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Şınav, squat ve performans 
testleri

DAYANIKLILIK TESTİ

TOP İLE ÇEVİKLİK 
TESTİ

40 m + 80 m sürat

UYGULANACAK OLAN 
SEÇİLMİŞ RAGBİ ATLETİK 

PERFORMANS ve BRANŞA 
ÖZGÜ TESTLER TESTLERİ

BRANŞA ÖZGÜ 
TESTLER



SÜRAT (40 M) (80 M)
KISA MESAFE KOŞUSU

• Amaç : Hız yeteneğini değerlendirmek.

• Ekipman : Fotosel, şerit metre ve koni.

• Tanımlama : Sporcu komutla belirlenen alanda 40 m ve 80 m koşar. Sporcuya iki deneme hakkı verilir ve

en iyi zaman kaydedilir .



ÇEVİKLİK TESTİ
T-TEST

Amaç : Çeviklik yeteneğini değerlendirmek.

Ekipman : Fotosel, Ragbi Topu, Mezura ve İşaretleyiciler.

Tanımlama : Sporcu başlangıçta durur ve komut ile birlikte sprinte başlayarak A işaretinin çevresinden

koşar. Daha sonra B işaretine koşar ve aşağıdaki dört işaret arasında zikzaklar çizer, sonuncunun etrafında koşup

zikzaklar yaparak B işaretine geri döner. Ardından C işaretine ve oradan bitiş çizgisine koşar. Sporcu topu iki eliyle

tutmalıdır. Sporcu işaretçilerden birine kayarak dokunursa test tekrar yapılmalıdır. Sporcuya iki deneme hakkı verilir

ve en iyi zaman kaydedilir .



DAYANIKLILIK TESTİ

2.TEST
5 metre aralıklarla 3 kuka ve 4. kuka son kukadan 10 metre ileride düz
bir koşu alanı yapılır.
sporcu ilk kukadan yerde uzanarak başlangıç yapar. 2. kukaya giderek
1.kukaya döner ve yere yatar, sonra 3. kukaya gider baştaki kukaya
döner tekrar yatar, 4. kukaya gider ve başa döner.
Setler şu şekildedir;

1+ 2 tekrar +2 tekrar + 4 tekrar +1
setler arası dinlenmeler
15 saniye 30 saniye 45 saniye 60 saniye



TEST ADI SÜRE

ŞINAV 1 DK

SQUAT 1 DK

İLERİYE ÇİFT VE TEK AYAK ATLAMA
(SAĞ, SOL)

MESAFE ÖLÇÜMÜ

GERİYE SAĞLIK TOPU FIRLATMA
(AYAKTA)

MESAFE ÖLÇÜMÜ

DİKEY SIÇRAMA MESAFE ÖLÇÜMÜ



BRANŞA ÖZGÜ TESTLER
TACKLE VE ATAK TESTİ

Tackle ve atak testi için 10 metre alanda 1 e 1 karşılaşma olacaktır.
Sporcular maçta karşılaşabileceği durumlar göz önüne alınarak karşısında her 
mevkiden sporcu ile karşılaşacaktır.

Taviz vermemek adına defans oyuncusu tackle testi olurken elinde topla atak 
yapacak olan sporcuda atak testine tabi tutulacaktır.
Her sporcunun 3 defans 3 atak hakkı olacaktır.

Amaç: defans oyuncusu rakibini durdurmalı ve düşürmelidir.
Amaç: atak oyuncusu defansı geçip sayı bölgesinde sayı yapmalıdır.



BRANŞA ÖZGÜ TESTLER

PAS ATMA VE YAKALAMA TESTİ

Pas testi
Hareketli halde duran hedefe pas atma 10 metre (5 hak)

Pas atış hızı ölçümü yapılacaktır.
Amaç: topun düz ve hedefe en hızlı şekilde ulaşmasıdır.

Topun hedefe gidişi ve hız ölçümü ayrı ayrı değerlendirilecektir.

Yakalama testi: 
10 metre mesafeden gelen düz pasları yakalamak için sporculara 3 hak 
verilecektir.



KİCK ATMA VE YAKALAMA TESTİ

Oyun kurucular için convercion testi sağ sol ve ortadan olmak şartıyla 
22 metre çizgisinden üzerinde 3 atış hakkı verilecektir.
Oyun kurucuları saha içerisinde belirlenen bölgelere 
başlangıç vuruşu yaptırılacaktır. (3 atış)

Bütün oyuncular için yukarıdan gelen topu yakalama testi olacaktır.
Düzgün gelen vuruşlar için sporcular 3 yakalama hakkına 
sahip olacaktır.



TESTLER İÇİN DEĞERLENDİRME ORANLARI

BRANŞA ÖZGÜ TESTLER %30 Oyun kurucular için kick testi %5

ÇEVİKLİK TESTİ %15

DAYANIKLILIK TESTİ %20

SÜRAT TESTİ %15

PERFORMANS TESTİ %20 

Not: Her mevki kendi arasında değerlendirilecektir.


