
 

1. KADEME (E) ANTRENÖR KURSU TEKNİK YETERLİLİK SINAVI 

 

Madde – 1 Sınav Parkuru 

 

1 SOL EL 

DRIBLING 

2 SAĞ EL 

DRIBLING 

3 GÖĞÜS PASI 

4 ‘’V’’ KAT 

5 TEK ZAMANLI 

STOP 

6 SOLA JAB STEP 

7 ORTADAN SAĞ 

TURNİKE 

8 RİBAUND 

9 BAŞ ÜSTÜ PAS 

10 KULVAR KOŞUSU 

11 ÖNDEN YÖN 

DEĞİŞTİRME 

12 ÖNDEN YÖN 

DEĞİŞTİRME 

13 BACAK ARASI 

YÖN 

DEĞİŞTİRME 

14 BACAK ARASI 

YÖN 

DEĞİŞTİRME 

15 SOL TURNİKE 

16 ARKADAN YÖN 

DEĞİŞTİRME 

17 ARKADAN YÖN 

DEĞİŞTİRME 

18 REVERSE YÖN 

DEĞİŞTİRME 

19 REVERSE YÖN 

DEĞİŞTİRME 

20 DRIBLIN ÜSTÜ 

JUMP SHOT 

21 DRIBLIN ÜSTÜ 

JUMP SHOT 

Parkurda 

Yer Alan 

İşaretlerin 

Açıklamaları 



 

Madde – 2 Sınav Parkuru Akışı 

Aday 1 numaralı pozisyonda sol el ile top sürdükten sonra karşısındaki kukanın etrafından 2 

numaralı pozisyonda dönüp koça göğüs pas atar. Sonrasında 3 numaralı alanda içeriye ‘’V Kat’’ 

yapıp tekrardan 4 numaralı pozisyonda topu ‘’tek zamanlı’’ olarak alır ve 5 numarada sola adım 

aldatması ‘’jab step’’ yaptıktan sonra 6 numarada sağ el ile ortadan ‘’sağ turnike’’ atar.  

Turnike sonrası 7 numarada topu alıp potaya atar ve yüksek ‘’ribaund’ alır. 8 numaradan sonra 

dışarıda duran koça ‘’baş üstü pas’’ vererek sola doğru 9 numaralı pozisyona kat eder.  

Kattan sonra koçtan pası alarak 10 numarada sol el ile karşısındaki kukaya hareket eder ve ilk 

kukada 11 numarada ‘’önden yön değiştirerek’’ diğer kukaya ilerler.  

12 numaraya geldiğinde tekrar ‘’önden yön değiştirerek’’ 13 numaralı kukada sol elden sağ ele 

bacak arası yaparak 14 numaralı kukaya gelir. Burada ise sağ elden sol ele bacak arası yön 

değiştirme yaparak 15 numaralı pozisyonda sol turnike ile devam eder.  

Sol el ile 16 numaraya geldiğinde ise sol el ile sağ eline arkadan yön değiştirerek 17 numaraya 

ilerler ve burada tekrar arkadan yön değiştirerek 18 numara gelir. 18 numarada ‘’reverse’’ yön 

değiştirmesi yaparak 19 numaraya gelir ve burada tekrar ‘’reverse’’ yaparak 20 numaralı 

istasyona gelir. Burada dripling üstü ‘’stop jump shot’’ kullanır ve sonrasında koçtan pas alarak 

driplingiz şut ile parkuru tamamlar. 

Madde – 3 Sınav Parkuru Not Bilgisi  

Değerlendirme; yirmi (20) tekniğin uygulanması esasıyla, yüz (100) tam puan üzerinden 

aşağıdaki şekilde notlandırılır. 

 0-5 puan arasında yapılan değerlendirmeye göre, sıfır puan ‘’gözlenmedi’’,  

 1 puan ‘’zayıf’’,  

 2 puan ‘’orta’’,  

 3 puan ‘’iyi’’,  

 4 puan ‘’çok iyi’’,  

 5 puan ise ‘’mükemmel’’, şeklinde puanlanmıştır.  

Puanlamada yapılacak her bir teknik 0-5 puan arasında puanlanacaktır.  

 


