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AMAÇ 
• Hentbolda sporcuların  algılamaları, karar 

verme hızları, öncellemeleri ve  yaratıcılıklarını 
geliştirebilmek için Hentbole özgü oyunların 
örneklerinin  sunulmasıdır. 
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GİRİŞ 
• Hentbolda yüksek performansı gerçekleştirmek için;  

 
 
  

 
Hentbolda 

Yüksek 
Performans 

Motorik
  

Teknik 

Taktik  

Psikolojiik  

Bölgelere 
özgü fiziksel 

özellikler 

Önemlidir!!! 
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ÖĞRENME 
• Öğrenme; yaşantılar sonucunda meydana gelen 

görece uzun süreli ve kalıcı davranış olarak 
tanımlanmaktadır. 
 

• Deneyimler, eğitim ve öğretim sonucu oluşur.  
 

• Deneyimler yaşantı ile gerçekleşir.  
 

• Olaylar yaşayarak içselleştirilir.  
 

• Doğaldır ki; eğitim ve öğretim yöntemleri de  
bu duruma katkı verir. 
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ÖĞRENME 
MODELLERİ 

ÖĞRENME 

TAKTİK 
OYUN 

MODELİ 

DOĞRUDAN 
ÖĞRETİM 
MODELİ 
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DOĞRUDAN ÖĞRETİM MODELİ 

Beden Eğitimi ve sporda en çok kullanılan 
öğretim yöntemlerden biri  

Bilginin doğrudan iletildiği ve hedeflere göre 
net bir şekilde yapılandırılmış bir teknik 

Sporcuların amaçlar doğrultusunda 
öğrenmesini sağlamak öğretmenin ya da 
antrenörün otoriter davranışlarına bağlıdır  

Örnek gösterme, adım adım ilerleme, görsel 
öğeler kullanma ve dönüt sunma şeklinde 
yapılandırılmaktadır 
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TAKTİK OYUN MODELİ 

Taktik oyun yaklaşımının amacı; sporcuların oyun becerilerinin geliştirilmesi ve oyun 
yapısının öğretilmesidir  

Antrenmanlarda, sporcuların kendi öğrenme stratejilerini, yaratıcılıklarını ve 
farkındalıklarını oyunlar aracılığıyla keşfetmeleri için serbest bir alan yaratılmaktadır  

Deneyimlerin daha serbest yapılandırılması, sporcuların öğrenme sürecinde daha fazla 
karar verip sorumluluk alması, bilişsel, davranışsal ve duyuşsal alanda gelişim 

sağlamaları bu yaklaşımın gerekliliklerindendir  

Sporcuların, oyun becerileri gelişmiş olarak yetiştirilmesi, işbirliği içerisinde problem 
çözme, soru sorma gibi farklı becerileri kazanmaları amaçlanmaktadır  
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Taktik Oyun Modelinin Unsurları 

Oyuna ilişkin taktik sorunları belirleme 

Sporcuların düzeyine göre taktik zorlukları sunma 

Bir oyundan sonra ortaya çıkan teknik beceri eksikliklerinin 
düzeltilmesi için alıştırmalar uygulama 

Sporcuların taktik problemleri çözmek için beceri gereksinimlerinin 
farkına varmasını sağlayacak problemler sunma ve çözmeleri için 
ortamlar sağlama 

Kazanmış olduğu becerileri uygulamak için oyunlar düzenleme 

1 

2 

3 

4 

5 
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HENTBOLE ÖZGÜ OYUNLAR 

• Hentbolda yüksek performansa ulaşabilmek için 
Hentbole özgü becerileri ve biyomotor özellikleri 
geliştirmekle birlikte Hentbole özgü taktik davranışları 
da geliştirmek gerekir. 
 

• Sözgelimi; pas atmayı öğrenmeli ama rakip varken, 
hızla   koşarken ya da yerleşik savunmadaki pivota 
zamanında, doğru açı ve sertlikte pas atabilmelidir. 
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Hentbolde antrenörlerin takım oluşumunda hangi 
oyuncuları daha çok istedikleri hayal edilebilir: 

1. Oyuna hızlı uyum sağlamalı 
2. Elindeki topu en uygun zamanda kullanabilmeli 
3. En iyi kararı verebilmeli 
4. Savunmayı en iyi biçimde yapabilmeli 
5. Kaleci hem iyi savunma hem de iyi hücum 

yapabilmeli 
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Günümüz Hentbolünün hıza dayalı olarak 
oynandığını düşünürsek; 

 
• Daha çok hızlı hücum 

 
• Daha çok gelişmiş hızlı hücum 

 
• Hızlı santra 

 
• Üçüncü dalga denilen karşı takım savunmada tam 

organize olmadan hızla yapılan takım hücumu 
 

• Bireysel-grup- takım taktiklerinin hızla uygulanması 
 

• Tüm bölgelerden değişik pozisyon atışları 
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• Boş kale (Empty Goal) organizasyonlarında ya da 7-6 hücum 
organizasyonlarında kaleci-oyuncu değişimlerinin hızla yapılması 
 

• Savunmada ise; daha çabuk bacaklar-hızlı yardımlaşma ve 
paylaşımlar- Blok-Kaleci işbirliği, Pas arası için uygun pozisyonun 
beklenmesi vb. 
 

• Adam adam savunma 
 

• Bölge savunmalarında işbirliği 
 

• Kombine savunmalar 
 

• Tüm savunmaların ofansif ve defansif uygulamaları. 
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• Tüm hareketlere ilişkin istenilen bu kadar hız, riski 
de beraberinde getirecektir.  
 

• Bu nedenle Hentbolcuların motor unsurlarıyla 
birlikte bilişsel unsurları da (algı-karar verme-
öncelleme- reaksiyon sürati) geliştirilmelidir. 
 
 

13/52

04. HENTBOLDA YÜKSEK PERFORMANSIN GERÇEKLEŞMESİNDE HENTBOLA ÖZGÜ OYUNLAR_Dr. Ferudun DORAK_Danışman: Dr. Hikmet VURGUN



ÖRNEKLER 

Yarı saha 
uygulamaları 

Tam saha 
uygulamaları 
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Yarı saha 
uygulamaları 
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A 01       3:3  Oyun 

Açıklama 
• 4 koni ile alan belirlenir(10-10 metre) 
• Hücum oyuncusu pas verdikten sonra bir koninin 

çevresinden dönerek alana yeniden gelir. 
Yalnızca alan içinde pas alıp-atabilirler. 

• Süre ya da pas sayısına göre sonuçlandırılabilir. 
• Topu çelen savunma takımı hücuma geçer. 
• Bunun dışında Hücum takımı topu düşürür ya da 

konilerin dışına çıkarsa savunma takımı olurlar. 
 
Varyasyonlar 
• Yalnızca sıçrayarak pas verilir 
• Geri pas yok gibi çeşitlendirilir 
 
Anahtar Noktalar 
• Savunma oyuncularının öncelleme, hücum 

oyuncularının sürat ve  hızlı karar verme 
özelliklerinin geliştirilmesi 
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A 02 1:1 Topu Kale sahasının içine 
bırakma oyunu  

Açıklama 
• Takımlar 3- 4’erli gruplara ayrılır. 
• Hücum oyuncularının elinde top vardır. 
• Belirlenmiş alanların dışına çıkmadan aldatmalarla 

savunma oyuncusunu geçerek topu kale sahasının 
içine bırakmaya çalışırlar. 

• Savunma oyuncusu kurallara uygun biçimde faul 
yapabilir. Kuraldışı faul yaparsa karşı takım 1 puan 
kazanır. 

• Her kişi 5 hücum yaptıktan sonra görev değiştirilir 
• Toplam puan sayılır. 

 
• Varyasyonlar 
• Top sürme serbest 
• Top sürme yok 
• Faul serbest 
• Faul yok 
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A 03.   2:2 /3:3 Kale sahasındaki topu 
alma oyunu 

 
Açıklama 
• 4-7 m. İle sınırlandırılmış alanda kale 

sahası içine iki hentbol topu konur. 
• Savunma oyuncuları eş değişme- yana 

kayma –öne çıkma-geri çekilme  
• Hücum oyuncuları  topsuz aldatma ve 

alanı kullanma  
• Hücum oyuncuları içeri girip topları almaya 

çalışırken savunma oyuncuları bu topları 
savunurlar 
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A 04.   2:2 Kalelerin arkasına top 
bırakma oyunu 

Açıklama: 
• A-B-C-D alanlarında 2’şer savunma ve hücum 

oyuncusu bulunur. Hücum oyuncuları paslaşarak 
4m.lik alanla sınırlandırılmış kalelerin arkasına topu 
bırakmaya çalışırlar. Bırakırlarsa 1 puan kazanırlar. 30 
saniye içinde diğer alana geçerler. Her ikili hücum 
oyuncuları tüm kalelere hücum yaptıktan sonra görev 
değiştirilir. 
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A 05.  3:3 kale sahası içine top 
bırakma oyunu  

Açıklama 
• 3 Hücum oyuncusu 3 savunma oyuncusuna karşın 

topu kale sahası içine bırakmaya çalışır. 
• 5 ataktan sonra görev değiştirilir 
Varyasyonlar 
• Alan daraltılabilir. Farklı bölgelerde oynanabilir. 
Anahtar noktalar 
• Alan daraltılarak hücumun görevleri zorlaştırılırken 

alan genişletilerek savunmanın görevleri 
zorlaştırılabilir  
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A 06.    10 pas oyunu 

Açıklama 
A ve B sahalarında ikişer grup oluşturulur. Oyun alanı kale 
sahasının içine girmemek koşuluyla yarı sahadır. Bir grup 10 
pas yapmaya çalışırken diğer grup topu çelmeye çalışır. 
Savunma yapan grup topu çeler ya da diğer grup topu oyun 
alanı dışına atarsa top karşı takıma geçer. 
Varyasyonlar 

1.  Top elde en çok 3 saniye kalabilir 
2.  Top eldeyken en çok 3 adım atabilir 
3.  Grup pas yaparken kaçıncı pas olduğunu yüksek 

sesle söyler. Aldığı pas 2 ise 2 diye söyler. 
Arkadaşına pası attıktan sonra topu yakalayan 
arkadaşı 3 diye bağırır. 

4. Paslaşma Koşulları :  
I. Serbest 
II. Geri pas yok 
III.  Top elinde olan oyuncuya savunma 

oyuncusu değerse top karşı takıma geçer. 
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A 07.   Gizli oyuncuya Asist yapma 
oyunu 

Açıklama 
• Hücum takımı atış yapacak oyuncuyu daha önceden 

belirleyerek Antrenöre söyler. Savunma takımı bu 
oyuncuyu tahmin etmeye çalışırken hücum oyuncuları 
da dikkati diğer oyuncuların üstüne çeker.  5 
hücumdan sonra diğer grupla görev değişikliği yapılır. 
 

Varyasyon 
• Bu oyun 3:3/4:4/5:5 oynandığı gibi değişik bölgelerden 

de oynanabilir (A-B v.b.). 
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A 08.  En çok 6 pas yapabilirsin 
oyunu 

Açıklama 
• 4 ile 5 savunmaya karşı 4 ile 5 hücum oyuncusu bulunur. 
• 5 ataktan sonra görev değiştirilir. 
Varyasyonlar 
• Bu oyun 4:4/5:5/6:6 / çoklukta ve azlıkta hücum biçiminde 

oynanabilir.  
• Alan küçültülebilir. Savunma ya da hücum için durum 

zorlaştırılır. 
Anahtar Noktalar 
• Bu oyun hücum oyuncuları  “pasif oyun” kuralına uygun 

biçimde en çok 6 pas yaparak atış pozisyonu bulmaya 
çalışırken , savunma oyuncuları da bu durumu kendi 
yararlarına gelecek biçimde faul yaparak ve/veya hücum 
oyuncularının kötü pozisyondan atış yapmasını sağlamak 
için çalışır. 
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A 09.  Top bırakma ya da kale 
atışı oyunu 

Açıklama 
• Oyun iki yarı sahada bağımsız olarak oynanır (6:6). 3 

metre genişliğinde dikmelerle oluşturulan kaleler yapılır. 
Takımlar paslaşarak karşı takımın savunduğu konilerin 
arasındaki çizginin arkasına top bırakmaya çalışırken 
aynı zamanda kale atışı da yapabilirler. Savunma takımı 
topu kazanırsa en az 5 pas yapmak zorundadır. 
 

Varyasyonlar: 
• 1. Top sürme yok 
• 2. Top sürme var 
• 3. Tip yapmak var 
• 4. Aynı kişiyle ardışık olarak paslaşılır/ paslaşılmaz 
• 5. Top elinde olan oyuncuya rakip değerse topu kazanır 
• 6. Top elinden düşerse/çizgilerden dışarı çıkarsa/kale 

sahasının içine girerse karşı takıma geçer. 
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A 10.  Balık ağı oyunu 

Açıklama 
• Değilen kişi ağa eklenir 
Anahtar noktalar 
• Antrenörler küçük yaş gruplarıyla 

oynadıkları bu oyunda sporculara 
aşağıdaki soruları  

     sorabilir. 
a. Balığı yakalamak için neler yapılabilir? 
b. Ağ büyüdükçe ne gibi zorluklar 
çıkabilir? 
c. Çıkan sorunları yönetebilmek için nasıl 
davranmalı? 
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A 11.   İki yarı sahada  
küçük kalelere gol atma oyunu 

 
Açıklama 
• Grup 2 takıma ayrılır. Belirlenmiş kalelere gol 

atmaya çalışır. 
• Gol olması için paslaşma sırasında bir oyuncunun 

belirlenmiş olan kalenin arkasına geçip 
arkadaşından gelen topu yakalaması gerekir. Bu 
oyuncu sürekli aynı kişi olamaz. 

Anahtar noktalar 
•  Antrenör, özellikle küçük yaş gruplarında, hücum 

ve savunma oyuncularının yapmış oldukları 
hatalarda zaman zaman oyunu durdurup, “Başka 
ne yapabilirdin?” sorusu yöneltir. 

• Oyun sırasında 2 dakikalık ara verilerek savunma 
ve hücum oyuncularının karşılaştıkları zorluklar ve 
ne yapmaları gerektiği konusunda sorular sorulur. 
Sürekli aynı kişilerin yanıt vermeleri engellenmeli, 
daha edilgen duranlar desteklenmelidir. 
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A 12.  6’ya 4  / 5’e karşı 3 savunma 
oyuncusuna 4 pasta hücum oyunu 

 
Açıklama 
• Çoklukta hücum 
• Antrenör seçtiği bir oyuncuya pası atarak oyun 

başlar. 
• Hücum takımı 3 ya da 4 pastan sonra kale atışı 

yapmak zorundadır. 
Varyasyonlar 
• Alan daraltılabilir 
Anahtar noktalar 
• Hücum oyuncuları hızla yön ve ritim değiştirerek 

atak yaparken savunma oyuncuları hücum için 
zor koşullarda atış yapmalarını sağlamalıdır. 

• Hücum oyuncuları için zaman baskısı 
yaratılırken, savunma oyuncuları için alan baskısı 
yaratılır. 
 
 
 
 

27/52

04. HENTBOLDA YÜKSEK PERFORMANSIN GERÇEKLEŞMESİNDE HENTBOLA ÖZGÜ OYUNLAR_Dr. Ferudun DORAK_Danışman: Dr. Hikmet VURGUN



A 13.   İki alanda 2:2/3:3 Oyun 
Açıklama 
• Alan ikiye bölünür. 
• Her grup kendi alanında hücum yapar. En çok 4 

pastan sonra kale atışı yapar ya da karşıdaki alana 
pas atar.   

• Atılan goller sayılır. 
• 2 dakika sonra takımlar yer değiştirir. 
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A 14. Diğer alana geçebilirsin Oyunu 
Açıklama 
• Oyun alanı ikiye bölünür.  
• Birinci alanda 2:2 oynanır. Gol olursa diğer alanda 

yeni bir hücum başlatılır 
• Hücum oyuncularından yalnızca biri pas verdikten 

sonra diğer alana geçerek çoklukta hücum yapabilir. 
• Ancak tek pas hakkı vardır. Pas aldıktan sonra kale 

atışı ya da pas verir. Pas alan kişi atış yapmak 
zorundadır.  

• Goller sayılır. 
• 5 hücum sonra görev değişir. 
Varyasyonlar 
• Grup hücumlarında pas sayısı sınırlanabilir 
Anahtar noktalar 
• Savunma oyuncuları için alan baskısı, hücum 

oyuncuları için zaman baskısı yaratılır. 
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A 15.  Savunma oyuncularının bir 
bölgede çoğunluğa ulaşması 

Açıklama 
• 4:4 oynanır. 
• Oyun alanı 3’e bölünür. 
• Yalnızca kanatta savunma yapan oyuncular ortada savunma yapan 

oyunculara yardım edebilir. 
• Hücum oyuncuları kendi alanlarının dışına çıkamaz. 
• 5-6 ataktan sonra görev değişilir. 
• Savunmalar sayılır. 7metre ve 2 dakika olmayan fauller başarılı 

savunma olarak sayılır. 
• 2 dakika alan oyuncu kanat oyuncusu ise orta savunmacılardan 

birisi kanada geçer. Bir hücumu karşı takım 4’e 3 yapar. 
• 7 metre olursa hemen atış kurallara uygun biçimde yapılır.  
• Süre; antrenman yüklenmesi ve yaşlara göre değerlendirilebilir. 
 
Anahtar noktalar 
• Savunma oyuncuları faulle oyunu kesmeye çalışır. Pas arası 

yapılabilir. 
• Hücum oyuncuları da hızla paslaşarak kanat oyuncularına gol 

pozisyonu yaratabilir. 
• 1:1 oynanabilir 
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Tam saha 
uygulamaları 
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B 01.    2:2   Tam Saha Oyun 
Açıklama 
• Eğer takımda 16 saha oyuncusu varsa 8-8 iki 

grup oluşturulur. 
• 2 ye 2 grup hücumuyla başlar. 
• Eğer savunma takımı topu kazanırsa hızlı 

hücum yapar. Gol yerlerse hızlı santra ile hızlı 
hücum yaparlar. Diğerleri savunma yapar. 

• Bu atak bittikten sonra diğer 4’lü grup aynı 
oyunu oynar. 

• Tüm grup oyunu oynadıktan sonra diğer kale 
bölgesinde oyun yeniden başlar. 

• Atılan goller sayılır. 
•  Takımların düzeyine göre; 4- 5 set 

uygulanabilir. 
 Varyasyon 
• Bu oyun alan daraltılarak uygulanabilir. 
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B 02.  3:3  Tam Saha Oyun  
 
Açıklama 
• Yukarıdaki oyun 3:3 oynanır 

 
Anahtar noktalar 
• Hem savunma hem de hücum için; 

öncelleme, zamanlama ve  yardımlaşma 
öncelik taşır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33/52

04. HENTBOLDA YÜKSEK PERFORMANSIN GERÇEKLEŞMESİNDE HENTBOLA ÖZGÜ OYUNLAR_Dr. Ferudun DORAK_Danışman: Dr. Hikmet VURGUN



B 03.   4:4:4 /3:3:3 Oyun  

Açıklama 
• Bir sahada 4:4 oyun oynanır. Savunma topu 

kazanır ya da gol yerse hızlı atak gerçekleştirir. 
Hücum takımı gol attıktan ya da topu 
kaybettikten sonra orta çizgiye kadar karşı 
takımın hızlı atağını engellemeye çalışır. 
Engelleyemez ise; karşı alanda savunma yapan 
takıma karşı grup taktikleri ile hızlı atağı 
sonuçlandırırlar. Gol olsa da olmasa da bir kez 
daha yerleşik savunmaya karşı yerleşik gurup 
hücumu gerçekleştirirler. 

• Aynı oyun diğer yöne uygulanır. 
Anahtar Noktalar 
• Bu çalışmada gurup hücum ve savunma taktikleri 

uygulanır. Antrenörün görevi , sporcuların hem 
teknik hem de taktik eksikliklerini belirleyip bunu 
uygun biçimde yeni oyun ve alıştırma 
organizasyonları ile gerçekleştirmesidir. 
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B 04.   4:4:4/3:3:3 Gol Atan Çıkar 
Oyunu 

Açıklama 
• A –B takımları Oynar. B takımı gol atarsa 

dışarı çıkarken “C” takımı hızla gol atılmayan 
alana savunma yapmak için girer. A takımı 
hızlı santra yapar. 

• “B” takımı gol atamaz ise oyun devam 
eder(A takımı hücum yapar). A takımı B 
takımına gol atarsa bu kez A takımı hızla 
dışarı çıkarken “C” takımı diğer alanda 
savunma yapmak için içeri girer. 

• Gol olursa “Hızlı santra” yapılır. Gol olmaz 
ise; Hızlı Hücum/Gelişmiş Hızlı Hücum ya da 
yerleşik hücumu seçebilirler. 

•  Değişimler Hentbol değişim alanlarından 
yapılabilir. 
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B 05.  Çoklukta Hücum ve  
Azlıkta Hücumda “Boş Kale” (Empty Goal) Oyunu 

Açıklama 
• 3:4 Hücumda kaleci hücum oyuncusu ile yer 

değiştirir.  
• Atak sonucu gol olabilir-topu rakip kazanabilir. Bu 

durumda kaleci oyuncu hemen değişmeli. 
Varyasyonlar 
• Alan daraltılabilir (½ya da ¾ ). Oyuncu sayıları 

arttırılabilir  
Anahtar Noktalar 
• Kale bir an boş kalacağından buna ilişkin stratejiler 

geliştirilmelidir. 
• Gol oldu; karşı takım hızlı santra/önlem al/ 

Stratejileri tartış 
• Gol olmadı; kaleden kaleye atış/Neler yapılabilir?.. 
•  Diğer takım çoklukta hücum yapar. Attıkları goller 

sayılır. 6 oyun sonra görev değiştirilir. 
. 
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B 06. Boş Kale (Empty Goal)  
oyununda çoklukta hücum oyunu 

Açıklama 
• 4:4 oyunda kaleci bir hücum oyuncusu ile yer 

değiştirir ve çoklukta hücum yapılır ancak kale 
boş kalır. 

• 5:4 hücumda(Boş Kale) hücum taktikleri 
uygularken. Savunma oyuncuları da buna ilişkin 
savunma stratejileri uygular. Savunma topu 
kazanırsa boş kaleye atış ya da hızlı hücum 
yapar. Gol olursa hızlı santra yapılır. Hiçbirisi 
yoksa bu kez bu takım” boş kale “ oynar. 

  Varyasyonlar 
• Oyun; zaman ya da sayıyla uygulanabilir.  
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B 07.  Korfbol’dan uyarlanmış 
oyun 

Açıklama 
• Takımlar iki gruba ayrılır (A1+A2/B1+B2). A1 

ile B1; 3:3/2:2 oynar, gol oldu ya da olmadı, 
A1 orta çizgiye kadar paslaşarak gelmeye 
çalışırken, B1 savunma yapar. A1 topu A2’ye 
geçirir. Bu kez A2 takımı  B2’ye hücum yapar. 
Böylece oyun devam eder. 

 Varyasyonlar 
• Her 3  ataktan sonra görev değişikliği yapılır. 
• Adam adama ve bölge savunmaları 

uygulanır. 
• Alan değişikliği yapılır. 
• Pas sayısı sınırlanır(en çok 5 pastan sonra 

kale atışı ve/veya 3 pasta topu karşı alandaki 
kendi takım arkadaşlarına atma v.b.) 

• Top sürme yasaklanır. 
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B 08.  Savunmalı Tek uçlu hızlı 
hücum 

Açıklama 
• Takımlar iki eşit takıma ayrılır. Kanatlarda yer 

alırlar. 
• Herkeste top var. 
• Kale atışı yapıldıktan sonra diğer takımdan 

bir oyuncu hızlı hücuma çıkar. 
• Atış yapan geriye koşarak topu çelmeye 

çalışır. 
 Varyasyonlar 
• Eğer 4 kaleci varsa pası savunma yapmayan  

kaleciler atabilir. 
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B 09.  Savunmalı iki uçlu hızlı 
hücum yarışması 

Açıklama 
• B grubu hızlı hücum sonucu kale atışı 

yaptıktan sonra çaprazdaki konilerin 
arkasından geçerek savunmaya koşarlar. 

•  A grubu oyuncuları kaleye atıldıktan sonra 
hızlı hücuma koşabilirler. 

• Kaleci hızlı hücum pasını isabetli atamazsa 
hücum oyuncuları yine kendilerine göre 
çaprazdaki konilerin arkasından geçmek 
zorundadırlar. Bu durumda rakip takım hücum 
takımının topu kesin olarak tutamayacağını 
gördükleri anda hücuma çıkabilirler. 

• Uygulama her grubun 3-4 kez atak yapması ile 
sonuçlanır 

• Atılan goller ve iyi yapılan savunmalar sayılır. 
 
 
 
 
 
 
 

40/52

04. HENTBOLDA YÜKSEK PERFORMANSIN GERÇEKLEŞMESİNDE HENTBOLA ÖZGÜ OYUNLAR_Dr. Ferudun DORAK_Danışman: Dr. Hikmet VURGUN



B 10.  3:3 Tam saha oyun 
Açıklama 
• İki Takım önce grup hücum ve savunma yapar. 
• Savunma yapan takım gol yer ya da topu 

kazanırsa Hızlı hücum ya da gelişmiş hızlı 
hücum yapar. Hücum yapan takım savunma 
yapar 

• Hızlı hücum ya da gelişmiş hızlı hücumdan gol 
atarsa bir de yerleşik hücum yapma hakkı 
kazanır.  

• Bu iki grup gidiş dönüş olarak oynadıktan sonra 
diğer grup başlar. 

• Goller sayılır. 
Varyasyonlar 
• Alan daraltılıp genişletilebilir. 
• Alanlar değiştirilebilir. 
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B 11.   4:4 Tam saha oyun 
Açıklama 
• 4:4 Hücum savunma oynanır 
• Savunma yapan takım gol yerse hızlı 

santra yapar.  
• Gol olmaz ise Hızlı Hücum ya da Gelişmiş 

Hızlı Hücum yapar. 
• Diğer grup savunma yapar. 
• Görev değişir. 
• Bitince diğer grup oynar 
• Goller sayılır. 
Varyasyonlar 
• Kanat bölgesi kullanılabilir 
• Alan genişletilip daraltılabilir. 
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B 12.   Tam saha 4:4 oyunda birer oyuncu 
savunma – hücum oynar 

Açıklama 
• Hücum sona erince her iki takımdan 

birer oyuncu değişir. 
• Gol olursa Hızlı Santra, olmaz ise Hızlı 

Hücum-Gelişmiş Hızlı Hücum 
uygulanır. 

 Anahtar noktalar 
• Antrenör savunmanın yanlış 

değişimlerinde gol yeme tehlikesinin 
ortaya çıkabileceği farkındalığını 
artıracak yaklaşımlarda bulunabilir 
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B 13.  Azlıkta savunma çoklukta Hızlı 
santra ya da Gelişmiş Hızlı Hücum 

Açıklama 
• Takımlar A ve B olarak ikiye ayrılır. 
• Önce A grubundan 2 oyuncu B grubundan 1 

oyuncuyla 2:1 oynar. Atıştan sonra bu iki kişi 
savunmaya koşar. B grubundan sağ ve sol kanatta 
bulunan oyuncular savunma yapan kişiyle birlikte Gol 
olduysa hızlı santra, olmadıysa gelişmiş hızlı hücuma 
çıkarlar( 3:2 ). 

• Yenilen goller ve atılan goller sayılır. 
• Grup sayısına uygun biçimde  8-10 atak yapılır. 
• A ve B grubu görev değişir. 
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B 14.  Bölünmüş alanda 3:3 ve 2:2 bölge ve 
adam adama savunma 

Açıklama 
• A grubu A1+A2 olarak hücum ederler. B1 ve B2 grubu 

da adam adama savunma yaparlar. Gruplar kendi 
alanlarında oynamak zorundadır. 3’lü grup 3, 2’li grup 
en çok 2 pas yapabilir. 6. pastan sonra kale atışı 
yapılmak zorundadır. 

• Goller sayılır. 
• Savunma grubu topu çelerse “1” puan kazanır.  
• Her ataktan sonra oyun diğer grup tarafından orta 

çizgiden başlatılır. 
• Her grup “5” hücum yapar. 
 Varyasyonlar 
• Oyun 3 +1 /  4+1 / 4+2 v.b. biçimde alanlar daraltılıp 

genişleterek çeşitlendirilebilir. 
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B 15.  Gittiğim yere git oyunu  
ve birebir hücum-savunma   

Açıklama 
• 5-5/4-4 metreden oluşan iki kare konilerle oluşturulur. 
• İki kişi kendi karelerinin içine girer. 
• Bir kişinin hızlı biçimde konilere yön değiştirerek 

koşmasını diğer kişi izler 
• 20-25 saniye sonra antrenör topu yere bırakır 
• Topu alan kişi hücum, diğeri savunma yapar 
• Grup çalışmayı bitirdikten sonra görev değişikliği 

yapılır 
Varyasyonlar 
• Takımın düzeyine göre süre azaltılıp çoğaltılabilir 
• Yalnızca kayma adımı yapılabilir. 
Anahtar noktalar 
• Antrenör, zaman baskısı-topu sessizce yere 

bırakarak algı ve birebir oyunda aksiyon baskısı 
yaratır. 
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TARTIŞMA ve SONUÇ 
• Hentbolda yüksek performansı gerçekleştirmek için motorik, 

teknik, taktik, psikolojik etkenler önemlidir.  
 

• Son yıllarda oyun kurallarında yapılan değişikliklere bağlı 
olarak hentbol daha hızlı oynanmaya başlanmış ve bu 
etkenlerin önemi de artmıştır.  
 

• Hızlı oynanan oyuna fiziksel ve psikolojik olarak daha iyi 
uyum sağlamak maçların kazanılmasında önemli bir etken 
haline gelmiştir. 
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• Sporcuların bu uyumu en iyi şekilde gerçekleştirmeleri için 
antrenörler tarafından iyi antrene edilmeleri gereklidir.  
 

• Antrenörler Hentbol öğretiminde farklı öğretim 
yöntemlerini kullanılabilmektedirler.  
 

• Kullanılan yönteme bağlı olarak da hızlı ve etkin bir oyun 
ortaya koyma düzeyi değişebilmektedir. 
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• Dorak ve arkadaşlarının (2018) Hentbol öğretimine ilişkin 
olarak yaptıkları bir çalışmada, Doğrudan Öğretim Yöntemi ve 
Taktik Oyun Yaklaşımını ele almışlardır ve her iki öğretim 
yönteminin de hem devinişsel hem de bilişsel alanda 
gelişim sağladığını öne sürmüşlerdir.  
 

• Ancak oyun performansı alanında Taktik Oyun Yaklaşımının, 
Doğrudan Öğretim Modeline göre daha çok etkin olduğu 
saptanmıştır.  
 

• Özellikle taktik oyun yaklaşımı grubunun, karar verme, 
destek ve beceri gelişimi boyutlarında daha çok başarılı 
olduğu belirlenmiştir. 
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• Bu sonucun, Taktik Oyun Yaklaşımı modelinde hentbol branşına özgü 
oyunların daha çok oynanması, problemlerin çözümünde sporculara 
fırsatlar tanınması ve karar vermeye teşvik edilmeleri ile ortaya çıktığı 
düşünülebilir.  
 

• Taktik Oyun Yaklaşımı ve hentbole özgü oyunlar ile müsabaka ortamlarının 
antrenmanlarda deneyimlenmesi sağlanarak sporcuların antrenmanda 
gösterdiği performansı maça yansıtması kolaylaşır.  
 

• Böylece antrenmanda iyi performans göstermesine rağmen müsabaka 
sırasında istenilen performansa ulaşmakta güçlük çeken sporcuların bu 
olumsuz durumun üstesinden gelmesine yardımcı olabilir.  
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SONUÇ 
• Hentbole özgü oyunlarla sporcuların karar verme, savunma 

ve hücum oyuncusunun toplu ve topsuz hareketlerini 
öncelleme, algılama ve hızlı düşünme gibi psikolojik 
performans becerileri geliştirilebilir.  

• Tüm bunların gerçekleşebilmesi için antrenmanlarda 
hentbole özgü oyunların sıklıkla uygulanması önemlidir.  
 

Hentbole 
özgü 

oyunlarla 

Karar verme 

Öncelleme 

Algılama  

Hızlı düşünme 
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