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Öz: Amaç: Bu çalışmanın amacı, kadın futbolcuların sü-
rat, çeviklik ve sıçrama performansları arasındaki ilişkile-
rin incelenmesidir. Yöntem: Araştırmaya Türkiye Kadın-
lar Futbol 3. Liginde mücadele eden bir futbol kulübünde 
futbol oynayan 20 kadın futbolcu gönüllü olarak katılmış-
tır (n=20, yaş: 16,70±0.80 yıl, boy uzunluğu=161,70±0.05 
cm, vücut ağırlığı=58,14±4.30 kg). Katılımcılara, 20 m 
sprint, aktif sıçrama ve çeviklik T testleri uygulanmıştır. 
Testlerden elde edilen çeviklik, sürat ve sıçrama değerle-
ri arasındaki ilişkileri belirlemek için, korelasyon analizi 
tekniği kullanılmış ve parametreler arası ilişkiler Pearson 
korelasyon katsayısıyla belirlenmiştir. Bulgular: Yapı-
lan analiz sonuçlarına göre, kadın futbolcuların ortalama 
sprint sürati değerleri 3.75±0.19 sn, dikey sıçrama de-
ğerleri 26.86±3.49 cm ve t-testi değerleri de 10.46±1.06 
sn olarak bulunmuştur. Ayrıca, kadın futbolcuların sprint 
sürati, dikey sıçrama ve çeviklik özellikleri arasındaki iliş-
kiler korelasyon analizi ile incelendiğinde, tüm parametre-
lerin değerleri arasında p<0.01 düzeyinde anlamlı ilişkiler 
bulunduğu tespit edilmiştir. Sonuç: Kadın sporcuların per-
formanslarını istenen düzeyde geliştirmek için özellikle 
patlayıcı güç içeren sıçrama, yön değiştirme ve sprint gibi 
drillerin olduğu antrenmanlara antrenman planında yeteri 
kadar yer verilmesi önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Futbol, Kadın, Motorik Özellikler

Abstract: Aim: The purpose of this study was to exam-
ine the relationships between speed, agility and jump 
values of female soccer players. Method: Twenty female 
soccer players playing soccer in Turkey Female Soc-
cer Third League participated in this study voluntarily 
(n=20, age: 16.70±0.80 years, height=161.70±0.05 cm, 
weight=58.14±4.30 kg). 20 m sprint, active jump and agil-
ity T tests were applied to the participants. The correlation 
analysis technique was used for the determination of rela-
tionships between agility, speed and jump values obtained 
from tests and correlations between parameters were de-
termined by Pearson correlation coefficient. Results: Ac-
cording to the results of the analysis, the mean sprint speed 
values of female football players were 3.75±0.19 seconds, 
vertical jump values were 26.86±3.49 cm, and t-test values 
were 10.46±1.06 seconds. In addition, when the relation-
ships between the sprint speed, vertical jump and agility 
characteristics of female football players were examined 
by correlation analysis, it was determined that there were 
significant relationships at the p<0.01 level between the 
values of all parameters. Conclusion: it is recommended 
to include drills such as jumping, changing direction and 
sprinting with explosive power sufficiently in the training 
plan in order to improve the performance of female ath-
letes at the desired level.
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GİRİŞ

Futbol, müsabaka sırasında birçok farklı hare-
keti barındıran, anaerobik proseslerin baskın 
olduğu aerobik tabanlı bir takım sporu olarak 
ifade edilmektedir. Günümüzde futbol mü-
sabakası sırasında sporcuların en iyi perfor-
manslarını ortaya koyabilmeleri için gelişmiş 
motorik özelliklere sahip olmaları gerektiği 
ifade edilmektedir. Bu özelliklerin; dayanık-
lılık, kuvvet, sürat, çeviklik, koordinasyon, 
denge ve esneklik olduğu belirtilmektedir 
(Bloomfield vd., 2007). Futbol oyun yapısı 
gereği diğer branşlara göre farklılık göster-
mektedir. Futbolcuların gelişmiş fiziksel ve 
motorik özelliklere sahip olmaları, futbol gibi 
rekabetçi takım sporlarında sporculara önemli 
avantaj sağlayacaktır (Eniseler, 2010; Köklü 
vd., 2009). 

Futbolda sporcuların müsabaka sırasında op-
timal performans ortaya koyabilmelerine kat-
kı yapan temel motorik özelliklerden birisinin 
sürat performansı olduğu kabul edilmektedir. 
Sporcuların sürat performanslarını geliştir-
mek için antrenörlerin bilimsel verilere göre 
düzenlenmiş antrenmanları uygulamaları ge-
rekmektedir. Bir plan ve program dahilinde 
yapılacak antrenmanlar ile sporcuların sürat 
performanslarında bir gelişim sağlanacak, 
buda sporcuların müsabaka performansları-
nın yükselmesine neden olacaktır (Günay ve 
Yüce, 2008). İlgili literatür incelendiğinde 
sürat, bir sporcunun yüksek hızda bir yerden 

bir yere hareket etme ya da uygulama bece-
risi olarak tanımlanmaktadır. Sürat perfor-
mansında önemli olan birim zamanda yapılan 
hareketlerin mümkün olduğunca fazla sayıda 
yapılmasıdır. Sürat, bir müsabaka sırasın-
da sporcunun optimal performansını ortaya 
koyabilmesinde en önemli performans pa-
rametresi olarak ifade edilmektedir. Bunun 
yanında, diğer motorik özelliklere göre sürat 
özelliği geliştirilmesi en zor ve en uzun olan 
yeti olarak da belirtilmektedir (Özkara, 2002; 
Göral ve Göral, 2015). 

Futbol oyunu analiz edildiğinde, oyuncuların 
müsabaka sırasında pozitif ve negatif ivme-
lenmeyi içeren sprintlerle yön değiştirmeli 
koşuları daha fazla sayıda yaptıkları tespit 
edilmiştir. Ayrıca, müsabaka sırasında oyun-
cular tarafından yapılan sprintlerin %96’sı-
nın, 30 m’ den daha kısa olan mesafelerdeki 
sprintlerden meydana geldiği ortaya konmuş-
tur (Popowczak vd., 2019).

Çevikliğin, ivmelenme ve maksimal sürat 
gibi yüksek süratli aktivitelerin yer aldığı spor 
dallarında, sporcuların optimal performansla-
rını ortaya koyan önemli bir performans bile-
şeni olduğu belirtilmektedir (Homoud, 2015). 
Bir futbol müsabakası sırasında oyuncular 
tarafından sıklıkla yapılan yön değiştirmeli 
koşular, çeviklik yeteneğinin önemini ortaya 
koymaktadır. Sporcuların çeviklik perfor-
mansının geliştirilmesi, müsabaka sırasında 
oyuncuların optimal performanslarını ortaya 
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koymalarına hizmet edecektir. Oyuncuların 
çeviklik performanslarının geliştirilmesi ant-
renörlerin antrenman planlarında bu özeliğin 
gelişimine hizmet eden drill’lere yer verme-
siyle mümkün olacaktır (Eniseler, 2010). 

Dikey sıçrama ilgili literatürde, bir kişinin 
durarak ulaşabildiği yükseklik ile sıçrayarak 
ulaşabildiği yükseklik arasındaki fark olarak 
tanımlanmaktadır. Bunun yanında bu beceri, 
atlama ve sıçrama gibi aktivitelerin olduğu 
çalışmalarda, alt ekstremite kaslarının açığa 
çıkardığı patlayıcı kuvvet yeteneği olarak da 
ifade edilmektedir (Günay, Tamer ve Cicioğ-
lu, 2006). Sporcuların performans gelişimleri 
için yapılan antrenmanların çok yönlü olarak 
planlanması oldukça önemlidir. Antrenörler, 
sporcuların tüm performans parametrele-
rin uyumlu gelişimlerini sağlayarak onların 
performans artışlarına katkıda bulunabilirler 
(Günay ve Yüce, 2008).

Futbol oyunu sırasında sporcuların perfor-
manslarını etkileyen çeviklik, sürat ve sıç-
rama gibi parametreler arasındaki ilişkilerin 
ortaya çıkarılması oldukça önemlidir. Kadın 
futbolcular üzerinde söz konusu performans 
parametreleriyle ilgili yapılan bilimsel ça-
lışmaların azlığı, bu çalışmanın bilimsel li-
teratüre katkılar sunabilmesi açısından öne-
mini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, bu 
çalışmanın amacı kadın futbolcularda sürat, 
çeviklik ve sıçrama parametreleri arasındaki 
ilişkilerin incelenmesidir.

MATERYAL ve METOT

Araştırma Grubu

Bu çalışmaya, Türkiye Kadınlar Futbol 3. 
Liginde mücadele eden bir futbol kulübün-
de futbol oynayan toplam 20 kadın futbol-
cu gönüllü olarak katılmıştır (n=20, yaş: 
16,70±0.80 yıl, boy uzunluğu=161,70±0.05
cm,vücutağırlığı=58,14±4.30 kg). Katılımcı-
lar, çalışmanın amacı ve uygulanacak değer-
lendirme yöntemleri hakkında sözlü ve yazılı 
olarak bilgilendirilmiş ve tüm sporculardan 
‘Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu’ 
alınmıştır. 

Veri Toplama Araçları

Antropometrik Ölçümler

Katılımcıların boy uzunluğu 0,1 cm hassasi-
yetle ölçüm yapabilen duvara monte stadio-
metre (Holtain, İngiltere) ile ölçülmüştür. Ka-
tılımcıların vücut ağırlıkları da 0,1 kg hassa-
siyetle ölçüm yapabilen elektronik baskül ile 
(Tanita TBF 401A, Japonya) alınmıştır. 

20 m Sürat Testi

Katılımcılara test öncesi 10 dk’lık standart 
bir ısınma protokolü uygulanmıştır. Test par-
kurunda başlangıç ve 20 m olmak üzere iki 
kapılı fotosel sistemi yerleştirilmiştir. Teste 
katılan katılımcılardan, başlangıç çizgisin-
den hazır olduklarında ayakta çıkış yapmaları 
ve 20 m’lik parkuru en hızlı şekilde tamam-
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lamaları istenmiştir. Katılımcılar testi 2 kez 
uygulamışlar ve her iki test arasında 2 dk’lık 
dinlenme verilmiştir. Ölçümler sonunda katı-
lımcıların en iyi derecesi sn cinsinden kayde-
dilmiştir (Şekil 1).

Şekil 1. 20m Sürat Testi Parkuru (Rinaldo 
vd., 2020)

Çeviklik T Testi

T-testi, 9,14 metrelik bir ileriye hızlı koşu-
yu, sola 4,57 metre yana kayma adımı, sağa 
9,14 metre yana kayma adımı, sola 4,57 met-
re yana kayma adımı ve ardından 9,14 met-
re geriye koşma aşamalarını kapsayan bir 
hız testidir. Test sırasında kat edilen toplam 
mesafe 36,56 m’dir. Katılımcılar testi 2 daki-
ka dinlenme aralığıyla 2 defa tekrarlamış ve 
yaptıkları en iyi derece saniye cinsinden kay-
dedilmiştir (Şekil 2) (McFarland vd., 2016).

Şekil 2. T-Testi Parkuru (McFarland vd., 
2016)

Sıçrama Testi

Çalışmada yer alan katılımcıların aktif sıçra-
ma değerleri, bir sıçrama matı ve entegre bil-
gisayarlı sistem (Fusion Sport, Avusturalya) 
yardımıyla ölçülmüştür (Resim 1). Aktif sıç-
rama testi uygulamasında, katılımcıdan ma-
tın üstüne çıkması, her iki elini beline koyma-
sı, 90 ° ‘lik skuat pozisyonuna gelene kadar 
dizlerini bükmesi ve bu pozisyonda bekleme 
yapmadan tüm gücü ile sıçrama yapması is-
tenmiştir (Hara vd., 2008). Bu uygulamada 
iki ölçüm alınmış ve sporcunun en iyi derece-
si cm cinsinden kaydedilmiştir. Her iki ölçüm 
arasında 2 dakika dinlenme verilmiştir. 
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Resim 1. Sıçrama Matı ve Entegre Sistem 
(Rouis Vd., 2015)

Verilerin Analizi 

Yapılan çalışmada elde edilen veriler, tanım-
layıcı istatistikler olan ortalama ve standart 

sapma değerleri olarak verilmiştir. Çalışma-
daki verilerin dağılımının normalliği Shapiro 
Wilk testi ile test edilmiştir ve verilerin normal 
dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Katılımcıla-
rın sürat, çeviklik ve sıçrama performansları 
arasındaki ilişkileri belirlemek için Pearson 
Korelasyon Analizi uygulanmıştır.

BULGULAR

Katılımcıların demografik ve antropometrik 
tanımlayıcı istatistikleri Tablo 1’ de, perfor-
manslarına ait tanımlayıcı istatistikleri de 
Tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo 1. Katılımcıların Demografik ve Antropometrik Tanımlayıcı İstatistikleri Tablosu

Değişkenler N Min Maks Ort ± Ss

Yaş (yıl) 20 16 18 16,70±0.80

Boy uzunluğu(cm) 20 154 171 161,70±0.05

Vücut ağırlığı(kg) 20 52.3 67.5 58,14±4.30

VKI (kg/m2) 20 16.24 20.21 17,97±0.98
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Tablo 2. Katılımcıların Performanslarına ait Tanımlayıcı İstatistik Tablosu

Değişkenler Min Maks Ort ± Ss Shapiro-Wilk testi 
p değeri

20 m Sprint (sn)
3,32 4,05 3,75±0,19 0,82

T-Testi (sn)
9,03 12,49 10,46±1.06 0,07

Dikey Sıçrama (cm)
19,20 31,60 26,86±3.49 0,05

*Anlamlılık düzeyi p>0.05 

16.70±0.80 yıl yaş ortalamasına sahip ka-
dın futbolcuların ortalama sprint değer-
leri 3.75±0.19 sn, dikey sıçrama değer-
leri 26.86±3.49 cm ve t-testi değerleri de 
10.46±1.06 sn olarak bulunmuştur. Ayrıca 

yapılan Shapiro Wilk normallik testine göre 
verilerin normal dağıldıkları belirlenmiştir.

Katılımcıların performans değerleri pearson 
korelasyon analizi sonuçları Tablo 3’de gös-
terilmiştir.

Tablo 3. Katılımcıların Performans Değerleri Pearson Korelasyon Analizi Tablosu

Değişkenler Dikey 
Sıçrama

t-Testi

20 m Sprint
r 0.65 0.75

p 0.00* 0.00*

Dikey Sıçrama
r 0.84

p 0.00*

*Anlamlılık düzeyi p<0.01

Bu çalışmada, kadın futbolcuların sprint, di-
key sıçrama ve çeviklik performansları ara-
sındaki ilişkiler korelasyon analizi ile ince-
lendiğinde, tüm parametre değerleri arasında 
p<0.01 düzeyinde anlamlı ilişkiler olduğu 
tespit edilmiştir.

TARTIŞMA 

Bu çalışma, kadın futbol oyuncularında 
sprint, çeviklik ve dikey sıçrama performans-
ları arasındaki ilişkiyi incelemek amacı ile 
yapılmıştır. Bu çalışmada, kadın futbolcula-
rın 20m sprint ve dikey sıçrama performans-
ları arasında orta düzey (r =0.65, p < 0.01), 
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t testi ile 20 m sprint (r =0.75, p < 0.01) ve 
dikey sıçrama değerleri arasında (r =0.84, p 
< 0.01) ise yüksek düzeyde ilişkiler olduğu 
tespit edilmiştir (Tablo 3).

Bizim çalışmamız bulgularındaki, dikey sıç-
rama ile t-testi arasında bulunan yüksek ilişki 
(r = 0.84, p < 0.01) (Tablo 3), kadın futbolcu-
larda optimal performans için gerekli alt ekt-
remite kuvvetinin önemini ortaya koymakta-
dır. 

Bu çalışmanın sonuçları, erkek ve kadın fut-
bolcuların sprint ve sıçrama performansla-
rı arasında orta düzey ilişkinin bulunduğu 
McFarland vd., (2016) tarafından yapılan 
çalışmanın bulgularıyla desteklenmektedir. 
Ayrıca, Köklü vd., (2015) yaptıkları çalışma-
larında, katılımcıların t testi ile 20 m sprint 
değerleri arasında (r =0.74, p = 0.01) güçlü 
bir ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. Krızaj 
(2020) tarafından kadın futbolcular üzerinde 
yapılan benzer bir çalışmada ise, aktif sıç-
rama ve çeviklik arasında orta düzeyde (r = 
–0.59, p = 0.01) ve 20m sprint ve çeviklik 
arasında ise yüksek düzeyde (r = 0.80, p = 
0.00) bir ilişki olduğu rapor edilmiştir. 

Bu sonuçlar da bizim çalışma bulgularımızla 
benzerlik göstermektedir. Bunlara ek olarak, 
bu çalışmanın sonuçları, futbolcularda sprint 
ve sıçrama performansını iyileştirmek için 
yüksek düzeyde alt ekstremite kuvveti geliş-
tirmenin önemini vurgulayan diğer çalışma-

ları (Comfort vd., 2014; Ferreira vd., 2019) 
doğrular niteliktedir. Bu bakımdan, çalışma-
mızdaki genç kadın futbol oyuncularının sü-
rat ve çeviklik performanslarının, sporcuların 
kuvvet performanslarının optimal düzeye çı-
karılmasıyla geliştirilebileceği söylenebilir.

Konuyla ilgili rugby oyuncularının üzerin-
de yapılan çalışmada, katılımcıların çeviklik 
değerleriyle 5, 10, 20 m sprint değerleri ara-
sında orta ve yüksek düzeyde ilişki belirler-
ken, 5 m sprint değerleriyle reaktif çeviklik 
testi değerleri arasında anlamlı bir ilişki ol-
madığı tespit edilmiştir (Gabbett vd., 2008). 
Arı vd., (2020) tarafından yapılan bir başka 
çalışmada, katılımcıların sürat değerleriyle 
çeviklik değerleri arasında pozitif bir ilişki 
olmadığı rapor edilmiştir (Arı vd., 2020). Si-
monek vd., (2017), yaptıkları çalışmalarında, 
futbol oyuncularıyla karşılaştırıldığında sürat 
ve çeviklik parametreleri arasındaki ilişkinin 
basketbol, voleybol ve hentbol oyuncuların-
da daha yüksek olduğunu ortaya koymuş-
tur (Simonek vd., 2017). Yine Simonek vd., 
(2016), tarafından yapılan benzer bir başka 
çalışmada, genç basketbol, voleybol ve futbol 
oyuncularında Illinois ve Fitro çeviklik testi 
değerleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı 
ve parametreler arası korelasyon katsayısının 
futbol oyuncularında en düşük değerde oldu-
ğu tespit edilmiştir (Simonek vd., 2017).

Konuyla ilgili yapılan bir başka çalışmada, 
genç elit ve elit altı seviyedeki futbol oyun-



77

SSTB
www.sstbdergisi.com

International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences
January - February - March Number: 42 Winter Semester Year: 2022
Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi

Ocak - Şubat - Mart Sayı: 42 Kış Dönemi Year: 2022
ID:545 K:638

ISSN Print: 2146-8508 Online 2147-1711
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)

(TRADEMARK)
(2015/04315- 2015-GE-18972)

INTERNATIONAL REFEREED
ACADEMIC JOURNAL OF SPORTS,
HEALTH AND MEDICAL SCIENCES

PRINT ISSN: 2146-8508 - ONLINE ISSN: 2147-1711

INTERNATIONAL REFEREED
ACADEMIC JOURNAL OF SPORTS,
HEALTH AND MEDICAL SCIENCES

PRINT ISSN: 2146-8508 - ONLINE ISSN: 2147-1711

cularının topla yapılan T testi ve modifiye Il-
linois testi değerleri bakımından gruplar ara-
sında anlamlı farklılık olmadığı belirlenmiş-
tir (Trecroci vd., 2018). Asadi (2012) yaptığı 
çalışmasında, derinlik sıçraması ve aktif sıç-
rama antrenmanları yapan katılımcıların Illi-
nois ve T testi performansında önemli geliş-
meler olduğunu rapor etmiştir (Asadi, 2012). 

Zileli ve Söyler (2021) yaptıkları benzer bir 
çalışmada, sporcuların 10-30m sprint perfor-
manslarıyla aktif ve skuat sıçrama değerle-
ri arasında yüksek bir ilişki olduğunu tespit 
etmişlerdir. Konuyla ilgili yapılan bir başka 
çalışmada, Norveç milli futbol takımı spor-
cularının 10-30 m sprint değerleriyle dikey 
sıçrama değerleri arasındaki ilişki incelenmiş 
ve aralarında anlamlı bir ilişki olduğu belir-
lenmiştir (Wisloff vd., 2004).  Ayrıca Yelken 
vd., (2018) tarafından yapılan benzer bir baş-
ka çalışmada, 2 lig’de oynayan futbolcula-
rın 5-10m sprint değerleri ile aktif ve skuat 
sıçrama değerleri arasında anlamlı bir ilişki 
olmadığı fakat 30m sprint değerleri arasında 
ise anlamlı bir ilişki olduğu rapor edilmiştir. 

Sporcularda iyi bir sıçrama performansı, ge-
lişmiş kuvvet ve güç performansına bağlıdır. 
Bu sebeple, sporcuların sürat ve çeviklik per-
formanslarının gelişimi için antrenmanlarda 
kuvvet ve güç gelişimine katkıda bulunan 
çalışmalara daha fazla yer vermek gerekmek-
tedir. 

SONUÇ

Yapılan çalışmada, kadın sporcuların sürat, 
çeviklik ve sıçrama performansları arasında 
orta ve yüksek düzey bir ilişki olduğu belir-
lenmiştir (Tablo 3).

Literatürde konuyla ilgili yapılan araştırma-
ların bulguları, kadın sporcularda çeviklik 
performansının geliştirilmesinde sprint ve 
sıçrama performanslarının önemini ortaya 
koymaktadır. Sporcularda, optimal çevik-
lik performansına, iyi dizayn edilmiş güç ve 
kuvvet antrenmanlarıyla ulaşılabilir.

Bu nedenle, kadın sporcuların müsabaka sı-
rasında optimal performans gösterebilmele-
ri için yapılması planlanan antrenmanlarda 
özellikle sıçrama, yön değiştirme ve sprint 
drillerinin olduğu çalışmalara yeteri kadar 
yer verilmesi önerilmektedir.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Modern football is rapidly evolving in all components of the game, but especially 
in terms of physical qualities. The amount of high-speed running during the football match inc-
reases constantly at high performance levels. In literature, it is generally considered that sprin-
ting skills in all forms are becoming more and more important in modern football.The fact that 
the performance and body characters of the football players are different from other branches is 
also related to the different activities of football. The fact that the physical and motoric features 
of the players are at high levels will provide a significant advantage in competitive team sports 
such as football. It is very important to reveal the relationships between parameters such as agi-
lity, speed and jump, which affect the performance of the athletes during the football game. The 
scarcity of scientific studies on the performance parameters of female football players reveals 
the importance of this study in terms of contributing to the scientific literature There are many 
studies on the relationship between linear sprinting, change of direction, and explosive power 
abilities, but the results are discordant. Several results of this research demonstrated strong cor-
relations between these parameters, others pointed at poorer relationships. The female and male 
football players need to have the ability for high speed linear sprinting and for fast change of 
direction on the pitch. This gives them an advantage over opponents and puts them in a position 
which could be match-deciding. Aim: The aim of this study was to examine the relationships 
between speed, agility and jumping values of female soccer players. Method: Twenty female 
soccer players playing soccer in Turkey Female Soccer Third League participated in this study 
voluntarily (n=20, age: 16.70±0.80 years, height=161.70±0.05 cm, weight=58.14±4.30 kg). 20 
m sprint, active jump and agility T tests were applied to the participants. All female football 
players were fully informed about the requirements of the research. Standardized progressive 
warm-up program was applied before the evaluation. It included 10 minutes of activation and 
mobilization exercises, such as light jogging, stretching, skipping drills, and bounding drills, 
as well as a few acceleration sprints. There was an approximately 10–15-minute rest betwe-
en the assessments. The data were processed by using the IBM SPSS Statistics software for 
Windows 25.0 (SPSS Inc., Chicago, USA). The analysis included descriptive statistics with 
means ± standard deviations, and 95% confidence intervals. The distribution of each variable 
was examined for the assumption of normality with the Shapiro-Wilk’s normality distribution 
test. The correlation analysis technique was used for the determination of relationships betwe-
en agility, speed and jumping values obtained from tests and correlations between parameters 
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were determined by Pearson correlation coefficient. Statistical significance level was accepted 
as p<0.05.Findings: The results of demographic and anthropometric descriptive statistics of 
the participants (elite female football players) are shown in Table 1. The results of elite female 
football players’ performance tests are presented in Table 2. The results of Pearson’s correlation 
analysis (r) in the women football players are in shown in Table 3. According to the results of 
the analysis, the mean sprint speed values of female football players were 3.75±0.19 seconds, 
vertical jump values were 26.86±3.49 cm, and t-test values were 10.46±1.06 seconds. In addi-
tion, when the relationships between the sprint speed, vertical jump and agility characteristics 
of female football players were examined by correlation analysis, it was determined that there 
were significant relationships at the p<0.01 level between the values of all parameters. Also, 
20m sprint and vertical jump performances of female football players were moderate (r =0.65, p 
< 0.01), and between t-test and 20 m sprint (r =0.75, p < 0.01) and vertical jump values (r =0.84, 
p). < 0.01), a high level of correlation was found (Table 3). Conclusion: The findings of the 
studies on the subject in the literature reveal the importance of sprint and jump performances 
in the development of agility performance in female athletes. Therefore, it is recommended to 
include drills such as jumping, changing direction and sprinting with explosive power suffici-
ently in the training plan in order to improve the performance of female athletes at the desired 
level. Coaches should ensure that adult elite female players develop the mentioned physical 
abilities to a high level of performance as part of a well-planned training program, which, in this 
case, does not request high equipment costs. The implementation of effective exercises aiming 
to improve explosive power of lower limbs, speed, and agility appeared to be very useful for 
reaching a high performance level in female football players. 


