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Antrenör sihirbaz değildir. 
Zaman içinde sporcusuna 
edindirdiği doğru birikimler 
ve karşılıklı dayanışma 
olmadıkça başarılı olunamaz. 

ANTRENÖR



 Bildiğini anlatabilme ve öğretebilme yeteneğine sahip 
olmalıdır.

 Bir sporcunun istemediği bir anda kendi istediğini 
uygulatan kişidir. Çünkü bir yarışta rakip sporcunun ne 
zaman ne yapacağı tahmin edilemez.

 Sporcusunun ailesi ile iletişim kurarak özel yaşamını 
gözlemlemeli ve aile diyalogu ile özel yaşamında 
düzeltmeler yapabilmelidir. Örn: okul düzeni, 
arkadaşlıkları, aile içi yaşadığı sorunlar 

ANTRENÖR



 Bütün sporcularına ayrım yapmadan ilgi göstermelidir.

 Bir yarışmada en iyi sporcusu ile en düşük sporcusu 
arasındaki farkı en aza indirmiş ise başarılı sayılmalıdır.

 Mekanik bilgiye sahip olmalıdır. Lastik tamiri, pompa 
ile lastik şişirme, temel fren ve vites ayarları, lastik 
basınç ayarı, zincir bakımı, bisiklet temizliği vb.

 Bisiklette arıza tespiti: Furş kontrolü, ön ,orta ve arka 
göbek boşlukları, jant akortları gibi kontrolleri yaparak 
mekanisyene bilgi verecek düzeyde olmalıdır.

ANTRENÖR



 Üşütme, ishal, kramp, bedende oluşan herhangi bir 
ağrı ve yara gibi konularda çözüm üretecek bilgiye 
sahip olmalıdır. Özetle bisiklette arıza tespiti 
yapabileceği gibi sporcunun sağlığı ile ilgili tespitler de 
yapabilmelidir. Örneğin ciltte selenin oluşturduğu 
lezyon, sivilce, pişik gibi (diğer acil durumlarda ishal 
vb) sorunlara çözüm bulmalıdır. Gerektiğinde doktora 
başvurmalıdır.

ANTRENÖR



 Yarışlarda sporcuların istirahati, bisikletlerin eksikleri 
ile ilgilenmelidir.

 İstirahat anında zaman bulunmuşken yarış öncesi 
teknik taktik konularında ve genel sorunlarla ilgili 
konuşma yapabilmeli ve sporcuya özgüven, moral vb. 
konularda motive edici diyaloglar kurmalıdır.

ANTRENÖR



Antrenör (Eğitmen), sahip olduğu bilgiyle 
değil, bu bilgileri öğrencilerine eksiksiz 
kabiliyette öğretebildiği kadar değerlidir. 
Aktarılamayan bilgi hiçbir yararı olmayan 
edinilmiş birikimdir. Anlatmayı ve 
Paylaşımı sevmeyen insan iyi bir eğitmen 
olamaz. 

ANTRENÖR



 Genç sporcularınıza önce yavaş gidebilmeyi öğretmelisiniz ki hızlı 
gidebilsinler. 

 Genç bir sporcu istenildiği kadar vitamin, ağır çalışma, limit 
zorlamalar yapılsa da İNSANIN YAŞAMINDA GELİŞİMİYLE İLGİLİ 
BİR ZAMAN SAATİ vardır. Bunu erkene alırsak; vücudun 
gelişimini durdurarak erkenden ve gelişimin eksik 
tamamlanmasına neden oluruz.erken yaşlarda uygulanan ağır 
yüklemelerle İleride kapasite yetersizliği oluşturacak şekilde 
bedenin yük altında güçlü olması ve yaşıtlarından çok daha 
başarılı olması sağlanır. İŞTE BU HATA TÜRKİYE’DE BİSİKLET 
SPORUNDA İLERİKİ YAŞLARDA BAŞARILI OLABİLMEMİZİN 
ÖNÜNDEKİ EN KÖTÜ TUZAKTIR.

TÜRKİYE’DE BİSİKLET SPORUNUN 
BAŞARISIZLIĞINDA EN ÖNEMLİ TUZAK

Önce Yavaş Gidebilmeyi Öğrenmeliyiz ki Hızlı Gidebilelim!



 Erken başarı için yapılan yüklemeler küçük hesap olduğu 
gibi küçük hesap yapan bir antrenör, elit sporcuya ihtiyacı 
olan camiamızda küçük yaştaki sporcularına kürsü yaptırma 
hırsıyla kendini aldatmış olur. Asıl amaç ve büyük hesap 23 
yaşında Elit kategoride başarılı olabilecek sporcular 
yetiştirmek olmalıdır. 

 Yıldız B, Yıldız A ; aslında bu kategoriler sporcunun teknik 
taktik ve gelişim sürecine müdahale edilmeden oyun ve 
eğlence ağırlıklı çalışmaların yapıldığı yaşları (13-16) kapsar. 

TÜRKİYE’DE BİSİKLET SPORUNUN 
BAŞARISIZLIĞINDA EN ÖNEMLİ TUZAK

Önce Yavaş Gidebilmeyi Öğrenmeliyiz ki Hızlı Gidebilelim!



 Genç kategori(17-18) nispeten daha ciddi çalışmalar 
yapılması gereken, sporcuyu artık yarış kazanmak 
konusunda zorlayarak eğitime devam etmemiz gereken bir 
kategoridir. Burada genç sporcu, antrenmanlarda asla 
Elitlerle eşdeğer tutulmamalıdır. Yüklemeli çalışmalar, 
kontrollü ve ölçülü olmalıdır. Bu kategori, henüz ergenlikten 
yeni çıkmış; ilik, kemik ve kas grubu gelişimlerinin 
tamamlanma sürecinin devam etmekte olduğu bir 
kategoridir.

 Unutulmamalıdır ki bisiklet sporunda Elit kategorilerde 
başarılı olabilmek için, öncelikle bedensel, zihinsel gelişimini 
eksiksiz tamamlamış olan elit sporculara sahip olabilmeliyiz. 
Ancak bu sayede uluslararası arenalarda ülkemizi 
layık olduğu seviyelerde temsil edebilmeyi 
başarabiliriz.

TÜRKİYE’DE BİSİKLET SPORUNUN 
BAŞARISIZLIĞINDA EN ÖNEMLİ TUZAK

Önce Yavaş Gidebilmeyi Öğrenmeliyiz ki Hızlı Gidebilelim!



 Lütfen bütün camiamızdan RİCAMDIR. Yapmakta 
olduğumuz ağır sporda oturmuş bünyeler sayesinde 
başarının mümkün olduğu gerçeğini GÖRELİM.

 En güzel örneği askerlik yaşının 21 olmasının 
gerekliliğini sorgulamakla bulabiliriz.

 ÇÜNKÜ GELİŞİMİNİ TAMAMLAMIŞ 
MEHMETÇİKLER ÜLKELERİNİ 
KORUYABİLECEKLERDİR. 

TÜRKİYE’DE BİSİKLET SPORUNUN 
BAŞARISIZLIĞINDA EN ÖNEMLİ TUZAK

Önce Yavaş Gidebilmeyi Öğrenmeliyiz ki Hızlı Gidebilelim!



 Uzun antrenmanlarda, yıpranmadan tükenmek o 
yapılan çalışmanın uzun vadede getiriye dönüşmesini 
sağlar. Genç sporcular, harcı, suyu, çimentosu tam 
kıvamında olsa dahi henüz suyunu çekmemiş, 
kurumamış bir binanın temeli gibidirler. Su 
çekmedikçe, kurumadıkça, beklemedikçe üzerine 
çıktığınız bina sağlam olamaz. Genç sporcuların da 
gelişmelerini tamamlayabilmeleri için zamana 
ihtiyaçları vardır. 

TÜRKİYE’DE BİSİKLET SPORUNUN 
BAŞARISIZLIĞINDA EN ÖNEMLİ TUZAK

Önce Yavaş Gidebilmeyi Öğrenmeliyiz ki Hızlı Gidebilelim!



 Form bir sevgili gibidir. (Genç sporcuyu çok 
zorlarsanız) fazla kovalarsanız kaçar. 

 (Fazla zorlamadan çalışırsanız)Kovalamazsanız O 
(Form) sizi bulur. 

 Yalnız sevgiliyi(antrenmanları) fazla ihmal etmemeli 
kısa antrenmanlarda kısa yükleme ve zorlamalarla 
sevgiliyi küstürmemek için arada bir yanağından 
öpmemiz lazım. 

 Böyle bir örnek vermemin nedeni, çalışmaların aşırıya 
gidilmesi durumunda ne kadar hassas ve kırılgan 
olduğunu vurgulamak içindir.

FORM



Sert dişli morfin gibidir. Sporcuyu 
ağırlaştırdığı gibi, tükenmesine de 
neden olur. Daima uygun bir 
kadansla (95-115 devir dakika). 
Sürdürülebilir bir yük altında pedal 
çevirmeyi sporcularımıza 
öğretmeliyiz.

Dişli Seçimi ve Kadans



Antrenman başında 10-15 dakika veya en 
az 3-5 km. yük altında olmadan çok 
kadanslı pedal çevirerek. Sinir ve kas 
sisteminde hızlı bir uyarma ile ısınmayı 
başlatmalıyız. Bu kadanslı çevirme 
sürecinde, çıkabildiğimiz yüksek 
kadanslar bize o günkü durumumuz 
hakkında bilgi verecektir. (Yorgun 
muyuz?, isteksiz miyiz?, Yeterince 
dinlenememiş miyiz?vb.)

ANTRENMAN BAŞLANGICI
Kadanslı Isınma



Her antrenman bitimine yakın, 4-5 km 
yük altında olmadan aşırı kadansı
çevirerek çalışmayı tamamlamak…

 (Bize antrenman sonrası yorgun olup 
olmadığımız ve form durumumuz 
hakkında bilgi edinmemiz, ayrıca 
antrenmandaki laktik birikiminin, masaja 
hemen hemen eş değer bir etkinlikte 
azaltılmasını sağlar. 

ANTRENMAN BİTİMİNDE
Kadansın Gerekliliği



 Antrenman sonrası edinilmiş yorgunluk, dinlenmeyle 
aşılacak kaliteli ve yararlı bizi amacımıza ulaştıracak 
yorgunluk anlamındadır. 

 Antrenman sonrası veya öncesi, aşırı sosyal faaliyetlerimiz 
nedeniyle; yürümek, uykusuz kalmak, eşya taşımak, içki 
almak, uzun süreli ders çalışmak veya özel yaşamdaki stresli 
faaliyetler sonucu oluşan yorgunluklara kalitesiz yorgunluk 
diyebiliriz.

 Yorgunluk kalitesi, bize daha sonraki yapacağımız 
antrenmanın verimlilik, kapasite ve kalitesi belirler.

YORGUNLUK KALİTESİ



 Bir sporcu, ayakta ve otururken; örneğin nabız aralığı 65-70
lerde iken, yatağına yattığında hemen hemen 15 dk.
İçinde,48-55 lere (göreceli olarak) düşer. Aradaki bu fark 10-
15 atış demektir. Bu atış adedi 60 dk. Da (60x15=900) atış
anlamına gelmektedir. 900/200=4.5 yani 4.5 dk. Mantıksal
olarak sporcumuzun dk.da 200 nabızla 4.5 dk. Lık bir atış
stoklaması yapmış olmaktadır. Bu açıklama şahsi
düşüncem olup mantıksal olarak antrenör ve
sporcularımıza yatarak dinlenmenin ne kadar önemli
olduğunu vurgulamak için iyi bir örnektir.

Ayakta ve yatarken ki nabız farkı !?
Dinlenmenin Önemi



Kaliteli yorgunluk iyi bir istirahatle 
giderildiğinde, bir sonraki antrenmanın getirisi 
daha verimli olacaktır.

Bir antrenmanın yorgunluğu giderilmeden, diğer 
bir antrenmana başlarsanız, antrenmanınızın 
yararlılığı sorgulanabilir olacaktır. Yorgunluk 
üzerine eğer bir de yükleme yaparsanız 
kazanımlarınızda gerileme olacaktır. 

Ayakta ve yatarken ki nabız farkı !?
Dinlenmenin Önemi



 Antrenman sürecinde, kulaklıkla müzik dinlemek, telefon 
kullanmak gibi dikkat dağıtan aykırılıklarda 
bulunulmamalıdır. Özellikle sporcu, en az 4-5 dakikada 
bir stilini, dairesel çevirmeyi, gidon tutuş şeklini, bisiklet 
üzerindeki bütün faaliyetlerini gözlemleyerek devam 
etmeyi öğrenmelidir. Örneğin; Kalin durumunu dizlerin 
açık mı? Kapalı mı? Sallanarak mı? Bacaklarının dönüp 
dönmediğini? (Yorgun mu?) Pedalı çekerek çevirdiğini 
hissedip hissetmediğini, nabız ve kadans normlarına 
göre, hız ve vites durumunu gözlemlemeyi daima 
yapabilmelidir.

 Bunları antrenör tembihler, uzaktan izler ama esas 
verimlilik ve düzen uygulamayı yapan sporcunun denileni 
yapabilmesiyle sağlanır. 

 Saldım çayıra mevlam kayıra antrenmanlar, riskli ve 
zaman kaybettiricidir.



 Vites donanımı ve dişliler, sporcuya güç ve hız 
kazandırmak için değildir. Vites kullanarak 
kadansımızın yüksekliğini uygun ve 
sürdürülebilir bir yük altında koruyabilmek ve 
bu sayede nabzımızı belli normlarda 
koruyabilmek için kullanılan bir düzenektir. 

 Vites gücümüzü arttırmaz ama en verimli ve 
sürekli olarak gücümüzü kullanabilmemizi 
sağlar.

 Vites kullanmaktaki amaç, en yeterli verimliliği 
sürdürebilmektir. 

VİTES



 Kadans, Nabız, Hız.
 Bu üç parametreyi, rüzgar, yol eğimi ve form durumumuza 

göre dengeleyecek düzenek bisikletimizdeki vites 
düzeneğidir. 

 Örneğin; Kadans düşük, Nabız Yüksek, Hız yüksek.
 Bu durumda devir(kadans) düşük çünkü gücümüz yük 

altındadır. Doğal olarak nabızda yüksektir. Bu şekilde yüksek 
hızda gidebilsek de kısa sürede tükeneceğimiz kesindir. 

 Çalışma sürecinde kadans belli normlarda sürdürülürken vites 
kullanarak sürdürülebilir yük altında pedal çevirerek 
nabzımızın belli aralıkta normlarını yakalamış oluruz.

 Bu iki önemli parametre kadans ve nabız normlarını 
gözlemleyerek ve koruyarak(vites kullanarak) sürekli 
yaptığımız antrenmanlarda, hızı göz ardı ederek 
(önemsemeyerek) çalışmalıyız.

ÖNEMLİ ÜÇ PARAMETRE!



 Toplam kilometremiz arttıkça, başlangıçta nabız ve kadansı yüksek 
tutarak ulaştığımız hızlara artık çalışmalarımız sonucu kadans ve 
nabzımız normlarında olmak kaydıyla yüksek hızlara ulaştığımızı 
gözlemleriz. Antrenman yapmanın sürekliliğini ve bilinçliliğini 
sağlamakla hedeflenen amaç budur. 

 Normlarda kadans + normlarda Nabız  = Yüksek Hız + 
Kaliteli dilenme,beslenme, Bilinçli ve Sürekli Çalışma = 
FORM

 Yukarda anlatılanlar;Antrenman yapmanın temel 
amacı ve formülüdür.

ÖNEMLİ ÜÇ PARAMETRE!



 1-Pedalı dairesel çevirebilmek için kilitli pedal, 
gereklidir.(Çekerek ve basarak) Bu sayede bütün adelelerimiz
verimli bir şekilde çalışır. 

 2-Yüksek kadanslı çevirirken veya ayakta çevirmekteyken 
ayağımızın pedaldan kayarak dengemizin bozulup 
düşmemizden korunabilmemiz için gereklidir. 

 3-Çekerek çevirmekle, yüzde 25 -30 civarında bir güç 
kazanılmaktadır. 

 4-Ayağımız pedala kilitli olduğunda, her zaman aynı 
noktalardan, aynı açılardan pedala basmakta olduğumuzdan 
bütün adelelerimiz belli açıları değişmeden çalışmaktadır.

 5-Pedal kilidi ayaklarımızı ve dizlerimizi daima kadroya belli 
yakınlıkta ve belli paralellikte tutarak düzenli bir stilde pedal 
çevirebilmemizi sağlar.

KİLİTLİ PEDALIN YARARLARI



 İlk kullanımda pedalın üzerindeki sıkılık ayarlarını 
minimuma(eksiye) getirmeliyiz.Böylece ayağımızı 
pedaldan kolayca çıkartabiliriz.

 Bir yanımızda duvar diğer yanımızda (Örn: bir 
sandalye) tutunabileceğimiz bir nesne arasında 
bisiklete binip ayaklarımızı pedala bastırarak kilitleriz.

 İki ayağımızı da değişimli olarak ve düşünerek 
çıkartarak bir sağa bir sola yere basarız.(30-40 defa) 

KİLİTLİ PEDAL KULLANIMI 



 İki yandan tutunduğumuz için korkmadan, düşünerek 
ayaklarımızı çıkartıp takarak alıştırma yaparız.

 Pedaldan ayağımızı yana doğru çıkartırken hafifçe öne 
doğru ayakkabımızı iterek çıkartmaya önem vermeliyiz.

 Eğer öne değil de arkaya doğru çekerek ayağımızı yana 
açarsak otomatik kilit daha zorlanarak açılacak belki de bu 
nedenle ayağınızı çıkartamadan düşeceksinizdir.

 İki yandan tutunarak yeterince sök tak çalıştıktan sonra 
sadece duvara tutunarak… bu sefer düşünerek 
tutunmadığımız tarafa bisikleti yatırarak ayağımızla sök tak 
yaparak yere basmaya çalışırız. Tabi ki diğer ayağımızla da 
aynı şekilde çalışmalıyız.

KİLİTLİ PEDAL KULLANIMI 



 Ancak yukarıdaki çalışmalardan sonra çok yavaş boş 
alanda bisikletimizi ayaklarımız pedala kilitli halde 
sürerek fren yapıp hangi yana düşmekteysek 
düşünerek o yandaki ayağımızı yana açarak (hafifçe 
öne yük vererek) pedaldan çıkartıp yere basarak en az 
yarım saat veya 20 dakika düşünerek bu çalışmayı 
tekrarlarız.

 Kilitli pedal kullanımında bu çalışmaları yaptığımız 
taktirde artık düşünmeden de ayağımızı çıkartarak 
yere koymayı, böylece güvenli duruşu öğrenmiş 
oluruz.

KİLİTLİ PEDAL KULLANIMI 



Ucu kalkık veya aşağıda olan sele, o sporcunun 
selesinin belli normlarda verimlilik sağlayacak 
şekilde AYARLANMAMIŞ olduğunu gösterir. 
Normal ayarlı, sporcunun boyuna göre 
düzenlenmiş bir sele yüksekliği, selenin yere 
paralel düzeyde olması ve sele borusunun yukarı 
veya aşağı indirilerek ayarlanmasıyla yapılır. 
Böylece sporcunun rahat sürüş pozisyonunda 
olabilmesi sağlanır. 

SELE POZİSYONU



 ->Selemde böyle rahatım, ayarlamaya gerek 
yok!< Demek, çoğunlukla sizin bedensel olarak 
bulunduğunuz hatalı duruma alışmış olduğunuzu gösterir. 

 Beden doğruya adapte olabildiği gibi, hatalı bir ayarlamaya 
da adapte olabilir. Bu bedenin kendisini eşyanın tabiatına 
uydurması (adaptasyonu) anlamındadır.

 Bisiklette, boyumuza uygun ölçüde bir bisiklet seçmek en 
başta gereklidir. Daha sonra sporcunun bacak kol boylarına 
göre antrenör, öğrenmiş olduğu belli norm ölçülerine ve 
seçeneklerine göre bisikletin sele gidon boyun ayarlarını 
yapmalıdır. 

 Sporcu, en verimli durumda olacağı bu yeni ayarlara ilk 
önce alışamaz hatta verimi bir haftalık süreçte düşebilir. 
Bedensel olarak eşyanın tabiatına uyum sağlaması yani yeni 
ayarlara alışabilmesi için 1 hafta veya 15 günlük bir süreye 
ihtiyaç vardır.

SELE AYARININ ÖNEMİ!!!



 Önce çıplak ayakla sporcunun düz bir duvara bedenen yaslanması 
(sırt,bel,kalça,bacak,topuklar (bitişik). Duvara yapışık ) ile başlarız.

 Sporu  pedli tayt veya kalın bir gisi ğiymemeli,ince bir pedsiz tayt ,şort veya iç 
çamaşırı ile ölçüm yapılmalıdır.

 Sporcunun bacak arasından bir gönye ile..Gönyeyi duvarda yukarı doğru 
sürerek(kaydırarak) bacak arasının en üst yükseklik seviyesini buluruz.(doğru 
bir ölçümü: işaretlemeyi sporcunun eğilmemesi gerektiği için,antrenör veya 
ikinci bir kimse yapmalıdır.) Sporcuyu,gönyenin oynamamasına dikkat 
ederek duvardan birkaç cm ayırarak,parmağımızı duvarda gönyenin üst 
köşesinin bulunduğu noktaya bastırarak bacak arası yüksekliği belirledikten 
sonra sporcuyu duvardan ayırırarak belirlediğimiz noktayı kalemle işaretlerz

 Bu işaretle sporcunun bastığı mesafeyi ölçeriz. Örneğin 77 cm bacak boyu 
olan bir sporcumuzun sele yüksekliği 77cm – 9 cm veya 77cm-10 cm 
aralığında olmalıdır.

SELE AYARI
Yükseklik



 Ölçüyü; orta göbek milinin orta noktasından selenin altındaki boruya paralel yukarı 
çıkılarak sele düzleminin üst noktasını hedefleyerek ölçüyü uygularız. Böylece 77 bacak 
ölçüsüne göre 77-9 =68cm  veya 77-10=67cm ölçülerinde sporcunun da rahat 
edebileceği bir ayarlama yapmış oluruz.

 Alınan bu iç bacak boyu eksi 9---10 cm. olarak belirlediğimiz sele yüksekliği ölçümüzden 
3----4  cm daha alçak bir ayarlama yaptığımızda diz daha fazla büküleceği için üst 
adelelerimiz daha fazla yük altına girmiş olur. Böylece gelişme ve güçlenme sağlamış 
oluruz.

 Yukardaki alçaltılmış  sele ayarının asıl faydası..bacak büküldüğünde ayak ucu ile balerin 
gibi basmak yerine topuğun  öncelikli  basılmasıyla bileğin çalışması sağlanarak  aşağı 
yönde yuvarlak eksende dönmekte olan  pedala ,darbeyle ek yüklenme oluştururuz. 
Pedal almış olduğu ek ivmeyle en alt noktaya ulaştığında ..selenin alçak olması 
nedeniyle topuk ,pedal mili hizasından alta düşmüş durumdadır. İşte bu durumdaki 
ayak topuktan  yukarı çekilmesiyle ayağımız bilekten yukarı bir darbe oluşturur  bu 
sayede yukarıya çekilmekle, DEVİNİM oluşturarak pedal çevirmemize daha güçlü  
verimli bir stil kazandırmış oluruz…bu stili ancak sezon başlarında 1000—1300 km 
toplam alçak sele çalışmasıyla kazanabiliriz..daha sonra seleyi normal yüksekliğe 
getirdiğimizde kazanılmış olan bu stilimizi  kaybetmediğimizi görürüz.

SELE AYARI
Yükseklik

Devinimli Pedal Çevirme Stil Kazanımı



 Anlatılmış olan alçak sele ayarının yararları ;üst adele güçlenmesi, 
devinimli  yani, yukardan aşağı ve aşağıdan yukarı darbeyle ek güç  
sağlanarak , DEVİNİMLİ yuvarlak pedal çevirme stilini edinmektir.

 TV lerde bu devinimli stili,euro sport ve diğer kanallarda  profesyonel 
yarışmacıları izlerken ,yarışmakta olan hemen hemen bütün 
bisikletçilerin pedal çevirme stillerinde izleyebilirsiniz.

 Sele yüksekliği çeşitli yöntemlerle de ayarlanabilir. Ama en güncel ve 
doğru olduğu düşünülen ayarlama iç bacak boyu alınarak yukarıda 
anlatıldığı gibi yapılmalıdır.

SELE AYARI
Yükseklik



 Selenin ön ucuna bir ipi bantla veya elimizle tuttururuz. İp 
ucuna ufak bir ağırlık bağlayarak aşağı sol pedala doğru 
sallandırırız. Yere düz durmakta olan ipin orta göbek milinin 
orta noktasına olan uzaklığını ölçerek sele ayarmızı, seleyi 
ileri geri alarak yaparız.

 Bu ölçümde tekerleklerin bastığı yer düz olmalıdır. Bunu 
sağlamak için ölçüyü aldıktan sonra lastiklerin yere bastığı 
noktaları işaretleyerek bisikletimizi kaldırırız. Ters yönde ön 
ve arka lastiklerin bastığı yerleri değiştirerek tekrar ölçü 
alırız. İki ölçü arasında fark varsa zemin düz değildir. Bu 
durumda aldığımız her iki ölçüyü toplayıp ikiye bölmekle 
çıkan ölçüye bağlı olarak ayarlamamızı yaparız.

SELE AYARI
İleri Geri



 Selenin iple göbek arasındaki mesafeleri ölçerek 
ayarımızı yapmakta iken…

 Pist, sprint, saate karşı için ipten göbeğe olan mesafe 
3--3,5 cm olmalıdır.

 Yol, klasik yarışlar ve turlarda bu ölçüde göbeğe olan 
yakınlık 4,5--5--6 cm olmalıdır.

 Avrupa da bazı yarışlarda 5 cm’den fazla orta göbeğe 
yakın yapılmış ayarlar kabul edilmemektedir.

 Sele ayarını minimum 3-3,5 cm ile 5-6 cm arasında 
değiştirerek ihtiyaca göre ayarlayabiliriz.

SELE AYARI
İleri Geri



 Pedli taytın işlevi..Taytı çıplak tenimiz üzerine giymeliyiz.PED terledkçe tenimize yapışarak, suni bir 
ölü deri veye nasır gibi bir katman oluşturur.görevi hassas cildimizi sürtünme ve ısıya karşı 
korumaktır.

 Ped tenimize terle birlikte yapışık olduğundan,cilt ve ped arasında sürtünme yoktur.
 Ayrıca ped,taytın kumaşına dikilmiş olduğundan ped ile kumaş arasında da sürtünme 

oluşmamaktadır 
 Böylece sürtünmeyi ve bu nedenle oluşan ısıyı ciltten uzaklaştırarak taytın kumaşı ile selenin  arasına  

almış oluruz. 
 Bozuk yolda darbe,Sürtünme ve ısı nedeniyle tenimizdeki yumuşama sonucu,kılcal damarlarda 

mikroskobik sızıntılar nedeniyle yaşayabileceğimiz pişik sivilce vs gibi sorunlardan korunabilmemiz 
içinmutlaka pedli tayt kullanmalıyız 

 Tayt alırken  pedin ve taytın kalitesini mutlaka sorgulamalıyız.
 İlk defa bisiklete biniyorsanız en çok üç dört gün arayla binmek alışmanız için yararlıdır.  Tam 

alışabilmeniz için dört beş antrenmanı tamamlamanız gerekmektedir
 Askılı ve belden lastikli olarak iki çeşit tayt vardır  beli sıkmaması nedeniyle askılı taytlar tercih edilir
 Yazlık, kışlık ,uzun, kısa,aerodinamik forma ile birlikte ,tulum tayt çeşitlerde bulunmaktadır .ihtiyaca 

ve yarışın cinsine göre tercih yapılmalıdır.

pedli taytın işlevi ve kullanımdaki önemi



 Kask çeşitleri ; 

 Yol kaskı; havalandırma kanalları sıktır ve uzun yarışlarda 
başın korunması yanısıra serin utulması da amaçlanmış bir 
dizayna sahiptir

 Saate karşı yarış kaskları aerodinamik sağlamak için hava 
kanalı çok azdır veya yoktur.genelde alından arkaya duğru
daralan su damlasını andıran bir aerodinamik dizayna 
sahiptir.yolda saate karşı yarışlarda ve velodromlarda 
kullanılmaktadır.aerodinamiklik ön plandadır                                                                                                                 

Kask,hakkında genel bilgi



 Mataramızda, su, limonata, veya bal karıştırmakla birlikte, enerji 
içecekleri de seçenekler arasındadır. Mataradaki sıvıyı her 10-15 km.  
de 2 yudum alarak tüketmeye alışmalıyız. Cebimizde Bir muz, bir 
avuç kuru üzüm, sulu bir armut ve taneler halinde bir buçuk avuç 
taze üzüm, hurma, mandalina, portakal, kivi, incir gibi 
seçeneklerimizden oluşmuş bir yiyecek çeşitliliğimiz bulunmaktadır. 
Özellikle çok su çeken ve yetmiş-seksen kilometrenin üzerindeki 
yarışlarda kullanılması gereken Jel ve benzeri içecekler kısa 
mesafede 50-60 kilometrelik yarışlarda kullanılmamalıdır.

 Küçük sporcular, jeli ecele fayda, olmazsa olmaz gibi bir saplantı 
içine kullanmaya başladıklarında; kişilik ve güçlerinde bir eksiklik 
varmış gibi komplekslerle dışardan alınan maddelerle eksiklerini 
kapatabilme arayışına girmektedirler.bu şizofrenik durum, doping 
türü yasaklı maddelere 0lan ilgi ve eğilimi tetikleyen bir başlangıç 
niteliğindedir.. Bu TEHİKELİ VE ŞİZOFRENİK yanlışı düzeltmek 
antrenörün görevidir.

YARIŞTA BESLENME



 «Bu spor ilaç almadan yapılmaz.»Demek bir antrenörün ayıbı olmalıdır. İlaç 
olarak destek,vitaminler ve konsantre gıdalar anlatılmak isteniliyorsa açıkça 
anlatılmalıdır. Özellikle çocuklara çok basit ve klişe olan sana bir hap 
vereceğim bugün uçacaksın diyerek çocuğa hafif bir aspirin türü bir şey 
vermekle çocuğu kandırmakla kendisinin dışında bir etkenden dayanak 
bularak kendi özgüvenini sağlaması ve yarışta verimli olması onun aklına 
doping olgusunun yerleşmesinin önünü açacaktır. Küçük hesap yapan 
özgüvensiz karaktere sahip, basiretsiz bir antrenör ancak beceriksizliğinden, 
hırsından ve basitliğinden dolayı dopingi bir çare olarak düşünebilir. Bu çok 
zararlı ve düşündürücü, olumsuz bir durumdur. Halbuki bu zararlı ve utanç 
verici eyleme hiç gerek yoktur. Sporcuya sürekli ve bilinçli antrenman 
yaptırmakla, normal ve kaliteli beslenmesine dikkat etmekle birlikte, özenli ,
istirahat ve düzenli bir yaşam da sağlayabilmişsek …istikrar zaman ve sabır 
sayesinde başarı mutlaka gelecektir. 

DOPİNGE TEŞVİK AYIBI



 kilitli pedal ayakkabısı

 kask 

 Pedli tayt

 Cepli forma

 Fanila

 Eldiven

 Çorap

 Gözlük

Yarışa giderken
sporcunun bağaj listesi



 Lisans –vize-kayıt-davet yazısı..(bunlar yola çıkmadan önce 
mutlaka sorgulanmalı ve temin edilmelidir)

 Çengelli iğne
 Plastik kelepçe
 Anahtarlı alyanlı tamir çakısı
 pompa
 Yedek iç kastik
 Yama takımı
 levye

Yarışa giderken
sporcunun bagaj listesi



 Mevsime göre yağmurluk,rüzgarlık,kolluk,termal uzun 
tayt…

 Yedek iç çamaşırı çorap fazla yer kaplamayan günlük 
tişort veya gömlek

 Yer tutmayan pantolon veya paçalı alt 
eşofman.(kalacağınız yerde pijama yerine kullanmak 
üzere)



 Değerli antrenörlerimiz, edinmiş olduğunuz bilgi ve 
deneyimlerinizi eğer her bir sporcunuza sevgi ve 
özveri ile aktaramadığınız takdirde , sizde kalan bilgi 
ve deneyimleriniz, sizleri, kendinizi övmekten başka 
özelliği olmayan ç0kbilmiş antrenörcükler haline 
getirecektir.

 PAYLAŞILMAYAN BİLGİ DEĞERSİZDİR..

 BİLGİYİ PAYLAŞAN İNSAN PAYLAŞABİLDİĞİNCE 

TOPLUMDA  DEĞER KAZANIR
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Son Öğreti ( Belki de En Önemlisi)
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