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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). 

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: Επίζεζε ζε κπάια πνπ έρεη πεηάμεη άιινο παίρηεο) 
32΄  

Σα ηξία θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθηέιεζεο 

είλαη: 

 Αξρηθή ζέζε: Ο παίρηεο εθηειεί άικα κε 

ηα δύν πόδηα κεηά από δηρξνληθό πάηεκα 

θαη εθηίλαμε (ζεηξά εηθόλσλ 1) θάησ από 

ηελ κπάια (εηθόλα 2). 

 Επηθάλεηα επαθήο/ρηππήκαηνο θαη 

ζπγρξνληζκόο: Η κπάια ρηππηέηαη κε ηελ 

παιάκε ζην ςειόηεξν ζεκείν ηνπ 

άικαηνο ηνπ παίρηε (εηθόλα 3). 

 Ώζεζε: Η κπάια κεηαβηβάδεηαη ζηελ 

πίζσ δώλε ηνπ αληίπαινπ γεπέδνπ κε 

ρηύπεκα ηεο κπάιαο από θάησ θαη πίζσ, 

θαη κε ην ζπάζηκν ηνπ θαξπνύ (εηθόλα 4). 

 

1. Ο παίρηεο ζε νκάδεο- ζηνίρνπο θαη ζηηο δύν 

πιεπξέο ηνπ γεπέδνπ (εηθ.5),δηακεηξηθά 

αληίζεηα). Η κπάια ζα πξέπεη λα κεηαβηβάδεηαη 

κε πιαζέ θαξθί από ηελ ζέζε VI. Σν πιαζέ 

θαξθί ζα πξέπεη λα εθηειείηαη κε άικα αλ είλαη 

δπλαηόλ. Γύν παίρηεο, έλαο ζε θάζε πιεπξά ηνπ 

γεπέδνπ ζηελ ζέζε III. Η άζθεζε μεθηλά όηαλ ν 

έλαο παίρηεο από ηελ ζέζε III ζηέιλεη ηελ 

κπάια κε πέηαγκα ζε ύςνο πεξίπνπ1,5κ. πάλσ 

από ην θηιέ. Η απόζηαζε πνπ ηνπνζεηείηαη ν 

παίρηεο πνπ πεηά ηελ κπάια ζε ζρέζε κε ηελ 

ζέζε πνπ ζα εθηειέζεη ν επηζεηηθόο ην άικα ζα 

πξέπεη λα είλαη ην αλώηεξν 1,5κ. Έπεηηα ην ίδην 

από ηελ απέλαληη νκάδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εηθόλα 5 

 

εηξά εηθόλσλ 1 

 

Εηθόλεο 2,3,4 

 



 

2. Υηύπεκα ηεο κπάιαο ζε ζηόρν κε ε ρσξίο 

άικα: Όπσο ην παξαπάλσ αιιά ηώξα νη παίρηεο 

ζα πξέπεη λα ρηππνύλ ηελ κπάια κε θαηεύζπλζε 

ηελ δεμηά ε ηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ γεπέδνπ. 

3. Παηρλίδη 3Υ3: (θαλαδέδηθν βόιετ- θάζε 

δεύηεξε επαθή κε ηελ κπάια από ηελ ίδηα 

πιεπξά ηνπ γεπέδνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε 

πηάζηκν/πέηαγκα ηεο κπάιαο, δει. ε ελέξγεηα 

κεηαβίβαζεο ηεο κπάιαο γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε επίζεζε εθηειείηαη 

πάληνηε κε πέηαγκά ηεο, γηα λα δηεπθνιπλζεί 

ε ξνή ηνπ παηρληδηνύ).  Γύν νκάδεο 

απνηεινύληαη από ηξείο παίρηεο ε θαζεκηά. 

Σνπνζεηνύληαη κε ην θηιέ αλάκεζα ζε 

ζρεκαηηζκό αλνηρηνύ ηξηγώλνπ ρσξίο ζηαζεξή 

ζέζε παζαδόξνπ. Ο πίζσ παίρηεο εηζάγεη ηελ 

κπάια ζην παηρλίδη κεηαβηβάδνληαο ηε δηαγώληα 

κε πάζα κε δάρηπια ζηνλ ζπκπαίρηε ηνπ ζηε 

ζέζε  II. Απηόο κε ηελ ζεηξά ηνπ πηάλεη ηελ 

κπάια θαη ρσξίο λα κεηαθηλεζεί ηελ πεηά 

παξάιιεια κε ην θηιέ ζηνλ παίρηε πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ ζέζε VI, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα 

ζηείιεη ηελ κπάια κε πιαζέ θαξθί(κε άικα ε 

ρσξίο άικα), ζην απέλαληη γήπεδν. Έλαο από 

ηνπο ηξεηο αληηπάινπο ππνδέρεηαη ηελ κπάια κε 

πάζα ε καλζέηα θαη ηελ θαηεπζύλεη ςειά θαη 

δηαγώληα πξνο ην θηιέ. Ο παίρηεο πνπ βξίζθεηαη 

πην θνληά ζε απηή ηελ πεξηνρή πξνο ην θηιέ, 

πηάλεη ηελ κπάια θαη ηελ πεηά παξάιιεια κε ην 

θηιέ ζηνλ κπξνζηηλό ζπκπαίρηε ηνπ γηα λα 

εθηειεζηεί ε επίζεζε. Η πεξηζηξνθή ησλ 

παηρηώλ γίλεηαη όηαλ ζεκεησζνύλ ηξία 

ζθάικαηα. 

4. Παηρλίδη 2Υ2: (θαλαδέδηθν βόιετ): Όπσο ην 

παξαπάλσ παηρλίδη αιιά 2Υ2. 

 

 

 

 

3επ. 

 

 

 

Να εθηειείο πέηαγκα 

ηεο κπάιαο κε ηα δύν 

ρέξηα ζε ζηαζεξό ύςνο 

θαηά πξνηίκεζε 

καθξηά από ην θηιέ. 

Να εθηειείο άικα ζαλ 

λα ζέιεηο λα πηάζεηο 

ηελ κπάια ζην 

ςειόηεξν ζεκείν ηνπ 

άικαηνο ζνπ. 

Να εθηειείο 

ηαπηόρξνλε αηώξεζε 

ησλ ρεξηώλ ζνπ κε 

δύλακε από πίζσ/θάησ 

πξνο ηα εκπξόο/επάλσ. 

Να εθηειείο 

θαηαθόξπθν άικα, δει. 

ην ζεκείν απνγείσζεο 

θαη πξνζγείσζεο ζνπ 

λα είλαη ην ίδην. 

Να εθηειείο άικα κε ηα 

δύν πόδηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΕΛΙΚΟ ΜΕΡΟ 
2΄  

Απνζεξαπεία: Υαιαξσηηθέο - δηαηαηηθέο αζθήζεηο. 

   

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
 Δπηκέλνληαο ζηελ εμάζθεζε δηαπηζηώλνπκε θαηά πόζν 

έρνπλ εκπεδώζεη ηελ ηερληθή ηνπ πιαζέ. 

   


