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Amaç; 

• Bu araştırmanın amacı; gerek tek pas hızlı 
hücumu, gerek hızlı santrayı, gerekse de 
kombine hızlı hücumu başlatacak olan 
kalecinin, basitten müsabaka koşullarına 
kadar kurgulanmış egzersizlerle bu yetiyi 
edinebilmesidir. 
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• Sporda fiziksel yapının performansa ait çeşitli 
öğeler ve davranış karakteristiklerinden oluşan 
bir bütün olduğu bilinmektedir. Özellikle 
saliselerin bile önem taşıdığı kalecilik 
durumunda,  kuvvet, dayanıklılık, sürat, esneklik 
ve koordinasyon gibi temel motorik öğeler 
yönünden en iyilerle çalışılması gerekliliği vardır. 
Bu tez çalışmasının kaleci seçerken aranacak 
bazı özellikleri ve en doğru şekilde hızlı hücumu 
başlatmasının ortaya konması amaç edinilmiş ve 
bu amaç doğrultusunda da en titiz şekilde 
çalışmalar gerçekleştirilmiştir.           
 
 

 

GİRİŞ 
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Kalecinin Tanımı ve 
Özellikleri 

• Kaleci, kalesini rakibin atmayı dilediği gollerden korumak için belirli 
avantajlarla donatılmış, doğru zamanda, doğru yerde, doğru teknikle, doğru 
reaksiyonu göstermesi istenen kale sahası oyuncusudur. 

• Kaleci hentbol de, savunmanın son hücumun ilk ve en önemli oyuncusudur.  
• Kaleci oyun zekâsına sahip olmalıdır. 
• Kaleci savunma yaparken ya da hızlı hücum ve gelişmiş hızlı hücuma 

başlamak için pas atarken doğru kararı vermesi gerekir. Top karşı 
takımdayken, kendi hareketlerini düzenlerken savunma oyuncuları ile de 
işbirliği içinde olması gerekmektedir.  
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Kalecinin hücum taktiği 
• Kaleciler yalnızca savunmada değil, 
hücumda da takımlarına son derece 
önemli katkılar sağlayabilirler.  
• Kaleci hücumdaki takım için o an uygun 
gördüğü taktik aksiyonu gerçekleştirmede 
kararlı bir biçimde davranmalıdır.  
• Kararlı bir kaleci takımına büyük avantaj 
sağlar. 
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Hızlı Hücumun Temel İlkeleri 

• En kısa zamanda hücum durumuna uyum 
sağlamak. 

• Hareketli olmak ve rakibini bağlayarak 
arkadaşlarının savunmaya yakalanmadan atış 
yapmalarını sağlamak. 

• Hızlı paslaşırken rakibin pas arası yapmaması 
için dikkat etmek. 

• Sürekli topa sahip oyuncuyla bağlantılı olmak. 
• Pas yollarına koşarak, top almaya her an hazır 

olmak. 
• Çoklukta hücuma erişmeye çalışmak ve bundan 

yararlanmak. 
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Kalecinin Hızlı Hücumu 
Başlatması ve Çeşitleri 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bir takım topu kaybettiğinde, rakip hücuma başlar. Genellikle kaleden 
dönen topla hücum başlar. Bu dışarı atılan ya da kaleci tarafından 
kurtarılan toplar olabilir. Kaleden dönen bu toplarla takımın hücumu 
başlar. Kaleden başlaması gereken toplarla birlikte, kendi kale 
sahamıza yakın kazanılan serbest atışlarda tipik olmasa da 
çoğunlukla kaleciler tarafından başlatılır. Bu bir avantaj olabilir.  
 
 

Tek pas hızlı 
hücum 

Kademeli 
pas hızlı 
hücum 

Kaleden 
kaleye gol 

Santra pas 
hızlı hücum 

Komple hızlı 
hücum 
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TEK PAS HIZLI HÜCUM 

k k 
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KADEMELİ PAS HIZLI HÜCUM 

k k 
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KALEDEN KALEYE GOL 

k k 
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SANTRA PAS HIZLI HÜCUM 

) 

k k k 
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KOMBİNE HIZLI HÜCUM 

k 
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Tek pas hızlı hücum kurgusu egzersizleri 

A 01 - 09 

B 01 - 13 
Kademeli pas hızlı hücum kurgusu egzersizleri 

Kaleden kaleye gol hücum kurgusu egzersizleri 

Santra pas hızlı hücum kurgusu egzersizleri 

Komple hızlı hücum kurgusu egzersizleri 

C 01 - 06 

D 01 - 08 

  E 01 - 08 
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Kaleci topu kurtardığı anda sol kanat olduğunca 
hızlı bir şekilde kenar çizgi boyunca koşar (1). 
Orta sahadan sonra merkeze doğru gelen sol 
kanat topa dönerek kalecinin hızlı hücum pasını 
yakalar (2). 
Topu yakaladıktan sonra top sürerek kaleye 
yaklaşıp(3) kaleye atış yapar(4). 

Tek pas hızlı hücum egzersizleri 
 A 01 
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      Kaleci topu kurtardıktan sonra sol kanata pas 
atamaz. Çünkü sağ taraftaki savunma ona engel 
olur. Bu yüzden pası sağdaki oyuncuya atar (1).
  
      Topu alan sağ oyun kurucu hızlı bir şekilde 
hücuma giden ve avantajlı sol kanata atar (2). 
      Sol kanat topu yakalamak için ortaya doğru 
hareketlenir ve topu tutup top sürer (3) ve kaleye 
atış yapar (4). 

 

Tek pas hızlı hücum egzersizleri 
A 02 
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      Ortadaki savunma oyuncusu 
iyi bir çıkışla pas arası yapar ve 
başlangıç avantajı elde eder.(1) 
      Rakip kendisinden uzakta 
kaldığı için topu karşı sahaya 
doğru atar ve topa koşar.(2) 
      Koşarken zıplayan topu tekrar 
yakalar(3) ve kaleye yaklaşıp şut 
atar (4). 

 

Tek pas hızlı hücum egzersizleri 
A 03 
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A01 Egzersizi: Her oyuncuda 
bir top var. Kaleciye pas atıp 
karşı sahaya sprint atar. Karşı 
sahanın 11-12 mt. Civarında 
kalecinin attığı tek pası alıp 
kaleye atış yapar (ŞEKİL 9).  

 

Tek pas hızlı hücum egzersizleri 
A 04 
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A02 Egzersizi: Her oyuncuda 
bir top var. Kaleciye pas atıp 
karşı sahaya sprint atar. 
Aldığı tek pası karşı kaleciye 
atış yapar ve diğer kaleye tek 
pas hızlı hücum yapan 
sporcuyu engellemeye çalışır. 
Diğer oyuncu Kalecinin tek 
pası ile kaleye atış yapar 
(ŞEKİL 10).  

 

Tek pas hızlı hücum egzersizleri 
A 05 
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A03 Egzersizi: Her oyuncuda 
bir top var. Kaleciye pas atıp 
karşı sahaya sprint atar. 
Aldığı pası kaleciye verir ve 
diğer kaleye sprint atar. 
Kalecinin tek pası ile kaleye 
atış yapar (ŞEKİL 11).  
 

 

Tek pas hızlı hücum egzersizleri 
A 06 
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A04 Egzersizi: Her 
oyuncuda bir top var. 
Kaleciye pas atıp karşı 
sahaya sprint atar. Orta 
sahayı geçince aldığı topu 9 
mt.’ye kadar sürer ve kaleye 
atış yapar (ŞEKİL 12).   
 

 

Tek pas hızlı hücum egzersizleri 
A 07 
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A05Egzersizi: Kaleciye pas 
atıp hızlı hücuma çıkar. 
Kaleciden aldığı hızlı hücum 
tek pasla blok üstü atış 
yapar (ŞEKİL 13).  

 

Tek pas hızlı hücum egzersizleri 
A 08 
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A06 Egzersizi: Kaleciye pas 
atıp hızlı hücuma çıkar. 
Kaleciden aldığı hızlı hücum 
tek pasla savunmaya 
aldatma yapıp kaleye atış 
yapar (ŞEKİL 14).   
 

 

Tek pas hızlı hücum egzersizleri 
A 09 
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      Şut sonrasında sol kanat, 
orta oyun kurucu ve sağ oyun 
kurucu savunmadan 
başlayarak karşı kaleye doğru 
ilerlerler. Karşı kaleye 
yaklaşırken hızlı bir şekilde 
pas yaparlar ve hareket 
yönlerini korurlar 
(MARCZİNKA, 2016, sf:213). 
 
 

 

Kademeli pas hızlı hücum egzersizleri 
B 01 
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      Sağdaki savunmadan kurtulmak için orta oyun kurucu 
sol kanata doğru top sürerken sol kanat sağ oyun kurucu 
yönüne hareketlenir. Sol kanat top süren orta oyun kurucu, 
sağ oyun kurucu pozisyonuna giden sol kanata pas 
atarken, sağ oyun kurucuda sol oyun kurucu pozisyonuna 
doğru gider. Pası alan sol oyun kurucu tekrar topu sol oyun 
kurucu pozisyonuna giden sağ oyun kurucuya atar. Sol 
kanattan sağ oyun kurucu pozisyonuna doğru giden 
oyuncuya pas ve şut. Böylece sayısal avantaj elde etmek 
için değiştirilir (MARCZİNKA, 2016, sf:213). 

Kademeli pas hızlı hücum egzersizleri 
B 02 
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      Tüm oyuncular orta sahaya kadar 
kendi pozisyonlarında çıkarlar. Kaleci orta 
sahadaki oyun kurucuya uzun pas atar. 
Savunmanın önünde ortaya doğru 
hareketlenen sol kanata pasını atıp yer 
değiştirir. Ortaya gelen sol kanat sağ oyun 
kurucuya pas atar ve koşusuna devam 
eder. Sağ oyun kurucunun atışı 
(MARCZİNKA, 2016, sf:213). 
 

 

Kademeli pas hızlı hücum egzersizleri 
B 03 
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B01 Egzersizi: Elinde top 
olan orta oyun kurucu 
kaleciye pas atıp orta 
sahaya koşar. Kaleciden 
orta sahaya yakın pas alıp 
sol oyun kurucuya pas 
atar ve sol oyun 
kurucunun atışı (ŞEKİL 
15). 
 

 

Kademeli pas hızlı hücum egzersizleri 
B 04 
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      B02 Egzersizi: Oyuncular şekildeki 
gibi dizilirler. Ellerinde top olan orta oyun 
kurucu kaleciye pas atıp orta sahaya 
doğru koşar. Kaleciden orta sahaya yakın 
pas alan orta oyun kurucu pası sol oyun 
kurucuya atar. Sol oyun kurucudan tekrar 
orta oyun kurucuya pas, orta oyun 
kurucunun atışı (ŞEKİL 16). 

 

 

Kademeli pas hızlı hücum egzersizleri 
B 05 
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       B03 Egzersizi: Oyuncular şekildeki gibi 
dizilirler. Ellerinde top olan orta oyun kurucu 
kaleciye pas atıp orta sahaya doğru koşar. 
Kaleciden orta sahaya yakın pas alan orta oyun 
kurucu pası sol oyun kurucuya atar. Sol oyun 
kurucudan tekrar orta oyun kurucuya pas. Orta 
oyun kurucunun sol oyun kurucu ile çaprazı. Sol 
oyun kurucunun atışı (ŞEKİL 17). 
 

 

Kademeli pas hızlı hücum egzersizleri 
B 06 
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 B04 Egzersizi: Oyuncular şekildeki gibi 
dizilirler. Elinde top olan orta oyun 
kurucu kaleciye pas atıp orta sahaya 
doğru koşar. Kaleciden orta sahaya 
yakın pas alan orta oyun kurucu pası sol 
oyun kurucuya atar. Sol oyun kurucunun 
sağ oyun kurucuya düz pası. Sağ oyun 
kurucunun atışı (ŞEKİL 18). 
 

 

Kademeli pas hızlı hücum egzersizleri 
B 07 
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B05 Egzersizi: Oyuncular şekildeki 
gibi dizilirler. Elinde top olan orta 
oyun kurucu kaleciye pas atıp orta 
sahaya doğru koşar. Kaleciden orta 
sahaya yakın pas alan orta oyun 
kurucu pası sol oyun kurucuya atar 
ve geri aldığı topla sağ oyun 
kurucuya çapraza girer. Sağ oyun 
kurucunun atışı (ŞEKİL 19). 
 

 

Kademeli pas hızlı hücum egzersizleri 
B 08 
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B06 Egzersizi: Oyuncular şekildeki gibi 
dizilirler. Elinde top olan orta oyun kurucu 
kaleciye pas atıp orta sahaya doğru koşar. 
Kaleciden orta sahaya yakın pas alan orta 
oyun kurucu pası sol oyun kurucuya atar. 
Pası alan orta oyun kurucu aldığı topla sağ 
oyun kurucuyla çapraz yapar. Sağ oyun 
kurucuda sol oyun kurucuya pas atar ve atış 
(ŞEKİL 20). 
 

 

Kademeli pas hızlı hücum egzersizleri 
B 09 

32/60

21. HENTBOLDA KALECİNİN HIZLI HÜCUMU BAŞLATMASI_Fatih Muhammed İKBAL_Danışman: Dr. Murat BİLGE



  
 
 
 
 
 
   
 
B07 Egzersizi: Elinde top olan orta oyun 
kurucu kaleciye pas atıp orta sahaya 
doğru koşar. Kaleciden orta sahaya 
yakın pas alan orta oyun kurucu sol 
oyun kurucuyla büyük çapraz yapar. 
Büyük çapraz sonrası sol oyun 
kurucuya kayan orta oyun kurucuya pas 
onun atışı (ŞEKİL 21). 
 

 

Kademeli pas hızlı hücum egzersizleri 
B 10 
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B08 Egzersizi: Elinde top olan orta 
oyun kurucu kaleciye pas atıp orta 
sahaya koşar. Kaleciden orta 
sahaya yakın pas alan oyun kurucu 
pası sol oyun kurucu ya atar. Geri 
aldığı topla sol oyun kurucu ile 
çapraz, sol oyun kurucu da sağ 
oyun kurucu ile çapraz yapar. Sağ 
oyun kurucunun atışı (ŞEKİL 22). 
 

 

Kademeli pas hızlı hücum egzersizleri 
B 11 
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B09 Egzersizi: Elinde top olan grubun 
önündeki top sürerek 9 mt. Çizgisine kadar 
gelir. Kaleciye pas verir ve karşıdaki grubun 
arkasına geçer. Kaleci orta sahaya hızlı 
hücuma çıkan oyuncuya pas atar. Oyuncu 
top sürerek hücuma giderken orta sahada 
bulunan oyuncuda pivot pozisyonuna gider. 
Belirlenen alanda 2 ye 1 hücum savunma 
oynanır (ŞEKİL 23). 
 

 

Kademeli pas hızlı hücum egzersizleri 
B 12 

35/60

21. HENTBOLDA KALECİNİN HIZLI HÜCUMU BAŞLATMASI_Fatih Muhammed İKBAL_Danışman: Dr. Murat BİLGE



  
 
 
 
 
 
   
 
  
 
B10 Egzersizi: Elinde top olan en öndeki 
oyuncu top sürerek 9 mt. Çizgisine gelir. 
Kaleciye pas verir ve karşıdaki grubun 
arkasına geçer. Kaleci orta sahaya koşan 
oyuncuya pas atar. Topu alan oyuncu top 
sürerek hücuma giderken orta sahada 
bulunan oyuncuda kanat pozisyonuna koşar. 
Belirlenen alanda 2 ye 1 hücum savunma 
oynanır (ŞEKİL 24). 
 

 

Kademeli pas hızlı hücum egzersizleri 
B 13 
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C01 Egzersizi: İki kalede de 
birer kaleci var. Karşı kaleye 
atış yapan kale sahası 
içerisinde dururken, savunma 
yapacak olan 9 mt. Çizgisi 
üzerinde bekler. Atışı savunur 
(ŞEKİL 25). 
 

 

Kaleden kaleye hızlı hücum egzersizleri 
C 01 
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C02 Egzersizi: Kale sahası 
içerisinde değişik yerlerde 
bulunan toplarla sıra ile karşı 
kaleye atış yapar (ŞEKİL 26). 
 
   

Kaleden kaleye hızlı hücum egzersizleri 
C 02 
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C03 Egzersizi: 9 mt. Çizgisi 
üzerinde duran oyuncular 
sırayla kaleye atış yaparlar. 
Kaleci her atış sonrasında 6 
mt. Çizgisi içerisinde 
bulunan toplardan birisini 
alıp karşı kaleye atış  yapar 
(ŞEKİL 27). 

Kaleden kaleye hızlı hücum egzersizleri 
C 03 
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C04Egzersizi: Kaleci kalenin 
arkasından geçip diğer 
tarafta 6 mt. İçerisinde 
bulunan toplardan birisini 
alıp karşı kaleye atış yapar. 
Tüm toplar bitene kadar 
devam eder (ŞEKİL 28). 
 

Kaleden kaleye hızlı hücum egzersizleri 
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C05 Egzersizi: 7mt. 
Çizgisindeki oyuncu kaleciye 
7mt. atar7 mt. Atışını 
savunan kaleci çok hızlı 
dönüp 6mt. Çizgisi üzerinde 
değişik yerlerde duran 
toplardan birisini alıp karşı 
kaleye atış yapar (ŞEKİL 29). 
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C06 Egzersizi: Kaleci 
dubaların arasından 
slalom yaparak geçer ve 
bir top alıp karşı kaleye 
atış yapar. Tüm toplar 
bitene kadar devam eder 
(ŞEKİL 30). 

Kaleden kaleye hızlı hücum egzersizleri 
C 06 
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D01 Egzersizi: Kaleciye pas atıp hızlı hücuma 
çıkar. Kaleci orta sahadaki kaleciye hızlı santra 
için pas atar. Orta sahada topu alan kaleci orta 
sahaya koşan oyuncuya, antrenör’ün başlama 
düdüğü ile pas atar. Kaleciden aldığı pasla top 
sürerek karşı kaleye atış yapar (ŞEKİL 31).   
 

 

Santra pas hızlı hücum egzersizleri 
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D02 Egzersizi: Kaleciye pas atıp hızlı hücuma çıkar. Kaleci 
orta sahadaki kaleciye hızlı santra için pas atar. Orta 
sahada topu alan kaleci orta sahaya koşan oyuncuya 
antrenör’ün başlama düdüğü ile pas atar. Kaleciden aldığı 
pasla top sürerek karşı kaleye giden oyuncu 9 mt.’den 
kaleciye pas atıp yine hızlı hücuma çıkar. Kaleci topu yine 
ortadaki kaleciye pas atar. Hızlı hücuma çıkan oyuncu 
kaleciden antrenör’ün düdüğü ile pası alıp top sürer ve atış 
yapar (ŞEKİL 32).   
 

Santra pas hızlı hücum egzersizleri 
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D03 Egzersizi: Sağ ve sol oyun 
kurucuda eşit bir şekilde yerleşirler. 
Toplar sol oyun kurucuda. En öndeki 
oyuncu kaleciye pası atar ve orta 
sahaya hızlı santra için koşar. Kaleci 
topu orta sahadaki kaleciye atar. Kaleci 
sağ oyun kurucuya pas, sağ oyun 
kurucunun sol oyun kurucuya düz pası. 
Sol oyun kurucunun atışı (ŞEKİL 33).     
 

 

Santra pas hızlı hücum egzersizleri 
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D04 Egzersizi: Sağ ve sol oyun kurucuda 
eşit bir şekilde yerleşirler. Toplar sol 
oyun kurucuda. En öndeki oyuncu 
kaleciye pas atar ve orta sahaya hızlı 
santra için koşar. Kaleci topu orta 
sahadaki kaleciye atar. Kaleci sağ oyun 
kurucuya pas, sağ oyun kurucu sol oyun 
kurucuya pası verir ve geri alır. Sağ oyun 
kurucunun atışı (ŞEKİL 34).    
 

Santra pas hızlı hücum egzersizleri 
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D05 Egzersizi: Sağ ve sol oyun kurucuda 
eşit bir şekilde yerleşirler. Toplar sol 
oyun kurucuda. En öndeki oyuncu 
kaleciye pası atar ve sağ oyun kurucu ile 
topsuz çapraz yapar. Topsuz çapraz 
yapan sağ oyun kurucuya kalecinin pası. 
Onun tekrar sağ oyun kurucuya pası. Sağ 
oyun kurucunun atışı (ŞEKİL 35).   
 

Santra pas hızlı hücum egzersizleri 
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D06 Egzersizi: Sağ ve sol oyun kurucuda 
eşit bir şekilde yerleşirler. Toplar sol oyun 
kurucuda. En öndeki oyuncu kaleciye pası 
atar ve sağ oyun kurucu ile topsuz çapraz 
yapar. Topsuz çapraz yapan sağ oyun 
kurucuya kalecinin pası. Top sürerek 9 
mt.’ye doğru gelen oyuncu sağ oyun kurucu 
ile çapraz. Sağ oyun kurucunun atışı (ŞEKİL 
36).  
 

Santra pas hızlı hücum egzersizleri 
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D07 Egzersizi: Oyuncular şekildeki gibi 
dizilirler. Elinde top olan Orta oyun 
kurucu kaleciye pas atıp orta sahaya 
doğru koşar. Kaleci orta sahadaki 
kaleciye pas atar. Kaleci orta sahaya hızlı 
santra için koşan orta oyun kurucuya pas 
atar. Aldığı topu sağ oyun kurucuya pas 
atar. Sağ oyun kurucunun sol oyun 
kurucuya düz pası ve atış (ŞEKİL 37). 
 

Santra pas hızlı hücum egzersizleri 
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D08 Egzersizi: Elinde top olan orta oyun kurucu 
kaleciye pas atıp orta sahaya doğru koşar. 
Kaleci orta sahadaki kaleciye pas atar. Hızlı 
santra için koşan orta oyun kurucuya pas atar. 
Aldığı topu sağ oyun kurucuya pas atan orta 
oyun kurucu tekrar pas alır ve sol oyun kurucu 
ile çapraz yapar. Sol oyun kurucunun atışı 
(ŞEKİL 38). 
 

Santra pas hızlı hücum egzersizleri 
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a) Savunma direncini kırmak için ikinci bir dalgaya 
başlamak lazımdır. Mesela, sol oyun kurucu kaleye 
doğru hızlı bir şekilde yaklaşarak savunmayı bozmaya 
çalışır. Sağ 1 ve 2 numaralı savunmalar birbirine 
yaklaşarak engellemeye çalışırken sol kanat bu 
durumdan yararlanır ve sol oyun kurucudan aldığı 
pasla atış yapar (MARCZİNKA, 2016, sf:214). 
 

Komple pas hızlı hücum egzersizleri 
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 b) Pozisyon bulmak için üçüncü dalgaya 
başlayın. Örneğin, sağ kanat atış yapmaz 
ve 1-2 nolu savunmanın arasına doğru top 
sürüp iki savunmayı birbirine yaklaştırır. 
Sağ oyun kurucuya pasını verir ve sağ 
oyun kurucu hızlı bir şekilde içeriye dalıp 
atış yapar (MARCZİNKA, 2016, sf:214). 
 

Komple pas hızlı hücum egzersizleri 
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E01 Egzersizi: İki kanattaki oyuncularda 
birer top var. En öndeki kaleciye pas atıp 
orta sahaya koşar. Kaleci orta sahaya 
koşan oyuncuya orta mesafe pas atar. Top 
sürerek 9 mt.’ye kadar gelen oyuncu topu 
tutup kaleye atış yapar. Karşı grubun 
arkasına geçer (ŞEKİL 39). 
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E02 Egzersizi: En öndeki oyuncu pası kaleciye 
atar ve orta sahaya koşar. Orta sahada 
kaleciden orta mesafe pas alır ve topu sol oyun 
kurucu pozisyonunda olan ve 9. Mt. Ye doğru 
koşan oyuncuya atar. Onun atışı. Atış yapan 1 
numara savunma olur.3 numara savunma 
kanattaki hücumcuların arkasına geçer (ŞEKİL 
40). 
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E03 Egzersizi: Sıra ile önce sağ kanat pozisyonunda 
olan oyuncu kaleciye pas atar. Orta sahanın ilerisine 
doğru koşar ve kaleci uzun hızlı hücum pas atar. Sağ 
kanat topu sürerken, sol kanat pozisyonundaki 
oyuncu ise topu kaleciye atar ve orta sahaya doğru 
koşar. Orta sahada tekrar kaleciden orta mesafeli pası 
alan sol kanat önüne 9mt. Çizgisine doğru bombeli 
pas atar. Önce sağ kanat sonra bombeli topu 
yakalayan sol kanat kale atışı yapar(ŞEKİL 41). 
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E04 Egzersizi: İki kalede Sol oyun kurucu, sol kanat, orta oyun kurucu 
pozisyonlarında yerleşirler. Kaleci ilk pası orta oyu kurucuya verir. Orta oyun kurucu 
sol oyun kurucuya verir ve yön değiştirerek kanat pozisyonuna giderken sol kanat 
orta oyun kurucu pozisyonuna yer değiştirir. Sol oyun kurucu sol kanat a giden 
oyuncuya pas atar. O’da sol kanattan orta oyun kurucu pozisyonuna giden oyuncuya 
pas atar hemen pası geri alır ve düz koşu yapan sol oyun kurucuya pas atar. Sol oyun 
kurucunun atışı (1. alıştırma). Kaleci pası orta oyun kurucuya atar. Orta oyun kurucu 
düz koşu yapan sol kanata pası atar ve hemen geri alır. Pası orta oyun kurucuya atıp 
hemen orta oyun kurucu pozisyonuna doğru yer değiştirirken orta oyun kurucu topu 
sürerek iki savunmayı birbirine çeker ve düz koşuya devam eden sol kanata pas atar 
ve savunanın yanından geçip hemen geri alır. Orta oyun kurucuya pası atıp 9 mt. Ye 
yaklaşırken pası alıp kale atışı yapar (2. alıştırma) (ŞEKİL 42). 
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E05 Egzersizi: Sol kanat orta oyun kurucu 
pozisyonunda kaleciden ilk pas sol kanata. Sol 
kanat sol oyun kurucuya pas ve düz koşu sonrası 
yön değiştirerek ortaya doğru gelirken sol oyu 
kurucudan pası alır ve çapraz yaparlar. Çapraz 
sonrası hemen topu düz koşuya başlayan sol 
kanata pas. Sol kanatın sol oyun kurucu 
pozisyonunda düz koşu yapan oyuncuya pası ve 
kale atışı (ŞEKİL 43). 
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E06 Egzersizi: Sol kanat top sürerek sağ 1 nolu savunmanın 
üstüne gider yaklaştığında sol oyun kurucuya pas verir. Sol 
oyun kurucuda 2-3 nolu savunmaların arasına doğru gider 
ve onları birbirine yaklaştırır. Düz koşu yapan orta oyun 
kurucuya pas ve atış(1. Alıştırma). Sol kanat top sürerek 1-2 
nolu savunmaların arasına gider. Savunmayı birbirine 
yaklaştırınca 2-3 nolu savunmaların arasındaki boşluktan 
yararlanan sol oyun kurucunun düz dalması ve atışı (2. 
alıştırma) (ŞEKİL 44). 
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SONUÇ 

Doğru karar verme 
 

Hızlı hücumun güncel hentboldaki önemi 

LİTERATÜR 

Sonuç olarak; Kalecinin hızlı hücumu başlatırken vereceği 
doğru kararlar, rakip takıma psikolojik üstünlük sağlamak 

için en kısa yoldur 
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