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Sayın Velimiz, 

Fun The Mental Sportif Gelişim 
takip sistemimiz ile geleceğin sporcuları Cimnas GYM Spor 
altında yetiştirmeye başlıyoruz.

Yetenekleri çocuk yaşta keşfediyoruz.

En erken yaşta çocuklarımızın yetenekleri 
yönlendirmekte önemli ve etkili bir yöntemle
bireysel olarak fiziksel ve performans
kullanarak, sporcu adaylarımızın gelişimlerini t

Sportif yatkınlık ve yetenek p
testler olup, testlerimizde
kullanılmaktadır. 

FunTheMental V6 yazılımı 621
verilerini yüzdelik dilimler
branşları belirlemektedir. Ayrıca
kontrolleri yapılarak PDF formatında 
teslim edilmektedir. 

Ölçümlerimiz 9 Nisan cum
çocuklarımızın yaş gruplarına göre belirlenen saatte yapılması 
planlanmaktadır. Ölçüm yerinde sporcularımızın
mayoları(spor kıyafetleri )ve dışarıda kullanılmayan temiz spor ayakkabıları 
ile salonda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Ölçüm Yeri: Ahmet Sani Gezici Anadolu Lisesi Spor Salonu 

(Acıbadem Cd.No:138 Kadıköy/İstanbul)

  

  
  E: 

  

Fun The Mental Sportif Gelişim Merkezi işbirliğimiz ile çok yakında 
takip sistemimiz ile geleceğin sporcuları Cimnas GYM Spor kulübü çatısı 
altında yetiştirmeye başlıyoruz. 

etenekleri çocuk yaşta keşfediyoruz. 

çocuklarımızın yetenekleri doğrultusunda, doğru
yönlendirmekte önemli ve etkili bir yöntemle sporcuların takım halinde veya 

ziksel ve performans testlerini ileri spor teknoloji ürünleri 
sporcu adaylarımızın gelişimlerini takip edebilme imkanı…

yatkınlık ve yetenek performans testlerimiz Uluslararası kabul görmüş 
olup, testlerimizde 4 Adet PC NFC bileklik, mobil cihazlar 

azılımı 621.000 verinin olduğu 3-21 yaş çocukların
yüzdelik dilimleriyle yaş ve ay durumlarına göre değerlendir

anşları belirlemektedir. Ayrıca, Antrenman bilimciler tarafından son 
kontrolleri yapılarak PDF formatında dijital karne olarak sonuçla

martesi günü Saat: 11:00-13:00 arasında 
yaş gruplarına göre belirlenen saatte yapılması 

yerinde sporcularımızın saat 10:45 te 
mayoları(spor kıyafetleri )ve dışarıda kullanılmayan temiz spor ayakkabıları 
ile salonda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

Ölçüm Yeri: Ahmet Sani Gezici Anadolu Lisesi Spor Salonu  

8 Kadıköy/İstanbul) 

Saygılarımızla, 
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çok yakında ölçüm ve 
kulübü çatısı 

doğrultusunda, doğru spor branşına 
sporcuların takım halinde veya 

testlerini ileri spor teknoloji ürünleri 
imkanı… 

Uluslararası kabul görmüş 
mobil cihazlar ve tabletler 

21 yaş çocuklarının 
değerlendirerek 

r tarafından son 
sonuçlar sizlere 

0 arasında tüm 
yaş gruplarına göre belirlenen saatte yapılması 

:45 te kulüp thsirt, 
mayoları(spor kıyafetleri )ve dışarıda kullanılmayan temiz spor ayakkabıları 

Saygılarımızla,  
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1) Sportif yatkınlık ve yetenek 
 
A-) Antropometrik ölçümlemeler
- Boy 
- Oturma Yüksekliği 
- Ağırlık 
- Kulaç 
- Karış 
- Ayak 

B-) Motorik Ölçümlemeler: 

- 20 metre sürat testi 
- Dikey sıçrama 
- Durarak Çift Ayak İleri Sıçrama 
- Pro agility çabukluk ve çeviklik testi 
- Dinamik denge 
- Esneklik 
- Görsel reaksiyon  
- Pençe kuvveti 
- Sağlık topu öne fırlatma

C-) Vücut kompozisyonu BMI Vücut 

Vücut denge tablosu 

İskelet Kas ve Yağ ölçümü 

Obezite derecesi 

Toplam Vücut sıvısı  

D-) Ayak (Taban ) Ölçümü(Ayak 

 

Öğrenci Test  Ücreti:           175   

  

  
  E: 

  

 

 

 

 performans testleri yapılması.  

) Antropometrik ölçümlemeler: 

Durarak Çift Ayak İleri Sıçrama  
çabukluk ve çeviklik testi  

ağlık topu öne fırlatma 

Vücut Ölçümü: 

Ayak (Taban ) Ölçümü(Ayak basınç ve ortopedik durum tespiti ) 

   TL / çocuk  
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ÖDEME: Cimnas GYM yönetimine 

 

 

 Yapılacak ölçümlere öğrencimizin katılabilmesi için Cimnas GYM yönetimine 
Perşembe gününe kadar aşağıdaki izin formunu

 

 Desteğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarız.

 

                                  

CİMNAS GYM SPORTİF ORGANİZASYONLA

Velisi bulunduğum…………………..………………………………………………………’
özellik ve performans ölçüm testlerine katılmasına izin veriyorum.

              

             Öğrenci T.C Kimlik No: 

             Doğum Tarihi: 

             Cinsiyet : 

 

 Velinin 

 Adı, Soyadı  : 

 İmzası  : 

              

 

-----------------------------------------

  

  
  E: 

  

ÖDEME: Cimnas GYM yönetimine nakit olarak yapılacaktır. 

Yapılacak ölçümlere öğrencimizin katılabilmesi için Cimnas GYM yönetimine 
aşağıdaki izin formunu ve ödemeyi  iletmeniz gerekmektedir.

Desteğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarız. 

       

 

CİMNAS GYM SPORTİF ORGANİZASYONLARI, 

 

bulunduğum…………………..………………………………………………………’ın yapılacak fiziksel 
özellik ve performans ölçüm testlerine katılmasına izin veriyorum. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Yapılacak ölçümlere öğrencimizin katılabilmesi için Cimnas GYM yönetimine 7 Nisan 
iletmeniz gerekmektedir. 

                                                                                         

      …/04/2022 

ın yapılacak fiziksel 

-----------------------------------------------------------------------


