Dizilim Sporu Nedir?
Speed Stacks ile yapılan heyecan verici Dizilim Sporu, her yaştan bireysel, çift veya takım halindeki bireylerin özel tasarımlı 12
Speed Stacks bardağını, el becerisiyle ışık hızında kategorilerine göre dizme ve toplama sporudur. Bireysel dizilimcilerin zamana
karşı, takımlar ise hem zamana karşı hem de başka takımlarla kıran kırana yarışabilirler. Dizilim Sporu’nda yaş aralığı 3 ila 60 yaş
arasındadır. Birçok ebeveyn çocuklarını erken yaşta Dizilim Sporu’yla tanıştırmaktadır. Dizilim şekillerine göre 3-3-3, 3-6-3 ve
Döngü dizilimleri vardır. Speed Stacks açık alanlarda yapılabildiği gibi kapalı alanlarda da değişik dizilimlerle diğer spor dallarına
entegre edilerek eğlenceli aktivite olanağı sağlamaktadır.

Spor, Eğlence, Eğitim ve Heyecanın Hepsi Speed Stacks Türkiye’de
Dizilim Sporu, dünya çapında 37 bin eğitim ve aktivite programının parçası olan, 2 milyon öğrenciye ve katılımcıya ulaşmayı başarmış ve olumlu etkilerini göstermiştir. Speed Stacks, Amerika, Kanada, Almanya, İspanya, İngiltere, Avustralya, Büyük Britanya,
Çin ve Japonya başta olmak üzere 46 ülkede programlar oluşturmayı başarmıştır. 2007 yılından beri Türkiye’de uygulanan son
derece heyecan verici, zevkli ve eğitici olan bu spor hızla eğitim kurumlarımızda yayılmaktadır.

Dizilim Sporu’nu yapan kişilerin, el-göz koordinasyonunda,
beyinin sağ-sol kısımlarını aynı anda kullanmasında, motor
becerilerin gelişiminde, her iki eli kullanabilmesinde,
çabuklukta, odaklanmada, özgüven gelişiminde, dikkat ve
konsantrasyon sağlamada, hızlı ve dengeli hareket etmede
olumlu katkılar sağladığı Amerikalı doktorlar tarafından
kanıtlanmıştır.

Eğitimciler ve çocuklar arasındaki popülerliği sayesinde
dünyanın birçok yerinde Dizilim Sporu turnuvaları düzenlenmekte ve en iyi dizilimciler Amerika’daki Dünya Şampiyonasına katılmaktadırlar. Bu arada WSSA(Dünya Dizilim
Sporu Federasyonluğu) Şampiyonası’nın ünlü televizyon
kanalı ESPN’de yayınlandığını da hatırlatalım.

Dizilim Sporu’nu “Hızlı Bardak Dizme” olarak da adlandıran
eğitimciler, öğrencilerin bu spora karşı duydukları istek, ilgi
karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. Çocuklar, yetişkinler kısacası herkes Dizlim Sporu’nu eğitici, eğlenceli ve
yararlı buluyor.

Dizilim Sporu’nun pozitif etkilerini eğitimciler her geçen gün
daha fazla görebiliyorlar. Gelin siz de bu heyecan verici
sporu tanıyıp öğrenin ve bu sporu kurumunuza neler
katabileceğini keşfedin!

Speed Stacks Türkiye
Speed Stacks ürünleri, Türkiye’ye hizmetlerinde her zaman kaliteyi ve müşteri memnuniyetine öncelik veren, eğitim alanında
düzenlemiş olduğu Educaturk ve Educashow fuarlarıyla lider bir kuruluş olan Boyut Fuarcılık tarafından getirilmektedir. Speed
Stacks ve Dizilim Sporu’nun isim hakkı sadece Boyut Fuarcılığa ait olup, turnuva, satış ve diğer bütün işlemleri sadece Boyut
Fuarcılık tarafından yapılmaktadır.

Eğlencenin Arkasındaki
Yararlar!
Wisconsin-Lacrosse Üniversitesi'nde Dr Brian Udermann, tarafından
yapılan araştırmada, Dizilim Sporu’nu yapan kişilerin el-göz koordinasyonu
ve tepki hızının, %30 oranında arttığını onaylamıştır.

Speed Stacks’in Bedensel Gelişime Etkisi!
El-Göz Koordinasyonunun ve Tepki Verme Zamanının Geliştirilmesi

Sürekli kullanılan ve kullanılmayan elde, el-göz koordinasyonu ve tepki zamanı açısından önemli ilerlemeler görülmüştür. Bu
yüzden Dizilim Sporu el-göz koordinasyon ve tepki zamanını gelişmesi açısından gerçekten etkilidir.
Dr. Steven, R. Murray, Brian Udermann, John M. Mayer, Kenneth Sagendorf - Mesa State College - Algısal ve Motor Becerileri

Beynin Sağ ve Sol Kısımlarının Aktivasyonu

Son zamanlarda yapılmış bir araştırmada, Dr. Melanie Hart Dizilim Sporu’nu yapan bir kişinin beyninin her iki kısmındaki oluşan
elektriksel aktiviteleri deneysel olarak EEG kullanarak gözden geçirilmiştir.
Sonuçlar göstermektedir ki, Dizilim Sporu beynin her iki yarısını da kullanmaktadır.
Yardımcı Doçent Melanie A. Hart, Ph.D. Sağlık, Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü - Texas Tech University

Vücudun Çift Taraflı Koordinasyonu

6. sınıf beden eğitimi öğrencileri arasında yapmış olduğumuz çalışmada, Dizilim Sporu’nun vücudun çift taraflı
koordinasyonunun gelişmesi üzerinde pozitif etkiler olduğunu saptadık.
Chris K. Rhea, Kathy Ludwig ve Monique Mokha - Barry University, Miami Shores, FL

Motor Becerileri Geliştirir

İnce motor becerilerinde, 3-6 yaş çocukların el-göz hareketlerini koordine etmesinde, ellerini ve parmaklarını daha iyi kullanabilmesinde, çocukların zeka puanlarının yükselmesinde, sosyal ve duygusal davranış gelişiminde, daha olumlu ebeveyn-çocuk
ilişkisinde, yetişkinlikte kendine yeten bireyler olmasında olumlu katkılarda bulunur.

37.624

Speed Stacks Dünya üzerinde 46 ülkede, 37.624 eğitim ve
aktivite programında yer almaktadır.

eğitim kurumu

46 ülke

2 milyon dizilimci

Speed Stacks Türkiye Turnuvası 2013
Geçen sene birincisini düzenlediğimiz Speed Stacks Türkiye Turnuvası tüm hızıyla devam ediyor.
Bu sene daha büyük bir organizasyonla yarışmacıların karşısına çıkmaya hazırlanan turnuvamız
17 Aralık 2013 tarihinde İstanbul Kongre Merkezinde yapılıyor. Bireysel, çift ve takım halinde
başvurunuzu Speed Stacks Türkiye web sayfasından yapabilirsiniz.

17 Aralık 2013

İstanbul Kongre Merkezi

TURNUVAYA KATILIM VE BAŞVURU İÇİN;

http://www.speedstacks.com.tr/2--speed-stacks-turkiye-turnuvasi.html

Speed Stacks Türkiye Turnuvası 2012
Türkiye çapında ilk defa düzenlenen ve ilk defa Türkiye rekorlarının kırılacağı "1.Speed Stacks Türkiye Turnuvası" 15 Aralık
Cumartesi günü 9 takımın ve 57 kişinin katılımıyla Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde yapıldı. Eğitim Kurumlarından ve bireysel olarak
katılan yarışmacılarımız turnuvamıza çok büyük ilgi gösterdiler. 5.600 kişilik bir seyirci katılımıyla beraber birçok Türkiye rekoru
kırıldı.
Speed Stacks Türkiye Turnuvası, 5 ila 16 yaş aralığında; Bireysel 3-3-3, 3-6-3, Döngü ve takım olarak Zamanlı 3-6-3, Bayrak
Takım kategorilerinde yapıldı. İlk defa Türkiye rekorlarının da kırıldığı turnuvamızda takım kategorisinde "Thunder Speed" adlı
takım Türkiye Şampiyonu oldu.
İlki gerçekleştirilen ve Amerika’daki Federasyonluğa bağlı olarak yapılan Speed Stacks Türkiye Turnuvası Amerika’dan büyük
övgüler almıştır.

Turnuvaya katılım ve başvuru için; http://www.speedstacks.com.tr/2--speed-stacks-turkiye-turnuvasi.html

Okul Setleri
Eğitim kurumlarımızın sınıf mevcuduna göre özel hazırladığımız okul setleri
10-15-20-25-30 ve 40’lık setlerden oluşmaktadır. Okul setleri eğitim kurumunuzda
Dizilim Sporu’nu başlatmak için ihtiyacınız olan bütün ürünleri içermektedir. Okul
seti aldığınız takdirde ücretsiz olarak Dizilim Sporu eğitimi alabilirsiniz.

Okul Setlerimizde Neler Var?

- Speed Stacks Bardak Setleri(10-15-20-25-30 veya 40’lık)
- StackMat (Kronometreli Mat Seti)
- Eğitim DVD’si

Speed Stacks Ürünleri
Normal Bardak Setleri

Desenli Bardak Setleri

Pro Bardak Setleri

Turnuva Seti

Mini Bardak Setleri

Bileklik

Turnuva Sayacı

Sırt Çantası

Mat Seti

Rengini seç

Dizilim Sporu
Dünyasına

Sende
katıl!

Sizin Gözünüzden Speed Stacks
Avusturya Lisesi - Beden Eğitimi Zümresi

“2010-2011 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren okulumuza yeni bir uygulama olarak giren Speed Stacks Hazırlık, 9, 10, 11.
sınıflarda aktif olarak uygulanmıştır. Uygulamalarımız esnasında en dikkat çekici özellik bireysel ve takım halinde yaptığımız
yarışmalarda bazı öğrencilerimizin kaygı ve heyecan duygularının en üst seviyede yaşanması sonucu öğrencinin hata oranını
yükseltmesiydi. Odaklanma konusunda tekrarlar yaptık. Diğer bir özellik ise, öğrencilerimizin ilk aşamalarda tek ellerini daha
fazla kullanmaları ve sonrasında çift ellerini rahatça kullanabilmeye başlamalarıydı. Speed Stacks’ in öğrencilerimize özellikle
odaklanma ve her iki elini eşit olarak kullanabilme konusunda faydalı olduğu düşüncesindeyiz.”

Bahçeşehir İstanbul Koleji - Barış Zeytin - Beden Eğitimi Bölüm Başkanı

“İstanbul Bahçeşehir Koleji olarak Speed Stacks ile yapılan çalışmalarda aldığımız verim ve geri dönüşler o kadar güzeldi ki
bununla ilgili yaş guruplarına göre turnuvalar yapmaya başladık. Önce sınıf içi elemeler sonra final günü tüm okul önünde
yapılan müsabakalar ve okul törenlerinde dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüllerle çok iyi bir seviyeye geldik. Sonuç olarak
Speed Stacks, İstanbul Bahçeşehir Koleji’nin derslerde kullandığı vazgeçilmezlerinden olmuştur.”

Çamlaraltı Koleji - Özlem Genç - Beden Eğitimi Öğretmeni

“Speed Stacks” olarak bilinen “Bardak Dizilim Sporu” hem eğlendiriyor hem de gelişimimize katkıda bulunuyor. Dikkat, çabukluk, konsantrasyon ve el-göz koordinasyonunu ayrı ayrı geliştirmeyi sağlayan bu spor, aynı zamanda bunların bir arada uyumlu
olarak çalışmasına ve gelişmesine de yardımcı oluyor. İki eli uyum içinde kullanma zorunluluğu, beynimizin her iki lobunun da
aynı anda çalışmasını sağlıyor. Bu sporun bireysel ya da takım halinde oynanabiliyor olması, öğrencilerin kişisel ve sosyal
gelişimlerine önemli katkılarda bulunuyor. Bu sporu tanımış, öğrenmiş ve İzmir Özel Çamlaraltı Koleji'nde öğrencilerimize öğretiyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu mutluluğu yaşamamızı sağladığınız için size teşekkür ederiz.”

Fatih İstanbul Koleji - Yusuf Savaş Binsor - Beden Eğitimi Öğretmeni

“Dizilim Sporu çocukların evde ailesi ile birlikte kaliteli zaman geçirebilmesi ve onları bilgisayar, televizyon gibi dış etkenlerden
koruma adına çok önemli görüyorum. Çocukların fıtratına çok uygun, zamana karşı yarışılan, çocuklara tatlı rekabet duyguları
yaşatan, yarışma sonucunda; çocuklarda yense de yenilse de eğlendiren ve eğiten, el becerisini geliştiren, sıra dışı dikkat çekici
bir oyun. Bu oyun aynı zamanda oynayanların karşında seyredenler için de büyük bir seyir zevki ve keyfi yaşatan, seyrettikçe
insanı heyecanlandıran bir spor. Özellikle günümüzde konsantrasyon, odaklanma ve dikkat problemi yaşayan çocuklarda çok
yararlı olduğunu düşünüyorum.”

Fen Bilimleri Koleji - Dilek Yalçın - Beden Eğitimi Öğretmeni

“Böyle bir sporla tanışıp öğrencilerimin de Speed Stacks’e bayıldıklarını görmek inanılmaz bir mutluluk oldu. Okulda ders olarak
da işlediğim bu dal çocuklarımda olumlu ilerleme sağladı. Diğer derslerle bağlantısı kesinlikle var olup, dikkatlerini toplamalarına,
odaklanmalarına yardımcı oluyor. Turnuvalarla ve benzeri oyunlarla kendilerine güvenebilmeyi öğrendiler. Speed Stacks Türkiye
Turnuvasında aldığımız kupaya baktıkça doğru şeyler iyi sonuçlar getirir demekten kendimi alamıyorum. Teşekkür ederiz.”

“Eğitimde fark, IRMAK ”

IRMAK

OKULLARI

Irmak Okulları - Arkın Duman - Beden Eğitimi Bölüm Başkanı

“Beynin sağ ve sol taraflarının (lob) birbirlerinden farklı rol ve fonksiyonları vardır. Araştırmalara göre, ritim, hayal kurma, renkler,
boyut, hacim, müzik gibi görevler, sağ beynin uzmanlık alanına girer. Beynin sol lobunun, konuşma, matematiksel işlemler,
diziler, sayılar ve analiz gibi konularda yetenekli olduğu, mantıklı ve doğrusal çalıştığı tespit edilmiştir. Dizilim Sporu beynimizdeki
iki lobun da aynı anda çalışmasını sağlayabilen ve el-göz koordinasyonunu üst seviyelere taşıyabilen bir oyun olarak karşımıza
çıkmaktadır. Öğrencilerimize gerek bireysel rekabeti, gerekse takım oyununun hazzını yaşatan dinamik bir eğitim materyalidir.
Okulumuzda, uzun yıllar her kademede uygulamayı düşündüğümüz Speed Stacks ile bizi tanıştırdığınız için teşekkür ederiz.”

İstek Bilge Kağan Okulu - Beden Eğitimi Zümresi

“Speed Stacks ile Dizilim Sporu'nu 2013-2014 eğitim yılı içerisinde okulumuzda kulüp saatinde çocuklarla buluşturmaya
hazırlanıyoruz. Her yaştan çocuğun zevk alarak yapacağı bu spor dalında hem eğlenecekler hemde sağ-sol lobonun gelişiminde, el-göz koordinasyonu sağlamasında önemli rol oynayacaktır. İstek Bilge Kağan Koleji olarak bu sporu profesyonel
düşünüp, takım halinde Türkiye'de düzenlenecek olan turnuvalara katılıp derece yapacağımıza inanıyoruz.
Dizilim Sporu'nu bizimle tanıştırdığı için Speed Stacks ekibine teşekkür ederiz.”

Sizin Gözünüzden Speed Stacks
Koza Koleji - Alper Mutlu - Müdür Yardımcısı

“Beynimin iki lobunu da kullanıyorum. Hem eğleniyorum, hem öğreniyorum. Çok yönlü düşünüyorum. Farklı özelliklerimi keşfediyorum. Hayal de kuruyorum, mantıklı da düşünüyorum. Bireysel yarışıyorum. Aynı zamanda takım olma hazzını da yaşıyorum.
Bunları nasıl mı yapıyorum? Tabiki Speed Stacks sayesinde diyen Koza Koleji öğrencilerimizle sadece bir yıl gibi kısa bir sürede
bu hedeflerimize ulaştık. Bundan sonraki eğitimlerimizde de kullanmayı düşündüğümüz Speed Stacks ile bizleri tanıştırdığı için
Boyut Group ailesine teşekkür ederiz.”

Mef Okulları - M.Akif Bostan - Beden Eğitimi Öğretmeni
“Çocuklarımızın Speed Stacks ile ilk tanışmalarından bu yana çok ilgilerini çeken ve bazı çocuklarımızın ilerlemeleri beklenenden
daha hızlı olduğu görülmüştür. Bütün seviyelerde çok ilgi çeken ve okulun her yerinde ilgiyle ve istekle yapılan bir branş olmuştur.
Özellikle 5-8. sınıflarımızda bir hayli ilerleme kaydedilmiş ve döngüyü müsabaka hızına dönüştürebilmiş öğrencilerimizin olduğunu görmekteyiz. Bu hızda yapan öğrencilerimizden akademik ve davranış olarak da gelişme gördüğümüzü belirtmeden
geçemeyeceğim.”

Okyanus Kolejleri - İbrahim Cengiz - Spor ve Beden Eğitimi Koordinatörü

“Günümüz jenerasyonunun sürekli yenilendiği ve bu jenerasyonun ihtiyaçlarının karşılanması için sürekli yeniklere açık,araştırmacı olan Okyanus Kolejleri Beden Eğitimi Zümresi, her geçen gün öğrencilerin el-göz koordinasyonlarının, özgüvenlerinin ,
dikkat eksikliğinin giderilmesi, algılama yetisinin geliştirilmesine büyük katkısı olan Speed Stacks'i 2013 – 2014 Eğitim – Öğretim
yılımızda uygulamaya başlayacak olmanın heyecanıyla bu sporun sevdirilmesinde emeği geçmiş ve geçecek olan herkese
teşekkür ediyorum.”

Ted İstanbul Koleji - Sınıf Öğretmenleri Zümresi

“2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında uyguladığımız “Speed Stacks” oyunu ilk geldiğinde öğrencilerimizin çok dikkatini çekmiştir.
Öğrencilerimiz eğitim videosunu büyük bir dikkatle takip etmiş teneffüse bile çıkmak istememişlerdir. Oyunda süre sınırlamasının
olması ve oyunun seviyelerden oluşması öğrencilerde motivasyonu arttırmıştır. Havaların ısınmasıyla beraber öğrencilerin oyuna
duydukları ilgide azalma kaydedilmiştir. Kapalı havalarda sınıf içi oyunlar için uygun bir alternatiftir.”

Tekden Koleji - Mehtap Apak - Kurumsal İletişim Koordinatörü

“Speed Stacks'in öğrencilerimize faydası ; iki elin ayni anda kullanılması, göz-el koordinasyonunun
sağlanması, beynin sağ ve sol kısımlarının aynı anda kullanılmasında ve el becerilerinin
gelişmesinde faydası bulunmuştur.”

Yeni Nesil 2000 Koleji - Ayşen Şimşek - Danışman Psikolog

“Dizilim Sporu’nun öğrencilerimize, temel öğrenme becerileriyle ilgili alanlarda önemli katkılar
sağlayan, onların öz güven gelişimlerini destekleyen, eğlenceli ve heyecanlı bir spor dalı
olduğunu düşünmekteyiz. Bu sporla uğraşan öğrencilerimizin el-göz koordinasyonu, dikkat ve konsantrasyon sağlayabilme, hızlı-dengeli hareket edebilme,
çoklu düşünebilme ve alternatif üretebilme gibi alanlarda inanılmaz gelişmeler
kaydettiğini gözlemlemekteyiz.”

Speed Stacks Tüm Türkiye’de!
Ücretsiz tanıtım için bize ulaşın

SPEED STACKS
TURNUVASI
BAŞLIYOR!
17 ARALIK 2013
İstanbul Kongre Merkezi
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