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Προζωπικές σπενθσμίζεις για ηη  διδαζκαλία: 

 Καηά ηελ εθκάζεζε ησλ βαζηθώλ ζηνηρείσλ ηεο ηερληθήο αξρηθά νη καζεηέο ζπγθεληξώλνληαη κόλν ζε ηξία θύξηα 

ραξαθηεξηζηηθά θάζε βαζηθνύ ζηνηρείνπ.(Οδεγεί ζηελ ηαρύηεξε εθκάζεζε ησλ δύζθνισλ θαη ζύλζεησλ ηερληθώλ 

δεμηνηήησλ, επηπιένλ ηα ηξία βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά επαλαιακβάλνληαη θαη δηνξζώλνληαη πην εύθνια, κε απνηέιεζκα λα 

απνηππώλνληαη πην εύθνια από ηνπο αξραξίνπο). 

Οξγαλσηηθή ζπκβνπιή: Όια ηα παηρλίδηα κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ απνηειεζκαηηθά όηαλ ε κπάια κεηαβηβάδεηαη ςειά 

θαη κπξνζηά από ηνλ ζπκπαίρηε, έηζη ώζηε απηόο ηελ ζηηγκή ηεο επαθήο ηνπ κε ηελ κπάια λα βξίζθεηαη πίζσ από 

απηήλ.   

 

 

ΕΙΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟ 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ  ΥΗΜΑΣΑ ΥΟΛΙΑ 

6΄ 1. α) πγθέληξσζε καζεηώλ –ιήςε απνπζηώλ-νξγάλσζε 

καζήκαηνο 

    β) Αλαθνξά ζηνλ εκεξήζην ζηόρν 

2. α) Πξνζέξκαλζε κε ηξέμηκν κηθξήο έληαζεο  

    β) Γηαηαθηηθέο αζθήζεηο 

 

   

ΚΤΡΙΟ ΜΕΡΟ 

(Δεύηεξε ελόηεηα: Μαλζέηα ζε κπάια πνπ πξνέξρεηαη από πάζα κε ηα δάρηπια) 
32΄ Σα ηξία θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθηέιεζεο 

είλαη: 

 ρέζε ζώκαηνο κπάιαο: Ο παίρηεο 

βξίζθεηαη πίζσ από ηελ κπάια (εηθ. 1). 

 Επηθάλεηα επαθήο: Η κπάια 

κεηαβηβάδεηαη κε ηνπο βξαρίνλεο, νη 

αγθώλεο είλαη ηελησκέλνη πξνο ηα εκπξόο, 

θαη νη παιάκεο εθάπηνληαη δηπισκέλεο ε 

κία κέζα ζηε άιιε (εηθ. 2). 

 Ώζεζε: Σέλησκα ηνπ ζώκαηνο πνπ μεθηλά 

από ηα πόδηα (εηθ. 3). 

 

1. Παηρλίδη 1Υ1: Έλαο παίρηεο θάλεη πάζα κε 

ηα δάρηπια  ζηνλ ζπκπαίρηε ηνπ πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ απέλαληη κεξηά ηνπ γεπέδνπ 

κε ην θηιέ αλάκεζα, (νη ππόινηπνη αλά δύν 

εθηεινύλ καλζέηεο έμσ από ην γήπεδν 

κέρξη λα έξζεη ε ζεηξά ηνπο ζην θηιέ. Η 

πάζα  εθηειείηε έηζη ώζηε ν ζπκπαίρηεο λα 

κπνξέζεη λα ππνδερηεί από ην ύςνο ηεο 

κέζεο, επηζηξέθνληαο ηελ καλζέηα , κε 

ηέηνην ηξόπν πνπ ν πξώηνο λα κπνξέζεη λα 

εθηειέζεη πάζα κε ηα δάρηπια θαη ζηελ 

ζπλέρεηα λα ηελ πηάζεη. Μεηά από πέληε 

καλζέηεο νη παίρηεο αιιάδνπλ ζέζε. Ο 

παίρηεο πνπ θάλεη πάζα κε δάρηπια ζα 

πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηε δώλε επίζεζεο 

θαη λα ηελ θαηεπζύλεη από εθείλε ηελ 

ζέζε πάλσ από ην θηιέ ζηε αληίπαιε 

δώλε επίζεζεο (εηθ.4). Ο ζπκπαίρηεο ηνπ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Σα ρέξηα πξέπεη λα 

δηαηεξνύληαη ζε 

παξάιιειε ζέζε κε ην 

δάπεδν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Να παζάξεηο ηελ κπάια 

κε αθξίβεηα κπξνζηά 

από ηνλ ζπκπαίρηε ζνπ. 

Σξέμε γξήγνξα πξνο 

ηελ κπάια. 

Να ηνπνζεηείζαη πίζσ 

Εηθόλα 1 

 
Εηθόλα 2 

 

Εηθόλα 2 

 Εηθόλα 3 

 



 

από ηελ άιιε πιεπξά ηνπ θηιέ 

ηνπνζεηείηαη ζε αξρηθή ζέζε πίζσ από 

ηελ δώλε επίζεζεο, ζηε νπνία εηζέξρεηαη 

κόλν γηα λα ππνδερηεί ηελ κπάια. ηελ 

ζπλέρεηα επαλέξρεηαη ζηελ αξρηθή ηνπ 

ζέζε πξηλ αθνινπζήζεη ε επόκελε επαθή 

ηνπ κε ηελ κπάια. Με απηό ηνλ ηξόπν 

θαηαθέξλεη λα είλαη πάληνηε πίζσ από 

ηελ κπάια θαηά ηελ ππνδνρή κε καλζέηα. 

Εμαηηίαο ηεο ςειήο ηξνρηάο ηεο κπάιαο , 

ε νπνία είλαη απνηέιεζκα ηεο κηθξήο 

απόζηαζεο ησλ παηρηώλ ζε ζπλδπαζκό κε 

ην θηιέ πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν ςειά ε 

κπάια παίδεηαη κε ηέλησκα ηνπ ζώκαηνο 

θαη εηδηθά ησλ πνδηώλ πξνο ηα εκπξόο 

θαη επάλσ. 

2. Παηρλίδη 3Υ3: Γύν νκάδεο πνπ 

απνηεινύληαη από ηξεηο παίρηεο ε θαζεκηά 

ηνπνζεηνύληαη αληηκέησπεο ζε ζρεκαηηζκό 

αλνηρηνύ ηξηγώλνπ ρσξίο ζηαζεξή ζέζε 

παζαδόξνπ. Κάζε κεηαβίβαζε μεθηλά κε 

έλαλ παίρηε λα θάλεη πάζα κε δάρηπια  

ρακειά πάλσ από ην θηιέ, θάζε θνξά ζε 

άιινλ παίρηε .Ο παίρηεο από ηελ άιιε 

πιεπξά πνπ ζα ππνδερηεί ηελ κπάια ζα 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη καλζέηα. Οη δύν 

ηνπιάρηζηνλ επαθέο κε ηελ κπάια είλαη 

ππνρξεσηηθέο. Μεηά από θάζε κεηαβίβαζε 

ηεο κπάιαο πάλσ από ην θηιέ (γηα ηελ 

νκάδα πνπ θάλεη ππνδνρή) νη παίρηεο 

εθηεινύλ κηα πεξηζηξνθή. (Σξείο 

πξνζπάζεηεο ε κηα νκάδα, έπεηηα ηξείο ε 

άιιε θ.ν.θ.).     

3. Παηρλίδη 3Υ3: Όπσο ην παξαπάλσ παηρλίδη 

αιιά ηώξα κε δηάηαμε θιεηζηνύ ηξηγώλνπ 

κε ζηαζεξή ζέζε παζαδόξνπ. Έλαο παίρηεο 

ηνπνζεηείηαη ζηελ ζέζε ΙΙΙ  (παζαδόξνο) 

θαη αλαιακβάλεη θάζε δεύηεξε επαθή κε 

ηελ κπάια. 

4.   Παηρλίδη 3Υ3(αληαγσληζηηθά ζηνπο 15 

πόληνπο):  Όπσο ην παξαπάλσ ρσξίο 

ζηαζεξή ζέζε παζαδόξνπ. Οη δηαζηάζεηο 

ηνπ γεπέδνπ είλαη 4Υ8κ. Κάζε θάζε μεθηλά 

κε ην ζέξβηο ηεο κπάιαο πάλσ από ην θηιέ 

ην νπνίν πξαγκαηνπνηεί ε ληθήηξηα νκάδα 

ηεο πξνεγνύκελεο θάζεο. (Σν ζέξβηο 

γίλεηαη κε πάζα  κε ηα δάρηπια). 

Πεξηζηξνθή ησλ νκάδσλ όηαλ θεξδίδνπλ ην 

ζέξβηο. Οη ηξείο επαθέο κε ηελ κπάια είλαη 

ππνρξεσηηθέο. Τπνδνρή ππνρξεσηηθά κε 

καλζέηα.   

 

 

από ηελ κπάια, 

κεησπηθά πξνο ηελ 

θαηεύζπλζε 

κεηαβίβαζεο ηεο. 

Να δηαηεξείο ηα ρέξηα 

ζνπ ηελησκέλα θαη όζν 

γίλεηαη παξάιιεια 

πξνο ηνπο κεξνύο ζνπ. 

Να ηεληώλεζαη πξνο 

ηελ κπάια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΕΛΙΚΟ ΜΕΡΟ 
2΄  

Απνζεξαπεία: Υαιαξσηηθέο - δηαηαηηθέο αζθήζεηο. 

   

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
 Δπηκέλνληαο ζηελ εμάζθεζε δηαπηζηώλνπκε θαηά πόζν 

έρνπλ εκπεδώζεη ηελ ηερληθή ηεο καλζέηαο. 

   

Εηθόλα 4 

 

Κηλεζηνινγία καλζέηαο 

 

*Θέζε ρεξηώλ ζηελ καλζέηα 

 


