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Abstract 
The aim of this study is to search the effects of combined training which is 
applied to 12-14 year old soccer players on their performances. 
Thirty soccer players of Gülspor Club voluntarily participated in this study. 
Players were divided into two groups as combined training group (n: 15) and 
conventional training group (n: 15). Experimental group were at average age of 
13,3±0,7, average height of 158,1±9,9 cm, average weight of 48,2±11,4, while 
control group were at average age of 13,2±1,5, average height of 154,7±15,1 
and average weight of 44,2±11,4. At the end of six week training period, both 
group were given ,as pre-test and post-test, physical (height, weight), 
physiological (heart rate, tension, body temperature), bio-motoric (force, 
speed, flexibility) and technical (foot-tech) tests. As a result of the comparison 
of the second measurement of both group, it was founded that there were 
significant differences between the physiological characteristics such as body 
temperature beginning values; the bio-motoric characteristics such as push-up, 
vertical jump, horizontal jump and the values of 10-20-30-50 metres sprint, 
triceps press and leg curl in the circle measures of single shoulder and the 
Technical Test (FOOT-TECH) (p<0,05). 
Based on the data acquired, it was founded that the players who did combined 
training better improved physiologically, biomotorically and technically than 
the ones who did conventional training.  
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Özet 
Bu çalışmanın amacı 12–14 yaş erkek futbolculara uygulanan kombine 
antrenmanlarının performanslarına etkisinin araştırılmasıdır. 
Araştırmaya Isparta Gülspor kulübünde futbol oynayan 30 çocuk gönüllü olarak 
katıldı. Futbolcular, kombine antrenman yapan(KAG) grup (n:15) ve 
konvansiyonel (normal) antrenman yapan grup(NAG) (n:15) olarak iki grup 
oluşturuldu. Kombine antrenman grubu  (n:15) futbolcuların ortalama yaşı 
13,3±0,7 yıl, boy ortalaması 158,1±9,9 cm, vücut ağırlığı 48,2±11,4 kg’dı. 
Konvansiyonel (normal) antrenman grubu (n:15) futbolcuların ortalama yaş 
13,2±1,5 yıl, boy ortalaması 154,7±15,1 cm vücut ağırlığı 44,2±11,4 kg’dı. Her iki 
gruba da, fiziksel (boy,kilo), biyomotorik (kuvvet, sürat, esneklik) ve teknik 
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(FUTTEK) testler uygulandı. Her iki gruba da altı (6) haftalık antrenman 
uygulandı. Grupların son testleri independent t testi ile karşılaştırıldı. 
İki gurubun karşılaştırılması sonucu biyomotorik özelliklerden; (şınav, dikey 
sıçrama, yatay sıçrama ve on-yirmi-otuz-elli metre sürat değerleri, triceps press 
ve leg curl ve Teknik (FUTTEK) test arasında anlamlı fark olduğu bulundu 
(p<0,05). KAG ve NAG grubunun son kuvvet testleri karşılaştırıldığında; triceps 
press ve leg curl kuvvet testleri arasında anlamlı fark bulundu (p<0,05). KAG  ve 
NAG gruplarına uygulanan teknik (FUTTEK) test değerlerini arasında anlamlı 
fark belirlendi (p<0,05). 
Elde ettiğimiz verilere dayanarak. KAG yapan futbolcuların, NAG yapan 
futbolculara göre,  biyomotorik ve teknik (FUTTEK) özelliklerinin daha iyi 
geliştiği tespit edilmiştir. 

 
1. Giriş 

Futbol değişik sportif kombinasyonlar (aldatma, durma, ani hareket, sprint, 
sıçrama şut) içerdiğinden dolayı tüm dünyada zevkle izlenen bir spor dalıdır. 
Ancak sporcuların sportif başarıları ve daha verimli müsabaka yapmaları için tüm 
fizyolojik, morfolojik ve tekniksel yönlerden analizlerinin yapılması gerekmektedir 
(Zagas et al, 2005).  
Futbol, alt ve üst yapısıyla bir eğitim-öğretim sürecini gerektiren bir oyundur. 
Futbolcular, eğitim-öğretim süreçleri içerisinde futbolun, fiziksel, teknik, taktik, 
psikolojik ve sosyal boyutlarını bilmek ve kazanmak zorundadır. Bu futbolcunun 
yüksek başarı ortaya koyması, daha sağlıklı bir futbol yaşantısı geçirmesi ve futboldan 
zevk alması için zorunludur (Konter 2004). 
Uzmanlar tarafından bir oyun olarak kabul edilen futbol, gençlerin ruhen ve bedenen 
sağlıklı olmalarını sağlar. Bunun yanında sosyolojik ve psikolojik acıdan gelişimlerini 
de olumlu yönde etkiler. Bu nedenle futbol, bir eğitim vasıtası olarak kabul edilmektedir 
(İnal 2003). 
Birçok alanlarda büyüklüğünden bahsedilen futbolda kendi kaynağını yaratabilmesi 
açısından altyapıda futbolcu yetiştirmek büyük önem kazanmaktadır. Günümüzde 
Barselona futbolu bu konuya en iyi ışık tutan örnek olmuştur. Son zamanlara karşı 
çocuk futbolu ve yapılanması hep üst yapıların gölgesinde kalmış hatta unutulmuştu. 
Veya önemi konusunda bilinçlenme yeterli değildi. Çocuk ve genç futbolunun önemi 
anlaşılmaya başlayınca çocuk futbol antrenmanlarının da sistemli ve bilimsel yapılması 
zorunlu oldu. Bu zorunlulukla beraber çocuk ve genç antrenman metotları üzerine 
binlerce çalışma yapılması ihtiyacını doğurmuştur. 
Ülkemizde de çocuk ve genç nüfus oranı düşünüldüğünde futbolda alt yapı üzerine 
düşülmesi gerekliliği ve bu konularda bilimsel metodoji ve çalışmaların yapılması 
gerekmektedir. Bu anlamda çocuk futbol antrenmanları bilinçli, bilimsel ve organize 
olmak zorundadır. Çocuk ve gençlerin antrenman programları planlanırken çocuk ve 
gençlerin fiziksel, fizyolojik, zihinsel ve psikolojik olarak büyüme ve olgunlaşma 
süreçleri gözden geçirilmelidir (Eniseler 2009 ). 
Johan Kruyff “futbolun birinci hedefi oyun kalitesidir” sözüyle futbol maçlarını 
tiyatrolara benzetmiş, oyunculara dikkat çekmiştir. Bu bağlamda futbola yeni teknik ve 
özellikler katan futbolun yaratıcılarına daha fazla değer verilmeli ve daha iyi işlenmesi 
gerekmektedir. Bu çalışmada çocuklara uygulanan kombine futbol antrenmanlarının 
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bazı fiziksel ve biyomotorik özelliklere etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır (Akşar ve 
ark., 2006). 
2. Kombine Antrenman 

Kombine antrenman, sporcuların temel biomotorik ve teknik-taktik özelliklerini 
birbiriyle ilişkilendirerek yüklenme şiddetlerine göre birim antrenman içerisinde 
orantısal olarak yaptırılan antrenman modelidir (Kılınç, 2011). 

Pek çok spor dalında patlayıcı işleri/görevleri başarılı bir şeklide yapabilme 
yeteneği dayanıklılık ve güce bağlıdır (Fleck ve Kraemer, 2004). Sporcunun kas 
gücünü artırmaya çalışan pek çok antrenman yöntemi vardır. Yaygın şekilde bu 
yöntemler ya dayanıklılık (ağırlık kaldırma) ya da pliyometrik (atlama) 
antrenmanlarının bazı biçimlerinden oluşur. Araştırmacılar bu her iki antrenman 
biçimlerinin bireysel açıdan etkilerini ve dikey sıçrama, kalça eklemi ve kalça gücü 
ve 1 tekrarlı maksimumları gibi faktörleri birleştirmeyi çalışmışlardır. Bu iki 
çalışma şeklinin bileşiminin çoğu durumda tek başına olandan daha iyi sonuçlar 
ürettiğini göstermiştir (Adams et al., 1992). 

Spor bakımından bileşik antrenman, çalışma olarak dayanıklılık ve pliyometrik 
antrenmanın bileşimi anlamında kullanılır. Çalışmalar sürekli ve tutarlı biçimde 
hem dayanıklılık hem de pliyometrik çalışmanın tek başına dikey sıçrama 
biçiminde güç çıktısını arttırabileceğini, iki ürünün bileşimiyle en yararlı 
sonuçların alınabileceğini bulmuştur (Adams et al., 1992; Kotzaminidis et al., 
2005). 
Diğer bir çalışmada bileşik antrenman yürüten kişiler sadece dayanıklılık ve güç 
çalışması yürüten kişilere göre squat sıçramalarını, ters hareket 
(countermovement) sıçramalarını ve 30 metre koşu sürelerini önemli ölçüde daha 
iyi geliştirmişlerdir (Kotzaminidis et al., 2005). Concarctik ve gergin refleks 
özelliklerinin artmasıyla, bileşik antrenmanın hem kassal dayanıklılığı ve gücü hem 
de eşzamanlı olarak belirli bir işe yönelik hareket hızını arttırdığına inanılır 
(Kotzaminidis et al., 2005; Baker 1996). 

Bileşik antrenman programının tasarımını seçmeksizin, dayanıklılık (kondisyon) 
antrenörleri genellikle çalışma programına pliyometrinin katılmasının dayanıklılık 
programından sonra yapılmasını ve temel bir dayanıklılığın önceden 
oluşturulmasını önerirler (Adams et al., 1992). 

3. Yöntem 

Araştırmaya Isparta Amatör Küme Takımlarından Gülspor’da U-12, U-13 ve U-14 
Liginde oynayan toplam 30 futbolcu gönüllü olarak katıldı. Birinci grup (kombine 
antrenman grubu) n:15 öğrenci ortalama yaş 13.3±0.7 yıl, 158.1±9.9 cm, vücut 
ağırlığı 48.2±11.4 kg ve ikinci (konveksiyonel antrenman grubu) grupta n: 15 
öğrencinin ortalama yaş 13.2±1.5 yıl, boy ortalaması 154.7±15.1 cm vücut ağırlığı 
44.2±11.4 kg’dır. Araştırmaya katılan öğrencilerin çoğunluğu daha önce futbolla 
uğraşmışlardı. Kombine antrenman grubu altı hafta boyunca haftada üç gün ve 
günde 90 dakika antrenman yapmışlardır. Konveksiyonel (normal) antrenman 
grubu da kendi takımıyla antrenmanlarını sürdürmüştür.  
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3.1. Kuvvet Testleri 

Squat Dikey Sıçrama Testi: Takei Physical Fitness Test Jump (T.K.K. 5106 model-
Japan) marka cihaz ile eller bel bölgesinde ayaklar omuz genişliğinde açık vücudun 
üst bölgesi dik pozisyon aldıktan sonra dizleri yarım bükerek kalça seviyesini diz 
seviyesine kadar indirdikten sonra yukarı doğru tüm gücü ile sıçraması istendi ve 
düşüş noktası olarak da aynı noktaya düşmesi istendi. İki deneme yaptırıldı en iyi 
derece cm. cinsinden kaydedildi.  

Şınav Testi: Şınav Testi (30 sn/adet); sporcular minderin üzerine yüz üstü 
yatarlar. ‘Hazır!’, komutuyla sadece ayak parmakları yere temas edecek şekilde 
eller omuz genişliğinde açık, kollar ve vücut gergin pozisyona gelir. ‘Başla!’, 
komutu ile ‘Dur!’, komutuna kadar dinlenmeksizin 30 sn. de gerçekleştirebildikleri 
kadar tekrar sayısı ölçüm sonunda adet olarak kayıt edildi. 

Mekik Testi: Mekik Testi (30 sn/adet); sporcular minderin üzerinesırt üstü 
yatarlar. ‘Hazır!’, komutuyla eller omuz genişliğinde açık, kollar ve vücut gergin 
pozisyona gelir. Ayak tabanları yere temas edecek konumda ve ayaklarından 
tutularak, ‘Başla!’, komutu ile ‘Dur!’, komutuna kadar dinlenmeksizin 30 sn. de 
gerçekleştirebildikleri kadar tekrar sayısı ölçüm sonunda adet olarak kayıt edildi.  

Yatay (Durarak Uzun Atlama) Testi: Sporcular işaretlenmiş çizginin arkasından, 
çift ayak ile maksimal efor kullanarak en uzun mesafeye atlamaya çalışmıştır. 
Başlangıç ile sporcunun çizgiye en yakın bıraktığı iz arasındaki mesafe metre 
cinsinden ölçüldü. Deneklere 2 defa tekrar ettirildi. Ve en iyi değer kaydedildi. 
1(1RM) Maksimal Kuvvet Testi: Sporcu belirlenen kondisyon aletlerinde teknik 
olarak uygun pozisyonda yerleşimi yapılır. Sporcunun maksimum olarak 
kaldırabileceği ağırlık miktarını belirleyebilmek için 2 deneme yaptırıldıktan sonra 
en üst değerde kaldırmış olduğu ağırlık kilogram cinsinden kaydedildi. Bir 
maksimum tekrarları belirlenen araçlar; Biceps Curl, Latt Pully, Leg Curl, Calf 
Raise, Butterfly, Leg Extansiyon, Abdominal, Triceps Press’dir. 1RM Atatürk spor 
salonu kondisyon merkezinde bulunan Precor (USA) marka kondisyon araçlarında 
1 RM tekrar alındı. 
3.2. Sürat Testleri 

On (10), Yirmi (20), Otuz (30), Elli (50)  Metre Koşu Testi: Sürat testleri: 
Tecnequie marka fotosel ve programlanmış bilgisayar sisteminde sporcu yüksek 
çıkış tekniğinde başlangıç fotosellerinin 50 cm. ön kısmından çıkış yaparak diğer 
fotoselli ara geçiş noktasından geçerek elde ettiği (program üzerinden) değer 
saniye salise cinsinden kaydedildi. 

Esneklik Ölçümü: Yere oturun ve çıplak ayak tabanınızı düz bir şekilde test 
sehpasına dayayın. Gövdenizden (bel ve kalça) ileri doğru eğilin ve dizlerinizi 
bükmeden elleriniz vücudunuzun önünde olacak şekilde uzanabildiğiniz kadar öne 
uzanın. Bu şekilde en uzak noktada durmaya çalışın. Test yapanın, değerleri doğru 
okuyabilmesi için, en uzak noktada, öne yada geriye esnemeden 1-2 sn beklemeye 
çalışın. Test yapan kişi, deneğin yanında durur ve deneğin dizlerinin bükülmesini 
engeller 
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3.3. Teknik (Futtek) Test 

Test bataryasından geçmeden önce; ortam ısısı, vücut ısısı, tansiyon ve kalp atım 
sayıları alınmış sonra sırası gelen sporculardan hazır olduklarında çıkmaları ve 
hazır olan sporcular fotoselin başlangıç çizgisinden çıkmış, önce 10 metre koşu 
sonra sırasıyla 5 metre dripling, arkasından 5 metre mesafedeki minyatür kalelere 
istediği ayakla gol vuruşu, diğer duran topuda diğer minyatür kaleye gol vuruşu 
yapması istenmiş, 6 adet 40 santim mesafedeki koniler arasından diz çekerek 
sarkaç topa kafa vuruşu ve 6 adet sağlı-sollu huninin etrafından topla slalom yapıp 
slalom yaptığımız topla kalenin önündeki altı pas üzerinde 5 metre çapındaki 
dairenin içine havadan isabetli orta yapılmasını ve peşinden ceza sahasının 
üstünden kaleye 18 metre mesafede, iki kale direkleri hizasında ve bir penaltı 
hizasında duran üç adet topu kaleye yerden 1 metre yükseklikte çekilmiş ipin 
üzerinden ve üst direğin altından sağ, sol ve istediği ayakla gol yapması istenmiş ve 
sonra bitirişe kadar yüzde yüzle koşması istenmiştir. Sonuçta yaptığı derece 
dikkate alınarak; minyatür kalelere attığı topların isabetli olmaması, diz çekerken 
konilerin atlanması, sarkaç topa kafa vurmayı unutması, slalomda hunilerin 
atlanması, isabetsiz yapılan ortalar ve büyük kaleye gol vuruşlarındaki isabetsiz 
vuruşların 1 ceza puanı olarak test derecelerine eklenerek gerçek test değerleri 
dereceleri alınmıştır. ( Tabaklar, huniler ve engeller arasındaki mesafeler 
ölçülürken,  bu objeler ölçülere dâhil edilmiştir). 

Şekil 1. Futtek testi yarı saha görüntüsü 
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Tablo 1. Altı (6) Haftalık Uygulanan  Makro Kombine Antrenman Programı 
Yüklenme Şiddetleri 

1 DÖNEM DÖNEM I DÖNEM II  
2 AY KASIM ARALIK OCAK 
3 HAFTA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
5 SAĞLIKLI KATILIM 1 - - - - - - - - 1 

6 PERFORMANS TEST 1 - - - - --- - - - - - 1 

7 

H
AF
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K
  

YÜ
K

LE
M

E 
Şİ

D
D

ET
İ 

100                
 

 
 
    

90 

80 
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Ü

K
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N
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E 
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D
D
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100 

  

90 
60 
50 
40 

   

9 
H

A
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A
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K
 

A
N

TR
EN

M
A

N
 

PR
O

GR
A

M
I 

PAZARTESİ     1 1 1 1 1 1     
SALI                     

ÇARŞAMBA     1 1 1 1 1 1     
PERŞEMBE                     

CUMA     1 1 1 1 1 TEST     
CUMARTESİ       

   
        

PAZAR     TEST  M M  M M M     

10 

TO
PL

AM
 

ANTRENMAN GÜN 
SAYISI     3 3 3 3 3 2     

11 MAÇ SAYISI       1 1 1 1 1     

12 TATİL GÜNÜ SAYISI     3 3 3 3 3 3     

13 ANTRENMAN SAYISI     3 3 3 3 3 2     

14 ANTRENMAN ZAMANI     16 16 16 16 16 16     

15
 

B
İY

O
M

O
TO

R
İK

 
YÜ

K
LE

N
M

E 
Şİ

D
D

ET
LE

R
İ 

 

KUVVET %     40 30 40 30 40 30     

SPRINT  (%)     10 10 10 10 10 10     
DAYANIKLILIK(%)     20 30 20 30 20 30     

TEKNİK (%)     10 10 10 10 10 10     
ESNEKLİK %     5 5 5 5 5 5   

KOORD.%     15 15 15 15 15 15     

16 TOPLAM % 100     100% 
100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
%     
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Tablo 2. Makro (Altı Haftalık) Uygulanan Kombine Antrenmanının Haftalık 
Programı  

GÜLSPOR U–14 FUTBOLTAKIMINA UYGULANAN 6 HAFTALIK KOMBİNE  
FUTBOL ANTRENMAN PROGRAMI 

 PAZARTESİ ÇARŞAMBA CUMA 

1.
 

H
AF

TA
 

5 dk Antrenmanın içeriği ve 
hedefinin tanıtılması ve bu 

amaca ulaşmak için 
antrenmanda ne yapılacağının 

açıklanması 
20dk ısınma 

5 dk koordinasyon 
55 dk kombine 

antrenman(kuvvet,sürat,çabuklu
k ve beceri) 

10 dk toparlanma  

20dk ısınma 
5 dk koordinasyon 

50 dk kombine antrenman(çabukluk ve 
beceri) 

 
10 dk 8:8 ½ sahada oyun 

10 dk toparlanma 

Salon ve saha 
ölçümler 

 

2.
 

H
AF

TA
 

20dk ısınma 
5 dk koordinasyon 

60 dk kombine 
antrenman(polimetrik, çabukluk 

ve beceri) 
10 dk toparlanma 

25dk F-MARC 11 
60 dk kombine 

antrenman(kuvvet,sürat,çabukluk ve 
beceri) 

10 dk 4 kaleli oyun 
5 dk toparlanma  

20dk ısınma 
5 dk koordinasyon 

50 dk kombine 
antrenman(çabukluk-

sürat -plyometri ve 
beceri) 

10 dk 8:8 ½ sahada 
oyun 

10 dk toparlanma 
(düşük tempoda 

koşu) 

3.
 

H
AF

TA
 

15  dk ısınma(dinamik esneklik) 
60 dk kombine 

antrenman(dayanıklık,  ve 
beceri) 

10 dk oyun 
10 dk toparlanma  

20dk core antrenman 
50 dk kombine 

antrenman(koordinasyon,denge,reaksiyo
n sürati ve beceri) 

10 dk 8:8 ½ sahada oyun 
10 dk toparlanma  

20dk ısınma 
5 dk koordinasyon 

60 dk kombine 
antrenman(polimetri
k, çabukluk ve beceri) 

10 dk toparlanma 

4.
 

H
AF

TA
 

25dk F-MARC 11 
40 dk kombine 

antrenman(polimetrik, çabukluk 
ve beceri) 

15 dk dayanıklılık amaçlı oyun( 
düşük şiddette sınırlı alanda) 

10 dk toparlanma  

10dk ısınma 
15 dk hareketlilik(eklem genişliğini 

arttırıcı eğzersizler) 
55 dk kombine antrenman(çabukluk-

sürat -plyometri ve beceri) 
10 dk toparlanma 

15 dk ısınma 
5 dk koordinasyon 

50 dk kombine 
antrenman(kuvvet, 
sürat, çabukluk ve 

beceri) 
15 dk oyun 

10 dk toparlanma 

5.
 

H
AF

TA
 

20dk ısınma 
50 dk kombine 

antrenman(koordinasyon,çıkış 
kuvveti ve beceri) 

10 dk 8:8 ½ sahada oyun 
10 dk toparlanma (düşük 

tempoda koşu) 

20dk ısınma 
5 dk koordinasyon 

60 dk kombine antrenman(polimetrik, 
çabukluk ve beceri) 

10 dk oyun 
5 dk toparlanma  

25dk F-MARC 11 
 40 dk kombine 

antrenman(adım 
frekansı 

koordinasyonu, 
çabukluk ve beceri) 
15 dk 4 kaleli oyun 
5  dk toparlanma  

6.
 

H
AF

TA
 

15  dk ısınma(dinamik esneklik) 
60 dk kombine 

antrenman(dayanıklık,  ve 
beceri) 

10 dk oyun 
5  dk toparlanma  

15 dk ısınma 
5 dk koordinasyon 

50 dk kombine antrenman 
10 dk 8:8 ½ sahada oyun 

10 dk toparlanma (düşük tempoda koşu) 

 
20dk ısınma 

60 dk kombine 
antrenman(çabukluk-

sürat -plyometri ve 
beceri) 

10 dk toparlanma  
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3.4. İstatistiksel Analiz 

Elde edilen verilerin analizinde SPSS 15.0 for Windows paket programı 
kullanılmıştır. İstatistiksel analiz yöntemi olarak Independent t test kullanılmıştır. 
Ayrıca frekans analizi ve tanımlayıcı istatistiklerden de faydalanılmıştır. 

4. Bulgular 
Tablo 3. Kombine Antrenman ve Konvansiyonel (normal) antrenman yapan 

grubun son fiziksel ölçümlerinin karşılaştırılması 
Parametreler Grup ART.ORT±SS t p 
 
Yaş (yıl) 

K.A.G 13,3±0,7  
0,521 

 
0,606 N.A.G 13,2±0,6 

 
Boy (cm) 

K.A.G 158,4±10,1  
0,102 

 
0,499 N.A.G 154,8±15,1 

 
Vücut Ağırlığı (son ölçüm) (kg) 

K.A.G 48,2±11,4  
0,978 

 
0,337 N.A.G 44,2±11,4 

 
Antrenman Yaşı (yıl) 

K.A.G 2,2±1,3  
-0,063 

 
0,950 N.A.G 2,2±1,5 

Tablo 4. Kombine Antrenman ve Konvansiyonel (normal) antrenman yapan 
grubun son motorik ölçümlerinin karşılaştırılması 

p<0.05*** p<0.01** p<0.001*  

  

Parametreler Grup ART.ORT±SS Art.Ort.Fark t p 

Esneklik (son ölçüm) (cm) K.A.G 24,8±4,3 -4 1,769 0,088 N.A.G 20,8±7,5 

Şınav (son ölçüm ) (sayı) K.A.G 28±2,8 -7,2 5,043 0,001* 
 N.A.G 20,8±4,8 

Mekik (son ölçüm ) (sayı) K.A.G 22,8±2,9 -1,1 1,081 0,289 
 N.A.G 21,7±2,7 

Dikey Sıçrama (son ölçüm ) 
(sayı) 

K.A.G 46,6±6,6 -8,6 3,740 
 

0,001* 
 N.A.G 38±5,9 

 Sağ Ayak Sıçrama (son ölçüm 
)(cm) 

K.A.G 29±4,8 -2,8 1,881 
 

0,070 
 N.A.G 26,2±3,9 

Sol Ayak Sıçrama (son ölçüm ) 
(cm) 

K.A.G 29±5,2 -3,2 1,900 
 

0,068 
 N.A.G 25,8±4,3 

Yatay sıçrama (son ölçüm ) 
(cm) 

K.A.G 172±14 -13 2,584 0,015** N.A.G 159±13,3 

On metre (son ölçüm) (sn/ss) 
K.A.G 1,7±0,1 

0,2 
-

4,062 
 

0,001* N.A.G 1,9±0,1 

Yirmi metre (son ölçüm) 
(sn/ss) 

K.A.G 3,2±0,19 
0,3 

-
3,077 

 
0,005** N.A.G 3,4±0,22 

Otuz metre (son ölçüm) (sn/ss) 
K.A.G 4,7±0,29 

1,3 
-

2,541 
 

0,017** N.A.G 5±0,48 

Elli metre (son ölçüm) (sn/ss) K.A.G 7,6±0,54 1,3 -
2,599 0,015** N.A.G 8,3±0,78 
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Tablo 5. Kombine Antrenman ve Konvansiyonel (normal) antrenman yapan 
grubun son kuvvet ölçümlerinin karşılaştırılması 

Parametreler Grup ART.ORT±SS Art.Ort.Fark t p 

Bicepscurl (son ölçüm) (kg) K.A.G 19,6±13,1 -2,3 0,512 0,613 N.A.G 17,3±11,7 

Tricepspress (son ölçüm) (kg) K.A.G 46,3±16,4 -15 3,091 0,004** N.A.G 31,3±9,15 

Lattpully (son ölçüm) (kg) K.A.G 41±12,1 -3,7 ,911 0,370 N.A.G 37,3±9,7 

Butterflay(son ölçüm) (kg) K.A.G 23±15,5 -3,7 ,684 0,500 N.A.G 19,3±13,7 
Leg extensiyon (son ölçüm) 
(kg) 

K.A.G 68±28 -5,8 ,559 0,580 N.A.G 62,2±23,9 

Legcurl (son ölçüm) (kg) K.A.G 44,3±13,9 -15,3 3,157 0,004** N.A.G 29±12,5 

Calfraise (son ölçüm) (kg) K.A.G 95,3±22,1 -15 1,929 0,064 N.A.G 80,3±20,3 

Abdominal (son ölçüm) (kg) K.A.G 41±17,7 -11 1,821 0,079 N.A.G 30±15,2 
p<0.05*** p<0.01** p<0.001*  

Tablo 6. Kombine Antrenman ve Konvansiyonel (normal) antrenman yapan 
grubun son FUTTEK ölçümlerinin Karşılaştırılması 

Parametreler Grup ART.ORT±SS Art.Ort.Fark t p 

FUTTEK (son ölçüm) (sn) K.A.G 38,5±2,3 5,1 -4,688 0,001* N.A.G 43,6±3,5 

Test değerleri ( son ölçüm) 
K.A.G 48,4±10,6 -16,8 4,603 0,001* N.A.G 31,6±9,2 

K.A.S Başlangıç (son ölçüm)  K.A.G 102,4±13 0,5 -1,045 0,305 N.A.G 107,4±12,7 
K.A.S Testin Sonu (son 
ölçüm)  

K.A.G 165,6±30,9  
3,8 -0,335 0,740 N.A.G 169,4±32,3 

Büyük Tansiyon Başlangıç 
(son ölçüm)  

K.A.G 111,3±15,9 2,7 -0,529 0,601 N.A.G 114±11,2 
 Büyük Tansiyon Test Sonu 
(son ölçüm ) 

K.A.G 124±18,4 0,6 -0,098 0,923 N.A.G 124,6±18,8 
 Küçük Tansiyon Başlangıç 
(son ölçüm )  

K.A.G 74,6±8,3 1,4 -0,357 0,724 N.A.G 76±11,8 
 Küçük Tansiyon Testin Sonu 
(son ölçüm )  

K.A.G 79±5,4 0,4 0,154 0,879 N.A.G 78,6±6,3 
Vücut Isısı Başlangıç (son 
ölçüm) (derece) 

K.A.G 36,5±0,3 -0,4 2,185 0,037*** N.A.G 36,1±0,7 
Vücut Isısı Test. Sonu (son 
ölçüm) (derece) 

K.A.G 36,4±0,3 -0,4 1,970 0,059 N.A.G 36±0,6 
 Ortam Isısı (ön ölçüm) 
(derece) 

K.A.G 7,7±0,4 -0,1 0,357 0,724 N.A.G 7,6±0,5 
p<0.05*** p<0.01** p<0.001*  
K.A.G: Kombine Antrenman Grubu 
N.A.G: Konvansiyonel (Normal) Antrenman Grubu 

Yaptığımız çalışmada kombine antrenman grubunun ön ve son ölçüm boy 
uzunlukları ortalaması sırasıyla 158,1±9,9 cm ve 158,4±10,1cm olarak 
belirlenmiştir. Normal antrenman grubunun ön-son ölçüm boy uzunlukları 
ortalaması ise sırasıyla 154,7±15,1 cm ve 154,8±15 cm olarak ölçülmüştür.  
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Saygın ve ark (2005) yaş ortalamaları 10 ile 12 yaş arasında bulunan toplam 202 
erkek çocuk üzerinde yaptıkları çalışmada boy ortalamalarını 141.43 ± 8.42 cm 
olarak bildirmektedirler.  
İbiş ve ark (2004) yaş ortalamaları 12 ile 14 yaş arasında bulunan toplam 36 çocuk 
üzerinde yaptıkları çalışmada boy ortalamalarını 150.1±8.4cm olarak 
bildirmektedirler.  

İri ve ark (2008) ,16 haftalık çalışma sonrasında boy parametrelerinin ön ölçüm 
ortalamaları 153.25 ±13.92 cm, son ölçüm ortalamaları 154.25 ± 13.60 cm, olduğu 
bulunmuş ve istatistiksel açıdan p<0.01 önem seviyesinde anlamlı farklılığa sahip 
olduğu tespit edilmiştir (İri, 2008). 

Çalışmamızda katılımcıların vücut ağırlık değerleri de incelenmiş ve kombine 
antrenman grubunun vücut ağırlığı ortalaması 48,2±11,4 kg, normal antrenman 
grubunun ise 44,2±11,4 kg olarak saptanmıştır.  
Saygın ve ark (2005) yaş ortalamaları 10 ile 12 yaş arasında bulunan toplam 202 
erkek çocuk üzerinde yaptıkları çalışmada vücut ağırlıkları ortalamalarını 40.73 ± 
8.04 kg olarak bildirmektedirler.  
İri ve ark (2008), deneklerin vücut ağırlığı değerleri; ön ölçüm ortalamaları 44.59± 
13.3 kg, son ölçüm ortalamaları 44.90 ± 12.8 kg olduğu bulunmuş ve istatistiksel 
açıdan p<0,05 önem düzeyinde anlamlı bir farklık tespit edilmemiştir (İri, 2008). 
Erol ve ark (1999), ortalamaları 13 ile 14 yaş arasında toplam 24 erkek 
basketbolcular üzerinde yaptıkları çalışmada vücut ağırlığı ön ölçüm 
ortalamalarını 56.9 ± 12.35 kg olarak, son ölçüm ortalamalarını ise 57.1 ± 11.3 kg 
olarak bildirmektedirler.  

İbiş ve ark (2004), yaş ortalamaları 12 ile 14 yaş arasında bulunan toplam 36 
çocuk üzerinde yapmış oldukları çalışmada vücut ağırlığı değerlerinde deney 
grubu ön ölçüm ortalamaları 39.97 ± 8.25 kg olarak, son ölçüm ortalamalarını ise 
41.77 ± 8.50 kg olarak bildirmektedirler. Kontrol grubu ön ölçüm ortalamalarını 
ise 40.61 ± 8.29 kg olarak son ölçüm ortalamalarını ise 42.44 ± 8.56 kg olarak 
bulmuşlardır.  
Çalışmalarımıza katılan kombine antrenman ve konvansiyonel (normal) 
antrenman grubu sporcularının antrenman öncesi ve sonrası esneklik değerleri 
istatistiksel açıdan anlamlı bulunamamıştır (p>0,05).  
Anıl (1997),“Pliometrik Çalışmaların 14–16 Yaş Grubu Bayan Basketbolcuların 
Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametreleri Üzerine Etkisi” isimli çalışmasında denek 
grubu sporcularının antrenman öncesi esneklik değerlerini 25.73 ± 4.83 cm, 
antrenman sonrası ise 33±4.49 cm olarak tespit etmiş ve anlamlı bir artış 
bulmuştur (p<0,01). Kontrol grubu sporcularının değerini ise ön ölçümde 28.58± 
4.54 cm, son ölçümte 28.17±5.39 cm olarak ölçmüş ve bu değerleri istatistiksel 
açıdan anlamsız bulmuştur (p>0.05).  
Yenal ve ark. (1999) 10-11 yaş çocuklar üzerine yaptığı araştırmada esneklik 
açısından kontrol grubuna göre deney grubunda anlamlı farklılıklar bulmuşlardır.  

Saygın (2003) aktivite düzeyi hafif olan çocuklar ile orta şiddetli olanlar arasında 
esneklik açısından anlamlı farklılık bulmuştur. 
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Çalışmamızdaki sonuçlar bazı çalışmalarla benzerlik göstermişken bazılarıyla 
benzerlik gösterememiştir. Çünkü çalışma süresi esneklik değerlerinin gelişmesi 
önemli bir etkendir. 
Yaptığımız çalışmada antrenman grubunun şınav çekme performansında, leg 
extension, latpully, legcurl, calfrise, abdominal ve triceps press test değerlerinde 
anlamlı düzeyde gelişmelerin olduğu tespit edilmiştir( p<0,05). Bu bulgular 
çocuklara uygulanan kombine antrenmanların kuvvet gelişimine katkı sağlayacağı 
düşüncesini desteklemektedir. 
Yaptığımız çalışmada kombine antrenman ve konvansiyonel (normal) antrenman 
grubunun mekik çekme performansında ön-son ölçüm eşleştirilmiş, test 
sonuçlarına göre bu değerlerde istatistiksel olarak anlamlı derecede farklılık 
görülmemiştir. Bunun çocukların yaşından ve sürenin kısalığından kaynaklandığı 
düşünülmektedir. 
Sevim ve ark. (1996), “Çabuk Kuvvete Yönelik İstasyon Çalışmaya katılan denek 
grubu sporcularının antrenman öncesi mekik değerleri ortalaması 25.33±2.34 
adet/sn iken, bu değer antrenman sonrası %17.92’lik bir artışla 29.87±2.72 
adet/sn bulunmuş ve istatistiksel açıdan (p<0,01) seviyesinde anlamlılık tespit 
edilmiştir.  

Yaptığımız çalışmada kombine antrenman grubunun dikey sıçrama ön ölçüm 
ortalaması 38,9±5,1 cm, son ölçüm ortalaması ise 46,6±6,6 cm, sağ ayak sıçrama ön 
ölçüm ortalaması 24,9±3,6 cm, son ölçüm ortalaması 29,3±4,8 cm, sol ayak sıçrama 
ön ölçüm ortalaması 27,0±6,3 cm, son ölçüm ortalaması 29,2±5,2 cm olarak 
bulunmuştur( p<0,05). Konvansiyonel (normal) antrenman grubu ise dikey 
sıçrama ön ölçüm ortalaması 35,8±6,4 cm, son ölçüm ortalaması ise 38±5,9 cm, sağ 
ayak sıçrama ön ölçüm ortalaması 24,8±4,2 cm, son ölçüm ortalaması 26,23±9 cm, 
sol ayak sıçrama ön ölçüm ortalaması 25,4±5,2 cm, son ölçüm ortalaması 25,8±4,3 
cm olarak bulunmuştur ( p<0,05). 

Saygın ve ark (2005), yaş ortalamaları 10 ile 12 yaş arasında bulunan toplam 202 
erkek çocuk üzerinde yaptıkları çalışmada dikey sıçrama değerlerinde deney 
grubu ön ölçüm ortalamaları 28.47±4.82 cm olarak, son ölçüm ortalamalarını ise 
31.30±5.60 cm olarak bildirmektedirler. Kontrol grubu ön ölçüm ortalamalarını ise 
27.38±5.02 cm olarak son ölçüm ortalamalarını ise 28.72±5.87 cm olarak 
bulmuşlardır. 

Hoffman ve ark. (2006), hareket eğitimi alan 12-14 yaş grubu çocuklarda, dikey 
sıçrama parametrelerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık buldukları araştırma 
sonuçları ile bizim bulgularımız benzerlik göstermektedir. 

Saygın ve ark (2005), yaş ortalamaları 10 ile 12 yaş arasında bulunan toplam 202 
erkek çocuk üzerinde yaptıkları çalışmada dikey sıçrama değerlerinde deney 
grubu ön ölçüm ortalamaları 28.47±4.82 cm olarak, son ölçüm ortalamalarını ise 
31.30±5.60 cm olarak bildirmektedirler. Kontrol grubu ön ölçüm ortalamalarını ise 
27.38±5.02 cm olarak son ölçüm ortalamalarını ise 28.72±5.87 cm olarak 
bulmuşlardır. 
Futbolda dikey sıçrama, mevkilere bağlı önem derecesinde farklılık olmasıyla 
birlikte iyi performans için dikkate alınması gereken bir fiziksel özelliktir. Dikey 
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sıçrama yeteneğinde sıçrama antrenmanlarının etkisi ile ilgili birçok çalışma 
yapılmıştır. Bazı araştırmacılar, pliometrik antrenman ile sıçrama yüksekliğinde 
gelişme olabileceğini bildirmişlerdir (Cronin et al., 2000). 
Yaptığımız çalışmada kombine antrenman grubunun durarak uzun atlama (DUA) 
ön ölçüm ortalaması 164,4±15,9 cm, son ölçüm ortalaması ise 172,0±14,0 cm 
olarak belirlenmiştir. Bu bulgulara göre kombine antrenman grubunun tüm 
sıçrama testlerinde performanslarının anlamlı düzeyde geliştiği 
bulunmuştur(p<0,05). Konvansiyonel  (normal) antrenman grubunun durarak 
uzun atlama (DUA) ön ölçüm ortalaması 157,4±17,2 cm, son ölçüm ortalaması ise 
159±13,3 cm olarak belirlenmiştir. Kombine antrenman ve konveksiyonel 
(normal) antrenman grubunun ön-son ölçüm eşleştirilmiş testi sonuçlarına göre 
bu değerlerde istatistiksel olarak anlamlı derecede farklılık görülmemiştir. 

Yurdakul (1998), “Plyometrik ve Ağırlık Antrenman Programının Üniversiteli 
Erkek Voleybolcuların Dikey Sıçraması ile Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametreleri 
Üzerine Etkileri” adlı çalışmasında pliometrik antrenman grubunun ve ağırlık 
grubunun yatay sıçrama değerini istatistiksel açıdan (p<0,05) seviyesinde anlamlı 
bulmuştur. 

Yapılan benzer bir çalışmada durarak uzun atlama 12-15 yaş grubunun ortalama 
159 ile 184 cm olarak belirlenmiştir (Metiner ve Uluğ, 1993). Pekel ve ark. (2004) 
yaptığı çalışmada 11-13 yaş çocukların durarak uzun atlama test sonuçlarının 
ortalamaları, erkek çocuklarda 181.2±16.2 cm, Aslan ve arkadaşlarının antrene 
çocuklarda yaptıkları çalışmada ise, durarak uzun atlamayı da 206.40±18.59 cm. 
olduğunu belirtmişlerdir (Aslan ve ark., 2002). 

Ziyagil ve ark. (1996) spor yapan çocuklar üzerinde yaptığı çalışmada 10 yaş 
grubunun durarak uzun atlama 157.40±12.76 cm, 11 yaş grubunun durarak uzun 
atlama 147.15±13.55 cm, 12 yaş grubunun da durarak uzun atlama 160.24±13.91 
cm, olarak bulmuşlardır. 

DUA yetisinin gelişimi üzerine Markoviç ve ark (2007) yaptığı bir çalışmada yaş 
ortalaması 20 olan 93 erkek öğrenciye 10 haftalık sprint ve pliometrik çalışmaların 
DUA yeteneğinde (% 3.2) anlamlı düzeyde ilerleme sağladığını göstermişlerdir. 
Yapılan diğer bir çalışmada Paavolainen ve ark (1999) adım uzunluğu mesafesinde 
9 haftalık pliometrik antrenman sonrasında gelişme olduğunu bildirmişlerdir. 
Çalışma sonuçları değerlendirildiğinde DUA özelliğinin her iki grupta da literatür 
sonuçlarıyla uyumlu olduğu görülmektedir. Bununla birlikte kombine antrenman 
ve konvansiyonel (normal) antrenman grupları arasındaki gelişme açısından 
kombine antrenmanların bacak kuvveti üzerinde etkili olduğunu söyleyebiliriz. 
Futbolda bacak kuvvetinin önemi dikkate alındığında bu gelişim önemlidir. 
Yaptığımız çalışmada, kombine çalışmaların sürat üzerindeki etkisi 
değerlendirilmiştir. Bu sonuçlara göre; kombine antrenman gurubunun ön ve son 
ölçüm sonuçlarına göre 10 m sürat ortalaması ön ölçüm 1,8±0,15 saniye son ölçüm 
1,7±0,12 saniye, 20 m ön ölçüm ortalaması 3,3±0,18 saniye son ölçüm ortalaması 
4,7±0,29 saniye, 30 m ön ölçüm ortalaması 4,9±0,26 saniye son ölçüm ortalaması 
4,7±0,29 saniye, 50 m ön ölçüm ortalaması 8,0±0,58 saniye son ölçüm ortalaması 
7,6±0,54 saniye olarak tespit edilmiştir. Konvansiyonel (normal) antrenman 
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grubunun 10 m ön ölçüm ortalaması 1,9±0,1 saniye son ölçüm ortalaması 1,9±0,1 
saniye, 20 m ön ölçüm ortalaması 3,5±0,27 saniye son ölçüm ortalaması 3,4±0,22 
saniye, 30 m ön ölçüm ortalaması 5±0,5 saniye son ölçüm ortalaması 5±0,4 saniye, 
50 m ön ölçüm ortalaması 8,3±0,8 saniye son ölçüm ortalaması ise 8,3±0,7 saniye 
olarak tespit edilmiştir. Kombine antrenman grubu sonuçlarının istatistiksel 
değerlendirilmesinde 10 m, 30 m. sprint ve ivmelenme sürati değerlerinde anlamlı 
derecede gerileme belirlenirken (p<0,05). Konvansiyonel (normal) antrenman 
ölçüm sonuçlarında farklılık saptanmamıştır (p>0,05). Kombine antrenman ve 
konveksiyonel (normal) antrenman grupları arası sprint süresi değerlerinin 
bağımsız testi istatistiksel sonuçlarına göre iki grup arasında hem ön ölçüm 
değerlerinde hem de son ölçüm değerlerinde anlamlı farklılığa rastlanmamıştır 
(p>0,05). 

Meylan ve Malatestia (2009) 14 erkek çocuk üzerine ( 13.3±0.6 yaş) uygulamış 
oldukları bir çalışmada ise 8 haftalık pliometrik antrenman sonrasında 5 m sprint 
ve 10 m sprint sürelerinde sırasıyla % 2.11 ve % 3.72 oranında artış olduğu 
gözlenmiştir.  
Benzer şekilde Rimmer ve Sleivert (2000) tarafından yapılan bir çalışmada 26 
erkek sporcuya 8 haftalık sprint yeteneğine özgü pliometrik antrenman 
yaptırılmıştır. Antrenman dönemi sonunda 10 m sprint performansında anlamlı 
derece iyileşme olduğu rapor edilmiştir ( 1.96 sn. / 1.91 sn.). 

Diallo et al. (2001) 10-12 yaş çocuklara haftada 3 gün uyguladığı egzersiz 
sonucunda 20, 30 ve 40 m sprint değerlerinde anlamlı farklılıklar buldukları 
araştırma sonucu ile bulgular benzerlik göstermektedir. 

Diallo ve ark (2001), 10–12 yaş çocuklar üzerinde yapmış olduğu çalışmada 20 
metre sprint değerlerinde anlamlı farklılıklar bulmuştur.  

Cicioğlu (2000), 14-16 yaş grubu bayan hentbolcular üzerinde yaptığı çalışmada 
deney grubunda 8 haftalık antrenman programı öncesi 20 metre sürat değerlerini 
3.99±0.27 sn, antrenman programı sonrası ise, 3.60±0.23 sn olarak bulmuş, 
kontrol grubunda ise antrenman öncesi değerlerini 4.04±0.34 sn, antrenman 
sonrası ise 4.04±0.34 sn olarak bulmuştur. 

Konuyla ilgili yapılan bir çalışmada maksimal kuvvet ile güç performans ilişkisi, 30 
m sprint testi ve sıçrama testi değerlerinin sonuçlarından değerlendirilmiştir. 
Maksimal kuvvet çalışmaları ile kas grupları ve uygun kaslarda oluşan kas kasılma 
gücünün artışı; yön değiştirme, sprint ve dönüş gibi futbol becerilerinin hız ve 
ivmelenme yeteneğinde artış sağladığı belirtilmektedir (Bangsbo et al., 1991). 

Saçaklı (1998) 14 yaş grubu futbolcularda, 30 m sprint ortalamalarını 4,65 sn 
olarak bulmuştur. Loko et al. (2000) düzenli egzersiz yapan 10-17 yaş çocukların 
kendi yaş ve cinsteki çocuklardan daha hızlı olduğunu belirtmişlerdir. Kien et al. 
(2003) rekreasyon programlarına katılan 10-12 yaş orta okul çocuklarının kendi 
yaş grubu rekreatif spor faaliyetlerine katılmayanlardan daha hızlı olduklarını 
bulmuşlardır. 

Diallo et al. (2001) 10-12 yaş çocuklara haftada 3 gün uyguladığı egzersiz 
sonucunda 20, 30 ve 40 m sprint değerlerinde anlamlı farklılıklar buldukları 
araştırma sonucu ile bulgular benzerlik göstermektedir. 
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Kalkavan (1996) “ Trabzonspor’ lu Minik, Yıldız ve Genç Futbolcuların Fiziksel ve 
Fizyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması” konulu çalışmasında sürat ölçümlerinde 
anlamlı değişmeler olduğu gözlenmiştir. Bu sonuçlar çalışmamızı destekler 
niteliktedir. 

Kombine antrenman ve konvansiyonel (normal) antrenman grubunun son kuvvet 
testleri karşılaştırıldığında; bicepscurl, lattpully, butterfly, leg extension, calf rise 
ve abdominal kuvvet ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 
bulunamamıştır (p>0,05), ancak grupların tricepspress ve legcurl kuvvet 
ortalamaları istatistiksel olarak arasında anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05). 

Kombine antrenman ve konvansiyonel (normal) antrenman gruplarının son ölçüm 
deri altı yağ ortalamaları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
gözlenmemiştir (p>0,05). 

İri ve ark (2008)Triceps deri kıvrım kalınlığı ölçümlerinde öntest 10.3±4.4 ve 
sontest 7.78±3.86 olarak tespit etmiştir 

Kombine antrenman ve konvansiyonel (normal) antrenman grubunun son ölçüm 
çevre ölçümlerini incelediğimiz zaman; grupların sadece tek omuz çevre 
ölçümlerinde anlamlı fark olduğu (p<0,05) ancak diğer çevre ölçümleri arasında 
anlamlı fark olmadığı tespit edilmiştir (p>0,05). 

Kombine antrenman ve konvansiyonel (normal) antrenman gruplarına uygulanan 
teknik(futtek) test değerlerini karşılaştırdığımız zaman; grupların sadece FUTTEK, 
test değerleri arasında anlamlı fark bulunmuştur(p<0,05).  
Kılınç ve ark. (2011), “Basketbol alt yapıda uygulanan kombine teknik 
antrenmanlarının bazı fiziksel, kuvvet ve teknik özellikler üzerine etkisi” 
çalışmasında ulaştıkları bulgulara göre basketbol alt yapıda tekniğe dayalı yapılan 
kombine antrenmanların gerek teknik gelişimlerini olumlu etkilerken, kuvvet gibi 
performans açısından önemli yer kaplayan özellikler üzerinde de etkili olduğu 
bulmuşlardır. 

5. Sonuç ve Öneriler 

Sonuç olarak; çocuklara uygulanan kombine antrenman programının bazı 
biyomotorik özelliklerin gelişimine katkı sağladığı, vücut kompozisyonu üzerinde 
olumlu etkileri olduğu ve futbola özgü becerilerin gelişimine katkı sağladığını 
söyleyebiliriz. 
Okul çağındaki çocuk ve gençlerin futbol çalışmalarını okulla beraber 
yürütebilmesi konusunda; okul-aile-kulüp işbirliğinin önemli olduğunu bir kez 
daha vurgulamak gerekmektedir. Bu bağlamda futbol çalışmalarına ayrılan 
zamanın daha verimli kullanılabilmesi için kombine futbol antrenmanlarına yer 
verilmesi önerilebilir. Gerek içeriği gerekse uygulanışı açısından kombine futbol 
antrenmanları çocuk ve gençlere göre planlanarak yapılırsa; çocuk ve gençlerin 
biyomotorik, teknik ve beceri özelliklerini bilimsel olarak geliştirecektir. 
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