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Özet 
                                                                         
 Hentbol oyununda günümüzde hız ve hareket becerilerinin ön plana 
çıktığı bir oyun anlayışı gelişmiştir.  
 
 Bu anlayışın sonucu olarak oyuncuların topla hareketleri yanında 
topsuz hareketleri de, başarıyla uygulamaları hentbol oyununun kalitesini ve 
estetiğini artırmıştır. 
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Tarihsel gelişimine bakıldığında geçmişten günümüze uzanan hentbol oyun 

anlayışında hız ve hareket bakımından bazı değişim ve gelişmelerin olduğu 
sonucuna ulaşılabilir. Şöyle ki: Günümüz hentbol oyununda geçmişe nazaran hız ve 
hareket kabiliyetlerinin daha da ön plana çıktığı bir oyun anlayışı gelişmiştir. Bu 
anlayışın doğal sonucu olarak oyuncuların topla hareketleri yanında topsuz 
hareketleri de başarıyla uygulamaları, hentbol oyununun kalitesini ve oyun estetiğini 
artırmıştır. Ayrıca bu değişim, hentbol oyununun güzelleştirilmesi ve seyir zevkinin 
artmasına da katkı sağlamıştır. Böylelikle hem oyuncunun hem de seyircinin bu 
spora olan ilgisi artmış, bu spor dalından daha fazla keyif alınması sağlanmıştır.  

 
Topsuz temel hareketler sayesinde hentbol oyuncuları tarafından 

gerçekleştirilecek koşu, yön değiştirmelerin sıçramaların doğru ve uygun 
zamanlamayla yapılması sayesinde oyuncuların hareket verimliliği artacak, buda 
performansı en üst noktaya taşıyarak sahaya yansıtmak anlamına gelecektir. 

 
Tezin Amacı; 
  
Yoğun hız, kuvvet, beceri, dikkat ve maksimum odaklanma gerektiren hentbol 

oyununda daha etkin yapılanmayı sağlayabilmek için gereken “topsuz temel 
hareketler” sürecini doğru anlamak, doğru yapılandırmak ve etkili kullanmak 
suretiyle en iyi performansını sahaya yansıtılmasına katkı sağlamaktır. 

GİRİŞ 
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Oyun, toplu ya da topsuz olarak birkaç pozisyon değişikliği ile 
nitelendirilebilir ve bunların çoğu genellikle oyuncular koşarken yapılır. 
Bunun sebebi ise koşma ile uzun mesafeleri kısa sürede kat edebilmek 
ve bu sayede oyuncunun hem hücumda hem de savunmada daha 
avantajlı bir pozisyona geçmesini sağlamaktır.  

Oyun esnasında koşma hareketinin periyodik/döngüsel ritmi; 
ivmelenme, hız azalması ve çeşitli top teknikleri ile aksama yaşasa da 
klasik koşma modelinin safhaları, bireysel veya birlikte, sık sık görülür ve 
özel tekniklerin temelini oluşturur. (MARCZİNKA, 2016, s. 28) 

 
Topsuz Temel Hareket Safhaları 
1. Başlangıç 
2. Koşma 
3. Yön değiştirme 
4. Durma 

1. HENTBOLDA TEMEL TOPSUZ HAREKETLER  
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1.1. Başlangıç 
Başlangıç hareketinin amacı vücudu temel pozisyondan hareket yönüne 

doğru kımıldatmaktır. Bu sayede oyuncu istenilen hıza olabildiğince çabuk 
ulaşır.  

 
* Temel pozisyonda, oyuncu merkez ağırlığını ve kademeli olarak vücut 

ağırlığını arka bacaklara vererek güçlü bir itme yaratır ki bu da vücudun hareket 
yönüne doğru olan itme kuvvetini arttırır.  

 
* Bu hareketi, hafiflemiş ön ayakları yukarı ve aşağı doğru dizden bükerek 

kolları sallayıp güç alma ve oyuncunun öne doğru bir kısa adım alması takip 
eder(Şekil 1). 

Şekil 1. Başlangıç Pozisyonu (MARCZİNKA, 2016, s. 28) 
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* Merkez ağırlığı düşük tutmaya yardımcı olmak için göğüs, hafifçe öne 
eğilir. Vücut, dengesini en uygun şekilde tutmak için hareket eder. 

İlk birkaç adım, istenilen ivmeyi kazanmak amacı ile kısa ve dinamik 
biçimde gerçekleştirilir. Daha sonra ise göğüs doğrultularak uzun adımlar 
atılır. Kolların hareketi, topun hareketine göre belirlenir. Eğer başlayan 
oyuncunun topu alma gibi büyük bir şansı varsa kollar göğsün önünde topu 
yakalamak için hazır bekler. Eğer oyuncu top ile çıkış yaparsa (koşmaya 
başlarsa) topu sektirmeye ya da fırlatmaya hazırlanmalıdır. Herhangi diğer 
durumlarda, kollar yanlarda sallanarak ivme kazandırmaya yardımcı olur. 

 
Kısa fakat yoğun başlama safhası, oyuncu uygun koşma ritmine ulaşana 

kadar devam eder.  
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1.2. Koşma 
Koşmanın amacı oyuncunun başlangıç safhasında oluşan ivmesini, ritmi 

bozmadan koşu hareketine aktarmak ve devam ettirmektir.  
Oyun esnasında gerçekleştirilen standart (düz) koşma dışında, hentbolun bazı 

özel gereksinimleri gereği,  farklı birkaç koşu türü  ( geri geri koşma, yanlara koşma 
vb.) bulunmaktadır. Özellikle yön değiştirirken ya da top teknikleri ile birleştirmede, 
bazı özel ayırt edici hususlar bulunmaktadır. Örneğin; 

 
 *İtme ve inme arasındaki eğri kısa ve düzdür, bunun yanında ağırlık 

merkezinin dikey hareketi de küçüktür (Şekil 2). 
* Bu yolla, oyuncunun ağırlık merkezi yere daha yakın olur ve bu, oyuncunun 

hızlı bir şekilde yön değiştirmesine, topu yakalamasına, dönüşüne ve durmasına 
yardımcı olur(MARCZİNKA, 2016, s. 29). 

Şekil 2. Uçuş Pozisyonu (MARCZİNKA, 2016, s. 29) 
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 Oyuncu önce topuğuyla yerle teması sağlar, daha sonra tam tabanı basar 
ve böylece akıcı koşuyu sağlar. Kollar göğsün yanında sallanırken dirseklerden 
bükülür ve bu, koşu ritmini devam ettirmek ya da herhangi bir top tekniğini 
gerçekleştirmek için yapılır. 
 
 Oyuncu koşarken mutlaka ama mutlaka çevresi ile göz temasında 
bulunmalıdır. Bunu hızlanma, yavaşlama, yön değiştirme ya da koşu hareketini 
belirlemek için kullanır.  
 
 
 
1.3. Yön Değiştirme 
 Yön değiştirmenin amacı, vücut dengesini korurken oyuncunun orijinal 
hareket yönünü değiştirmesini ve yeni bir yöne girebilmesini sağlamaktır.  
 
 Oyuncunun hareketini gerçekleştirebilmesi bakımından yön değiştirme, 
toplu veyatopsuz, hem hücumda hem de savunmada ya da özellikle bire bir 
durumlarda önemli rol oynar.  Oyun durumuna ve sahada oyuncunun aldığı 
pozisyona göre,  açısal ya da dairesel yön değişiklikleri yapmak mümkündür.  
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1.3.1.Açısal yön değiştirme 
Hücum ya da savunma esnasında gol bölgesi civarında, dar alanda hızlıca 

pozisyon almayı kolaylaştırdığından özellikle rakibe yakınken oldukça etkilidir.  
 
* Oyuncu kademeli olarak ağırlık merkezini yavaşlattığında, adımlarını kısaltır, 

yavaşlar (1-4) ve daha sonra yöneleceği yeni yöne doğru ters ayağından güçlü bir 
destek alarak yön değiştirir (5). 

* Vücut ağırlığı, oyuncu yön değiştirmek için geçici olarak durduğunda bu destek 
ayağına biner ve hafiflemiş diğer ayak yeni hareket yönüne doğru adım atar (6). 

 
* Alınan bu adım gövdenin dönmesine yardımcı olurken destek ayağı ile yapılan 

güçlü itme de hareketin daha kolay yapılmasını sağlar. Kollar dengeyi sağlamak için 
yanlarda sallanır (Şekil 3) (MARCZİNKA, 2016, s. 30). 

Şekil 3.Açısal Yön Değiştirme (MARCZİNKA, 2016, s. 30) 
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1.3.2. Dairesel yön değiştirme 
Sahada sürekli koşma hâlindeyken ve özellikle rakibe uzakken kullanışlıdır. 

Çünkü bu hareketin uygulaması daha uzun sürmekte ve hareket için geniş bir 
alan gerekmektedir.  

 
* Oyuncu adımlarını biraz kısaltarak yavaşlar (1-3) ve daha sonra ağırlık 

merkezini azaltır, gövdeyi yeni hareket yönüne doğru yönlendirir.  
 
*Daha sonra, uzun adım ile kendini sürekli olarak iterek (4 ve 6), dairesel bir 

yolda koşma hızını bozmadan/kesmeden koşmaya devam eder.  
 
* Omuz ve kanatların da kolların yardımıyla yeni hareket yönüne doğru 

yönelmesi avantajlı olacaktır.  

Şekil 4.Dairesel Yön Değiştirme (MARCZİNKA, 2016, s. 30) 
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Yön değiştirirken, vücut dengesini korumak için, ağırlık merkezini en uygun 
şekilde tutmak her zaman önemlidir. Bu, tüm vücudun özellikle bacakların gövde 
ile koordineli şekilde hareket etmesini gerektirir. Basit bir prensip olarak dönüş 
açısı ne kadar keskin alınırsa o kadar güçlü destek adımı alınır ve ağırlık merkezi 
düşürülür. (MARCZİNKA, 2016, s. 30) 

 
1.4.  Durma 
Durmanın amacı oyuncunun mevcut hareketini sonlandırmak, temel 

pozisyonu almak ve sonrasında seçilecek tekniği olabildiğince çabuk ve kolay 
şekilde uygulamaktır.  

Sürekli değişen oyun durumları oyuncunun -gerekliyse- olabildiğince kısa ve 
çabuk yoldan durmasını gerektirmektedir.  

 
Bu, aşağıdaki teknikler kullanılarak uygulanabilir: 
 
Destek alarak durma: Çift ayak ile hızlı koşu durumunda, güvenli ve ani 

durmayı sağlar.  
 
* Hareket, gövdeyi yavaşça geri çekme yardımı ile koşma ivmesini yavaş 

yavaş düşürme biçiminde başlar (1-2).  
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* İkinci adımdan sonraki adım uzun ve yassı bir adımdır. Oyuncu, dizini 
olabildiğince bükerek ağırlık merkezini yere yaklaştırır (3). 

  
* Gövde geri çekilir, ayak yere olabildiğince hızlı ve sağlam basar, bu 

da oyuncuyu temel pozisyonda durdurur (4). (MARCZİNKA, 2016, s. 31) 
 

Şekil 5.Destek Alarak Durma (MARCZİNKA, 2016, s. 31) 

12/55

07. HENTBOLDA SUZ TEMEL HAREKETLER_Aydın AYDINLI_Danışman: Dr. Murat BİLGE 



Vücut ağırlığı temel olarak arka bacaktadır, böylece ivme oyuncuyu orijinal hareket 
yönüne daha fazla itmez. Bunun yanında, herhangi bir çeşit koşu tarzından, bu yöntemle 
iki adımda durmak mümkündür.  

 
Sıçrayarak durma: Hafif bir koşu veya topu yakalamadan önce yapılan kullanışlı bir 

durmadır.  
 
* Oyuncu, giderek yavaşlayan bir koşu sırasında, tek ayak üstüne neredeyse 

belirlene- meyen/algılanamayan bir sıçrama gerçekleştirerek (2) aynı anda iki ayak üstüne 
iner (3-4).  

 
* Dizler olabildiğince bükülür, ağırlık merkezi ve gövde, kolların yardımı ile koşunun 

ivmesini dengelemek için alçaltılır/düşürülür.  
 
* Oyuncu yere inerken topu yakalama pozisyonundaysa gövde ve kollar dengeyi 

bozmayacak kadar döner(MARCZİNKA, 2016, s. 31). 

Şekil 6.Sıçrayarak Durma (MARCZİNKA, 2016, s. 31) 
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Bu tekniğin avantajı, oyuncunun havada yakaladığı top ile herhangi bir yöne üç adım daha 
atarak başlayabilmesidir. Dezavantajı ise eğer koşu ivmesi çok yüksek ise oyuncunun sadece ileri 
doğru atılan fazladan bir adımla tamamen durabilmesidir.  

Durduktan sonra, oyuncu hemen devamında teknik uygulamaya çalışmalıdır çünkü temel 
pozisyonda harcanan fazla zaman, hareketlerinin devamını getirmesini zorlaştıracak ve bu da rakip 
oyuncuya müdahale şansı verecektir.  

 
 
1.5. Sıçrama 
Oyuncuların kale sahası üstünde ve özellikle gol bölgesinde etkili olabilmek için daha teknik 

unsurlar uygulamak istemelerinden dolayı, sıçramaların sayısı ve önemi artmıştır. İyi sıçrayan bir 
hücum oyuncusu gole daha çok yaklaşır, iyi bir savunma bloğu üstünde daha etkili atış yapabilir. Eğer 
bu oyuncu bir savunmacı ise iyi bir sıçrama ile blok alanını genişletebilir.  

Sıçrama yeteneği kaleciler için de son derece önemlidir.  Çünkü kaleci, uzak mesafeli atışları 
kurtarırken veya üst köşelere atılan topları kurtarmak için kendini genellikle uzak ayaktan iter. Kanat 
atışlarını kurtarmak için kaleci sıçrayıp kendini atıcıya doğru iter, yani atıcıya daha da yaklaşır. Bu 
hareketle atıcının atış alanını daraltır.  Yakın mesafe atışlarını kurtarırken- özellikle aşırtma 
atışlarında- uygun kurtarma tekniğini uygulamak için yine etkili sıçrama yapabilmelidir ki başarılı 
olabilsin.  

Oyun esnasında, hücum ve savunma teknikleri oyuncuya sıçrama konusunda birçok yönden 
varyasyon sağlar. Dikey   sıçrama, uzun sıçrama, koşarken tek ya da çift ayak sıçrama, temel 
pozisyon sıçraması vb. bu varyasyonlara verilebilecek örneklerdir. Genel prensip, temel pozisyondan 
çift ayak sıçramaktır fakat koşarken tek ayak sıçramak daha pratiktir.  
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1.5.1. Koşarken Tek Ayak Sıçrama 
Oyuncu sıçrarken topu atmaya çalışıyorsa genel olarak atma koluna ters 

olan ayakla tek ayak sıçraması yapar. Tek ayak sıçrama koşma ritmini 
bozmadan uygulanabilir. Sıçrama  anında havada kalma süresine kadar uzun 
olursa top teknikleri(özellikle hücumda) de o kadar rahat uygulanır. 

 
Oyun esnasında görülen tüm sıçramalar oyuncunun sıçrama 

aşamalarının karakteristik özelliklerine dayanır. 
 
Sıçrama aşamaları:   
 
1. İvme kazanma 
2. İtme 
3. Hava hareketleri 
4. İnme (Konma) 
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1.5.1.1. İvme kazanma 
İvme kazanmanın amacı sıçrama ve itme için gereken yatay hızı yakalamaktır. Toplu ya 

da topsuz koşarken adımların sıklığını ya da uzunluğunu artırarak hız arttırılabilir. Son üç 
adım ve özellikle son adım; koşmadan, sıçramaya olan yumuşak geçişte belirleyici bir 
konumdadır.  

 
*Ağırlık merkezi yere yaklaştırılarak güç transferi yolu daha da artırılabilir ve vücut 

kütlesi hareketi en uygun yoldan, denge kaybetmeden devam ettirilebilir. Bunun yanında, 
ivme yakalarken, oyuncu her adımda ve ikinci son adımında, dizini bükerek ağırlık merkezini 
öne doğru atıp yere basar. 

 
*Bu alçak pozisyonda oyuncu sıçrama ayağı ile uzun,düz destekli bir sıçrama adımı alır. 

Sıçrama ayağı ile uzun düz adımı aldıktan sonra, ağırlık merkezini öne atarak topuklarıyla 
yere basar ve daha sonra ayağın dış kenarı üstüne doğru devrilir (yuvarlanır). Vücut kütlesi 
öne doğru hareket etmeye devam eder, ağırlık merkezinden dolayı hız kazanır ve bu esnada 
ayak desteklerinden dolayı sıçrama ayağı üstüne çok iyi baskı uygular. Bunun sonucu olarak, 
ayak yerden kuvvetli bir itiş kazanır ve ayak kasları etkili bir itiş için esneme yaratır.  

* Uzuvların sallanması itmenin etkisini artırarak sıçrama yüksekliğini bir üst seviyeye 
taşır. Öncelikle hızlandırılmış bir aşağı doğru hareketle, sallanan kollar bacak üstüne ağırlık 
yapar (Şekil 7.a) ve daha sonra yavaş bir yukarı hareketle, kollar bacak üstündeki baskıyı alır 
(Şekil 7.b). Sonuç olarak Etki-Tepki Kanunu prensibi, koordinasyonlu bir sallama hareketi ile 
uygulamak vücut kütlesini kaldırmada etkili bir rol oynar (Şekil 7.3).  
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Şekil 7.İvme Kazanma (MARCZİNKA, 2016, s. 35) 
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1.5.1.2. İtme  
İtme hareketinin amacı, oyuncuyu destekli bir pozisyondan (yerde) desteksiz bir 

pozisyona (havada) getirmektir.  
Oyuncu bunu vücudunu doğrultarak, sıçrama ayağını ayak parmakları üstünde 

esneterek ve kolları sallamanın yardımı ile yapar.  
*Yukarı doğru kolları sallama hareketinin yavaşlamasıyla, sıçrama ayağı hafifler ve 

bunun sonucu olarak ön-gerilmeli kaslar, eklemleri bir yay hareketi gibi gerer. Bunun yanında 
yapılan baskının gücü, zeminde durmayı yavaşlatır ve Etki-Tepki Kanunun bir sonucu olarak 
da oyuncu yerden havalanır (Şekil 8). 

 
* Daha kolay ve ekonomik güç transferi uygulamak için, itiş kuvveti çizgisi ağırlık merkezi 

eğiminde olmalıdır. Demek oluyor ki dikey bir sıçramada, ağırlık merkezi yukarıda (Şekil 8.a) 
ve uzun sıçramada ise itme anında destek noktasının (Şekil8.b) önünde olmalıdır.  

Şekil 8.İtme (MARCZİNKA, 2016, s. 36) 
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1.5.1.3. Hava hareketleri 
 
Havada oyuncunun amacı top tekniklerini uygulamak, vücut dengesini 

sürdürmek ve yönünü kullanarak en ekonomik inişi sağlamaktır.  
Kazanılan ivmenin bir sonucu olarak, oyuncunun vücut kütlesi Süreklilik 

Yasası’na (pasif hava hareketi) göre ilerler. Oyuncu sıçrama güzergâhının faklı 
safhaları esnasında uygun tekniği uygular (aktif hava hareketi).  

* Yukarı doğru sıçrama güzergâhında yer çekiminin bir sonucu olarak, oyuncu 
eşit oranda yavaşlama hareketinde yükselir. Bu safha oyuncuya hava ve zaman 
olarak top tekniklerini uygulaması için en uygun zamanı sağlar (Şekil 9.a). 

* Sıçramanın en üst noktasında, güç miktarı oyuncuya sıfır etki eder. 
Dolayısıyla oyuncunun harekete geçme olasılıkları sınırlıdır (Şekil 9.b).  

* Aşağı doğru iniş güzergâhında yerçekiminin bir sonucu olarak oyuncu eşit 
oranda hızlanma hareketiyle düşer. Bu, oyuncunun hareket olasılıklarını azaltır, yani 
oyuncu kısaca iniş için hazırlanmalıdır (Şekil 9.c).  
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Şekil 9.Hava Hareketleri (MARCZİNKA, 2016, s. 36) 
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1.5.1.4. İnme (Konma) 
Bu safhanın amacı yere basma etkisini azaltarak herhangi bir sakatlığa neden 

olmadan yere inmeyi sağlamaktır. 
Oyuncu eğer sıçrama esnasında sıçrama bacağını vücuduna doğru 

çekmediyse, aşağıda geniş ve serbest şekilde bıraktıysa, düzgün bir iniş 
gerçekleştirebilir.  

 
*Bu ayak yere doğru hafifçe esner ve öncelikle ayak parmaklarının uçları yere 

temas eder. Daha sonra ayak tabanının yumuşak bir şekilde yer ile tamamen 
temas eder. 

 
* Bilek ve diz eklemleri daha sonra, yere basıldığında etkiyi azaltmak için 

bükülür. Bu esnada diğer ayak da kalan etkiyi azaltmaya destek olmak için 
pozisyon alır.  

* İniş ayağı tercih edilen hareket yönüyle aşağı doğru konumlandırılmalı ve 
böylece yumuşak inişe olanak tanınır. Bu, oyuncunun dengesini sürdürmesine ve 
devam/sonraki hareketini yapmasına yardımcı olur.  

İniş sonrası vücut dengesini devam ettirmek için oyuncu ağırlık merkezini, 
özellikle göğsüyle, daha havadayken ayarlamalıdır. Böylece vücut ağırlığı destek 
ayağına doğru yer değiştirmelidir.  

21/55

07. HENTBOLDA SUZ TEMEL HAREKETLER_Aydın AYDINLI_Danışman: Dr. Murat BİLGE 



Şekil 10.İnme (Düşme) (MARCZİNKA, 2016, s. 37) 
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1.5.2. Temel Pozisyonda Çift Ayak Sıçrama 
Oyuncu havada top kontrolü sağlamaya çalışırsa genelde temel pozisyonda çift ayak 

sıçrar. Çift ayakla iterek ve kollarını sallama kuvvetini kullanarak, maksimum yüksekliğe 
ulaşmak mümkündür. Bu, oyuncunun özellikle savunmada, topsuz aktivitesine son derece 
yardımcı olur (Havada şutu engellemek).  

 
1.5.2.1. İvme kazanma 
 
İvme kazanmanın amacı, sıçrama için gereken dikey hızı yakalamak ve itiş için 

hazırlanmaktır.  
Oyuncunun yatay hızı olmadığı için temel pozisyonda sıçrarken ivme kazanmak zordur.  

Gereken güç sadece kolları sallayarak ve itiş gücü kullanarak mümkün olur. 
İvme kazanmanın birinci kısmı, iki yandaki kolları geriye doğru çapraz (diyagonal) 

sallama ile başlar. Aynı zamanda sallamanın kazandırdığı hız ile bel, diz ve bilek eklemleri 
bükülür ve ayak kasları gerilir, göğüs öne çıkar ve ağırlık merkezi destek noktasının üstüne 
doğru hareket eder (Şekil 11.a).  

 
* İvme kazanmanın ikinci kısmı, kollar sallanırken bacaklardaki baskının azaltılması ve 

vücudun arkasında çapraz (diyagonal) olarak geçici süre durmasıyla başlar. Daha  sonra, 
oyuncu göğsünü öne kollarını çeker, dizlerini esnetir ve kollarını ileri-yukarıya doğru hızlıca 
savurur ki bu da vücudun yerden hızla uzaklaşmasına yardımcı olur.  
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Şekil 11.İvme Kazanma (MARCZİNKA, 2016, s. 38) 
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1.5.2.2. İtme 
 
İtmenin amacı, oyuncuyu ağırlık merkezini kullanarak destekli bir pozisyondan (yerde) 

desteksiz bir pozisyona, gerekli yüksekliğe (havada) getirmektir.  
İvme kazanmanın sonunda oyuncu, kolları sallayarak ve ayakların gücünü kullanarak,  

çift ayak yerden sıçrar.  
 
* Kolları yukarı doğru sallama hareketi ile ayaklardaki baskı azalır ve gerilmiş kaslar 

tıpkı bir yay hareketi gibi eski orijinal hâllerine geri döner.  
* Bel, diz ve ayak bileği eklemlerinin esnemesi sonucu, tüm vücut esner/uzar ve 

ağırlık merkezi üst ve destek noktasının önüne gelir.  
 
* Ayak kaslarının gücü ve kolları sallamak, oyuncuyu itme gücü yönüne doğru çeker 

ve oyuncu yükselmiş olur.  

Şekil 12. İtme (MARCZİNKA, 2016, s. 38) 
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1.5.2.3.Hava hareketleri 
 
Havada oyuncunun amacı top tekniklerini uygulamak ve vücut dengesini devam 

ettirmeye çalışmanın yanı sıra hareket yönünü kullanarak ekonomik bir iniş yapmaktır. 
Kazanılan ivme sonucu olarak, oyuncu Süreklilik Yasası ( pasif hava hareketi) 

gereği havada ilerler ve istenilen tekniği (aktif hava hareketi) uygulamak için çabalar.  
* Yer çekimi sonucu olarak, yukarı doğru hareketlenme yönünde (Şekil 13.a), 

oyuncu eşit oranlı bir yavaşlama hareketi ile yükselir ve daha sonra sıçrayışının sınırına 
ulaşır(Şekil 13.b), sonrasında ise sıçradığı yönde düşer (Şekil 13.c). 

* Bu süre, hava ve zaman olarak, oyuncunun havadaki hareket olanaklarını kısıtlar. 
* Dolayısıyla kullanılan tekniğe göre yukarı sıçrama yönü dinamik hareketler için 

uygun görülürken aşağı iniş süresi ise teknik hareketlerin uygulanması için fırsat yaratır.  
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Şekil 13.Hava Hareketleri (MARCZİNKA, 2016, s. 39) 
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1.5.1.4. İnme (Konma) 
Bu safhanın amacı yere basma etkisini azaltarak herhangi bir sakatlığa neden olmadan 

yere inmeyi sağlamaktır. 
Oyuncu eğer sıçrama esnasında sıçrama bacağını vücuduna doğru çekmediyse, 

aşağıda geniş ve serbest şekilde bıraktıysa, düzgün bir iniş gerçekleştirebilir.  
 
*Bu ayak yere doğru hafifçe esner ve öncelikle ayak parmaklarının uçları yere temas 

eder. Daha sonra ayak tabanının yumuşak bir şekilde yer ile tamamen temas eder. 
 
* Bilek ve diz eklemleri daha sonra, yere basıldığında etkiyi azaltmak için bükülür. Bu 

esnada diğer ayak da kalan etkiyi azaltmaya destek olmak için pozisyon alır.  
* İniş ayağı tercih edilen hareket yönüyle aşağı doğru konumlandırılmalı ve böylece 

yumuşak inişe olanak tanınır. Bu, oyuncunun dengesini sürdürmesine ve devam/sonraki 
hareketini yapmasına yardımcı olur.  

İniş sonrası vücut dengesini devam ettirmek için oyuncu ağırlık merkezini, özellikle 
göğsüyle, daha havadayken ayarlamalıdır. Böylece vücut ağırlığı destek ayağına doğru yer 
değiştirmelidir.  
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Şekil 10.İnme (Düşme) (MARCZİNKA, 2016, s. 37) 
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1.5.1.4. İnme (Konma) 
Bu safhanın amacı yere basma etkisini azaltarak herhangi bir sakatlığa neden 

olmadan yere inmeyi sağlamaktır. 
Oyuncu eğer sıçrama esnasında sıçrama bacağını vücuduna doğru çekmediyse, 

aşağıda geniş ve serbest şekilde bıraktıysa, düzgün bir iniş gerçekleştirebilir.  
 
*Bu ayak yere doğru hafifçe esner ve öncelikle ayak parmaklarının uçları yere 

temas eder. Daha sonra ayak tabanının yumuşak bir şekilde yer ile tamamen temas 
eder. 

 
* Bilek ve diz eklemleri daha sonra, yere basıldığında etkiyi azaltmak için bükülür. 

Bu esnada diğer ayak da kalan etkiyi azaltmaya destek olmak için pozisyon alır.  
* İniş ayağı tercih edilen hareket yönüyle aşağı doğru konumlandırılmalı ve böylece 

yumuşak inişe olanak tanınır. Bu, oyuncunun dengesini sürdürmesine ve devam/sonraki 
hareketini yapmasına yardımcı olur.  

İniş sonrası vücut dengesini devam ettirmek için oyuncu ağırlık merkezini, özellikle 
göğsüyle, daha havadayken ayarlamalıdır. Böylece vücut ağırlığı destek ayağına doğru 
yer değiştirmelidir.  
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1.5.2. Temel Pozisyonda Çift Ayak Sıçrama 
Oyuncu havada top kontrolü sağlamaya çalışırsa genelde temel pozisyonda çift ayak 

sıçrar. Çift ayakla iterek ve kollarını sallama kuvvetini kullanarak, maksimum yüksekliğe 
ulaşmak mümkündür. Bu, oyuncunun özellikle savunmada, topsuz aktivitesine son derece 
yardımcı olur (Havada şutu engellemek).  

 
1.5.2.1. İvme kazanma 
 
İvme kazanmanın amacı, sıçrama için gereken dikey hızı yakalamak ve itiş için 

hazırlanmaktır.  
Oyuncunun yatay hızı olmadığı için temel pozisyonda sıçrarken ivme kazanmak zordur.  

Gereken güç sadece kolları sallayarak ve itiş gücü kullanarak mümkün olur. 
İvme kazanmanın birinci kısmı, iki yandaki kolları geriye doğru çapraz (diyagonal) 

sallama ile başlar. Aynı zamanda sallamanın kazandırdığı hız ile bel, diz ve bilek eklemleri 
bükülür ve ayak kasları gerilir, göğüs öne çıkar ve ağırlık merkezi destek noktasının üstüne 
doğru hareket eder (Şekil 11.a).  

 
* İvme kazanmanın ikinci kısmı, kollar sallanırken bacaklardaki baskının azaltılması ve 

vücudun arkasında çapraz (diyagonal) olarak geçici süre durmasıyla başlar. Daha  sonra, 
oyuncu göğsünü öne kollarını çeker, dizlerini esnetir ve kollarını ileri-yukarıya doğru hızlıca 
savurur ki bu da vücudun yerden hızla uzaklaşmasına yardımcı olur.  
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Şekil 11.İvme Kazanma (MARCZİNKA, 2016, s. 38) 
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1.5.2.2. İtme 
 
İtmenin amacı, oyuncuyu ağırlık merkezini kullanarak destekli bir pozisyondan (yerde) 

desteksiz bir pozisyona, gerekli yüksekliğe (havada) getirmektir.  
İvme kazanmanın sonunda oyuncu, kolları sallayarak ve ayakların gücünü kullanarak,  çift 

ayak yerden sıçrar.  
 
* Kolları yukarı doğru sallama hareketi ile ayaklardaki baskı azalır ve gerilmiş kaslar tıpkı 

bir yay hareketi gibi eski orijinal hâllerine geri döner.  
* Bel, diz ve ayak bileği eklemlerinin esnemesi sonucu, tüm vücut esner/uzar ve ağırlık 

merkezi üst ve destek noktasının önüne gelir.  
 
* Ayak kaslarının gücü ve kolları sallamak, oyuncuyu itme gücü yönüne doğru çeker ve 

oyuncu yükselmiş olur.  

Şekil 12. İtme (MARCZİNKA, 2016, s. 38) 
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1.5.2.3.Hava hareketleri 
Havada oyuncunun amacı top tekniklerini uygulamak ve vücut dengesini devam ettirmeye 

çalışmanın yanı sıra hareket yönünü kullanarak ekonomik bir iniş yapmaktır. 
Kazanılan ivme sonucu olarak, oyuncu Süreklilik Yasası ( pasif hava hareketi) gereği 

havada ilerler ve istenilen tekniği (aktif hava hareketi) uygulamak için çabalar.  
* Yer çekimi sonucu olarak, yukarı doğru hareketlenme yönünde (Şekil 13.a), oyuncu eşit 

oranlı bir yavaşlama hareketi ile yükselir ve daha sonra sıçrayışının sınırına ulaşır(Şekil 13.b), 
sonrasında ise sıçradığı yönde düşer (Şekil 13.c). 

* Bu süre, hava ve zaman olarak, oyuncunun havadaki hareket olanaklarını kısıtlar. 
* Dolayısıyla kullanılan tekniğe göre yukarı sıçrama yönü dinamik hareketler için uygun 

görülürken aşağı iniş süresi ise teknik hareketlerin uygulanması için fırsat yaratır.  

Şekil 13.Hava Hareketleri (MARCZİNKA, 2016, s. 39) 
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1.5.2.4. İnme (Düşme) 
 
Bu aşamanın amacı düşmenin etkisini azaltarak herhangi bir yaralanmaya 

sebebiyet vermeden düzgün bir biçimde yere inmektir. 
Aynı anda çift ayaküstüne inmek güvenlidir çünkü indiği alanda daha çok 

alanı kaplar. Bunun yanında, bu çeşit bir iniş bir adım olarak sayılmaz ve böylece 
oyuncu üç adım daha atabilir. 

 
Oyuncu inişe geçtiği andan itibaren düşüş için hazırlıklı olmalıdır.  
* Sıçramanın en üst sınırına ulaşıldığında, bacaklar yavaşça esner ve daha 

sonra birlikte önce ayak parmakları olmak üzere yere iner. 
*Bundan sonra, oyuncu tabanlarını yere indirir ve bel, diz bilek eklemlerini 

inmenin etkisini azaltmak için büker. 
*Göğüs hafifçe öne eğilir ve denge kurmada kollar devreye girer. Dolayısıyla 

oyuncu tam olarak aşağı temel pozisyonda inişini gerçekleştirmiş olur ki bu da 
oyuncunun bir sonraki hareketini kolayca yapmasını sağlar.  
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Şekil 14.İnme (Düşme) (MARCZİNKA, 2016, s. 39) 

Sıçrama oyuncunun hareketine önemli ölçüde yardımcı olsa da sebepsiz yere 
yerle bağlantısını kesme konusunda dikkatli olmalıdır. Yani, havada olmak yer 
değiştirme şansını düşürdüğünden, vücut dengesi istikrarsız hâle gelir ve dolayısıyla 
bu da hem hücumda hem savunmada çabuk tepki verme olasılığını azaltır.  
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1.6. Düşme 
Hentbol bir temas sporu olduğundan, bir oyuncunun her zaman istediği pozisyonda ya da 

istediği dengede ayaklarının üstüne düşememesi gibi durumları barındırır. Bu bireysel hatalardan 
(tekniğin yanlış kullanılması), zorunluluktan (şut sonrası ya da mücadele sonrası) ya da kural 
ihlallerinden (Rakip tarafından itilmek) dolayı oluşabilir.  

Ne olursa olsun, oyuncu her durumda düzgün bir iniş için çabalamalıdır ki bu da temel 
pozisyonuna olabildiğince çabuk dönmesi için ona avantaj sağlasın. 

Dahası, düşüş tekniklerinde uzmanlaşmak sporcuyu fiziksel sakatlanmalardan korurken 
oyun içinde de etkili olmasını sağlar. 

Genel olarak oyuncular aşağıdaki düşüş tekniklerinden birini uygulayarak sakatlanmalardan 
kaçınırlar;  

1. Kolların üzerine iniş 
2. Yuvarlanma 
3. Takla atma 
4. Göğüs üstünde kayma 
 
1.6.1. Kolların Üzerine Düşme 
Oyuncu yerde dengesini kaybeder ya da istenilen dengede iniş yaparsa, ellerinin üstüne 

düşerek çarpma etkisini azaltır.  
Oyuncu dengesini kaybettiği yöne doğru bir adım atar böylece vücut ağırlığının büyük 

kısmının bu taraftaki ayak ile yer değiştirmesini sağlar. Bu durum oyuncunun dengesini 
sağlamasını kolaylaştırır.  
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Şekil 15.Kollar Üzerinde Düşme (MARCZİNKA, 2016, s. 40) 

Oyuncu yüz üstü ya da sağa ve sola doğru herhangi bir yöne düşmeye çalışabilir böylece düşerken 
kollarını yere doğru uzatabilir (b). 

Eller, omuz genişliği mesafesinde, yaklaşık aynı zamanlama ile yerle temas eder, böylece avucun 
yumuşak alt kısmı ilk teması sağlar (c) ve daha sonra bilek ve dirsek eklemleri, yavaşça bükülerek, düşmenin 
etkisini azaltır. Oyuncu bacaklarını esneterek/gererek ve başını kaldırarak dizlerini ve çenesini yere 
çarpmaktan kurtarır. Daha sonra eğimli şınav pozisyonunda yere iner (d). 

Şuttan sonra, atma kolunun farklı bir pozisyonda olduğundan dolayı, uygulanan bu işlem biraz 
değiştirilir, eller yere hafif ritmik bir fark ile temas eder. Serbest kol, atış kolunu beklemez, tek kolun üstünde 
kaslara uygulanan baskı biraz fazladır fakat hemen atış kolunun gelmesiyle bu baskı hafifler. Kolların üstüne 
başka bir iniş yöntemi ise oyuncunun kullandığı şut sonrası ellerini ve ayaklarını olabildiğince genişletip 
düşme şiddetini azaltmasıdır.  
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1.6.2. Yuvarlanma 
Oyuncu şınav pozisyonunda inmeye çalıştığında yatay etkinin fazlalığından bunu 

başaramayıp, yatay etkinin oyuncuyu merkezkaç ekseninde döndürdüğü durumlarda, 
yuvarlanarak sakatlanmalardan kaçınabilir.  

Bu durumda, serbest kolun avuç içi ve bacağın dış tarafı yaklaşık aynı zamanlama ile yere 
temas sağlar (a) ve daha sonra fırlatma kolu, vücudun önüne yere doğru uzatılarak vücut 
üstünde hızlı yuvarlanmayı engeller (b). Dirsek eklemleri yuvarlanmanın hızını yavaşça keser, 
vücut ağırlığı, yuvarlanma yönüne doğru, fırlatma kolu ile yer değiştirir ve daha sonra oyuncu 
sırtının üstüne doğru dönerek yuvarlanır (c). Kafayı kaldırarak ve kolları vücuda doğru çekerek, 
oyuncu yere çarpmalarını ve tabi ki olası sakatlıkları engeller. Bükülme kuvvetinin bir sonucu 
olarak, oyuncu tekrar yuvarlanarak yüz üstü pozisyona gelir. Fakat bu defa kol kaslarını 
esneterek ve bacakları çekerek, vücudunun tekrar tekrar yuvarlanmasını engeller ve şınav 
pozisyonunda durur (d).  

 
Şutta, atıcı kolun öne hareketi dönüş eksenini etkiler bu yüzden yatay yönde 

çıkarılır/değiştirilir.  

Şekil 16.Yuvarlanma (MARCZİNKA, 
2016, s. 41) 
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1.6.3. Takla Atma 
Herhangi bir belirgin olmayan pozisyonda, oyuncu öncelikle ayaklarıyla yere temas 

edebiliyor fakat dikey etkisi çok yüksek olduğundan vücudu dönüyorsa oyuncu takla atarak 
sakatlanmalardan kaçınabilir.  

Öncelikle, denge kaybedilen taraftaki el, kasıtlı olarak uzatılarak zemin ile temas sağlanır ve 
dirsek bükülerek çarpmanın etkisi azaltılmaya çalışılır(a). Bu arada, oyuncu başını içeri çekerek 
kendini olabildiğince genişletir ve düşüş etkisini azaltmak için vücudunu kullanarak olabildiğince 
geniş yüzeye düşmeye çalışır (b). Dikey ivme, oyuncuyu daha ileri taşır; oyuncunun yatay 
ekseninde dönüş sağlayarak vücudunun daha yumuşak yerleriyle yer ile temasına olanak tanır. 
Böylece deltoid (üçgenimsi), trapezius (boyun ile alakalı) ve diagonal (çaprazlama) ile 
latissimusdorsi, gluteusmaximus, hamstring ve calves üstüne başarılı bir şekilde yuvarlanır 
(c).Daha sonra bacaklarını açar ve oturur pozisyonda hareketi bitirir (d).  

Şutta, atış kolu öne doğru hareket ettiği için, oyuncuya bu yöne takla imkânı verir; böylece 
oyuncu diagonal olarak yuvarlanmak için atış kolunun üstüne devrilir.  

Şekil 17.Takla atma (MARCZİNKA, 2016, s. 42) 
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1.6.4. Göğüs Üstünde Kayma 
Eğer saha zemini buna müsait ise oyuncu göğsünün üstünde kayarak düşüşünü 

yavaşlatabilir. 
Genellikle dikey hızda hemen yatay pozisyonda düşen oyuncu, her iki avuç içinin 

yumuşak kısmı ile dirseklerini bükerek bu pozisyonda düşme etkisini azaltarak zemin ile temas 
eder (a). Bundan sonra, göğüsle ve birazcık ritmik fark ile, vücut, gergin göğüs kasları üstünde 
eşit oranda yavaşlama sağlayarak,  ivme kuvveti ile ileri yönde kayarken karın kasları ve üst 
bacaklar zemine temas eder (b). Oyuncu, sakatlıktan kaçınmak için, ayaklarını iterken ve 
ellerini indirirken aynı zamanda çenesini yukarı doğru kaldırır (c), kaymayı şınav pozisyonunda 
bitirir (d).  

Şekil 18.Göğüs üstünde kayma (MARCZİNKA, 2016, s. 43) 
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Şutta, atış yönü genel olarak tekniğin uygulamasını etkiler, yani hareket 
hâlindeki atış kolu, merkezkaç ekseninde vücudun etrafında döner. Böylece 
vücudun bir tarafı; diğer tarafına göre çarpma esnasında daha fazla basıncı 
karşılar/absorbe eder. Özellikle kanattan atılan şut esnasında, oyuncunun kol 
hareketi oyuncuyu merkezkaç ekseninde döndürür ve böylece oyuncu sırtının 
üstüne kayarak inişi tamamlayabilir.  

Yine de en kötü şartlarda dahi oyuncunun yere düşme durumunda, oyuncu en 
azından kendini yönlendirerek, kendini genişleterek, kollarını ve ayaklarını 
kullanarak çarpmayı yumuşatabilir ki böylece de kafasını, omurgasını ve diğer 
hassas organların ve uzuvların yere çarpıp zarar görmekten kendini korur.  

Oyuncular kendilerini zor durumlardan kurtarmak için temel düşüş konusunda 
uzmanlaşmalıdır. Bu, fiziksel yaralanmadan kaçınma dışında, kendini korumanın ve 
zarar görmemenin tek yoludur ve bunun yanında oyuncunun etkililiğini arttırır.  
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A.YÖN DEĞİŞTİRME VE KAYMA ADIMLARI EGZERSİZLERİ 
 
A01. Yön Değiştirmeli Yanlara Kayma Alıştırması 
 
Amaç: Zihinsel işleme hızın, yanlara doğru çevikliği ve çabukluğu geliştirmektir. 
 
 

BULGULAR 

A02. Yön Değiştirme İçin Yansıtmalı Alıştırmalar 
 
Amaç: Zihinsel eylem hızı ve ilk adımın hareket zamanı çabukluğunu geliştirmektir. 
 

A02. Yön Değiştirme İçin Yansıtmalı Alıştırmalar 
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A03. W Düzeninde Geri Geri Koşudan-Sprint 
 
Amaç: Yön değiştirme yeterliliğini geliştirmektir. 
 
. 

A04. Yön Değiştirme 
 
Amaç: Yön değiştirme ve çabuk adım atma yeterliliğini geliştirmektir. 
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A05. Öne Çapraz Adım Sekme 
 
Amaç: Ayak koordinasyonunu, kalça gerçi ve bükücülerinin hareketliliği ve yön 
değiştirme yeteneğini geliştirmektir. 
 

A06. Dikmeler Arasında Sekiz Çizme 
 
Amaç: Yön değiştirme yeteneğini ve tepki süresini geliştirmek. 
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A07. Icky Adımı 
 
Amaç: Koordinasyonu geliştirmek ve alt bacak çabukluğunu artırmaktır. 
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A08. Çapraz Adım Alarak Zigzag Sekme 
 
Amaç: Ayak çalışması, gerici ve bükücülerin hareketliliğini ve yön değiştirme 
yeteneğini geliştirmek. 
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B. SIÇRAMA EGZERSİZLERİ                                                                                                                                                                                                              
 
B01. Temel pozisyonda ve hareket hâlindeyken tek ve çift ayak olmak üzere 
çeşitli ip atlama hareketleri yapılır. 
 
 

B02.Temel pozisyonda sürekli olarak sıçrama ya da sekme ve yükseğe 
yerleştirilmiş hedeflere tek ya da çift el ile uzanma yapılır. 
 
 

B03.Temel pozisyonda çift ayak ile ya da tek ayakla alınan 1, 2 ya da 3 
adım sonrası en yükseğe kadar ya da maksimum mesafeye sıçrama 
yapılır. 

B04. Sürekli olarak ileri doğru sekerek ya da sıçrayarak ve kolları sallayarak 
ivme kazanmanın doğru tekniği çalışılır. 
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B05. Uzun benç üzerinde benç boyunca sürekli sağa sola sıçrama ya da sekme 
yapılır. 
 
B06.  Bir ucu yere, diğer ucu ise yerden 0,5 - 1 metre yüksekliğe sabitlenmiş 3 - 
5 metre uzunluğunda elastik ip üzerinden sürekli olarak sıçrama yapılır.  
 

B07. Uygun yükseklikteki ve oyuncunun kabiliyetine göre ayarlanan mesafedeki 
3 - 5 engel üstünden sürekli olarak sıçrama yapılır ve daha sonra alıştırma hızlı 
koşu veya uzun atlayış ile bitirilir. 
 
B08.  Yükseklikleri 20 - 30 cm arasında olan ve eğimleri 10 - 30 derece arasında 
olan bir dizi merdivenden sürekli olarak yukarı ve aşağı sekme ya da sıçrama 
çalışılır. 
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C. DÜŞME EGZERSİZLERİ 
 
Kollar üstüne iniş yaparak düşme 
 
C01.Amaç şınav pozisyonunda kolları büküp vücudu yerden yukarı itmek ve 
daha sonra kolların üstüne tekrar inerken kolları dirseklerden bükerek 
çarpmanın etkisini azaltmaktır. 
 
. 
 
C02.Amaç diz çökme pozisyonundan ve çömelme pozisyonundan, ileri doğru 
düşerek, kollar üzerine çene yukarıda olarak kolları bükerek çarpma etkisini 
azaltmak için iniş yapmaktır. 

C03.Amaç omuz genişliğinde duruş (stens) pozisyonunda vücudu esneterek 
ileri doğru düşme ve düşerken kolları bükerek çarpmanın etkisini azaltmaktır. 
 
C04.Amaç pivot pozisyonundan birkaç dizi düşerek atış uygularken kollar 
üstüne kolları büküp çarpmanın etkisini azaltarak düşmektir. 
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C05. Oyuncu kolları iki yanda yüzüstü yere yatar ve her iki yöne doğru birkaç kez 
yuvarlanır, daha sonra yavaş yavaş kollarını ve bacaklarını açarak yuvarlanma 
hızını azaltır ve şınav pozisyonunda hareketi bitirir. 
 
C06. Oturur bir pozisyondan, her iki yöne doğru -öne ve arkaya- yuvarlanır ve 
daha sonra yavaş yavaş hızını yavaşlatarak kolları ile şınav pozisyonunda 
hareketi bitirir. 

C07. Çömelme pozisyonundan ileri doğru diagonal olarak ittikten sonra, atış 
kolunun aksi yönüne düşerken atış hareketini yapar, merkezkaç ekseninde 
yuvarlanıp şınav pozisyonunda durur. 
 
C08. Pivot pozisyonundan, atış kolunun aksi yönüne, düşer atış yapar ve 
yuvarlanarak şınav pozisyonunda durur. 
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Takla Atarak Düşme 
 
C09. Kolların yardımı ile ileri ve geri, kafayı içeri çekerek, birkaç kez takla atılır. 
Gerekirse mat kullanılabilir.  
 
C10. Çömelme pozisyonundan, kafayı içeri çeker pozisyonda tutarak değişimli 
olarak omuzlar üstünde kolları kullanmamaya çalışılarak takla atılır. 
 
 C11. Birkaç adım ile ivme kazandıktan sonra, sıçrama ayağı ile vücudu ileri itip 
ve atış kolu tarafındaki omuz üzerinden kolları kullanmadan takla atıp çömelir 
pozisyona geldikten sonra kolları kullanmadan ayağa kalkılır. 
 
C12. Pivot pozisyonundan atış kolunun aksi yönüne düşerek atış yaparken 
takla atılır ve çömelir pozisyonda durulur. 
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Göğüs Üstünde Kayarak Düşme 
 
C13. Kolların ve ayak parmak uçlarının yardımı ile yüzüstü yatarken vücudu 
göğüs üstünde öne doğru iterek, çeneyi yukarı kaldırıp kollar yana alınır. 
 
C14. Çömelir pozisyondan her iki ayağı kullanarak ve kolları öne doğru savurarak 
ileri doğru atlayıp, çeneyi yukarıda tutup, çarpmanın etkisini azaltmak için kolları 
bükerek göğüs üzerine düşülür. 
 
C15. Temel pozisyonda sıçrama ayağından ileri doğru kendini itip, çene yukarıda 
göğüs üstü kayılır, çarpmanın etkisini azaltmak için eller ve bacaklar kullanılarak 
şınav pozisyonunda durulur. 
 
C16.  Kanat pozisyonundan atış sonrası düşüp göğüs üstünde kayarak kol ve 
bacakların yardımı ile şınav pozisyonunda durulur. 
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TARTIŞMA VE SONUÇ 
            
Hentbol da Topsuz Temel Hareketler (koşular, yön değiştirmeler ve kaymalar, sıçramalar) 
kapsamında oyunun oynanması esnasında toplu oyundan çok topsuz oyun önemli bir yer işgal 
etmektedir. 
 
Topsuz Temel Hareketlerin daha verimli kullanılması oyunun hızını artıracağı gibi oyuncunun da 
çabukluğunu ve sıçramasını geliştirerek görsel anlamda hentbol oyununun daha estetik ve 
mücadeleci bir hal almasına neden olacaktır. Burada oyuncunun daha hızlı koşabilmesi daha 
çabuk ve daha iyi sıçraması istenir bu uygulamaları yapabilen sporcular daha başarılı olurlar 
. 
Topsuz Temel Hareketler çerçevesinde hareketlerin efektif olarak uygulanması yaptığımız 
hareketin estetiğini artıracağı gibi hava hareketlerinde de havada kalma süresini uzatacak buda 
atış çeşitliliği ve havada birden fazla tekniği rahatça uygulamamıza fırsat verecektir. Devamında 
da hareketleri güvenli olarak sonlandırmak sakatlanma riskini minimum seviyeye indirecektir. 
 
Tüm motorsal becerilerin ve maksimum konsantrasyonun en üst düzeyde olduğu Hentbol 
oyununda daha etkili olabilmek için Topsuz Temel Hareketler sürecini etkili kullanmak suretiyle en 
iyi performansı sahaya yansıtmış oluruz. 
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