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Ashi waza: Ayak teknikleri.



Sutemi waza: Kendini yere atarak uygulanan ayak teknikleri.



Ma sutemi waza: Sırt üstü kendini yere atarak yapılan tüm teknikler.



Yoko sutemi waza: Sırt üstü yan tarafa kendini atarak yapılan teknikler.



Kateme waza: Yerde uygulanan teknikler.
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1.ÖZET
Kadınlar Judo ġampiyonası Müsabaka Analizi
Öğrenci Adı : Derya CIBIR ZENGĠ
DanıĢman

:Dr. Öğr. Üyesi Sinan BOZKURT

Anabilim Dalı :Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Yapılan bu araĢtırmanın amacı “ Kadınlar Judo ġampiyonası” müsabakalarının
analizi ile ilgili verilerin belirlenmesi ve sonucu etkileyen faktörlerin araĢtırılmasıdır.
Bu çalıĢmanın evreni; elit judo kadınlar ve örneklemi ise, 2017 Paris Grand-Slam
Judo

ġampiyonası‟na

katılan

kadınlar

kategorisindeki

tüm

elit

sporcular

oluĢturmaktadır. AraĢtırma da 150 elit kadın sporcunun 181 adet müsabakası analiz
edilmiĢtir. Grand slam müsabakaları olimpiyatlar için puan veren, elit sporcuların
yarıĢtığı bir Ģampiyonadır. AraĢtırmanın tipi niceliksel (quantitative) ve retrospektif
bir araĢtırmadır. Ġstatiksel yöntem ve veri toplama aracı olarak posiscope ve
posixplore bilgisayar analiz programı kullanılarak elde edilen veriler tablo ve grafik
yöntemi ile sunulmuĢtur.
Yapılan çalıĢmada 62 farklı teknik uygulanmıĢtır. Müsabakalarda dereceye giren
baĢarılı ülkelerin teknik çeĢitliliği konusundaki zenginliği takım halinde sıralamaya
yansımıĢtır. Fransız judo takımı 34 farklı teknik uygulayarak teknik zenginliği en
yüksek takım olmuĢtur. Müsabakalarda %82 oranında nage-waza (fırlatma
teknikleri) %18 oranında katame waza (yer teknikleri) tercih edilmiĢtir. Ayrıca
katame waza baĢarı oranı %85,9 olurken nage waza‟nın baĢarı oranı %57,2 olmuĢtur.
Normal süre zarfında %59 oranında ceza alınırken, altın puan maçlarında %60
oranında puan alınmıĢtır. Müsabakalarda sağ ve sol yönden yapılan teknikler
arasında baskın bir üstünlük söz konusu değildir ancak teknikler %53 oranında
sağdan uygulanmıĢtır. Müsabakalarda en fazla ceza alan sıklet 52 kg sporcuları
olurken en çok diskalifiye ağır sıklet sporcuları olmuĢtur.
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ÇalıĢmanın analizi sonucunda elde edilen verilerinin, judo müsabakalarının
karakteristiğini belirlemede ve müsabakaya uygun özel (spesifik) antrenman
modelleri oluĢturmada fayda sağlayacağı düĢünülmüĢtür. Müsabakalarda elit
sporcuların baĢarılı hareketleri örnek alınmıĢtır. Ayrıca baĢarısızlık durumlarında
eksik tarafların telafisi ile ilgili öngörüde bulunarak teknik ve taktik geliĢtirilmiĢtir.
Türkiye‟de ilk defa kullanılan analiz programı ile Türk judosunun eğitim ve
müsabaka süreçlerine katkı sağlanması hedeflenmiĢtir.
Anahtar Sözcükler: Judo, Analiz, Müsabaka analizi, Judo maç analizi.
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2.ABSTRACT
Women's Judo Championship Competition Analysis
Student Name: Derya CIBIR ZENGĠ
Supervisior

: Dr. Lecturer. Sinan BOZKURT

Department : Physical Education and Sports
The purpose of this research is determining the data related to the analysis of
“Women's Judo Championships” and investigating the factors affecting the results of
this data. The population that is elite female judoist and the sample that is the 2017
Paris Grand-Slam Judo Championship which are a championship where elite athletes
compete and collect points for the Olympics. In this research, 150 elite women
athletes' 181 competitions were analyzed. This study consisted of women who
participated in the 2017 Paris Grand-Slam Judo Championship. In this research
which is a quantitative and retrospective study, pesiscope and pesixplore computer
analysis program were used as statistical method and data collection tool. In addition
to that results are, presented with, tables and graphs.
In the study, 62 different techniques were applied. The richness of the technical
diversity of the successful countries in the competitions is reflected in the team
ranking. The French judo team has the highest technical richness by applying 34
different techniques. Competitions 82% Naga-waza (throwing techniques) 18%
katama waza (ground techniques) are preferred. Also katama waza success rate of
85.9%, while nage waza the success rate was 57.2%.
While 59% of the time was penalized in the normal period, the score was 60% in
the golden score match. Competition between dominant on the right and left
direction is not made of the technical advantage of said techniques have been
applied, but the right by 53%. The most frequent penalty was 52 kg athletes, while
the most disqualified heavyweight athletes.
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Consequencely, it is thought that the data obtained from the analysis of the study
will be useful in determining the characteristics of judo competitions and creating
specific training models suitable for the competition. Successful movements of elite
athletes were exemplified in competitions. In addition, in the case of failure,
technical and tactical development have been developed by foresight. The analysis
program was used for the first time in Turkey with the aim to contribute to the
process of Turkish judo training and competition.
Key Words: Judo, Analysis, Analysis of competetion, Match Analysis in Judo
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3.GĠRĠġ VE AMAÇ
3.1. Konu ve Amaç
AraĢtırmanın amacı “ Kadınlar Judo ġampiyonası” müsabakalarının analizi ile
ilgili verilerin belirlenmesi ve sonucu etkileyen faktörlerin araĢtırılmasıdır.
Türkiye‟de ilk defa kullanılacak olan “ Posiscope analiz programı” aracılığı ile elde
edilecek teknik, taktik, ceza bilgileri ile Türk judosuna eğitim ve müsabaka süreçleri
yönünden katkı sağlanması hedeflenmektedir.
AraĢtırmanın konusu; judo müsabakalarının analizini yapmak ve müsabakalarda
elde edilen istatistiksel veriler doğrultusunda neden-sonuç iliĢkisi içerisinde
yorumlanan maçları analiz etmektir. Ayrıca mücadele eden sporcuların özel teknik
ve taktiklerini ortaya koyarak sonuca etki eden faktörleri tespit etmek, eldeki
istatiksel verileri direkt maç sonuçlarıyla kıyaslamak yerine müsabakayı parçalara
ayırarak bu parçaların birbirleriyle ve maç sonuçlarıyla bağlantılarını incelemektir.
Detaylı analizi yapılan müsabakaların baĢarı ve baĢarısızlık durumlarının somut
olarak ele alınması eksik taraflarının telafi edilmesi ve baĢarılı hareketlerin örnek
alınması amaçlanır.
Müsabakalarda örnek teĢkil eden elit sporcuların performans profillerinden yola
çıkılarak

çeĢitli

antrenman

metotları,

teknik

ve

taktiklerin

geliĢtirilmesi

amaçlanmıĢtır. Sporcu ve antrenörlere güncel maç bilgilerini aktararak eğitim
süreçlerine verimlilik katmak ve uygun antrenman planları hazırlamaları için
materyal sunmak istenmiĢtir.
Bunların yanında rakip sporcuların teknik ve taktiksel performanslarını analiz
ederek çeĢitli stratejik planlar geliĢtirmek amaçlanmıĢtır.
Amaçlarımızdan biri de müsabakalarda alınan cezaların maç sonuçlarına
etkilerini araĢtırmaktır. Elde edilen verilerin en iyi Ģekilde değerlendirilmesinin
sporcu ve antrenörler için yol gösterici olması planlanmıĢtır.
Türkiye‟de ilk defa kullanılacak olan analiz programı ile Türk Judosuna katkı
sağlaması amaçlanır. Analiz yöntemi birçok spor branĢında etkili bir Ģekilde
kullanılmaktadır, bu araĢtırma sayesinde judo branĢı için uyarlanmıĢ bir analiz
yöntemi olarak çalıĢmalara katkı sağlayacaktır. Ayrıca bilgisayar ortamında yapılan
analiz yöntemi sayesinde güvenilirlik artırılacak, zamandan tasarruf edilecektir.
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3.2.Hipotez
Teknik Bakımından;
H1: Müsabakalarda teknik kategorisi bakımından ayakta (nage-waza) yapılan
teknikler, yerde (katame-waza) yapılan tekniklerden daha fazla kullanılmaktadır.
H2: Müsabakalarda teknik bölümler bakımından ayakta yapılan tekniklerden en
çok el (te-waza) teknikleri kullanılmaktadır.
H3: Müsabakalarda el tekniklerinden en çok Seoi-nage kullanılmaktadır.
H4: Müsabakalarda yerde (katame-waza) uygulanan teknik bölümlerinden, tutuĢ
teknikleri

(osaekomi-waza),

boğuĢ

(shime-waza)

ve

kırıĢ

(kansetsu-waza)

tekniklerinden daha çok kullanılmaktadır.
H5: Müsabakalarda tutuĢ tekniklerinden (osaekomi-waza) en çok kesa-gatame
kullanılmaktadır.
H6: Müsabakalarda teknik çeĢitliliğini en çok kullanan japon sporculardır.
Puan Bakımından;
H7:Müsabakalarda Waza-ari (7 )puanı, Ġppon (10) puanından fazla alınmaktadır.
H8: Müsabakalarda ceza puanı teknik puanlardan daha çok alınmaktadır.
Ceza Bakımından;
H9: Müsabakalarda +78 kg sporcuları en çok ceza alan sıklet olmuĢtur.
H10: Müsabakalarda, altın puana kalan maçlarda, ceza puanı normal teknik
puana oranla daha az alınmaktadır.
Teknik Uygulama Yönü Bakımından;
H11: Müsabakalarda, uygulanan teknikler daha çok sağ taraftan yapılmaktadır.
H12: Müsabakalarda, kontra atak tekniklerde en baĢarılı ağır sıklet sporcuları
olmaktadır.
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3.3. Sınırlılıklar
Müsabakaya katılan kadınlar kategorisindeki 150 sporcunun yapmıĢ olduğu 181
müsabakadır.
2016 yılının Aralık ayında değiĢtirilen judo oyun kurallarına uygun olarak
değerlendirilmiĢtir.
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4.GENEL BĠLGĠLER
4.1.Judo nedir?
Ju; Esneklik, yumuĢaklık, nezaket. Do; prensip, usul, yol anlamlarına
gelmektedir. Ju, vücudun fiziksel geliĢimini ve teknik beceriyi içerirken, do yaĢam
felsefesini, ruh ve akıl geliĢimini içermektedir (Öztek, 1999).
Judo; kuvvete karĢı kuvvet koymadan rakibin gücünü kullanarak onu bertaraf
etme sanatıdır. Judo üstün bedensel ve zihinsel becerilerin kullanıldığı, az kuvvetle
çok iĢ yapma prensibine dayanan bir savunma sanatıdır (Karabulut, 1988).
Bireyi bedensel geliĢiminin yanı sıra ruhsal yönden de geliĢtirir, olgunlaĢtırır.
Doğruluk, saygı, sevgi ve sabrı öğretir. Fizik kurallarında olduğu gibi kaldıraç,
moment, ve merkez kaç prensiplerini içeren tekniklerle rakibin dengesini bozarak
rakibe acı vermeden, acı eĢiğine yaklaĢtırarak üstünlük sağlar (Güzelimdağ, 2013).
KiĢiye özgüven kazandırır, nefsine hakim olmayı; doğru zamanda doğru hamleyi
dengeli, kararlı bir Ģekilde yapmasına olanak sağlar. Sporcunun konsantre yeteneğini
geliĢtiren muazzam bir çalıĢma disiplinidir. Judonun prensipleri bireyin karakterine
yansır (Karakoç, 2014).
Kök salmıĢ, toprağa kuvvetle sarılmıĢ kalın sert güçlü ağaçlar rüzgara karĢı
koyamayıp devrilip kırılırken, daha narin görünümlü esneyebilen (ju) ağaçlar
rüzgarın önüne set olmaktansa dallarını savurup rüzgara yol verirler (do), böylece
zarar görmeden fırtınayı atlatırlar. Judonun felsefesi buradan gelir (Kano, 1986).
Judo Orta Asya‟da doğmuĢ ve Bozkır medeniyetlerinin izlerini günümüze kadar
yansıtmıĢtır. 1860 yılında doğan Prof. Dr. Jigaro KANO aldığı ju-jıtsu eğitimlerinde
insana zarar veren tarafların olduğunu görmüĢtür. Tehlikeli vuruĢ ve kırıĢları
temizleyerek yeni bir sanat olan Judoyu yapılandırmaya baĢlamıĢ ve Kodokan
okullarını kurmuĢtur (Kano, 1986).
Judonun temeli; 1700-1800 yıllarda Anadolu‟nun çeĢitli bölgelerinde Aba
GüreĢi, KuĢak GüreĢi, Karakucak güreĢi gibi isimlerle bilinen ata sporumuz, güreĢe
dayanmaktadır (Öztek 1999).
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4.2. Judo Teknikleri
Judo teknikleri fırlatma teknikleri (nage waza), tutma teknikleri (katame waza),
vuruĢ teknikleri (atemi waza) olmak üzere 3 kategoride toplanır. Her kategori kendi
içinde
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bölüme

ayrılır.

VuruĢ

teknikleri

(atemi

waza)

müsabakalarda

kullanılmamaktadır. Judo sporunda teknik tablo 105 teknikten oluĢmaktadır.
AraĢtırmada yapılan teknikler sonucunda, hakem tarafından puan verilmiĢse baĢarılı
olarak ele alınmıĢtır. Puan verilmeyen etkili uygulanan tekniklerin ise sıklıklarına
bakılmıĢtır. Yapılan teknikler 2 ana yönde; sağ ve sol olmak üzere sınıflandırılmıĢtır.
Müsabakalarda uygulanan teknikler kombine ve kontra atak olarak da parametrelere
ayrılmıĢtır. Judo teknik tablo ve açıklamaları aĢağıdaki gibidir (Kano, 1986).
4.2.1. Nage waza
Fırlatma teknikleri; kendi arasında tachi waza ayakta yapılan teknikler ve sutemi
waza kendini yere atarak yapılan teknikler olmak üzere iki bölüme ayrılmaktadır.
Tablo 1.Fırlatma tekniklerinin bölümleri
Te-waza (手技)
Tachi-waza
Koshi-waza (腰技)
(立ち技)
Nage-waza

(投げ技)

Ashi-waza (足技)
Sutemi-waza

Ma-sutemi-waza (真捨身技)
Yoko-sutemi-waza (橫捨身技)

(捨身技)

4.2.1.1. Tachi waza
Tachi waza teknikleri ayakta yapılan teknikler olmakla beraber te waza, koshi
waza ve ashi waza olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Te waza, el ile yapılan teknikler
iken koshi waza, kalça ile yapılan teknikler ve ashi waza ayak ile yapılan tekniklerin
isimleridir. Tachi waza teknikleriTablo 2‟de gösterilmiĢtir
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Tablo 2. Tachi waza (ayakta yapılan teknikler).
Te waza

Koshi waza

Ashi waza

Seoı – Nage
Taı - Otoshı
Kata - Guruma
Sukı - Nage
Ukı - Otoshı
Sumı - Otoshı
Obı - Otoshı
Seoı - Otoshı
Yama – Arashı

Ukı – Goshı
O- Goshı
Koshı – Guruma
Tusurı - Komı - Goshı
Haraı - Goshı
Tusurı - Goshı
Hane - Goshı
Utusrı - Goshı
Ushıro – Goshı

De - Ashı – haraı
Hıza - Guruma
Sasae - Tusurı - Komı - Ashı
O- Soto - Garı
O- Uchı - Garı
Ko - Soto - Garı
Ko - Uchi - Gari
Okuri - Ashı - Baraı
Uchı - Mata
Ko - Soto - Gake
Ashı - Guruma
Haraı - Tusurı - Komı - Ashı
O- Soto - Guruma
O- Soto - Otoshı
O-Guruma

4.2.1.2. Sutemi waza
Sutemi waza teknikleri, kendini yere atarak yapılan atıĢ teknikleridir. Bunlar
içerisinde kendini sırt üzeri atarak yapılan tekniklere ma sutemi waza ismi verilirken
kendini

yan

üzeri

atarak

yapılan

teknikler

yoko

sutemi

waza

olarak

adlandırılmaktadır, Sutemi waza teknikleri intihar teknikleri olarakta adlandırılır.
Sutemi waza tekniklerinin isimleri Tablo 3‟de verilmektedir.
Tablo 3. Kendini yere atarak yapılan atıĢ tekniklerinin isimleri
Ma Sutemi Waza
Yoko Sutemi Waza
Tomoe – Nage
Sumı - Geashı
Ura - Nage
Hıkıgomı - Geashı
Tawara – Geashı

Yoko – Otoshı
Tanı - Otoshı
Hane - Makı - Komı
Soto - Makı - Komı
Ukı - Waza
Yoko - Wakare
Yoko - Guruma
Yoko - Gake
Dakı - Wakare
Uchı - Makı - Komı
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4.2.2. Katame Waza
Katame Waza yerde yapılan teknikleri kapsamakla beraber üç ana gruba
ayrılmaktadır ve bu gruplar Tablo 4‟te görülmektedir.
Tablo 4.Yerde yapılan tekniklerin bölümleri
Osaekomi-waza
(押込技)
Katame-waza
(固技)

Shime-waza
(絞技)
Kansetsu-waza
(関節技)

Tablo 4‟te görülmekte olan bölümlerden Osae-komi-waza, tutuĢ ve zaptetme
tekniklerini kapsamakta iken Shime-waza, boğma tekniklerini ve Kansetsu-waza
eklem kitleme tekniklerini içinde barındırmaktadır. Bu tekniklerin isimleri Tablo
5‟de verilmiĢtir.
Tablo 5.Yerde yapılan tekniklerin isimleri
Osae-komi-waza
Shime-waza
Kuzure Kesa Gatame
Kata Gatame
Kami Shiho Gatame
Kuzure Kami Shiho Gatame
Yoko Shiho Gatame
Tate Shiho Gatame
Kesa Gatame

Nami Juji Jime
Gyaku Juji Jime
Kata Juji Jime
Hadaka Jime
Okuri Eri Jime
Kataha Jime
Do Jime
Sode Guruma Jime
Katate Jime
Ryote Jime
Tsukkomi Jime
Sankaku Jime

Kansetsu-waza
Ude Garami
Ude Hishigi Juji Gatame
Ude Hishigi Ude Gatame
Hiza Gatame
Ude Hishigi Waki Gatame
Ude Hishigi Hara Gatame
Ashi Garami
Ude Hishigi Ashi Gatame
Ude Hishigi Te Gatame
Ude Hishigi Sankaku Gatame

4.2.3.Atemi Waza
Müsabakalarda Atemi waza (vuruĢ teknikleri) kullanılmamaktadır. Atemi waza
teknikleri savunma gösteri ve gata çalıĢmalarında kullanılmaktadır, 2‟ye ayrılır.
Ude Ate; El ve dirsek vuruĢları; ve Ashi Ate; Ayak ve diz vuruĢları
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4.3. Judo Analizlerinin GeliĢim Evreleri
DeğiĢen ve geliĢen dünya standartları, günlük hayatımızın her alanında uyum
sağlayabilmek için insanları güncel bilgi ve araĢtırma yöntemlerine teĢvik
etmektedir. YaĢam standartlarını yükseltmek için bilgi ve teknolojiden faydalanmak
insanlara büyük avantajlar sağlamaktadır. Spor alanında yüksek performans
göstermek için yapılan tüm çalıĢmaların yanı sıra güncel olarak analiz tekniğine ilgi
artmaktadır. Antrenörler için analiz yapmak, rakibin gücünü hesaplamak, zayıf
yönlerinden yararlanmak ve uygun antrenman programları geliĢtirmek için bir araç
olmaktadır. Sporcular için verim düzeyini gösteren performansı etkileyen tüm
faktörleri ortaya koyan somut bir ölçüm metodu olarak davranıĢsal durumları analiz
eder. Maç analizi, oyun içindeki tüm durumları kayıt altına alarak istenildiğinde
geçerliliği ve güvenilirliği saptanmıĢ verilerin göz önüne serilmesini sağlar. Analiz
yöntemi maç öncesi, sonrası veya esnasında kullanılarak amacına yönelik istenilen
bilgiye teknolojinin imkânlarından faydalanarak kısa sürede ve kolayca ulaĢılmasını
sağlar. Üst düzey performans gösteren sporcuların motorik ve teknik özellikleri
birbirlerine yakınken eĢitlik durumunda sonucu etkileyen durumların baĢında
taktiksel yöntemler gelmektedir. Taktiksel durumlar her spor dalı için özeldir ve
önceden çalıĢılmıĢ, planlanmıĢ olması gerekmektedir. Analiz yöntemi bu konularda
öngörü oluĢturmak için tercih edilmektedir (Sönmeyenmakas, 2008).
2016 Rio Olimpiyatlarında finale çıkan bay ve bayan judocuların müsabaka
analizleri incelendiğinde yapılan yarıĢmalardaki tüm hareketler eğitmenler için
yeterli miktarda bilgi içermektedir. AraĢtırmacılar, finalistlerin en sık kullandıkları
atak ve savunma tekniklerini karakterize etmiĢlerdir. 17 Ülkeden 28 sporcunun
maçları incelendiğinde maçların ortalama 1/3‟ü dinamik geçerken 2/3‟ünde atak veya
savunma yapılmamıĢtır, daha az teknik kullanılmıĢtır. Finali kazanan sporcular daha
aktiftir ve en çok el (te waza), ayak (ashi waza) teknikleri kullanmıĢlardır. Finali
kaybeden sporcular ise kalça (koshi waza), el (te waza) tekniklerini kullanırken
kazananların 1/4„ü kadar ayak (ashi waza) tekniği uygulamıĢlardır. Kazanan
sporcular hakemlerden kaybedenlere göre daha fazla ceza almıĢlardır. Ġlk puanı
kazanan sporcular, liderliklerini sonuca da yansıtarak maçı kazanan taraf olmuĢlardır.
Olimpiyat sporcularında yapılan analiz sonuçlarından yola çıkarak, müsabakalara
uygun antrenman programları geliĢtirmek için müsabaka içindeki her durumun
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dikkatli bir Ģekilde incelenmesi gerektiğini göstermektedir. Bunlar, antrenmanlarda
dikkate alınması gereken önemli noktalardır (Boguszewski, 2016).
2014 ve 2015 Dünya ġampiyonası boyunca judocuların teknik ve taktik
etkinlikleri araĢtırılarak 2016 Olimpiyat Oyunları için öngörülerde bulunulmuĢtur.
Elde edilen veriler sayesinde özel antrenman programları geliĢtirmenin Olimpiyat
Oyunları için baĢarı sağlayacağı düĢünülmüĢtür. Müsabakalarda en baĢarılı ülke
Japonya olurken sırasıyla Fransa, Güney Kore ve Rusya takım sıralamasında
yerlerini almıĢlardır. Müsabakalarda fırlatma (nage waza-%77) teknikleri, yer
tekniklerine (katame waza-%23) oranla çok daha fazla kullanılmıĢtır. Uygulanan
teknikler judo teknik bölümlerine göre ayrıldığında en çok ayak teknikleri (ashi
waza-%36), el teknikleri (te waza-%29), kalça teknikleri (koshi waza -%11), yatarak
yapılan teknikler (sutemı waza-%24) olarak sıralanmıĢtır. Yer tekniklerine
bakıldığında en çok yerde tutuĢ (osaekomi waza-%65) teknikleri kullanılırken kırıĢ
(kansetsu waza-%18) ve boğuĢ (shime waza-%17) teknikleri birbirine benzer oranda
kullanılmıĢtır. Müsabakalarda 61 farklı teknik yapılırken bunlardan 30 tanesi en sık
kullanılan olarak kayıtlara alınmıĢtır. Müsabakalar boyunca en etkili ataklar ayak
tekniği (ashi waza) olarak uchi mata, el tekniklerinden (te waza) ise seoi nage
olmuĢtur. Yer teknikleri (osaekomi waza) gruplarından ise en etkili kullanılan kuzure
kesa gatame olmuĢtur. Müsabakalarda somut olarak elde edilen bilgiler sporcu ve
eğitmenlerin farkındalığını artırmaktadır (Adam, Klimowicz, & Pujszo, 2016).
2012 Londra Olimpiyat Oyunlarında Rus judocuların teknik-taktik özellikleri
incelenip rakiplerine göre analizleri yapılmıĢtır. Bu çalıĢmada amaç Rus judosunun
baĢarı kıstasları hakkında bilgi sahibi olmak ve antrenmanları en uygun hale
getirmektir. Ruslar toplam 31 müsabakanın 26‟sını kazanmıĢ ve genel olarak en
yüksek etkinliğini tutuĢ gruplarında göstermiĢlerdir. Yerde (katame waza) yapılan
tutuĢ gruplarından en etkili teknik kuzure kesa gatame olmuĢtur. Ayakta uygulanan
atıĢ tekniklerinde ise en etkilisi harai goshi ve tani otoshi olmuĢtur ancak en sık ko
uchi gari, deashi harai ve tai otoshi kullanılmıĢtır. AtıĢ tekniklerinden en çok ayak
tekniklerini (ashi waza %66) en az ise kalça tekniklerini (koshi waza %6)
kullanmıĢlardır. Müsabakalar boyunca savunma tekniklerinde %100 baĢarı elde
edildiği görülmüĢtür. Rakiplerine oranla daha atak ve müdafaa konusunda daha etkili
olmaları ceza puanı konusunda avantaj sağlamıĢtır. Yerde yapılan tutuĢ gurubu
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tekniklerinden (katame waza) rakiplerine hiç puan vermeksizin ayak tekniklerinin ¼
ü kadar da etkili olmuĢtur. 2012 Olimpiyat oyunlarına Ġtalyan eğitmen ile hazırlanan
Rus Milli Takımı, baĢarılı olmalarında bütün ilim yollarını etkili kullanmalarının
faydası olduğunu ifade etmiĢtir. Aynı zamanda eğitmenler için müsabaka analizi
yapmak yarıĢma içerisinde daha doğru yönlendirme yapma olanağı sunmaktadır
(Adam, Wolska, Klimowicz, & Smaruj, 2013).
2010 Dünya Judo ġampiyonası, bireysel antrenman programı geliĢtirmek için
teknik ve taktiksel yönden değerlendirilmiĢtir. Final maçlarını 6-7 müsabaka yaparak
kazanan sporcuların her bir maçı analiz edilmiĢtir. Yapılan tekniklerde çeĢitlik, sıklık
ve etkinlik yönünden farklılıklar görülmüĢ ancak cezalar diğerlerine oranla çok daha
az etkili olmuĢtur. ġampiyon sporcular, müsabakalarda teknik çeĢitliliği bakımından
dokuzdan yirmi bire kadar farklı teknik uygulamıĢlardır. Bunlardan iki ile altı farklı
teknik arasındakilerde puan kazanmıĢlardır. Müsabakalarda aktiflik yönünden
bakıldığında her beĢ sporcudan üçü negatif değer göstermektedir. Bu durum
sporcuların fiziksel eksikliklerine ya da rakiplerinin antrenman Ģekillerine
bağlanmıĢtır. Müsabakada yapılan atak tekniklerden 7, 8 ve 9. Ataklarda puan
kazanılmıĢtır. Bunlardan daha az olmakla birlikte 15. veya 16. ataklarda da etkin
olabilmiĢlerdir. Müsabakalarda 60, 81 ve 100 kg sporcuları %100 savunma
yapmıĢlardır. 60 kg ve +100 kg sporcuları hakem tarafından aldıkları ceza ile puan
kaybetmiĢlerdir ve kazanan sekiz sporcudan altısı hiç cezayla puan kaybetmemiĢtir.
2009 ve 2010 yılında değiĢen judo kuralları baĢarıdaki düĢüĢün sebebi olmaktadır.
Kaldırılan koka puanı daha etkin atak yapmayı sağlayarak müsabakaları teknik
etkinlik yönünden zenginleĢtirmiĢtir. Antrenman planlaması yaparken bireysel
antrenman yöntemine, genel hazırlık evresine ve teknik bakımından çeĢitliliğe önem
vermenin avantaj sağlayacağı belirtilmiĢtir. Yapılan bu çalıĢmalar baĢarı yolunu
açacaktır (Adam & Smaruj, 2013).
2008 Pekin Olimpiyat Oyunlarında yarıĢan erkek sporcuların maç analizleri
yapıldığında 7 sıklet de yarıĢan toplam 303 erkek sporcunun madalya sıralamasında
hiçbir ülkenin net bir avantaja sahip olmadığı görülmüĢtür. Müsabakalarda yapılan
teknikler incelendiğinde %66.67‟sinin nage-waza

(atıĢ-fırlatma) tekniklerini

kullanarak müsabakalar sonuçlandırdığı görülmüĢtür. Bu müsabakaların %27.06‟sı
te-waza (el tekniği) ile %23.43„ü de ashi-waza (ayak tekniği) ile kazanılmıĢtır.
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Kateme-waza (yer teknikleri) ayak tekniklerine oranla daha az kullanılmıĢ ve
müsabakaların %15.51‟i kazanılmıĢtır. Müsabakalar genellikle normal maç süresinin
bitiminden önce %46,53 oranla ippon puanı ile kazanılmıĢtır ancak sıkletler
yükseldikçe ippon ile biten maçların oranında yükselme gözlenmiĢtir. Müsabakalar
%6.60‟ı altın puana kalmıĢtır, bu müsabakalar yuko (5) puanı ile 9 kez kazanılmıĢtır.
Özellikle hafif sıkletlerde en çok kullanılan teknik seoi-nage (25 kez) olurken, newaza da (yer teknikleri) maç kazanmanın en etkili yolu oseakomi-waza (36 kez)
olduğu görülmüĢtür. Maç analiz tekniği kullanımı; Sporcuların maç içerisinde hızlı
ve akılcı değerlendirme yapabilmelerine ve öngörüde bulunabilme kabiliyeti
kazanmalarına yardımcı olmaktadır (Witkowski, Maśliński, & Kotwica, 2012).
2012 Londra Olimpiyat Oyunlarında +100 kg sporcularının ayakta atıĢ
pozisyonlarına göre yapılan ataklar derinlemesine incelenmiĢtir. Tekniklerde daha
yaratıcı taktiksel çözümler kullanması için atakların yönü ve zamanlama analizlerinin
yapılması antrenmanların temelini oluĢturabilecektir. Yapılan 668 atağın, 228‟i öne
doğru, 344‟ü geriye doğru ve 92‟ si durumsal ataklardan oluĢmaktadır. Bilindiği
üzere +100 kg sporcular en çok geriye doğru atak yapmıĢlar ve en çok o-soto-gari
tekniğini kullanmıĢlardır. Müsabakalarda 3 dakikadan sonra yapılan atak sayısının ve
alınan puanların arttığı belirlenmiĢ ancak 5. Dakikalarda en az atağa ulaĢılmıĢtır.
Müsabakalarda elde edilen istatiksel bilgiler doğrultusunda yüklenme süresi ve
dinlenme aralıkları, müsabaka zamanlamasına uygun kondisyon antrenmanları
geliĢtirmeye yardımcı olmaktadır (Ryszard & Marek, 2014).
2010 Dünya ġampiyonasında hafif sıklet bayanlar üzerinde zamanlama analizi
yapılmıĢtır. Bu çalıĢmada; müsabakaların baĢlaması ve bitiĢi (hajime to matte ),
yarıĢılan zaman, bitiĢten sonra tekrar baĢlama, dinlenilen (matte to hajıme) zaman,
tutuĢ (kumi kata), yer çalıĢmaları (ne waza), temassız zaman ve ön hazırlık
zamanlama kriterleri tespit edilmiĢtir. Müsabaka için de dinlenilen zamanın toplam
müsabaka zamanına oranı 1/3 olarak tespit edilmiĢtir. Bu veriler antrenman
planlamalarının içinde dinlenme ve çalıĢma zamanlarının ayarlanması, sporcuların
dayanıklılıklarının

geliĢtirilmesinde

etkili

bir

veri

olarak

kullanılabileceği

öngörülmüĢtür. Ayrıca daha aktif ataklar yapmanın, baĢarılı olmak için etkin bir
taktik uygulaması olduğu, çıkarılan sonuçlar arasında yer almaktadır (Challis,
Scruton, Cole, & Callan, 2015).
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Günümüzde her geçen gün popülerliği artan judo sporunun, değiĢen hakem
kurallarının tekniklere ve maç sonuçlarına yansıttığı etkiler 2016 yılında Japon judo
Ģampiyonalarında incelenmiĢtir. 2011 yılında değiĢen kurallar öncesi yapılan 2009 ve
2010 yılındaki müsabakalar Kodokan Judo Kurallarına (KDK) göre incelenip 2014
ve 2016 yılında yapılan müsabakalar ise Uluslararası Judo Kuralarına (IJF) göre
Ġncelenip kıyaslanmıĢtır. Elde edilen veriler analiz edildiğinde ippon ile kazanılan
maçlarda artıĢ olduğu, teknik üstünlükle kazanmalarda azalma olduğu ve cezalar
konusunda etkili bir farkın bulunmadığı görülmüĢtür. Yapılan ataklarda artıĢın
olması izleyiciler için judoyu daha heyecan verici, istekli ve çekici kılmıĢtır. Sonuç
olarak yapılan yeni değiĢiklikler pozitif etki göstermektedir (Miyake, Sato, &
Yokoyama, 2016).
Müsabakalarda yapılan analizlerden yola çıkılarak judocuların bireysel profil
eksikleri fark edilip bunun üzerine bireysel analiz çalıĢmaları da yapılmıĢtır. Ġki kez
Olimpiyat ġampiyonu olan Polonyalı judocu Waldemar Legien teknik ve taktiksel
yönden analiz edilmiĢtir. Katıldığı 24 müsabaka da 66 kez kazanmıĢ sadece 9 kez
yenilgi yaĢamıĢtır. Müsabakalarda 19 farklı teknik uygulamıĢtır, Teknikleri
vücudunun sağ (%49.45) ve sol (%50.55) taraflarını eĢit ve etkili kullanması hem
atak hem de kontra atak yaparken öngörülememe avantajı sağlamıĢtır. AtıĢ (nage
waza) tekniklerini %74 oranında kullanmıĢ ve en baĢarılı tekniği seoi nage olmuĢtur.
Yer tekniklerini (katame waza ) %26 oranında kullanarak en baĢarılı tekniği ise juji
gatame olmuĢtur. Tekniklerinde %53 oranında vücut dönüĢünün etkin olduğu
teknikleri tercih etmiĢtir. Waldemar Legien‟in bireysel teknik taktikte ayırt edici
özelliği; rakibini aldatabilmesi, çok yönlü olup vücudunu sağlı-sollu kullanabilmesi
ve rakibe dört ana yönde atak yapabilmesidir (Adam, Smaruj, & Laskowski, 2014).
Judocularda teknik taktiklerin bireysel faktörlere göre nasıl değiĢebildiği ve elit
sporcuların rol model olmaktaki özelliklerini ortaya koymak adına yapılan bir diğer
araĢtırma Polonyalı ilk Ģampiyon Judocu Joanna Majdan‟nın müsabaka analizleri
olmuĢtur. 55 Ģampiyonada yaptığı maçlar analiz edildiğinde, 232 etkili atakta 22
farklı judo tekniğini aynı zamanda sağ ve sol yönden kullanabildiği ve dominant
tekniğinin seoi nage olduğu ve çok etkili defans yaptığı tespit edilmiĢtir. AtıĢ
tekniklerini (nage waza %83,78) tutuĢ tekniklerine (katame waza %16.22) oranla
üstün bir farkla tercih ederken rakipleri ise tutuĢ tekniklerini (katame waza %23.39)
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oranında uygulamıĢtır. J.Majdan tutuĢ (katame waza) teknik gruplarından her
birinden teknik uygulamıĢ ancak rakiplerine kırıĢ (kansetsu waza) ve boğuĢ (shime
waza) tekniklerinden hiç puan vermemiĢtir. Sadece tutuĢ (osaekomi waza)
tekniklerinden puan kaybetmiĢtir. Bireysel analizi yapılan sporcuların sonuçları ile
judocular için genelleme yapılamaz, sadece örnek olabilir (Adam & Majdan, 2011).
Ata sporumuz olan güreĢin Türkiye U-23 Grekoromen ve Serbest GüreĢ
ġampiyonasının Teknik Analizleri incelendiğinde sıkletler arası ve stiller arasında
teknik bakımından sıklık ve farklılıklar görülmüĢtür. Grekoromen stilde 120 kg
güreĢçileri %90 oranında baĢarısız teknik yaparken serbest stilde 65 kg güreĢçileri
%48 oranında baĢarısız teknik sergilemiĢtir. BaĢarı durumlarına bakıldığında ise
grekoromen sporcuları 98 kg de %90 oranında baĢarılı teknik yaparken serbest
güreĢçiler, %80 baĢarılı teknik çıkartabilmiĢlerdir. Maçlarda yapılan itirazların
%27‟si kabul edilerek sonuçların değiĢmesinde büyük paya sahip olmuĢtur. Maç
kazanma çeĢitlerine bakıldığında sporcuların mücadeleci ve risk almaktan
çekinmedikleri %40 oranında eĢit olan sayı üstünlüğü ve sayı tuĢu ile maç kazanma
oranlarından çıkartılmıĢtır (Soygüden, Toy, Safa, & Ömer, 2015).
2002 Yılında Finlandiya‟da yapılan 49. Avrupa Greko-Romen GüreĢ
ġampiyonasında müsabakaların tamamında Türk güreĢçilerinin teknik analizi ve
baĢarıya götüren durumlar incelenmiĢtir. Müsabakaların geneli normal maç süreleri
içerisinde ve sayı ile bitmiĢtir. Çırpma, salto, künde en çok yapılan teknikler
olmuĢtur. Rus güreĢçiler ortalama olarak her maç için 4.90 puan elde ederken, milli
güreĢçilerimiz 4.01 puan kazanabilmiĢlerdir. Millilerimiz ortalama 2,28 puan
kaybederken Ruslar çok daha az puan vererek ortalama 1.25 puanla maçlarını
sonuçlandırmıĢlardır. ġampiyon olabilmek için maç baĢına ortalama olarak 5 puana
sahip olunması gerektiği tespit edilmiĢtir. Avrupa Ģampiyonasında en çok puan alan
sıklet 66 kg, en az puan alan sıklet ise 96 kg güreĢçileri olmuĢtur. Müsabakalarda
Rusya takım halinde 1. Bulgaristan 2. ve Belarus 3. olmuĢtur. Milli güreĢçilerimiz
%76,5‟lik baĢarı göstermekte ve maç baĢına kazanılan en yüksek puan ortalamasına
sahip olmasına rağmen çok puan kaybettiği için baĢarısız olduğu söylenmiĢtir. Türk
milli güreĢçilerin atak ve teknik güreĢ sergiledi ancak savunma konusunda
kendilerini geliĢtirmeleri gerektiği sonuç olarak çıkarılmıĢtır (Kishali, 2002).
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Yetenekli genç sporcuların teknik kapasitelerini belirlemek amacıyla yıldızlar
serbest güreĢ grup müsabakalarının analizleri yapılmıĢtır. Maçlar ortalama 3,24
dakika sürmüĢtür. TuĢ ile kazanılan maçlar %16,6 olurken en çok kazanma Ģekli
%70 oranı ile sayı üstünlüğü olmuĢtur. Sıkletlere oranla orta ve hafif sıkletler, ayakta
yapılan tekniklerde daha baĢarı olurken ağır sıkletlerde diğerlerine oranla daha az
yanlıĢ teknik uygulamıĢ ve hatadan kaynaklı daha az puan kaybedilmiĢtir (Soygüden,
Eker, Toy, & Mumcu, 2014).
2005 yılında BudapeĢte‟de yapılan Dünya Bayanlar GüreĢ ġampiyonasının
teknik analizi yapılmıĢtır. Dünya Ģampiyonu takım Japonya olurken GümüĢ madalya
sahibi Çin ve bronz madalyanın sahibi Amerika bayan güreĢ takımı olmuĢtur. Kadın
Türk Milli takımı sadece bir maç kazanabilmiĢtir. BaĢarısızlığın sebepleri arasında
yaĢ ortalamasının dünya klasmanındaki güreĢçilere göre daha küçük olması
gösterilebilir. Büyükler kategorisinde tuĢ ile yenme oranı %24.47 iken 2.yıldız
bayanlar Avrupa güreĢ Ģampiyonasında %44.30 olmuĢtur. Bayan güreĢinde
müsabakaların genelde beĢ dakikadan daha kısa sürmesi, değiĢen yeni kuralların maç
süresini bariz bir Ģekilde azaldığını göstermektedir. Dakika baĢına düĢen puan da
ciddi bir Ģekilde artmıĢtır. Bu sayede yeni kurallar eskiye oranla maçlara canlılık
getirmiĢtir. Eleme müsabakalarında galip gelen sporcuların ortalama puanları 5.20
olurken bu durum final müsabakalarında 5.54 ulaĢmıĢtır. Maçı kazanmak isteyen
tarafın mücadele ettiği sporcudan ortalama 5 puan fazla alması gerektiği
gözlemlenmiĢtir (Ġmamoğlu, Kıyıcı, Kishalı, & BaĢ, 2009).
2011

yılında

Ġspanya

Üniversiteler

Tekvando

ġampiyonasında
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müsabakanın kazanan ve kaybeden sporcuların performans analizleri yapılmıĢtır.
Elde edilen istatiksel verilere göre kazanan sporcular ortalama 21.21 direk atak, 9,40
kontra atak yapmıĢlardır. Kaybeden sporcular ise ortalama 23.25 direk atak ve 7,68
kontra atak yapmıĢlardır. Müsabakaların analizleri doğrultusunda kontra ataktan daha
çok direk atak yapan sporcuların baĢarılı olduğu görülmüĢtür ancak kaybeden
sporcular kazanlara oranla daha çok atak yapmıĢlardır. Yapılan atakların önem sırası
taktiksel hareketlerin seviyelerindeki artıĢa göre sıralandığında birinci sırada, direk
atak; ikinci sırada, direk olmayan atak ve geri kontra atak; üçüncü sırada, ileriye
dönük ve eĢ zamanlı kontra atak yer almıĢtır. Kazanmanın temelinde uygun taktiksel
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verilere sahip olmak ve önceden planlayarak antrenman programında yer vermek
vardır (Falco, Estevan, Alvarez, Morales-Sánchez, & Hernández-Mendo, 2014).
2006 FĠFA Dünya Kupası‟ndaki goller teknik ve taktik kıstaslara göre analiz
edilmiĢtir. Elde edilen bilimsel veriler gollerin oluĢumunda etkili faktörleri ortaya
koymuĢtur. Teknik direktörlerin istatiksel verileri güncel analizlerle yorumlayıp elde
ettikleri çıkarımları sporcularına antrenman programlarında yansıtmaları avantaj
sağlamıĢtır. 2006 FĠFA Dünya Kupası‟nda oynanan her maç için ortalama 2,30 gol
kaydedilmiĢ, gollerin yoğunluğu 76. ve 90. dakikalar içerisinde olurken pas sayısının
artması gol yapma oranında azalmaya sebep olarak ters bir orantı göstermiĢtir.
Kaydedilen gollerin %85,7‟si takımların kendilerinin geliĢtirdiği aktif hücumlarla
gerçekleĢtirilmiĢtir. Çünkü kontra ataklar rakibin oyun Ģekline göre değiĢtiğinden
planlı ve aktif olarak kullanılamamıĢtır. Ancak daha önceki yıllarda oynanan
maçların analizleriyle kıyaslandığında gol sayısının düĢtüğü tespit edilmiĢtir. Defans
ağırlıklı oyun taktiğinin tercih edilmesi ve değiĢen top ölçülerinin gol sayısındaki
azalmaya sebebiyet verdiği söylenebilir (Ġmamoğlu, Mehmet., & Ertan, 2007).
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5.GEREÇ VE YÖNTEM
5.1. AraĢtırmanın Modeli
AraĢtırmanın tipi niceliksel (quantitative) ve retrospektif bir araĢtırmadır.
5.2 Evren ve Örneklem
11/12 ġubat 2017 tarihlerinde Fransa‟da yapılan Paris Grand-Slam Judo
ġampiyonası‟na 61 Ülkeden büyükler kategorisin de toplam 409 sporcu katılmıĢtır.
Kadınlar kategorisine toplam 7 sıklette (48, 52, 57, 63, 70, 78, +78) 150 sporcu
katılmıĢ ve 181 adet müsabaka yapılmıĢtır. AraĢtırmanın evrenini; elit kadın judo
sporcuları ve örneklemini müsabakaya katılan büyükler kategorisindeki tüm elit
kadın sporcuların müsabakaları oluĢturmaktadır. Müsabakalara 48 kg kategorisinde
25 bayan, 52 kg 24 bayan, 57 kg 23 bayan, 63 kg 23 bayan, 70 kg 21 bayan, 78 kg 14
bayan ve +78 kg 23 bayan sporcu katılmıĢtır. 2017 Grand Slam Paris ġampiyonası
müsabaka analizleri retrospektif bir çalıĢma olarak planlanmıĢtır.
5.3. Veri Toplama Araçları
Paris Grand-Slam Judo ġampiyonanın videoları Dünya Judo Federasyonu‟nu
(ĠJF) resmi internet sitesinden bilgisayara indirilerek hard diske kaydedilmiĢtir.
Posiscope bilgisayarlı analiz programına müsabakaların video bilgileri girildikten
sonra meydana gelen tüm durumlar izlenerek iĢlenmiĢtir, daha sonra bu programın
uzantısı olan posixplore kullanılarak analiz edilmiĢtir. Posiscope analiz programı
Türkiye‟de ilk defa judo branĢında kullanılan bir analiz yöntemi olmuĢtur.
AraĢtırmada istatiksel yöntem olarak, posiscope analiz programından elde edilen
bilimsel veriler Microsoft Excel programına aktarılarak kayıt altına alınmıĢtır.
Değerlendirme

kısmında

posiscope

programının

uzantısı

olan

posixplore

kullanılmıĢtır. Posixplore elde edilen verileri farklı birçok parametrede filitre ve
birleĢtirme yapma olanağı sunarak, değerleri sayı ve yüzde olarak kaydetmektedir.
AraĢtırmada kullanılacak olan değiĢkenler belirleyici istatistikler frekanslar tablo ve
grafik yöntemleri ile sunulmuĢtur.
5.3.1. Posiscope-Posixplore
Video destekli istatiksel ölçüm ve analiz sistemidir. Müsabakalar içindeki
sporcu, takım ve müsabakaların performanslarını ölçerek değerlendirme yapmaya
imkân sunar. Kaydedilen videolar içinde meydana gelen pozisyonlar iĢaretlenir,
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önceden belirlenen parametre ve kriterlere göre seçilerek istatistik tablolar, grafik ve
video klipler oluĢturulur. Sporcu, yer, zaman ve hareket (teknik) kaydedilir ve farklı
müsabakaları da bir araya getirerek daha kapsamlı analiz yapma imkânı sunar.
Posiscope hareketin baĢlangıç ve bitiĢ zamanlarını hareketin ismini hareketin
yapıldığı bölgeyi ve baĢarı durumlarını kaydeder ve farklı pozisyonların sonuca olan
etkilerini, hareketler arasındaki iz düĢümlerini filtreler. Posiscope mantıksal
çıkarımlarla destekleyerek tablo ve grafik oluĢturmaya yardımcı olur. Elde edilen
veriler Microsoft Excel programına kaydedilerek araĢtırmacılar için ayrıntılı analiz
yapma olanağı sağlar. Programın bir uzantısı olan posixplore sayesinde ayrıntılı
analiz daha kısa zamanda kolaylıkla yapılmasını sağlar. Judo sporuna özel; bölüm,
teknik, puan, ceza, ülke, sıklet, sporcu ve sonuç gibi filtreler kullanır. Posixplore elde
edilen verileri farklı birçok parametrede filtreler ve birleĢtirme yapma olanağı
sunarak, değerleri sayı ve yüzde olarak karĢılaĢtırma yapmaktadır. Program bütün
spor branĢları için kullanılabilecek esnekliktedir, spor dalına özel değiĢtirilebilir,
geliĢtirilebilir ve uyarlanabilir özelliktedir. http://www.posiscope.com (EriĢim Tarihi:
18/11/2018)

Resim 1.Posiscope analiz programının ekran görüntüsü.
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Resim 2.Posixplore analiz programının ekran görüntüsü.
5.3.2. Kullanılan DeğiĢkenler ve Açıklamaları
AraĢtırmada kullanılan değiĢkenler; maç süresi, alınan puanlar, müsabakada
kullanılan teknikler, tekniklerin baĢarı durumu, teknik kategorileri, teknik bölümleri,
tekniklerin sıklığı, alınan cezalar, minder bölümlerinin kullanımı, tekniklerin
uygulama yönleri, kontra ataklar, hareketi meydana getiren sporcu ve kategorileri,
müsabaka bitiĢ Ģekilleri ve müsabakada kullanılan teknikler analiz programına
kaydedilmiĢtir.
Müsabakalar IJF tarafından kabul edilen judo teknik tablosuna ( tablo 1.2.3.4.5.)
uygun olarak değerlendirilmiĢtir.
Müsabakalar

IJF

tarafından

yenilenen

kurallara

uygun

olarak

değerlendirilmiĢtir. https://www.ijf.org/news/show/adaptation-of-the-refereeing-rules
(26 Aralık 2016)
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5.3.2.1 Judo Kuralları
Uluslararası judo kuraları Ocak 2017‟de yeni değiĢiklikler yapılarak ilk olarak
Paris Grand Slam müsabakalarında uygulanmıĢtır ve Ağustos-Eylül 2017 yılında
BudapeĢte‟deki

Büyükler

Dünya

ġampiyonasında

sona

ermiĢtir.

https://www.ijf.org/news/show/adaptation-of-the-refereeing-rules (26 Aralık 2016)
5.3.2.1.1. YarıĢma süresi
Müsabaka süresi bayan ve erkeklerde 4 dakikadır. Bu süre zarfında ippon puanı
alındığı anda müsabaka sona erer. Ġppon alınamadığı durumlarda normal maç süresi
bittiğinde puan ve cezalara bakılır puan üstün olan sporcu veya ceza avantajı olan
sporcu maçı kazanır. Altın puana kalan maçlarda süre kısıtlaması olmaksızın ilk
alınan puan veya ikinci-üçüncü ceza sonucu belirler. Altın puanda skor tahtası
silinmeden devam eder ve ceza avantajı geçerli olur.
5.3.2.1.2. Ceza
Her ceza durumda bir shido ceza puanı verilmektedir. Bir müsabaka içerisinde 3
kez ceza (shido) alan sporcu diskalifiye (Hansoku-make) olmaktadır. Cezalar
pasivite, minder dıĢına çıkma, yasaklı tutuĢ pozisyonları, fosatak, tehlikeli ve yasak
teknik uygulamaları, etik olmayan kasti hareketlerden dolayı verilmektedir. Judogi
altı, kemer ve bacak tutularak yapılan tekniklerde ilk uyarı shido ceza puanı ile
yapılarak ikinci durumda ise (hansoku-make) diskalifiye olunmaktadır. Diskalifiye
olan sporcunun rakibi müsabakayı ippon ile kazanmıĢ sayılmaktadır. Müsabakalarda
maç süresi dolduktan sonra shido ile biten maçlarda rakip waza-ari ile maçı kazanır.
Cezalar maç bitmeden skora etki etmemektedir.
H = S+S+S
Hansoku-make = Diskalifiye
Shido = Ceza
5.3.2.1.3. Puan
Müsabakalarda yapılan tekniklerin düĢüĢ açıları, pes etme durumları, yerde tutuĢ
süreleri ve alınan cezalara göre iki farklı puan grubu uygulanmaktadır. Müsabaka
sırasında alınan Ġppon (10 puan) maçı direk bitirir. Ġppon dıĢındaki tüm puanlar waza
ari (7 puan) olarak geçerlidir. Yerde yapılan tekniklerde pes etmek ippon‟dur. Yerde
tutuĢ pozisyonlarında 10-20 saniye arası waza ari,
değerlendirilmektedir.
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20 saniye ise ippon olarak

5.3.2.1.4. Minder
Müsabaka minderi 1*1 m kare veya 1*2 m dikdörtgen boyutlarında, 5-6 cm
yüksekliğinde, içi pirinç sapları ve elastik malzeme olan vinlex ve özel bez ile
kaplıdır. Minderin artası en az 8*8 m ile 10*10 m arasında ve farklı bir renkle
çevreleyen güvenlik alanını da kapsayan en az 12*12 m ile 16*16 m arasın
minderlerden oluĢmaktadır.
5.4.Veri Toplama Analizi
AraĢtırmada IJF resmi sitesinden indirilen videolar posiscope bilgisayarlı analiz
programında izlenerek tüm veriler kaydedilmiĢtir. Elde edilen veriler posiscope
programının bir uzantısı olan posixplore ile analiz edilmiĢtir, frekans tablo ve grafik
yöntemi ile sunulmuĢtur.
5.5. ÇalıĢmaya Alınma Kriterleri
2017 Paris Grand-Slam Judo ġampiyonasında, resmi yarıĢma talimatlarına
uygun olarak müsabakalarda yarıĢmıĢ büyük kadın kategorisindeki tüm sporculardır.
5.6.ÇalıĢmadan Çıkarılma Kriterleri
2017 Paris Grand-Slam Judo ġampiyonasından men edilen, herhangi bir nedenle
müsabakası yapılmayan veya müsabakanın tamamlanmadığı durumlardır.
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6. BULGULAR

Teknik bakımdan;

2017 Grand Slam Paris müsabakalarında teknik kategorisi bakımından ayakta
(nage-waza) yapılan teknikler, yerde (katame-waza) yapılan tekniklerden daha fazla
kullanılmakta olduğu tespit edilmiĢtir. ġekil 1‟de verilmiĢtir.
300
255

teknik sayısı

teknik yüzdesi

250
200
150
100

%82
57

50

%18

0

ayakta yapılan teknikler

yerde yapılan teknikler

ġekil 1.2017 Grand Slam Paris müsabakalarında teknik kategorisi bakımından ayakta
(nage-waza) yapılan teknikler ve yerde (katame-waza) yapılan teknik verileri.

Müsabakalarında teknik kategorisi bakımından ayakta (nage-waza) yapılan
teknikler %82 oranında 255 defa kullanılırken, yerde (katame-waza) yapılan
teknikler %18 oranında 57 defa kullanılmıĢtır.
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Tablo 6.2017 Grand Slam Paris müsabakalarında teknik kategorisi bakımından yerde
(katame-waza) en çok uygulanan ve en çok puan alınan teknikler.
Teknik ismi

En çok uygulanan teknikler
Sayı
%

En çok puan alınan teknikler
Sayı
%

Yoko-Shiho-Gatame

10

18%

9

18%

Tate-Shiho-Gatame
Kesa-Gatame
Kuzure-Kami-Shiho-Gatame
Ude-Hishigi-Juji-Gatame
Okuri-Eri-Jime
Gyako-Juji-Gatame
Kuzure-Kesa-Gatame
Mune-Gatame
Kata-Gatame
Sankaku-Jime
Ushiro-Kosa-Gatame
Gyaku-Juji-Jime
Kami-Shiho-Gatame
Ura-Gatame

8
7
5
5
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1

14%
12%
9%
9%
7%
5%
5%
5%
4%
4%
4%
2%
2%
2%

8
5
5
3
4
2
3
3
1
1
2
1
1
1

16%
10%
10%
6%
8%
4%
6%
6%
2%
2%
4%
2%
2%
2%

Tablo 7.2017 Grand Slam Paris müsabakalarında teknik kategorisi bakımından
ayakta (nage-waza) en çok kullanılan ve en çok puan alınan teknikler,
En çok kullanılan teknikler
Teknik ismi
Sayı
%
Ġppon-Seoi-Nage
24
9%
Sode-Tusurikomi-Goshi
24
9%
O-Uchi-Gari
21
8%
Uchi-Mata
18
7%
Harai-Makikomi
12
5%
Ko-Soto-Gari
12
5%
Soto-Makikomi
10
4%
Sumi-Otoshi
10
4%
Morete-Seoi-Nage
9
4%
Ko-Uchi-Gari
8
3%
Kouchi-Makikomi
8
3%
O-Soto-Gari
7
3%
Sasae-Tusuri-Komi-Ashi
7
3%
Harai-Goshi
6
2%
Kata-Guruma
6
2%
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En çok puan alınan teknikler
Sayı
%
9
6%
13
9%
12
8%
10
7%
10
7%
8
6%
6
4%
10
7%
2
1%
2
1%
7
5%
5
3%
2
1%
1
1%
3
2%

Tablo 8.2017 Grand Slam Paris müsabakalarında teknik kategorisi bakımından
ayakta (nage-waza) en çok kullanılan ve en çok puan alınan tekniklerin devamı.
En çok kullanılan teknikler En çok puan alınan teknikler
Teknik Ġsmi
Tai-Otoshi
Tani-Otoshi
Ko-Soto-Gake
Tomoe-Nage
Uchimata-Sukushi
Ura-Nage
Yoko-Guruma
Uki-Otoshi
Koshi-Guruma
O-Goshi
O-Soto-Otoshi
Sumi-Gaeshi
Deashi-Harai
Osoto-Makikomi
Utusri-Goshi
Ashi-Guruma
Daki-Wakare
Hiza-Guruma
O-Gruma
O-Soto-Gaeshi
Okurishi-Harai
Ouchi-Gaeshi
Seoi-Otoshi
Tsubama-Gaeshi
Tusuri-Goshi
Tusuri-Komi-Goshi
Uchi-Makikomi
Uchimata-Gueshi
Yoko-Otoshi

Sayı
6
6
5
5
5
5
5
4
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Yüzde
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
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Sayı
4
5
4
4
4
2
1
2
2
1
1
2
1
2
1
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1

Yüzde
3%
3%
3%
3%
3%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
1%
1%
1%
0%
0%
1%
1%
0%
1%
0%
1%

Nage waza-Kateme waza
ayakta fırlatma teknikleri(nage-waza)

yer teknikleri(kateme-waza)
76%

73%

13%

10%

13%

10%

4%
wazari

1%

golden score_wazari

ipon

golden score_ipon

ġekil 2.2017 Grand Slam Paris müsabakalarında teknik kategorisi bakımından ayakta
(nage-waza) ve yerde (kateme-waza) yapılan teknikler ile alınan tüm puanlar.

2017 Grand Slam Paris müsabakalarında teknik kategorisi bakımından ayakta
(nage-waza) en çok %73 oran ile wazari puanı alınırken yerde (nage-waza) en çok
%76 oran ile ippon puanı alınmıĢtır.
Tablo 9.2017 Grand Slam Paris müsabakalarında teknik kategorisi bakımından
ayakta (nage-waza) ve yerde (nage-waza) yapılan tekniklerin baĢarı yüzdesi.
Teknik bölümü

Yapılan teknik sayısı

Alınan puan sayısı

BaĢarı yüzdesi

Ayakta

255

146

57,20%

Yerde

57

49

85,90%

2017 Grand Slam Paris müsabakalarında teknik kategorisi bakımından ayakta
(nage-waza) yapılan tekniklerin baĢarı oranı %57,2 ve yerde (nage-waza) yapılan
tekniklerin baĢarı oranı %85,9 olmuĢtur.
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2017 Grand Slam Paris müsabakalarında teknik bölümler bakımından ayakta
yapılan tekniklerden en çok el (te-waza) teknikleri kullanıldığı ön görülmüĢtür ancak
en çok ayak (ashi-waza) teknikleri kullanıldığı tespit edilmiĢtir. ( ġekil 3)

ashi-waza
%46
tachi-waza
%77

goshi-waza
%20
te-waza
%34

nage-waza
%82

masutemiwaza%22
sutemi-waza
%23

judo

Osaekomi-waza
%74
katame-waza

Shime-waza

%18

%12

yokosutemi-waza

%78

Kansetsu-waza
%14

ġekil 3. 2017 Grand Slam Paris müsabakalarında judo teknik kategorilerinin
kullanım yüzdeleri
2017 Grand Slam Paris müsabakalarında judo tekniklerinden ayakta (nage-waza)
yapılanlar %82 (255 defa) , yerde (katame-waza) yapılanlar %18 (57 defa) oranında
yapıldığı tespit edilmiĢtir. Judo tekniklerinden direk ayaktan (tachi waza) yapılanlar
%77 (196 kez), ayaktan yere yatılarak (sutemi-waza) yapılanlar %23 (59 kez)
oranında kullanıldığı görülmüĢtür.
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Tachi waza
%

sayı
90

66
34%

Te-waza

40

46%

20%

Koshi-waza

Ashi-waza

ġekil 4.2017 Grand Slam Paris müsabakalarında direk ayakta yapılan (tachi-waza)
tekniklerinin kullanım yüzdesi

2017 Grand Slam Paris müsabakalarında yarıĢan sporcuların en çok %46 (90
defa) oranında ayak tekniklerini (ashi-waza) tercih ettiği görülmüĢtür.
Tablo 10.2017 Grand Slam Paris müsabakalarında kullanılan ayak (ashi-waza)
teknikleri.
Teknik ismi

Kullanım sayısı

Kullanım yüzdesi

O-Uchi-Gari

21

23%

Uchi-Mata

18

20%

Ko-Soto-Gari

12

13%

Ko-Uchi-Gari

8

9%

O-Soto-Gari

7

8%

Sasae-Tusuri-Komi-Ashi

7

8%

Ko-Soto-Gake

5

6%

O-Soto-Otoshi

3

3%

Deashi-Harai

2

2%

Ashi-Guruma

1

1%

Hiza-Guruma

1

1%

O-Gruma

1

1%

O-Soto-Gaeshi

1

1%

Okurishi-Harai

1

1%

Ouchi-Gaeshi

1

1%

Tsubama-Gaeshi

1

1%
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2017 Grand Slam Paris müsabakalarında el (te-waza) tekniklerinden en çok
Seoi-nage kullanıldığı görülmüĢtür ( ġekil 5).

Te-waza
30
25
20
15

10
5
0

sayı
%

IponSeoiNage

SumiOtoshi

MoreteUchimat
KataTaiUkiSeoiaGuruma Otoshi
Otoshi
Nage
Sukushi

24

10

9

6

6

5

36%

15%

14%

9%

9%

8%

SeoiOtoshi

Uchimat
aGueshi

4

1

1

6%

2%

2%

ġekil 5.2017 Grand Slam Paris müsabakalarında kullanılan el (te-waza) teknikleri
2017 Grand Slam Paris müsabakalarında el (te-waza) tekniklerinden en çok (24
defa) %36 oranında seoi-nage tekniği tercih edilmiĢtir, ikinci sırada %15 (10 defa)
Sumi-otoshi tekniği ve üçüncü sırada ise %14 (9 defa) oranında Morete-seoi-nage
tekniği uygulanan teknikler arasındadır.
78ARTI kg
8%
57 kg
29%

63 kg
13%

52 kg
25%

48 kg
25%

ġekil 6.2017 Grand Slam Paris müsabakalarında kullanılan seoi-nage tekniğinin
sıkletlere göre dağılımı.
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2017 Grand Slam Paris müsabakalarında seoi-nage tekniğini en çok 57 kg
sporcuları %29 oranında, 2. Sırada 52 kg ve 48kg sporcuları %25 oranında, 3. Sırada
63 kg sporcuları %13 oranında kullanmıĢtır.
MOĞOLİSTAN
4%
JAPONYA
4%
BELARUS
4%

POLONYA
4%
ÇİN
4%

KORE
25%

SLOVENYA
8%
BREZİLYA
13%

PORTEKİZ
8%

KANADA
8%

BEYAZ RUSYA
9%

FRANSA
9%

ġekil 7.2017 Grand Slam Paris müsabakalarında kullanılan seoi-nage tekniğinin
ülkelere göre dağılımı.

2017 Grand Slam Paris müsabakalarında kullanılan seoi-nage tekniğini sıklıkla
kullanan ülkeler sırası ile %25 oranında Güney Kore, %13 oranında Brezilya, %9
oranında Beyaz Rusya ve Fransa olmuĢtur.

Seoi-nage
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

%
sayı

wazari

puan yok

golden
score_wazari

ipon

63%

22%

11%

5%

41

14

7

3

ġekil 8.2017 Grand Slam Paris müsabakalarında kullanılan seoi-nage tekniği ile
alınan puanlar.
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2017 Grand Slam Paris müsabakalarında kullanılan seoi-nage tekniği ile en çok
wazari puanı normal süre zarfında %63 (41) ve altın puanda %11 (7) oranında
alınmıĢtır,%5 (3) oranında ippon puanı ve yapılan seoi-nage tekniklerinin %22‟sinde
(14) hiç puan alınmamıĢtır.
2017 Grand Slam Paris müsabakalarda yerde (katame-waza) uygulanan teknik
bölümlerinden, tutuĢ teknikleri (osaekomi-waza), boğuĢ (shime-waza) ve kırıĢ
(kansetsu-waza) tekniklerinden daha çok kullanıldığı görülmüĢtür (ġekil 9).

Katame-waza
Kansetsuwaza
14%
Shime-waza
12%

Osaekomiwaza
74%

ġekil 9.2017 Grand Slam Paris müsabakalarında kullanılan yer teknikleri (katemewaza).

2017 Grand Slam Paris müsabakalarında kullanılan yer tekniklerinden tutuĢ
(oseakomi-waza) teknikleri %74 (42 kez) yapılarak en çok kullanılan yer tekniği
bölümü olmuĢtur. Müsabakalarda kırıĢ (kansetsu-waza) teknikleri %14 (8 kez ) ve
boğuĢ (shime-waza) teknikleri %12 (7 kez) kullanılarak daha az tercih edilen yer
tekniği bölümleri olmuĢtur.
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Kateme-waza
osaekomi-waza

kansetsu-waza

shime-waza

86%
73%
62%
38%
17%

ippon

14%

10%

wazari

puan yok

ġekil 10. 2017 Grand Slam Paris müsabakalarında yerde yapılan (katame-waza)
bölümleri ile alınan puanlar

2017 Grand Slam Paris müsabakalarında yerde yapılan (katame-waza) teknik
bölümlerinde alınan ippon puanlarına göre; tutuĢ (osaekomi-waza) %86, kırıĢ
(kansetsu-waza) %62 ve boğuĢ (shime-waza) %86 oranlarında puan alınmıĢtır.
Yapılan tekniklerin tutuĢ (osaekomi-waza) %10, kırıĢ (kansetsu-waza) %38 ve boğuĢ
(shime-waza) %14 puan alınamamıĢtır. Yer tekniklerinden sadece tutuĢ (osaekomiwaza) tekniklerinde wazarı alınabilmektedir %17.
Tablo 11.2017 Grand Slam Paris müsabakalarında kullanılan tutuĢ (oseakomi-waza)
teknikleri.
Teknik ismi
Yoko-Shiho-Gatame
Tate-Shiho-Gatame
Kesa-Gatame
Kuzure-Kami-Shiho-Gatame
Kuzure-Kesa-Gatame
Mune-Gatame
Kata-Gatame
Ushiro-Kosa-Gatame
Kami-Shiho-Gatame
Ura-Gatame

Uygulanma sayısı
10
8
7
5
3
3
2
2
1
1

Uygulanma oranı
24%
19%
17%
12%
7%
7%
5%
5%
2%
2%
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2017 Grand Slam Paris müsabakalarında kullanılan tutuĢ (oseakomi-waza)
tekniklerinden sırası ile en çok %24 oranında Yoko-Shiho-Gatame, ardından %19
oranında Tate-Shiho-Gatame ve %17 oranında Kesa-Gatame tekniği olmuĢtur.
2017 Grand Slam Paris müsabakalarında tutuĢ tekniklerinden (osaekomi-waza)
en çok kesa-gatame kullanıldığı öngörülmüĢtür fakat en çok Yoko-Shiho-Gatame
tekniği kullanılmıĢtır (ġekil 11).

Oseakomi-Waza
teknik yapılış sayısı

teknik yapılış yüzdesi

24%
19%
%17
%12
10
8

7

%7

%7

5

%5
3

3

2

%5
2

1

%2

1

%2

ġekil 11.2017 Grand Slam Paris müsabakalarında uygulanan tutuĢ teknikleri
(osaekomi-waza)

2017 Grand Slam Paris müsabakalarında tutuĢ tekniklerinden (osaekomi-waza)
en çok tercih edilen %24‟lük oran ile Yoko-Shiho-Gatame olduğu tespit edilmiĢtir.
Tate-Shiho-Gatame %19 ve Kesa-Gatame %17 oranında sıklıkla tercih edilen
teknikler olduğu saptanmıĢtır.
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Ülkelere göre yoko-shiho-gatame tekniği
UKRAYNA
10%
SLOVENYA
10%
FRANSA
10%

JAPONYA
50%
İSPANYA
20%

ġekil 12.2017 Grand Slam Paris müsabakalarında yoko-shiho-gatame tekniğini
uygulayan ülkelerin yüzde grafiği

2017 Grand Slam Paris müsabakalarında yoko-shiho-gatame tekniğini uygulayan
sporcuların ülkelerine bakıldığında en çok uygulayan %50 oran ile Japon sporcular
olmuĢtur, sırası ile %20 oranında Ġspanya ve %10 oranında Ukrayna, Slovenya ve
Fransa olmuĢtur.

Yoko-shiho-gatame
sayı

%

8

80%
ipon

1

10%
wazari

1

10%

puan yok

ġekil 13.2017 Grand Slam Paris müsabakalarında yoko-shiho-gatame tekniği ile
alınan puanlar.

Yoko-shiho-gatame tekniği ile %80 oranında ippon, %10 oranında wazari
kazanılmıĢtır. Müsabakalarda sonuca gidemeyen puan alınamama oranı ise %10
olmuĢtur.
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Sıkletlere göre yoko-shiho-gatame
Sıklet
40%
20%

78ARTI

kırksekiz

20%

yetmiş

10%

10%

elliki

yetmişsekiz

ġekil 14.2017 Grand Slam Paris müsabakalarında sıkletlere göre yoko-shiho-gatame
tekniğinin kullanımı.

2017 Grand Slam Paris müsabakalarında sıkletlere göre en çok %40 oran ile +78
kg sporcuları kullanmıĢtır. Müsabakalarda 48 kg ve 70 kg sporcuları %20 oranında,
52 kg ve 78 kg sporcuları %10 oranında kullanmıĢlardır. YarıĢan 57 kg ve 63 kg
sporcularından yoko-shiho-gatame tekniğini uygulayan olmamıĢtır.
2017 Grand Slam Paris müsabakalarında teknik çeĢitliliğini en çok kullanan
Ülke sporcuları Japonlar olarak öngörülmüĢtür ancak uygulanan teknik çeĢitliliği
açısından en zengin ülke sporcuları Fransızlar olmuĢtur ġekil 15).

Ülkelere göre kullanılan teknik çeĢitliliği
40
30
20
10
0
%
sayı

Japonya

G.Kore

Fransa

Kosova

Slovenya

Kanada

Mogolistan

25%

16%

29%

10%

9%

6%

5%

29

18

34

12

10

7

6

ġekil 15.2017 Grand Slam Paris müsabakalarında dereceye giren ülkelerin kullandığı
teknik çeĢitliliği.
2017 Grand Slam Paris müsabakalarında dereceye giren ilk yedi ülkenin
kullandıkları teknik çeĢidine bakıldığında ilk sırayı %29 oran ile Fransa, ikinci olarak
%25 oran ile Japonya ve üçüncü sırada %16 oran ile G. Koreli sporcular olmuĢtur.
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Tablo 12.2017 Grand Slam Paris müsabakalarında dereceye giren ülkeler.
Ülke

Altın

GümüĢ

Bronz

5

7.

1.Japonya

2

3

2

1

2

2.G. Kore

2

-

1

2

-

3.Fransa

1

2

4

4

2

4.Kosova

1

-

1

1

-

5.Slovenya

1

-

-

1

-

6.Kanada

-

1

-

-

1

7.Moğolistan

-

1

-

-

-

2017 Grand Slam Paris müsabakalarına katılan ülke sporcularının kullandıkları
farklı tekniklerin sayısına bakıldığında çeĢitlilik olarak elde edilen verilere göre, ülke
sıralamasında üçüncü olan Fransa %29‟luk (34 çeĢit) oran ile ilk sırada yer almıĢtır.
Takım halinde Ģampiyon olan Japon sporcular %25 (29 çeĢit), ikinci olan Güney
Kore sporcuları %16 (18 çeĢit) oran ile sıralanmakta olduğu tespit edilmiĢtir.
Puan Bakımından;
2017 Grand Slam Paris müsabakalarında Waza-ari (7) puanı, Ġppon (10)
puanından daha fazla alındığı belirlenmiĢtir (ġekil 16).

Puan taplosu
150
100
50
0
sayı
%

waza-ari
135
68%

ipon
65
33%

ġekil 16.2017 Grand Slam Paris müsabakaları puan tablosu
2017 Grand Slam Paris müsabakalarında alınan tüm teknik puanlarına
bakıldığında, sporcular tarafından wazari (7) puanı %68 (135 kez) alınarak, %33 (65
kez) ippon (10) puanından daha çok alındığı görülmüĢtür.
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Altın puan taplosu
120
100
80
60
40
20
0

golden
score_wazari

wazari

golden
score_ipon

ipon

sayı

113

22

56

9

%

84%

16%

86%

14%

ġekil 17.2017 Grand Slam Paris müsabakalarında teknik puan ve altın puan.

2017 Grand Slam Paris müsabakalarında alınan tüm wazari puanlarının %16‟sı
(22 defa) altın puana kalan müsabakalarda elde edilmiĢtir, müsabakaları direk bitiren
ippon puanlarının %14‟ü (9 defa) altın puanda alındığı görülmüĢtür.
2017 Grand Slam Paris müsabakalarında ceza puanın teknik puanlardan daha
çok alındığı görülmektedir (ġekil 18).

ceza-puan
sayı

%

289
200
59%

%41

ceza

puan

ġekil 18.2017 Grand Slam Paris müsabakalarında ceza-puan grafiği.

2017 Grand Slam Paris müsabakalarında cezalar %59 (289 defa) oranında,
teknik puan %41 oranında (200 defa) alınmıĢtır.
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Ceza Grafiği
200
150
100
50
0

1

2

Shido1

181

63%

Shido2

83

29%

Shido3

25

9%

ġekil 19.2017 Grand Slam Paris müsabakalarında alınan tüm cezalar.

2017 Grand Slam Paris müsabakalarında toplam 289 ceza alınmıĢtır, bu
cezaların%63‟ü shido1,%29‟u shido2 ve %9‟u shido3 olarak maç skorunu
etkilemiĢtir.

Altın puanda alınan cezalar
12
10
8
6
4
2
0

1

2

Shido1

2

10%

Shido2

10

50%

Shido3

8

40%

ġekil 20.2017 Grand Slam Paris müsabakalarında altın puanda alınan cezalar.

2017 Grand Slam Paris müsabakalarında altın puanda alınan cezaların %10‟u
shido1, %50‟si shido2 ve %40‟ ı shido3 olarak alındığı tespit edilmiĢtir.
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2017 Grand Slam Paris Müsabakalarında, altın puana kalan maçlarda, ceza puanı
normal teknik puana oranla daha az alınmaktadır (ġekil 21).

Altın puanda alınan ceza ve puanlar
25
20
15
10
5
0

sayı
%

altın
altın
puan_hansoku
puan_shido-1
make_shido-3

altın
puan_wazari

altın
puan_shido-2

altın
puan_ipon

22

10

8

8

2

44%

20%

16%

16%

4%

ġekil 21.2017 Grand Slam Paris müsabakalarında altın puanda alınan ceza-puanlar.

20 defa
40%

puan

ceza

30 defa
60%

ġekil 22.2017 Grand Slam Paris müsabakalarında altın puanda alınan tüm ceza ve
puanlar.

2017 Grand Slam Paris müsabakalarında altın puana kalan müsabakalarda
cezalar %40, puanlar %60 oranında alınmıĢtır. Altın puanda alınan cezaların %20‟si
shido2, %16‟sı shido3 ve %4‟ü shido1 olduğu görülmüĢtür, alınan puanların ise
büyük çoğunluğunu %44 wazari puanı oluĢturmuĢtur, ippon ile sonuçlanan
müsabakalar ise %16‟sını oluĢturmuĢtur.
41

Ceza Bakımından;
2017 Grand Slam Paris müsabakalarında +78 kg sporcuları en çok ceza alan
sıklet olarak öngörülmüĢtür ancak en çok ceza alan sıklet 52 kg sporcuları olmuĢtur
(ġekil 23).
Sikletlere göre cezalar
60
50

40
30
20
10
0
Elliki kg
sayı
%

Artı
yetmişsekiz kg

Altmişüç kg

Yetmiş kg

Yetmişsekiz kg

Kırksekiz kg

Elliyedi kg

55

45

43

43

37

33

33

19%

16%

15%

15%

13%

11%

11%

ġekil 23.2017 Grand Slam Paris müsabakalarında sıkletlere göre alınan cezalar.

48 kg (n=25),

52 kg (n=24),

57kg (n=23),

63 kg (n=23),

70 kg (n=21),

.78 kg(n=14) +78 kg(n=23)
2017 Grand Slam Paris müsabakalarında en çok ceza alan sıklet %19 oranı (55)
ile 52 kg sporcuları olmuĢtur. Müsabakalarda +78 kg sporcularının ceza alma oranı
%16 (45), 63 kg sıklet sporcuları %15 (43), 70 kg sıklet sporcuları %15 (43), 78 kg
sıklet sporcuları %13 (37), 48 kg sıklet sporcuları %11 (33) ve 57 kg sıklet sporcuları
%11 (33) oranında ceza aldığı görülmektedir.
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Sikletlere göre diskalifiye (hansoku-make)
8
7
6
5
4
3
2
1
0
sayı
%

78ARTI

elliki

altmişüç

elliyedi

yetmişsekiz kırksekiz yetmişsekiz

7

4

4

3

3

2

2

28%

16%

16%

12%

12%

8%

8%

ġekil 24.2017 Grand Slam Paris müsabakalarında sıkletlere göre alınan diskalifiye
cezaları.

2017 Grand Slam Paris müsabakalarında sıkletlere göre alınan diskalifiye
(hansoku-make) cezalarına bakıldığında ağırsıklet +78 kg sporcuları en çok %28
oran ile diskalifiye edilen sıklet olmuĢtur. Müsabakalarda sırası ile 52 kg ve 63 kg
sporcuları %16, 57 kg ve 78 kg sporcuları %12, 48 kg ve 78 kg sporcuları %8
oranında diskalifiye olarak maçı kaybetmiĢtir.
Yön Bakımından;
2017 Grand Slam Paris müsabakalarında, uygulanan teknikler sol tarafa oranla
daha çok sağdan yapılmıĢtır (ġekil 25).

Sağ ve sol yönden uygulanan teknik parametreleri
120
100
80
60
40
20
0

sağ

sol

kontra-sol

kontra-sağ

kombine-sağ kombine-sol

sayı

112

96

19

16

4

3

%

45%

38%

8%

6%

2%

1%

ġekil 25.2017 Grand Slam Paris müsabakalarında, uygulanan tekniklerin sağ-sol yön
grafiği

43

sol 118
47%

sağ

sağ 132
53%

sol

ġekil 26.2017 Grand Slam Paris müsabakalarında, uygulanan genel tekniklerin sağsol yön grafiği

2017 Grand Slam Paris müsabakalarında sağdan yapılan teknikler %53 oranında
soldan yapılan tekniklerden %47 daha fazla kullanılmaktadır. Sağdan yapılan
tekniklerin %6‟sı kontra, %2‟si kombine olarak uygulanmıĢtır. Soldan yapılan
tekniklerin %8‟i kontra, %1‟i kombine olarak uygulanmıĢtır.
Tablo 13.2017 Grand Slam Paris müsabakalarında, sağ ve soldan uygulanan ilk beĢ
teknik tablosu
Soldan yapılan teknikler Sayı

%

Sağdan yapılan teknikler

Sayı

%

1-O-Uchi-Gari

14

12%

1-Sode-Tusurikomi
-Goshi

14

11%

2-Ġppon-Seoi-Nage

11

9%

2-Ġppon-Seoi-Nage

10

8%

3-Uchi-Mata

10

8%

3-Soto-Makikomi

8

6%

4-Kouchi-Makikomi

8

7%

4-Uchi-Mata

8

6%

5-Sode-TusurikomiGoshi

8

7%

5-O-Uchi-Gari

7

5%

2017 Grand Slam Paris müsabakalarında soldan yapılan ilk beĢ teknik sırası ile
O-Uchi-Gari %12, Ġppon-Seoi-Nage %9, Uchi-Mata %8, Kouchi-Makikomi ve
Sode-Tusurikomi-Goshi %7 olmuĢtur. Müsabakalarda sağdan yapılan tekniklerden
ilk beĢ tanesine bakıldığında sırası ile Sode-Tusurikomi-Goshi %11, Ġppon-SeoiNage %8, Soto-Makikomi ve Uchi-Mata %6, O-Uchi-Gari %5 olmuĢtur.
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Tablo 14.2017 Grand Slam Paris müsabakalarında, sağ ve soldan alınan puan
tablosu.
Soldan alınan puanlar

Sayı

%

Sağdan alınan puanlar Sayı

%

Wazari

50

69%

Wazari

55

70%

Golden score_wazari

11

15%

Ġpon

13

17%

Ġpon

11

15%

Golden score_wazari

8

10%

Golden score_ippon

1

1%

Golden score_ippon

3

4%

Sol toplam

73

100%

Sağ toplam

79

100%

Tablo 15.2017 Grand Slam Paris müsabakalarında, sağ ve soldan alınan puan genel
tablosu.
Sayı

%

Sol

73

48%

Sağ

79

52%

Teknik

2017 Grand Slam Paris müsabakalarında, sağ ve sol yönden yapılan teknikler
sonucu alınan puanlara bakıldığında sağ taraftan yapılan tekniklerden alınan puanlar
%52, sol taraftan yapılan tekniklerle alınan puanlardan %48 daha fazla olmuĢtur.

Tablo 16.2017 Grand Slam Paris müsabakalarında, sağ ve soldan yapılan tekniklerin
baĢarı tablosu
Teknik Yapılan teknik sayısı

Alınan puan sayısı

BaĢarı yüzdesi

Sol

118

73

61,80%

Sağ

132

79

59.8%

2017 Grand Slam Paris müsabakalarında, soldan yapılan tekniklerin baĢarı
yüzdesi %61,8 sağdan yapılan tekniklerin ise %59,8 dir.
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2017 Grand Slam Paris Müsabakalarında, kontra atak tekniklerde en baĢarılı ağır
sıklet sporcuları olacağı öngörülmüĢtür ancak en baĢarılı 48 kg sporcuları olmuĢtur
(ġekil 27).

Sıkletlere göre yapılan kontra teknik yüzdesi
sayı

%

9
7

7

6

5
2

24%

18%

18%

16%

13%

2
5%

5%

ġekil 27.2017 Grand Slam Paris Müsabakalarında, sıkletlere göre kullanılan kontra
atak teknikler

2017 Grand Slam Paris Müsabakalarında, sıkletlere göre kontra atak teknik
sayılarına bakıldığında %24 oranında en baĢarılı 48 kg sporcuları olmuĢtur.
Müsabakalarda sırası ile 57 kg ve 70 kg sporcuları %18, +78kg sporcuları %16, 57kg
sporcuları %13, 63 kg ve 78 kg sporcuları ise %5 oranda kontra atak teknik
yapmıĢlardır.
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Tablo 17.2017 Grand Slam Paris Müsabakalarında, uygulanan kontra atak teknikler.
Kontra atak teknik

Sayı

%

Sumi-Otoshi

7

18%

Uchimata-Sukushi

5

13%

O-Uchi-Gari

4

11%

Uki-Otoshi

4

11%

Ko-Soto-Gari

2

5%

Uchi-Mata

2

5%

Ura-Nage

2

5%

Daki-Wakare

1

3%

Hiza-Guruma

1

3%

Ġppon-Seoi-Nage

1

3%

Koshi-Guruma

1

3%

Kouchi-Makikomi

1

3%

Ouchi-Gaeshi

1

3%

Sumi-Gaeshi

1

3%

Tai-Otoshi

1

3%

Tani-Otoshi

1

3%

Tsubama-Gaeshi

1

3%

Uchimata-Gueshi

1

3%

Yoko-Guruma

1

3%

2017 Grand Slam Paris Müsabakalarında kontra atak yapılan tekniklerden en çok
%18 oran ile sumi otoshi, sonrasında sırası ile % 13 oran ile Uchimata-sukushi, %11
oranında O-Uchi-Gari ve Uki-Otoshi ,%5 oran ile Ko-soto-gari, Uci-mata, Ura-nage
olmuĢtur.
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7.TARTIġMA VE SONUÇ
7.1.TARTIġMA
Adam ve arkadaĢları (2016) 2014-2015 Dünya ġampiyonası boyunca en çok
yapılan tekniklere bakıldığında, ayak teknikleri (ashi waza) %36, el teknikleri (te
waza) %29, kalça teknikleri (koshi waza) %11 olarak belirtmiĢtir.
Adam ve arkadaĢları (2016) baĢka bir çalıĢmada 2012 Londra Olimpiyat
Oyunlarında Rus judocuların teknik-taktik özellikleri incelenip rakiplerine göre
analizleri yaptıklarında; atıĢ tekniklerinden en çok ayak tekniklerini %66 (ashi waza)
en az ise kalça tekniklerini %6 (koshi waza) olduğunu belirtmiĢlerdir.
Boguszewski (2016) yaptığı araĢtırmada; 2016 Rio Olimpiyatlarında bay ve
bayan judocuların müsabaka analizlerini yapmıĢtır. Boguszewaki bu çalıĢmasında
finalistlerin en çok te waza (el teknikleri) ve ashi waza (ayak teknikleri) yaptığını
belirlemiĢtir.
Witkowski ve arkadaĢları (2012) 2008 Pekin Olimpiyatlarında yarıĢan erkek
sporcuların

analizlerini

yaptığında

%66.67‟sinin

nage-waza

(atıĢ-fırlatma)

tekniklerini kullanarak; %27.06‟sı te-waza (el tekniği) ile %23.43„ü de ashi-waza
(ayak tekniği) ile kazandığını belirtmiĢtir. Bu çalıĢma nage waza (atıĢ-fırlatma)
bölümünün baskın kullanımı bakımından benzerlik göstermektedir.
2017 Grand Slam Paris müsabakalarında elde edilen verilerin analizi sonucunda,
judonun en çok kullanılan teknik bölümlerine bakıldığında tachi waza (ayakta
fırlatma teknikleri) tekniklerinden ashi-waza (ayak teknikleri) %46 oran ile en çok
kullanılan bölüm olurken, %34 te waza (el tekniği) ve %20 koshi waza (kalça
tekniği) olduğu görülmüĢtür. AraĢtırma sonuçları literatür ile benzerlik göstermiĢtir.
Boguszewski (2016) kazanan sporcuların kaybeden sporculardan daha fazla ceza
aldığını belirtmiĢtir.
2017 Grand Slam Paris müsabakalarında normal süre zarfında ceza puanları
%59, teknik puanlardan %41 daha fazla alındığını, altın puanda ise teknik puanın
(%60), ceza puandan (%40) daha fazla alındığı görülmüĢtür. Elde edilen teknik ve
ceza verilerine bakıldığında literatür ile benzerlikler göstermiĢtir.
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Witkowski ve arkadaĢları (2012) tarafından sıkletler yükseldikçe ippon ile biten
maçların oranında yükselme gözlendiği, müsabakaların %6.60‟ı altın puana kaldığı
ve altın puan müsabakalarında en çok yuko (5) puanı alındığı belirtilmiĢtir.
2017 Grand Slam müsabakalarında Sıkletlerle doğru orantılı bir artıĢ
bulunamamıĢtır ancak en çok ippon alan ilk iki sıklet %18,5 oran ile 63 kg ve +78 kg
sporcuları olurken en az ippon alan sıkletler %10,8 ile 57 kg ve %9,2 ile 78 kg
sporcuları olarak benzerlikler göstermektedir. Müsabakaların %25,9‟u altın puana
kalarak literatüre kıyasla artıĢ göstermektedir. Altın puana kalan müsabakalarda en
çok wazari (7) puanı alınmıĢtır. DeğiĢen judo kuralları ve sporcuların ayrı
kategorilerde

olmasının

bu

farklılıklara

sebebiyet

vermiĢ

olabileceği

değerlendirilmektedir.
Adam ve arkadaĢları (2016) 2014 ve 2015 Dünya ġampiyonası boyunca
judocuların teknik ve taktik etkinlikleri araĢtırılarak 2016 Olimpiyat Oyunları için
öngörülerde bulunmuĢlardır. YapmıĢ oldukları bu araĢtırmada en baĢarılı ülke
Japonya olurken sırasıyla Fransa, Güney Kore ve Rusya takım sıralamasında
yerlerini almıĢlardır.
Yapılan 2017 Grand Slam Paris müsabakalarında da Japonya takım halinde
birinci, Güney Kore ikinci ve Fransa üçüncü olarak benzerlik göstermiĢtir.
Adam ve arkadaĢları (2016) müsabakalarda temel teknik bölümlerine
baktıklarında; fırlatma (nage waza) teknikleri %77, yer teknikleri %23 (katame
waza) olarak belirtmiĢtir ancak bizim çalıĢmamızda fırlatma (nage waza) teknikleri
%82, yer teknikleri %18 (katame waza) olarak belirlenmiĢtir. Sonuçlara bakıldığında
fırlatma tekniklerinde artıĢ gözlenmiĢtir. Adam ve arkadaĢları yer tekniklerine
baktıklarında en çok yerde tutuĢ (osaekomi waza-%65) teknikleri kullanılırken kırıĢ
(kansetsu waza-%18) ve boğuĢ (shime waza-%17) teknikleri kullanıldığını
belirtmiĢtir.
2017 Grand Slam Paris müsabakaları ile kıyasladığımızda yer tekniklerinden
tutuĢ (oseakomi-waza) teknikleri %74 yapılarak en çok kullanılan yer tekniği bölümü
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olurken, kırıĢ (kansetsu-waza) teknikleri %14 ve boğuĢ (shime-waza) teknikleri %12
kullanılarak daha az tercih edilen yer tekniği bölümleri olarak benzerlik göstermiĢtir.
Adam ve arkadaĢları (2016) müsabakalarda 61 farklı teknik kullanıldığını
belirtmiĢtir, bizim yapmıĢ olduğumuz çalıĢmada ise 62 farklı teknik kullanıldığı
belirlenmiĢtir. Adam ve arkadaĢları müsabakalar boyunca en etkili olarak; ayak
tekniklerinden (ashi waza) uchi mata, el tekniklerinden (te waza) seoi nage, yer
tekniklerinden (osaekomi waza) ise kuzure kesa gatame olduğunu belirtmiĢtir.
Yapılan 2017 Grand Slam Paris müsabakaları ile Ģöyle benzerlikler
göstermektedir; en çok ayak tekniklerinden (ashi waza) %23 oran ile o uchi gari
ancak ikinci sıra da %20 oran ile uchi mata kullanılmıĢtır. El tekniklerinde (te waza)
ise %36,4 seoi nage kullanılarak farklılık göstermemiĢtir. Yer tekniklerinde
(osaekomi waza) ise %23,8 ile yoko shiho gatame olarak farklılık göstermiĢtir ancak
kuzure kesa gatame tekniğinin %7,1 oranında kullanıldığı görülmüĢtür.
Witkowski ve arkadaĢları (2012) özellikle hafif sıkletlerde en çok kullanılan
teknik seoi-nage (25 kez) olurken, ne-waza da (yer teknikleri) maç kazanmanın en
etkili yolunun oseakomi-waza (36 kez) olduğu söylemiĢtir. Yapılan bu araĢtırma
litaretür ile desteklenmiĢtir.
Adam ve arkadaĢları (2013) bir diğer araĢtırmasında; yerde (katame waza)
yapılan tutuĢ gruplarından en etkili teknik kuzure kesa gatame olmuĢtur. Ayakta
uygulanan atıĢ tekniklerinde ise en etkilisi harai goshi ve tani otoshi olmuĢtur.
Bununla birlikte en sık kouchi gari, deashi harai ve tai otoshi kullanılmıĢtır.
2017 Grand Slam Paris müsabakalarında kullanılan tekniklerle benzerlik
göstermektedir.
Adam ve arkadaĢları (2014) iki kez Olimpiyat ġampiyonu olan Polonyalı judocu
Waldemar Legien teknik ve taktiksel yönden analiz etmiĢtir. Müsabakalarda 19 farklı
tekniği vücudunun sağ (%49.45) ve sol (%50.55) taraflarını eĢit ve etkili kullandığını
belirtmiĢlerdir.
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Adam ve arkadaĢları (2011) baĢka bir çalıĢmasında Polonyalı ilk Ģampiyon
Judocu Joanna Majdan‟nın müsabaka analizlerini yapmıĢtır. 22 farklı judo tekniğini
aynı zamanda sağ ve sol yönden uygulayabilmesi baĢarılı olmasındaki büyük bir
etken olduğunu söylemiĢlerdi.
Bizim yapmıĢ olduğumuz çalıĢmada müsabakalarında sağdan yapılan teknikler
%53 oranında soldan yapılan tekniklerden %47 daha fazla kullanıldığı tespit edilmiĢ
olup, Adam ve arkadaĢlarının araĢtırma sonuçları ile benzerlik göstermektedir.
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7.2.SONUÇ
2017 Grand Slam Paris müsabakalarında teknik kategorisi bakımından yapılan
analizler sonucunda ayakta (nage-waza) yapılan teknikler %82 (255 kez) oranında
kullanılırken, yerde (katame-waza) yapılan teknikler %18 (57 kez) oranında
kullanılmıĢtır. Müsabakalarda genel olarak yapılan tüm teknikler ve alınan puanlar
incelendiğinde ayakta (nage-waza) yapılan tekniklerin baĢarı oranı %57,2 ve yerde
(nage-waza) yapılan tekniklerin baĢarı oranı %85,9 olmuĢtur. Müsabakalarda ayakta
(nage-waza) yapılan tekniklerle daha çok wazari puanı alınmıĢtır, normal süre
zarfında %73 wazari, altın puanda %13 oranında alınırken ippon puanı normal süre
zarfında %13, altın puanda ise sadece %1 oranında kullanılmıĢtır. Yerde yapılan
(kateme-waza) tekniklerde en çok ippon puanı alınmıĢtır; normal süre içerisinde
ippon %76, altın puanda %10 oranında alınmıĢtır, wazari puanı ise normal maç
süresi içerisinde %10 ve altın puanda %4 oranında alınmıĢtır. Müsabakalarda daha
çok ayakta yapılan (nage-waza) teknikler tercih edildiği için antrenman planlaması
yapılırken ayakta (nage-waza) yapılan teknik bölümlerine daha fazla yer verilmesi
gerektiği düĢünülmüĢtür. Ancak yerde yapılan tekniklerin baĢarı oranının daha
yüksek olması sebebiyle müsabakalarda yerde geçirilen zamanın artırılması ve daha
çok teknik denenmesi genel kazanma oranını artıracaktır. Antrenman planlanması
yapılırken bu bilgilerden yararlanılarak yer çalıĢmalarının artırılmasının fayda
sağlayacağı düĢünülmektedir. Sonuç olarak çalıĢmalarının sıklığının az olmasına
rağmen müsabaka içindeki önemini fark eden sporcularının daha bilinçli çalıĢması
için yol gösterici olacaktır.
Müsabakalarda en çok uygulanan tekniklerle en çok puan alınan teknikler
arasındaki farklılıklardan yola çıkarak tekniklerin baĢarı oranları tespit edilmiĢtir.
Müsabakalarda ayakta (nage-waza) sıklıkla uygulanan ilk beĢ tekniğe bakıldığında;
%9 oranında Ġppon-Seoi-Nage ve Sode-Tusurikomi-Goshi, %8 oranında O-UchiGari, %7 Uchi-Mata ve %5 Harai-Makikomi olduğu görülmüĢtür. Müsabakalarda
uygulanan her teknik ile sonuca gitmek, puan almak mümkün değildir bu nedenle en
çok uygulanan ve en çok puan alınan teknikler arasında farklılıklar olmaktadır.
Müsabakalarda ayakta en çok puan alınan ilk beĢ teknik; Sode-Tusurikomi-Goshi
9%, O-Uchi-Gari 8%, Harai-Makikomi %7, Sumi-Otoshi 7% ve Uchi-Mata 7%
olmuĢtur. Müsabakalarda sıklıkla kullanılan bu tekniklerin baĢarı oranlarına
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baktığımızda Ġppon-Seoi-Nage tekniği %38 orannda, Sode-Tusurikomi-Goshi tekniği
%54, O-Uchi-Gari %57, Uchi-Mata %55 ve Harai-Makikomi %83 oranında baĢarılı
olarak puan kazandırdığı görülmüĢtür. Sıklıkla uygulanan tekniklerdeki baĢarı
oranının düĢük olması etkili olmadığı anlamına gelmemelidir çünkü sadece etkili
yapıldığı halde puan alınamayan bu teknikler ceza avantajı sağlamaktadır.
Yerde (katame-waza) yapılan tekniklerde ise sıralama Ģöyle olmaktadır; %18
Yoko-Shiho-Gatame, %14 Tate-Shiho-Gatame, %12 Kesa-Gatame, %9 KuzureKami-Shiho-Gatame ve Ude-Hishigi-Juji-Gatame olmuĢtur. Müsabakalarda en çok
puan alınan yer tekniklerinde sıralama Yoko-Shiho-Gatame 18%, Tate-ShihoGatame 16%, Kesa-Gatame 10%, Kuzure-Kami-Shiho-Gatame 10% ve Okuri-EriJime 8% olmuĢtur. Müsabakalarda en çok kullanılan ilk beĢ tekniğin baĢarı
durumuna baktığımızda Yoko-Shiho-Gatame % 90, Tate-Shiho-Gatame %100, KesaGatame %71, Kuzure-Kami-Shiho-Gatame ve Okuri-Eri-Jime %100 baĢarılı olarak
puan kazandırmıĢlardır. Müsabakalarda sıklıkla tercih edilen bu tekniklerin
kontralarını çok iyi bilmek sporculara avantaj sağlayacaktır, sporcuların özel
tekniklerini belirlerken kullanımı fazla olan ve bu teknikleri tercih etmenin kolaylık
sağlayacağı düĢünülmüĢtür ancak baĢarı oranlarından yola çıkarak puan alabilmek
için farklı çalıĢma metotları geliĢtirilmesi gerektiği görülmüĢtür. Uygulanan bu
tekniklerde puan alınamayan durumların araĢtırılıp eksik veya hatalı yönlerinin tespit
edilmesi sporcu için kendini geliĢtirme fırsatı sunabilecektir. Paris Grand Slam
müsabakalarında ki sporcuları örnek almak isteyen müsabıklar için, özel teknik
çalıĢmalarına bu teknikleri eklemelerinin yarar sağlayacağı düĢünülmüĢtür.
Judo teknik bölümlerinden ayakta yapılan tekniklerde kendi arasında önce ikiye
ayrılmaktadır; direk ayaktan (tachi waza) yapılanlar %77 (196 kez), ayaktan yere
yatılarak (sutemi-waza) yapılanlar %23 (59 kez) oranında kullanıldığı görülmüĢtür.
Tachi waza kendi arasında üçe ayrılmaktadır; sırası ile en çok tercih edilen çok %46
(90 kez) oranında ayak tekniklerini (ashi-waza), %34 (66 kez) el teknikleri(te-waza)
ve %20 (40 kez) kalça teknikleri (goshi-waza) olmuĢtur. Kendini yere atarak
(sutemi-waza) yapılan tekniklerde kendi arasında ikiye ayrılır; yan yatarak yapılanlar
(yokosutemi-waza) %78 (46 kez) oranında kullanılırken sırtüstü yatarak yapılanlar
(masutemi-waza) %22 (13 kez) oranı ile kullanılmıĢtır.

53

Elde edilen analiz sonuçlarına bakıldığında ayak teknikleri (ashi-waza) sıklıkla
kullanıldığı için denge çalıĢmaları ve özellikle ayak çabukluğu kazandıracak
antrenmanlara

önem

verilmesinin

faydalı

olacağı

düĢünülmüĢtür.

Ayak

tekniklerinden en çok kullanılanlarına bakıldığında ilk beĢ sırası ile O-Uchi-Gar (21
defa) 23%, Uchi-Mata (18 defa) 20%, Ko-Soto-Gari (12 defa) 13%, Ko-Uchi-Gari (8
defa) 9%, O-Soto-Gari ve Sasae-Tusuri-Komi-Ashi (7 defa) 8% olmuĢtur. Antrenör
ve sporcular teknik antrenmanlarında özel tekniklerinin yanı sıra bu teknikleri de
eklemeleri faydalı olacaktır, yeni yetiĢen sporculara özellikle önem sırasına göre bu
teknikleri çalıĢtırmak yarar sağlayacaktır ayrıca müsabakalarda uygulayarak ne kadar
etkili olduklarını deneyimleyerek anlayabilirler. Ġntihar teknikleri olarak da bilinen
kendini yere atarak (sutemi-waza) yapılan teknikler sayı olarak daha az tercih
edilmiĢtir, riskli olduğu düĢünülen bu tekniklerin ippon kazanma oranı %4,8 (2 kez),
wazari kazanma oranı ise %83,3 (35 kez) ve altın puanda ise %11,3 (5 kez) olduğu
görülmüĢtür. Sutemi-waza tekniklerinde direk sonuca giden ippon puanının az
alınması nedeniyle yer tekniklerine (kateme-waza) geçiĢ için aracı olan teknikler
olduğu düĢünülebilir.
2017 Grand Slam Paris müsabakalarında kullanılan el (te-waza) tekniklerine
bakıldığında; sırası ile (24 defa) %36 oranında seoi-nage tekniği, ikinci sırada %15
(10 defa) Sumi-otoshi tekniği ve üçüncü sırada ise %14 (9 defa) oranında Moreteseoi-nage tekniği olduğu görülmüĢtür. Aynı zamanda %9 (6 defa) oranında kataguruma ve tai-otoshi uygulanan teknikler arasındadır. Müsabakalarda en çok tercih
edilen seoi-nage tekniğini kullanan sıkletlerin dağılımına baktığımızda en çok 57 kg
sporcuları %29 oranında, 2. Sırada 52 kg ve 48kg sporcuları %25 oranında, 3. Sırada
63 kg sporcuları %13 ve +78 %8 oranında kullanıldığı belirlenmiĢtir. Ülkelere göre
seoi-nage tekniğinin kullanım sıklığı sırası ile %25 oranında Güney Kore, %13
oranında Brezilya, %9 oranında Beyaz Rusya ve Fransa ilk beĢ ülke olmuĢtur.
Müsabakalarda seoi-nage tekniği ile alınan puanlara bakıldığında en çok wazari
puanı alınmıĢtır, normal süre zarfında %63 (41 kez) ve altın puanda %11 (7 kez)
oranında alınmıĢtır,%5 (3 kez) oranında ippon puanı ve yapılan seoi-nage
tekniklerinin %22‟sinde (14 kez) hiç puan alınmamıĢtır. Elde edilen veriler
sonucunda seoi-nage tekniğinde sıkletlere bakıldığında hafif sıkletlerin bu tekniği
daha çok tercih ettiğini görebiliyoruz. Hafif sıklet sporcularının teknik seçiminde bu
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bilgiyi göz önüne alması gerekir ancak 70 kg ve 78 kg sporcuları tercih etmezken
+78 kg sporcularının bu tekniği uyguladığı görülmüĢtür. Sporcuların almıĢ oldukları
puanlara bakıldığında %22 oranında hiç puan alınamadığı görülmektedir ancak bu
teknikler sonuca gidemeyen etkili ataklar olduğu için puan alınamasa da uygulayan
sporcuya ceza aldırma avantajı kazandırdığı düĢünülmektedir.
2017 Grand Slam Paris müsabakalarında kullanılan yer tekniklerinden tutuĢ
(oseakomi-waza) teknikleri %74 (42 kez) yapılarak en çok kullanılan yer tekniği
bölümü olmuĢtur. Müsabakalarda kırıĢ (kansetsu-waza) teknikleri %14 (8 kez ) ve
boğuĢ (shime-waza) teknikleri %12 (7 kez) kullanılarak daha az tercih edilen yer
tekniği bölümleri olmuĢtur. Alınan puanlara bakıldığında yapılan boğuĢ (shimewaza) tekniklerinin %86‟sı ippon ve uygulanan tekniklerin sadece %14‟ünde puan
çıkmamıĢtır. Müsabakalarda kırıĢ (kansetsu-waza) tekniklerinde de %62 oranında
ippon alınmıĢtır ve %38 oranında puan alınamamıĢ, kırıĢ tamamlanamamıĢtır. TutuĢ
(osaekomi-waza) tekniklerinde %73 ippon, %17 wazari ve %10 puan alınamamıĢ
tutuĢ bozulmuĢtur. Ġstatiksel verilere bakıldığında en çok tutuĢ teknikleri tercih edilse
de boğuĢ ve kırıĢ tekniklerinin sonuca gitme, ippon kazanma yüzdeleri çok yüksektir,
burada boğuĢ ve kırıĢ tekniklerinin az uygulandığı ama etkili olduğunu
görülmektedir. Müsabakalarda daha çok uygulandığı takdirde daha baĢarılı sonuçlar
elde edileceği öngörülmüĢtür. Yapıldığı takdirde %90 puan ile sonuçlanan tutuĢ
(osaekomi-waza) tekniklerinden en çok uygulanan ilk beĢ teknik sırası ile YokoShiho-Gatame (10 defa) %24, Tate-Shiho-Gatame (8 defa) %19, Kesa-Gatame (7
defa) %17, Kuzure-Kami-Shiho-Gatame (5 defa) %12, Kuzure-Kesa-Gatame ve
Mune-Gatame (3 defa) 7% olmuĢtur. Antrenör ve sporcular için elde edilen veriler ve
teknikler uygun antrenman programlarına dahil edildiği takdirde uygulama kolaylığı,
savunma ve kontra atak gibi taktikler geliĢtirilebilir.
TutuĢ (osaekomi-waza) tekniklerinden en çok tercih edilen Yoko-Shiho-Gatame
tekniğinin kullanım analizleri yapıldığında en çok kullanan sporcular %50 oran ile
ata sporu judo olan Japon sporcular olmuĢtur. Ġspanyol sporcular %20 ve Ukrayna,
Slovenya, Fransa %10 oranında kullanmıĢlardır. Müsabakalarda Yoko-ShihoGatame tekniği ile alınan puanlara bakıldığında %80 oranında ippon alınarak sonuca
gidildiği görüĢmüĢtür. %10 oranı ile wazari alınmıĢtır. Uygulanan teknik neticesinde
sonuca gidilemeyen, tutuĢun bozulduğu durumlar ise %10 olmuĢtur. Müsabakalar da
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sıkletlere göre Yoko-Shiho-Gatame tekniğine bakıldığında; en çok %40 oran ile +78
kg sporcuları kullanmıĢtır. Müsabakalarda 48 kg ve 70 kg sporcuları %20 oranında,
52 kg ve 78 kg sporcuları %10 oranında kullanmıĢlardır. YarıĢan 57 kg ve 63 kg
sporcularından yoko-shiho-gatame tekniğini uygulayan olmamıĢtır. Yerde tutuĢ
teknikleri uygulanabildiği takdirde sporculara yüksek baĢarı sağladığı görülmüĢtür.
Yoko-Shiho-Gatame tekniği diğer tutuĢ tekniklerine göre daha fazla avantaj sağladığı
görülmüĢtür. Yer tekniklerinin baĢarı yüzdeleri oldukça yüksek olduğu görülmüĢtür.
Sıkletlere göre en ağır ve en hafif sıklet sporcularının da farklı baĢarı yüzdeleri ile
uyguladığı görülmüĢtür. Yer çalıĢmalarının (katame waza) önemini gözler önüne
sererek örnek teĢkil edecek bulgulardan ülkemiz sporcularının faydalanması
amaçlanmıĢtır.
2017 Grand Slam Paris müsabakalarında dereceye giren ilk yedi ülkenin
kullandığı teknik çeĢitliliğine bakıldığında Ģampiyonada 3.olan Fransız takımı 34
farklı teknik kullanarak dereceye giren ülkeler arasında çeĢitlilik olarak %29‟luk
dilimi oluĢturarak ilk sırayı almıĢtır. Takım halinde Ģampiyon olan Japon sporcular
29 çeĢit teknik uygulayarak %25‟lik dilimi oluĢturarak ikinci sırada yer almıĢlardır.
ġampiyonada ikinci olan Güney Kore‟li sporcular 18 faklı teknik kullanarak %16
oranı ile üçüncü sırayı oluĢturmuĢtur. ġampiyonada takım sıralamasında yedinci olan
Moğolistan altı farklı teknik kullanarak %5„lik dilimi oluĢturmuĢtur. Yapılan
analizler incelendiğinde teknik çeĢitliliğinin pozitif yönde yarar sağladığı
görülmektedir, dereceye giren baĢarılı ülkelerin teknik çeĢitliliği konusundaki
zenginliği takım halinde sıralamaya yansımıĢtır.
2017 Grand Slam Paris müsabakalarında alınan tüm teknik puanlara
bakıldığında tüm puanların %68‟ini 135 kez alınan wazari puanı, %33 „ünü 65 kez
alınan ippon puanı oluĢturmuĢtur. Müsabakalarda alınan wazari puanın %16‟sı altın
puanda, ippon puanında %14‟ü altın puanda alınmıĢtır. Elde edilen verilere
bakıldığında alınan wazari puanlarının direk maçı bitirmemesi ve bir maç içerisinde
birden fazla alınabilir olması nedeniyle daha fazla olduğu görülmüĢtür.
Müsabakalarda alınan tüm wazari puanlarının %92,5 „i ayakta alınmıĢtır ve alınan
bütün ippon puanlarının da %64,6‟sı yerde alınmıĢtır. Müsabaka genelinde ayakta
yapılan teknikler ve alınan puanlar yerdekilere kıyasla fazladır ancak en çok ippon
puanı yerde alınmıĢtır. Elde edilen bulgular neticesinde judonun karakteristik bir
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durumu ortaya konulmuĢtur. Bu durum dikkate alındığında baĢarılı olunacağı
görülmektedir. Böylece yer çalıĢmalarının üzerinde önemle durulması gerektiği
düĢünülmektedir.
2017 Grand Slam Paris müsabakalarında ceza ve puan bakımından
karĢılaĢtırıldığında cezaların %59 (289 defa) oranında, teknik puanın %41 oranında
(200 defa) alındığı görülmüĢtür. Müsabakalarda toplam 289 ceza alınmıĢtır, bu
cezaların %63‟ü shido1, %29‟u shido2 ve %9‟u shido3 olarak maç skorunu
etkilemiĢtir. Müsabakaların altın puan bölümüne bakıldığında alınan cezaların %10‟u
shido1, %50‟si shido2 ve %40‟ı shido3 olarak alındığı tespit edilmiĢtir. Normal süre
zarfında ceza puanları daha çok alınırken altın puana kalan maçlarda toplam teknik
puan, toplam ceza puanından daha fazla alınmıĢtır. Ceza puanı %40, teknik puan ise
%60 oranında alınmıĢtır. Elde edilen veriler yorumlandığında altın puana kalarak
üstünlük sağlayamayan sporcuların yorgunluğa rağmen daha temkinli çalıĢarak ceza
almaktan kaçındıkları ve kontrollü teknik arayıĢında olduklarını söyleyebiliriz.
Ayrıca altın puan müsabakalarında hakemlerinde ceza vermek konusunda daha
toleranslı olduğu düĢünülmektedir. Antrenman modeli oluĢtururken uzayarak
yorgunluğun artığı altın puan durumlarında ceza aldırmaya yönelik bir taktikten
ziyade rakibe teknik uygulayarak puan kazanmaya yönelik teknik, taktik ve
kondisyona yönelik çalıĢmalardan yararlanılmalıdır.
2017 Grand Slam Paris müsabakalarında sıkletlere göre alınan cezalara
bakıldığında en çok cezayı sıkletler arasında %19 (55 defa) oran ile elli-iki kg
sporcuları almıĢtır. Müsabakalarda +78 kg sporcuları %16 (45 defa) oran ile ikinci
sırada yer almıĢtır aynı zamanda üç kez ceza alarak diskalifiye olan sporculara
bakıldığında ise +78 kg sporcuları sıkletler arasında %28 (7 defa) ile en yüksek orana
sahip olmuĢtur. Sonuç olarak veriler analiz edildiğinde ağır sıklet sporcuları ceza
almak ve özellikle diskalifiye olmak konusunda daha yatkın görülmektedir, ağır
sıklet sporcuları bu eksik taraflarını telafi etmeye yönelik taktik ve kondisyon
antrenmanları planlaya bilir. Ağır sıklet sporcularının ağırlıkları dezavantaj olarak
düĢünülürse sporcular bu durumu rakiplerine karĢı avantaj olarak da kullanabilir
rakibine göre daha hareketli ve atak judo yaparak ortalamanın üstünde bir kondisyon
ile avantaj elde edebilecekleri bir taktik kullanmıĢ olurlar. Müsabakalarda en az
cezayı alan sıkletler 48kg ve 57 kg sporcuları%11 (33 defa), en az diskalifiye olan
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sıkletler ise 48 kg ve 78 kg sporcuları olmuĢtur. Sonuç olarak en hafif sıklet olan 48
kg sporcuları ceza almaya en az yatkın olan sıklet olarak görülmektedir.
2017 Grand Slam Paris müsabakalarında uygulanan teknikler yön bakımından
incelendiğinde sağdan yapılan teknikler %53 oranında soldan yapılan tekniklerden
%47 daha fazla kullanıldığı görülmüĢtür. Müsabakalarda sağ ve soldan yapılan
teknikler arasında sayı yönünden baskın bir üstünlük söz konusu değildir ancak
kıyaslandığında sağdan daha çok teknik uygulandığı görülmektedir ancak kontra
tekniklere bakıldığında ise tüm kontra tekniklerin soldan yapılanları %8 oranında
sağdan yapılan kontra tekniklerden %6 daha fazla olduğu görülmüĢtür.
Antrenmanlarda sağlı ve sollu teknik çalıĢması yapmak müsabakalar için büyük
avantaj sağlamaktadır çift taraflı teknik yapabilen sporcuların daha baĢarılı olduğu
bilinmektedir. Judo sporu mücadeleye dayalı özellikle rakibi kandırma, denge
bozma, ĢaĢırtma ve gücünden faydalanma gibi bir takım temel ilkeler üzerine
kurulduğundan öngörülememe bağlamında çift taraflı olunması gereken bir spordur.
2017 Grand Slam Paris müsabakalarında en çok sağdan yapılan ilk beĢ tekniğe
bakıldığında sırası ile Sode-Tusurikomi-Goshi %11, Ġppon-Seoi-Nage %8, SotoMakikomi ve Uchi-Mata %6, O-Uchi-Gari %5 olmuĢtur. Soldan yapılan tekniklere
bakıldığında O-Uchi-Gari %12, Ġppon-Seoi-Nage %9, Uchi-Mata %8, KouchiMakikomi ve Sode-Tusurikomi-Goshi %7 olmuĢtur. Elde edilen verilerden yola
çıkarak sağdan en çok el (te-waza) tekniği olan ile Sode-Tusurikomi-Goshi, sağdan
ise ayak (ashi-waza) tekniği olan O-Uchi-Gari olduğu görülmüĢtür. Müsabakalarda
alınan puanlara bakıldığında sağ taraftan %52, sol taraftan %48 oranında puan
alınmıĢtır. Ayrıca yapılan tekniklerin baĢarı oranlarına bakıldığında sol taraftan
yapılan tekniklerin baĢarı oranı %61,8 ve sağdan ise %59,8 olduğu görülmektedir.
Sonuç olarak sağdan daha çok teknik yapılmıĢ, kontra atak teknikleri daha çok sol
yönden uygulanmıĢ, ancak sol yönden yapılan tekniklerde baĢarılı olma oranının
daha fazla olduğu görülmüĢtür.
2017 Grand Slam Paris Müsabakalarında, sıkletlere göre kontra atak teknik
sayılarına bakıldığında %24 oranında en baĢarılı 48 kg sporcuları olmuĢtur.
Müsabakalarda sırası ile 57 kg ve 70 kg sporcuları %18, +78 kg sporcuları %16, 57
kg sporcuları %13, 63 kg ve 78 kg sporcuları ise %5 oranda kontra teknik
yapmıĢlardır. Müsabakalarda en çok kullanılan ilk beĢ kontra atak tekniğe
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bakıldığında en çok %18 oran ile sumi-otoshi, sonrasında sırası ile % 13 oran ile
Uchimata-sukushi, %11 oranında O-Uchi-Gari ve Uki-Otoshi, ,%5 oran ile Ko-sotogari, Uci-mata ve Ura-nage olmuĢtur.
Sonuç olarak 2017 Grand Slam Paris müsabakalarının analizleri doğrultusunda
elde edilen veriler, elit kadın judocular için örnek teĢkil edecek bilgileri içermektedir.
Müsabakalar da elde edilen veriler sayesinde sıklet ve ülkelere göre öngörüde
bulunup müsabaka esnasında hızlı ve akılcı kararlar verilerek taktik ve teknik
geliĢtirilebilirler, Sporcular müsabakalarda sıklıkla kullanılan tekniklerin baĢarı
oranlarından yola çıkarak kendi judo karakterlerini oluĢturmak için örnek alabilirler.
Antrenörler judonun etkin kullanılan bölümlerini göz önüne alarak bilimsel
verilere dayalı güncel antrenman metotları geliĢtirebilirler. Ülkeler göre yapılan
analizler sonucunda baĢarılı ülkelerin çalıĢma prensipleri ve müsabaka taktikleri
örnek alınabilir.
Antrenör ve sporcular için elde edilen analizler, maçları okuma ve yönlendirme
konusunda taktik sağlamakla birlikte gerekli atak ve kontra atak teknik uygulamada
yardımcı olabilir.
AraĢtırmanın bir diğer sonucu ise rakip sporcuları analiz ederek teknik ve
taktiklerini kendi için avantaj haline getirebilmektir.
BaĢka bir açıdan bakmak gerekirse analizler sonucunda elde edilen ceza bilgileri
sporcuların müsabaka içerisindeki teknik ve taktik geliĢtirmesine, kondisyonlarına
bağlı atak veya savunma yapmalarına, moral ve motivasyonunu yükseltmesine,
pozitif yönde katkı sağlayabilmektir.
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7.2.1.Hipotez Sonuçları
Teknik Bakımından;
2017 Grand Slam Paris müsabakalarında teknik kategorisi bakımından ayakta
(nage-waza) yapılan teknikler, yerde (katame-waza) yapılan tekniklerden daha fazla
kullanılmakta olduğu tespit edildi, 1. Hipotez doğrulanarak kabul edildi (ġekil 1).
2017 Grand Slam Paris müsabakalarında teknik bölümler bakımından ayakta
yapılan tekniklerden en çok el (te-waza) teknikleri kullanıldığı ön görülmüĢtür ancak
en çok ayak (ashi-waza) teknikleri kullanıldığı tespit edilmiĢtir, 2. Hipotez
reddedilmiĢtir ( ġekil 3).
2017 Grand Slam Paris müsabakalarında el (te-waza) tekniklerinden en çok
Seoi-nage kullanıldığı görülmüĢtür, 3. Hipotez kabul edilmiĢtir ( ġekil 5).
2017 Grand Slam Paris müsabakalarda yerde (katame-waza) uygulanan teknik
bölümlerinden, tutuĢ teknikleri (osaekomi-waza), boğuĢ (shime-waza) ve kırıĢ
(kansetsu-waza) tekniklerinden daha çok kullanıldığı görülmüĢtür, 4. Hipotez kabul
edilmiĢtir (ġekil 9).
2017 Grand Slam Paris müsabakalarında tutuĢ tekniklerinden (osaekomi-waza)
en çok kesa-gatame kullanıldığı öngörülmüĢtür fakat en çok Yoko-Shiho-Gatame
tekniği kullanılmıĢtır, 5. Hipotez doğrulanamamıĢtır. (ġekil 11).
2017 Grand Slam Paris müsabakalarında teknik çeĢitliliğini en çok kullanan
Ülke sporcuları Japonlar olarak öngörülmüĢtür ancak uygulanan teknik çeĢitliliği
açısından en zengin ülke sporcuları Fransızlar olmuĢtur, 6. Hipotez reddedilmiĢtir
(ġekil 15).
Puan Bakımından;
2017 Grand Slam Paris müsabakalarında Waza-ari (7)

puanı, Ġppon (10)

puanından daha fazla alındığı belirlenmiĢtir, 7. Hipotez kabul edilmiĢtir (ġekil 16).
2017 Grand Slam Paris müsabakalarında ceza puanın teknik puanlardan daha
çok alındığı görülmektedir, 8 Hipotez kabul edilmiĢtir. (ġekil 18).
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Ceza Bakımından;
2017 Grand Slam Paris Müsabakalarında, altın puan maçlarında ceza puanı
teknik puana oranla daha az alınmaktadır, 9.Hipotez kabul edilmiĢtir(ġekil 21).
2017 Grand Slam Paris müsabakalarında +78 kg sporcuları en çok ceza alan
sıklet olarak öngörülmüĢtür anc ak en çok ceza alan sıklet 52 kg sporcuları olmuĢtur,
10. Hipotez reddedilmiĢtir(ġekil 23).
Teknikleri Uygulama Yönü Bakımından;
2017 Grand Slam Paris müsabakalarında, uygulanan teknikler daha çok sağ
taraftan yapılmaktadır 11. Hipotez kabul edilmiĢtir (ġekil 25).
2017 Grand Slam Paris Müsabakalarında, kontra atak tekniklerde en baĢarılı ağır
sıklet sporcuları olacağı öngörülmüĢtür ancak en baĢarılı 48 kg sporcuları olmuĢtur,
12. Hipotez reddedilmiĢtir (ġekil 27).

61

7.3.ÖNERĠLER
Müsabakalarda daha çok ayakta yapılan (nage-waza) teknikler tercih edildiği için
antrenman planlaması yapılırken ayakta (nage-waza) yapılan teknik bölümlerine
daha fazla yer verilmesi gerektiği düĢünülürken; yerde yapılan tekniklerin baĢarı
oranının daha yüksek olması sebebiyle müsabakalarda yerde geçirilen zamanın
artırılması, daha çok teknik denenmesi genel kazanma oranını artıracaktır.
Antrenman planlanması yapılırken ayakta yapılan tekniklerin baĢarı oranlarının
daha düĢük olmasının sebepleri araĢtırılarak iyileĢtirmeye yönelik antrenmanlar
planlana bilir. Tekniklerin kontralarının yapılabilir olması tekniğin baĢarı oranını
düĢüren bir faktör olarak göz önüne alındığında, antrenmanlarda kombine teknik
çalıĢmalarına yer verilmelidir. Kontra teknik durumlarında, uygulanabilecek ikinci
ve üçüncü hamle teknikleri ile bağlantılı birçok oyunun kurulduğu pozisyon
çalıĢmalarına önem verilmesinin fayda sağlayacağı düĢünülmüĢtür. Sonuç olarak
çalıĢmalarının sıklığının azlığına rağmen etkili olması sebebiyle müsabaka içindeki
önemini fark eden sporcularının daha bilinçli çalıĢması için yol gösterici olacaktır.
Müsabakalarda en çok uygulanan tekniklerle en çok puan alınan teknikler
arasındaki farklılıklardan yola çıkarak tekniklerin baĢarı oranlarına göre özel teknik
çalıĢmaları uygulanabilir. Sık kullanılan tekniklerin kontralarını iyi bilmek avantaj
sağlarken baĢarı oranı yüksek olan teknikleri özelleĢtirilmiĢ tekniklerimize eklemek,
kendi judo karakterini oluĢturmak için fayda sağlayabilir. Yeni yetiĢen sporculara
özellikle önem sırasına göre bu teknikleri çalıĢtırmak altyapı için sağlam bir temel
attıktan sonra özelleĢtirme konusunda kolaylık sağlayacağı düĢünülmüĢtür.
Sıklıkla uygulanan tekniklerdeki baĢarı oranının düĢük olması etkili olmadığı
anlamına gelmemelidir etkili yapıldığı halde puan alınamayan teknikler ceza avantajı
sağlamaktadır. Ayrıca puan alınamayan teknik atakların araĢtırılıp eksik veya hatalı
yönlerinin tespit edilmesi sporcu için kendini geliĢtirme fırsatı sunabilecektir.
Elde edilen analiz sonuçlarına bakıldığında ayak teknikleri (ashi-waza) sıklıkla
kullanıldığı için denge çalıĢmaları ve özellikle ayak çabukluğu kazandıracak olan,
pliometrik gibi kuvvet ve hızın maximum kullanıldığı antrenmanlara önem
verilmesinin faydalı olacağı düĢünülmüĢtür.
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Ġntihar teknikleri olarak da bilinen kendini yere atarak (sutemi-waza) yapılan
teknikler sayı olarak daha az tercih edilmiĢtir. Riskli olduğu düĢünülen bu tekniklerin
direk sonuca giden ippon puanının az alınması nedeniyle yer tekniklerine (katemewaza) geçiĢ için aracı olarak tercih edildiği düĢünülmüĢtür, sutemi waza tekniklerinin
ne kadarının katame waza ile kombine oluĢturarak baĢarı ile sonuçlandığı ise
araĢtırılması gereken bir baĢka konu olarak ele alınabilir.
Müsabakalarda yer tekniklerinden en çok tutuĢ (oseakomi-waza), sonra kırıĢ
(kansetsu-waza) ve daha sonra boğuĢ (shime-waza) teknikleri tercih edilmesine
rağmen baĢarı oranı ters orantı göstererek az tercih edilen bölümlerin baĢarı oranının
daha yüksek olduğunu göstermektedir. Elde edilen verilerden yola çıkarak sıklıkla
kullanılmamasına rağmen baĢarı oranı yüksek olan bu teknik bölümlerinin, maçlarda
daha az pozisyon rastlandığı göz önüne alındığında sporcuları antrene ederken
öncelikle bu pozisyonları yaratacakları uygun taktiklerin çalıĢtırılmasının fayda
sağlayacağı düĢünülmüĢtür. Müsabakalarda daha çok uygulandığı takdirde daha
baĢarılı sonuçlar elde edileceği öngörülmüĢtür.
Yerde tutuĢ (oseakomi-waza) tekniklerinden en çok Yoko-Shiho-Gatame tekniği
kullanıldığı görülmüĢtür. Ülke ve sıklet gibi parametrelere bakıldığında %50
oranında Japonların baskın olarak tercih etmesi anatomik yatkınlığın bir etkisi
olabilir mi? sorusunu akla getirmektedir. Sporcuların kol ve bacak uzunluklarına
vücud kompozisyonlarına uygun teknik seçimi yapmaları için örnek teĢkil edebilir.
Örneğin sıkletlere göre bakıldığında ise en çok %40 oran ile ağır sıklet sporcularının
tercih etmesi bu tekniğin kilo fazlalığı olan sporcular için kolaylık ve avantajının söz
konusu olduğunu düĢündürmektedir.
Müsabakalarda dereceye giren baĢarılı ülkelerin teknik çeĢitliliği konusundaki
zenginliği takım halinde sıralamaya yansımıĢtır. Fransız judo takımı 34 farklı teknik
uygulayarak teknik zenginliği en yüksek takım olmuĢtur. Japon sporcular 29 çeĢit
teknik uygulayarak ikinci sırada, Güney Kore‟li sporcular 18 faklı teknik kullanarak
üçüncü sıra da yer almıĢlardır. Farklı birçok tekniği bir arada kullanabilen sporcular
müsabakalarda öngörülememe bağlamında rakibe karĢı avantaj sağlayacağı
düĢünülmüĢtür. Ayrıca daha önceden yapılan bireysel analizler incelendiğinde iki
kez Olimpiyat ġampiyonu olan Polonyalı judocu Waldemar Legien 19 ve Polonyalı
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ilk Ģampiyon Judocu Joanna Majdan‟nın 22 farklı teknik kullandığı görülmüĢtür.
Yapılan analizler incelendiğinde teknik çeĢitliliğinin pozitif yönde yarar sağladığı
görülmüĢtür, Türk sporcuları için örnek teĢkil edilebilir ve teknik çeĢitliliğini
artırmaya yönelik antrenman planlaması yapılabilir.
Müsabakalarda ceza ve puan bakımından karĢılaĢtırıldığında normal maç
süresinde cezaların teknik puandan daha fazla alındığı görülmüĢtür ancak altın puan
müsabakalarında teknik puan ceza puanından daha fazla alınmıĢtır. Buda gösteriyor
ki altın puana kalan müsabakalarda yorgunluğun artmasına rağmen sporcuların daha
temkinli bir Ģekilde ceza almaktan kaçınarak daha çok teknik arayıĢında olduklarını.
Ayrıca hakemlerin de altın puanda ceza konusunda daha toleranslı davrandıklarını
gözlenebiliyor. Antrenman modeli oluĢtururken uzayarak yorgunluğun artığı altın
puan durumlarında ceza aldırmaya yönelik bir taktikten ziyade rakibe teknik
uygulayarak puan kazanmaya yönelik teknik, taktik ve kondisyona yönelik
çalıĢmalardan yararlanmanın uygun olacağı düĢünülmüĢtür.
Veriler analiz edildiğinde ağır sıklet sporcuları ceza almak ve özellikle
diskalifiye olmak konusunda daha yatkın görülmektedir, ağır sıklet sporcuları için bu
eksik taraflarını telafi etmeye yönelik taktik ve kondisyon antrenmanları
planlanabilir. Ağır sıklet sporcularının ağırlıkları dezavantaj olarak düĢünülürse
sporcular bu durumu rakiplerine karĢı avantaj olarak da kullanabilir rakibine göre
daha hareketli ve atak judo yaparak ortalamanın üstünde bir kondisyon ile avantaj
elde edebilecekleri bir taktik kullanmıĢ olabilirler.
Müsabakalarda sağ ve sol yönden yapılan teknikler arasında sayı ve baĢarı
yönünden baskın bir üstünlük söz konusu değildir. Böylece judo sporunun
karekteristik bir özelliği gözler önüne seriliyor, judonun anatomisi gereği vücudunu
bütün halinde ve simetrik olarak geliĢtirmesi gerekiyor. Antrenmanlarda sağ ve sol
yönden teknik çalıĢması yapmak müsabakalar için büyük avantaj sağlamaktadır çift
taraflı teknik yapabilen sporcuların daha baĢarılı olduğu bilinmektedir. ÇalıĢmalarda
ve müsabakalarda karĢılaĢılan rakiplerin farklı duruĢ, tutuĢ ve teknik stilleri
karĢısında baĢarılı olabilmek adına her iki yönde de çalıĢmalar yapılması
gerekmektedir.
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