# Evde Kal..!
Değerli Antrenör Dostlarımız ve Sevgili Sporcularımız,
Hepinizin bildiği gibi içerisinde bulunduğumuz olağanüstü durumu en az hasarla atlatabilmek için evlerimize
kapanmış durumdayız. Sosyal izolasyonumuzu sağlamaya ve hem kendimizi hem de sevdiklerimizi güvenli
ve sağlıklı bir ortamda tutmaya çalışıyoruz.
Bu durum sağlığımız açısından bizlere ihtiyaç duyduğumuz konforlu ortamı sağlasada hepimizin gelecek
hayalleri olduğunu biliyoruz. Hepimiz, içerisinde bulunduğumuz bu günlerin geride kaldığı ve hem bireysel
hem de toplumsal hayallerimiz için ter dökmeye devam edeceğimiz günlere en kısa zamanda ulaşabilmeyi
diliyoruz. Ancak yine hepimizin aklında ki en önemli soru; bu sürecin daha ne kadar devam edeceği?
Bizler, her bir Ok’da hedefi olan, her yayı çektiğinde hem zihinsel hem de fiziksel olarak tüm limitlerini
zorlamaya alışmış insanlarız. Bizler, hayatı yay penceremizden izleyen ve bu pencereden baktığımızda
görmek istediklerimiz için her türlü bedeli ödemeye hazır olan sporcularız. Biliyoruz ki, okçuluk, hem fiziksel
hem de zihinsel olarak hazır ve güçlü olmayı gerektiren bir spor dalıdır.
Tüm bunları değerlendirdiğimizde evlerimizde olmayı bir problem olarak görmekten vazgeçip, bu süreci en
az kayıpla atlatmak için çalışmalı ve çözüm odaklı düşünmeliyiz!
Bu sebeple, Türkiye Okçuluk Federasyonu Milli Takım Teknik Ekibi olarak hedeflerinden uzaklaşmak
istemeyen sporcularımız için bir dizi etkinlik önerisi hazırladık. Sahip olduğumuz kısıtlı imkan ve mekanlarda
yapılabilecek fiziksel ve zihinsel antrenman metotlarını sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Fiziksel Antrenman Önerileri;
• Ok atışı sırasında günlük hayatımızda kullanmadığımız bir çok kas grubunu kullanarak iskelet sistemimizi
alışık olmadığı düzlemlerde baskı altına alıyoruz. Bu sebeple ok atışı yapamasak da bu kas gruplarını ve
dokuları uyarmalı, aktif halde tutmaya ihtiyacımız vardır.
• Özellikle genel stabilizasyonumuzu sağlayan Core Bölge Kasları ile çekiş sırasında sırayla aktive ettiğimiz
ön kol, üst kol, omuz ve sırt kaslarımızın düzenli olarak çalıştırılmasına ihtiyacımız vardır.
• Ayrıca vücudumuzun üst bölgesinde gerçekleşen ok atma hareketi için gerekli kuvvetin zeminden
alınarak yine vücudumuzun üst bölümlerine aktarılmasını sağlayan bacak kaslarımızın aktive edilmesine
ihtiyacımız vardır.
• Bütün bunların dışında teknik yeterliliklerimizin ve fiziksel kuvvet dağılımının temelini oluşturan denge
çalışmaları da üzerinde zaman harcamamız gereken özellikler arasındadır.
• Uygulama çeşitliliği için farklı materyaller ile farklı düzlemlerin kullanılması gerektiğini unutmamalıyız.
• Ayrıca sporda başarı elde etmek, bir sonraki antrenmana hazır çıkabilmek ve sakatlıklardan korunmak
için toparlanma sürecinin ne kadar önemli olduğunun unutmayalım. Bazen sıcak veya soğuk su duşları
bazen de basit masaj uygulamaları performans gelişimi açısından hayati önem taşımaktadır.
Buna bağlı olarak aşağıda yer alan antrenman çeşitleri sporcunun vücut ağırlığı veya çok basit
materyaller ile kapalı alanlarda uygulanabilir;

•
•
•
•
•

Core Training
Core & Cardio Training
SPT - Özel Kuvvet Egzersizi
Lastik Band Egzersizleri
FMS - Fonksiyonel Hareket Sistemi Egzersizleri
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Zihinsel Antrenman Önerileri;
Sporcuların mevcut fiziksel antrenmanlarının yanında başarıya bir adım daha yaklaşabilmeleri adına zihinsel
antrenmanlar büyük önem taşımaktadır. Zihinsel antrenmanlar, günlük antrenman rutinlerinin yanında
destekleyici olmakla beraber, sakatlık veya günümüzde yaşanan COVID-19 salgını gibi spordan uzak kalınan
dönemlerde hem spordan uzaklaşmamayı
sağlamakta hem de spora geri dönüşü önemli ölçüde
kolaylaştırmaktadır.
Zihinde canlandırma antrenmanını iki şekilde uygulamaktayız;
1. Rahat bir şekilde oturarak veya uzanarak. (Uygulama-A)
Burada sadece oturulacak ya da uzanılacak ve herhangi bir fiziksel hareket yapılmayacaktır.
2. Ayakta fiziksel olarak birebir atış pozisyonunda durarak. (Uygulama-B)
Ayakta atış yaptığınız pozisyon alınarak, hayali bir hedef ve yay/ok varmış gibi atış tekniğiniz son taşıma
evresine kadar uygulanacaktır.
Zihinsel antrenmanı yapacağınız ortam mümkün olduğunca dikkatinizi dağıtmayacak ve antrenmanınızı
bölmeyecek bir ortam olmalıdır. Gözlerinizi kapatın ve birkaç defa derin nefes alarak vücudunuzu rahatlatın.
Hayal edebildiğiniz en net ortamı (yarışma sahası, antrenman sahası vb.) Olabildiğince tüm detayları
(sahadaki tüm detayları, sesleri, yayınızı, kirişi vb.) görmeye, hayal etmeye çalışın.
Zihinde canlandırma antrenmanları sırasında hayal edeceğiniz atışlar; en başarılı atışlarınız veya
olarak gerçekleştirmeyi hedeflediğiniz atışlar olmalıdır.

teknik

Buna bağlı olarak aşağıda ki düzende bir zihinsel antrenman döngüsü izlemek uygun olacaktır;
•
•
•
•
•
•

Pazartesi: Uygulama-A (18 ok)
Salı: Uygulama-A (24 ok)
Çarşamba: Uygulama-B (18 ok)
Perşembe: Uygulama-B (36 ok)
Cuma: Uygulama-A (24 ok)
Cumartesi: Uygulama-B (36 ok)

Antrenman Programı;
Fiziksel hazırlık sürecinde gerçekleştireceğiniz antrenman çeşitleri kadar zamanlaması da çok önemlidir.
Sadece doğru zamanda ve doğru sırayla yapılan antrenman ile vücudumuzu hazır tutmak ve ok atamadan
geçirdiğimiz dönemi doğru değerlendirmek mümkün olacaktır. Plansız ve düzensiz olarak yapılan her
uygulama sıradan bir fiziksel aktivite olmaktan öteye geçemeyecektir. Aşağıda ki haftalık programa göre
belirlenmiş uygulama takvimini takip eden sporcularımızı için ok atışı yapamadan geçen bu süreç önemli bir
fiziksel hazırlık ve kazanım olarak fark yaratacaktır;

Gün / Saat

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Cumartesi

09:00 ~ 12:00

SPT - Özel Kuvvet
Egzerszleri

Core Training

SPT - Özel Kuvvet
Egzerszleri

Core Training

SPT - Özel Kuvvet
Egzerszleri

Core Training

15:00 ~ 18:00

Lastik Band
Egzersizleri

FMS - Fonksiyonel
Hareket Sistemi

Core & Cardio
Training

Lastik Band
Egzersizleri

FMS - Fonksiyonel
Hareket Sistemi

Sıcak - Soğuk - Sıcak
Duş Uygulaması

Sıcak - Soğuk - Sıcak
Duş Uygulaması

Zihinsel Uygulama A
(24 Ok)

Zihinsel Uygulama B
(36 Ok)

Pazar

İstirahat

İstirahat

18:00 ~ 19:00

Sıcak - Soğuk - Sıcak
Duş Uygulaması

Sıcak - Soğuk - Sıcak
Duş Uygulaması

Sıcak - Soğuk - Sıcak
Duş Uygulaması

19:00 ~ 20:00

Zihinsel Uygulama A
(18 Ok)

Zihinsel Uygulama A
(24 Ok)

Zihinsel Uygulama B
(18 Ok)

Zihinsel
Uygulama B (36
Ok)

-

***Programda yer alan egzersiz örnekler için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz;
https://1drv.ms/u/s!AmasF4EE1Z9SgU_HWtCwZ3X0zfr_?e=u0qiCV
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