın etkisini azaltma 
 
C-02 Omuz genişliğinde duruş (stens) pozisyonunda vücudu esneterek 
ileri doğru düşme ve düşerken kolları bükerek çarpmanın etkisini 
azaltmak 
 
C-03 Temel duruştan sıçra ve mindere kollarının üzerine düş 
 
C-04 Eş oyuncuya diz üstü durumda 5-6 m arası mesafeden atışlar 
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Engel üzerinden kolların üstüne  
düz düşme 

C-05 Sıçrama sonrasında engel üzerinden düz düşme 
çalışması 
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YUVARLANMA (OMUZ ÜZERİNDE DÖNÜŞ) 
ANTRENMAN 

D-01 Oyuncu kolları iki yanda yüz üstü yere yatar ve her iki yöne doğru bir kaç 
kez yuvarlanır, daha sonra yavaş yavaş kollarını ve bacaklarını açarak 
yuvarlanma hızını azaltır ve şınav pozisyonunda hareketi bitirir. 
 
D-02 Şınav pozisyonunda atış kolunu birkaç defa hareket ettirerek sonunda 
omuzu içeri çekerek omuz üstü dönüş hareketini yapmak 
 
D-03 Sıçrama sonrası küçülerek pozisyonundan omuz üstünde takla atmak ve 
kolları kullanmamaya çalışmak 
 
D-04 Diz üstü duruşta atış sonrası omuzu içe alarak yuvarlanma hareketi 
sonrası düşme çalışması 
 
D-05 Kanat bölgesinden hareket halinde atış sonrası yuvarlanma çalışması 
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DEĞİŞİK POZİSYONLARDAN 
DÜŞEREK ATIŞ ANTRENMAN 

D-06 Düşerek atışlar kale sahası çizgisinin her 
pozisyonundan uygulanır 
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TAKLA ATARAK DÜŞME 

E-01 Oyuncular sıçrama sonunda minder olmadan kendileri takla 
hareketini uygular 
 
E-02 Kolların yardımı ile ileri ve geri, kafayı içeri çekerek, boyun 
üzerine yüklenmeden ense ve omuzlar ile takla atma 
basamaklamasının öğretimi, gerekirse mat kullanılabilir  
 
E-03 Atış sonrasında takla hareketinin öğretimi ve takla atma 
sonrası tekrar toparlanma. 
 
E-04 Özellikle pivot pozisyonundan atış sonrası takla atarak 
yuvarlanma egzersizleri yapılır 
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GÖĞÜS ÜSTÜNDE KAYARAK 
DÜŞME 

F-01 Boş pozisyonda oyuncuya kayarak göğüs üstü düşme hareketinin 
basamaklama olarak öğretimi 
 
F-02 Sıçrama sonunda yere düşerken kayarak göğüs üstü düşme 
hareketinin öğretim basamaklaması 
 
F-03 Kayma hareketini öğrencilerin kendi uygulaması ve pozisyon atışı 
 
F-04 Kanat bölgesinden atış sonrası kayma hareketi 
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GÖĞÜS ÜSTÜNDE KAYARAK 
DÜŞME 

F-05 Pas alarak orta, pivot ve diğer bölgelerden kayarak 
atış çalışmaları 
 
F-06 Dönerek atış kolu yönünden düşerek atış sonrası 
kayma çalışması 
 
F-07 Dönerek atış kolunun ters yönünden atış sonrası 
kayma çalışması 
 
F-08 Pozisyonlardan Hareketli top alıp düşerek atış 
sonrası kayma çalışması 
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SONUÇ 
    Araştırılan kaynakçalarda genel olarak hareketlerin çeşitleri ve nasıl 
yapıldığı aktarılırken bunları Hentbol’ü hiç bilmeyen yada yeni başlamış 
bir gruba nasıl öğretileceği ve adım adım basamaklama sayesinde ne tür 
antrenman drilleri ile öğretileceği anlatılmakta. 
    Bu çalışmada ise düşerek atış çeşitleri ve bunların basamaklama ile 
nasıl öğretilmesi gerektiği konusunu aktarmaya çalışılmıştır. 
    Hentbol de Düşerek Atış ve Düşerek Atışın Çeşitleri; günümüzdeki 
Hentbol oyununda artık çok daha fazla ve nerdeyse her pozisyonda 
kullanılmaktadır.  
    Özellikle Kanat oyuncuları çok dar açıdan pozisyon buldukları ve 
açılarının genişlemesi için sıçradıktan sonra maksimum süre havada 
kaldıktan sonra son anda atış yapmaya çalışmaktadırlar.  
     Bu nedenle açıyı genişletmek ve son ana kadar bekleyerek atışlarını 
düşerek bitirmek zorunda kalmaktadırlar. 
     Sakatlık riskini en aza indirmek ve kendilerini güvene almak için 
düşerek atışın birçok çeşidini kullanmak ve bunu doğru uygulamak 
zorundadırlar. 
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     Pivot oyuncuları ise savunmanın arasından zaten çok zor bir açıda aldıkları pas 
ile savunmanın sıkıştırması, baskısı ve dar açı ile yaptıkları çizgi üzerindeki atış 
için en doğru atış çeşidini ve bunun arkasından güvenli bir biçimde yere düşmeyi 
tamamlamak için düşerek atış hareketini öğrenmek zorundadırlar. 
      Araştırma yaparken Hentbol de düşerek atış çeşitlerinin temel öğretim 
sisteminde doğru basamaklama ile öğretildiğinde ve antrenmanlarda bu atış 
çeşidinin çalışmaları yapıldığında mükemmel hale gelecek ve sakatlık riski en az 
olacak şekilde müsabakalarda kullanılacaktır. 
      Hentbol de Düşerek Atış Hareketi öğretimi yapılacağı zaman kurgulamayı 
elimizde çalışma yapacağımız gurubun seviyesi ve teknik becerilerini de göz 
önünde bulundurarak;  
 
1-Tekniğe hazırlayıcı çalışmalar; 
2-Isınma çalışmalarında hareketi öğretecek şekilde oyun ve ısınma drilleri seçmek 
ve oyun içinde yaptırmak ; 
3-Önce Topsuz hareketin öğretilmesi;  
4-Harelketin topla birlikte önce yavaş sonra çalışmaların içinde kullanılmasını 
sağlamak;  
5-Düşerek atışın çeşitlerinin kullanılacağı çeşitli antrenman formları hazırlamak 
şeklinde basamaklandırabiliriz. 
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Burada öğreticinin öğretim yöntemi ve çalışacağı 
gurubun yetenekleri temel teknik öğretiminde 
basamaklama ile teknikler öğretilirken en önemli 
faktördür. 
 
Çalışmalar yapılırken sık sık düzeltmeler yapılması, çok 
tekrar yapılması hareketin zaman içerisinde pekişmesini 
ve tekniğin doğru yerleşmesi konusunda çok önemlidir.  
 
Bu çalışmanın Hentbolda düşerek atış hareketinin 
öğretiminde faydalı olması dileklerimizle. 
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