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Ε ισαγ ωγι κό Ση με ί ω μα . . .
Είναι πλέον γνωστό σε όλους ότι το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Ε.Ο.Κ. αποτελεί για δύο
σχεδόν δεκαετίες κεντρικό θεσμό του αθλήματος στον οποίο στηρίζεται όχι μόνο η ανάπτυξη του
αλλά και άλλοι σημαντικοί θεσμοί όπως η δραστηριότητα των Εθνικών Ομάδων και των αθλητικών
σωματείων και ιδιαίτερα των ομάδων των κορυφαίων Εθνικών Πρωταθλημάτων.
Με τις ποικίλες και πολυάριθμες

εκδηλώσεις του Αναπτυξιακού Προγράμματος της

Ε.Ο.Κ. εδραιώνεται σε σταθερές βάσεις η υποδομή και κατά συνέπεια διασφαλίζεται η προοπτική
διαρκούς εξέλιξης και ανάπτυξης του αθλήματός μας.
Είναι ακόμα γενικά παραδεκτό οι διεθνείς διακρίσεις των εθνικών μας ομάδων της υποδομής
και των ανδρών έχουν ως δημιουργική τους βάση τις παραγωγικές, αγωνιστικές και επιμορφωτικές
εκδηλώσεις του Αναπτυξιακού μας Προγράμματος.
Οι στόχοι όμως του Αναπτυξιακού Προγράμματος δεν έχουν κατεύθυνση την τεχνική
κατάρτιση και εξέλιξη των αθλητών, που φυσικά είναι ο κύριος στόχος του.
Για την επίτευξη του κεντρικού αυτού στόχου

απαιτείται η ανάδειξη των παρα-

γόντων εκείνων που θα αναλάβουν την υλοποίηση της λειτουργίας του Αναπτυξιακού Προγράμματος
που έχει ως αντικείμενο την τεχνική κατάρτιση και αγωνιστική διαμόρφωση των μικρών αθλητών
- αθλητριών.
Οι παράγοντες αυτοί είναι οι προπονητές οι οποίοι για να επιτύχουν στο έργο τους

θα

πρέπει να εφοδιασθούν με τις απαραίτητες γνώσεις, τις συνεχώς μάλιστα εξελισσόμενες που αφορούν
την άσκηση της ιδιότητας του προπονητή ειδικά δε με τον τομέα της τεχνικής κατάρτισης των μικρών
αθλητών - αθλητριών.
Για τον σκοπό αυτό η Ε.Ο.Κ. θεώρησε ως απαραίτητο μέσο την έκδοση του παρόντος ιδιαίτερα
κατατοπιστικού και εύχρηστου βιβλίου στην ύλη του οποίου περιλαμβάνονται η φιλοσοφία και οι
τεχνικές κατευθύνσεις που ακολουθεί το Αναπτυξιακό πρόγραμμα της Ελληνικής Ομοσπονδίας
Καλαθοσφαίρισης.
Εκφράζοντας κα την άποψη των μελών του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. αλλά και των μελών της
Επιτροπής Αναπτυξιακού Προγράμματος της Ομοσπονδίας και των Ομοσπονδιακών Προπονητών
κ.κ. Κώστα Πολίτη και Κώστα Μίσσα που είναι αυτοί που επιμελήθηκαν την ύλη και την έκδοση του
βιβλίου θεωρώ βέβαιη την επιτυχία του σκοπού του, που θα αποβεί σε όφελος των προπονητών και
κατά συνέπεια των μικρών αθλητών - αθλητριών και του ίδιου του αθλήματος.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ανδρέας Μιαούλης
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Πρόλογος ...
Η καλαθοσφαίριση είναι ένα ομαδικό άθλημα που μπορούν να συμμετέχουν όλοι
ανεξαρτήτου ηλικίας.
Ο αθλητισμός σαν έκφραση βιολογικής, πνευματικής και ψυχικής ανάγκης δεν είναι
πολυτέλεια αλλά είναι ένα κοινωνικό αγαθό και τα οφέλη του πρέπει να γνωρίζουν όλα τα
παιδιά.
Το παιδί χρειάζεται το παιχνίδι και έχει απόλυτη ανάγκη από μια διασκεδαστική και
δυναμική φυσική δραστηριότητα.
Το μπάσκετ, ένα άθλημα γρήγορο, συναρπαστικό, με εναλλαγές στο σκορ, δίνει τη χαρά
στο παιδί, μέσα από ένα ομαδικό παιχνίδι να μάθει να επικοινωνεί με τους άλλους, να μάθει
τον εαυτό του και ν’ ανακαλύψει τις αντοχές του.
Ο μεγαλύτερος αριθμός των νεαρών αθλητών – αθλητριών που ασχολούνται με το
μπάσκετ, δεν γίνονται αθλητές –τριες υψηλού επιπέδου, μπορούν όμως να βοηθήσουν το
μπάσκετ, έχοντας αποκτήσει θετικές εμπειρίες. Είναι ξεκάθαρο ότι το άθλημα θα κερδίσει
από αυτούς, τους μελλοντικούς προπονητές, διαιτητές, παράγοντες, δημοσιογράφους,
επιστήμονες στα σπορ και πάνω απ’ όλα σωστούς φιλάθλους.
Η προσφορά και τα πλεονεκτήματα του μπάσκετ είναι:
• Η διατήρηση και η βελτίωση της υγείας.
• Η φυσική και κοινωνική ανάπτυξη.
• Η προσωπικότητα και η αποφυγή αντικοινωνικών σχέσεων.
• Η δημιουργία σχέσεων και πνεύμα συνεργασίας με άλλα παιδιά.
Οι Προπονητές –τριες / Δάσκαλοι πρέπει να γνωρίζουν τις παραμέτρους ανάλογα με
την ηλικία, την σωματοδομή, να βάζουν μακροχρόνιους στόχους και να δουλεύουν με
υπομονή και αφοσίωση.
Σ’ ένα πρόγραμμα πρέπει να υπάρχει αρχή – μέθοδος – κοινή γραμμή – ολοκλήρωση.
Έτσι μέσα απ’ αυτό το βιβλίο αναλύεται η φιλοσοφία και δίνονται οι τεχνικές οδηγίες που
ακολουθεί το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΣΣΑΣ

Τεχνικός Σύμβουλος

Ομοσπονδιακός

Ανάπτυξης

Προπονητής Γυναικών
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Ο Προπονητής...
Είναι κοινό μυστικό ότι οι προπονητές έχουν το πάθος για νίκη. Είναι όνειρο του κάθε
προπονητή να κάθεται στην καρέκλα ομάδας με μεγάλο bagged και υψηλούς στόχους, το
ερώτημα όμως που γεννάται είναι πως χτίζεται μια μεγάλη ομάδα και το κυριότερο, πως
διατηρείται στην κορυφή; Ποιος παίζει τον σπουδαιότερο ρόλο στη μεγάλη ομάδα; Οι
παίκτες -τριες αστέρια ή ο έμπειρος και ικανός προπονητής ή και τα δύο;
Αναμφισβήτητα ο συνδυασμός των δύο αυτών παραγόντων φέρνει το επιθυμητό
αποτέλεσμα.
Ο προπονητής είναι ένα άτομο που θα πρέπει να αντιμετωπίζει όλα τα γεγονότα
«ευχάριστα» ή «δυσάρεστα» με ηρεμία.
Ο μεγάλος αριθμός των υποχρεώσεων και των καθηκόντων του προπονητή, απαιτεί
μια πολυδιάστατη παιδεία, καθώς και ικανότητα και διάθεση για προγραμματισμένη και
σοβαρή δουλειά.
Τα νεαρά άτομα που βρίσκονται κάτω από την επιρροή του, πρέπει να δεχτούν την
κατάλληλη καθοδήγηση σ’ όλους τους τομείς και όχι μόνο σε σχέση με τον κατάλληλο τρόπο
παιχνιδιού.
Θα πρέπει λοιπόν να είναι δάσκαλος σε τεχνικά θέματα, παιδαγωγός ώστε να δώσει την
σωστή διαπαιδαγώγηση και να πλάσει τον χαρακτήρα του νεαρού ατόμου, ψυχολόγος διότι
έχει να κάνει με ανθρώπινες υπάρξεις και μάλιστα σε ομαδικό σπορ, αλλά πάνω απ’ όλα δεν
θα πρέπει να ξεχνά ότι είναι ηγέτης και όχι απλά ένας άνθρωπος με αρμοδιότητες.
Ο προπονητής πρέπει συνέχεια να εξερευνά καινούργιους τρόπους να βελτιώσει τον
εαυτό του, έτσι ώστε να μπορεί να βελτιώσει και τους άλλους και να αποδέχεται γνώμες και
απόψεις που μπορούν σε κάποια δεδομένη στιγμή να τον βοηθήσουν. Ένα καλό ρητό θα
μπορούσε να είναι "και οι άλλοι έχουν επίσης μυαλό".
Όταν οι παίκτες -τριες που προπονείτε είναι μικρής ηλικίας, πρέπει να διδάξετε το
μπάσκετ στην πιο απλή μορφή του. Να αποφασίσετε σε τι θα δώσετε μεγαλύτερη σημασία
και λογικό θα είναι να προτιμηθούν τα βασικά και ύστερα η νίκη. Αρχικά θα πρέπει να
αξιολογήσετε το υλικό που έχετε στα χέρια σας και μέσα από ασκήσεις και διδασκαλία
να πάρετε το 100% των δυνατοτήτων τους. Η προτεραιότητα σ’ αυτές τις ηλικίες είναι
το σταμάτημα της προπόνησης για διόρθωση και διδασκαλία. Οι παίκτες -τριες μικρής
ηλικίας είναι ατίθασοι -ες και νομίζουν ότι μπορούν να κερδίσουν ένα παιχνίδι από μόνοι
τους και με οποιονδήποτε τρόπο. Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να επέμβει ο προπονητής και
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να επισημάνει την σημασία των βασικών. Οι παίκτες –τριες οφείλουν να γνωρίζουν την
σημασία της επιτυχίας και πρέπει οι προπονητές να τους μάθουν να παίζουν για τη νίκη,
αλλά μέσα από την τέλεια εφαρμογή των βασικών. Το μπάσκετ είναι ένα παιχνίδι, άρα θα
υπάρχει νικητής και ηττημένος, είναι σημαντικό να διατηρηθούν οι προτεραιότητες.
Βασική αρχή: Το μπάσκετ να δοθεί σαν παιχνίδι, διδασκαλία των βασικών και συμμετοχή
όλων των νεαρών ώστε να μένουν στον αθλητισμό.
Η νίκη θα έρθει αργότερα, πρώτα μπαίνουν οι βάσεις. «ΠΡΟΣΟΧΗ». Τα παιδιά πρέπει να
παίζουν για να κερδίζουν. Η ομάδα οφείλει να έχει ένα αγωνιστικό πλάνο, ώστε οι παίκτες
-τριες να έχουν κίνητρο για τα παιχνίδια. Ακόμα και στις μικρές ηλικίες το αγωνιστικό
πλάνο φέρνει επιτυχίες και οι επιτυχίες διάθεση.
Το αγωνιστικό πλάνο στις μικρές ηλικίες πρέπει να είναι όσο πιο απλό γίνεται. Οι
βασικές μεθοδικές υποδείξεις που πρέπει να προσέξει ο προπονητής είναι:
• Ο αγώνας είναι συλλογικός και απαιτεί συντονισμό και συγχρονισμό, όχι μόνο σωματικό,
ψυχικό και νοητικό, αλλά και νοητική πνευματική αντίληψη και κατανόηση, όπως και
διάθεση για συνεργασία.
• Στην ενασχόληση με τους αθλητές –τριες πρέπει να προκαλείται, όσο περισσότερο
γίνεται, η αυτοσυγκέντρωση και ο υψηλός βαθμός προσπάθειας.
• Δεν πρέπει να μειώνονται και να πληγώνονται οι αθλητές -τριες, όταν δεν μπορούν
να καταφέρουν τη σωστή εκτέλεση ενός τεχνικού στοιχείου.
• Ο αριθμός των ασκήσεων δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 5 - 6 ασκήσεις σε μια προπονητική μονάδα και αν αυτές είναι μικρής διάρκειας, θα πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός
των επαναλήψεων.
• Η αυτοσυγκέντρωση δεν χαρακτηρίζει τις μικρές ηλικίες, γι' αυτό οι ασκήσεις που
δομούν το πρόγραμμα προπόνησης, δεν πρέπει να έχουν μεγάλη διάρκεια και επίσης
να διακρίνονται από την απλότητά τους.
• Υπενθυμίζεται ότι οι πολλές υποδείξεις, χωρίς την ανάλογη πρακτική εξάσκηση, δεν
οδηγούν στα επιθυμητά αποτελέσματα.
• Η αύξηση του χώρου και η ελάττωση του χρόνου εκτέλεσης, επιδρούν στη βελτίωση
της ταχύτητας.
• Κάθε προπόνηση πρέπει να έχει το δικό της στόχο και οι ασκήσεις να είναι έτσι
δομημένες, ώστε να έχουν συνέχεια.
• Θα πρέπει στις μικρές ηλικίες να δοθεί η δυνατότητα εκμάθησης και εξάσκησης όλων
των απαραίτητων τεχνικών στοιχείων ώστε να μην εξειδικεύονται από την αρχή σε μια
θέση παιχνιδιού.
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• Κάθε παίκτης –τρια πρέπει να έχει τη δυνατότητα εξάσκησης με τη δική του - της μπάλα.
• Η σωστή μέθοδος διδασκαλίας είναι:
α) επίδειξη της τεχνικής,
β) εκτέλεση σε αργό ρυθμό,
γ) εξάσκηση χωρίς άμυνα,
δ) εξάσκηση με παθητική άμυνα και
ε) εξάσκηση με ενεργητική άμυνα.
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Κα θ οδή γη σ η - C o a c h in g . . .
Η καθοδήγηση είναι η συνέχεια όλης της προσπάθειας που γίνεται κατά την διάρκεια
των προπονήσεων. Καλείται ο προπονητής – τρια να διαχειριστεί το υλικό που έχει στις
απαιτήσεις του κάθε αγώνα.
Η γνώση του αντικειμένου, η εμπειρία, η ικανότητα ελέγχου των συναισθημάτων ανάλογα
με την μοναδική ψυχολογία του αγώνα, είναι στοιχεία που λειτουργούν θετικά ή αρνητικά
στην εκμάθηση του παιχνιδιού.
Η συμπεριφορά του προπονητή – τριας κατά την καθοδήγηση νεαρών αθλητών – τριων
πρέπει να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα και όχι να τους αντιμετωπίζει σαν επαγγελματίες
αθλητές – τριες.
Η εν γένει διαχείριση καταστάσεων, ο έλεγχος της ψυχολογικής κατάστασης των αθλητών – τριών, είναι ικανότητες που αναμφισβήτητα έχουν να κάνουν με το άτομο ανάλογα
με το προφίλ της προσωπικότητας του προπονητή –τριας.
Το τεχνικό μέρος στην καθοδήγηση μπορεί ν’ αποκτηθεί με δουλειά μέσα από διάφορες
αγωνιστικές καταστάσεις.
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΤΟ “COACHING”
1. Nα γνωρίζετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του αντίπαλου προπονητή.
2. Να είστε διαβασμένοι για τις αδυναμίες και τα δυνατά σημεία του αντιπάλου.
3. Οι βοηθοί να βλέπουν ότι δεν βλέπετε εσείς: γραμματεία – αντίπαλη ομάδα – πάγκους
κλπ.
4. Η κατασκοπεία να περιλαμβάνει τα τελευταία τρία παιχνίδια του αντιπάλου.
5. Να καθοδηγείτε την ομάδα και τα 40 λεπτά άσχετα με το σκορ.
6. Να μπορεί η ομάδα σας να παίζει και στις 3 ταχύτητες, αργά – κανονικά – γρήγορα.
7. Κατά την διάρκεια των time out να επικεντρώνεστε σε μία επιθετική οδηγία και 2
αμυντικές.
8. Η πρώτη επίθεση να πάει κάτω απ’ το καλάθι.
9. Η ομάδα μας να φτάσει πρώτη στο bonus των φάουλ.
10. Προσοχή στα άσκοπα φάουλ.
11. Με 24’’ πριν το τέλος της περιόδου κάνουμε μία επίθεση.
12. Με 40-50’’ πριν το τέλος της περιόδου η επίθεσή μας γίνεται γρήγορα αλλά οργανωμένα
με σκοπό να κάνουμε δύο επιθέσεις.
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13. Αν ένας παίκτης έχει 2 φάουλ στο πρώτο 10λεπτο να γίνει αλλαγή και να ξαναμπεί 6
λεπτά πριν το τέλος του 2ου 10λέπτου.
14. Αλλαγή άμυνας μετά το time out.
15. Στο ημίχρονο να αναφέρεστε σε:
• Ποσοστά ευστοχίας
• Συνολικά rebound
• Λάθη
• Προσαρμογές στις αμυντικές αδυναμίες του αντιπάλου
• Ειδική αμυντική τακτική που θα ακολουθήσουμε.
16. Τα κρισιμότερα σημεία του αγώνα είναι:
• Τα 5 πρώτα λεπτά.
• Τα δύο τελευταία λεπτά του ημιχρόνου.
• Τα 5 πρώτα λεπτά του 3ου δεκαλέπτου.
• Τα 2 τελευταία λεπτά του παιχνιδιού.
17. Να γνωρίζετε ποιός από τους αντιπάλους είναι κακός στις βολές αλλά και ποιος από την
ομάδα σας.
18. Να γνωρίζετε το παιχνίδι του αντίπαλου ψηλού και από ποια μεριά του αρέσει να
πιβοτάρει.
19. Όταν ο αντίπαλος κινείται με τρελούς ρυθμούς να παίζεται αργό και ισορροπημένο
μπάσκετ.
20. Να γνωρίζετε την αδύναμη πλευρά του αντίπαλου guard.
21. Να υπάρχουν σημάδια στην επίθεση είτε κινείστε στην περιφέρεια είτε κοντά στο
καλάθι.
22. Σε έντονη πιεστική άμυνα να παίζετε ανοιχτά – να πάρετε βοήθεια και από τον ψηλό
σαν σκαλοπάτι.
23. Διαβάστε και εκμεταλλευτείτε τα miss match.
24. Να υπάρχει ένας 6ος παίκτης – τρια έτοιμος τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση.
25. Μακριά από τεχνικές ποινές.
26. Τα καλύτερα σουτ 3 πόντων γίνονται μετά από πάσα του ψηλού προς τα έξω.
27. Να υπάρχει σχεδιασμός για την διεκδίκηση των επιθετικών rebounds.
28. Αν πρέπει να αντιμετωπίσετε έναν πολύ καλό παίκτη – τρια πρέπει να κάνετε:
• Καλή άμυνα over play για να μην πάρει την μπάλα.
• Συχνές παγίδες για να φεύγει η μπάλα από τα χέρια του.
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• Στην επίθεση να πηγαίνει η μπάλα στον παίκτη που μαρκάρει για να τον αναγκάσετε να
παίξει άμυνα.
• Προσπαθήστε να του πάρετε επιθετικά.
29. Αν προηγείστε με 3 πόντους και ο εναπομείναν χρόνος επίθεσης είναι κάτω από 15’’
κάντε φαουλ.
30. Προσπαθήστε να έχετε μονοψήφιο αριθμό στα λάθη.

Mην ξεχνατε οτι το Βasketball ειναι ενα παιχνιδι
διασκεδαστε το !
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ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ανάπτυξης

Ηλικίες: 6-12 ετών
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Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ

Ο Προπονητής των μικρών ηλικιών έχει αυτοσκοπό να κρατήσει τα παιδιά κοντά του, να
τα κάνει με τη μεθοδολογία του να αγαπήσουν το άθλημα. Ο προπονητής πρέπει να έχει
μεράκι και αυτό που λέμε (τρέλα) με το μπάσκετ, γιατί στις μικρές ηλικίες δεν υπάρχουν
πολλά χρήματα, αλλά ούτε και δημοσιότητα.
Θα πρέπει λοιπόν ο προπονητής να δεχτεί ότι η θέση του είναι αυτή του αφανούς ήρωα.
Βασικό στοιχείο του προπονητή στις μικρές ηλικίες είναι η υπομονή, διότι δεν θα είναι όλα
τα παιδιά καλοί παίκτες και με προδιαγραφές θα πρέπει να δείξει το μπάσκετ κυριολεκτικά
από το Α και να επιμείνει έως ότου οι αθλητές αφομοιώσουν πλήρως τα βασικά.
Σε αυτή την ηλικία δεν επιτρέπονται κενά. Δουλειά του προπονητή είναι η αναγνώριση
του ταλέντου και η αξιοποίηση του. Το ταλέντο από μόνο του δεν φτάνει, θέλει και την
σωστή καθοδήγηση.
Πρέπει να είμαστε σε θέση να προβλέψουμε την μελλοντική του θέση και δουλεύοντας
μαζί του να το βοηθήσουμε να φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο.
Ο προπονητής πρέπει συνέχεια να εξερευνά καινούργιους τρόπους να βελτιώσει τον
εαυτό του, έτσι ώστε να μπορεί να βελτιώσει και τους άλλους. Η ενημέρωση μπορεί να
γίνει από σεμινάρια, από βιβλία ή κασέτες, από το Internet ή από συζητήσεις με έμπειρους
προπονητές.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

1. Ενθουσιασμός.
2. Αγάπη για το παιχνίδι και για τα παιδιά.
3. Υπομονή.
4. Επιμονή στη λεπτομέρεια.
5. Εργατικότητα.
6. Σοβαρότητα.
7. Κρίση.
8. Αμεροληψία.
9. Ακεραιότητα.
10. Διορατικότητα.
Για να γίνει κανείς προπονητής θα πρέπει καταρχήν να γνωρίζει τα βασικά του αθλήματος:
• πάσα • ντρίπλα
• σουτ • ρημπάουντ
• άμυνα • κίνητρο για διάκριση.
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Τέλος όταν μπαίνει στο γήπεδο πρέπει να γνωρίζει:
1. τι θα διδάξει,
2. πως θα το διδάξει,
3. γιατί πρέπει να το διδάξει.

Μην ξεχνάτε επιτυχημένοι δεν είστε όταν κερδίζετε, αλλά όταν έχετε κάνει το καλύτερο
που μπορούσατε.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΑ ΠΛΑΝΑ | ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

«ΗΛΙΚΙΑ 6 – 8 ΕΤΩΝ»
1. Παιχνίδια με την μπάλα που βελτιώνουν τη γνώση γύρω από το άθλημα, γνώση του
ανθρώπινου σώματος, τις αποστάσεις και τον συγχρονισμό.
• Διδασκαλία της ντρίπλας (περίπου 6 ασκήσεις).
• Η προπόνηση τελειώνει με άσκηση ομαδική.
• Χωρίζονται σε 2 ομάδες και όποιος κερδίσει.
2. Ασκήσεις συγχρονισμού σώματος και μπάλας, ισορροπίας, ρυθμού.
• Ασκήσεις ντρίπλας.
• Διδασκαλία σουτ με ατομικούς και ομαδικούς διαγωνισμούς.
• Συνδυασμός ασκήσεων ντρίπλας και σουτ.
• Τελευταία άσκηση πάντα με 2 ομάδες.
3. Ασκήσεις με μπάλα που βελτιώνουν το ρυθμό του σώματος.
• Έμφαση σε ασκήσεις ντρίπλας, σουτ, συνδυασμός σουτ και ντρίπλα.
• Διαγωνισμούς και ασκήσεις παιχνίδια.
• Διδασκαλία πάσας, αρχική μορφή ομαδικής δουλειάς, ασκήσεις.
4. Ασκήσεις με μπάλα, ατομικές και ζευγάρια για βελτίωση συγχρονισμού.
• Περισσότερη δουλειά στη ντρίπλα, σουτ, πάσα, άμυνα, διαγωνισμοί και ασκήσεις
παιχνίδια.
• Διδασκαλία της άμυνας.
• Ένας εναντίον ενός σε όλο το γήπεδο.
Γενικά το βάρος στις ηλικίες αυτές πέφτει σε ικανότητες χωρίς την μπάλα. Σκοπός του
προπονητή είναι να βελτιώσει την αντίληψη του παιδιού, καθώς και τις κινήσεις του σε σχέση
με τη θέση του στο γήπεδο.
Επίσης έμφαση να δίνεται στις μηχανικές κινήσεις του σώματος.Όσο περισσότερες
κινήσεις παρουσιάζονται σε ένα παιδί, τόσο βελτιώνεται ο μηχανισμός του.
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Οι ασκήσεις και τα παιχνίδια πρέπει να διδάσκονται και να ξεκινούν με την ερώτηση «για
να δούμε ποιος μπορεί να.....».
Στην προπόνηση πρέπει να ανακαλύπτουν από μόνα τους τα πρώτα βήματα. Σε αυτή
την ηλικία η μουσική βοηθάει. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να διδάσκονται τα βασικά με
λεπτομέρειες.
Σε αυτή την ηλικία πρέπει να διδάσκονται: τρέξιμο – άλματα – πάσα και υποδοχή.
«ΗΛΙΚΙΑ 9 – 10 ΕΤΩΝ»
Σε αυτή την ηλικία συνεχίζεται η διδασκαλία των βασικών μηχανισμών του σώματος, οι
οποίοι βελτιώνονται και αναπτύσσονται με συνεχή προπόνηση.
Η εισαγωγή της ντρίπλας, πάσας, σουτ και οι βασικές αμυντικές κινήσεις γίνονται με
απλές και παιγνιώδεις ασκήσεις.
Στις αντίστοιχες ηλικίες τα παιδιά πρέπει να μάθουν:
• Τις κινήσεις που πρέπει να κάνουν σε σχέση με τον χώρο και τον χρόνο.
• Τις αποστάσεις που πρέπει να τηρούν στη διάρκεια της επίθεσης.
• Να κινούνται χωρίς την μπάλα.
• Να κινούνται σε σχέση με την μπάλα.
• Τις απλές κινήσεις και τοποθετήσεις της άμυνας.
• Κανονισμούς του basketball μέσα απ’ τα προπαρασκευαστικά παιχνίδια και τις ασκήσεις συνεργασίας.
«ΗΛΙΚΙΑ 11 – 12 ΕΤΩΝ»
Συνεχίζουμε την ίδια φιλοσοφία δηλαδή «ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ» και όσο τα παιδιά μεγαλώνουν προσαρμόζουμε την προπονητική μας.

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΙΝΙ - ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Είναι μια παγκόσμια κίνηση η χρησιμοποίηση της φυσικής δραστηριότητας στην εκπαίδευση
του παιδιού. Το παιδί είναι ο στόχος αυτής της κίνησης. Το κύριο της αντικείμενο είναι η
εκπαίδευση. Το μέσον, στην προκείμενη περίπτωση είναι το μίνι μπάσκετ.
Η φιλοσοφία και το πνεύμα αυτής της κίνησης υποστηρίζει, ότι τα οφέλη του αθλητισμού
πρέπει να καρπούνται τα παιδιά όλου του κόσμου, χωρίς διαχωρισμό φυλών ή κοινωνικών
θέσεων. Όχι σαν πολυτέλεια, αλλά σαν έκφραση βιολογικής, πνευματικής και ψυχικής
ανάγκης.
Ειδικότερα αναφέρουμε την προσφορά που «μπορεί» να έχει το μίνι μπάσκετ στην
εκπαίδευση του παιδιού.
1. Συνεισφέρει στη διατήρηση και βελτίωση της υγείας.
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2. Συνεισφέρει στη φυσική ανάπτυξη.
3. Προάγει συνήθειες αγωνιστικότητας σε φυσικές δραστηριότητες και το προετοιμάζει για
μια δραστήρια ζωή.
4. Συνεισφέρει στη διανοητική ανάπτυξη. Μέσω της αθλητικής προπόνησης το παιδί
βελτιώνει την ικανότητα αντίληψης, γυμνάζει την ικανότητα της προσοχής, αναπτύσσει
την μνήμη, την φαντασία του και το δημιουργικό του πνεύμα.
5. Συνεισφέρει στη συναισθηματική του ανάπτυξη και ισορροπία.
6. Συνεισφέρει στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.
7. Προάγει τον αυτοέλεγχο του.
8. Βοηθά την κοινωνική του ανάπτυξη.
9. Συνεισφέρει στην αποφυγή αντικοινωνικών επαφών.
10. Δημιουργεί εμπειρίες, σχέσεις με άλλα παιδιά, γνώση κι αντίληψη των αντιδράσεων
τους.
11. Συνεισφέρει ακόμη στην γνώση του «εγώ» και των άλλων. Μαθαίνει να σέβεται τις
αρχές, τους κανόνες και δημιουργεί αίσθημα ευθύνης.
Στην αρχή χρησιμοποίησα τη λέξη «μπορεί». Αυτό σημαίνει ότι το μίνι μπάσκετ δεν
είναι πάντα εκπαιδευτικό. Εξαρτάται απ’ το γενικό προσανατολισμό, τις γνώσεις και τη
φιλοσοφία εκείνων που διδάσκουν και γενικά όσων ασχολούνται με το μίνι μπάσκετ.

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μια απ’ τις απόψεις, που έχει δημιουργήσει αμφισβητήσεις για το μίνι – μπάσκετ,
είναι ο συναγωνισμός. Είναι ένα θέμα βασικής σημασίας και γι’ αυτό θα το εξετάσουμε με
λεπτομέρεια.
α) Η κλίση του συναγωνισμού
Η επιθυμία του συναγωνισμού είναι μια γενικότερη κλήση του ανθρώπου. Εμείς θ’
ανακαλύψουμε την ύπαρξή του στα παιδιά και στους εφήβους. Εμφανίζεται σε πολύ μικρή
ηλικία. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχει βαθιές ρίζες στο κοινωνικό περιβάλλον. Η κλίση
του συναγωνισμού μπερδεύεται με την επιθυμία της νίκης, της αρχηγίας και την προβολή
της προσωπικής υπεροχής.
β) Ο αθλητικός συναγωνισμός
Ο συναγωνισμός, που αναμφισβήτητα αποτελεί ένα απ’ τα βασικά συστατικά του αθλητισμού,
έχει τ’ ακόλουθα χαρακτηριστικά:
1. Είναι τυπικά μια συναισθηματική κατάσταση.
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2. Η ιδέα του συναγωνισμού μεταφέρεται στη σκέψη της νίκης. Είναι φανερό ότι ο
αθλητής αγωνίζεται για να κερδίσει. Το γεγονός όμως ότι δεν κερδίζει πάντα όπως και η
τελική του θέση έναντι της ήττας, είναι προβλήματα που δημιουργούνται και που
ακυρώνουν την προηγούμενη δήλωση. Ο αθλητής – αθλήτρια προσπαθεί για τη νίκη
και την καλύτερη απόδοση.
3. Αναφέραμε ότι οι αθλητές -τριες προσπαθούν να νικήσουν. Υπάρχει όμως το ερώτημα:
σε τι χρησιμεύει η νίκη; Μπορεί να είναι η προσωπική ικανοποίηση ή η ανάγκη ν’ αποδείξει
στον εαυτό του πόσο καλός είναι ή ακόμα να το αποδείξει σ’ άλλους, όπως στον
προπονητή, στους γονείς, στους φίλους, ή τέλος η απόκτηση δημοτικότητας και φήμης.
Τα κίνητρα μπορεί να είναι συνειδητά και ασυνείδητα, είναι δε διάφορα ανάλογα με
διαφορετικούς παράγοντες, όπως η προσωπικότητα, η ηλικία, το επίπεδο μόρφωσης κ.τ.λ.
Άλλοι παράγοντες που επιδρούν, είναι το είδος του αθλήματος, η κοινωνική υπόσταση, η
φιλοσοφία και ο προσανατολισμός των δασκάλων και προπονητών.
Στο ρόλο των ασυνείδητων κινήτρων έχει δοθεί μεγάλη σημασία εκ μέρους των
ψυχολόγων, οι οποίοι πιστεύουν ότι ο συναγωνισμός αποτελεί ένα αμυντικό μηχανισμό που
εμφανίζεται μέσω δύο αναγκών. Την κάθαρση και την αμοιβή.
Η κάθαρση αφορά στην απαλλαγή διαφόρων επιθετικών ενστικτωδών τάσεων που δεν
μπορούν ν’ απελευθερωθούν υπό κανονικές συνθήκες στην καθημερινή ζωή. Κατά τον Andonelli ο συναγωνισμός ελευθερώνει αυτές τις τάσεις.
Πρέπει να σημειώσουμε τη διαφορά μεταξύ της «ενέργειας» και της επιθετικότητας.
Ενέργεια σημαίνει επιμονή, επιθυμία για τη νίκη, ενθουσιασμό κλπ. Η επιθετικότητα σε
κάποια έκταση είναι μια καταστρεπτική δύναμη. Περιέχει τη βία και φαίνεται να προέρχεται
απ’ την προσωπικότητα του ατόμου. Η επιθετικότητα είναι η κάλυψη της αδυναμίας και
του φόβου. Αυτό αναφέρεται συνήθως για τους ενήλικες αλλά συμβαίνει επίσης και στα
παιδιά.
Επιστρέφοντας στις απόψεις του Andonelli,
μεταξύτωνεμπειριώνπουσυνηγορούν
υπέρ αυτών αναφέρουμε τ’ ακόλουθα:
Ο ψυχίατρος Menninger σύμφωνα με τις έρευνες του αναφέρει ότι τα παιχνίδια
συναγωνισμού προσφέρουν πολλά στη θεραπεία των διανοητικών παιδιών. Ο Stone
εργαζόμενος με μια ομάδα rugby ανακάλυψε ότι το επίπεδο της επιθετικότητας των παικτών
ελαττώθηκε προς το τέλος της σεζόν.
Η αντίθετη άποψη υποστηρίζει ότι ο αθλητικός συναγωνισμός αντί να εξαλείψει την
επιθετικότητα, μπορεί να την προκαλέσει. Οι περιπτώσεις αντίδρασης εναντίον των αντιπάλων, των διαιτητών, των παραγόντων κλπ. μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν παράδειγμα.
Πάντως είναι υπό συζήτηση και οι δύο απόψεις. Τ’ αντιφατικά αποτελέσματα διαφόρων
πειραμάτων και παραδειγμάτων μας αναγκάζουν να παραδεχτούμε την ύπαρξη διαφορετικών
τύπων αντιδράσεων μεταξύ των αθλουμένων.
Επαναλαμβάνουμε ότι ο συναγωνισμός είναι μια συναισθηματική κατάσταση μέσα
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απ’ την οποία εμφανίζεται κάθε ατομική τάση. Σ’ αυτή την ατομική έκφραση των τάσεων
πρέπει να προστεθεί η ασυνήθης δράση των κοινωνικών παραγόντων, που πηγάζει απ’ την
επίδραση του αθλητικού περιβάλλοντος και το οποίο μπορεί να προκαλέσει έξαρση των
επιθετικών τάσεων.
Απ’ αυτή τη θέση φτάνουμε στο παρακάτω συμπέρασμα:
Η ευθύνη των εκπαιδευτικών, γονιών, προπονητών είναι μεγάλη ώστε να θέσουν τις
σωστές βάσεις στα παιδιά για ένα σωστό συναγωνισμό.
Ο αθλητικός συναγωνισμός και το μίνι μπάσκετ
Στο μίνι μπάσκετ δεν μπορούμε ν’ αποφύγουμε το συναγωνισμό, αφού είναι μια ομαδική
φυσική δραστηριότητα, που υπακούει σ’ όλους τους κανόνες περί αθλητικού συναγωνισμού.
Ο σωστός συναγωνισμός κι εδώ παρουσιάζει τα πλεονεκτήματά του, αλλά υπάρχουν, όμως,
και κίνδυνοι που δεν προέρχονται απ’ τον καθ’ αυτό συναγωνισμό, αλλά απ’ τον τρόπο
καθοδήγησης. Επιμένουμε στη μεγάλη ευθύνη των εκπαιδευτικών, γονιών και προπονητών.
Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να διδάξουν και να πείσουν το παιδί ότι το σπουδαιότερο πράγμα
δεν είναι η νίκη, αλλά η συμμετοχή. Ακόμη ότι η νίκη πρέπει να επιτυγχάνεται μέσα σε
νόμιμα πλαίσια και να είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας, της θυσίας και της προετοιμασίας.
Μ’ αυτή τη σκέψη πρέπει να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά, ώστε να μη γίνονται αλαζόνες με την
επιτυχία και κακόμοιροι με την αποτυχία.
Το μίνι μπάσκετ δεν δημιουργεί «αστέρες». Ο βασικότερος ίσως κανονισμός του είναι,
ότι όλα τα παιδιά πρέπει να παίξουν και κανένα απ’ αυτά δεν είναι αναντικατάστατο.

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Το παιδί και το παιχνίδι
Ας εξετάσουμε τα ψυχοπαιδαγωγικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το παιδί κι ειδικά
εκείνο που έχει σχέση με το μίνι μπάσκετ, αναφερόμενοι σε γεγονότα κι εμπειρίες με σκοπό
ν’ αντιληφθούμε το ρόλο του μίνι μπάσκετ στην εκπαίδευση του παιδιού.
Το πρώτο μας βήμα είναι να ρωτήσουμε τις μητέρες των μικρών παιδιών με ποιο τρόπο
μοιράζουν την ώρα των παιδιών τους. Η τυπική απάντηση πιθανότατα να είναι η ακόλουθη.
«Το παιδί μου πηγαίνει στο δημοτικό σχολείο ή στην Α’ τάξη του Γυμνασίου το πρωί. Το
απόγευμα από τις 3-4 πηγαίνει αγγλικά, απ’ τις 5-6 φροντιστήριο ή μουσική. Απ’ τις 7-10
διαβάζει τα μαθήματα του. Το Σάββατο αφού διαβάσει τα μαθήματα της Δευτέρας, τον
αφήνω να παίξει και να δει τηλεόραση. Η Κυριακή είναι η μοναδική ελεύθερη ημέρα του.
Αλλά δεν είμαι ευχαριστημένη. Δεν έχει τρόπους και δεν διαβάζει. Και προσθέτει. Δεν του
αρέσουν τα αγγλικά ή το πιάνο αλλά εγώ θέλω να μάθει.....»
Ίσως το παράδειγμα να είναι λίγο παρατραβηγμένο. Οπωσδήποτε το παιδί πρέπει να
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προσέχει τα μαθήματά του, χωρίς όμως να στερείται την ξεκούρασή του και ψυχαγωγία του,
που μεταφράζεται σε παιχνίδι και γιατί όχι σε τηλεόραση.
Το παιδί χρειάζεται το παιχνίδι και έχει απόλυτη ανάγκη από μια διασκεδαστική και
δυναμική φυσική δραστηριότητα.
Είναι μια δραστηριότητα που συμπληρώνει βασικές λειτουργίες για την ανάπτυξή του,
για τη φυσιολογική και φυσική του υγεία και για την κοινωνική του πρόοδο. Το παιδί και
το παιχνίδι είναι αδιαχώριστα βιολογικά. Όταν ένα παιδί δεν παίζει, σημαίνει ότι είναι
άρρωστο.
Σε γενικές γραμμές η προσφορά του παιχνιδιού στο παιδί είναι η ακόλουθη:
• Το παιχνίδι είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη του παιδιού στο φυσικό, ψυχολογικό
και κοινωνικό τομέα. Έχει αποδειχθεί ότι η ανάπτυξη υπακούει σ’ έμφυτες εντολές, μ’
ένα γεννητικά καθορισμένο σχέδιο, που αντιδρά σαν ενδογενής δύναμη αλλά που
απαιτεί επαρκείς διεγέρσεις του περιβάλλοντος. Το παιχνίδι απ’ τη φύση του δίνει αυτές
τις διεγέρσεις.
• Πολλά παιχνίδια αποτελούν καθαρτικούς μηχανισμούς, που απαλλάσσουν τα παιδιά
απ’ τις επιθετικές τους τάσεις ή τάσεις που δεν είναι δυνατόν να τις εκφράσουν, αν δεν
εμφανισθούν μέσα στο παιχνίδι.
• Το παιχνίδι είναι επίσης μια φυγή απ’ την ανικανοποίητη πραγματικότητα. Το παιδί
«ξεδίνει» μέσω του παιχνιδιού απ’ τα εμπόδια και τις υποχρεώσεις που του επιβάλλουν
οι μεγάλοι για την κοινωνική του πορεία.
• Το παιχνίδι είναι ένας τρόπος έκφρασης της προσωπικότητας. Υπάρχουν σ’ αυτό
`πλαστικότητα, ελευθερία και ρυθμός. Ικανοποιεί επίσης τις ανάγκες του για κοινωνική
ζωή.
• Στην ηθική και φυσική υγεία η προσφορά του παιχνιδιού είναι μεγάλη. Κάνει την
κοινωνική επαφή για το παιδί ευκολότερη, βρίσκει την ευκαιρία στο παιχνίδι ν’ αντιδρά
στις κοινωνικές καταστάσεις. Επιτρέπει επίσης στο παιδί να μοιραστεί εμπειρίες, ν’ αναπτύξει τον αυτοέλεγχο του, να μάθει πολλούς κανόνες και να τους χρησιμοποιήσει στην
πράξη.
Πολλές φορές έχουμε αντικρίσει το λυπημένο πρόσωπο ενός μικρού παιδιού που μέσα
σε μια ομάδα παιδιών της ηλικίας του μένει απομονωμένο. Συμβαίνει να είναι το σωματικά
αδέξιο παιδί, που δεν έχει την ευκαιρία να λάβει μέρος στα παιχνίδι, σαν μέλος της ομάδας.
Βλέπουμε πολλά τέτοια παιδιά στα μαθήματα της γυμναστικής. Αυτά είναι που χρειάζονται
περισσότερο τη βοήθεια του Παιδαγωγού.
Όσοι μοιράζονται τις ευθύνες για την νεολαία και την κοινωνία, έχουν μεγάλες ελπίδες
απ’ την εκπαίδευση σ’ ένα γενικότερο πλαίσιο που να προσφέρει φυσική, πνευματική και
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ηθική βελτίωση.
Ένα μέσο που συμβάλει στην πραγμάτωση του σκοπού της εκπαίδευσης είναι ο
αθλητισμός. «Το μίνι μπάσκετ δεν πρέπει να θεωρείται μια μορφή μινιατούρας του
μπάσκετ»
Είναι το ίδιο το μπάσκετ, προσαρμοσμένο για παιδιά ηλικίας 9 – 12 ετών.
Είναι ένα παιχνίδι άθλημα με σημαντική κοινωνικοποίηση, συμμετοχή και επικοινωνιακές
αξίες, που οδηγεί στην αρμονική ανάπτυξη του σώματος.
Οι κινητικές δεξιότητες διδάσκονται μέσα από το παιχνίδι και τα βασικά του μπάσκετ
διδάσκονται με τη μορφή παιχνιδιών – ασκήσεων και διδακτικών ασκήσεων.
Είναι σημαντικό να μην απαιτείται η τέλεια εκτέλεση μιας ικανότητας πολύ νωρίς
(ντρίπλα, πάσα, σουτ) ή μιας κίνησης στην επίθεση χωρίς μπάλα (ξεμαρκάρισμα, κόψιμο,
ρημπάουντ, ελιγμοί) ή στην άμυνα (αμυντικές κινήσεις), πριν ολοκληρωθεί η απαραίτητη
δουλειά για την άσκηση και τη δόμηση των κινητικών σχημάτων.

Άσκηση και ανάπτυξη των αντιληπτικών ικανοτήτων, των βασικών κινητικών και σωματικών
σχημάτων.
Ανάπτυξη σωματικού σχήματος
Παραδείγματα ασκήσεων – παιχνιδιών:
1 Όλοι οι τύποι περπατήματος (στις φτέρνες, στις μύτες)
2. Περπατώντας προς τα εμπρός ή τρέχοντας προς τα εμπρός, ανάποδο περπάτημα, σε
όλο ή το μισό γήπεδο, κρατώντας τη μπάλα ψηλά, πίσω απ’ την πλάτη.
3. Τρέξιμο με κλωτσιές προς τα πίσω κρατώντας τη μπάλα πίσω από την πλάτη.
4. Τρέξιμο με τα γόνατα ψηλά και με την μπάλα μπροστά.
5. Περπάτημα ή τρέξιμο κρατώντας τη μπάλα, με μουσική υπόκρουση. Ξαφνικά σταμάτημα
της μουσικής και παρατήρηση των αντιδράσεων των παιδιών. Μετά ξεκίνημα της
μουσικής, ξανά.
6. Η ίδια άσκηση αλλά με ελεύθερες ντρίπλες στο γήπεδο.
7. Περπάτημα έχοντας τη μπάλα ανάμεσα στους αστραγάλους.
8. Άλμα με τη μπάλα ανάμεσα στους αστραγάλους.
9. Κάθισμα κάτω, σήκωμα των ποδιών και πέρασμα της μπάλας κάτω από τα γόνατα.
10. Ξαπλωμένα στο δάπεδο, με τα πόδια λυγισμένα, στον αέρα, να περνούν τη μπάλα κάτω
από τα γόνατα.
11. Λύγισμα των χεριών ώστε να ακουμπήσουν με τη μπάλα το στήθος και επιστροφή στην
αρχική θέση.
12. Ξαπλωμένα μπρούμυτα ντριπλάρουν με το αριστερό και το δεξί χέρι.
13. Πίεση της μπάλας με τα δύο χέρια για περίπου 5 δευτερόλεπτα.
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14. Η μπάλα είναι στο έδαφος: να προσπαθήσουν να τη σηκώσουν χτυπώντας τη με το ένα
χέρι.
15. Σε ζευγάρια να δίνουν πάσες, καθιστά και κινώντας κυκλικά τον κορμό.
16. Σε ζευγάρια, καθιστά, ακουμπώντας ο ένας την πλάτη του άλλου: ο Α κρατά την μπάλα
στους αστραγάλους του, σηκώνει τα πόδια και την περνάει στον Β που την πιάνει με τα
χέρια. Επανάληψη.
17. Σε ζευγάρια: ο ένας ξαπλωμένος, με τη μπάλα ανάμεσα στους αστραγάλους, σηκώνει
τα πόδια και την περνάει στον άλλο που στέκεται όρθιος. Επανάληψη και αλλαγή
θέσεων.

Αναπνευστική εξάσκηση
Παραδείγματα παιχνιδιών – ασκήσεων:
1. Φούσκωμα μπαλονιών με στόμα ή καλαμάκι και παραγωγή ήχων από τα παιδιά.
2. Εισπνοή και εκπνοή με το ένα ρουθούνι μόνο.
3. Φυσούν, σπρώχνοντας πινγκ – πονγκ μπαλάκια στο δάπεδο.
4. Εισπνέουν με τη μύτη και μετρούν δυνατά καθώς εκπνέουν. Το ίδιο χωρίς μέτρημα
φωναχτά.
5. Καθισμένα κάτω ακουμπούν τα χέρια πίσω από την πλάτη, με τα πόδια λυγισμένα.
Εισπνέουν σηκώνοντας τα χέρια τους και εκπνέουν σκύβοντας μπροστά και αγκαλιάζοντας
τα γόνατά τους.
6. Ξαπλωμένα ανάσκελα με τη μπάλα στο στήθος εισπνέουν και εκπνέουν παρατηρώντας
την κίνηση της μπάλας καθώς πηγαίνει πάνω κάτω.
7. Η ίδια άσκηση αλλά με τη μπάλα στην κοιλιά.
8. Φυσούν χάρτινα μπαλάκια, ακολουθώντας μια συγκεκριμένη πορεία, χωρίς να τα αγγίξουν
(διαγωνισμός).
Άσκηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων τεχνικής
Α) Αντοχή
Παραδείγματα παιχνιδιών – ασκήσεων:
1. Αγώνας ντρίπλας 10 – 15 μέτρα: επανάληψη 5 φορές.
2. Αγώνας τρεξίματος σλάλομ με ντρίπλες.
3. Σκυταλοδρομίες και αγώνες ντρίπλας.
4. Διαγωνισμός άλματος με συγκεκριμένο ρυθμό.
5. Διαγωνισμός σουτ με περιορισμό χρόνου: δείτε πόσα σουτ μπορούν να κάνουν μέσα σε
ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
6. Η ίδια άσκηση, αλλά ελέγχοντας πόσα καλάθια μπορούν να βάλουν μέσα σε ένα
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Β) Δύναμη
Παραδείγματα παιχνιδιών – ασκήσεων:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ταυτόχρονη ντρίπλα και άλμα.
Διαγωνισμός ντρίπλας, σουτ, πάσας, σε σταθερή θέση ή εν κινήσει.
Ασκήσεις σε ζευγάρια για την άμυνα, την επίθεση, την αντίσταση και την αντοχή.
Σε ζευγάρια:
Άλμα μέσα και έξω από έναν κύκλο.
Ψηλό άλμα, μακρινό άλμα, άλμα προς τα πίσω, μικρό άλμα.
Πέταγμα της μπάλας προς τα εμπρός, προς τα πίσω, προς τα πλάγια, με τα γόνατα κάτω,
σε καθιστή θέση, σε ξαπλωτή θέση ανάσκελα ή μπρούμυτα.
8. Όλοι οι τύποι σκυταλοδρομιών.

Γ) Ταχύτητα
Παραδείγματα παιχνιδιών – ασκήσεων:
1. Τρέξιμο με ντρίπλα στο γήπεδο και αλλαγή ταχύτητας με ένα σήμα (σφυρίχτρα, φωνή).
2. Ντρίπλα από διαφορετικές θέσεις (όρθια, καθιστή, γονατιστή, ξαπλωτή ανάσκελα ή
μπρούμυτα).
3. Σε ζευγάρια (1 μπάλα το καθένα) να κάνουν ντρίπλα και να προσπαθούν να αγγίξουν τη
μπάλα του άλλου, το γόνατο, την πλάτη, τα κορδόνια του παπουτσιού κτλ.
4. Αγώνες και σκυταλοδρομίες ντρίπλας (διαφορετικά σήματα).
5. Παιχνίδια – ασκήσεις αντίδρασης σε σήματα (οπτικά, ακουστικά, απτά).

Άσκηση και ανάπτυξη γενικών δεξιοτήτων τεχνικής, βασικών κινητικών σχημάτων, σωματικών σχημάτων και αναπνευστική εξάσκηση.
• Μάθηση κινητικής δεξιότητας.
• Κινητική προσαρμογή και μετασχηματισμός.
• Κινητικός έλεγχος.
Παραδείγματα παιχνιδιών – ασκήσεων:
1. Ασκήσεις διαφορετικές με διαφορετικές εκκινήσεις και σταματήματα.
2. Ασκήσεις – παιχνίδια ατομικά, σε ζευγάρια, σε ομάδες (με μπάλα σκληρή, μαλακή,
άγρια στην επιφάνεια, γυαλιστερή, βαριά, ελαφριά, μικρή, μεγάλη) με μικρά γυμναστικά
αντικείμενα, με επιταχυνόμενο ρυθμό, με διαφορετικά σήματα (φωνή, σφυρίχτρα, χέρια,
τύμπανο, μουσική).
3. Όλοι οι τύποι ντρίπλας, σουτ, πάσας και συνδυασμών.
4. Παιχνίδια – ασκήσεις με δυσανάλογο αριθμό παικτών.

Άσκηση και ανάπτυξη ειδικών ικανοτήτων συντονισμού.
Α) Συντονισμός
Παραδείγματα παιχνιδιών – ασκήσεων:
1. Να προσπαθήσουν να χτυπήσουν με τη μπάλα ένα στόχο (μπάλα σε κίνηση, κύκλο,
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μπαστούνι, αριθμούς σχεδιασμένους στον τοίχο, τα τετράγωνα των πολύζυγων κτλ.)
2. Να τρέξουν με το ένα χέρι μπροστά και το άλλο πίσω.
3. Να πετάξουν τη μπάλα και να προσπαθήσουν να τη βάλουν μέσα σε ένα κύκλο
σχηματισμένο από τα χέρια ενός συμπαίκτη.
4. Σε ζευγάρια (1 μπάλα το καθένα): προσπαθήστε να αγγίξετε τη πλάτη, τα γόνατα, τη
μπάλα του άλλου (αυτός που θα καταφέρει να αγγίξει τον άλλο περισσότερες φορές
μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο κερδίζει).
5. Η ίδια άσκηση τρεις – τρεις, τέσσερις – τέσσερις, πέντε – πέντε.
6. Ντρίπλα σε σταθερή θέση με δύο μπάλες.
7. Σε ζευγάρια: ο Α κάνει ντρίπλες προς το Β (αυτός έχει πόδια και χέρια ανοιχτά), περνά
από κάτω του, γυρνάει, επανέρχεται στην αρχική θέση, σταματά και δίνει πάσα στον
Β, ο οποίος επαναλαμβάνει το ίδιο.
8. Όρθια, να κρατάνε τη μπάλα μπροστά τους με ίσια τα χέρια. Να την αφήνουν να πέσει,
και πριν επανέλθει να χτυπήσουν παλαμάκια και μετά να την πιάσουν.
9. Το ίδιο, κρατώντας τη μπάλα και χτυπώντας παλαμάκια προς τα πίσω.
10. Σε ζευγάρια (1 μπάλα το καθένα): ο Α περνάει τη μπάλα με γκελ στον Β, ο οποίος
πιάνοντας τη με τα δύο του χέρια μπροστά από το στήθος του, του την ξαναπετά.
11. Σε ζευγάρια: ο Α στέκεται με τη μπάλα και ο Β κάθεται χωρίς μπάλα. Ο Α πετάει τη
μπάλα
στον Β και κάθεται κάτω, ο Β πετάει την μπάλα στον Α και σηκώνεται όρθιος.
12. Σε ζευγάρια: πάσες με τα δύο χέρια στο ύψος του στήθους, πάσες με γκελ, πλάγιες
πάσες, πλάγιες πάσες με γκελ, bowling πάσες, baseball πάσες, πάσες με τα δύο χέρια
πάνω από το κεφάλι.
13. Σε ζευγάρια, πλάτη με πλάτη: πάσα πάνω από το κεφάλι και κάτω από τα πόδια.
14. Το ίδιο από αριστερά και δεξιά.
15. Σε ζευγάρια, ο ένας απέναντι από τον άλλο: ο Α κυλάει την μπάλα στον Β και ο Β κάνει
πάσα την ίδια στιγμή με τα πόδια.
16. Σε ζευγάρια, ο ένας καθιστός απέναντι από τον άλλο: αλλαγή της μπάλας με πέταγμα,
κύλισμα, γκελ.
17. Να στοχεύσουν και να πετάξουν τη μπάλα σε ένα στόχο.
18. Σε ζευγάρια: ο Α κάνει κινήσεις ντρίπλας και ο Β μιμείται. Αλλαγή ρόλων.
19. Σε ζευγάρια, η μπάλα ανάμεσα στις δύο πλάτες: περπάτημα προς τα εμπρός, προς πίσω,
προς το πλάι, με στόχο να μην πέσει η μπάλα κάτω.
20. Το ίδιο με την μπάλα ανάμεσα στα μέτωπα.
Β) Ισορροπία
Παραδείγματα παιχνιδιών – ασκήσεων:
1. Ντρίπλα πηδώντας στο 1 πόδι (σε σταθερή θέση ή εν κινήσει).
2. Περπάτημα στις μύτες, στις φτέρνες.
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3. Να στέκονται ακίνητοι, κρατώντας τη μπάλα και με τα πόδια ανοιχτά. Να κάνουν πλήρη
αναστροφή πηδώντας και να προσγειωθούν ακριβώς στην ίδια θέση. (πρώτα στη μια
κατεύθυνση και μετά στην άλλη).
4. Ντρίπλα με τα μάτια κλειστά.
5. Άλματα σε έναν πάγκο με στόχο να μην χάσουν την ισορροπία τους.
6. Τρέξιμο στο γήπεδο και σταματήματα αμέσως μόλις ακουστεί το σήμα.
7. Το ίδιο, με ντρίπλα.
8. Τρέξιμο στο γήπεδο, σταμάτημα με ένα σήμα, πηδούν ψηλά, γυρνούν προς την άλλη
κατεύθυνση και ξανά ξεκινούν να τρέχουν.
9. Ανάποδο περπάτημα.
10. Ντρίπλα στο γήπεδο, όταν ακουστεί το σήμα κυλιούνται στο δάπεδο, σηκώνονται,
πιάνουν την μπάλα και αρχίζουν τις ντρίπλες ξανά.
11. Ντριπλάρουν στο γήπεδο και μόλις ακουστεί το σήμα στέκονται όρθιοι, στο ένα πόδι.
12. Ντρίπλες μέσα, έξω και γύρω από τον κύκλο.

Προσανατολισμός του σώματος στο χώρο και τις διαστάσεις
Παραδείγματα παιχνιδιών – ασκήσεων:
1. Άσκηση ανακάλυψης του γηπέδου του μπάσκετ (πλαϊνές γραμμές, τελική γραμμή,
κύκλοι) με τρέξιμο, περπάτημα, άλμα και ντρίπλα.
2. Να πετούν την μπάλα προς τις πλαϊνές γραμμές και να προσπαθήσουν να την πιάσουν
πριν βγει από το γήπεδο, το ίδιο προς τις τελικές γραμμές.
3. Περπάτημα στο γήπεδο με το ένα μάτι κλειστό και το άλλο ανοιχτό, με τα δύο κλειστά,
με ντρίπλες, με άλμα.
4. Ντρίπλες ακολουθώντας τις γραμμές και τους κύκλους του γηπέδου.
5. Στέκονται σταθεροί και κάνουν ντρίπλες με το ένα χέρι, τρέχοντας, περπατώντας.
6. Ντρίπλες ψηλές, πολύ ψηλές, χαμηλές, πολύ χαμηλές.
7. Ντρίπλα και άλμα σε ευθεία γραμμή.
Χωρική – χρονική αντίληψη
Παραδείγματα παιχνιδιών – ασκήσεων:
1. Κύλισμα της μπάλας στο γήπεδο με το ένα χέρι, με τα δύο χέρια, με τα πόδια, με ντρίπλα,
προσπαθώντας να αποφύγει αντικείμενα διασκορπισμένα στο γήπεδο.
2. Περπάτημα, πέταγμα της μπάλας προς τα εμπρός και πιάσιμο αμέσως αφότου αγγίξει το
δάπεδο.
3. Να πετάξουν την μπάλα πολύ ψηλά και να την πιάσουν αφού έχουν χτυπήσει παλαμάκια
αρκετές φορές μπροστά, πίσω, μπροστά και πίσω, κάτω από τα πόδια.
4. Να πετάξουν την μπάλα στον τοίχο και να την πιάσουν.
5. Να πετάξουν την μπάλα στον τοίχο, να χτυπήσουν παλαμάκια και να την πιάσουν πριν
πέσει. Επανάληψη με χτύπημα χεριών πίσω, με άγγιγμα του δαπέδου, με αναστροφή.
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6. Σε ζευγάρια να κρατιούνται από το χέρι και να ντριπλάρουν.
7. Κύλισμα της μπάλας, τρέξιμο και πιάσιμο πριν φτάσει σε ένα καθορισμένο σημείο.
8. Πέταγμα της μπάλας ψηλά και χτύπημα των χεριών κάθε φορά που θα ακουμπάει στο
έδαφος.
9. Πέταγμα της μπάλας όσο πιο ψηλά και όσο πιο μακριά γίνεται.
10. Περπάτημα κρατώντας την μπάλα πίσω από το κεφάλι, την αφήνουν να πέσει και την
πιάνουν πριν ακουμπήσει στο δάπεδο.
11. Περπάτημα περνώντας την μπάλα από το ένα χέρι στο άλλο.
12. Με τα πόδια ανοιχτά, κρατούν την μπάλα ανάμεσα στα πόδια, με το ένα χέρι εμπρός και
το άλλο πίσω: γρήγορα την περνούν από το ένα χέρι στο άλλο.

Χωρική – χρονική και δυναμική διαφοροποίηση
Παραδείγματα παιχνιδιών – ασκήσεων:
1. Περπάτημα και τρέξιμο γρήγορα, αργά, άλμα αργά ή γρήγορα.
2. Το ίδιο με ντρίπλα.
3. Ντριπλάρισμα αργό, γρήγορο, χτύπημα της μπάλας στο έδαφος ψηλό, χαμηλό, πολύ
ψηλό πολύ χαμηλό.
4. Ντριπλάρισμα σε σταθερή θέση και με το άκουσμα του σήματος τρέξιμο, αλλαγή χεριών,
κατεύθυνσης και ταχύτητας, ανάποδο περπάτημα.
5. Ντριπλάρισμα σε διαφορετικούς ρυθμούς.
6. Σε ζευγάρια, ο ένας μιμείται την ταχύτητα ντρίπλας του άλλου.
7. Ο προπονητής δείχνει έναν ρυθμό και τα παιδιά προσπαθούν να τον μιμηθούν με τα
χέρια τους, με τα πόδια τους, με την μπάλα.
Πρόβλεψη και επιλογή
Παραδείγματα παιχνιδιών – ασκήσεων:
1. Σε ζευγάρια, πάσες με έναν αμυντικό στη μέση.
2. Το ίδιο σε γκρουπ 3 ή 5, με 1 ή 2 αμυντικούς.
3. Παιχνίδια 1 εναντίον 1 σε όλο το γήπεδο.
4. Παιχνίδια με δυσανάλογο αριθμό παικτών σε κάθε ομάδα.
5. Από 1 εναντίον 1 σε 3 εναντίον 3, με υποστήριξη.
6. Παιχνίδι αμυντικής βοήθειας.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Απ’ τις μεγαλύτερες δυσκολίες που συναντάμε στη διδασκαλία του μίνι μπάσκετ, είναι η
προσαρμογή των μικρών παιδιών στ’ ομαδικό παιχνίδι. Η δυσκολία έγκειται στον τρόπο της
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διδασκαλίας που πρέπει να περάσει από τρεις φάσεις: τη φυσική προετοιμασία, την τεχνική
και την τακτική προετοιμασία.
Η φυσική προετοιμασία είναι η βάση πάνω στην οποία θα στηριχθεί η απόκτηση και
η βελτίωση της βασικής τεχνικής. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η προσπάθεια του παιδιού,
να μεταφράζεται σε δυναμικές ενέργειες, που έρχονται σε αντίθεση με τη λεπτότητα των
κινήσεων που είναι απαραίτητες για τη βελτίωση της τεχνικής του.
Ο σκοπός της προπόνησης σ’ αυτή την ηλικία είναι ο συνδυασμός της μεγαλύτερης
δυνατής φυσικής προσπάθειας, που να μην ξεπερνά το σημείο, που το παιδί ελέγχει απόλυτα
τις κινήσεις του. Δηλαδή προκειμένου να ενεργήσουμε δυναμικά να μην κάνουμε άτσαλες
κινήσεις. Κάτι, που το παρατηρούμε συχνά στα μικρά παιδιά.
Για να μπορέσει το μικρό παιδί να παίξει στο παιχνίδι, πρέπει να μάθει και τους κανόνες
του παιχνιδιού. Έτσι, δημιουργείται μια ακόμη δυσκολία για τη συμμετοχή του στην
ομάδα. Τώρα, έχει ν’ αντιμετωπίσει τρία πράγματα: α) τη φυσική του προπαρασκευή, που
εκδηλώνεται με δυναμικές ενέργειες, β) τον έλεγχο των ενεργειών αυτών και γ) την υπακοή
στους κανόνες του παιχνιδιού.
Το διπλό, κατά την άποψη πολλών ειδικών δεν είναι κατάλληλο, τουλάχιστον στη πρώτη
φάση της διδασκαλίας. Μια άλλη γνώμη είναι η χρησιμοποίηση των προπαρασκευαστικών
παιχνιδιών σαν η καλύτερη λύση για την προσαρμογή στο ομαδικό παιχνίδι. Επειδή όμως
πιστεύουμε ότι το παιδί πρέπει να παίζει διπλό, διαφορετικά είναι δύσκολο να κρατήσουμε
αμείωτο το ενδιαφέρον του, υπάρχει ένας άλλος τρόπος προσαρμογής στο ομαδικό παιχνίδι,
με αποδεδειγμένα αποτελέσματα απ’ την δική μας εμπειρία.
Τα παιδιά πρέπει να παίζουν σύμφωνα με την καθοδήγηση του προπονητή, που έγκειται
στον αποκλεισμό, κατά το δυνατόν, ενεργειών ή κινήσεων που θα τους δημιουργούσαν
προβλήματα. Τα περισσότερα λάθη γίνονται όταν το παιδί έχει στην κατοχή του την μπάλα.
Επομένως η αποφυγή της άσκοπης ντρίπλας, η μετακίνηση της μπάλας με πάσες, η κίνηση
μακριά απ’ την μπάλα, είναι ενέργειες που μειώνουν τις πιθανότητες λάθους. Εξάλλου η μη
μονοπώληση της μπάλας από ένα παιδί με ντρίπλες κ.λ.π. σπρώχνει τα παιδιά στην ομαδική
προσπάθεια, για την επίτευξη του καλαθιού.
Ένα άλλο σημείο που πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα είναι η άμυνα που αντιπροσωπεύει
το 50% του παιχνιδιού. Το παιδί πρέπει να μάθει να ικανοποιείται όχι μόνον όταν βάζει
καλάθι αλλά και όταν εμποδίζει τον αντίπαλό του να επιτύχει καλάθι. Το παιδί προσπαθεί
να κερδίσει απ’ τον αντίπαλό του την μπάλα. Για να το πετύχει όμως πρέπει να μάθει πως
θα κερδίσει το ρημπάουντ, πως θα σταματήσει τον ντριπλέρ, πως θα συνεργαστεί με τους
συμπαίκτες του κλπ..
Κάνοντας αυτές τις σκέψεις κι απ’ τις εικόνες που βλέπουμε όταν τα παιδιά παίζουν διπλό,
δηλαδή να μαζεύονται όλα γύρω απ’ την μπάλα, δώσαμε προτεραιότητα στη διδασκαλία
ορισμένων απλών επιθετικών ενεργειών με πολλές πάσες και λίγες ντρίπλες.
Για να κερδίσουμε την μπάλα στη ζώνη της άμυνας πρέπει να διεκδικήσουμε και να την
πιάσουμε. Έτσι το αμυντικό ρημπάουντ θα έχει την προτεραιότητα στη διδασκαλία των
βασικών.
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Αφού πάρουμε την μπάλα πρέπει να επιτεθούμε. Η μετακίνηση της μπάλας να γίνει με
πολλές πάσες κι ελάχιστες ντρίπλες. Έτσι το δεύτερο λόγο έχει η διδασκαλία της πάσας.
Συνέχεια έχει η διδασκαλία του επιθετικού ρημπάουντ για να διεκδικήσουμε το άστοχο
σουτ και τέλος ο ρυθμός του παιχνιδιού.
Ο ρυθμός του παιχνιδιού αποτελεί την ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται το παιχνίδι.
Τα μικρά παιδιά πρέπει να μάθουν πότε να τρέχουν γρήγορα και πότε σιγά. π.χ. στον
αιφνιδιασμό ο ρυθμός είναι γρήγορος ενώ στο control παιχνίδι δηλ. όταν δεν μπει καλάθι
απ’ τον αιφνιδιασμό και πρέπει να γυρίσουμε την μπάλα για να βρούμε την σωστή θέση για
σουτ, ο ρυθμός είναι αργός.
O τρόπος αυτός της προσαρμογής στο ομαδικό παιχνίδι μας δίνει τη δυνατότητα να
ελέγχουμε τις κινήσεις των παιδιών και σιγά - σιγά να προσθέσουμε τις υπόλοιπες κινήσεις
της βασικής τεχνικής. Επίσης δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να παίζουν ευχάριστα και να
συμμετέχουν όλα στο παιχνίδι.

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ | ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Η γνωριμία με το basket ball στα μικρά παιδιά γίνεται κατά τρόπο φυσικό με απλά
προπαρασκευαστικά παιχνίδια που έχουν σχέση με τα βασικά του αθλήματος.
Τα παιχνίδια προσφέρουν τη διασκέδαση, με σκοπό να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των
παιδιών, αλλά παρέχουν επίσης πολλά φυσικά, πνευματικά και ψυχικά οφέλη. Οφέλη, όπως
η ομαδικότητα, η αυτοπειθαρχία, η δύναμη, η αντοχή, η συνεργασία μπορούν να περάσουν
στα παιδιά κατά τον πιο φυσιολογικό τρόπο.
Τα προπαρασκευαστικά ομαδικά παιχνίδια έχουν μεγάλη σημασία για τα παιδιά που δεν
έχουν την ανάλογη σωματική, ψυχική και πνευματική ωριμότητα, για την απασχόλησή τους
με αθλοπαιδιές που απαιτούν ειδικές ικανότητες, όπως το basket ball. Μαθαίνουν το χειρισμό
της μπάλας, το σουτ, τη μεταβίβαση, τις απλές και βασικές κινήσεις, προσαρμόζονται επίσης
στο ομαδικό παιχνίδι, γνωρίζουν τους κανονισμούς και αποκτούν την σωστή νοοτροπία για
τον αθλητικό συναγωνισμό.
Υπάρχουν πολλά παιχνίδια, σχετικά με το μπάσκετ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
την πρώτη επαφή με τα βασικά του αθλήματος. Για πολλά απ’ αυτά χρειαζόμαστε μια μπάλα
του μπάσκετ κι ένα μικρό χώρο. Η ποικιλία των παιχνιδιών θα βοηθήσει στην διατήρηση του
ενδιαφέροντος των παιδιών.
Ακολουθεί ένας αριθμός προπαρασκευαστικών παιχνιδιών που θα βοηθήσουν την μύηση
των παιδιών στο μπάσκετ.
1. Δέκα συνεχείς πάσες
Χωρίζουμε τα παιδιά σε δύο ομάδες που αραιώνουν σ’ όλο το μήκος και πλάτος του
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γηπέδου. Η μια ομάδα έχοντας την μπάλα στη κατοχή της προσπαθεί να κάνει 10 πάσες,
ενώ τα παιδιά της άλλης ομάδας προσπαθούν να κλέψουν την μπάλα. Η σωματική επαφή
απαγορεύεται. Αν κάποιος κλέψει την μπάλα αλλάζουν ρόλους. Στην περίπτωση που γίνουν
οι 10 πάσες, συνεχίζει η ίδια ομάδα στην επίθεση.
2. Το μεγάλο Οκτώ
Τα παιδιά σχηματίζουν δύο κύκλους, δίπλα – δίπλα και γυρίζουν προς την ίδια κατεύθυνση.
Το παιχνίδι γίνεται με μια μπάλα που μεταβιβάζεται απ’ τον ένα κύκλο στον άλλο.

3. Το ρολόι
Η μια ομάδα σχηματίζει κύκλο και γυρίζει απ’ τα δεξιά προς τ’ αριστερά μεταβιβάζοντας
μια μπάλα. Η άλλη ντριπλάρει γύρω απ’ τον κύκλο. Όταν περάσουν όλοι οι ντριπλέρ, οι
ομάδες αλλάζουν ρόλους.
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Παρεμπόδιση
Παίζεται σ’ οποιοδήποτε χώρο, με μια μπάλα του μπάσκετ, του volley ή του ποδοσφαίρου.
Συμμετέχουν από 8 έως 32 παιδιά.
Χαράζεται στο έδαφος ένα γήπεδο που διαιρείται σε 4 συνεχόμενα ορθογώνια 2Χ31 το
καθένα. Στο πρώτο ορθογώνιο τοποθετούνται δύο παιδιά της μιας ομάδας, στο επόμενο
δύο παιδιά της αντίπαλης ομάδας στο τρίτο της πρώτης και στο τέταρτο της δεύτερης.
Τα παιδιά της πρώτης ομάδας προσπαθούν να πετάξουν την μπάλα στους συμπαίκτες
τους, παρακάμπτοντας τους αντιπάλους που παρεμβάλλονται. Οι δε αμυντικοί προσπαθούν να κλέψουν την μπάλα.
Αν ένα παιδί πατήσει έξω ή οι αμυντικοί κλέψουν την μπάλα τότε αλλάζουν ρόλους.
Το παιχνίδι αυτό είναι καλό για την εξάσκηση στις πάσες.

5. Αλογατάκια
Τα παιδιά γίνονται ζευγάρια, ο ένας ανεβαίνει στους ώμους του άλλου και σχηματίζουν
κύκλο. Αυτά που είναι καβάλα έχουν μια μπάλα που την μεταβιβάζουν μεταξύ τους. Τ’
«άλογα» προσπαθούν με διάφορες κινήσεις να κάνουν τους ιππείς να χάσουν την μπάλα.
Όταν η μπάλα χαθεί τότε αλλάζουν ρόλους.
6.
•
•
•
•
•

Freeze – out (πάγωμα)
Παίζεται με μια μπάλα του μίνι μπάσκετ στο ένα καλάθι.
Σημαδεύουμε τρία σημεία γύρω απ’ την ρακέτα.
Το πρώτο παιδί σουτάρει. Εάν βάλει καλάθι συνεχίζει στο επόμενο σημείο. Στην
περίπτωση που αποτύχει στο δεύτερο σημείο σταματάει σ’ αυτό.
Το δεύτερο παιδί ξεκινάει κατά τον ίδιο τρόπο.
Σε περίπτωση που το δεύτερο παιδί συναντήσει το πρώτο στο μαρκαρισμένο σημείο,
αυτό επιστρέφει στην αρχική του θέση.
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•

Το παιχνίδι αυτό είναι καλό για την εξάσκηση στα σουτ με συναγωνισμό από διαφορετικά
σημεία γύρω απ’ τη ρακέτα.

7.
•
•
•
•

Αμυντικό basket ball
Παίζεται σ’ οποιοδήποτε χώρο με μια μπάλα του μίνι μπάσκετ.
Συμμετέχουν από 6 – 10 παιδιά σε κάθε ομάδα.
Χαράζονται στο έδαφος δύο ομόκεντροι κύκλοι, ο ένας μεγαλύτερος απ’ τον άλλο.
Η μια ομάδα παίρνει θέση έξω απ’ τον εσωτερικό κύκλο, ενώ η άλλη μεταξύ του
εσωτερικού κι εξωτερικού κύκλου. Ένα παιδί της πρώτης ομάδας, της εξωτερικής,
στέκεται μέσα στον εσωτερικό κύκλο.
Τα παιδιά της πρώτης ομάδας προσπαθούν να περάσουν την μπάλα στο παιδί του
εσωτερικού κύκλου. Τα πρώτα της δεύτερης ομάδας, προσπαθούν να κόψουν την
μπάλα χωρίς να βγουν έξω απ’ τον κύκλο. Κάθε φορά που η μπάλα περνάει μέσα, το
παιδί στον μέσα κύκλο την ξαναβγάζει έξω χωρίς την παρεμβολή των αντιπάλων και το
παιχνίδι συνεχίζεται.
Κάθε φορά που η μπάλα περνάει, η εξωτερική ομάδα κερδίζει ένα βαθμό. Οι ομάδες
αλλάζουν θέσεις μετά από ένα πεντάλεπτο και νικήτρια βγαίνει εκείνη που θα
συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς.
Το παιχνίδι αυτό είναι καλό για την εξάσκηση της πάσας με άμυνα και για την υποδοχή
της μπάλας.

•

•

•

8.
•
•
•

Ένας εναντίον ενός
Παίζεται στο μισό γήπεδο του μπάσκετ, με μια μπάλα του μίνι μπάσκετ.
Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες από 6 – 8 παιδιά σε κάθε ομάδα.
Το παιχνίδι ξεκινάει με δύο παιδιά να στέκονται ώμο με ώμο και με μέτωπο προς το καλάθι.
Τα υπόλοιπα παιδιά τοποθετούνται, ξεχωριστά η κάθε ομάδα, στην άκρη της γραμμής
της ελεύθερης βολής, ο ένας πίσω απ’ τον άλλο.
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Ο προπονητής πετάει την μπάλα στο ταμπλώ και διεκδικείται απ’ τα δύο παιδιά. Όποιο
παιδί πάρει την μπάλα παίζει επίθεση και το άλλο άμυνα.
Είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι για την βελτίωση της μαχητικότητας του ρημπάουντ και
για την εξάσκηση της ατομικής επίθεσης και άμυνας.

9. Δύο εναντίον δύο
• Παίζεται στο μισό γήπεδο του μπάσκετ, με μια μπάλα του μίνι μπάσκετ.
• Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες, από 6 - 8 παιδιά σε κάθε μία.
• Δύο ζευγάρια παιδιών παίρνουν θέσεις με τους δύο στην επίθεση και τους άλλους στην
άμυνα.
• Οι δύο επιτιθέμενοι προσπαθούν να βάζουν καλάθι, ενώ οι αμυντικοί τους εμποδίζουν.
• Όταν οι αμυντικοί πάρουν το ρημπάουντ ή μπει καλάθι αλλάζουν θέσεις. Οι επιθετικοί
γίνονται αμυντικοί, οι αμυντικοί πηγαίνουν στο τέλος της αντίστοιχης σειράς ενώ δύο νέα
παιδιά παίζουν τον ρόλο των επιτιθεμένων.
• Είναι ένα θαυμάσιο παιχνίδι για την εξάσκηση της συνεργασίας δύο παιδιών.

10.
•
•
•
•

Μαχητικό basket ball
Παίζεται στο μισό γήπεδο του μπάσκετ με μια μπάλα του μίνι μπάσκετ.
Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες, από 6 παιδιά σε κάθε μια.
Τα παιδιά κάθε ομάδας παίρνουν αριθμούς (1,2,3,4, κ.λ.π.) και στέκονται σε μια σειρά,
κατά μήκος κι έξω απ’ τις πλάγιες γραμμές, η μια ομάδα απέναντι στην άλλη.
Ο προπονητής είναι στο κεντρικό κύκλο με μια μπάλα, φωνάζει δύο αριθμούς κι αμέσως
κυλάει την μπάλα ανάμεσα στις δύο ομάδες. Τα δύο παιδιά από κάθε ομάδα που έχουν
τους ίδιους αριθμούς, τρέχουν και διεκδικούν την μπάλα. Μόλις ένα παιδί γίνει κάτοχος
της μπάλας, προσπαθεί με τον συμπαίκτη του να βάλουν καλάθι, ενώ οι δύο αντίπαλοι
τους προσπαθούν να τους ανακόψουν. Το παιχνίδι μπορεί να γίνει με ένα ή και
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περισσότερα παιδιά. Εξαρτάται απ’ τους αριθμούς που θα φωνάξει ο προπονητής που
όμως δεν πρέπει να είναι παραπάνω από 5.
Η κάθε ομάδα που βάζει καλάθι κερδίζει δύο βαθμούς. Η ομάδα που θα φθάσει πρώτη σ’
ένα προκαθορισμένο όριο βαθμών π.χ. 20 κερδίζει στο παιχνίδι.
Παίζεται με τους κανονισμούς του μπάσκετ κι είναι πολύ ωφέλιμο για την καλλιέργεια
του ομαδικού παιχνιδιού.

«Το ρολόι»
Παίζεται σε γήπεδο του μπάσκετ, με μπάλα του μίνι μπάσκετ.
Σημαδεύονται οκτώ θέσεις γύρω απ’ τον περιοριστικό χώρο των 3’’.
Το πρώτο παιδί σουτάρει απ’ την 1η θέση και σε περίπτωση ευστοχίας κινείται κατά τη
φορά των δεικτών του ρολογιού από θέση σε θέση, μέχρι να αστοχήσει. Τότε δίνει την
μπάλα στον επόμενο παίκτη, που και εκείνος αρχίζει απ’ την πρώτη θέση.
Όλα τα παιδιά σουτάρουν με τη σειρά τους, δικαιούμενα ένα σουτ από κάθε θέση, εκτός
αν συμφωνηθούν περισσότερες προσπάθειες.
Ο παίκτης που επιστρέφει πρώτος στην αφετηρία, δηλαδή στην πρώτη θέση, είναι ο
νικητής.
Το παιχνίδι αυτό που μπορεί να παιχτεί και σαν ομαδικό, είναι μια καλή άσκηση για σουτ
σε κατάσταση συναγωνισμού.
Το «21»
Παίζεται σε γήπεδο του μπάσκετ και με μπάλα του μίνι μπάσκετ.
Συμμετέχουν 2 έως 3 παιδιά και παίζεται σαν ομαδικό αλλά και σαν ατομικό παιχνίδι.
Η θέση του σουτ προκαθορίζεται. Συνήθως κυμαίνεται από 4 μέχρι 7 μέτρα.
Κάθε παιδί κάνει δύο αλλεπάλληλα σουτ, ένα μακρινό και ένα κοντινό. Μόλις ρίξει το
μακρινό σουτ, το ακολουθεί ανεξάρτητα αν είναι εύστοχο ή άστοχο, πιάνει την μπάλα
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και κάνει το δεύτερο κοντινό σουτ. Αν μεν ήταν εύστοχο το μακρινό σουτ, το δεύτερο
το κάνει κάτω απ’ το καλάθι. Αν ήταν άστοχο, τότε σουτάρει το δεύτερο σουτ απ’ το
σημείο που θα πιάσει την μπάλα.
Τα παιδιά σουτάρουν με την σειρά, και εκείνο που θα πετύχει πρώτο 21 πόντους είναι
νικητής του παιχνιδιού.
Το παιχνίδι αυτό παίζεται κι απ’ την γραμμή της ελεύθερης βολής, είναι δε πολύ
καλό για την εξάσκηση του σουτ αλλά και του ρημπάουντ, δηλαδή τη διεκδίκηση της
μπάλας για να επιχειρήσει το δεύτερο σουτ.

13. Σκυταλοδρομία καλαθιού με πάσες
• Παίζεται σε γήπεδο του μπάσκετ με μπάλα μίνι μπάσκετ.
• Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες των 10 – 12 παικτών και στέκονται σε δύο κάθετες
προς το καλάθι σειρές.
• Ο πρώτος παίκτης κάθε σειράς έχει μια μπάλα. Με το εναρκτήριο σύνθημα, ο παίκτης
αυτός δίνει την μπάλα πάνω απ’ το κεφάλι του στον αμέσως πίσω του κι αυτός στον
επόμενο, μέχρι τον τελευταίο, που μόλις πάρει την μπάλα, ντριπλάρει προς το καλάθι και
κάνει μπάσιμο. Αν αποτύχει στην πρώτη του προσπάθεια δικαιούται άλλες δύο.
• Ανεξάρτητα αν ευστοχήσει ή όχι στα σουτ, τρέχει με ντρίπλα στην κορυφή της σειράς
του και πασάρει την μπάλα, κατά τον ίδιο τρόπο στον πίσω του και το παιχνίδι συνεχίζεται.
• Κάθε εύστοχο σουτ μετράει δύο βαθμούς, ενώ η ομάδα, που θα τελειώσει πρώτη, παίρνει
επιπλέον ένα βαθμό. Αφαιρείται, όμως ένας βαθμός για κάθε παράβαση.
• Νικήτρια ομάδα βγαίνει εκείνη που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς.
• Είναι θαυμάσιο παιχνίδι για την εξάσκηση της ντρίπλας και του σουτ σ’ αγωνιστική
κατάσταση.
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14. Σκυταλοδρομία με ντρίπλα μπάσιμο και σουτ.
• Παίζεται σ’ ολόκληρο το γήπεδο του μπάσκετ με μπάλα του μίνι μπάσκετ.
• Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες των 10 – 12 παικτών και στέκονται σε δύο κάθετες
σειρές, με το πρώτο παιδί της κάθε ομάδας πάνω στην τελική γραμμή.
• Ο πρώτος παίκτης έχει μια μπάλα. Με το εναρκτήριο σύνθημα, ντριπλάρει μέχρι το
απέναντι καλάθι και κάνει μπάσιμο. Πιάνει την μπάλα, επιστρέφει ντριπλάροντας με
το άλλο χέρι και κάνει σουτ απ’ τη γραμμή της ελεύθερης βολής. Ο επόμενος παίκτης
παίρνει την μπάλα και το παιχνίδι συνεχίζεται.
• Σε περίπτωση που αστοχήσει στο μπάσιμο, συνεχίζει την προσπάθεια του μέχρι το καλάθι
να μπει. Το ίδιο κάνει αν το σουτ είναι άστοχο.
• Νικήτρια ομάδα βγαίνει εκείνη που θα τελειώσει γρηγορότερα.
• Είναι θαυμάσιο παιχνίδι για την εξάσκηση της προωθητικής ντρίπλας (αριστερό, δεξί
χέρι), του ρημπάουντ και του σουτ σε αγωνιστική κατάσταση.

15. Σκυταλοδρομία με ντρίπλα, μπάσιμο κι αμυντική μετατόπιση
• Παίζεται σ’ ολόκληρο το γήπεδο του μπάσκετ με μια μπάλα του μίνι μπάσκετ.
• Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες 10 – 12 παικτών και τοποθετούνται ο ένας πίσω από
τον άλλο με το πρώτο παιδί πάνω στην τελική γραμμή.
• Ο πρώτος παίκτης της κάθε σειράς έχει μια μπάλα. Με το εναρκτήριο σύνθημα, ντριπλάρει
μέχρι το απέναντι καλάθι και κάνει μπάσιμο.
• Ανεξάρτητα με το αν μπει ή όχι η μπάλα στο καλάθι, πιάνει την μπάλα και την τοποθετεί
σ’ ένα σημείο μέσα στον χώρο των 3’’. Επιστρέφει στην αρχική του θέση με αμυντική
μετατόπιση, τρέχει με ταχύτητα, πιάνει όποια μπάλα θέλει και με ντρίπλα επιστρέφει και
βάζει καλάθι. Ο επόμενος παίκτης παίρνει την μπάλα και το παιχνίδι συνεχίζεται.
• Νικήτρια ομάδα βγαίνει εκείνη, που θα τελειώσει γρηγορότερα.
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•

Σκοπός του παιχνιδιού είναι η εξάσκηση στην ντρίπλα, στην αμυντική μετατόπιση, όπως
και στην βελτίωση της φυσικής κατάστασης.

16.
•
•
•

Το end ball
Παίζεται σ’ οποιοδήποτε χώρο με μια μπάλα μπάσκετ, volley, ποδοσφαίρου ή handball.
Συμμετέχουν 12 παιδιά σε κάθε ομάδα.
Ο αγωνιστικός χώρος χωρίζεται με μια κεντρική γραμμή, ενώ κατά μήκος των τελικών
γραμμών χαράζεται μια ζώνη πλάτους 1 μ..
Τέσσερις παίκτες από κάθε ομάδα τοποθετούνται μέσα στις τελικές ζώνες, ενώ οι
υπόλοιποι 8 από κάθε ομάδα παίρνουν θέσεις στο χώρο, μεταξύ της αντίπαλης τελικής
ζώνης και της κεντρικής γραμμής. Έτσι μεταξύ των 4 παικτών της τελικής ζώνης και
των 8 συμπαικτών τους, που είναι πίσω απ’ την κεντρική γραμμή παρεμβάλλονται 8
παιδιά της αντίπαλης ομάδας, ενώ οι υπόλοιποι 4 της ίδιας ομάδας στέκονται στην
απέναντι τελική ζώνη.
Ο αντικειμενικός σκοπός του παιχνιδιού είναι να κατορθώσει ένα παιδί της μιας ομάδας
να πετάξει την μπάλα, πάνω απ’ τους αντίπαλους παίκτες, στους συμπαίκτες του της
τελικής ζώνης. Οι παίκτες, όμως, της τελικής ζώνης πρέπει να πιάσουν την μπάλα,
χωρίς να βγουν απ’ την ζώνη τους.
Όλοι οι παίκτες υποχρεούται να μείνουν μέσα στα όρια του χώρου τους, αλλά επιτρέπεται
ν’ αλλάξουν πάσες μεταξύ τους, για την αναζήτηση καλύτερης ευκαιρίας για πάσα.
Τρέξιμο με την μπάλα ή την ντρίπλα θεωρείται παράβαση.
Σπρώξιμο, κράτηση της μπάλας, ή κλέψιμο της μπάλας από άλλον θεωρείται σφάλμα.
Σε περίπτωση παράβασης ή σφάλματος, η μπάλα δίνεται στην αντίπαλη ομάδα.
Κάθε επιτυχημένη μεταβίβαση μετράει 1 βαθμό.
Το παιχνίδι παίζεται σε δύο ημίχρονα των 5 λεπτών.
Νικήτρια βγαίνει η ομάδα, που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς.
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17. Άμυνα – Επίθεση
• Παίζεται σ’ οποιοδήποτε χώρο, στην αυλή σχολείου, στο γυμναστήριο κ.λ.π..
• Τα παιδιά χωρίζονται σε ζεύγη και σκορπίζονται στο χώρο. Το ένα παιδί παίζει επίθεση
και το άλλο άμυνα.
• Με το εναρκτήριο σύνθημα, ο αμυντικός προσπαθεί να ξεφύγει απ’ τον επιθετικό, ενώ
ο τελευταίος τον ακολουθεί από κοντά, χωρίς όμως να του επιτρέπεται να τον αγγίζει,
έως ότου ακουστεί το δεύτερο σύνθημα.
• Με το δεύτερο σύνθημα και τα δύο παιδιά μένουν ακίνητα. Τότε ο επιθετικός προσπαθεί
ν’ αγγίξει τον αντίπαλο του, χωρίς όμως να κουνήσουν, ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος τα
πόδια τους.
• Στη συνέχεια του παιχνιδιού τα παιδιά αλλάζουν ρόλους.
• Το παιχνίδι αυτό είναι μια καλή αμυντική άσκηση, ενώ θέτει τα πρώτα βήματα της
«προσποίησης» κατά τρόπο απλό και φυσικό.
18. Ατομικό basket ball
• Παίζεται στο μισό γήπεδο του μπάσκετ με μια μπάλα μίνι μπάσκετ.
• Δεν υπάρχουν ομάδες σ’ αυτό το παιχνίδι, αλλά ο κάθε παίκτης παίζει για τον εαυτό του.
Τέσσερις ή πέντε παίκτες έχουν μια μπάλα και προσπαθούν να βάλουν καλάθι εναντίον
ενός μόνο αμυνόμενου.
• Εάν ο αμυνόμενος πιάσει την μπάλα, ή η μπάλα βγει έξω, ή κάποιος προσπαθήσει να
βάλει καλάθι κι αστοχήσει τότε η μπάλα είναι νεκρή.
• Εάν συμβεί μια απ’ τις παραπάνω περιπτώσεις ο αμυντικός αλλάζει θέση μ’ αυτόν που
τελευταίος ακούμπησε την μπάλα, και το παιχνίδι συνεχίζεται.
• Κάθε καλάθι μετράει ένα πόντο, αλλά σε κάθε αποτυχημένη προσπάθεια αφαιρείται ένας
βαθμός. Κάθε παίκτης κρατάει το δικό του σκορ κι ο πρώτος που θα βάλει 5 καλάθια είναι
ο νικητής.
19. «Αποκλεισμός»
• Παίζεται σε γήπεδο του μπάσκετ και με μπάλα του μίνι μπάσκετ.
• Παίζουν 8 έως 10 παιδιά σε κάθε καλάθι. Το παιχνίδι αυτό παίζεται τόσο σαν ατομικό,
όσο και σαν ομαδικό.
• Ο πρώτος παίκτης που θα κληρωθεί, κάνει ένα μακρινό σουτ απ’ ένα προκαθορισμένο
σημείο. Αν ευστοχήσει, τότε παίρνει τη θέση του ο δεύτερος που κληρώθηκε.
Αν αστοχήσει, επιχειρεί δεύτερο σουτ, αλλ’ απ’ τη θέση που θα πιάσει την μπάλα. Αν,
όμως, αστοχήσει και σ’ αυτήν, αποκλείεται του παιχνιδιού. Αν, πάλι πετύχει στη δεύτερη
προσπάθεια, παραμένει στο παιχνίδι και παραχωρεί τη θέση του στο δεύτερο παίκτη,
που στην περίπτωση αυτή δικαιούται μιας μόνο βολής κι απ’ την θέση της τελευταίας
βολής του πρώτου. Αν, τέλος, αυτός ευστοχήσει, παραμένει στο παιχνίδι, αλλά
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αποκλείεται αν αστοχήσει. Ο τρίτος παίκτης ρίχνει όπως ο πρώτος, απ’ την πρώτη
μακρινή θέση κι επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία με τον τέταρτο κ.ο.κ..
Κάθε επόμενος παίκτης είναι υποχρεωμένος να κάνει το ίδιο είδος σουτ με τον
προηγούμενο.
Μετά τους διαδοχικούς αποκλεισμούς, ο τελευταίος παίκτης που θ’ απομείνει, είναι ο
νικητής του παιχνιδιού.
«Ότι κάνω κάνεις»
Παίζεται στο μισό γήπεδο με μια μπάλα του μίνι μπάσκετ.
Συμμετέχουν 5 έως 7 παιδιά.
Ένα παιδί κάνει ένα σουτ ή μπάσιμο απ’ όποιο σημείο και με όποιο τρόπο θέλει. Εάν
ευστοχήσει όλοι οι άλλοι παίκτες είναι υποχρεωμένοι να κάνουν την ίδια ακριβώς
κίνηση. Εάν αστοχήσει ο δεύτερος παίκτης κάνει σουτ μ’ ένα δικό του τρόπο. Σε
περίπτωση ευστοχίας οι υπόλοιποι πρέπει να βάλουν καλάθι με την ίδια κίνηση. Κατ’
αυτόν το τρόπο συνεχίζεται το παιχνίδι.
Ο παίκτης που βάζει καλάθι με κάποια κίνηση κι οι άλλοι δεν καταφέρουν να κάνουν το
ίδιο, κερδίζει ένα βαθμό. Σε περίπτωση που κάποιος παίκτης πετύχει το καλάθι κι αυτός
ένα βαθμό.
Όποιος παίκτης φθάσει πρώτος στους 10 βαθμούς είναι κι ο νικητής.

21. Ο κυνηγός
• Σκοπός: Εξάσκηση της ντρίπλας, μετακίνηση στο γήπεδο χωρίς ντρίπλα, στις προσποιήσεις και στις αλλαγές κατεύθυνσης όπως επίσης εξοικείωση με τα όρια του γηπέδου.
• Αριθμός αθλητών: το σύνολο των αθλητών αραιωμένοι στο γήπεδο.
• Εξοπλισμός: μέχρι τέσσερις μπάλες που χρησιμοποιούνται σταδιακά.
• Διαδικασία: οι αθλητές αραιώνουν στο γήπεδο. Ένας αθλητής έχει την μπάλα και ονομάζεται κυνηγός. Με το σύνθημα του προπονητή αρχίζει να κυνηγάει τους υπόλοιπους
κάνοντας ντρίπλα. Οι αθλητές χωρίς μπάλα τρέχουν μέσα στα όρια του γηπέδου και
προσπαθούν να τον αποφύγουν. Μόλις ο κυνηγός ακουμπήσει κάποιον άλλον αθλητή
ή στην περίπτωση που ο αθλητής που κυνηγάει πατήσει εκτός των ορίων του γηπέδου,
του δίνει την μπάλα και αλλάζουν ρόλους. Ανάλογα με τον αριθμό των αθλητών και για
να αυξήσουμε λίγο την ένταση του παιχνιδιού αυξάνουμε σταδιακά τον αριθμό των
κυνηγών ή μειώνουμε τα όρια του γηπέδου.
• Παραλλαγή: όλοι οι αθλητές έχουν από μια μπάλα και με το σύνθημα του προπονητή
κυνηγάει ο ένας τον άλλον κάνοντας ντρίπλα. Ο αθλητής που θα χάσει την μπάλα του
ή πατήσει εκτός των ορίων του γηπέδου στην προσπάθεια του να αποφύγει τον αντίπαλο,
βγαίνει έξω από το παιχνίδι ή χρεώνεται έναν πόντο. Νικητής είναι όποιος συγκεντρώσει
τους λιγότερους πόντους με το τέλος του χρόνου.
• Διάρκεια: 3 – 5 λεπτά.
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Προπονητικά σημεία: οι αθλητές που έχουν την μπάλα κυνηγούν μόνο κάνοντας ντρίπλα.
Δεν μπορούν να τρέχουν με την μπάλα στα χέρια τους. Το άγγιγμα του αθλητή πρέπει
να γίνει κατά την διάρκεια ντρίπλας.

22. Κυνηγητό σε ζευγάρια
• Σκοπός: εξάσκηση ντρίπλας, μετακίνηση στο γήπεδο χωρίς ντρίπλα, στις προσποιήσεις
και στις αλλαγές κατεύθυνσης. Εξοικείωση με τα όρια του γηπέδου.
• Αριθμός αθλητών: το σύνολο των αθλητών χωρισμένοι σε ζευγάρια.
• Εξοπλισμός: μία μπάλα για κάθε ζευγάρι αθλητών.
• Διαδικασία: ένας αθλητής από κάθε ζευγάρι έχει μια μπάλα. Με το σύνθημα του
προπονητή ο αθλητής που έχει μπάλα αρχίζει να κυνηγάει το ζευγάρι του κάνοντας
ντρίπλα. Οι αθλητές χωρίς μπάλα τρέχουν μέσα στα προκαθορισμένα όρια του γηπέδου
και προσπαθούν να αποφύγουν το ζευγάρι τους. Μόλις ο κυνηγός ακουμπήσει το
συναθλητή του ή αυτός πατήσει εκτός των ορίων του γηπέδου στην προσπάθεια του να
τον αποφύγει, αλλάζουν ρόλους. Ανάλογα με τον αριθμό των αθλητών και για να
αυξήσουμε λίγο την ένταση του παιχνιδιού μειώνουμε τα όρια του γηπέδου.
• Διάρκεια: 3 – 5 λεπτά.
• Προπονητικά σημεία: οι αθλητές που έχουν την μπάλα κυνηγούν μόνο κάνοντας ντρίπλα.
Δεν μπορούν να τρέχουν με την μπάλα στα χέρια τους. Το άγγιγμα του αθλητή πρέπει
να γίνει κατά τη διάρκεια της ντρίπλας.
23. Κυνηγητό με ντρίπλα σε ζευγάρια
• Σκοπός: εξάσκηση ντρίπλας, μετακίνηση στο γήπεδο χωρίς ντρίπλα, στις προσποιήσεις
και στις αλλαγές κατεύθυνσης. Εξοικείωση με τα όρια του γηπέδου.
• Αριθμός αθλητών: το σύνολο των αθλητών χωρισμένοι σε ζευγάρια.
• Εξοπλισμός: μία μπάλα για κάθε αθλητή.
• Διαδικασία: οι αθλητές χωρίζονται σε ζευγάρια. Και οι δύο αθλητές από το ζευγάρι έχουν
μια μπάλα. Ορίζεται ένας κυνηγός από κάθε ζευγάρι και με το σύνθημα του προπονητή
αρχίζει να κυνηγάει μόνο το ζευγάρι του κάνοντας ντρίπλα. Ντρίπλα κάνει και ο
συνασκούμενος που προσπαθεί να αποφύγει τον κυνηγό μέσα στα όρια του γηπέδου.
• Παραλλαγή: τα ζευγάρια συνεργάζονται μεταξύ τους και κυνηγούν τα υπόλοιπα ζευγάρια.
Οι αθλητές παίρνουν ένα βαθμό όταν ακουμπήσουν κάποιον αθλητή, από οποιοδήποτε
ζευγάρι. Νικητήριο ζευγάρι ανακηρύσσεται αυτό, που με το τέλος του χρόνου συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς.
• Διάρκεια: 3 – 5 λεπτά.
• Προπονητικά σημεία: οι αθλητές πρέπει να διατηρούν την ντρίπλα τους ανεξάρτητα αν
κυνηγούν ή προσπαθούν να αποφύγουν τον κυνηγό. Δεν μπορούν να τρέχουν με την
μπάλα στα χέρια τους. Το άγγιγμα του αθλητή πρέπει να γίνει κατά τη διάρκεια ντρίπλας.
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24. Κυνηγητό με πάσες
• Σκοπός: εξάσκηση της γρήγορης και σωστής πάσας, κίνηση του αθλητή μετά από πάσα.
Εξάσκηση στις προσποιήσεις και αλλαγές κατεύθυνσης.
• Αριθμός αθλητών: το σύνολο των αθλητών χωρισμένοι σε δύο ομάδες.
• Εξοπλισμός: μία μπάλα
• Διαδικασία: οι αθλητές αραιώνουν στο γήπεδο με την μπάλα να είναι στην κατοχή της
μιας ομάδας. Η ομάδα με την μπάλα κυνηγάει για να αγγίξει τους αθλητές της άλλης
ομάδας κάνοντας μόνο πάσες. Το άγγιγμα του αθλητή γίνεται μόνο με πίβοτ και με
την μπάλα. Απαγορεύεται το πέταγμα της μπάλας στον αντίπαλο ή και το τρέξιμο με
την μπάλα στα χέρια. Ο αθλητής που τον άγγιξε η μπάλα βγαίνει από το παιχνίδι. Νικήτρια
είναι η ομάδα που θα αγγίξει με την μπάλα όλους τους αθλητές της αντίπαλης ομάδας
στο συντομότερο χρονικό διάστημα.
• Διάρκεια: όσο θα χρειαστεί για να εκτελεστεί το παιχνίδι και από τις δύο ομάδες.
Χρονομέτρηση του παιχνιδιού για την κάθε ομάδα.
• Προπονητικά σημεία: ιδιαίτερη έμφαση στη γρήγορη και σωστή εκτέλεση της πάσας.
Επιμονή στην κίνηση του αθλητή της ομάδας που κυνηγάει μετά από την πάσα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ

Γενικό σχέδιο προπόνησης
ΣΚΟΠΟΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΕΣ

1. Εισαγωγή στο παιχνίδι

γενική εισαγωγή σε τρεις
βασικούς κανόνες

α) όχι επαφή με τον
αντίπαλο
β) όχι τρέξιμο με την μπάλα
στα χέρια.
γ) μόνο με ντρίπλα.

2. Κίνηση χωρίς την
μπάλα

απλό τρέξιμο
αλλαγές κατεύθυνσης
σταματήματα
στροφές (πίβοτ)
Πιάσιμο της μπάλας
Πάσα στήθους
Πάσα σκαστή
ισορροπία σώματος
Αυτοπεποίθηση
Επιλογή

3. Πάσα και πιάσιμο

4. Σουτ

όχι βήματα
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ΣΚΟΠΟΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΕΣ

5. Ντρίπλα

χαμηλή ντρίπλα (κοντρόλ)
Προστασία της μπάλας
βασική αμυντική στάση
Αμυντική μετατόπιση
Αμυντικό ρημπάουντ
διείσδυση και σουτ

όχι σταύρωμα των ποδιών
όχι επαφή

6. Άμυνα

7. Συνδυασμός ντρίπλας

1

1. Πρόγραμμα Προπόνησης
Για παιδιά ηλικίας 10 χρονών.
Χρόνος: 1.30 λεπτά.
Υλικό: 10 μπάλες, δύο καλάθια.
Σκοπός: Εισαγωγή στο παιχνίδι
Αντικείμενο: Να μάθουν τα παιδιά τους 2 βασικούς κανόνες: α) όχι επαφή, β) όχι τρέξιμο
με την μπάλα στα χέρια.
Ζέσταμα: παιγνιώδεις ασκήσεις για την ανάπτυξη σωματικού σχήματος.
• Τρέξιμο με κλωτσιές προς τα πίσω κρατώντας την μπάλα πίσω απ’ την πλάτη.
• Τρέξιμο με τα γόνατα ψηλά και με την μπάλα μπροστά.
• Σε ζευγάρια καθιστά να δίνουν πάσες, κινώντας κυκλικά τον κορμό.
• Ξαπλωμένα μπρούμυτα ντριπλάρουν με το δεξί και το αριστερό χέρι.
Παιχνίδια:
• Κορόιδο: τρεις παίκτες ο ένας στη μέση. 5 παίκτες οι δύο στη μέση.
• Άμυνα – επίθεση
• 10 συνεχείς πάσες.
• Αμυντικό basket ball.
• 10 πάσες με δικαίωμα μιας ντρίπλας.
Διπλό 3 ή 4 ομάδες, η κάθε μια από 5 παιδιά. Οι αμυνόμενοι προσπαθούν να σταματήσουν
τους επιτιθέμενους να σουτάρουν ή να μεταβιβάσουν την μπάλα χωρίς όμως, σωματική
επαφή.
Όχι τρέξιμο με την μπάλα στα χέρια, πάσα και κόψιμο προς το καλάθι.

2

2. Πρόγραμμα προπόνησης
Παιδιά ηλικίας 10 χρονών.
Χρόνος: 1.20 λεπτά.
Υλικό: 10 μπάλες, δύο καλάθια.
Σκοπός: Η κίνηση χωρίς την μπάλα.
Αντικείμενα: Τρέξιμο, αλλαγή κατεύθυνσης, σταματήματα, κίνηση σ’ όλους τους χώρους
του γηπέδου.
Ζέσταμα:
• Να πετούν την μπάλα προς τις πλαινές γραμμές και να προσπαθήσουν να την πιάσουν
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πριν βγει από το γήπεδο, το ίδιο προς τις τελικές γραμμές.
Περπάτημα, πέταγμα της μπάλας μπροστά, αλλαγή κατεύθυνσης και πιάσιμο αφότου
αγγίξει το δάπεδο.
• Να πετάξουν την μπάλα ψηλά και να την πιάσουν αφού έχουν χτυπήσει παλαμάκια
αρκετές φορές μπροστά, πίσω και κάτω απ’ τα πόδια.
• Πετάνε την μπάλα μπροστά τρέχουν την πιάνουν με σταμάτημα πήδημα.
Παιχνίδια:
• Δέκα συνεχείς πάσες.
• Κυνηγητό με ντρίπλα σε ζευγάρια.
• Ο κυνηγός.
• Κυνηγητό με πάσες.
•

3

3. Πρόγραμμα προπόνησης
Παιδιά ηλικίας 10 χρονών.
Χρόνος: 1.30 λεπτά.
Υλικό: 10 μπάλες, 2 καλάθια.
Σκοπός: ντρίπλα - μπάσιμο.
Διδασκαλία: απλές αρχές τεχνικής.
Ζέσταμα:
• Ντριπλάρισμα αργό, γρήγορο, χτύπημα της μπάλας στο έδαφος ψηλό, χαμηλό, πολύ
ψηλό, πολύ χαμηλό.
• Ντριπλάρισμα σε σταθερή θέση και με το άκουσμα του σήματος τρέξιμο, αλλαγή χεριών,
κατεύθυνσης και ταχύτητας, ανάποδο περπάτημα.
• Ντρίπλες ακολουθώντας τις γραμμές και τους κύκλους του γηπέδου.
Κύριο μέρος:
Ντρίπλες, σταματήματα, πιάσιμο της μπάλας.
Ντρίπλα στο γήπεδο, όταν ακουστεί το σήμα κυλιούνται στο δάπεδο, σηκώνονται πιάνουν
την μπάλα και αρχίζουν τις ντρίπλες ξανά.
Ντίπλες – μπάσιμο.
Από την κεντρική γραμμή πετάνε την μπάλα μπροστά. Τρέχουν την πιάνουν, ντρίπλα
μπάσιμο.
Παιχνίδια:
• Το ρολόι.
• Σκυταλοδρομία καλαθιού με πάσες.
• Σκυταλοδρομία με ντρίπλα μπάσιμο και αμυντική μετάτοπιση.
4. Πρόγραμμα προπόνησης
Παιδιά ηλικίας 10 χρονών.
Χρόνος: 1. 35 λεπτά

4
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Υλικό: 10 μπάλες, 2 καλάθια.
Σκοπός: προσαρμογή στο ομαδικό παιχνίδι.
Ζέσταμα:
• Όλοι οι τύποι περπατήματος (στις φτέρνες, στις μύτες)
• Αλματάκια με την μπάλα ανάμεσα στους αστραγάλους.
• Σε ζευγάρια, ο ένας ξαπλωμένος με την μπάλα ανάμεσα στους αστραγάλους, σηκώνει
τα πόδια και την περνάει στον άλλο που στέκεται όρθιος. Επανάληψη αλλαγή θέσεων.
• Τρέξιμο στο γήπεδο, με σήμα πετάνε την μπάλα ψηλά, πηδάνε την πιάνουν και την
προστατεύουν.
Κύριο μέρος: Ζευγάρια μια μπάλα
• Ο ένας πετάει την μπάλα ψηλά, ο άλλος πηδάει και την πιάνει.
• Πάσες με τα δύο χέρια στο στήθος, πάσες σκαστές, πάσες πάνω απ’ το κεφάλι.
• Ζευγάρια πλάτη με πλάτη, πάσα πάνω απ’ το κεφάλι και κάτω απ’ τα πόδια.
• Πάσα στο ταμπλώ πιάσιμο της μπάλας και πάσα στον άλλο. Αυτός ντρίπλα και πάσα
στον συμπαίκτη του τελειώνουμε με μπάσιμο.
Παιχνίδια:
• Αμυντικό basket ball
• παρεμπόδιση
Διπλό: στόχοι:
• Πολλές πάσες λίγες ντρίπλες.
• Αποστάσεις
• Ρυθμός αργά – γρήγορα.

5

5. Πρόγραμμα προπόνησης
Παιδιά ηλικίας 10 χρονών.
Χρόνος: 1.10 λεπτά.
Υλικό: 10 μπάλες, 2 καλάθια.
Σκοπός: 1 εναντίον 1, 2 εναντίον 2, 3 εναντίον 3.
Ζέσταμα:
Αναπνευστική εξάσκηση:
• Εισπνοή – εκπνοή με το ένα ρουθούνι.
• Εισπνέουν με τη μύτη και μετρούν δυνατά καθώς εκπνέουν.
• Ξαπλωμένα ανάσκελα με τη μπάλα στο στήθος ή στη κοιλιά εισπνέουν και εκπνέουν
παρατηρώντας την κίνηση της μπάλας καθώς πηγαίνει πάνω – κάτω.
• Φυσούν μπαλάκια πινγκ – πονγκ στο δάπεδο.
Ισορροπία
• Ντρίπλα πηδώντας στο ένα πόδι.
• Ντρίπλα με τα μάτια κλειστά.
• Ντριπλάρουν στο γήπεδο και μόλις ακουστεί το σήμα στέκονται όρθιοι, στο ένα πόδι.
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Κύριο μέρος:
• Ζευγάρια από μια μπάλα ντριπλάρουν προσπαθούν να ακουμπήσει ο ένας το γόνατο του
άλλου
• Η ίδια άσκηση αλλά προσπαθούν να κλέψουν την μπάλα.
Παιχνίδια:
• Ένας εναντίον ενός.
• Δυο εναντίον δύο.
• Μαχητικό basket ball.

Η

Σ

Η
ΗΝΙΚ ΟΜΟ

ΟΣΦΑΙΡΗΣ

ΛΛ

ΑΘ

Ε

www.basket.gr

ΟΝΔΙΑ ΚΑΛ
ΣΠ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Αναπτυξιακού Προγράμματος

47

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ
πρόγραμμα

Ηλικίες: 13-15 ετών
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ΕΠΙΘΕΣΗ

Η επιθετική ολοκλήρωση του αθλητή – της αθλήτριας ξεκινάει απ’ την ουσιαστική γνώση
και εκτέλεση της ΒΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ.
Συνεχίζεται με την καλή κίνηση χωρίς την μπάλα, μ’ ένα καλό ρεπερτόριο στην ατομική
επίθεση (διπλή απειλή – τριπλή απειλή), γνώση στις συνεργασίες 2 και 3 ατόμων και
ολοκληρώνεται με το spacing και το timing, σε οποιαδήποτε κίνηση ομαδικής επιθετικής
τακτικής.
Εάν τηρείται το τρίπτυχο SPACING – SCREENING –TIMING, θα έχουμε μια καλή εικόνα
ομαδικής επίθεσης.

ΒΑΣΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

1. Ισορροπία σώματος.
Αφιερώνουμε μεγάλα ποσοστά στην προπόνηση μας σε βασικές στάσεις – σταματήματα
– στροφές – αλλαγή κατεύθυνσης.
2. Πάσα.
Οι ασκήσεις πάσας πρέπει να περιέχουν στατική θέση – κίνηση – άμυνα.
Τα ποσοστά επανάληψης κάθε είδους πάσας είναι:
• πάσα μ’ ένα χέρι 35%
• πάσα πάνω από το κεφάλι 35%
• πάσα με δύο χέρια 20%
• πάσα μ’ ένα χέρι σκαστή 10%.
3. Nτρίπλα.
Η ντρίπλα πρέπει να χρησιμοποιείται:
• Για την βελτίωση της γωνίας πάσας
• Σαν επιθετικό όπλο
• Για ν’ αποφύγουμε μια παγίδα
• Για την μετακίνηση της μπάλας
Η υπερβολική ντρίπλα καταστρέφει το παιχνίδι.
Δεν υπάρχει χειρότερο βίωμα από την κατάχρηση ντρίπλας. Καταστρέφει στην
κυριολεξία την ανάπτυξη του παιχνιδιού και να σκεφτεί κανείς πόσο πιο εύκολα και γρήγορα
γίνονται τα πάντα με μια απλή πάσα.
Δεν υπάρχει παίκτης – παίκτρια στην ιστορία του μπάσκετ που να είναι πιο γρήγορος -η
από μια πάσα και μάλιστα ντριπλάροντας.
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4. Σουτ.
• Δεν είναι απαραίτητο να είναι καλός αθλητής –τρια για να είναι καλός σουτέρ. Πρέπει
να έχει μέτρια δύναμη και συγχρονισμό σε αυτά, μπορεί κάποιος που θέλει να
βελτιωθεί.
• Πολλοί παίκτες –τριες είναι καλοί σουτέρ στην προπόνηση και κακοί στον αγώνα.
Πρέπει να εξομοιώσει τις συνθήκες του αγώνα στην προπόνηση, π.χ. να σουτάρει όταν
είναι κουρασμένος, να σουτάρει με πίεση ή ακόμα και με φωνές κ.α..
• ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ: Πολλοί παίκτες –τριες γνωρίζουν τη βασική τεχνική , αλλά δεν
μπορούν να συγκεντρωθούν. Μην το αγνοήσετε αυτό πρέπει να δουλέψετε πάνω σε
αυτό.
• ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ: εάν γνωρίζει ο αθλητής - αθλήτρια καλά την τεχνική του σουτ
αυξάνεται η αυτοπεποίθηση του και αυτό γιατί ο εγκέφαλος καταγράφει κάθε ευστοχία
και κάθε αστοχία. Έτσι πρέπει στην προπόνηση να βάζει περισσότερα από όσα χάνει,
άρα η προπόνηση με βάση αυτό, θα πρέπει να έχει την παρακάτω λογική: εάν χάσει
2 συνεχόμενα σουτ, αντί να μείνει εκεί που είναι ή να αλλάξει θέση και να πάει πιο πίσω,
πλησιάζει πιο κοντά και κάνει σουτ μέχρι να βάλει 3 στη σειρά, μετά αλλάζει.
• Να μη σουτάρει μετά από πολλά Βάρη ή ακόμα όταν τα πόδια είναι πολύ κουρασμένα.
• Εάν έχει κακή μέρα στα σουτ, να μη σουτάρει άλλο να σταματήσει, και να ασχοληθεί
με κάτι άλλο στην προπόνηση . Δεν πρέπει ποτέ να φεύγει από την προπόνηση με την
αίσθηση ότι είναι κακός -η σουτέρ. Το αντίθετο μάλιστα.
ΤΕΧΝΙΚΗ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΟΥΤ
Πρέπει να γνωρίζει καλά την βασική τεχνική του σουτ: Πάντα υπάρχουν διαφορές
στο πως αυτή διδάσκεται, αλλά οι περισσότεροι προπονητές, διδάσκουν περίπου τα ίδια.
Ανεξάρτητα από αυτό είναι πολύ σημαντικό να επικεντρωθούμε στην τελειοποίηση αυτών
των βασικών πριν προσπαθήσουμε να μάθουμε και αλλά είδη σουτ.
1. Η μπάλα πρέπει να ελέγχετε από τα δάκτυλα και όχι από την παλάμη: Αυτό βοηθάει
στον έλεγχο της κατεύθυνσης και τη δημιουργία «φάλτσου» που είναι απαραίτητη όπως θα
δούμε και παρακάτω.
2. Την μπάλα την ελέγχει το χέρι που σουτάρει: ενώ το άλλο είναι μόνο για την ισορροπία
και το κοντρόλ, επίσης το βοηθητικό χέρι είναι πλάγια και όχι μπροστά.
3. Ευθυγράμμιση αγκώνα: ο αγκώνας πρέπει να είναι κοντά στο σώμα και στην ίδια
περίπου ευθεία με το καλάθι. Εάν ο αγκώνας είναι έξω και μακριά από το σώμα μπορεί να
αλλάξει την κατεύθυνση της πτήσης της μπάλας.
4. Απελευθέρωση: συνέχιση της κίνησης – σπάσιμο του καρπού, χαλαρά δάκτυλα . Η
απελευθέρωση της μπάλας πρέπει να γίνεται με τον καρπό και όχι εξ ολοκλήρου με το
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βραχίονα. Εάν χρησιμοποιεί το βραχίονα πάρα πολύ, θα έχει το πρόβλημα που ελέγχει την
απόσταση της μπάλας.
5. Το Καλάθι: υπάρχουν διάφορες γνώμες σχετικά με το που πρέπει να σημαδεύουμε
όταν σουτάρουμε.
α) Το Μπροστινό μέρος του καλαθιού: αυτό βοηθά να καθορίσει με ακρίβεια την κατεύθυνση,
αλλά μερικές φορές βλάπτει την απόσταση και την καμπύλη.
β) Το Πίσω μέρος του καλαθιού: μερικοί προπονητές προτείνουν αυτό για τους παίκτες –
τριες που σουτάρουν συνέχεια και πάρα πολύ απότομα. Το πρόβλημα είναι ότι εάν σουτάρει
από μακριά ο στόχος μπορεί να μπλοκάρει από την εικόνα που θα έχει.
γ) Το ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ του ΚΥΚΛΟΥ: Διαλέγει ένα αόρατο σημείο από όπου η μπάλα
θα περάσει άγγιχτη δεν θα ακουμπήσει πουθενά. Αυτή η επιλογή θέλει πολύ προπόνηση και
αυτοσυγκέντρωση, αλλά αν τα καταφέρει έχει το καλύτερο αποτέλεσμα.
6. Καμπύλη: όταν χρησιμοποιούμε καμπύλη στο σουτ αυξάνουμε την πιθανότητα να μπει
το καλάθι, ενώ ένα «ίσιο!!» σουτ για να μπει πρέπει να είναι ακριβές, ενώ με καμπύλη δεν
χρειάζεται να είναι τέλειο. Ο καλύτερος τρόπος να βελτιωθεί η καμπύλη είναι να σουτάρει
με στόχο να μην ακουμπά πουθενά η μπάλα δηλ. άγγιχτο.
7. Περιστροφή: το ιδανικό σουτ έχει φάλτσο στη μπάλα, το φάλτσο έχει σχέση με
το σωστό κράτημα της μπάλας . Με την περιστροφή που κάνει η μπάλα, αυξάνονται οι
πιθανότητες να μπει εάν η μπάλα χτυπήσει πάνω από το καλάθι (αντίστροφες στροφές).
8. Συγκέντρωση: όλα τα προηγούμενα είναι άχρηστα εάν δεν μπορείς να συγκεντρωθεί,
θα αναφερθούμε παρακάτω γι’ αυτό.
JUMP SHOT χωρίς ντρίπλα

Σημεία αναφοράς:
• Χρησιμοποίηση των ποδιών: Το Jump shot το χρησιμοποιούμε για να σουτάρουμε πάνω από
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κάποιον αντίπαλο. Δεν αλλάζουμε τίποτα, η τεχνική παραμένει ως έχει απλά προσθέτουμε
και το άλμα.
• Ρυθμός: Το πιο δύσκολο πράγμα είναι ο συγχρονισμός του άλματος και του σουτ. Τα
εξής είναι εξαιρετικά σημαντικά:
α) ισορροπία και άνεση σώματος.
β) Απελευθέρωση της μπάλας στο ψηλότερο σημείο του άλματος..
γ) Προσγείωση στο ίδιο σημείο με την απογείωση.
• Απόσταση: Όταν μαθαίνει το Jump shot, ξεκινά κοντά με μικρά άνετα άλματα και όταν
μάθει καλά την κίνηση και το ρυθμό, τότε βγαίνει σιγά - σιγά προς τα έξω. ΜΗ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΙ
να πάει έξω από το «βεληνεκές του» θα χαλάσει η τεχνική και θα χαθεί η αυτοπεποίθηση.
Ακόμα όσο μεγαλώνει η απόσταση, χρησιμοποιεί την δύναμη και των χεριών με αποτέλεσμα
να χαλάει η ακρίβεια και η ευστοχία.
• Βγαίνοντας από screen:
α) Να περάσει κοντά από τον σκρίνερ
β) Να προετοιμασθεί για το σουτ, πόδια, χέρια (την βασική στάση)
γ) Να βρει σωστό βηματισμό και ρυθμό
δ) Να μη χάσει την καθετότητα στο άλμα.
JUMP SHOT με ντρίμπλα

Σημεία αναφοράς:
• Χρησιμοποίηση της ντρίπλας για την απογείωση: Ντρίπλα – ισορροπημένο σταμάτημα
– έλεγχος του σώματος και σουτ . Η τελευταία ντρίπλα να είναι πιο δυνατή για να βοηθήσει
στο άλμα.
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• Ρυθμός: συγχρονισμός της ντρίπλας – σταματήματος – του άλματος και του σουτ.
α) Ισορροπία και άνεση σώματος.
β) Απελευθέρωση της μπάλας στο ψηλότερο σημείο του άλματος..
γ) Προσγείωση στο ίδιο σημείο με την απογείωση.
• Προστασία της μπάλας: τοποθετεί την μπάλα πλάγια.
• Με κατεύθυνση προς το καλάθι: Το σώμα να κοιτάζει πάντα το καλάθι . Όταν κάνει την
τελευταία ντρίπλα να είναι με γωνία (προωθητική).
• Απόσταση: Όταν μαθαίνει το Jump shot με ντρίπλα, ξεκινάει κοντά με μικρά άνετα άλματα
και όταν μάθει καλά την κίνηση και το ρυθμό, τότε βγαίνει σιγά - σιγά προς τα έξω.
• Περνώντας από screen:
α) Να περνάει κοντά από τον σκρίνερ
β) Να είναι έτοιμος να σουτάρει ανά πάσα στιγμή
γ) Να βρει σωστό βηματισμό και ρυθμό.
δ) Να μη χάσει την καθετότητα στο άλμα.
TO ΤΡΙΠΟΝΤΟ
Το 3ποντο είναι σημαντικό εργαλείο στο σύγχρονο Μπάσκετ και η ικανότητα να
σουτάρει καλά από μακριά βελτιώνει την άξια του σαν παίκτη - παίκτρια. Το πρόβλημα
είναι ότι πάρα πολλοί παίκτες –τριες που δεν έχουν την ικανότητα αυτή σουτάρουν πολλά
τρίποντα.
Σημεία αναφοράς:
• Πρέπει να έχει άνεση στην απόσταση: Μπορεί να αυξήσει το
βεληνεκές με Βάρη και μαθαίνοντας να χρησιμοποιεί τα πόδια και τα χέρια καλύτερα.
• Πρέπει να ξέρει να βάζει τα πόδια πίσω από την γραμμή.
• Πρέπει να γνωρίζει από που μπορεί να σουτάρει: (απόσταση ) με άνεση και σε ποια σημεία
του παιχνιδιού, να γνωρίζει το ποσοστό ευστοχίας του, που θα του επιτρέπει να κάνει
τρίποντο πχ. αν έχει 20% !!!!!!!!.
• Όταν κάνει προπόνηση για 3ποντο μπορεί να σουτάρει και μέσα από την γραμμή: Στον
αγώνα εξ αιτίας της αδρεναλίνης μπορεί να αυξήσει το βεληνεκές περίπου 1 μέτρο.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΛΗ
Αποφασιστικότατος παράγοντας στην έκβαση ενός αγώνα. Εδώ τα περισσότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παίκτες είναι εγκεφαλικά.
Σημεία αναφοράς:
• Τεχνική: δεν αλλάζει τίποτα σε σχέση με το σουτ.
• Προετοιμασία: η επικοινωνία με τους συμπαίκτες και τον προπονητή του τελείωσε.
• Ηρεμία: παίρνει μια βαθιά ανάσα και χρησιμοποιεί οποιαδήποτε τεχνική χαλάρωσης.
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• Στυλ: μένει σταθερός σε ένα συγκεκριμένο στυλ.
• Θετική σκέψη: σκέφτεται την βολή σαν ένα κερδισμένο πόντο.
• Συγκέντρωση: βρίσκει την τεχνική αυτοσυγκέντρωσης, και προπονείται σε αυτήν.

****οποιεσδήποτε ασκήσεις και αν χρησιμοποιεί θα πρέπει να προσπαθεί να ελέγξει τα
παραπάνω σημεία. Το πιο σημαντικό είναι να βάζει πάντα στόχο, η μπάλα να μπει στο
καλάθι άγγιχτη, να μη διστάζει να χρησιμοποιεί αντίξοες συνθήκες για την εκτέλεση
της βολής. ( π.χ φωνές, κόψιμο του ρυθμού του, κ.α ).
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ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΟΥΤ
Βασικοί Λόγοι

Λύσεις

Πρόβλημα 1

Κοντό σουτ

• Κουρασμένα πόδια
• Ελλιπής χρησιμοποίηση των ποδιών.
• Έλλειψη καμπύλης.
• «Φτωχή» συνέχιση της κίνησης.
• τα μάτια ακολουθούν την μπάλα.
• Έλλειψη συγκέντρωσης.

• Ξεκούραση στα πόδια .
• συγκέντρωση στο άγγιχτο σουτ.
• άσκηση για σπάσιμο καρπού.
• Κοντινό σε απόσταση σουτ.

Πρόβλημα 2

Μια κοντά μια μακριά

• Υπερβολική χρησιμοποίηση των χεριών.
• Κακή προσγείωση.
• Δεν απελευθερώνετε η μπάλα στο
ανώτατο σημείο του άλματος.

• Μείωση της απόστασης.
• Σπάσιμο Καρπού.
• Συνέχιση της κίνησης.
• Ρυθμικά σουτ με ταμπλό.

Πρόβλημα 3

Η μπάλα φεύγει δεξιά η αριστερά

• Δεν υπάρχει συνέχιση της
κίνησης προς το καλάθι.
• Στρίβει τον καρπό μετά το Σουτ.
• Μη ευθυγράμμιση του αγκώνα
• Λανθασμένη προσγείωση.

• Σουτ στον εαυτό του .
• Σπάσιμο καρπού .
• Προσγείωση στο σημείο
απογείωσης.

Πρόβλημα 4

Η μπάλα δεν παίρνει αντίστροφες στροφές

• Κακό κράτημα της μπάλας.
• Χρησιμοποίηση της παλάμης.
• Όχι σπάσιμο καρπού.
• Κακή καμπύλη.

• Σουτ στον εαυτό του.
• χρησιμοποίηση ειδικών
βοηθημάτων.

Πρόβλημα 5

Άστοχα σουτ με ταμπλό

• Προσέχει το στεφάνι αντί για το
ταμπλό.
• Η μπάλα δεν κτυπάει στο στόχο
καθώς κατεβαίνει.

• Παρατήρηση του στόχου.
• Σημαδεύει τον στόχο.
• Αυξάνει την καμπύλη.

Πρόβλημα 6

Χαμηλό ποσοστό ευστοχίας

• Κακή επιλογή σουτ.
• Χωρίς ισορροπία .
• Εκτός βεληνεκούς.
• Μεγάλη αμυντική πίεση.
• Είδη σουτ που δεν χρησιμοποιεί.

• Επανεκτίμηση του παίκτη
• Βγάλε τον παίκτη από το παιχνίδι!
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REBOUND
Το αποτέλεσμα ενός αμφίρροπου αγώνα πολλές φορές κρίνεται απ’ την ικανότητα
των παικτών – παικτριών στη διεκδίκηση των αμφισβητούμενων περιπτώσεων κατοχής της
μπάλας. Τα rebounds είναι δυνατόν να χαρίσουν την νίκη στην ομάδα που θα κατορθώσει να
τα ελέγξει κατά τον αποτελεσματικότερο τρόπο.
Ένα αμυντικό ή επιθετικό rebound εξαρτάται τόσο απ’ την τεχνική κατάρτιση του παίκτη – της
παίκτριας, όσο κι απ’ την φυσική του δομή. Δεν παραβλέπεται όμως και το ψυχοπνευματικό
επίπεδο του παίκτη – της παίκτριας, σαν ένας σημαντικός παράγοντας στον τομέα αυτό του
basketball.

1.
2.
3.
4.

Σημεία αναφοράς για το αμυντικό rebound
Άλμα – προστασία της μπάλας – α’ πάσα.
Block out – δυνατή πλευρά.
Block out – αδύνατη πλευρά με κίνηση πάντα προς τον αθλητή - την αθλήτρια.
Ποτέ δεν κοιτάω την πτήση της μπάλας.
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ΒΑΣΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ | ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ BALL HANDLING

ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΠΑΛΑ
ΣΚΟΠΟΣ: Η καλή επαφή των αθλητών - αθλητριών με την μπάλα.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: • Η σωστή εκτέλεση της τεχνικής.
• Υψηλή ντρίπλα: κίνηση αγκώνα – καρπού – δακτύλων.
• Χαμηλή ντρίπλα: κίνηση καρπού – δακτύλων – ισορροπία σώματος.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Όλοι οι αθλητές - αθλήτριες από μια μπάλα.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: • Η κάθε άσκηση διαρκεί από 30'' - 60''.
• Μπορούν να γίνουν 2 – 3 επαναλήψεις σε κάθε άσκηση.
1. Τελική – προσωπική: η μπάλα γύρω από την μέση.
Προσωπική – κέντρο: οκτάρια ανάμεσα στα πόδια.
Επιστροφή συνδυασμός και των δύο.

2. Aνεβοκατέβασμα της μπάλας (σαπούνισμα)
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3. Πάσα με τα δάκτυλα από το ένα χέρι στο άλλο πάνω από το κεφάλι (πλάγια τεντωμένα τα
χέρια). Πέταγμα πίσω και πάνω από την πλάτη από το ένα χέρι στο άλλο.
4. Πάσες volley χαμηλή – ψηλή.
5. Με τα δύο χέρια πέταγμα ψηλά και πιάσιμο μια φορά μπροστά και μια πίσω.
6. Περιφορές της μπάλας γύρω από τα πόδια – την μέση – το κεφάλι.
7. Προβολή του ποδιού μπροστά, ντρίπλα με το ίδιο χέρι μπρος – πίσω.
8. Οχτάρια με αναπηδήσεις, 5 ντρίπλες αλλαγή, 4, 3, 2, 1.
9. Ζευγάρια πλάτη – πλάτη ντρίπλα με το ίδιο χέρι. Με το σύνθημα του coach αλλαγή χεριού
και προσπάθεια για κλέψιμο.
10. Κράτημα της μπάλας στην πρόταση – την αφήνουμε – χτυπάμε παλαμάκια – την
ξαναπιάνουμε πριν αυτή χτυπήσει το πάτωμα. Βαθμός δυσκολίας 2, 3 παλαμάκια.
11. Πέταγμα της μπάλας πολύ ψηλά – παλαμάκια 1,2,3,4,5 – πιάσιμο της μπάλας από πίσω.
12. Σκάσιμο της μπάλας πολύ δυνατά κάτω από μπροστά – άλμα - rebound.
13. Πέταγμα της μπάλας ψηλά – μόλις αναπηδήσει στο έδαφος ξεκινάμε αμέσως ντρίπλα.
Με τον ίδιο τρόπο
• Πιάνω την μπάλα πριν σκάσει κάτω.
• Πιάνω την μπάλα μόλις σκάσει κάτω.
14. Δέκα ντρίπλες με το κάθε χέρι στο ύψος του ώμου.
15. 5 ντρίπλες δεξιά – σταυρωτή – 5 αριστερά (4, 3, 2, 1). Την ίδια άσκηση με ραχιαία
αλλαγή.
16. τα πόδια ανοιχτά και λυγισμένα.
Περιφορές γύρω από το ένα πόδι – το άλλο – οκτάρια ανάμεσα από τα δύο.
Το ίδιο με ντρίπλα.
17. αφήνω – πιάνω την μπάλα εμπρός – πίσω με σκάσιμο της μπάλας ανάμεσα στα πόδια.
Το ίδιο χωρίς σκάσιμο. Ένα χέρι εμπρός – ένα πίσω και αλλαγές χεριών διατηρώντας την
μπάλα στον αέρα ανάμεσα στα λυγισμένα πόδια.
18. ντρίπλα στο ίδιο σημείο ανάμεσα στα πόδια με τα χέρια να αλλάζουν θέσεις μπρος
– πίσω από τα πόδια (πεταλούδα).
19. ξαπλωμένοι στο δάπεδο – ντρίπλα με τα δάκτυλα. 1,2,3,4,5 και με τα δύο χέρια.
20. στα γόνατα χτύπημα της μπάλας με την παλάμη αναπήδηση και πολύ χαμηλή και γρήγορη
ντρίπλα. Το ίδιο αλλά το χτύπημα να γίνεται με την άλλη πλευρά της παλάμης.
21. ανοιχτά πόδια – χτύπημα της μπάλας ανάμεσα στα πόδια και πιάσιμο από πίσω.
Από πίσω προς τα εμπρός λυγίζουμε το σώμα και προσπαθούμε να περάσουμε την μπάλα
ανάμεσα από τα πόδια και να την πιάσουμε μπροστά.
22. Ντρίπλα με δύο μπάλες: ο, η κάθε αθλητής, αθλήτρια έχει δύο μπάλες.
• Ντριπλάρει σε στατική θέση ταυτόχρονα και τις δύο μπάλες.
• Ντριπλάρει εναλλάξ δεξιά – αριστερά.
• Η ίδια άσκηση με περπάτημα ή τρέξιμο.
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ

1. Αλλαγή κατεύθυνσης
ΣΚΟΠΟΣ: Η εξάσκηση στην αλλαγή κατεύθυνσης.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Το πρώτο βήμα μικρό το δεύτερο μεγαλύτερο.
Χαμηλά το κέντρο βαρους.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Οι αθλητές - αθλήτριες τρέχουν κατά μήκος της πλάγιας γραμμής και όπου
συναντήσουν γωνία κάνουν αλλαγή κατεύθυνσης.

2. Σταματήματα και στροφές
ΣΚΟΠΟΣ: Η εκμάθηση των σταματημάτων και των στροφών (pivot).
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Λυγισμένα γόνατα, κατά το σταμάτημα βηματισμό η στροφή να γίνεται
στο σταθερό πόδι. Οι στροφές γίνονται στη μύτη και όχι στο πέλμα του ποδιού.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Οι αθλητές - αθλήτριες τρέχουν κατά μήκος της πλάγιας γραμμής και όπου
συναντήσουν γωνία, κάνουν σταμάτημα πήδημα – βηματισμό. Στην συνέχεια κάνουν πρόσθια ή ραχιαία στροφή.
3. Σταματήματα
ΣΚΟΠΟΣ: Εξάσκηση στα σταματήματα.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Χαμηλό Κέντρο Βάρους.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Οι αθλητές - αθλήτριες αραιωμένες πίσω απ’ την τελική γραμμή, τρέχουν όλες
μαζί και με το σφύριγμα κάνουν σταμάτημα πήδημα ή βηματισμό. Σταματούν σε διάφορα
σημεία του γηπέδου ανάλογα με τα σφυρίγματα.
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ: Η ίδια άσκηση με την διαφορά όταν σταματάνε κάνουν και στροφή.

4. Παραδείγματα παιχνιδιών – ασκήσεων ισορροπίας
• Ντρίπλα πηδώντας στο ένα πόδι (σε σταθερή θέση ή εν κινήσει)
• Περπάτημα στις μύτες, στις φτέρνες.
• Τρέξιμο στο γήπεδο, σταμάτημα με το σφύριγμα, πηδούν ψηλά, γυρνούν προς την άλλη
κατεύθυνση και ξανατρέχουν.
• Ανάποδο περπάτημα.
• Να στέκονται ακίνητες, κρατώντας την μπάλα και με τα πόδια ανοικτά. Να κάνουν πλήρη
αναστροφή πηδώντας και να προσγειωθούν ακριβώς στην ίδια θέση. (πρώτα στη μια
κατεύθυνση και μετά στην άλλη).
5. Αμυντικό γλίστρημα.
ΣΚΟΠΟΣ: Εκμάθηση του αμυντικού γλιστρήματος.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Να μην σταυρώνουν τα πόδια. Να μην ανεβοκατεβαίνει, το ΚΒ του
σώματος δεξιά, πρώτο βήμα το δεξί πόδι και αντίστοιχα με το αριστερό.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΝΤΡΙΠΛΑΣ & ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ

1. Οι αθλητές - αθλήτριες αραιωμένοι στην τελική γραμμή έχοντας από μια μπάλα Ντριπλάρουν με το δεξί χέρι και σε 3 σημεία (προέκταση γραμμής της ελεύθερης βολής
– κεντρικής γραμμής – προέκταση γραμμής της ελεύθερης βολής) κάνουν σταμάτημα
πήδημα, ντριπλάροντας ταυτόχρονα την μπάλα. Επιστρέφουν με το αριστερό χέρι.
• Η άσκηση επαναλαμβάνεται με σταμάτημα – βηματισμό.
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2. οι αθλητές - αθλήτριες ντριπλάρουν πάνω στη γραμμή του τρίποντου κοιτώντας το καλάθι.
Η άσκηση γίνεται με το δεξί και το αριστερό χέρι.

3. οι αθλητές - αθλήτριες στην τελική γραμμή σύμφωνα με το σχήμα. Ξεκινούν ντριπλάροντας και όταν φθάσουν στο προκαθορισμένο σημείο, κάνουν σταμάτημα – πήδημα ή
σταμάτημα βηματισμό.
• Στην συνέχεια ραχιαία ή πρόσθια στροφή, πάσα στήθους και πηγαίνουν στο τέλος της
σειράς.
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4. οι αθλητές - αθλήτριες σε ζευγάρια με μια μπάλα, κάνουν πάσες στήθους – υποδοχή της
μπάλας – μια ντρίπλα και πάσες στήθους, διασχίζοντας όλο το γήπεδο.

5. Παραλλαγές ντρίπλας.
Τοποθετούμε τους αθλητές - αθλήτριες σε μια σειρά πίσω απ’ την τελική γραμμή σύμφωνα
με το σχήμα. Ξεκινούν με ντρίπλα πάνω στην πλάγια γραμμή, σε κάθε γωνία και στους κώνους που συναντούν κάνουν:
• Σταυρωτή ντρίπλα
• Κάτω απ’ τα πόδια
• Ραχιαία ντρίπλα

6. Χωρίζουμε τους αθλητές - αθλήτριες σε ζευγάρια με μια μπάλα η κάθε μία. Αραιώνουν
σ’ όλο το γήπεδο και ενώ ντριπλάρουν προσπαθούν να κλέψουν την μπάλα ο ένας του άλλου.
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7. Οι αθλητές - αθλήτριες έχουν από μια μπάλα. Αραιώνουν στο μισό γήπεδο. Ντριπλάρουν
όλοι και ένας από αυτούς ονομάζεται κυνηγός που προσπαθεί ν’ ακουμπήσει κάποιον άλλο.
Μπορούμε ν’ αυξήσουμε τον αριθμό των κυνηγών.
8. Σκυταλοδρομία με ντρίπλα, μπάσιμο και αμυντική μετατόπιση.
Οι αθλητές - αθλήτριες χωρίζονται σε δύο ομάδες, τοποθετούνται σε μια σειρά πίσω από την
τελική γραμμή. Ο πρώτος της κάθε σειράς έχει από μια μπάλα. Με το σύνθημα ντριπλάρει
μέχρι το απέναντι καλάθι και κάνει μπάσιμο. Αφήνει την μπάλα κάτω, κάνει αμυντική
μετατόπιση μέχρι την κεντρική γραμμή, τρέχει με ταχύτητα και πιάνει όποια μπάλα θέλει και
με ντρίπλα, επιστρέφει και βάζει καλάθι.
Νικήτρια είναι η ομάδα που θα τελειώσει πρώτη ή αυτή που θα βάλει πρώτη ένα αριθμό
καλαθιών.

9. Χωρίζουμε τους αθλητές - αθλήτριες σε δύο ομάδες και τους τοποθετούμαι στις αντίθετες
γωνίες στο μισό γήπεδο. Όλοι έχουν από μια μπάλα. Οι δύο πρώτοι ξεκινούν ταυτόχρονα
και όταν συναντώνται κάνουν όλα τα είδη παραλλαγών της ντρίπλας και πηγαίνουν στο
τέλος της άλλης σειράς.
10. Πέντε περάσματα.
Μια σειρά πίσω από την τελική γραμμή με μια μπάλα η καθένας. Ο προπονητής στέκεται
στον κεντρικό κύκλο. Με το σύνθημα ξεκινάνε ντριπλάροντας ο ένας πίσω απ’ τον άλλο.
Όταν φθάσουν στον προπονητή κάνουν μια παραλλαγή ντρίπλας και βάζουν καλάθι.
Επιστρέφουμε με το αριστερό χέρι κάνοντας την ίδια παραλλαγή.
• Συνολικά κάνουν 5 διαφορετικά είδη ντρίπλας.
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Σχήμα 9

Σχήμα 10

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ

1. Πάσες με κίνηση.
Οι αθλητές - αθλήτριες χωρίζονται σε ομάδες των έξη. Μια μπάλα του μπάσκετ για κάθε
ομάδα. Χωρίζουμε την ομάδα ανά 3 παίκτες -τριες σε δύο σειρές αντιμέτωπες. Ο πρώτος
της σειράς δίνει πάσα και τρέχει στο τέλος της άλλης σειράς.
• Η άσκηση εκτελείται συνέχεια αλλάζοντας όλα τα είδη των μεταβιβάσεων.

Η

Σ

Η
ΗΝΙΚ ΟΜΟ

ΟΣΦΑΙΡΗΣ

ΛΛ

ΑΘ

Ε

www.basket.gr

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Αναπτυξιακού Προγράμματος

ΟΝΔΙΑ ΚΑΛ
ΣΠ

65

Σχήμα 1

2. Η ίδια τοποθέτηση και κίνηση με την άσκηση 1. Η διαφορά είναι ότι ο/η πασέρ μετά την
πάσα παίζει άμυνα και κινείται στο τέλος της σειράς.
3. Άσκηση τετράγωνο.
Οι αθλητές - αθλήτριες τοποθετούνται σε τετράγωνο σύμφωνα με το σχήμα. Η άσκηση
ξεκινάει με 2 μπάλες σε διαγώνια θέση. Αλλάζοντας είδη μεταβιβάσεων η μπάλα κινείται
δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα.
• ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ: Η άσκηση γίνεται με 4 μπάλες μεταβιβάζοντας πάντα στον δεύτερο της
κάθε σειράς.

4. Πάσα και κίνηση στην κενή γωνία.
Χωρίζουμε τους παίκτες -τριες σε τριάδες. Μία μπάλα η κάθε τριάδα σχηματίζει τετράγω-
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νο με τη μία γωνία κενή.
Ο/Η αθλητής - αθλήτρια κάνει πάσα στον άλλο και κινείται στην κενή γωνία.
• Η άσκηση γίνεται 3΄– 4΄.

Σχήμα 4

5. Πάσα και κίνηση με πλάγια βήματα.
3 ομάδες από 5 – 6 αθλητές - αθλήτριες τοποθετούνται σύμφωνα με το σχήμα.
Κάθε ομάδα έχει 2 μπάλες.
O 5 πασάρει στον 4 κινείται στην ευθεία του 1 με πλάγια βήματα και υποδέχεται την μπάλα.
Η άσκηση συνεχίζεται με το 5 να μεταβιβάζει την μπάλα όπου θέλει και στην συνέχεια να
υποδέχεται την άλλη μπάλα.
• Διάρκεια άσκησης 3΄- 4΄ με τους αθλητές - αθλήτριες ν’ αλλάζουν ρόλους.
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6. Πάσες σε ζευγάρια με κίνηση σε όλο το γήπεδο.
Οι αθλητές - αθλήτριες χωρισμένες σε ζευγάρια έχοντας από μια μπάλα.
Ξεκινούν κάτω απ’ το καλάθι με απόσταση 5 – 6 μέτρα για το κάθε ζευγάρι.
Τρέχουν κατά μήκος του γηπέδου και κάνουν πάσες.
ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ:
• Πάσες μετά από μια ντρίπλα
• Πάσες με 2 μπάλες το κάθε ζευγάρι.

7. Τρεις σειρές πάσες με κίνηση στο μισό γήπεδο.
Οι αθλητές – αθλήτριες χωρίζονται σε 3 γραμμές, σύμφωνα με το σχήμα.
1 πάσα στο 2 και κινείται προς του 2 και 3. Επιστροφή πάσας του 2 στον 1 και 1 πάσα στον
3. 2 τρέχει στο διάδρομο προς το καλάθι και 3 ντριπλάρει στο κέντρο, πάσα στο 2 για lay up.
Ο 1 πάει πίσω από την σειρά του 2, ο 2 πίσω από την σειρά του 3 και 3 πίσω από την σειρά
του 1 αφού πάρει το ρημπάουντ.
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΠΑΣΙΜΟ - ΣΟΥΤ

1. Ντρίπλα – μπάσιμο.
Μοιράζουμε τους αθλητές - αθλήτριες στα δύο καλάθια σε δύο σειρές για κάθε καλάθι.
Η δεξιά σειρά έχει από μια μπάλα.
• Ντρίπλα – μπάσιμο μ’ ένα βήμα - σουτ με την παλάμη πίσω απ’ την μπάλα.
• Ντρίπλα – μπάσιμο μ’ ένα βήμα – σουτ με την παλάμη κάτω απ’ την μπάλα.
• Ντρίπλα – μπάσιμο με δύο βήματα – μισό ραβερσέ.
• Η άσκηση γίνεται και από αριστερά.

2. Πάσα – μπάσιμο.
Τοποθετούμαι τους αθλητές - αθλήτριες στα 2 καλάθια σύμφωνα με το σχήμα.
ο κάθε αθλητής -τρια της δεξιάς σειράς έχει μια μπάλα.
• Πάσα απέναντι, επιστροφή πάσας, ντρίπλα, μπάσιμο.
• Πάσα απέναντι, επιστροφή πάσας, μπάσιμο, χωρίς ντρίπλα.
• Η άσκηση γίνεται και από αριστερά.

Η

Σ

Η
ΗΝΙΚ ΟΜΟ

ΟΣΦΑΙΡΗΣ

ΛΛ

ΑΘ

Ε

www.basket.gr

ΟΝΔΙΑ ΚΑΛ
ΣΠ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Αναπτυξιακού Προγράμματος

69

3. Ντρίπλα – μπάσιμο σ’ όλο το γήπεδο.
Οι αθλητές - αθλήτριες χωρίζονται σε ζευγάρια έχοντας από μια μπάλα.
Το πρώτο ζευγάρι έχοντας 1 μέτρο απόσταση ξεκινάει πίσω απ’ την τελική γραμμή
ντριπλάροντας ταυτόχρονα.
ο πρώτος αθλητής - αθλήτρια προσπαθεί να βάλει καλάθι χωρίς ο δεύτερος να τον προλάβει
και να τον ακουμπήσει.
• Στην επιστροφή αλλάζουν ρόλους.

4. Ντρίπλα – μπάσιμο – άμυνα.
Τοποθετούμαι τους αθλητές - αθλήτριες σε 2 σειρές πίσω απ’ το καλάθι. Το κάθε ζευγάρι
έχει μια μπάλα.
ο 1 κυλάει την μπάλα διαγώνια μέχρι την γωνία της ελεύθερης βολής.
ο 2 τρέχει διαγώνια και ακουμπάει την άλλη γωνία.
ο 1 πιάνει την μπάλα και κάνει μπάσιμο ενώ ο 2 προσπαθεί να παίξει άμυνα.
• Η άσκηση γίνεται και από τις δύο πλευρές.
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΟΥΤ

1. Από καθιστή ή εδραία θέση
1.1 Χωρίς Μπάλα: εκμάθηση της κίνησης του χεριού
Σημεία αναφοράς:
• Κάνει ένα σουτ για να τσεκάρουμε την κίνηση.
• ελέγχουμε τον αγκώνα του.
• Αρχίζουμε την άσκηση αργά για να ελέγχουμε όλες τις βασικές αρχές.
1.2 Με μπάλα
• Σουτ στον εαυτό του
• Σουτ στον απέναντι συμπαίκτη -τρια
• Σουτ με στόχο το καλάθι
• Σουτ με κίνητρο (απαιτητικό)
Σημεία αναφοράς:
• Προσοχή στην περιστροφή της μπάλας. Να γίνουν τόσο πολλές επαναλήψεις όσες
απαιτούνται.
• Μένει κοντά στο καλάθι και κάνει την κίνηση του σουτ - καρπού.
• Να μην χρησιμοποιεί τα πόδια του.

2. Από όρθια θέση
2.1 Με μπάλα χωρίς άλμα:
• Σουτ στον εαυτό του
• Σουτ στον απέναντι συμπαίκτη -τρια
• Σουτ σε συγκεκριμένη θέση, με στόχο να βάλει 6-7 στα 10.
• Σουτ με χρόνο (1΄ πόσα θα βάλει)
Σημεία αναφοράς:
• Προσοχή στην περιστροφή της μπάλας. Να γίνουν τόσο πολλές επαναλήψεις όσες
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απαιτούνται.
• Μένει κοντά στο καλάθι και κάνει την κίνηση του σουτ - καρπού.
• Να μην χρησιμοποιεί τα πόδια του.

3. jump shot χωρίς ντρίπλα
• Σουτ στον εαυτό του.
• Σουτ στον απέναντι συμπαίκτη -τρια.
• Σουτ σε συγκεκριμένη θέση, με στόχο να βάλει 6-7 στα 10.
• Σουτ με χρόνο. (σε 1΄ πόσα θα βάλει)
• Με κώνους ή καρέκλες (όπως βγαίνει από screen).
• Σουτ από δυο σημεία (σουτ - rebound – τρέξιμο στο άλλο σημείο με χρόνο από 30'' εως
60'', συγκέντρωση στα πατήματα των ποδιών).
• Με σταματήματα, (με το ένα –ένα πόδι), (με τα δυο).
• Με τρέξιμο σε όλο το γήπεδο (μακρινή πάσα, έλεγχος της ταχύτητας και απόκτηση
ισορροπίας στο σταμάτημα).
• Με αλλαγές κατεύθυνσης – ξεμαρκάρισμα.
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• Με εναλλαγές στην ταχύτητα.
• Με προσποιήσεις χωρίς ντρίπλα.
• Μετά από κακές πάσες.

• είναι σημαντικό να κάνει αυτές τις ασκήσεις σε συνθήκες αγώνα.
• προσπάθεια να βάζει καλάθια άγγιχτα.

4. jump shot με ντρίπλα
• Ξεκινάει στατικά με 3 ντρίπλες + μια δυνατή.
• Με σταματήματα, (με το ένα –ένα πόδι), (με τα δυο).
• Σουτ από δυο σημεία (σουτ - ρημπάουντ – τρέξιμο στο άλλο σημείο με χρόνο από 30''
εως 60'', συγκέντρωση στα πατήματα των ποδιών).
• Σουτ σε συγκεκριμένη θέση, με στόχο να βάλει 6-7 στα 10, η ίδια άσκηση και με χρόνο.
(σε 1΄ πόσα θα βάλει)
• Με κώνους ή καρέκλες (όπως περνάει από ένα σκρίν).
• Με κώνους ή καρέκλες (όπως περνάει από έναν αμυντικό παίκτη).
• Με τρέξιμο σε όλο το γήπεδο (έλεγχος της ταχύτητας και απόκτηση ισορροπίας στο
σταμάτημα).
• Με υπερπήδηση ενός χαμηλού εμποδίου.
• Με αλλαγές κατεύθυνσης – όλων των ειδών τις ντρίπλες.

• Με εναλλαγές στην ταχύτητα ( αν δούμε ότι υπάρχει βελτίωση αυξάνουμε την ταχύτητα).
• Μετά από όλων των ειδών τις προσποιήσεις.
• Δουλεύει μόνο την τελευταία ντρίπλα.
Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε μια λεπτομέρεια που είναι πολύ σημαντική.
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Όταν θέλουμε να περάσουμε από έναν αμυντικό παίκτη με ντρίπλα και να σουτάρουμε
χρησιμοποιώντας δυο ντρίπλες, θα πρέπει να τις χρησιμοποιήσουμε ως εξής:
α) δυο μεγάλες ή β) μια μικρή και μια μεγάλη .

****Σε όλες τις ασκήσεις ντρίπλας εννοείται
ότι θα εξασκήσουμε και τα δυο μας χέρια.

5. 3 πόντο
• Ξεκινάει στατικά με 3 ντρίπλες + μια δυνατή.
• Με σταματήματα, (με το ένα –ένα πόδι), (με τα δυο).
• Σουτ από δυο σημεία (σουτ - ρημπάουντ – τρέξιμο στο άλλο σημείο με χρόνο από 30''
εως 60'', συγκέντρωση στα πατήματα των ποδιών).
• Σουτ σε συγκεκριμένη θέση, με στόχο να βάλει 6-7 στα 10, η ίδια άσκηση
και με χρόνο. (σε 1΄ πόσα θα βάλει)
• Με κώνους ή καρέκλες (όπως περνάει από ένα σκρίν).
• Με κώνους ή καρέκλες (όπως περνάει από έναν αμυντικό παίκτη).
• Με τρέξιμο σε όλο το γήπεδο (έλεγχος της ταχύτητας και απόκτηση ισορροπίας στο
σταμάτημα).
• Με υπερπήδηση ενός χαμηλού εμποδίου.
• Με αλλαγές κατεύθυνσης – όλων των ειδών τις ντρίπλες.
• Με εναλλαγές στην ταχύτητα (αν δούμε ότι υπάρχει βελτίωση αυξάνουμε την ταχύτητα).
• Μετά από όλων των ειδών τις προσποιήσεις.
• Δουλεύει μόνο την τελευταία ντρίπλα.
6. Σταμάτημα βηματισμό ή πήδημα – σουτ.
Οι αθλητές - αθλήτριες τοποθετούνται σε 2 σειρές στα δύο καλάθια. Η δεξιά σειρά έχει από
μια μπάλα.
Ο πρώτος της μιας σειράς ντριπλάρει προς το καλάθι σταματάει με σταμάτημα βηματισμό
και σουτ.
Ο πρώτος της άλλης σειράς παίρνει ρημπάουντ και αλλάζουν θέσεις.
Μετά από αρκετές επαναλήψεις αλλάζουμε την ισορροπία σώματος κάνοντας σταμάτημα
– πήδημα.
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Σχήμα 6

7. Πάσα – σταμάτημα βηματισμό ή πήδημα – σουτ.
Η ίδια τοποθέτηση με την προηγούμενη άσκηση αλλά σουτάρουμε μετά από μεταβίβαση.
Ιδιαίτερη προσοχή δίνουμε στην ισορροπία του σώματος. Δηλαδή αν σταματάνε με βηματισμό ή με τα δύο πόδια.

8. Πάσα – ντρίπλα – σουτ.
Οι αθλητές - αθλήτριες σε ζευγάρια μοιράζονται στα 2 καλάθια. Το κάθε ζευγάρι έχει από
μια μπάλα.
ο 1 πάσα στον 2 και κινείται στη γραμμή της ελεύθερης βολής όπου υποδέχεται την μπάλα
από τον 2.
ο 2 κινείται προς τον 1, παίρνει πάσα χέρι με χέρι, κάνει μια ντρίπλα και σουτ.
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ο 1 στέκεται ακίνητος.
ο 2 ανάλογα το σταμάτημα μπορεί να κινηθεί αριστερά ή δεξιά.
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ: ο 2 σουτάρει κατευθείαν μπροστά από τον 1 ο οποίος στέκεται ακίνητος.
ο 1 παίρνει ρημπάουντ και αλλάζουν θέσεις.

9. Στροφές και σουτ.
Δύο ομάδες αθλητών - αθλητριών με 3 – 4 μπάλες η κάθε μια. Τοποθετούνται σε 2 σειρές
πίσω από την τελική γραμμή.
ο πρώτος αθλητής - αθλήτρια της κάθε σειράς κάνει αυτοπάσα, τρέχει πιάνει την μπάλα με
την πλάτη στο καλάθι.
• Κάνει πρόσθια στροφή στο εσωτερικό πόδι και σουτ.
• Κάνει ραχιαία στροφή στο εξωτερικό πόδι και σουτ.
• Κάνει πρόσθια στροφή απειλή στο καλάθι, μια ντρίπλα και σουτ.
• Κάνει ραχιαία στροφή, απειλή στο καλάθι, μια ντρίπλα και σουτ.
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10. Αυτοπάσα – Σταμάτημα βηματισμό ή πήδημα – σουτ.
Στην άσκηση αυτή αλλάζει η τοποθέτηση σε δύο σειρές με μέτωπο προς το καλάθι.
Η κάθε ομάδα έχει 3 – 4 μπάλες. Ο πρώτος της κάθε σειράς κάνει αυτοπάσα σε διάφορα
σημεία πιάνει την μπάλα κάνοντας σταμάτημα πήδημα ή σταμάτημα βηματισμό και σουτ.

11. σουτ στην σειρά.
Ο 1 δεν έχει μπάλα, κινείται προς το καλάθι και βγαίνει πλάγια όπου δέχεται πάσα από τον
2 και σουτάρει, ο 2 μόλις πασάρει κινείται κατά τον ίδιο τρόπο και βγαίνει στην αντίθετη
πλευρά, όπου δέχεται πάσα από τον 3 και σουτάρει. Συνεχίζεται η άσκηση κατά τον ίδιο
τρόπο.

12. παιχνίδι βολών.
Όλοι σε μια σειρά στην γραμμή των ελεύθερων βολών. Σουτάρει ο πρώτος της σειράς
και στην συνέχεια ο δεύτερος, αν ο πρώτος χάσει την βολή παίρνει το ρημπάουντ και
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ξανασουτάρει μέχρι να ευστοχήσει, αν ο δεύτερος ευστοχήσει πριν προλάβει ο πρώτος να
ευστοχήσει βγαίνει εκτός παιχνιδιού. Συνεχίζεται η άσκηση μέχρι να βγει ο νικητής.

13. σουτ σε δύο γραμμές.
Ο 1 τρέχει και παίρνει πάσα από τον 4, ο οποίος αφού πασάρει τρέχει και παίρνει την πάσα
από τον 2 κ.ο.κ..

14. σ’ όλο το γήπεδο ντρίπλα – πάσα – πάσα – σουτ.
Ο 1, 2, 5, 6 έχουν μπάλες. Ξεκινάνε ταυτόχρονα ντρίπλα οι 1 και 5 και πριν φθάσουν στο
κέντρο πασάρουν στους 3 και 7 αντίστοιχα.
Οι 3 και 7 έχουν κάνει κίνηση ξεμαρκαρίσματος V και βγαίνουν στην προέκταση της
προσωπικής, μόλις δεχθούν την πάσα, παίρνουν θέση τριπλής απειλής. Ο 1 κάνει αλλαγή
κατεύθυνσης και κινείται προς την μπάλα, δέχεται πάσα από τον 3 και σουτάρει.
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Σκοπός της άσκησης συγχρονισμός των δύο παικτών –τριών στην κίνηση τους, αλλαγή
κατεύθυνσης, πάσα στο έξω χέρι, σουτ.

Μπορούμε να κάνουμε:
• Lay up (δεξί – αριστερό με ανάλογη αλλαγή κατεύθυνσης)
• Σουτ
• Jump stop και lay up (με προσοχή στα βήματα)
• Προσποίηση για σουτ μια ντρίπλα δεξιά ή αριστερά και σουτ (με την ντρίπλα να φεύγω
μακριά από εκεί που σταμάτησα).
• Μισό lay up κ.ο.κ.
Οι 3 και 7 παίρνουν το ρημπάουντ και πάνε πίσω από τον 6 και τον 2 αντίστοιχα, ενώ οι 1 και
5 πηγαίνουν πίσω από τους 4 και 8 αντίστοιχα.
15. δύο σειρές στην baseline. Ο 1 χωρίς μπάλα, κινείται προς την άλλη πλευρά δέχεται
πάσα από τον 4 και σουτάρει, στην συνέχεια ο 4 αφού πασάρει κινείται προς την πλευρά που
ξεκίνησε ο 1 και δέχεται πάσα από τον 2 κ.ο.κ. Αυξάνουμε την απόσταση από το καλάθι.
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16. ο 1 χωρίς μπάλα από μια συγκεκριμένη θέση εκτελεί συνεχόμενα σουτ (15 το σύνολο)
δεχόμενος πάσες από τους υπόλοιπους. Οι άλλοι μαζεύουν το ρημπάουντ και τρέχουν για
να του ξαναδώσουν πάσα.

17. σουτ 1 λεπτού.
Ο 1 σουτάρει συνεχόμενα για 1 λεπτό από τις δύο θέσεις που έχουμε βάλει τους κώνους
μετρώντας ο ίδιος σύνολο αλλά και εύστοχα σουτ τα οποία εκτελεί.
Ο 2 παίρνει το ρημπάουντ – πάσα στον 3 και ο 3 πάσα στον 1. Αλλάζουν θέσεις στο τέλος
του λεπτού.

18. κινήσεις περιφερειακών παικτών-τριών
18.1 κίνηση περιφερεικού με αυτοπάσα
Αυτοπάσα - πιάσιμο της μπάλας και εκτέλεση επιθετικών κινήσεων – προσποιήσεων με
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μεγάλη σημασία στις λεπτομέρειες (τοποθέτηση ποδιών – χεριών – μπάλας).
Στην μια πλευρά με μέτωπο στο καλάθι και στην άλλη πλευρά με πλάτη στο καλάθι.
• Σταυρωτό βήμα – αλλαγή κατεύθυνσης
• Βήμα μπροστά – πίσω – μπροστά.
• Προσποίηση για σουτ και lay up
• Προσποίηση για lay up και σουτ
• Βήμα δισταγμού
• Προσποίηση για σουτ – ντρίπλα και jump shot.
Στα lay up να έχουμε διαφορετικά τελειώματα.
Αλλάζουμε πλευρές.

18.2 κίνηση περιφερειακού με ντρίπλα
Από την μια πλευρά κάνουμε πολύ γρήγορη ντρίπλα και σουτ και από την άλλη παραλλαγές
ντρίπλας και lay up.
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19. κινήσεις ψηλών
Δύο σειρές στην τελική γραμμή, ο πρώτος της κάθε γραμμής αυτοπάσα από την πλευρά του
εκτελεί διάφορες επιθετικές ενέργειες με πλάτη στο καλάθι – με μέτωπο προς το καλάθι.
• Μετωπιαία – ραχιαία στροφή.
• Ντρίπλες
• Προσποιήσεις
• Διάφορα είδη σουτ.
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ REBOUND

1. Ρημπάουντ και πρώτη πάσα.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ: Πιάσιμο – προστασία της μπάλας – στροφή – καλή πρώτη πάσα.
Οι αθλητές - αθλήτριες κάνουν follow πάσα στο ταμπλώ της πλευράς τους, παίρνουν το
ρημπάουντ και δίνουν πάσα στους αθλητές -τριες που βρίσκονται στη γωνία.
Στην συνέχεια ο ρημπάουντερ πηγαίνει στη γωνία και αυτός που ήταν στη γωνία στο τέλος
της σειράς.

2. Άσκηση block out.
Μια μπάλα σε κάθε κύκλο του γηπέδου.
Τρεις ομάδες των 4 – 6 αθλητών -τριών σε κάθε κύκλο του γηπέδου.
Οι αμυντικοί μέσα στον κύκλο. Οι επιτιθέμενοι έξω απ’ τον κύκλο.
Με το σύνθημα οι επιτιθέμενοι προσπαθούν να μπουν στον κύκλο και να πάρουν την μπάλα
ενώ οι αμυντικοί τους εμποδίζουν με κίνηση block out.
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3. Τρεις αθλητές - αθλήτριες άμυνα και τρεις επίθεση.
Οι επιτιθέμενοι αλλάζουν πάσες μεταξύ τους και κάνουν σουτ.
Οι αμυντικοί block out – rebound και αλλάζουν θέσεις.

4. 3 on 3 block out με κίνηση.
4.1 Ο προπονητής έχει την μπάλα. Οι επιτιθέμενοι κινούνται δεξιόστροφα. Κάποια στιγμή
ο προπονητής πετάει την μπάλα στο ταμπλώ. Οι αμυντικοί ρημπάουντ και πάσα στον
προπονητή. Αλλάζουν ρόλους.

4.2

3 on 3 block out με κίνηση – πιάσιμο της μπάλας αφού κτυπήσει στο έδαφος.
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Η ίδια άσκηση με την προηγούμενη. Η διαφορά είναι ότι οι αμυνόμενοι πιάνουν την μπάλα
αφού αυτή χτυπήσει στο έδαφος. Άρα μεγαλύτερη διάρκεια στην κίνηση του block out.

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Οι ατομικές επιθετικές ενέργειες έχουν σκοπό να διαταράξουν την αμυντική ισορροπία
της άμυνας με στόχο την εκτέλεση και τη δημιουργία.
Η ικανότητα του επιθετικού να έχει στο οπλοστάσιο του πολλά όπλα, του δίνει τη
δυνατότητα, να χρησιμοποιήσει το κατάλληλο σε σχέση με την τοποθέτηση της άμυνας.
Όλοι οι αθλητές και αθλήτριες θα περάσουν απ’ όλες τις θέσεις, θα διδαχθούν όλες
τις επιθετικές ενέργειες που θα επιλέξουμε οι οποίες θ’ αποτελέσουν τη βάση για την
ολοκλήρωσή τους.
Είναι απαραίτητο να χωρίσουμε τις επιθετικές ενέργειες σε δύο ομάδες συγκεκριμένων
κινήσεων, σε σχέση με το σημείο που θα πάρει ο αθλητής –η αθλήτρια την μπάλα. Αν η
αμυντική πίεση είναι μεγάλη και πάρει την μπάλα μακριά απ’ το καλάθι, σημαίνει ότι χάνει τη
δυνατότητα του άμεσου σουτ. Άρα βρίσκεται στη θέση της ΔΙΠΛΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ.
Εάν η αμυντική πίεση είναι μικρότερη ή αν ο αθλητής - η αθλήτρια ξεμαρκαριστεί σωστά,
μπορεί να δεχτεί την μπάλα κοντά στο καλάθι, έχοντας τη δυνατότητα α) να σουτάρει, β)να
πασάρει, γ) να διεισδύσει. ΑΡΑ βρίσκεται στη θέση της ΤΡΙΠΛΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ.
ΘΕΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ
Από αυτή την θέση μπορεί να επιλέξει έναν από τους παρακάτω τρόπους για ν’ αλλάξει
την ισορροπία της άμυνας, με στόχο την εκτέλεση ή την δημιουργία.
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1. ΣΤΑΥΡΩΤΗ ΝΤΡΙΠΛΑ
Μπορεί να γίνει όταν ο αμυνόμενος έχει απόσταση από τον επιτιθέμενο.
Σημεία προσοχής:
• Καλή ισορροπία σώματος.
• Χαμηλό Κ.Β. στο πέρασμα.
• Ταυτόχρονη αλλαγή κατεύθυνσης με την αλλαγή του χεριού.
• Ο πλησιέστερος ώμος προς τον αντίπαλο περνάει μαζί με την μπάλα.
2. ΝΤΡΙΠΛΑ ΚΑΤΩ ΑΠ’ ΤΑ ΠΟΔΙΑ
Χρησιμοποιείται όταν ο αντίπαλος είναι κοντά στον επιτιθέμενο.
Σημεία προσοχής:
• Καλή ισορροπία σώματος.
• Χαμηλό Κ.Β.
• Γρήγορο και γωνιακό χτύπημα κατά την αλλαγή του χεριού.
3. ΡΑΧΙΑΙΑ ΝΤΡΙΠΛΑ
Γίνεται σε κατά μέτωπο επίθεση και σε κοντινή απόσταση με τον αντίπαλο.
Σημεία προσοχής:
• Αλλαγή κατεύθυνσης των ποδιών.
• Το χέρι με το οποίο σπρώχνεται η μπάλα, πίσω απ’ την ράχη, να τεντώνει ώστε να έρθει η
μπάλα μπροστά.
4. ΝΤΡΙΠΛΑ μέσα – έξω
(προσποίηση με το σώμα και την μπάλα στην μια πλευρά – αλλαγή κατεύθυνσης και κινούμαι
προς την αντίθετη πλευρά.
Μπορεί να γίνει σε κοντινή ή μακρινή απόσταση απ’ τον αντίπαλο, ανάλογα με την ικανότητα
του αθλητή - της αθλήτριας.
Σημεία προσοχής:
• Καλή ισορροπία.
• Χαμηλό Κ.Β.
• Αλλαγή κατεύθυνσης.
• Εκρηκτική κίνηση προς τα εμπρός.
5. ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΝΤΡΙΠΛΑ
Χρησιμοποιείται όταν ο αντίπαλος είναι κοντά και υπάρχει επαφή με το σώμα.
Σημεία προσοχής:
• Χαμηλό Κ.Β.
• Η στροφή πρέπει να γίνεται ολόκληρη και όχι μισή.
• Καλή προστασία της μπάλας με το σώμα.
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• Μειονέκτημα ότι χάνεις την οπτική επαφή με τον αντίπαλο.
Κατά την διάρκεια των ασκήσεων πρέπει να δίνουμε μεγάλη προσοχή, όχι μόνο στη σωστή
εκτέλεση των συγκεκριμένων κινήσεων αλλά και με ποιόν τρόπο βάζουμε το καλάθι.
Ο τρόπος με τον οποίο βάζουμε καλάθι, πρέπει ν’ αλλάζει σε σχέση με τις πιθανές
τοποθετήσεις των αμυνομένων που έρχονται για βοήθεια.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ
1. Απλώνουμε 4 – 5 κώνους στο μισό γήπεδο σε διαγώνια τοποθέτηση. Όλοι οι παίκτες
- παίκτριες έχουν από μια μπάλα. Περνάμε τους κώνους χρησιμοποιώντας περιοδικά όλες
τις ντρίπλες. Τα περάσματα γίνονται μπροστά απ’ τους κώνους και όχι μετακίνηση slalom.
Τελειώνουμε την κίνηση με μπάσιμο. Η άσκηση γίνεται και από τις δύο πλευρές.

2. Απλώνουμε 3 κώνους στο μισό γήπεδο αλλά αρκετά κοντά. Οι αθλητές -αθλήτριες περνάνε
τους κώνους (όχι slalom) χρησιμοποιώντας σταυρωτή ντρίπλα – κάτω απ’ τα πόδια – ραχιαία.
Τελειώνουν την κίνηση με jump shot. Η άσκηση γίνεται και από τις δύο πλευρές.
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3. Τοποθετούμε δύο κώνους στη περιοχή της μεσαίας θέσης (middle post). Χρησιμοποιούμε
οδηγούς στην άσκηση. Δηλαδή λέμε κάθε φορά το πέρασμα που θα γίνεται. Σουτάρουμε μ’
ένα βήμα – μπάσιμο. Το σουτ γίνεται με το χέρι κάτω απ’ την μπάλα και με ταμπλώ.
Η κίνηση γίνεται με δεξί χέρι – ντρίπλα – πέρασμα προς το κέντρο ή με αριστερό χέρι
ντρίπλα – πέρασμα προς την τελική γραμμή. Η άσκηση γίνεται και από τις δύο πλευρές.

4. Τοποθετούμε δύο κώνους στο ύψος της γραμμής των τριών πόντων. Κάνουμε εναλλάξ
σταυρωτή, ραχιαία ντρίπλα. Μπάσιμο με κίνηση προς το κέντρο. Θέλουμε ο επιθετικός να
κινηθεί στο κέντρο διότι όλες οι αποστάσεις είναι μια πάσα, άρα είναι δύσκολες οι βοήθειες.
Το σουτ γίνεται α) κανονικά, β) με αλλαγή χεριού στον αέρα, γ) με ραβερσέ χωρίς ταμπλώ
και με ταμπλώ.
Η άσκηση γίνεται και από τις δύο πλευρές.
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5. Οι αθλητές - αθλήτριες σε μια σειρά με μια μπάλα ο καθένας. Δύο κώνοι στο ύψος της
γραμμής των 3 πόντων. Το πέρασμα απ’ τον κώνο είναι μέσα – έξω. Μετά το πέρασμα του
κώνου δύο γρήγορες ντρίπλες και jump shot.
Η άσκηση γίνεται και απ’ τις δύο πλευρές.

6. Τοποθετούμε τους παίκτες - τις παίκτριες σε μια σειρά στο κέντρο. Βάζουμε ένα κώνο
στο ύψος της γραμμής της ελεύθερης βολής. Οι αθλητές - αθλήτριες κινούνται με ντρίπλα
πάνω στο κώνο. Τελευταία στιγμή κάνουν σταυρωτή – κάτω απ’ τα πόδια – ραχιαία ντρίπλα
και μπάσιμο. Στην συνέχεια κάνουν jump shot.

7. Οι παίκτες - παίκτριες σε μια σειρά και από μια μπάλα ο καθένας. Βάζουμε 2 κώνους
στις προεκτάσεις της γραμμής της ελεύθερης βολής. Πέρασμα με ντρίπλα κάτω απ’ τα
πόδια ή σταυρωτή ή ραχιαία, στη συνέχεια δύο γρήγορες ντρίπλες και jump shot. Κατά την
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προσγείωση το στήθος πρέπει να είναι παράλληλο με το ταμπλώ. Αν ο αθλητής - η αθλήτρια
διορθώνει την τοποθέτησή του στον αέρα χάνει σημαντικά ποσοστά από την ευστοχία του.
Η άσκηση γίνεται και από τις δύο πλευρές.

8. Τοποθετούμε τους κώνους και τους αθλητές - τις αθλήτριες σύμφωνα με το σχήμα. Οι
παίκτες - παίκτριες ντριπλάρουν γρήγορα προς τον πρώτο κώνο. Εκεί αλλάζουν ταχύτητα
κάνουν μια ακόμη ντρίπλα και σουτάρουν μπροστά στον δεύτερο κώνο.
Η άσκηση γίνεται και από τις δύο πλευρές.

9. Επίθεση απ’ το κέντρο. Οι αθλητές - αθλήτριες ντριπλάροντας κινούνται με πλάγια βήματα
προς τον κώνο. Όταν έχουν επαφή κινούνται με δυναμικό δεξιό βήμα, ταυτόχρονα και δεξιά
ντρίπλα και σουτάρουν. Η δεύτερη επιλογή είναι κατά την επαφή αντίστροφη ντρίπλα και σουτ.
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Σχήμα 9

ΘΕΣΗ ΤΡΙΠΛΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ
Η θέση τριπλής απειλής έχει αναμφισβήτητα περισσότερα πλεονεκτήματα και δίνει τη
δυνατότητα μεγαλύτερης ποικιλίας επιθετικών ενεργειών.
Για να φθάσει ο αθλητής - η αθλήτρια σ’ αυτή την θέση πρέπει να ξέρει να ξεμαρκάρεται.
Επιλέγουμε δύο τρόπους που θεωρούμε ότι είναι μια καλή αρχή γι’ αυτές τις ηλικίες.
1. ΞΕΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑ V
Κατά την διάρκεια αυτής της κίνησης ο επιτιθέμενος πρέπει να κινηθεί προς το καλάθι και
στη συνέχεια να βγει προς τα έξω, με απότομη αλλαγή κατεύθυνσης. Η κίνηση του παίκτη
- της παίκτριας είναι σε σχήμα V και ποτέ σ’ ευθεία γραμμή. Είναι πολύ σημαντικό πριν ο
παίκτης - η παίκτρια κινηθεί προς τα έξω να πάει πρώτα προς την μπάλα και μετά προς τα
έξω. Μόνον έτσι θα μπορέσει ν’ αλλάξει την γωνία τοποθέτησης του αμυνόμενου.
2. ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ ΞΕΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑ
Σε ιδιαίτερη μεγάλη πίεση η χρησιμοποίηση της αντίστροφής στροφής είναι αρκετά
αποτελεσματική.
Ο επιθετικός κινείται προς τον αντίπαλο. Βάζει το εξωτερικό του πόδι ανάμεσα στα πόδια
του αμυνόμενου. Γυρίζει κρατώντας τον στην πλάτη του και βγαίνει προς τα έξω.
Η αποτελεσματικότητα της κίνησης εξαρτάται απ’ την αλλαγή ταχύτητας πριν βγει ο παίκτης
- η παίκτρια προς τα έξω για να υποδεχθεί την μπάλα.
Μετά το ξεμαρκάρισμα σημαντικό σημείο είναι η υποδοχή της μπάλας και η στροφή προς
το καλάθι. Το προτεταμένο εξωτερικό χέρι είναι ένας καλός στόχος για τον πασέρ, για μια
ασφαλή πάσα.
Όταν πάρουμε την μπάλα έχουμε την δυνατότητα να γυρίσουμε προς το καλάθι με
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3 τρόπους:
• Με σταθερό το εσωτερικό πόδι – μπροστινή στροφή.
• Με σταθερό το εξωτερικό πόδι – ραχιαία στροφή.
• Υποδοχή με σταμάτημα πήδημα.
Στην πρώτη περίπτωση πλησιάζουμε προς το καλάθι.
Στην δεύτερη περίπτωση απομακρυνόμαστε απ’ το καλάθι.
Στην Τρίτη περίπτωση χρειαζόμαστε μεγαλύτερο χώρο απ’ τον αμυνόμενο για να υποδεχτούμε
την μπάλα.
Κατά την διάρκεια της προπόνησης, πρέπει να δουλεύουμε και τους 3 τρόπους. Καλό θα
είναι στις ασκήσεις να βάζουμε τους παίκτες - τις παίκτριες σε ζευγάρια για να βελτιώσουνε
και την πάσα τους.
Μετά την στροφή του παίκτη - της παίκτριας προς το καλάθι, έρχεται η στιγμή της επίθεσης.
Σ’ αυτήν την περίπτωση πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες κινήσεις, με στόχο την αλλαγή της
αμυντικής ισορροπίας. Οι κινήσεις αυτές ονομάζονται προσποιήσεις.
Επιλέγουμε τρεις προσποιήσεις που καλύπτουν αυτή τη φάση μάθησης ανάλογα με τις
συγκεκριμένες ηλικίες:
1. ΣΤΑΥΡΩΤΟ ΒΗΜΑ
Ο αθλητής - η αθλήτρια δείχνει ότι θα κινηθεί προς μια κατεύθυνση και διεισδύει απ’ την
αντίθετη.
Σημεία προσοχής.
• Πριν από οποιαδήποτε κίνηση πάντα απειλούμε το καλάθι.
• Χαμηλό Κ.Β. κατά το πέρασμα.
• Προστασία της μπάλας.
• Το δεύτερο βήμα μεγαλύτερο του πρώτου.
• Ντρίπλα πριν σηκωθεί το σταθερό πόδι.
2. ΠΡΟΣΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΟΥΤ ΚΑΙ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ
Ο αμυνόμενος προσπαθώντας να κόψει το υποτιθέμενο σουτ, χάνει την ισορροπία του και
δίνεται η δυνατότητα στην επίθεση να κινηθεί προς το καλάθι.
Σημεία προσοχής
• Τα πόδια μετά την στροφή, πάντα σε θέση ετοιμότητας.
• Η προσποίηση γίνεται με το σώμα απ’ τη μέση και πάνω.
• Προστασία της μπάλας.
• Κατά την προσποίηση τα πόδια να βρίσκονται σε θέση σουτ.
3. ΠΡΟΣΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΚΑΙ ΣΟΥΤ
Είναι μια δύσκολη κίνηση, που στην αρχή πρέπει να γίνεται σε μικρή απόσταση απ’ το
καλάθι.
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Ένα μικρό βήμα προς το καλάθι, ότι δήθεν πάμε για διείσδυση, επιστροφή στη θέση ετοιμότητας και σουτ.
Σημεία προσοχής
• Το βήμα της προσποίησης μικρό.
• Μετακίνηση του Κ.Β. στο πόδι της προσποίησης.
• Προστασία της μπάλας.
• Τράβηγμα του ποδιού στη σωστή θέση.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΡΙΠΛΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ
1. Τοποθετούμε τους αθλητές - τις αθλήτριες σε δύο σειρές. ο 4 δίνει πάσα με το ένα χέρι
στον 1 ο οποίος κάνει ξεμαρκάρισμα V, στροφή στο καλάθι και κατευθείαν μπάσιμο. ο 1
παίρνει την μπάλα και αλλάζουν θέσεις με τον 4.

2. O 4 πάσα στον 1. ο 1 αντίστροφο ξεμαρκάρισμα και άμεση διείσδυση.
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Με αυτή την τοποθέτηση των αθλητών -τριών, αλλάζουμε συνέχεια οδηγούς, στην πάσα,
στο ξεμαρκάρισμα, στις προσποιήσεις αλλά και στον τρόπο που σουτάρουν.
3. Πάσα στήθους – αντίστροφο ξεμαρκάρισμα – προσποίηση για σουτ – διείσδυση.
4. Πάσα με το ένα χέρι – ξεμαρκάρισμα V – σταυρωτό βήμα – 2 ντρίπλες – σουτ.
5. Πάσα πάνω απ’ το κεφάλι – ξεμαρκάρισμα V – προσποίηση για διείσδυση – σουτ.
6. Πάσα με το ένα χέρι – ξεμαρκάρισμα V – προσποίηση για διείσδυση – προσποίηση για
σουτ και μπάσιμο.
7. Τοποθετούμε τους αθλητές - τις αθλήτριες σε δύο παράλληλες σειρές. Το ξεμαρκάρισμα
πρέπει να γίνεται κάθετα προς το καλάθι και μετά έξω. Από αυτή τη θέση επαναλαμβάνουμε
όλες τις προσποιήσεις.

8. Τοποθετούμε τους αθλητές - τις αθλήτριες σύμφωνα με το σχήμα. ο 2 κάνει κάθετη
κίνηση ξεμαρκαρίσματος και καταλήγει στη μεσαία θέση (middle post). ο 1 πασάρει με τα
δύο χέρια πάνω απ’ το κεφάλι.
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ο 2 κινείται προς την τελική γραμμή και βάζει καλάθι.
Απ’ την τοποθέτηση και κίνηση σύμφωνα με το σχήμα μπορούμε ν’ αλλάζουμε οδηγούς
πάσας και κίνησης απ’ το middle post.
9. Σκαστή πάσα – 2 ντρίπλες προς το κέντρο – στροφή και jump hook.
10. Πάσα με τα δύο χέρια πάνω απ’ το κεφάλι. Εξωτερικό πίβοτ – ραχιαία στροφή – jump
shot.
11. Η ίδια τοποθέτηση αλλά απ’ την άλλη πλευρά. Πάσα με τα δύο χέρια πάνω απ’ το κεφάλι. Δύο ντρίπλες – jump hook.

12. Πάσα σκαστή. Δύο ντρίπλες προς το κέντρο, προσποίηση για σουτ με το δεξί, αλλαγή
και σουτ με το αριστερό.
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ΕΠΙΘΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 2 ΠΑΙΚΤΩΝ - ΠΑΙΚΤΡΙΩΝ

Πρώτος μας στόχος είναι να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στην κίνηση χωρίς μπάλα. Η
κατοχή της μπάλας είναι ελάχιστη για κάθε αθλητή - αθλήτρια στη διάρκεια του παιχνιδιού
σε σχέση με το τι κάνει χωρίς αυτή.
Άρα η ικανότητα του να κινείται στον χώρο αλλάζοντας κατεύθυνση με στόχο τη
διατάραξη της αμυντικής ισορροπίας του αντιπάλου είναι σημαντική.
Να ξεμαρκάρεται σωστά σε θέση τριπλής απειλής, να καταλαμβάνει τον κενό χώρο σε
σχέση με την μπάλα, να δημιουργεί πάντα πρόβλημα στην ατομική ή ομαδική άμυνα.
Βασικές συνεργασίες που πρέπει να περιλαμβάνονται σε μεγάλα ποσοστά στην
προπόνηση μας είναι:
• Ξεμαρκάρισμα.
• Πίσω πόρτα.
• Αλλαγή κατεύθυνσης και διείσδυση.
• Give and go.
• Από αδύνατη πλευρά κόψιμο προς το καλάθι.
• Από αδύνατη πλευρά κίνηση προς την γραμμή της ελεύθερης βολής.
• Από αδύνατη πλευρά χαμηλά προς το high – post.
• Από αδύνατη πλευρά χαμηλά κόψιμο προς το καλάθι.
• Ντρίπλα διείσδυσης – πάσα. Κίνηση παίκτη - παίκτριας μακριά από την μπάλα.
Η επόμενη συνεργασία είναι το pick and roll:
• Η μεθοδολογική ανάλυση που ακολουθούμε σε σχέση με τις πιθανές επιλογές, στην
προπόνηση, είναι πολύ σημαντική για την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας.
• Η σωστή τοποθέτηση του screen αποτελεί τη βάση για την σωστή εκτέλεση.
• Το ρολάρισμα προς το καλάθι μπορεί να γίνει με ραχιαία στροφή (πλάτη) ή με πρόσθια
στροφή (πρόσωπο). Η πρώτη περίπτωση μας δίνει την δυνατότητα να κλειδώσουμε τον
-την αντίπαλο, στην δεύτερη περίπτωση έχουμε μεγαλύτερη ταχύτητα κίνησης προς το
καλάθι.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. ΞΕΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑ
το 2 ξεμαρκάρισμα με κίνηση V και δέχεται πάσα απ’ το 1.
Όταν πάρει την μπάλα ΠΑΝΤΑ απειλεί το καλάθι και έχει την δυνατότητα να σουτάρει ή να
κάνει διείσδυση με cross step.
Κατά το ξεμαρκάρισμα ο παίκτης - η παίκτρια πρέπει να αλλάξει ταχύτητα, να κινηθεί προς
την μπάλα και μετά έξω στη θέση της τριπλής απειλής.
Η πάσα απ’ το 1 μπορεί να γίνει:
• Με το ένα χέρι
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• Με το ένα χέρι σκαστή
• Με τα δύο χέρια πάνω απ’ το κεφάλι
ο παραλήπτης δίνει στόχο για την υποδοχή της μπάλας το εξωτερικό του χέρι.

Όταν δεχθεί την μπάλα μπορεί:
• Να χρησιμοποιήσει για πίβοτ το εσωτερικό του πόδι και να γυρίσει στο καλάθι με πρόσθια
στροφή.
• Να χρησιμοποιήσει για πίβοτ το εξωτερικό του πόδι και με ραχιαία στροφή να γυρίσει στο
καλάθι.
Στην πρώτη περίπτωση πλησιάζει ένα βήμα προς το καλάθι, ενώ στην δεύτερη απομακρύνεται ένα βήμα.
2. ΚΙΝΗΣΗ ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΑΣ (BACK DOOR)
το 2 πάσα στο 1, ξεμαρκάρεται φθάνοντας μέχρι το σημείο της τριπλής απειλής και κόβει
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στο καλάθι (back door). το 2 βγαίνοντας προς τα έξω αλλάζει ταχύτητα, σταματάει στο
αριστερό του πόδι και κόβει στο καλάθι με το δεξί του πόδι να κινείται πρώτο.
Η πάσα γίνεται:
• Με το ένα χέρι στο στήθος του παραλήπτη ή ψηλά σημαδεύοντας στο σημείο που βρίσκεται
μεταξύ στεφάνης και ταμπλό.
• Με το ένα χέρι σκαστή.
• Με τα δύο χέρια αν δεν υπάρχει πίεση στον πασέρ.
3. ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ & ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ
3.1 το 1 πάσα στο 2 κάνει αλλαγή κατεύθυνσης και κόβει προς το καλάθι, κατά την αλλαγή
κατεύθυνσης ο παίκτης - η παίκτρια κάνει ένα μικρό βήμα προς τ’ αριστερά, μεταφέροντας
το κέντρο βάρους στο αριστερό πόδι και στη συνέχεια ένα μεγαλύτερο δεξιά.
Η πάσα μπορεί να γίνει:
• Με το ένα χέρι
• Σκαστή μ’ ένα χέρι
• Με τα δύο χέρια πάνω απ’ το κεφάλι.
Ο στόχος του πασέρ είναι το εσωτερικό χέρι του παραλήπτη.

Σχήμα 3.1

Σχήμα 3.2

3.2 Η αλλαγή κατεύθυνσης μπορεί να γίνει δεξιά και το κόψιμο προς το καλάθι πίσω απ’ τον
αντίπαλο.
4. GIVE AND GO
το 1 πάσα στο 2 κινείται προς το μέρος του και ξαφνικά αλλάζει κατεύθυνση και κόβει προς
το καλάθι.
Η πάσα μπορεί να γίνει:
• Με το ένα χέρι.
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• Σκαστή μ’ ένα χέρι.
• Με δύο χέρια πάνω απ’ το κεφάλι.
Ο στόχος του πασέρ είναι το εσωτερικό χέρι του παραλήπτη.

Σχήμα 4

5. ΑΠΟ ΑΔΥΝΑΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΨΗΛΑ. ΚΟΨΙΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
το 1 πάσα στον coach, πάσα στο 2. το 1 κινείται προς την γραμμή της ελεύθερης βολής κάνει
αλλαγή κατεύθυνσης και κόβει στο καλάθι. Η αλλαγή κατεύθυνσης θα γίνει τη στιγμή που θα
συναντήσουμε την άμυνα.
Η πάσα γίνεται:
• Με τα δύο χέρια πάνω απ’ το κεφάλι.
• Με πάσα στήθους.
• Με το ένα χέρι.
• Με το ένα χέρι σκαστή.
Η εκτέλεση γίνεται:
• Με jump shot
• Με Jump hook
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6. ΑΠΟ ΑΔΥΝΑΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΨΗΛΑ - ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΛΗΣ.
το 1 πάσα στον coach, πάσα στο 2. το 1 κινείται προς το καλάθι αλλάζει κατεύθυνση και
κάνει flash στο ύψος της ελεύθερης βολής.
Η πάσα γίνεται:
• Με τα δύο χέρια πάνω απ’ το κεφάλι.
• Με πάσα στήθους.
7. ΑΠΟ ΑΔΥΝΑΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΧΑΜΗΛΑ. ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ HIGH POST.
H θέση εκκίνησης είναι το middle post. το 1 πάσα στο 2, αλλαγή κατεύθυνσης και ανεβαίνει
στο high post.
Η αλλαγή κατεύθυνσης γίνεται όταν συναντάει την άμυνα.
Η πάσα μπορεί να γίνει:
• Με τα δύο χέρια πάνω απ’ το κεφάλι.
• Με πάσα στήθους.
• Με το ένα χέρι.
Η εκτέλεση γίνεται: Με jump shot – πρόσθια στροφή
• Με jump shot – ραχιαία στροφή
• Με jump shot – δύο πόδια σταμάτημα
• Με απειλή στο καλάθι, cross step, μια dribble shot ή jump hook.

Σχήμα 6

Σχήμα 7
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8. ΑΠΟ ΑΔΥΝΑΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΧΑΜΗΛΑ. ΚΟΨΙΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ.
Το 1 πάσα στο 2. Αλλαγή κατεύθυνσης και κόβει προς το καλάθι.
Η αλλαγή κατεύθυνσης γίνεται όταν συναντάει την άμυνα.
Η πάσα μπορεί να γίνει:
• Με τα δύο χέρια πάνω απ’ το κεφάλι.
• Με το ένα χέρι.
• Με το ένα χέρι σκαστή.
Η εκτέλεση γίνεται:
• Με σουτ μπροστά απ’ το στεφάνι.
• Με σουτ πίσω απ’ το στεφάνι.
9. ΝΤΡΙΠΛΑ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ – ΠΑΣΑ. ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΙΚΤΗ –ΤΡΙΑΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠ’ ΤΗΝ ΜΠΑΛΑ.
9.1 το 1 ντρίπλα διείσδυσης προς το καλάθι και πάσα στο 2, το οποίο κινείται μακριά απ’ την
μπάλα τη στιγμή που το 1 περάσει τον κώνο.
Η πάσα γίνεται:
• Με το ένα χέρι (η παλάμη πίσω απ’ την μπάλα).
• Με το ένα χέρι (η παλάμη κάτω απ’ την μπάλα).
• Με πάσα στήθους υπό προϋποθέσεις.
Η εκτέλεση γίνεται με σουτ.

Σχήμα 8

Σχήμα 9
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Ε

9.2. το 1 ντρίπλα διείσδυσης προς το κέντρο. Πάσα στο 2 που κινείται όταν το 1 περάσει
τον κώνο.
Η πάσα γίνεται:
• Με το ένα χέρι (η παλάμη πίσω απ’ την μπάλα).
• Με το ένα χέρι (η παλάμη κάτω απ’ την μπάλα).
• Με πάσα στήθους υπό προϋποθέσεις.
Η εκτέλεση γίνεται με σουτ.
9.3. το 1 ντρίπλα διείσδυσης προς την baseline πάσα στο 2 που κινείται όταν το 1 περάσει
τον κώνο.
Η πάσα γίνεται:
• Με το ένα χέρι (η παλάμη πίσω απ’ την μπάλα).
• Με το ένα χέρι (η παλάμη κάτω απ’ την μπάλα).
Η ΠΑΣΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ.

Σχήμα 9.2

Σχήμα 9.3

ΑΣΚΗΣΕΙΣ PICK AND ROLL
1. SIDE PICK AND ROLL
1.1 το 1 ντριπλάρει περνώντας κοντά στο εμπόδιο και jump shot.

Η

Σ

ΛΛ

ΟΣΦΑΙΡΗΣ

Η
ΗΝΙΚ ΟΜΟ

ΟΝΔΙΑ ΚΑΛ
ΣΠ

ΑΘ

Ε

102

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Αναπτυξιακού Προγράμματος

www.basket.gr

1.2 το 1 ντριπλάρει και σουτάρει μπροστά από το εμπόδιο.

Σχήμα 1.1

Σχήμα 1.2

1.3 το 1 ντριπλάρει περνάει το πρώτο εμπόδιο, σταυρωτή ντρίπλα στο δεύτερο και μπάσιμο.
1.4 το 1 δέχεται pick από το 4 και roll μέσα στο καλάθι όπου δέχεται την πάσα από το 1.

Σχήμα 1.3

Σχήμα 1.4

1.5 το 1 pick and roll με το 4. το 4 κινείται ευθεία με πρόσθια ή ραχιαία στροφή κοντά στην
τελική γραμμή δέχεται πάσα από το 1 και σουτάρει.
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1.6 το 1 pick and roll με το 4, το screen γίνεται από κάτω. το 4 με πρόσθια ή ραχιαία στροφή
κινείται προς τα έξω δέχεται πάσα και σουτάρει.
Οι παραπάνω ασκήσεις γίνονται από τις δύο πλευρές και από το κέντρο.

Σχήμα 1.5

Σχήμα 1.6

ΕΠΙΘΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 3 ΠΑΙΚΤΩΝ - ΠΑΙΚΤΡΙΩΝ

Η Κίνηση χωρίς μπάλα, οι σωστές αποστάσεις, η κίνηση σε σχέση με τη μπάλα και η
συνεργασία του περιφερειακού με τον ψηλό αποτελούν τη βάση για σωστές συνεργασίες
που αργότερα θα ενσωματωθούν στην ομαδική επιθετική τακτική.
Στον προπονητικό σχεδιασμό μας, σε εβδομαδιαίο, μηνιαίο ή ετήσιο προγραμματισμό
οφείλουμε να περιλαμβάνονται ικανοποιητικά ποσοστά προπόνησης των ακολούθων
συνεργασιών:
• 3 περιφερειακοί – give and go – αντικατάσταση.
• Διείσδυση προς το κέντρο – πάσα – αντίθετη κίνηση.
• Διείσδυση προς την baseline – πάσα – αντίστοιχες κινήσεις.
• Διείσδυση απ’ την κορυφή – κίνηση μακριά απ’ την μπάλα.
• Πάσα στο middle post κοψίματα ή αντίστοιχες κινήσεις.
Ανάλογα τη βελτίωση και φυσικά το επίπεδο του έμψυχου υλικού μπορούμε να προχωρήσουμε στη διδασκαλία των κάθετων screen, των back screen, των παράλληλων screen και
όλων των υπολοίπων συνεργασιών που συναντάμε στο σύγχρονο basket ball.
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. GIVE AND GO
το 2 και το 3 ξεμαρκάρισμα. Πάσα στο 2, ο 1 give and go καταλήγει στην άλλη πλευρά,
αντικατάσταση το 3, πάσα από 2 και 3 σουτ.
2. το 1 πάσα στο 2 give and go, το 3 αντικατάσταση για πάσα, αλλαγή κατεύθυνσης και κινείται προς το καλάθι, όπου δέχεται την πάσα από το 2 και σουτ.

Σχήμα 1

Σχήμα 2

3. το 1 πάσα στο 2. το 2 διείσδυση προς το κέντρο και πάσα στο 1 και σουτ. το 1 και το 3
κινούνται μακριά απ’ την μπάλα αλλάζοντας θέσεις.
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4. το 2 ντριπλάρει προς την baseline. το 3 κινείται στην γωνία. το 1 κινείται στη διαγώνια.
το 2 πάσα στο 1 ή στο 3 και σουτ.
5. το 1 ντριπλάρει δεξιά. το 2 κινείται στην γωνία. το 3 κινείται ανάποδα προς την γραμμή
της πάσας.

Σχήμα 4

Σχήμα 5

6. ΚΑΘΕΤΑ SCREEN
6.1. το 5 screen στο 2. το 2 αντίθετη κίνηση δέχεται το screen και βγαίνει στην ευθεία. 1
πάσα στο 2 και σουτ.
6.2. το 5 screen στον 2. το 2 αντίθετη κίνηση δέχεται το screen βγαίνει στο πλάι πάσα απ’
το 1 και σουτ.

Σχήμα 6

Σχήμα 6.2
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6.3. το 5 screen στο 2. το 2 αντίθετη κίνηση δέχεται το screen κάνει curl move, πάσα από
το 1 στο 2 και σουτ.
6.4. το 2 μετά το screen, δέχεται πάσα απ’ το 1, ντριπλάρει διορθώνοντας την γωνία πάσας
και δίνει πάσα στο 5.

Σχήμα 6.3

Σχήμα 6.4

6.5. το 2 μετά την curl move δέχεται πάσα απ’ το 1 και αμέσως δίνει πάσα στο 5 που μετά το
screen κινείται προς το καλάθι.

7. PICK TO PICK
Το 1 δέχεται pick and roll από το 4. το 5 back pick στο 4 που κινείται προς τα έξω. το 5 μετά
το screen κινείται προς το καλάθι.
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Επιλογές: • 1 μπάσιμο
• 1 πάσα στο 4
• 1 πάσα στο 5
• 4 πάσα στο 5
8. PICK AND ROLL – HIGH – LOW
8.1 το 1 pick and roll με το 5.
Επιλογές: • 1 σουτ – 1 πάσα στο 5 • 1 πάσα στο 4 – 4 πάσα στο 5

Σχήμα 7

Σχήμα 8

8.2 Το 1 pick and roll με το 4. το 4 με πρόσθια στροφή κινείται προς τα έξω ενώ το 5 κόβει
στο καλάθι.
Επιλογές: •1 πάσα στο 4 και σουτ – 1 πάσα στο 5 • 4 πάσα στο 5 – 1 σουτ.
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9. το 2 ΞΕΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑ, το 1 πάσα στο 5, το 5 πάσα στο 2 μετά από back door κίνηση.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ που συναντάμε πολύ συχνά στα σύγχρονα ομαδικά επιθετικά συστήματα:
SCREEN SCREENER – STACKER SCREEN – SHUFFLE SCREEN – CROSS PICK – BACK
PICK – UCLA CUT.

ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΜΟΣ

Στις περισσότερες περιπτώσεις η πρώτη επιθετική προσπάθεια μιας ομάδας είναι ο
αιφνιδιασμός. Η άμεση αντεπίθεση, μας δίνει τη δυνατότητα να βάζουμε καλάθι με τα
μεγαλύτερα ποσοστά ευστοχίας. Παράλληλα μπορούμε να επιλέγουμε το ρυθμό που εμείς
επιθυμούμε αλλά είναι και ευχάριστος αυτός ο τρόπος επίθεσης τόσο για τους αθλητές
– τριες όσο και για τους φιλάθλους.
Βασικός στόχος του αιφνιδιασμού είναι να προωθήσουμε την μπάλα πριν προλάβουν οι
αντίπαλοι να οργανωθούν. Δεύτερος στόχος είναι η αριθμητική υπεροχή των επιτιθεμένων
έναντι των αμυνομένων στην τελική φάση της επίθεσης.
Αιφνιδιασμός μπορεί να γίνει:
• Μετά από άστοχο σουτ.
• Μετά από εύστοχο σουτ.
• Μετά από κλέψιμο της μπάλας.
• Μετά από ελεύθερη βολή άστοχη ή εύστοχη.
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Ανάλογα τον τρόπο προώθησης της μπάλας, από το κέντρο ή το πλάι καθορίζεται ο
αιφνιδιασμός σε κεντρικός, πλάγιος ή μικτός. Ταυτόχρονα αν χρησιμοποιούμε ντρίπλα
ή πάσες για την μετακίνηση της μπάλας χτίζουμε την φιλοσοφία που θέλουμε για τον
αιφνιδιασμό.
Η δική μας επιλογή στο Αναπτυξιακό πρόγραμμα είναι η προώθηση της μπάλας με πάσες
και όσον το δυνατόν λιγότερες ντρίπλες. Η βασική μεταφορά της μπάλας γίνεται από το
κέντρο χωρίς να απαγορεύουμε πιθανή μετακίνησή της από το πλάι κατά περίπτωση. Δηλαδή
καταλήγουμε στον μικτό αιφνιδιασμό.
Τρεις είναι οι φάσεις που εξελίσσεται ο αιφνιδιασμός:
Α. Η ζώνη έναρξης όπου δίνεται η πρώτη πάσα για να ξεκινήσει η αντεπίθεση.
Η περιοχή που θέλουμε να υποδεχτεί την πάσα ο χειριστής της μπάλας είναι στο ύψος της
γραμμής των τριών πόντων. Στην περίπτωση πίεσης του χειριστή χρησιμοποιούμε τον άλλο
ψηλό σαν σκάλα.
Β. Η ζώνη προώθησης όπου η μπάλα μετακινείται με τις λιγότερες δυνατόν ντρίπλες και
με πάσες.
Οι αθλητές –τριες τρέχουν ανοικτά στους πλάγιους διαδρόμους και όσον το δυνατόν πιο
κοντά στις πλάγιες γραμμές.
Βασικός μας στόχος είναι η μπάλα να φθάσει γρηγορότερα στον ελεύθερο πλαϊνό παίκτη
– παίκτρια.
Είναι σημαντική η λεπτομέρεια να τρέχουμε με την μεγαλύτερη ταχύτητα κατά την ζώνη
προώθησης αλλά όταν πλησιάζουμε στην ζώνη επιλογής να την μειώνουμε, για να έχουμε
τη δυνατότητα να διαβάσουμε την άμυνα και να κάνουμε την καλύτερη επιλογή.
Γ. Στην ζώνη επιλογής και επίθεσης έχουμε 2 παίκτες – παίκτριες που έχουν καταλάβει τους
πλαϊνούς διαδρόμους, το playmaker που κινείται στην πλευρά της μπάλας και υπολείπονται
οι δύο ψηλοί παίκτες – παίκτριες.
Το πρώτο trailer τρέχει με ταχύτητα στον κεντρικό διάδρομο και καταλήγει στο middle post
στη μεριά της μπάλας. Ο ρημπάουντερ – δεύτερο trailer κινείται στον κεντρικό διάδρομο και
σταματάει στο ύψος της γραμμής του φάουλ, απέναντι απ’ την μπάλα και δίπλα στον playmaker.
Η τοποθέτηση των αθλητών –τριών στην ζώνη επιλογής και επίθεσης γίνεται σύμφωνα με
το σχήμα 1.
Η επιλογή της επίθεσης εξαρτάται από τον αριθμό των αμυνομένων που έχουν επιστρέψει
σε σχέση με τους επιτιθέμενους. Οι συνηθέστερες εικόνες που μπορεί να δημιουργηθούν
είναι : 2 on 1, 3 on 2, 4 on 2, 4 on 3, 5 on 2, 5 on 3, 5 on 4.
Ο έλεγχος της ταχύτητας εξέλιξης του αιφνιδιασμού είναι ίσως η πιο βασική αρχή διότι
είναι τελείως διαφορετικό να τρέχουν γρήγορα ΑΝΤΙ ΒΙΑΣΤΙΚΑ.
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Για να διδάξουμε τον αιφνιδιασμό κλιμακώνουμε την διδασκαλία με ασκήσεις από 2
εναντίον 0 έως 5 εναντίον 0.
Στην συνέχεια μπορούμε να βάζουμε αμυντικούς με αριθμητική υπεροχή τους
επιτιθεμένους.

Σχήμα 1

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΜΟΥ

Για την μεθοδολογική ανάλυση του αιφνιδιασμού χρησιμοποιούμε τις παρακάτω ασκήσεις
με στόχο και σκοπό :
• Μπλοκ άουτ - ρημπάουντ
• Πρώτη πάσα
• Ανάπτυξη - διαδρόμους – αποστάσεις
• Ρυθμό – ταχύτητα - συγχρονισμό
• Καλή επιλογή για σκορ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. 2 > 1, πάσα, ντρίπλα στο κέντρο και μπάσιμο.
Ο Ο1 παίρνει ρημπάουντ , δίνει πρώτη πάσα στον Ο2 και τρέχει από πίσω του , ο Ο2
ντριμπλάρει προς το κέντρο και πασάρει στον Ο1 που κάνει lay up.o O2 τρέχει και ακουμπάει
την γραμμή του φάουλ και πηγαίνει στο άλλο καλάθι για νέο lay up .ο Ο1 παίρνει το
ρημπάουντ , τρέχει με ντρίμπλα και πασάρει στον Ο2.
Έμφαση: Ταχύτητα – καλή πάσα - αποτελεσματικότητα στο σουτ
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2. rebound, outlet and pass
Οι 4 και 7 έχουν την μπάλα και κάνουν σουτ. Οι αμυντικοί 1 και 2 κάνουν μπλοκ αουτ στους 1
και 8 αντίστοιχα και αφού πάρουν το ρημπάουντ, δίνουν την πρώτη πάσα σε έναν από τους
πλάγιους. Την πρώτη πάσα δέχεται ο 2 και 6, ο 3 και ο 5 κινούνται στο κέντρο και δέχονται
πάσα από 2 και 6, στην συνέχεια ντριπλάρουν προς το άλλο καλάθι.
Ο αμυντικός 1 πηγαίνει στη θέση του 3, ο 1 πηγαίνει στην θέση του αμυντικού 1, ο 4
πηγαίνει στην θέση του 1 και ο 5 στην θέση του 4 για να ξεκινήσει πάλι η άσκηση.
Έμφαση: • Μπλοκ άουτ • Rebound, outlet and pass
• Γρήγορη μετάβαση του ελευθέρου πλάγιου στο κέντρο

****η ίδια άσκηση μπορεί να γίνει με την τετράδα να είναι στη ίδια ευθεία.
Ο πρώτος κάνει μπλοκ άουτ ο δεύτερος διεκδικεί το επιθετικό ρημπάουντ ο τρίτος και
ο τέταρτος ανοίγουν στα πλάγια για να πάρουν την πρώτη πάσα ενώ ο παίκτης που δεν
δέχτηκε την πρώτη πάσα μπαίνει πάλι στο κέντρο.
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3. 3 > 0, πάσα – πάσα – lay up.
Κλασική άσκηση 3 παικτών με πάσες. ο 1 στον 3 ο 3 ξανά 1 , ο 1 στον 2 ο 2 πάλι στον 1 και
αυτός στον 3 για lay up.
Παραλλαγές:
• Με τρεις πάσες καλάθι
• Πάσα από 1 στον 3 αυτός στον 2 για lay-up (2 πάσες).
• Πάσα από 1 στον 3 αυτός στον 2 πάσα επιστροφής στον 1 για lay-up, (3 πάσες).

4. 3 > 0, follow
Ο 1 πετά την μπάλα στο ταμπλό και φεύγει γρήγορα μπροστά .
Ο 2 φολοου και ανοίγει πλάγια για να υποδεχθεί την Α ΄πάσα
Ο 3 παίρνει το ρημπάουντ και πασάρει στον 2 .
Πάσα ο 2 στον 1 και αυτός στον 3 ( trailer ) για lay-up ή σουτ.
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5. 4 > 0, καθορισμός διαδρόμων και θέσεων
O 6 σουτάρει, ο 4 παίρνει το ρημπάουντ,
α’ πάσα στον 1 ανοίγει πλάγια στο ύψος του τρίποντου,
ο 1 ντριπλάρει στο κέντρο πάσα στον 2, που τρέχει στο διάδρομο,
ο 3 κινείται στον άλλο διάδρομο,
ο 4 κόβει σαν trailer και δέχεται πάσα από τον 2 και κάνει lay up.
O 1 πηγαίνει στην προέκταση της γωνίας της ελεύθερης βολής από την πλευρά της
μπάλας.
Έμφαση:
• μπλοκ άουτ
• Rebound, outlet and pass
• γρήγορη μετάβαση της μπάλας στο πλάι
• κόψιμο του trailer στο καλάθι
• θέση playmaker

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ TRANSITION

Transition (Επιθετικό) είναι η μετάβαση της ομάδας από την άμυνα στην επίθεση, και πιο
συγκεκριμένα, η οργανωμένη συνέχιση της επίθεσης μας χωρίς καθυστέρηση, ύστερα από
έναν μη ολοκληρωμένο αιφνιδιασμό.
Όταν μια καλή προσωπική άμυνα ενός ή δύο παικτών - παικτριών, μας “αρνηθεί”
την προώθηση της μπάλας, είτε με πάσα είτε με ντρίμπλα, και επομένως μας κόψει τον
αιφνιδιασμό, μεσολαβούν κάποια δευτερόλεπτα πριν προλάβει να οργανωθεί η ομαδική
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άμυνα των αντιπάλων. Αυτή είναι η κρίσιμη στιγμή που πρέπει να αποφασίσουμε με ποιον
τρόπο θα συνεχίσουμε την επίθεση μας.
Εάν λάβουμε υπ’ όψιν τα 24’’sec που έχουμε στην διάθεσή μας, οι επιλογές είναι δυο:
1. οργανωμένη επίθεση εναντίον οργανωμένης άμυνας (π.χ μπάλα έξω και σύστημα από την
αρχή)
2. οργανωμένη επίθεση εναντίον ανοργάνωτης ομαδικής άμυνας ( π.χ 1on 1 - 2 on 2 - 3 on 3 ).
Εμείς επιλέγουμε την δεύτερη διότι:
Στην περίπτωση «1» οι σύγχρονες άμυνες είναι πολύ δυνατές, επιθετικές και δρούν
αναγκάζοντας τους επιθετικούς να αντιδράσουν.
Ενώ στην «2» περίπτωση η ανοργάνωτη άμυνα βρίσκεται σε μειονέκτημα και πρέπει να
αντιδράσει εκείνη στην δράση της επίθεσης.
Η επίθεση εναντίον ανοργάνωτης ομαδικής άμυνας έχει και άλλα πλεονεκτήματα όπως:
• δεν κινδυνεύουμε να εξαντληθεί ο χρόνος της επίθεσης (24’’sec).
• Είναι εξ αρχής σχεδιασμένη ώστε οι παίκτες να εκμεταλλεύονται <ευκαιρίες> περιπτώσεων
(2 on 2 - 3 on 3 κ.α)
• Δημιουργούμε επιπλέον κίνητρο στους παίκτες – παίκτριες ( ικανοποίηση – συμμετοχή )
• Οι συνεργασίες 2, 3 παικτών μετεξελίσσονται σε κανονικό επιθετικό σύστημα.
• Δίνει την δυνατότητα στους προπονητές να ελέγχουν καλύτερα το ρυθμό ανάλογα τις
συνθήκες του αγώνα και το έμψυχο υλικό που έχουν στην διάθεσή τους.
Παρακάτω αναλύουμε τους τρεις (3) τρόπους εισαγωγής της μπάλας που καθορίζουν την
ανάπτυξη της ολοκληρωμένης επιθετικής μας κίνησης.
Επιλογές:
1. Εισαγωγή πάσα σε πλάγιο παίκτη - και παραλλαγή
2. Eισαγωγή με pick and roll από τον κεντρικό παίκτη
3. Eισαγωγή με πάσα στον κεντρικό παίκτη.
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TRANSITION GAME

ΕΙΣΑΓΩΓΉ 1: Με πάσα στα πλάγια

1 πάσα στο 2 και κόβει απέναντι
μέσα από το καλάθι.
Παραλλαγή: 2 μπορεί να δώσει
πάσα στο 4 και αυτός στο 1

5 πάσα στο 1 και αντίθετα σκρίν.
3 κάνει αντίθετο σκρίν στο 4.
3 κάνει αντίθετο σκρίν στο 4.
5 κάνει αντίθετο σκρίν στο 2.
3 ανοίγει προς την μπάλα
μετά από το σκρίν που κάνει.

2 πάσα επιστροφής στο 5.
3 κάνει κάθετο σκρίν για το 1

1 μπορεί να πασάρει: στο 4, στο 2 .
η μπάλα είναι στο 2.
5 συνεχίζει και κάνει σκρίν για το 3.
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ΕΙΣΑΓΩΓΉ 1: Παραλλαγή: Με πάσα στα πλάγια

1 κάνει κόψιμο προς το καλάθι
αλλάζει κατεύθυνση και πηγαίνει
στη γωνία. 2 κάνει μια - δυο
ντρίμπλες προς τα πάνω και πασάρει στο 1.

4 κάνει back screen για το 2 και
μετά κάνει άλλο ένα σκρίν στην
γωνία για το 1. 1 πασάρει στο 2 ή
παίζει 2 on 2 με το 4. Η συνέχεια
είναι όπως η εισαγωγή 1

ΕΙΣΑΓΩΓΉ 2: Με pick and roll από τον κεντρικό

1 παίρνει το σκριν από το 5, ενώ
ταυτόχρονα 3 πηγαίνει να κάνει
σκριν στο 4 και έχουμε: Πάσα του 1
στο 4. Πάσα του 1 στο 3 (εάν γίνει
αλλαγή). Πάσα του 1 στο 5 (roll)

1 έχει την μπάλα: 5 κάνει σκριν για
το 3 (screen στον screener)
πάσα του 1 στο 3
πάσα του 1 στο 5
πάσα του 1 στο 4
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πάσα του 3 στο 2 μετά από split ή
τρίγωνο με το 5 ανάλογα την άμυνα
πάσα του 3 στο 4 που ανεβαίνει για
High – low με το 5.

ΕΙΣΑΓΩΓΉ 3: Με πάσα στον κεντρικό

1 πάσα 5 που μπορεί να πασάρει: 2
μετά από το back screen του 4.
4 στο άνοιγμα. 4 μετά από το σκριν
του 1.

5 πασάρει 3 και πηγαίνει για διαγώνιο σκριν στο 1.
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1 έχει την μπάλα και δέχεται σκριν

1 έχει την μπάλα στα πλάγια και

από

μπορεί να πασάρει: 3 που βγαίνει

4. 4 ανοίγει για μακρινό ή

κοντινό σουτ. Ταυτόχρονα 2 κάνει

για σουτ από το σκριν του 5.

back screen 3.

2 που βγαίνει από το σκριν του 4.
5 ή 4 στα ανοίγματα τους.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. πάσα – πάσα – lay up.
Έμφαση: καλές πάσες – ταχύτητα και στην πάσα και στο τρέξιμο.
Κοντινές πάσες στο μισό του γηπέδου και μακρινή στο άλλο μισό.
Αυτός που βάζει το καλάθι παίρνει το ρημπάουντ κάνει ντρίπλα μέχρι το κέντρο και πάσα.
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2. πρώτη πάσα – ντρίπλα στο κέντρο - πάσα – lay up.
Έμφαση: τρέξιμο στην πλάγια γραμμή.
Στο μισό του γηπέδου, 1 πρώτη πάσα στο 2 και πηγαίνει από πίσω του και τρέχει κοντά
στην πλάγια γραμμή για να βάλει το καλάθι.
2 ντριπλάρει προς το κέντρο και δίνει πάσα στο 1.
• το ίδιο συνεχίζεται και στο άλλο μισό του γηπέδου με αλλαγή ρόλων.

3. μακρινή πάσα – lay up σε όλο
Έμφαση: ταχύτητα και ακρίβειας πάσας.
1 μια – δύο ντρίπλες – μακρινή πάσα στο 2 και lay up.
2 rebound μια – δύο ντρίπλες – μακρινή πάσα στο 1 που περνά γρήγορα έξω από τους
κώνους.
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4. ποστάρισμα
Έμφαση: σωστή τοποθέτηση, καλή γωνία πάσας. 1 κάνει ντρίπλα πλάγια. 2 ποστάρει
παίρνει την μπάλα και παίζει ή ανεβαίνει επάνω για σουτ.

5. give and go με 3 παίκτες (αντικατάσταση)
Έμφαση: ξεμαρκάρισμα – αποστάσεις – αλλαγή κατεύθυνσης – συγχρονισμός κίνησης.
3άδες. 1 δίνει στο 3 που ήδη έχει κάνει κίνηση ξεμαρκαρίσματος, προσποίηση αντίθετα από
την μπάλα και κόβει στο καλάθι δυναμικά κοιτώντας την μπάλα, ποστάρει για πολύ λίγο και
πηγαίνει στη θέση του 2. 2 παίρνει την θέση του 1. 3 πασάρει στο 2 και ο 2 στο 1, μόλις κάνει
την πάσα, κάνει προσποίηση αντίθετα από την μπάλα και κόβει στο καλάθι. 3 αντικαθιστά το
2. Συνεχίζουμε μέχρι να επανέλθουμε στις αρχικές μας θέσεις.

6. πάσες 3/4 επιστροφή
ή llay up.
Έμφαση: γρήγορη αντίδραση – ταχύτητα εκτέλεσης. Όλοι οι παίκτες – παίκτριες να περάσουν
από το κέντρο. 1 πάσα στο 2. 2 πάσα στο 3. 3 πάσα στο 1 περίπου στα 3/4 του γηπέδου από
εκεί ο κεντρικός κάνει ντρίπλα ταχύτητας και δίνει τελική πάσα για lay up σε ένα από τους
2, 3. Την ίδια άσκηση μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε και για να κάνουμε στο transition
κοντινό σουτ.
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7. Kόψιμο στη γωνία pick and roll από την γωνία (παραλλαγή της εισαγωγής 1 στο transition). Έμφαση: στο pick and roll, αποστάσεις. 1 πάσα στο 2 και πηγαίνει στη γωνία. 2
ανεβαίνει προς τα επάνω με ντρίπλα και πασάρει στο 1, ενώ ταυτόχρονα έχουμε κόψιμο του
3 από την weak side σε θέση low post. 3 back screen για το 2 (που κόβει μέσα στο καλάθι) και
συνεχίζει σκρινάροντας το 1 για να παίξουν pick and roll μεταξύ τους.

8. μακρινή πάσα – lay up χωρίς ντρίπλα.
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Έμφαση: σπριντ και αποτελεσματικότητα – καλές πάσες.
1 δίνει πάσα στο 2.
2 δίνει πάσα στο 3 που βάζει lay up:
1 πηγαίνει στη θέση του 3. 2 πηγαίνει για το ρημπάουντ. 3 σπριντ για να βάλει άλλο ένα
καλάθι απέναντι. 2 πάσα στο 1 που πασάρει στο 3 και κάνει το μπάσιμο.
3 στο ρημπάουντ αφού έχει βάλει το καλάθι. 2 στη θέση του 3, 1 παραμένει στη θέση του. 3
πάσα στο 2 που πασάρει στο 1 και κάνει το μπάσιμο.
Η άσκηση συνεχίζετε μέχρι ο κάθε παίκτης να βάλει 2 συνεχόμενα lay up.
9. πάσα – ταχύτητα – jump shot σε όλο το γήπεδο.
Έμφαση: ταχύτητα – σταμάτημα – σουτ – καλές πάσες.
1 πάσα στο 2, 2 πάσα στο 3 που τρέχει και κάνει jump shot. 2 παίρνει το ρημπάουντ, 1
πηγαίνει στη θέση του 3 και 3 στη θέση του 2. 2 πάσα στο 1, 1 πάσα στο 3 που σουτάρει ξανά
στο άλλο καλάθι. 1 παίρνει το ρημπάουντ και πασάρει στο 2 που έρχεται σαν trailer στο high
post και σουτάρει. 3 ρημπάουντ και πάσα στον 1 που βγαίνει στη γωνία και σουτάρει.

10. κομμάτι από το transition game.
Έμφαση: καλός συγχρονισμός της κίνησης – ανοίγματα μετά από σκριν.
1 πάσα στο 2, 2 πάσα στο 4, 4 weak side pass στο 3 και κάνει back pick για το 2.
1 κόβει και κάνει ταυτόχρονα σκριν στο 4 που ανεβαίνει στο high post.
3 έχει την μπάλα και μπορεί να πασάρει στο 2 κάτω από το καλάθι ή στο 4 για σουτ από την
γραμμή της ελεύθερης βολής.
1 και 4 μετά από τα σκριν ανοίγουν προς την μπάλα.
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Σχήμα 10β

11. 2 > 1 & 2 > 2
11.1. Ο 1 ντριπλάρει μέχρι το κέντρο και προσπαθεί να δώσει καλή πάσα για καλάθι στον 2.
Ο 2 τρέχει κοντά στην πλάγια γραμμή και προσπαθεί να περάσει τον αμυντικό 1 για να πάρει
τη πάσα και να σκοράρει.
Ο 2 εάν δεν έχει περάσει μπροστά από τον αμυντικό κάνει κίνηση V ξεμαρκαρίσματος ή
αλλαγή κατεύθυνσης για να πάρει τη πάσα και να σκοράρει.

11.2. η ίδια άσκηση με δυο αμυντικούς και τρεις επιθετικούς. ο 1 ντριμπλάρει και πασάρει
στον C δέχεται πάλι την μπάλα και με μια ντριμπλα προσπαθεί να πασάρει σε οποίον
συμπαίκτη δει σε πλεονεκτική θέση σε σχέση με τον αμυντικό .
Έμφαση: • Ταχύτητα από τους πλάγιους επιθετικούς.
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Σχήμα: 11.2

• Καλή πάσα από τον κεντρικό.
• Γρήγορη επιστροφή και άμυνα από τον αμυντικό.

12. 3 > 0 & 1 > 2
Η άσκηση έχει δύο μέρη μέχρι
το μισό κάνουμε 8αρι και στο
άλλο μισό παίζουμε: 1 επίθεση,
2 & 3 άμυνα (3 βοήθεια μέσα στο
καλάθι). Η άσκηση συνεχίζετε
από την άλλη 3αδα, έρχεται η μια
φεύγει η άλλη.

13. 3 > 0 & 2 > 2
4άδες. Η άσκηση έχει δύο μέρη
στο μισό κάνουμε 8αρι και στο
άλλο μισό παίζουμε: 1 επίθεση, 2
άμυνα, 3 παίζει βοήθεια μέσα στο
καλάθι. Υπάρχει και ο τέταρτος
παίκτης – παίκτρια που βρίσκετε
κάτω από το καλάθι και ετοιμάζετε
να παίξει επίθεση. 4 ανεβαίνει
κάνει σκριν στο 1 και παίζουν pick
and roll. Οι αμυντικοί 2, 3 παίζουν
άμυνα με αλλαγές.
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14. 2 > 1 & 3 > 2
1 έχει την μπάλα στην τελική γραμμή και προσπαθεί να δώσει πάσα στο 2.
3 παίζει άμυνα στο 2 και όταν η μπάλα μπει στο γήπεδο έχουμε την κατάσταση 2 > 1 σε όλο
το γήπεδο.

Μόλις γίνει η επίθεση ο αμυντικός 3 γίνετε επιθετικός και μαζί με τους 1 & 2 κάνουν επίθεση
στο άλλο καλάθι στους αμυντικούς 4 & 5 (3 > 2).
Η άσκηση συνεχίζεται με τον αμυντικό που παίρνει την μπάλα μετά από ρημπάουντ ή καλάθι
να κάνει το άουτ, ο δεύτερος αμυντικός γίνεται επιθετικός μέσα στο γήπεδο και ένας παίκτης
– παίκτρια από έξω γίνεται νέος αμυντικός.
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15. 3 > 3 transition
Έμφαση: καλή επιλογή για σουτ – γρήγορα και όχι βιαστικά

Μόλις η πρώτη τριάδα επιτίθεται πρέπει να γυρίσει γρήγορα πίσω, ταυτόχρονα η ομάδα
που έπαιζε άμυνα γίνετε επίθεση και προσπαθεί να βάλει καλάθι πριν ακόμα οργανωθεί η
άμυνα.
Το ίδιο γίνεται και στην άλλη πλευρά του γηπέδου.
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το σκορ (π.χ. στα 5 καλάθια) για να έχουμε και στόχο.

16. 4 > 2 & 4 > 3
Έμφαση: βρείτε το ελεύθερο σουτ - σωστές αποστάσεις.
4άδες: έχουμε 4 εναντίον 2 στο ένα γήπεδο και 4 εναντίον 3 στο άλλο.
Η άσκηση μπορεί να γίνει και 4 εναντίον 3 (δουλεύουμε π.χ. την επίθεση), 4 εναντίον 4
(δουλεύουμε π.χ. την άμυνα).
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Σχήμα 16. 4 > 2 & 4 > 3

17. 5 > 4 transition
14 ή 15 παίκτες – παίκτριες.
5 εναντίον 4.
Κάθε φορά που παίκτης – παίκτρια της επίθεσης κάνει το σουτ γίνεται επιθετικός με την
άλλη ομάδα που ξεκινά τον αιφνιδιασμό.
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MOTION | PASSING GAME OFFENSE

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
1. Διάταξη 2 -1 – 2.
2. Ξεκίνημα του παιχνιδιού από δυο παίκτες – παίκτριες.
3. Κίνηση των παικτών -τριών από όλες τις θέσεις με στόχο το καλάθι.
4. Διατηρούμε αποστάσεις 5 έως 6 μέτρων .
5. Εκμεταλλευόμαστε το πλάτος του γηπέδου
6. Καλή αμυντική ισορροπία.
7. Επίθεση επιθετική με στόχο το καλάθι
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
• Κίνηση χωρίς μπάλα προς το καλάθι.
• Συγχρονισμό κινήσεων .
• Όχι δυο κοψίματα από την ίδια πλευρά .
• Υπομονή στην κυκλοφορία της μπάλας .
• Χρησιμοποίηση της ντρίπλας μόνο αν είναι απαραίτητη.
Γιατί επιλέγουμε να παίζουμε “Passing Game”
• είναι κατάλληλο για όλα τα επίπεδα αθλητών – αθλητριών και ιδιαίτερα για τους νεαρούς -ες.
• αναδεικνύει την προσωπικότητα και το ταλέντο τους, βελτιώνοντας παράλληλα τα ατομικά
και ομαδικά του στοιχεία.
• οι παίκτες-τριες μαθαίνουν να κινούνται όχι μόνο με την μπάλα, αλλά κυρίως χωρίς αυτήν.
• κάθε παίκτης-τρια μαθαίνει να παίζει καλά τόσο έξω όσο και μέσα στο καλάθι (όλες τις
θέσεις και καταστάσεις).
• αποκτούν καλύτερη επικοινωνία και συγχρονισμό κινήσεων μεταξύ τους.
ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ
1. Πάσα: ασκήσεις για καλές πάσες, αποφυγή λαθών, και έμφαση στην πάσα ακριβείας στον
συμπαίκτη -τρια.
2. Κίνηση: Κλειδί της επιτυχίας είναι ισορροπία θέσεων μέσα στο γήπεδο ανά πάσα στιγμή.
Αυτό επιτυγχάνεται με τη συγχρονισμένη κίνηση όλων των παικτών –τριων που επιφέρει
σωστές αποστάσεις και δεν επιτρέπει στους αμυντικούς να δίνουν βοήθειες.
3. Σκρίν: είναι ο καλύτερος τρόπος για να βοηθήσεις ένα συμπαίκτη να ελευθερωθεί και να
σουτάρει ελεύθερος. Ο πασέρ πρέπει να κοιτάει και τον σκρινερ και τον παίκτη –τρια που
πήρε το σκριν.
4. Επιθετική πειθαρχία: Μπορεί να γίνει ένα επιθετικό συστημάτων ευκαιριών για σουτ σε
όλους, αρκεί ο προπονητής ξεκάθαρα να καθιερώσει ρόλους στους παίκτες –τριες του.
5. Διευκρίνιση ρόλων: κάθε παίκτης – παίκτρια πρέπει να καταλάβει ακριβώς τον ρόλο του
στην ομάδα, ανάλογα με την θέση που παίζει εκείνη την στιγμή .
6. Συγκέντρωση: στα άλλα συστήματα το σύστημα «σκέφτεται» για τους παίκτες - παίκτριες,
ενώ στην επίθεση motion οι παίκτες – παίκτριες πρέπει να σκέφτονται συνέχεια και να είναι
συγκεντρωμένοι ανά πάσα στιγμή.
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7. Επικοινωνία: είναι κλειδί στην επιτυχία της επίθεσής μας. Όλοι οι παίκτες – παίκτριες
πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία μέσα στο γήπεδο. π.χ Απαιτούμε από τον
σκρίνερ να φωνάζει το όνομα του παίκτη –τρια που θα σκρινάρει. ‘Έτσι, και οι δύο είναι σε
επιφυλακή, ενθαρρύνονται τα καλά σκρίν, και έχουμε καλύτερες αποστάσεις στο γήπεδο,
εκμεταλλευόμενοι όλο το πλάτος του γηπέδου.

Σημείωση: Όταν κάνουμε πάσα πρέπει να κινηθούμε - Θα ντριμπλάρουμε μόνο:
α. Για να κάνουμε γρήγορο μπάσιμο
β. Για να βελτιώσουμε την γωνία πάσας,
γ. Να αποφύγουμε την κατοχή των 5''.

PASSING GAME

2 πασάρει στο 4 και κόβει δυναμικά
μετά από αλλαγή κατεύθυνσης
προς το καλάθι. 4 μπορεί να δώσει
πάσα στο 2.

3 αντικαθιστά το 2 και δέχεται πάσα
από το 4. ταυτόχρονα 1 κόβει και
αυτό δυναμικά μετά από αλλαγή
κατεύθυνσης προς το καλάθι. πιθανή πάσα του 3 στο 1.
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5 ανεβαίνει στο high post και δέχεται πάσα από το 3.

4 δέχεται σκρίν από το 1.
έχουμε πάσα του 5:
• στο 4 μέσα στο καλάθι (high-low)
• στο 1 Α. που ανοίγει προς την
μπάλα .Β. που βγαίνει πλάγια.

Η μπάλα είναι στο 1:
Συνέχεια της κίνησης κατά τον
ίδιο τρόπο κόψιμο του 3 και πιθανή
πάσα του 1 στον 3.

1 πάσα στο 5 που έχει αντικαταστήσει το 3.
• κόψιμο του 2 στο καλάθι και του 4
στο high post.
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4 δέχεται πάσα από το 1 ο οποίος
κόβει δεχόμενος σκρίν από το 2.
4 πασάρει στο 1 μέσα στο καλάθι ή
στο 2 που ανοίγει προς την μπάλα
μετά το σκρίν και μετά βγαίνει
πλάγια .
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Η μπάλα βρίσκεται στο 2, κόψιμο
του 5 στο καλάθι και πιθανή πάσα
του 2 στο 5.
ταυτόχρονα 4 έχει αντικαταστήσει
το 5 και δέχεται πάσα από το 2 .

4 έχει την μπάλα: κόψιμο του 3
δυναμικά προς το καλάθι, και του
1 στο high post.
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Passing Game: Παραλλαγή 1

1 πάσα στο 3 γίνετε χιαστί κόψιμο
1 πρώτος και μετά 2.

3 πάσα στο 1 ή 2 που βγαίνουν
από τα σκρίν του 4 και του 5 αντίστοιχα.
3 δίνει στο 2 και κάνει διαγώνιο
σκρίν στο 4 που ανεβαίνει στο high
post.

2 πάσα στο 4, 4 πάσα στο 3 που
βγαίνει από το σκρίν του 1.
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Χρησιμοποιούμε ασκήσεις όπως:
• ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΡΑΤΗΜΑ ΜΠΑΛΑΣ ΓΙΑ 30'' sec
• Χωρίς ντρίπλα.
Α. 5 επιθετικοί παίκτες -τριες εναντίον 2 αμυντικών και σκοράρουν μόνο αυτοί που έχουν
Άμυνα.
Β. 5 επιθετικοί παίκτες -τριες εναντίον 3 αμυντικών και σκοράρουν μόνο αυτοί που θέλουμε.
Γ. 5 επιθετικοί παίκτες -τριες εναντίον 4 αμυντικών με C δεν σκοράρει αυτός που δεν έχει
άμυνα.
Δ. 5 αμυντικoί παίκτες -τριες εναντίον 5 αμυντικών: Ο προπονητής λέει
SOS: Παίκτης που σκρινάρει πάντα ανοίγει προς την μπάλα.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΤΙΟΝ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ
Παίκτης – παίκτρια που πασάρει μπορεί να:
• κόψει στο καλάθι και να πάει σε μια κενή περιφερειακή θέση
• να κάνει σκριν μακριά από την μπάλα σε περιφερειακό
• να κάνει V cut ξεμαρκάρισμα και να επιστρέψει στην θέση του.
• και κάθε φορά που κάνει πάσα σε post, κάνει σκριν στον κοντινότερο περιφερειακό
(προσοχή στις αποστάσεις)

Παίκτης – παίκτρια που υποδέχεται την μπάλα μπορεί να:
• να κάνει καλό ξεμαρκάρισμα με V cut ή Π
• να γνωρίζει από πριν τι θα κάνει
• να εκμεταλλευτεί κάθε αδυναμία του αμυντικού του όταν πρέπει.
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ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ POST

****Θέλουμε ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ η μπάλα να πάει στον Low Post
Όταν η μπάλα πάει από τον περιφερειακό στον Low Post
Ο απέναντι weak side post κοιτάζει πως παίζει η άμυνα του συμπαίκτη του.
1. Αν ο αμυντικός παίζει από μπροστά
Ο weak side low post κάνει flash στη γραμμή του φαουλ ( γωνία δυνατής πλευράς ) παίρνει
πάσα από τον περιφερειακό και προσπαθεί να παίξει Hi- Low.

2. Αν ο αμυντικός παίζει από πίσω
Ο weak side low post ανεβαίνει στην γραμμή του φαουλ (γωνία αδύνατης πλευράς).
Και αν ο αμυντικός του πηγαίνει για να κάνει παγίδα στον Low Post, ετοιμάζετε για να
σουτάρει μετά από πάσα του παίκτη που ποστάρει η weak side πάσα.
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3. Αν ο αμυντικός παίζει 3/4
Ο Post της δυνατής πλευράς πηγαίνει για σκριν στον παίκτη που βρίσκεται στην weak side αν
οι αμυντικοί κάνουν αλλαγή τότε ο σκρινερ πάντα κάνει step back στην μπάλα.

Σημείωση: ο παίκτης που ποστάρει, πάντα ζητά την μπάλα με το χέρι ψηλά, μόνο αν
κατεβάσει το χέρι κινείται σε άλλη θέση, είναι σινιάλο για τον πασέρ ότι φεύγει για να
αποφεύγουμε τη λάθος πάσα.
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ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΤΙΟΝ

ΔΕΝ Ξεχωρίζουμε τους ψηλούς ΑΠΟ ΤΟΥΣ περιφερειακούς.
1. Οι παίκτες – παίκτριες μαθαίνουν να διαβάζουν την άμυνα του συμπαίκτη –τριας τους και
να δουλεύουν μαζί .
2. Οι παίκτες – παίκτριες που βρίσκονται στην περιφέρεια δουλεύουν 3 on 3 μεταξύ τους.
Κλειδί εδώ είναι η διατήρηση των αποστάσεων και η συνεχής κίνηση.
OΤΑΝ ΜAΘΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝOΝΕΣ
Η πρώτη προπόνηση για Motion Επίθεση
• 5 λεπτά, 2 μπάλες σουτ με ξεμαρκάρισμα “V cut”
• 5 λεπτά, σουτ συνεργασία των post με σκριν .
• 5 λεπτά, 5 on 0 κίνηση για 20" η κάθε ομάδα ( κρατήστε τις αποστάσεις )
• 5 λεπτά, 2 on 0
• 5 λεπτά, 2 on 2 περιφερειακοί
• 5 λεπτά, 2 on 2 ψηλοί.
• 5 λεπτά, 2 on 2 περιφερειακοί και ψηλοί
• 5 λεπτά, 2 on 0 περιφερειακός με ψηλό back pick – down screen – backdoor
• 5 λεπτά, 2 on 2 περιφερειακός με ψηλό back pick – down screen – backdoor
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ΑΜΥΝΤΙΚΟ TRANSITION

Οι περισσότερες ομάδες έχουν στόχο να βάλουν καλάθια με μεγάλα ποσοστά ευστοχίας
κάνοντας αιφνιδιασμό, αλλά ταυτόχρονα προσπαθούν να έχουν την καλύτερη δυνατή
αμυντική ισορροπία.
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι τακτικής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με την
περίσταση.
Αναμφισβήτητα η βασικότερη αρχή για να καλύψουμε την άμυνα μας είναι οι γρήγορες
επιστροφές.
Επειδή όμως είναι πιθανόν να αντιμετωπίσουμε ομάδες ταχύτερες από την δική μας, η
ομαδική τακτική μας δίνει λύσεις ώστε να αποφύγουμε ή να λύσουμε το πρόβλημα που μας
απειλεί.
Τρόποι αντιμετώπισης:
1. Πίεση στον ρημπάουντερ με στόχο να καθυστερήσει η πρώτη πάσα.
2. Πίεση στον παίκτη – τρια που δέχεται την πρώτη πάσα.
3. Πίεση στον ρημπάουντερ και στην πρώτη πάσα.
4. Αν η μπάλα προωθείται με ντρίπλα να την σταματήσουμε στην ζώνη προώθησης πριν
φθάσει στην ζώνη επιλογής και επίθεσης.
5. Οι πρώτοι παίκτες –τριες που επιστρέφουν μαρκάρουν τους ελεύθερους παίκτες
ανεξάρτητα αν έχουν ευθύνη γι’ αυτούς σε σχέση με τα αρχικά μαρκαρίσματα.
6. Να στείλουμε για το επιθετικό ρημπάουντ 3 και 4 παίκτες – παίκτριες με στόχο να
πιέσουμε την μπάλα, ν’ αναγκάσουμε τους αμυνόμενους να κινηθούν μέσα στην ρακέτα για
να καλύψουν τους διαδρόμους και έτσι αυξάνουμε την απόσταση προς το δικό μας καλάθι.
Όταν μια ομάδα αναγκάζεται ν’ ασχοληθούν και οι 5 παίκτες – παίκτριες για το αμυντικό
ρημπάουντ είναι πολύ δύσκολο να κάνουν αιφνιδιασμό.

Η

Σ

Η
ΗΝΙΚ ΟΜΟ

ΟΣΦΑΙΡΗΣ

ΛΛ

ΑΘ

Ε

www.basket.gr

ΟΝΔΙΑ ΚΑΛ
ΣΠ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Αναπτυξιακού Προγράμματος

139

ΑΣΚΗΣΗ: 5 > 0 επιστροφή στην άμυνα (αμυντικό transition)
Πέντε παίκτες – παίκτριες επιστρέφουν στην άμυνα βλέποντας τον C που έχει την μπάλα.
Μόλις περάσουν τα 3/4 του γηπέδου ο C φωνάζει ένα όνομα ή ένα νούμερο.
Αυτός θα πρέπει να τρέξει και να πιάσει την μπάλα πριν ακουμπήσει στο έδαφος, σε
οποιοδήποτε σημείο (κοντά στη ρακέτα) την πετάξει ο C. Οι άλλοι επιστρέφουν ωσότου
πιάσει την μπάλα.

Μόλις πιάσει την μπάλα πρέπει να τρέξουν στην επίθεση για να σκοράρουν, εκτός από έναν
που θα δεχθεί την α’ πάσα (κάθε φορά να είναι διαφορετικός) και θα πασάρει στον πιο κοντά
στο καλάθι για να σκοράρει. Μόλις σκοράρουμε έχουμε πάλι την ίδια κατάσταση, δηλαδή
επιστροφή στην άμυνα και αιφνιδιασμό. Το κάνουμε 5 συνεχόμενες φορές, ώστε να πιάσει
την μπάλα και να σκοράρει μια φορά ο κάθε παίκτης – παίκτρια.
Έμφαση: στο αμυντικό transition (επιστροφές) και στην ανάπτυξη – ρυθμό της ομάδας.

Η

Σ

ΛΛ

ΟΣΦΑΙΡΗΣ

Η
ΗΝΙΚ ΟΜΟ

ΟΝΔΙΑ ΚΑΛ
ΣΠ

ΑΘ

Ε

140

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Αναπτυξιακού Προγράμματος

www.basket.gr

ΑΜΥΝΑ

Το basket ball είναι το μοναδικό ομαδικό άθλημα που η ατομική ικανότητα έχει τόσο μεγάλη
σημασία στην έκβαση του παιχνιδιού. Αθλητής - Αθλήτρια με ιδιαίτερη επιθετική ικανότητα
μπορεί να καθορίσει την έκβαση του αποτελέσματος ή μια καταλυτική άμυνα στον καλύτερο
επιθετικό αθλητή - αθλήτρια επίσης μπορεί ν’ αποφασίσει το τέλος του αγώνα.
Μια καλή ατομική και ομαδική άμυνα μπορεί να καθοριστεί σε τρεις διαφορετικές φάσεις
στη διάρκεια μιας επίθεσης της αντίπαλης ομάδας.
One on one - 5 on 5 – one on one.
Καλή άμυνα στην πρώτη γραμμή – αντιμετώπιση των συνεργασιών – καλή προσωπική
άμυνα στο τέλος της επίθεσης.
Η φιλοσοφία της άμυνας ξεκινάει με την ΠΙΕΣΗ – ΕΠΑΦΗ – ΜΑΧΗΤΙΚΟΤΗΤΑ συνεχίζεται
με τις βασικές αρχές της άμυνας του man to man και ολοκληρώνεται με την ειδική αμυντική
τακτική.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΜΥΝΑΣ
• Βασική αμυντική στάση.
• Γλίστρημα – ισορροπία σώματος.
• Απαγορεύεται η διείσδυση απ’ το κέντρο.
• Πίεση στην μπάλα. Ένα μέτρο από το τρίποντο.
• Πίεση στις πρώτες πάσες εισαγωγής. Στόχος της περιφέρειας να υποδεχτούν την μπάλα
πάνω απ’ την προέκταση της γραμμής της ελεύθερης βολής.
• Άμυνα στο low post 3/4 ή τελείως μπροστά.
• Προσοχή σε κάθε πάσα κόψιμο ανοίγουμε προς την μπάλα.
• Closing out: 2/3 τρέξιμο 1/3 γλίστρημα, βγαίνω με το χέρι ψηλά με στόχο να ντριπλάρει και
να παίξουν ένα χέρι απόσταση.
• Απαγορεύεται βοήθεια απ’ την δυνατή πλευρά.
• Βοήθειες από baseline με περιστροφή. Η κίνηση κατά τη διάρκεια της πάσας στις
περιστροφές ή στο closing out είναι σημαντική για να υπάρχει αποτέλεσμα.
• Σαν γενική τακτική αλλάζουμε όλα τα screen ΕΠΙΘΕΤΙΚΑ. Η άμυνα στο low post είναι
μπροστά. Σε ιδιαιτερότητες (ψηλοί -ές πολύ αργοί -ές παίκτες -τριες) στην προπόνηση
αφιερώνουμε μεγάλο ποσοστό στις αλλαγές αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και
άλλες αντιμετωπίσεις στους αγώνες.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

1. Οι επιθετικοί 2 και 3 ξεμαρκάρονται, οι αμυντικοί 2 και 3 παίζουν overplay, ο επιθετικός 4
κινείται σε high – low θέσεις και ο αμυντικός 4 παίζει άμυνα στα 3/4.
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Ο 1 είναι ο coach, πασάρει στον 2 ή 3 ή 4 και σουτάρουν. Οι αμυντικοί 2, 3, 4 κάνουν block
out και επιστροφή πάσας στον προπονητή. Η επίθεση γίνεται άμυνα και νέα επίθεση παίρνει
θέσεις.
2. Ο 1 μεταβιβάζει την μπάλα στο 2 όπου ντριπλάρει προς το κέντρο, η άμυνα αρνείται τη
διείσδυση και οδηγεί τον επιθετικό προς την τελική γραμμή. Επιστροφή της μπάλας στον
προπονητή. Ο 4 κινείται σε high – low θέσεις και ο αμυντικός 4 παίζει άμυνα 3/4 στη δυνατή
πλευρά.

Σχήμα 1

Σχήμα 2

3. Ο 1 μεταβιβάζει την μπάλα στο 3, ο 3 κάνει ντρίπλα και διείσδυση. Ο αμυντικός 4 κινείται
στη πρώτη βοήθεια, ο αμυντικός 2 στη δεύτερη βοήθεια και ο αμυντικός 3 προς το κέντρο
για να βρει τον ελεύθερο παίκτη – παίκτρια.
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4. Τοποθετούμε τέταρτο παίκτη – παίκτρια. Αφήνουμε την μπάλα να πάει low post, οδηγούμε
τον 4 προς την τελική γραμμή, τότε γίνεται περιστροφή. Ο αμυντικός 3 στην παγίδα, ο
αμυντικός 1 στον 3, ο αμυντικός 3 στον 1 και στην περίπτωση επιστροφής της μπάλας στον
2 ο αμυντικός 3 τρέχει και έχει την ευθύνη του.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΜΥΝΑΣ (FOOTWORK & 1 ON 1)

1. Foot work and defense
Βασική αμυντική στάση:
• Πόδια ανοιχτά όσο οι ώμοι. Πόδια παράλληλα. Καλή βάση στήριξης.
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• Γόνατα λυγισμένα μέχρι εκεί που με τα χέρια μας τεντωμένα και με μια ελαφριά κλίση
του κορμού προς τα μπροστά να μπορούμε να τα πιάσουμε με τις παλάμες.
• Αφήνουμε ελεύθερα τα χέρια χωρίς να ανασηκώνονται τα γόνατα.
• Προς την κατεύθυνση που θέλω να πάω στρίβει και το αντίστοιχο πόδι. Πρώτα μετακινείται
το πόδι προς τα εκεί που θέλω να πάω (αριστερά – αριστερό πόδι κλπ).
• Η απόσταση των ποδιών παραμένει σταθερή (όχι σταύρωμα).
• Το σώμα δεν ανεβοκατεβαίνει.
Με τις υποδείξεις του coach κινούνται οι αθλητές – αθλήτριες αφού πρώτα πάρουν την
βασική τους θέση με χτύπημα των χεριών στο πάτωμα και στα γόνατα.
2. Με την ίδια διάταξη κάνουμε footwork.
Η λέξη πάνω σημαίνει πολύ χαλαρό τρέξιμο στις μύτες των ποδιών για ξεκούραση. Η λέξη
κάτω σημαίνει τρέξιμο επιτόπου στις μύτες των ποδιών και κίνηση των χεριών. Οι λέξεις
δεξιά – αριστερά σημαίνουν άλμα και επαναφορά στην αρχική θέση με στροφή 90 – 180
– 360 μοιρών.
3. Οι παίκτες – παίκτριες σε ζευγάρια αραιωμένοι μέσα στο γήπεδο παίρνοντας την αμυντική
στάση με το σύνθημα του προπονητή προσπαθεί να χτυπήσει ο ένας τον άλλο στο εσωτερικό
μέρος του ποδιού.Ταυτόχρονη προσπάθεια για χτύπημα και αποφυγή. Με το ίδιο σκεπτικό
κάθε ζευγάρι έχει μια μπάλα και κάνοντας και οι δύο ντρίπλα ο ένας προσπαθεί να κλέψει
την μπάλα του άλλου ή να ακουμπήσει την πλάτη του ή να ακουμπήσει την μπάλα κλπ.
4. Εναλλαγές αμυντικών γλιστρημάτων και τρεξίματος.
Ξεκινάμε κάνοντας βήματα άμυνας, όταν φθάνουμε στις γραμμές του αουτ πατάμε το
πόδι μας σε αυτές. Υποθέτουμε ότι πήρε προβάδισμα ο επιθετικός τρέχουμε για να τον
προλάβουμε και ξανακάνουμε βήματα άμυνας.

5. Πολύ γρήγορο τρέξιμο μέχρι το κέντρο εκεί κάνουμε στροφή, μέχρι το τρίποντο πάμε με
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πίσω βήματα και στο τρίποντο ξεκινάμε βήματα άμυνας μια αριστερά, μία δεξιά.
Δουλεύουμε και στις δύο κατευθύνσεις ταυτόχρονα.

6. Δουλεύουμε την overplay άμυνα και την άμυνα σε back door κίνηση.
Εκτελούμε την κίνηση 3 φορές από την μια πλευρά του καλαθιού και 3 φορές από την άλλη.
Θέλουμε για την overplay άμυνα:
• Καλά γλιστρήματα
• Το χέρι στην γραμμή της πάσας
Για το back door:
• Στροφή του κεφαλιού
• Ρίξιμο του χεριού προς τα πίσω.
Σημασία στις λεπτομέρειες.

Σχήμα 6

Σχήμα 7

7. Πάσα 1 στο 1 κόκκινο τρέξιμο εξωτερικά πάσα χέρι με χέρι και παίζουμε 1 vs 1 στην πλευρά.
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8. Ξεκίνημα από το κέντρο χαλαρά
Στο ύψος του τρίποντου πάσα στο 2 και παίζουμε 1 εναντίον 1 σε συνθήκες παιχνιδιού.
9. Πάσες μέχρι το κέντρο με το σφύριγμα του προπονητή όποιος έχει την μπάλα την αφήνει
κάτω και γίνεται άμυνα ενώ ο άλλος τρέχει παίρνει την μπάλα και γίνεται επίθεση.
Η ίδια άσκηση πηγαίνοντας μέχρι απέναντι και κάνοντας lay up, επιστροφή 1 εναντίον 1 με
τον σουτέρ να κάνει άμυνα.

Σχήμα 8

Σχήμα 9

10. 1 εναντίον 1 από το κέντρο

Σχήμα 10
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Ο επιθετικός παλεύει για το ρημπάουντ και για καινούργια επίθεση ενώ ο αμυντικός κάνει
μπλοκ αουτ, προσπαθεί για το ρημπάουντ και για πολύ γρήγορη πρώτη πάσα σε έναν από
τους 2 προπονητές που στέκονται στο πλάι. Αν μπει το καλάθι από τον επιθετικό, τότε
πασάρει γρήγορα σε έναν προπονητή και ξαναγίνεται επίθεση. Ο αμυντικός βγαίνει έξω
και έρχεται να παίξει άμυνα ο επόμενος της σειράς, το ίδιο ισχύει αν πάρει το επιθετικό
ρημπάουντ. Αν δεν μπει το καλάθι και ο αμυντικός πάρει το ρημπάουντ τότε γίνεται αυτός
επιθετικός και παίζει άμυνα ο επόμενος της σειράς.
Στόχος ποιος παίκτης – παίκτρια θα βάλει 5 καλάθια.
11. Με το σύνθημα του προπονητή 1 ντριπλάρει μέχρι το κέντρο και 2 τρέχει μέχρι τελική
γραμμή και επιστρέφουν όπου συναντιούνται παίζουν 1 – 1.
12. οι αμυντικοί δίνουν πάσες στους επιθετικούς και τρέχουν να παίξουν άμυνα. Οι επιθετικοί
διαβάζουν την άμυνα και αντιδρούν ανάλογα.

Σχήμα 11

Σχήμα 12

13. 'Ενας εναντίον ενός
13.1. 1 – 1 (στην μπάλα)
• Σημασία στην κίνηση των ποδιών
• Τοποθέτηση του ποδιού του αμυντικού στην πλάγια γραμμή
• Ακουμπάμε με το ίδιο χέρι που ντριπλάρει την πλάτη του επιθετικού και με το άλλο τον
παρενοχλούμε και εμποδίζουμε πιθανή πάσα.
• Μόλις πασάρει ο 1 στον C (αυτόματα σαν να είναι δεμένος με την μπάλα ο αμυντικός 1
κάνει άλμα προς την μπάλα). Δεν θέλουμε να μείνειεκεί που είναι και να περάσε μπροστά
του ο επιθετικός 1.
• Ο C την επιστρέφει στον 1 και ο αμυντικός 1 επιστρέφει και αυτός και παίζουν 1 – 1
σε συνθήκες παιχνιδιού.
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Σχήμα 13.1

13.2. 1 – 1 (weak side)
Αφού πασάρει ο 1 στον C κόβει στην ρακέτα και βγαίνει στην αδύνατη πλευρά.
Θέλουμε ο αμυντικός να είναι μπροστά από τον επιθετικό στο κόψιμο που κάνει αλλά και να
μην παρασυρθεί όταν ο 1 βγει στην αδύνατη πλευρά και να παίξει τρίγωνο μπάλα – παίκτη.
Ο επιθετικός προσπαθεί να κόψει μέσα στην ρακέτα και θέλουμε ο αμυντικός να σταματήσει
την κίνηση αυτή παίζοντας πιεστική άμυνα.
Αν δεν πάρει την μπάλα ο 1 επιστρέφει πίσω.

Σχήμα 13.2

13.3 Ηelp and recover
O C κάνει ντρίπλα προς το καλάθι ο αμυντικός 1 βοηθάει χωρίς να χάσει την οπτική επαφή
με τον παίκτη του.
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Ο C πασάρει στον επιθετικό 1 και ο αμυντικός τρέχει για να παίξει άμυνα χωρίς άλμα.
Στην συνέχεια παίζουν 1 – 1 από πλάγια θέση.
Η άσκηση να γίνεται και από τις δύο πλευρές.

Σχήμα 13.3

14. Άσκηση Μαρκέτι
14.1. 1 εναντίον 1 σε συνθήκες παιχνιδιού. Οι 4 και 5 είναι οι ψηλοί της ομάδας που
βρίσκονται στο middle post με το ένα πόδι μέσα στην ρακέτα και το άλλο έξω και βρίσκονται
σε ετοιμότητα έτσι ώστε μόλις πάρουν την μπάλα να εκδηλώσουν επίθεση. Ο ψηλός που δεν
θα πάρει πάσα πρέπει αμέσως να πάει να κάνει άμυνα στον άλλο ψηλό.
Μόλις ο 1 φθάσει στο ύψος του τρίποντου πασάρει στον 4 ο οποίος σουτάρει και ο 5 παίζει
άμυνα.
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14.2 Ο 1 μόλις πασάρει στο 4 τρέχει αμέσως να κάνει άμυνα στο 6 με το οποίο παίζουν 1 – 1
προς το άλλο καλάθι και ο αμυντικός 1 πάει πίσω από την σειρά.
Και δουλεύουμε με φουλ ένταση προς το άλλο καλάθι.
Στο ύψος του τρίποντου ο 6 πασάρει στο 4 και τρέχει να παίξει άμυνα στο 2.
Ο 1 πάει τελευταίος στη σειρά. Ο 4 εκτελεί σουτ ο 5 παίζει άμυνα.
Στα ζευγάρια των ψηλών μπορεί να υπάρχει και τρίτος έτσι ώστε να ξεκουράζονται.
Θέλουμε πολύ καλό συγχρονισμό – τεράστιο πάθος – και προσοχή σε όλες τις
λεπτομέρειες.

ΑΜΥΝΑ MAN TO MAN ΜΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

Κατά την γνώμη μας είναι από τις πλέον αποτελεσματικές Αμυντικές τακτικές στο
σύγχρονο Μπάσκετ, εναντίον ομάδων που χρησιμοποιούν, σκρίν στην μπάλα, και σκρίν
μακριά από την μπάλα.
Η Άμυνα με αλλαγές είναι αναπόσπαστο μέρος της Βασικής μας Άμυνας Μ2Μ.
Όπως όλες οι άμυνες έτσι και αυτή έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που θα δούμε
παρακάτω:
Πλεονεκτήματα:
• Δημιουργεί σύγχυση και προβλήματα στην επίθεση , (άσχημα σουτ , λάθη, παραμορφώνειχαλάει τα επιθετικά συστήματα των αντίπαλων) .
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• Προλαμβάνει την αντίδραση της επίθεσης π.χ σκρίν στην μπάλα με σκοπό το σουτ .
• Πολλές φορές η αντίπαλη ομάδα νομίζει ότι παίζουμε άμυνα ζώνης .
• Αποβάλλει τον δισταγμό των αμυντικών μας (π.χ να βγω να μη βγω. - κόουτς κόλλησα
δεν μπόρεσα να βοηθήσω) κ.α.
• Η ομάδα μας γίνετε πιο επιθετική, και αποκτά περισσότερη αυτοπεποίθηση.
• Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα που παίζει την ίδια άμυνα με εμάς .
• Δεν έχουμε το πρόβλημα κατά την επιστροφή μας στην άμυνα, που είναι ο δικός μου
παίκτης !!! κ.α.
• Η άμυνα αυτή, αρέσει στους παίκτες, βελτιώνονται στην προπόνηση τόσο επιθετικά όσο
και αμυντικά.
• Είναι εύκολο να ελέγχουμε τους παίκτες σε τι εμείς ζητάμε, π.χ στη θέση low post λέμε
να είμαστε πάντα από μπροστά.
• Καλλιεργούνται και αυξάνονται τα στοιχεία, της ομαδικότητας, της υπευθυνότητας, του
συγχρονισμού, και βέβαια το συναίσθημα της συνεργασίας.
• Δεν χρειάζεται να αφιερώσεις πολύ χρόνο στην προπόνηση για την αντιμετώπιση των
επιθετικών συστημάτων μιας ομάδας.
• Οι αντίπαλοι μας που γνωρίζουν ότι χρησιμοποιούμε στο παιχνίδι μας και αυτή την άμυνα,
ξοδεύουν αρκετό χρόνο στην προπόνηση τους για να μας αντιμετωπίσουν.
Σαν μειονέκτημα αναφέρουμε ότι:
• Δεν έχουμε καλή ισορροπία στο αμυντικό ρημπάουντ και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και
μεγάλη προσπάθεια.
• Η αρκετές φορές αδυναμία mish match που λογικά θα χρησιμοποιήσει η επίθεση, καλύπτεται με τις παγίδες και με την περιστροφή των παικτών.
Σε αυτό το κεφαλαίο θα αναφέρουμε τις Αμυντικές Συνεργασίες (στην άμυνα με αλλαγές ) δυο (2) παικτών:
Α. Σε σκρίν που γίνεται στην μπάλα
Β. Σε σκρίν που γίνεται μακριά από την μπάλα
Πριν από την ανάλυση κρίνουμε σκόπιμο ότι πρέπει να αναπτύξουμε στους αθλητές μας
τις ( 7 ) επτά βασικές αρχές της άμυνας με αλλαγές, έτσι ώστε να κατανοήσουν και
θεωρητικά την λογική των αλλαγών και ακόμα , πρέπει τους εξηγήσουμε να καταλάβουν, ότι
η άμυνα αυτή δεν είναι μια παθητική κλασική Άμυνα, όπως ήταν την δεκαετία του 80, αλλά μια
Επιθετική Άμυνα που για να την εφαρμόσεις, χρειάζονται πολλές ώρες προγραμματισμένης
δουλειάς, για να φτάσεις σε ένα καλό επίπεδο και να έχεις καλύτερα αποτελέσματα.
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ΟΙ ΕΠΤΑ (7) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ ΕΙΝΑΙ:

1.
2.
3.
4.

Καλή προσωπική άμυνα
Ομιλία - επικοινωνία
Πίεση στην γραμμή πάσας “Deny”
Πάντα μπροστά στη θέση του low post

5. Όχι «τεμπέλικες αλλαγές»
6. Σε όλα τα screens αλλαγή
7. Καλή αλλαγή είναι μόνο όταν ενώνουν
οι αμυντικοί

Θα αναλύσουμε το πώς αντιμετωπίζουμε τα τέσσερα (4) παρακάτω βασικά είδη screen:
1. Down Screen & Διαγώνιο screen.
2. Back Screen.
3. Baseline Screen.
4. High Post Screen.
ΕΧΟΥΜΕ ΔΥΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΤΑ ΣΚΡΙΝ ΣΤΗΝ ΜΠΑΛΑ
1. Όταν το σκρίν στην μπάλα γίνετε πάνω από την προέκταση της γραμμής του φάουλ.
2. Όταν το σκρίν στην μπάλα γίνετε κάτω από την προέκταση της γραμμής του φάουλ.
Επιλογή 1: «Σκρίν στην μπάλα που γίνεται πάνω από την προέκταση της γραμμής του
φάουλ».
Ο αμυντικός 4 «σπρώχνει» τον σκρίνερ και έπειτα βγαίνει έξω με έναν διασκελισμό
στην πορεία του 2 με σκοπό να τον οδήγηση προς τα κάτω και πλάγια και να τον εμποδίσει να
πάει προς το κέντρο της ρακέτας.
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Ο αμυντικός 2 κινείται προς το εσωτερικό του σκρίνερ και περνάει το σώμα του μπροστά του
(τον βάζει στην πλάτη του) και όχι από πίσω (αυτό το λάθος κάνουν οι περισσότεροι αθλητές
– αθλήτριες).

*****Οι υπόλοιποι 3 παίκτες που βρίσκονται στην weak side και παίζουν με τους
κανόνες της βασικής μας άμυνας m2m.

Επιλογή 2: « Όταν το σκρίν στην μπάλα γίνεται κάτω από την προέκταση της γραμμής του
φάουλ».
2.1 Baseline & Παγίδα
Ο αμυντικός 2, ‘τσεκάρει’ τον παίκτη του προς την baseline, ενώ ο αμυντικός 4 αφήνει τον
παίκτη του, λίγο πριν κάνει σκρίν, για να κάνει την Παγίδα μαζί με τον συμπαίκτη του.
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2.2 Παγίδα - Τρίγωνο
Οι αμυντικοί 2 & 4 κάνουν επιθετικά (κλειδώνουν τον παίκτη) παγίδα ενώ ο αμυντικός 5 (παίζει
3/4 τον 4 από κάτω) και οι αμυντικοί 1 & 3 παίζουν το «τρίγωνο».
2.3 Closing Out - Επιστροφές
Όταν γίνει πάσα από την παγίδα προς τα έξω, τότε όλοι οι παίκτες επιστέφουν στον κοντινότερο
παίκτη από μπροστά.

Σχήμα 2.2

Σχήμα 2.3

ΟΤΑΝ ΤΟ ΣΚΡΙΝ ΓΊΝΕΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΠΑΛΑ

Ο σκοπός μας να κάνουμε επιθετική άμυνα εναντίον κάθε κίνησης της επίθεσης μακριά
από την μπάλα, και να παίξουμε την άρνηση κάθε πάσας “deny” σε κάθε ενέργεια που γίνεται
και συνήθως έχει σκοπό το σουτ ή κόψιμο προς το καλάθι ή ακόμα και ποστάρισμα μέσα στη
ρακέτα.
DOWN SCREEN
Έχουμε τρεις (3) φάσεις:
Επιλογή 1: Ομιλία – Αλλαγή
Ο "C" έχει την μπάλα. Ο 2 πηγαίνει να κάνει σκρίν για τον 4. Οι αμυντικοί 2 & 4 το πρώτο
πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να μιλήσουν, έπειτα να μην αφήσουν χώρο για να περάσουν
ανάμεσα τους οι επιθετικοί (να ενώσουν).
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Ο αμυντικός 2 “τσεκάρει” τον παίκτη του πριν σκρινάρει, και στην συνέχεια με άλμα εμποδίζει
την πορεία του 4 να βγει, ενώ ο αμυντικός 4 παίζει από μπροστά τον 2.

Επιλογή 2: Πίεση στη πάσα «deny»
Το επόμενο σημαντικό σημείο είναι, μετά την αλλαγή που γίνεται, πρέπει να προσέχουμε, οι
αμυντικοί 2 & 4 να πιέσουν τις πάσες και να μην επιτρέψουν να πάρουν μπάλα οι 2 ή 4 από
τον C «DENY».
Επιλογή 3: Baseline Push
Εάν ο 4 πάρει την πάσα από τον 1. Ο αμυντικός 2 προσπαθεί να οδηγήσει τον επιθετικό στην
γωνία και όχι στο κέντρο (αρχή της βασικής μας άμυνας) ενώ ο αμυντικός 4 από 3/4 που ήταν
η τοποθέτησή του περνά μπροστά από τον 2. Οι άλλοι τρεις παίκτες παίζουν με τις αρχές της
βασικής μας άμυνας m2m.

Σχήμα 2

Σχήμα 3
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BACK SCREEN
Έχουμε τρεις (3) φάσεις:
Επιλογή 1: Ομιλία – Αλλαγή
Ο "C" έχει την μπάλα. Ο 2 δέχεται back σκρίν από τον 4. Οι αμυντικοί 2 & 4 το πρώτο πράγμα
που πρέπει να κάνουν είναι να μιλήσουν ( Ο 4 προειδοποιεί τον 2) , έπειτα να μην αφήσουν
χώρο για να περάσουν ανάμεσα τους οι επιθετικοί (να ενώσουν). Ο αμυντικός 4 “τσεκάρει”
τον παίκτη του πριν σκρινάρει , και στην συνέχεια με άλμα εμποδίζει την πορεία του 2 να κόψει
από κάτω, ενώ ο αμυντικός 2 παίζει από μπροστά τον 4.

Επιλογή 2: Πίεση στη πάσα «deny»
Το επόμενο σημείο είναι ότι μετά την αλλαγή που γίνεται, οι αμυντικοί 2 & 4 πρέπει να πιέσουν
τις πάσες και να μην επιτρέψουν να πάρουν μπάλα οι 4 & 2 από τον C «DENY».

Επιλογή 3: Baseline Push
Εάν ο 4 πάρει την πάσα από τον 1 . Ο αμυντικός 2 προσπαθεί να οδήγησει τον επιθετικό στην
γωνία και όχι στο κέντρο (αρχή της βασικής μας άμυνας) ενώ ο αμυντικός 4 από 3/4 που ήταν
η τοποθέτησή του περνά μπροστά από τον 2. Οι άλλοι τρεις παίκτες παίζουν με τις αρχές της
βασικής μας άμυνας m2m .

Σχήμα 1

Σχήμα 2
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Σχήμα 3

BASELINE SCREEN
Βασικές αρχές στα baseline screen .
• Αν ο παίκτης, περάσει από την baseline (low) , τότε κάνουμε αλλαγή .
• Αν ο παίκτης περάσει από πάνω (high) δεν κάνουμε αλλαγή .
Επιλογή 1: O επιθετικός παίκτης που δέχεται το σκρίν κόβει από την (Baseline). Ομιλία-αλλαγή
Ο 2 έχει την μπάλα. Ο 5 δέχεται σκρίν από τον 4 και κόβει από την baseline. Οι αμυντικοί 4 &
5 πρέπει να μιλήσουν (Ο 4 προειδοποιεί τον 5), έπειτα να μην αφήσουν χώρο για να περάσουν
ανάμεσα τους οι επιθετικοί (να ενώσουν). Ο αμυντικός 4 “σπρώχνει” τον παίκτη του προς την
baseline πριν σκρινάρει τον X5, και στην συνέχεια εμποδίζει την πορεία του 5 ( έχοντας το
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δεξί του πόδι κοντά στην baseline και κάνοντας αντίστροφη στροφή) να κόψει από κάτω, ενώ
ο αμυντικός 5 κάνει ένα βήμα προς το κέντρο, για να αποφύγει το σκρίν, να περάσει μπροστά
από τον 4, και να προετοιμαστεί για τυχόν κόψιμο του 4 προς το high post.
Επιλογή 2: Πίεση στη πάσα « deny
Μετά από την αλλαγή που γίνεται, οι αμυντικοί 4 & 5 πρέπει, να πιέσουν τις πάσες και να μην
επιτρέψουν να πάρουν μπάλα οι 4 & 5 από τον 2 «DENY».
Επιλογή 3: Baseline Push
Εάν ο 2 ξεκινήσει να ντριμπλάρει,ο αμυντικός του 2 πρέπει να τον οδήγησει στη γωνία και οι
άλλοι αμυντικοί παίζουν με τις αρχές της βασικής μας άμυνας m2m.

Σχήμα 2

Σχήμα 3

Επιλογή 4: Ο επιθετικός παίκτης που δέχεται το σκρίν κόβει από πάνω προς το high post.
Ομιλία – Αλλαγή.
Ο 2 έχει την μπάλα. Ο 5 δέχεται σκρίν από τον 4 και κόβει από το κέντρο. Οι αμυντικοί 4 & 5
πρέπει να μιλήσουν (Ο 4 προειδοποιεί τον 5). Σε αυτή την περίπτωση ΔΕΝ κάνουμε αλλαγή. Ο
5 κάνει δυο βήματα προς τα πάνω για να βγει μπροστά από τον 5, ο δε αμυντικός 4 «κλειδώνει»
τον παίκτη του. Και οι δυο παίζουν “Deny” την πάσα.
Επιλογή 5: Πίεση στη πάσα «deny»
Και στην Επιλογή αυτή που δεν κάνουμε αλλαγή, οι αμυντικοί 4 & 5 πρέπει, να πιέσουν τις
πάσες και να μην επιτρέψουν να πάρουν μπάλα οι 4 & 5 από τον 2 «DENY».
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Σχήμα 5

UCLA CUT
Βασικές αρχές σε UCLA cut.
• Αν ο παίκτης επιλέξει να περάσει πίσω από τον high post (σκρίνερ) τότε κάνουμε αλλαγή.
• Αν ο παίκτης επιλέξει να περάσει μπροστά από τον high post (σκρίνερ), σε αυτή την περίπτωση
δεν κάνουμε αλλαγή.
Επιλογή 1: Πέρασμα πίσω από τον high post. Ομιλία – Αλλαγή
Ο 1 πασάρει στον 2 και δέχεται το σκρίν του 5. Ο αμυντικός 1 την στιγμή που ο 1 έδωσε πάσα
στον 2, πρέπει να κάνει δυο βήματα προς τα πίσω και προς την πλευρά που έγινε η πάσα, ενώ
ο αμυντικός 5 υποδέχεται τον 1. Και οι δυο αμυντικοί παίζουν “Deny”.
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Εάν ο επιθετικός 1 περάσει και πάει στη γωνία, και ο 5 θελήσει να εκμεταλλευτεί mismatch
κατάσταση με τον αμυντικό 1 τότε ο αμυντικός 5 τον ακολουθεί και στην πρώτη επιθετική
κίνηση που θα γίνει αλλάζει εν κινήσει.

Επιλογή 2: Πέρασμα μπροστά από τον high post.
Στην περίπτωση που ο επιθετικός 1 περάσει μπροστά από τον 5 τότε δεν υπάρχει αλλαγή διότι
ο μεν αμυντικός 5 παίζει “Deny” τον 5, ο δε αμυντικός 1, μόλις ο 1 δώσει πάσα στον 2 πρέπει να
κάνει ένα βήμα προς την πλευρά που έγινε η πάσα, και αυτός βρίσκεται σε κατάσταση “Deny”.
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ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ

Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι οποιαδήποτε άσκηση χρησιμοποιείτε και περιλαμβάνει σκρίν
στην μπάλα ή σκρίν μακριά από την μπάλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξάσκηση των
αθλητών - αθλητριών στην προπόνηση σας.

Προσοχή !!! στις ασκήσεις άμυνας 1 on 1 άμυνα να μην παίζουν μόνο παίκτες ίδιας
θέσης , επιβάλλετε !!
π.χ: Α. περιφερειακός στην επίθεση με ψηλό στην άμυνα έξω από το καλάθι
Β. ψηλός στην επίθεση περιφερειακός στην άμυνα σε θέση low post

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΜΕ ΑΛΛΑΓΕΣ
Άσκηση 1: Άμυνα σε παίκτη χωρίς μπάλα
Οι παίκτες – παίκτριες σε ζευγάρια σε όλο το γήπεδο, ο C δίνει το σήμα για να ξεκινήσουν.
• Οι επιθετικοί τρέχουν μέχρι την πλάγια γραμμή και επιστρέφουν ενώ οι αμυντικοί παίζουν
“Deny”.
• Οι επιθετικοί τρέχουν μέχρι την πλάγια γραμμή και επιστρέφουν με cross ενώ οι αμυντικοί
κάνουν αλλαγές.
• Και τα δυο μαζί δηλ. οι επιθετικοί τρέχουν μέχρι την πλάγια γραμμή και μετά cross ενώ οι
αμυντικοί παίζουν “Deny” και μετά αλλάζουν παίκτες (μιλάμε).
• -Οι επιθετικοί κάνουν σκρίν (πρώτα οι παίκτες – παίκτριες της μιας πλευράς) ενώ οι αμυντικοί
αλλάζουν (μιλάμε).
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• Οι επιθετικοί κάνουν κάθετο-διαγώνιο σκρίν (ανά 4αδες) ενώ οι αμυντικοί αλλάζουν (μιλάμε).
• η ίδια άσκηση: οι επιθετικοί κάνουν διαγώνιο - κάθετο σκρίν (ανά 4αδες) και αυτοί που κάνουν
το σκρίν ρολάρουν προς το κέντρο ενώ οι άλλοι πηγαίνουν μέχρι έξω την πλάγια γραμμή . Οι
αμυντικοί αλλάζουν οι μεν παίζουν “Deny” ενώ οι άλλοι παίζουν από “μπροστά” μ ι λ ά μ ε.
Άσκηση 2: Άμυνα σε παίκτη με μπάλα
Οι αθλητές - αθλήτριες σε ζευγάρια ανοικτά σε όλο το γήπεδο. Κάθε ζευγάρι έχει μια μπάλα.
Με το σύνθημα του “C” ξεκινά η άσκηση.
1. Οι επιθετικοί με μπάλα προσπαθούν να περάσουν από την πλάγια γραμμή , ενώ οι αμυντικοί
προσπαθούν να μην τους επιτρέψουν να περάσουν.
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2. Οι επιθετικοί με μπάλα δεν περνάνε από την πλάγια γραμμή, κάνουν reverse ντρίπλα και
αλλάζουν πλευρές ενώ οι αμυντικοί προσπαθούν να μην περάσουν, και μετά ΕΝΩΝΟΥΝ και
αλλάζουν παίκτες.
3. Η ίδια άσκηση μπορεί να γίνει με συγκεκριμένες αλλαγές π.χ. με jump για να κερδίσουμε
επιθετικό φάουλ.
4. Η ίδια άσκηση μπορεί να χρησιμεύσει σε όλες τις βασικές αμυντικές κινήσεις π.χ. Σουτ
Block out κ.α.

Διάρκεια: ανάλογα με το ποια αντικείμενα θέλουμε να διδάξουμε, χωρίζουμε τις ασκήσεις με
διάρκεια που δεν πρέπει να ξεπερνά το 1.30 λεπτό το κάθε αντικείμενο.
Άσκηση 3: Σκρίν στην μπάλα πάνω από την γραμμή του φάουλ & 1 > 1
Έμφαση: Οι αμυντικοί μετά από την αλλαγή να προσπαθήσουν να κρατήσουν τους επιθετικούς
έξω από την ρακέτα.
Ο 1 δίνει πάσα στον 2 και πηγαίνει να κάνει σκρίν στον «κώνο»
Ο αμυντικός 1 κάνει την αλλαγή και παίζουν 1 εναντίον 1.
Ο 2 ντριμπλάρει προς το κέντρο.
** O 1 που έκανε το σκρίν γίνετε αμυντικός στο επόμενο ζευγάρι
Σημείωση: όλες οι ασκήσεις να γίνονται και από τις δυο πλευρές του γηπέδου.

Άσκηση 4: Σκρίν στην μπάλα κάτω από την γραμμή του φάουλ & 1 > 1
Έμφαση: Οι αμυντικοί μετά από την αλλαγή να προσπαθήσουν να κρατήσουν τους επιθετικούς
έξω από την ρακέτα, και να τους οδηγήσουν στα πλάγια ή στη γωνία.
Ο 2 δίνει πάσα στον Ο1 και πηγαίνει να κάνει σκρίν στον «κώνο».
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Ο 1 κάνει την αλλαγή και παίζουν 1 εναντίον 1. Ο 1 ντριμπλάρει προς τα κάτω.
** O 2 που έκανε το σκρίν γίνετε αμυντικός στο επόμενο ζευγάρι.
Σημείωση: όλες οι ασκήσεις να γίνονται και από τις δυο πλευρές του γηπέδου.

Άσκηση 5: Σκρίν στην μπάλα πάνω από την γραμμή του φάουλ & 2 > 2
Έμφαση:
• στον αμυντικό του Ο2 τον Χ2 που πρέπει να παίξει από μπροστά τον Ο1 που ρολλάρει
• Οι αμυντικοί μετά από την αλλαγή να προσπαθήσουν να κρατήσουν τους επιθετικούς έξω
από την ρακέτα.
• να μιλάνε.
• να πιέζετε η πάσα προς τον σκρίνερ.
• όχι “τεμπέλικες” αλλαγές.
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Ο 1 δίνει πάσα στον 2 και πηγαίνει να κάνει σκρίν στον αμυντικό 2 και μετά από το σκρίν
ρολλάρει προς τον κέντρο της ρακέτας. Οι αμυντικοί 1 & 2 κάνουν την αλλαγή και έπειτα
παίζουν 2 εναντίον 2. Ο 2 ντριπλάρει προς το κέντρο και μετά από λίγο παίζουν ελεύθερα δηλ.
μπορεί να ντριμπλάρει και προς τα κάτω.

Άσκηση 6: Σκρίν στην μπάλα κάτω από την γραμμή του φάουλ & 2 > 2
Έμφαση:
• στον αμυντικό του 1 τον αμυντικό 1 που πρέπει να παίξει από μπροστά τον 2 που ρολλάρει.
• Ο αμυντικός 2 μετά από την αλλαγή να προσπαθήσει να οδηγήσει τον επιθετικό 1 με την
μπάλα στη πλάγια γραμμή ή να τον αναγκάσει σταματήσει την ντρίπλα.
• να μιλάνε.
• να πιέζετε η πάσα προς τον σκρίνερ.
• όχι “τεμπέλικες” αλλαγές .
Ο 2 δίνει πάσα στον 1 και πηγαίνει να του κάνει σκρίν.
Οι αμυντικοί 2 & 1 κάνουν την αλλαγή και παίζουν 2 εναντίον 2.
Ο 1 ντριπλάρει προς τα κάτω.
** σε αυτήν την κατάσταση τοποθετούμε έναν αμυντικό παίκτη τον 4 χωρίς να συμμετέχει
παρά μόνο με προσποιήσεις και για να ενθ αρρύνει τους συμπαίκτες του.
Την ίδια Άσκηση μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε και για να κάνουμε την παγίδα εδώ ο
τρίτος « 3 » αμυντικός παίκτης 4 συμμετέχει.

Άσκηση 7: Σκρίν στην μπάλα & αλλαγές σε όλο το γήπεδο & 2 > 2
Έμφαση:
• στο συγχρονισμό
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• στην ομιλία
• στην καλή τοποθέτηση του σώματος στην πλάγια γραμμή.
στο να μην επιτρέψουμε να περάσουν ανάμεσα μας οι επιθετικοί.
Ζευγάρια:
Ο 1 πάσα στον 2 & πηγαίνει να του κάνει σκρίν.
Ο 2 ντριπλάρει μέχρι την πλάγια γραμμή (στην αρχή αργά και μετά βάζουμε στόχο να περάσει
αν μπορεί).
Η άσκηση συνεχίζετε μέχρι τη γραμμή των 3τριων πόντων, και μετά παίζουμε 2 > 2.
Χωρίζουμε το γήπεδο στην μέση και δουλεύουμε 2 > 2.
**Η άσκηση γίνεται και σε όλο το γήπεδο
Σημείωση: όλες οι ασκήσεις να γίνονται και από τις δυο πλευρές του γηπέδου.

Άσκηση 8: Σκρίν στην μπάλα & 1 > 1 σε θέση Low Post
Έμφαση:
• στον αμυντικό που δέχεται το σκρίν, πρέπει να παίξει από μπροστά τον παίκτη – παίκτρια που
ρολλάρει.
Ζευγάρια με μια μπάλα το καθένα στο ύψος της γραμμής του κέντρου.
Ένας παίκτης - παίκτρια στην γραμμή του φάουλ.
Πάσα ο 1 στον 2, ο 2 στον 3 & ο 3 ξανά στον 2 .
Ο 1 μετά την πάσα γίνετε αμυντικός.
Ο 3 κάνει σκρίν για τον 2 και ρολλάρει στο καλάθι.
Ο 2 ντριμπλάρει παράλληλα με το καλάθι και προσπαθεί να περάσει πάσα στον 3 για να σκοράρει.
Ο αμυντικός 1 προσπαθεί να παίξει από μπροστά τον 3.
Μετά παίζουν 1 εναντίον 1 .
Ο 2που πασάρει παίρνει την θέση του 3 στην γραμμή του φάουλ.
** Η άσκηση γίνετε ταυτόχρονα και στα δυο καλάθια κυκλικά.
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Σχήμα: 8a

Σχήμα: 8β

Άσκηση 9: Διαγώνιο σκρίν & 2 > 2
'Εμφαση:
• Οι αμυντικοί να παίζουν επιθετικά τις πάσες “Deny”.
• Να μιλάμε
• Μην περάσουν ανάμεσα η μπροστά από τους αμυντικούς οι επιθετικοί.
Ο 1 δίνει πάσα στον 3 και πηγαίνει για διαγώνιο σκρίν στον 2.
Οι αμυντικοί 1 και 2 αλλάζουν παίκτες - παίκτριες.
Όταν η μπάλα από τον 3 πάει στον 2 τότε παίζουμε 2 > 2 με σκρίν στην μπάλα.
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Άσκηση 10: Βack Screen & 2 > 2
Έμφαση:
• Οι αμυντικοί να παίζουν επιθετικά τις πάσες “Deny”.
• Να μιλάμε (ο 2 ειδοποιεί)
• Μην περάσουν ανάμεσα ή μπροστά από τους αμυντικούς οι επιθετικοί
Ο 1 δίνει πάσα στον 3 και δέχεται Back Screen από τον 2.
Οι αμυντικοί 1 και 2 αλλάζουν παίκτες - παίκτριες.
Όταν η μπάλα από τον 3 πάει στον 2 τότε παίζουμε 2 > 2 με σκρίν στην μπάλα.

Άσκηση 11: Down Screen & 3 > 3
Έμφαση:
• Οι αμυντικοί να παίζουν επιθετικά τις αλλαγές και τις πάσες “Deny”.
• Να μιλάμε
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• Μην περάσουν ανάμεσα η μπροστά από τους αμυντικούς οι επιθετικοί.
• Την άμυνα στο Low Post.
• Στο συγχρονισμό
• Να πιέζετε η πάσα προς τον σκρίνερ.
3αδες:
Ο 1 πάσα στον 2 και κόβει σε θέση Low Post.
Ο 2 πάσα στον 3 που έχει αντικαταστήσει τον 1, και πηγαίνει για να κάνει down screen για τον
1. Έπειτα παίζουμε τρεις εναντίον τριών.
***Η ίδια άσκηση γίνεται και με Back Screen.
***η άσκηση μπορεί να συνεχιστεί και από την άλλη πλευρά ή με οποιαδήποτε άλλη επιθετική
συνεργασία.

Άσκηση 12: Baseline Screen & 3 > 3
Έμφαση:
• Οι αμυντικοί να παίζουν επιθετικά τις αλλαγές και τις πάσες “Deny”.
• Να μιλάμε
• Μην περάσουν ανάμεσα ή μπροστά από τους αμυντικούς οι επιθετικοί.
• Την άμυνα στο Low Post.
• Στο συγχρονισμό
• Να πιέζετε η πάσα προς τον σκρίνερ.
• Το πέρασμα του Χ5
• Την ραχιαία στροφή του Χ3
3αδες
O 1 έχει την μπάλα και κάνει ντριπλα προς την δεξιά ή αριστερά πλευρά του γηπέδου.
Οι 3 & 5 βρίσκονται στην θέση του Low Post.
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Ο 3 κάνει baseline screen για τον 5 που έχει δυο επιλογές
α. να πάει από κάτω από το καλάθι ή
β. να κόψει από το κέντρο για να πάει σε θέση High Post
Οι αμυντικοί 3 και 5 παίζουν αρχικά άμυνα στο Low Post και μετά αλλάζουν.
Σημείωση:
• Αν ο παίκτης - παίκτρια, περάσει από την baseline (low) , τότε κάνουμε
• Αν ο παίκτης - παίκτρια περάσει από πάνω (high) δεν κάνουμε αλλαγή.

Άσκηση 13: Low Post Screen & 3 > 3
Έμφαση:
• Οι αμυντικοί να παίζουν επιθετικά τις αλλαγές και τις πάσες “Deny”.
• Να μιλάμε
• Μην περάσουν ανάμεσα ή μπροστά από τους αμυντικούς οι επιθετικοί.
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• Την άμυνα στο Low Post.
• Στο συγχρονισμό.
• Να πιέζετε η πάσα προς τον σκρίνερ.
• Το πέρασμα του αμυντικού 5.
3αδες:
Ο 1 έχει τη μπάλα και περιμένει πέρασμα του 3 στη απέναντι πλευρά. Ο 4 βρίσκετε σε θέση
low post.
Ο 3 κόβει για να πάρει σκρίν από τον 4 και να σουτάρει ή να πασάρει στον 4.
Οι αμυντικοί 4 και 3 αλλάζουν παίκτες.
Άσκηση 14: High Post Screen & 3 > 3
Έμφαση:
• Οι αμυντικοί να παίζουν επιθετικά τις πάσες “Deny”.
• Να μιλάμε (ο αμυντικός 2 ειδοποιεί).
• Μην περάσουν ανάμεσα ή μπροστά από τους αμυντικούς οι επιθετικοί.
Ο 1 πασάρει στον 2 και δέχεται το σκρίν του Ο5. Ο αμυντικός 1 την στιγμή που ο 1 έδωσε πάσα
στον 2, πρέπει να κάνει δυο βήματα προς τα πίσω και προς την πλευρά που έγινε η πάσα, ενώ
ο αμυντικός 5 υποδέχεται τον 1. Και οι δυο αμυντικοί παίζουν “Deny”.
Σημείωση:
• Αν ο παίκτης – παίκτρια επιλέξει να περάσει πίσω από τον high post (σκρίνερ) τότε κάνουμε
αλλαγή.
• Αν ο παίκτης – παίκτρια επιλέξει να περάσει μπροστά από τον high post (σκρίνερ), σε αυτή
την περίπτωση δεν κάνουμε αλλαγή.

Άσκηση 15: “Shell” με όλων των ειδών τα σκρίν 4 > 4
Έμφαση:
• Σε όλες της βασικές αρχές τόσο της Άμυνας με Αλλαγές ,όσο και στις αρχές της βασικής μας
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άμυνας Μ2Μ.
• Να μιλάμε
4αδες: Ξεκινάμε την άσκηση σε μεγάλο τετράγωνο, για να έχουμε μεγαλύτερο χώρο και να
δουλέψει καλύτερα η άμυνα μας.
Η Επίθεση παίζει όλες τις καταστάσεις με σκρίν που έχουμε: πάσα οριζόντια > κάτω σκρίν.
πάσα κάθετη > απέναντι η διαγώνια σκρίν. Down Screen & Διαγώνιο Screen, Back Screen,
Baseline Screen, High - Post Screen.
Οριζόντια πάσα του 1 στον 2 και κάτω σκρίν για τον 4.
Κάθετη πάσα του 2 στον 3 και σκρίν απέναντι στον 1 (μπορεί να συνεχίσει ο ίδιος παίκτης
– παίκτρια και να γίνει διπλή αντικατάσταση).

Σημείωση: όταν η μπάλα είναι στους πάνω παίκτες - παίκτριες, ο διαγώνιος παίκτης – παίκτρια
προς την μπάλα μπορεί να κάνει flash.
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ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Κώστας Χατζηχρήστος, Med, CSCS
ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ
Για την καλύτερη προετοιμασία των αθλητών, πριν από το κύριο μέρος της προπόνησης
πρέπει να προηγούνται δραστηριότητες αυξανόμενης έντασης οι οποίες θα προετοιμάσουν
σωματικά και ψυχικά την αθλήτρια για την επικείμενη προπόνηση ή τον αγώνα.
Το ζέσταμα δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν ξεχωριστό κομμάτι της προπόνησης αλλά
να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος. Το ζέσταμα δίνει τον τόνο (το στίγμα)
της προπόνησης. Ένα χαλαρό ζέσταμα προδιαθέτει για μια χαλαρή προπόνηση. Πρέπει να
είναι λεπτομερώς σχεδιασμένο, με μια λογική συνέχεια των ασκήσεων και των αντικειμένων.
Ανάλογα με το προπονητικό περιεχόμενο της ημέρας πρέπει να προγραμματιστεί και ανάλογο
ζέσταμα.
Οι γενικοί στόχοι της προθέρμανσης επικεντρώνονται στα παρακάτω:
• Αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος
• Διάταση των μυών
• Ενεργοποίηση του νευρικού συστήματος
• Ενεργοποίηση των νευρικών υποδοχέων και των σταθεροποιητών μυών
• Βελτίωση της κιναίσθησης και της μυϊκής συναρμογής
• Ενίσχυση βασικών κινητικών ικανοτήτων
• Συγκέντρωση και νοητική προετοιμασία
• Δημιουργία κινήτρων για την προπόνηση
Ο κύριος και πιο παραμελημένος σκοπός της προθέρμανσης είναι η ενεργοποίηση του
νευρομυικού συστήματος, για την επερχόμενη εντατική προσπάθεια. Για το λόγο αυτό το
ζέσταμα πρέπει να είναι ενεργητικό, όχι παθητικό και στατικό. Πρέπει να είναι βασισμένο
στην κίνηση, να είναι ιδιοδεκτικά εμπλουτισμένο, να ενεργοποιεί όλη την κινητική αλυσίδα, να
ενεργοποιεί τον κορμό, και να εμπεδώνει βασικές κινητικές συνήθειες. Τέλος, για την καλύτερη
προετοιμασία των αθλητριών πρέπει να περιλαμβάνονται και ασκήσεις ατομικής και ομαδικής
τεχνικής.
Η διαδικασία της προθέρμανσης αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία εξάσκησης βασικών κινητικών
ικανοτήτων (π.χ. η τεχνική του τρεξίματος) μιας και είναι δύσκολο, λόγω χρονικών περιορισμών
και αγωνιστικών υποχρεώσεων, να προγραμματιστεί ξεχωριστή προπόνηση γι αυτά τα
αντικείμενα ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου. Τέτοιες ικανότητες όπως
η ισορροπία, η ευκινησία, η τεχνική της επιτάχυνσης, συμβάλλουν καθοριστικά στην αθλητική
απόδοση αλλά και στην διατήρηση της υγείας των παικτριών.
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Βασικές αρχές
• Το ζέσταμα πρέπει να έχει μια λογική συνέχεια
Στην αρχή εκτελούνται γενικές ασκήσεις χαμηλής έντασης που στόχο έχουν την ενεργοποίηση
του παίκτη – της παίκτριας και το πέρασμα από την ηρεμία στην άσκηση. Διάρκεια: 3 με 4
λεπτά
Στη συνέχεια η ένταση αυξάνει ενώ στη φάση αυτή εισάγονται και ασκήσεις ατομικής ή
ομαδικής τεχνικής. Διάρκεια 5 με 7 λεπτά
Εκτελούνται ασκήσεις ενεργοποίησης και ευλυγισίας. Διάρκεια 8 με 10 λεπτά
Τέλος εκτελούνται ασκήσεις με μέγιστη ένταση, εισάγοντας έτσι τον αθλητή - αθλήτρια στο
κύριο μέρος της προπόνησης. Διάρκεια 4 με 5 λεπτά.
• Οι ασκήσεις να έχουν συγκεκριμένο στόχο
Η κάθε άσκηση πρέπει να στοχεύει στην βελτίωση ή επανάληψη κάποιας κινητικής ικανότητας
ή της βασικής τεχνικής. Για παράδειγμα, αντί για συνεχόμενο τρέξιμο γύρω από το γήπεδο
μπορεί να επιλεγεί η εκτέλεση δρομικών ασκήσεων ή ασκήσεων footwork.
• Οι ασκήσεις να εξελίσσονται από το γενικό στο ειδικό, από το απλό στο σύνθετο και από το
εύκολο στο δύσκολο.
Στην αρχή του ζεστάματος εφαρμόζονται ασκήσεις γενικού περιεχομένου με μπάλα ή χωρίς.
Δρομικές ασκήσεις, δρομικές σε συνδυασμό με διάφορες ντρίπλες, ασκήσεις footwork είναι
μερικές από τις επιλογές που έχει ο προπονητής.
Στη συνέχεια μπορούν να συμπεριληφθούν ολοένα και περισσότερες ασκήσεις μπάσκετ.
• Να υπάρχει εναλλαγή των ασκήσεων από μέρα σε μέρα και ανάλογα με το προπονητικό
αντικείμενο.
Αν για παράδειγμα η μέρα είναι αφιερωμένη στην προπόνηση της άμυνας στο ζέσταμα
μπορούν να περιληφθούν ασκήσεις όπως πλάγιες προβολές, αργές πλάγιες μετατοπίσεις. Στις
ασκήσεις προσαρμογής ο προπονητής μπορεί να επιλέξει γλιστρήματα μεγαλύτερης έντασης.
• Να υπάρχει πάντα ένα κομμάτι αφιερωμένο στην ευλυγισία (κάποιου είδος διατάσεις)
Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, σκοπός του ζεστάματος είναι η ενεργοποίηση του οργανισμού.
Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός πρέπει να επιλέγονται δραστηριότητες που ενεργοποιούν
και προετοιμάζουν το σώμα για έντονη άσκηση.
Οι στατικές διατάσεις χαλαρώνουν το σώμα σε μια στιγμή όπου ο στόχος είναι η μέγιστη
ενεργοποίηση, ενώ έχει αποδειχθεί σε πολλές έρευνες ότι η παρατεταμένη διάταση του μυός
μπορεί να έχει αρνητική επίδραση στην παραγωγή ισχύος.
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Προτείνεται στον προπονητή, όποτε είναι δυνατό να εφαρμόζει και δυναμικές διατάσεις
(μια σειρά από προβολές προς όλες τις διευθύνσεις) για την καλύτερη προετοιμασία πριν την
προπόνηση.
• Να εναλλάσσονται ανάλογα με το πρόγραμμα της ημέρας οι ασκήσεις προσαρμογής
Ο χρόνος μετά τις δυναμικές διατάσεις αποτελεί την γέφυρα που συνδέει τις ασκήσεις
χαμηλής και μέτριας έντασης με το κύριο μέρος της προπόνησης. Οι ασκήσεις που επιλέγονται
έχουν συγκεκριμένο στόχο ανάλογα με το τι έχει προγραμματίσει ο προπονητής. Μπορεί να
είναι ασκήσεις ευκινησίας (agility), footwork, αμυντικά γλιστρήματα κτλ. Η ένταση είναι μέγιστη
και διάρκεια της κάθε άσκησης μικρή (3 με 8 δευτ.).
Παράδειγμα ζεστάματος πριν από προπόνηση
• Σκιπινγκ πάνω από χαμηλά εμπόδια
• Ασκήσεις χειρισμού μπάλας με τρέξιμο σε όλο το γήπεδο
• Δυναμική ευλυγισία
• Ασκήσεις αντίδρασης με αυξανόμενη ένταση

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ
Ο αθλητισμός και κατά συνέπεια το μπάσκετ είναι πάνω απ όλα κίνηση. Το ανθρώπινο σώμα
μπορεί να εκτελέσει άπειρο συνδυασμό κινήσεων και ο σκοπός της προπόνησης αθλητικής
βελτίωσης είναι η αρμονική και πιο αποτελεσματική αθλητική εκτέλεση των κινήσεων αυτών.
Για το σκοπό αυτό εφαρμόζεται μια μεγάλη ποικιλία μεθόδων και τεχνικών, που στόχο έχουν
τη διαρκή ενίσχυση των σωστών κινητικών συνηθειών και την ανάπτυξη ικανοτήτων όπως η
δύναμη, η ισχύς, η ευλυγισία κτλ.
Στις μικρότερες ηλικίες η προτεραιότητα δίνεται στην ανάπτυξη της ευκινησίας, του
συντονισμού, της ισορροπίας και της σταθεροποίησης του μυοσκελετικού συστήματος. Ακόμα,
οι ηλικίες αυτές είναι ιδανικές για τη διδασκαλία της σωστής βιομηχανικής της αθλητικής
κίνησης.
Υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά της κίνησης που είναι κοινά σε όλα τα αθλήματα.
Μπορούμε να τα παραλληλίσουμε με τη βασική τεχνική στο μπάσκετ: Στις μικρές ηλικίες η
προπόνηση επικεντρώνεται στη διδασκαλία της πάσας, της ντρίπλας, του σουτ και της αμυντικής
μετατόπισης. Τη βασική αυτή τεχνική την διδάσκονται οι αθλητές-τριες στα πρώτα βήματα και
όχι μόνο τις χρησιμοποιούν σε όλη τη διάρκεια της καριέρας τους αλλά αν δεν γίνει σωστή
εκμάθηση και εξάσκηση, μπορεί να εμποδιστεί η εξέλιξή τους ως παίκτες -τριες. Οι ικανότητες
λοιπόν αυτές αποτελούν τα όπλα τους για την πορεία τους στο άθλημα του μπάσκετ. Το ίδιο
ισχύει με τα βασικά της κίνησης. Προσδίδουν στους αθλητές -τριες τα μέσα για να εκφράσουν
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το ταλέντο τους. Τις ακολουθούν σε όλη τους την καριέρα και όπως και τα βασικά του μπάσκετ,
έτσι και τα βασικά της κίνησης απαιτούν διδασκαλία, συνεχή επανάληψη και προπόνηση.
Τα κύρια σημεία τα οποία αποτελούν τους θεμέλιους λίθους για την κίνηση στο μπάσκετ
είναι:
Α. Η επαφή του πέλματος με το έδαφος
Το πέλμα έρχεται σ επαφή με το έδαφος με το μισό μπροστινό μέρος. Η κίνηση της ραχιαίας
κάμψης του πέλματος μόλις αυτό χάσει την επαφή με το έδαφος πρέπει να γίνει αυτόματη σε
όλους τους αθλητές - αθλήτριες. Με τον τρόπο αυτό ο, η αθλητής, αθλήτρια εκμεταλλεύεται
την ελαστικότητα των οπίσθιων κνημιαίων μυών, μπορεί να εφαρμόζει καλύτερα δύναμη στο
έδαφος, να αποκτά καλύτερη σταθερότητα στην ποδοκνημική άρθρωση και κατά συνέπεια σε
όλο το σώμα.

Το πέλμα φέρεται σε ραχιαία κάμψη κάθε φορά
που ανασηκώνεται από το έδαφος

Β. Οι θετικές γωνίες
Οι αρθρώσεις του αστραγάλου, του γόνατος και του ισχίου πρέπει να είναι στη σωστή θέση σε
σχέση με τον κορμό και το έδαφος ώστε να επιτυγχάνεται ο αποτελεσματικότερος έλεγχος
του κέντρου βάρους του σώματος. Οι θετικές γωνίες εξασφαλίζουν την πιο αποτελεσματική
εφαρμογή των προωθητικών δυνάμεων στο έδαφος.

Βασική αθλητική στάση: Από τη στάση αυτή ο
αθλητής μπορεί να κινηθεί προς οποιαδήποτε
κατεύθυνση αποτελεσματικά και χωρίς περιττές
κινήσεις. Προσέξτε τις γωνίες που σχηματίζουν
οι κνήμες σε σχέση με το έδαφος
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Γ. Η κίνηση των χεριών
Τα χέρια βοηθούν στην παραγωγή ισχύος κατά την εκκίνηση ενός σπρίντ ή ενός άλματος.
Επίσης παίζουν καθοριστικό ρόλο στην διατήρηση της ισορροπίας και του συγχρονισμού κατά
τη διάρκεια της κίνησης.
Τα χέρια πρέπει να διατηρούνται λυγισμένα και να κινούνται δυναμικά προς τα πίσω. Η
ελαστικότητα των μυών της θωρακικής μοίρας θα τα επαναφέρει μπροστά. Τα χέρια κατά την
πρόσθια κίνηση τους δεν πρέπει να περνάνε τη νοητή γραμμή που χωρίζει το πρόσωπο και κατά
συνέπεια το σώμα σε δεξί και αριστερό μέρος αλλά να κινούνται σχεδόν παράλληλα με αυτή.
Δ. Η στάση του σώματος
Το σώμα έχει πάντα φορά προς τη διεύθυνση της κίνησης. Ο κορμός είναι στην όρθια στάση,
η κοιλιά είναι ‘μέσα’ και το στήθος ‘έξω’. Η σπονδυλική στήλη είναι στην ουδέτερη θέση καθ όλη
τη διάρκεια της κίνησης. Ο σταθερός κορμός προσφέρει τη βάση για να παράγουν ισχύ τα κάτω
άκρα.
Ε. Η αλληλεπίδραση με το έδαφος
Ο άνθρωπος κινείται λόγω των δυνάμεων αντίδρασης του εδάφους. Οι δυνάμεις αυτές
παράγονται από την ικανότητα του αθλητή -τριας να ασκεί στο έδαφος δύναμη, να μεταφέρει
ενέργεια και να προκαλεί ίση και αντίθετης διεύθυνσης δύναμη αντίδρασης από το έδαφος. Αυτή
η δύναμη προωθεί το σώμα προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Βασικός στόχος της προπόνησης
αθλητικής βελτίωσης είναι η μεγιστοποίηση των δυνάμεων αυτών.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
Η ταχύτητα και η ευκινησία έχουν καταστεί οι πιο αξιοζήλευτες ικανότητες στο σύγχρονο
μπάσκετ. Παίκτες που δεν τη διαθέτουν αδυνατούν να παίξουν σε υψηλό επίπεδο. Για
πρακτικούς λόγους η ταχύτητα διακρίνεται στην ευθύγραμμη ταχύτητα, στην πλάγια ταχύτητα
και στην ικανότητα γρήγορης αλλαγής κατεύθυνσης (multidirectional speed).
Η ευθύγραμμη ταχύτητα αναφέρεται στην ικανότητα του αθλητή να καλύπτει μια απόσταση
χωρίς να χρειαστεί να αλλάξει κατεύθυνση ή μορφή κίνησης (π.χ. από τρέξιμο σε άλμα ή σε
αμυντικό γλίστρημα). Αν και στο μπάσκετ σπάνια ο παίκτης τρέχει καθαρά ευθύγραμμα, η
τεχνική αυτού του είδους κίνησης αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη όλων των άλλων μορφών
ταχύτητας.
Η προπόνηση ευθύγραμμης ταχύτητας επικεντρώνεται στη βελτίωση της επιτάχυνσης μιας
και ο παίκτης καλύπτει μικρές σχετικά αποστάσεις. Στο παιχνίδι ένα σπρίντ διαρκεί από 1 εώς
5 δευτερόλεπτα και η μέγιστη απόσταση που θα κινηθεί ένας παίκτης είναι 30 μέτρα, όσο είναι
δηλαδή και το μήκος του γηπέδου.
Η ταχύτητα είναι κινητική ικανότητα η οποία μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά μέσω της
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εκμάθησης της σωστής βιομηχανικής και μέσω της μεγιστοποίησης μιας σειράς φυσικών
αρετών όπως η δύναμη, η ισχύς, η ελαστικότητα, αναερόβια ακόμα και η αερόβια ισχύς.
Πρέπει να γίνει σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στην προπόνηση ταχύτητας στο μπάσκετ και στα
ανάλογα αγωνίσματα του στίβου. Το μπάσκετ είναι άθλημα που απαιτεί συχνές και συνεχόμενες
αλλαγές ταχύτητας, αλλαγές κατεύθυνσης, πλάγια κίνηση αλλά και άλματα. Με βάση αυτό το
δεδομένο, η τεχνική πρέπει να προσαρμοστεί ώστε να εξυπηρετεί τις συγκεκριμένες ανάγκες.
Τις περισσότερες φορές μέσα στο παιχνίδι ο παίκτης του μπάσκετ καλείται να ξεκινήσει την
κίνηση από διαφορετικές στάσεις (π.χ. θέση άμυνας, μετά από άλμα) καθώς και να διατηρεί το
κέντρο βάρους πιο χαμηλά σε σχέση με τα αγωνίσματα του στίβου.
Στις μικρότερες ηλικίες, οι οποίες και αποτελούν την πιο γόνιμη περίοδο για την εμπέδωση
νέων ικανοτήτων, η προπόνηση πρέπει να επικεντρωθεί στην εκμάθηση της σωστής τεχνικής.
Εκτός από τα βασικά σημεία που αναφέρθηκαν πιο πάνω η διδασκαλία πρέπει να επικεντρώνεται
στα εξής:
• Στάση σώματος
Η στάση του κορμού επηρεάζει τη δυναμική της κίνησης και τη λειτουργία όλων των
αρθρώσεων. Η σπονδυλική στήλη πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένη και να παραμένει σταθερή
κατά την εκκίνηση. Το σώμα γέρνει προς την κατεύθυνση της κίνησης διευκολύνοντας έτσι
την αποτελεσματικότερη λειτουργία των γλουτών και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των
δυνάμεων που παράγει ο, η αθλητής, αθλήτρια στο έδαφος.
• Κίνηση των χεριών
Τα χέρια κινούνται δυναμικά από τους ώμους και με φορά προς το κέντρο του σώματος,
σχεδόν παράλληλα με αυτό. Κατά την κίνηση τους προς τα εμπρός δεν περνούν ποτέ τη νοητή
γραμμή που χωρίζει το σώμα σε δεξί και αριστερό μέρος. Η γωνία στην άρθρωση του αγκώνα
αλλάζει από σχετικά κλειστή (περίπου 43 μοίρες) σε ανοικτή (περισσότερο από 110 μοίρες) κατά
τη διάρκεια που το χέρι φέρεται πίσω. Κατά την επιτάχυνση τα χέρια προσφέρουν ισορροπία
ενώ συμμετέχουν και στην παραγωγή ισχύος.

Τα χέρια κινούνται σχεδόν παράλληλα με το
σώμα, με τους αγκώνες λυγισμένους
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• Κίνηση ποδιών
Το πέλμα έρχεται σε επαφή με το πρόσθιο μέρος (μύτη ψηλά) εξασφαλίζοντας καλύτερη
απόδοση ενέργειας κατά την επαφή με το έδαφος. Η γωνία που σχηματίζει η κνήμη με το
έδαφος είναι οξεία βοηθώντας έτσι τους ισχυρούς μυς των ισχίων να εφαρμόσουν δύναμη
πίσω από το κέντρο βάρους του σώματος, σπρώχνοντας έτσι τον αθλητή στην επιθυμητή
κατεύθυνση. Οι αρθρώσεις του αστραγάλου, του γόνατος και του ισχίου εκτείνονται διαδοχικά
(τριπλή έκταση) συμβάλλοντας έτσι στην μεγιστοποίηση των προωθητικών δυνάμεων που
παράγει ο, η αθλητής, αθλήτρια.

Το πρώτο βήμα της εκκίνησης: Το σώμα γέρνει προς την κατεύθυνση κίνησης, η
σπονδυλική στήλη είναι στην ουδέτερη θέση, ενώ το πόδι ώθησης εκτείνεται στις
αρθρώσεις του αστραγάλου, του γόνατος και του ισχίου. Το δεξί γόνατο φέρεται
δυναμικά μπροστά έτοιμο να ‘σπρώξει’ τον αθλητή στο επόμενο βήμα

Η προπόνηση για την βελτίωση της ταχύτητας δεν πρέπει να συγχέεται με την προπόνηση
αντοχής στην ταχύτητα. Ο στόχος της προπόνησης ταχύτητας είναι η επανάληψη προσπαθειών
με μέγιστη ένταση και με τέλεια τεχνική.
Στην προπονητική μονάδα μπορούν να περιληφθούν 3 με 4 ασκήσεις, όπως σκίπινγκ, τρέξιμο
σε ανηφόρα, σπριντ με αντίσταση, ελεύθερα σπριντ, εκτελώντας 6-8 επαναλήψεις στην
κάθε άσκηση. Αν η ένταση των ασκήσεων είναι μέγιστη, ο χρόνος αποκατάσταση μεταξύ των
επαναλήψεων πρέπει να είναι μεγάλος, μέχρι και 2 λεπτά.
Σπρίντ μέγιστης έντασης πρέπει να εισαχθούν μετά την πάροδο κάποιου χρόνου και αφού έχει
εμπεδωθεί η βασική τεχνική.
ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ
Η σταδιακή ή απότομη εξουδετέρωση των δυνάμεων που παρήγαγε ο ίδιος ο αθλητής - η
αθλήτρια είναι ένα κομμάτι που χρειάζεται ιδιαίτερη αναφορά. Κι αυτό γιατί πολλοί τραυματισμοί
συμβαίνουν τη στιγμή που το σώμα προσπαθεί να σταματήσει ή να αλλάξει κατεύθυνση. Ακόμα,
η βιομηχανικά σωστή επιβράδυνση σχετίζεται άμεσα με την επιτυχή εκτέλεση της επόμενης
προγραμματισμένης κίνησης. Εξάλλου το μπάσκετ, δεν είναι τίποτε άλλο από μια σειρά από
εκκινήσεις προς διάφορες διευθύνσεις (πλάγια, ευθύγραμμα κτλ), στιγμιαίες εκρηκτικές
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κινήσεις και σταματήματα
Έτσι λοιπόν, ενώ η εκκίνηση όπως ήδη αναφέρθηκε απαιτεί τριπλή έκταση (ποδοκνημικής,
γόνατος και ισχίου) η επιβράδυνση προϋποθέτει τριπλή κάμψη, δηλαδή διαδοχικές κάμψεις της
ποδοκνημικής, του γόνατος και του ισχίου έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η εξουδετέρωση των
δυνάμεων από το μυϊκό σύστημα.
Μια μορφή επιβράδυνσης είναι και η προσγείωση από κάποιο άλμα. Για τη σωστή προσγείωση
ο, η αθλητής, αθλήτρια «κάθεται» πίσω, αποσβένοντας έτσι τις δυνάμεις χρησιμοποιώντας τους
δυνατούς οπίσθιους μυς (όπως οι γλουτιαίοι και οι οπίσθιοι μηριαίοι). Τα πέλματα βρίσκονται
σε ραχιαία κάμψη (μύτη ψηλά) προσφέροντας έτσι σταθερή βάση και ελαστικότητα κατά την
επαφή με το έδαφος. Ταυτόχρονα διατηρεί την σπονδυλική στήλη στην ουδέτερη θέση.
Ιδιαίτερα οι γυναίκες, οι οποίες έχουν στατιστικά αυξημένες πιθανότητες να υποστούν
συνδεσμικούς τραυματισμούς (ρήξεις των χιαστών συνδέσμων του γόνατος) σε σχέση με τους
άντρες η τεχνική της προσγείωσης και της επιτάχυνσης πρέπει να διδάσκεται από τις μικρές
ηλικίες. Η προπόνηση αυτού του είδους δεν πρέπει να σταματάει και καθ όλη τη διάρκεια της
καριέρας.
ΠΛΑΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ
Η σωστή εκτέλεση της πλάγιας μετατόπισης μπορεί να οδηγήσει στην δραματική βελτίωση
της αμυντικής ικανότητας του αθλητή και να περιορίσει την εμφάνιση τραυματισμών και
ανισορροπιών στο μυϊκό σύστημα.
Σε σχέση με την αθλητική προπόνηση, το πρώτο πράγμα που πρέπει να εντοπιστεί είναι αν η
αθλήτρια ή ο αθλητής μπορεί με άνεση να λάβει την στάση άμυνας και από αυτή τη στάση να
παράγει αποτελεσματική κίνηση. Μπορεί να υπάρχουν περιορισμοί στο μυϊκό σύστημα όπως
για παράδειγμα βραχύμενοι οπίσθιοι μηριαίοι, έλλειμμα δύναμης κορμού, που να εμποδίζουν
τον αθλητή - αθλήτρια να κατέβει στην αμυντική στάση. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ειδική
προπόνηση για να αρθούν οι περιορισμοί αυτοί.
Για την αποτελεσματικότερη κίνηση πρέπει:
α) ο κορμός είναι γερμένος μπροστά με τους ώμους να βρίσκονται πάνω από τα γόνατα β) το
βάρος είναι μοιρασμένο στο πρόσθιο μισό του πέλματος και όχι στα τακούνια. γ) οι κνήμες
σχηματίζουν γωνία με το έδαφος για να γίνεται πιο αποτελεσματική εφαρμογή των δυνάμεων
στο έδαφος δ) το αντίθετο πόδι από την πλευρά της κίνησης «σπρώχνει» τον αθλητή -αθλήτρια
προς την κατεύθυνση που σκοπεύει να ακολουθήσει.
Η προπόνηση πρέπει να αρχίσει με την λεπτομερή διδασκαλία της τεχνικής. Μέχρι να
εμπεδωθούν οι βασικές αυτές αρχές και να γίνουν συνήθεια, δεν πρέπει να αυξάνεται η
ένταση της προπόνησης. Στη συνέχεια ο προπονητής μπορεί να επιλέξει από ένα πλουσιότατο
ασκησιολόγιο και να αναπτύξει την αμυντική ικανότητα των παικτών -τριών του.
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ΕΥΚΙΝΗΣΙΑ
Είναι η ικανότητα του αθλητή να αντιδράει σε κάποιο ερέθισμα, να ξεκινάει την κίνηση
γρήγορα, αποτελεσματικά και προς την σωστή κατεύθυνση. Ταυτόχρονα πρέπει να διατηρεί
την ισορροπία του και να αλλάζει κατεύθυνση ή τρόπο κίνησης χωρίς να μειώνεται η ταχύτητα
του.
Η ικανότητα της ευκινησίας (agility) εξαρτάται από την δυναμική ισορροπία και τον έλεγχο
του κέντρου βάρους, τη δύναμη του κορμού, την ισχύ και τη σωστή βιομηχανική. Η ευκινησία
είναι μια κινητική ικανότητα και επομένως είναι βελτιώσιμη.
Σε ότι αφορά τη βιομηχανική, έμφαση πρέπει να δοθεί: α) στην στάση του σώματος, η οποία
είναι όρθια χωρίς να κάμπτεται η μέση κατά την κίνηση β) στην ραχιαία κάμψη του πέλματος,
που όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω συμβάλει στην εκρηκτικότητα γ) στις θετικές γωνίες
κνήμης, εξασφαλίζοντας έτσι την βέλτιστη εφαρμογή των δυνάμεων στο έδαφος δ) την κίνηση
των χεριών, τα οποία ισορροπούν το σώμα και παράγουν ισχύ κατά τη διάρκεια των εναλλαγών
ταχύτητας και κατεύθυνσης.
Η προπόνηση ευκινησίας πρέπει να ξεκινάει από απλές ασκήσεις αλλαγής κατεύθυνσης,
εκκινήσεις από διαφορετικές θέσεις και εναλλαγές ταχύτητας.
Μόλις οι αθλητές -τριες εμπεδώσουν την τεχνική πρέπει να εισάγεται και το στοιχείο της
αντίδρασης σε κάποιο ερέθισμα (π.χ. ακουστικό, οπτικό) μιας και το παιχνίδι απαιτεί από
τις παίκτριες να παίρνουν αποφάσεις σχετικά με την απαιτούμενη κίνηση σε κλάσματα του
δευτερολέπτου.
Τέλος, τονίζεται ότι η προπόνηση ευκινησίας δεν στοχεύει στην βελτίωση της αντοχής. Επειδή
η προπόνηση ευκινησίας έχει υψηλές νευρομυικές επιβαρύνσεις και ο στόχος είναι η εκτέλεση
των ασκήσεων με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα, πρέπει να υπάρχουν μεγάλα διαλείμματα
ανάμεσα από τις επαναλήψεις. Ο χρόνος έργου και ξεκούρασης συνίσταται να είναι 1 προς 5
μέχρί και 1 προς 8. Η σωστή τεχνική και η μέγιστη ένταση σε όλες τις επαναλήψεις είναι το
ζητούμενο.
ΑΝΤΟΧΗ
Για την παραγωγή ενέργειας το σώμα χρησιμοποιεί τρία βασικά συστήματα ανάλογα με την
ένταση και τη διάρκεια της δραστηριότητας.
Για την καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας παραγωγής ενέργειας μπορούμε να πούμε ότι για
δραστηριότητες μικρής διάρκειας (0 μέχρι 3 δευτ.) και μέγιστης ισχύος όπου απαιτείται ταχύτατη
παραγωγή ενέργειας, χρησιμοποιείται το σύστημα φωσφοκρεατίνης. Για δραστηριότητες
μέσης διάρκειας (4 δευτ. με 1 λεπτό) και μέγιστης έντασης η ΄αναερόβια γλυκόλυση και για
μακράς διάρκειας ( >1 λεπτά) προσπάθειες χρησιμοποιούνται αερόβια συστήματα
Πρέπει εδώ να τονιστεί ότι ο διαχωρισμός αυτός είναι σχηματικός και μας βοηθάει στην
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καλύτερη κατανόηση των διαδικασιών παραγωγής ενέργειας. Κατά τη διάρκεια της ανθρώπινης
κίνησης και τα τρία συστήματα συμμετέχουν στην παραγωγή της απαιτούμενης ενέργειας σε
διαφορετικές αναλογίες.
Τι χρειάζεται στο μπάσκετ?
Το άθλημα του μπάσκετ χαρακτηρίζεται από σύντομες, εκρηκτικές και μέγιστης έντασης
ενέργειες , ανάμεσα στις οποίες παρεμβάλλονται δραστηριότητες χαμηλής έντασης καθώς και
διαλείμματα. Οι μέγιστης έντασης ενέργειες, όπως για παράδειγμα ένα πέρασμα από την base
line, μια αμυντική προσπάθεια για να παρεμποδιστεί ένα drive, ένα σπρίντ για αιφνιδιασμό ή
τρία μέγιστα άλματα για την διεκδίκηση ενός rebound είναι αυτές που καθορίζουν συνήθως και
την έκβαση του παιχνιδιού.
Το μπάσκετ λοιπόν μπορεί να χαρακτηριστεί ως «αναερόβιο» άθλημα γιατί η ενέργεια που
χρειάζεται γι αυτές τις μέγιστες προσπάθειες παράγεται κυρίως από «αναερόβιες» πηγές.
Όμως και η συμμετοχή του αερόβιου συστήματος τόσο στην παραγωγή ενέργειας κατά τη
διάρκεια του παιχνιδιού, όσο και στις βιολογικές διεργασίες αποκατάστασης δεν πρέπει να
παραβλέπεται.
Οι ασκήσεις που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη των βιοενεργειακών συστημάτων πρέπει
να έχουν ποικιλία και να μιμούνται τις κινήσεις που κυριαρχούν στο μπάσκετ. Επίσης, αν είναι
δυνατό να γίνεται χρήση μπάλας σε κάποιες ασκήσεις. Για την ανάπτυξη της αερόβιας και της
αναερόβιας ισχύος συνίσταται η διαλλειματική μέθοδος γιατί ανταποκρίνεται καλύτερα στα
χαρακτηριστικά του παιχνιδιού.

Για την επίτευξη των κατάλληλων προσαρμογών και την αποφυγή υπερκόπωσης συνιστάται
να εφαρμόζεται το σύστημα του περιοδισμού, της προγραμματισμένης δηλαδή εναλλαγής των
προπονητικών μεταβλητών (όγκου, έντασης, διάρκειας και του θέματος της προπόνησης) κατά
τη διάρκεια του χρόνου.
Έτσι, ο χρόνος χωρίζεται σε υποπεριόδους στις οποίες τίθενται συγκεκριμένοι στόχοι. Πρέπει
εδώ να τονιστεί ότι ο περιοδισμός δεν αναφέρεται μόνο στην προπόνηση των ενεργειακών
συστημάτων αλλά σε όλα τα αντικείμενα που αναλύθηκαν παραπάνω (ταχύτητα, ευλυγισία κ.τ.λ.)
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Η χρονιά σύμφωνα με τα δεδομένα στη χώρα μας μπορεί να διαχωριστεί στις ακόλουθες
περιόδους:
Προαγωνιστική Περίοδος
Πρώτη Αγωνιστική Περίοδος
Διακοπές Χριστουγέννων
Δεύτερη Αγωνιστική Περίοδος
Διακοπές Πάσχα
Τρίτη Αγωνιστική Περίοδος
Ενεργητική Αποκατάσταση
Μεταβατική Περίοδος
Θερινές Διακοπές

7 με 9 εβδομάδες
3 μήνες
15 με 20 ημέρες
3 με 4 μήνες
10 με 15 ημέρες
1 με 3 μήνες
10 με 15 ημέρες
1 με 3 μήνες
20 με 30 ημέρες
ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Κατά την προαγωνιστική περίοδο τίθενται οι βάσεις για όλη την χρονιά. Πολλοί προπονητές
μπερδεύουν τη δημιουργία υποδομής ή βάσης με την αερόβια προπόνηση και πιο συγκεκριμένα
με το συνεχόμενο τρέξιμο. Ο πραγματικός στόχος είναι η δημιουργία μιας βάσης φυσικής
κατάστασης η οποία θα είναι συγκεκριμένη προς το μπάσκετ, τη θέση που αγωνίζεται ο
κάθε αθλητής και που θα είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε παίκτη. Η βάση αυτή
θα επιτρέψει στον αθλητή να αντέχει σταδιακά όλο και περισσότερο προπονητικό όγκο και
ένταση. Σκεπτόμενοι ευρύτερα, η βάση αυτή δεν αναφέρεται μόνο στην αντοχή αλλά στην
σταδιακή ανάπτυξη όλων των παραμέτρων που ορίζουν την αθλητική απόδοση.
Σε ότι αφορά την αντοχή, η έμφαση αρχικά δίνεται στην ανάπτυξη του αερόβιου μηχανισμού
παραγωγής ενέργειας. Για το σκοπό αυτό συνιστάται η εφαρμογή της διαλειμματικής
προπόνηση και όχι το συνεχόμενο τρέξιμο, μιας και αυτό το είδος του τρεξίματος δεν βρίσκει
εφαρμογή στο άθλημα του μπάσκετ.
Στη συνέχεια και σταδιακά, η ένταση των ασκήσεων αυξάνεται ενώ η έμφαση περνάει στην
ανάπτυξη των αναερόβιων συστημάτων.
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚH ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Η αγωνιστική περίοδος στη χώρα μας δεν είναι συνεχόμενη αφού παρεμβάλλονται αρκετές
διακοπές κυρίως λόγω εορτών. Αυτό το δεδομένο πρέπει να λαμβάνεται υπ όψη από τον
προπονητή όταν σχεδιάζει το ετήσιο πρόγραμμα. Έτσι, θα έχει την δυνατότητα να αυξομειώνει
τον όγκο και την ένταση της προπόνησης ανάλογα με την περίοδο. Στα «νεκρά» διαστήματα
πρέπει να δίδεται χρόνος για ξεκούραση αλλά και να υπάρχουν μέρες αυξημένης έντασης για
τη βελτίωση και διατήρηση της φυσικής κατάστασης.
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Κατά την αγωνιστική περίοδο το πρόγραμμα των αγώνων είναι αυτό που καθορίζει και τους
στόχους της προπόνησης. Για τις ομάδες που αγωνίζονται μια φορά την εβδομάδα ο στόχος
είναι όχι μόνο η διατήρηση των προσαρμογών που επιτεύχθηκαν κατά την προαγωνιστική
περίοδο αλλά ακόμα και η βελτίωση τους. Αυτό μπορεί να γίνει διότι υπάρχει αρκετός χρόνος
μέσα στην εβδομάδα ώστε να προγραμματιστούν μέρες υψηλής προπονητικής έντασης, χωρίς
να επηρεαστούν οι παίκτριες για τον επερχόμενο αγώνα.
Η έμφαση κατά την περίοδο αυτή πρέπει να είναι στην διατήρηση και ανάπτυξη της ειδικής
αντοχής, της ταχύτητας και της ευκινησίας. Η προπόνηση αντοχής πρέπει να προγραμματίζεται
όσο πιο μακριά από την ημέρα του παιχνιδιού γίνεται. Η προπόνηση ευκινησίας και ταχύτητας
μπορεί να προγραμματιστεί την επόμενη ή μεθεπόμενη μέρα, αφήνοντας έτσι μια μέρα για
ξεκούραση.
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ
Η μεταβατική περίοδος είναι αυτή που επιτρέπει στον αθλητή να επικεντρωθεί στη βελτίωση
των αδυναμιών του, τόσο στο αθλητικό όσο και στο τεχνικό κομμάτι. Σε ότι αφορά την
προπόνηση των ενεργειακών συστημάτων η έμφαση της προπόνησης εξαρτάται από:
α) Από τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου β) από το επίπεδο του αθλητή γ) από τις ανάγκες
του αθλητή.
Κατά την περίοδο αυτή το βάρος πέφτει στην ανάπτυξη της αερόβιας και της αναερόβιας
ικανότητας.
ΔΥΝΑΜΗ
Η ανάπτυξη της δύναμης είναι ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι στη διαδικασία της προπόνησης
της αθλητικής βελτίωσης, μιας και επηρεάζει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο όλες τις άλλες
παραμέτρους που ορίζουν την απόδοση στο μπάσκετ. Για παράδειγμα, η δύναμη επηρεάζει
άμεσα τη σωστή στάση. Είναι προαπαιτούμενη ικανότητα για την ταχύτητα και την αλτικότητα.
Επίσης, συνδέεται άμεσα με την μείωση της πιθανότητας τραυματισμών.
Ιδιαίτερα για τις γυναίκες πρέπει να σημειωθεί ότι η ανάπτυξη δύναμης μπορεί να έχει
θεαματικά αποτελέσματα στην βελτίωση της απόδοσης στο γήπεδο καθώς και στη μείωση
τραυματισμών.
Η προπόνηση δύναμης στις γυναίκες πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του συνολικού
προγράμματος ανεξάρτητα από την ηλικία, τη φάση της καριέρας ή την αγωνιστική περίοδο. Κι
αυτό γιατί οι γυναίκες υστερούν σε δύναμη για πολλούς λόγους που δεν θα αναλυθούν εδώ.
Το γεγονός αυτό όμως αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για βελτίωση μιας και η δύναμη θα
επηρεάσει όλα τους παράγοντες που επηρεάζουν την αθλητική απόδοση. Πρέπει να τονιστεί
ότι δεν υπάρχει καμία ποιοτική διαφορά ανάμεσα στο μυϊκό σύστημα των αντρών και των
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γυναικών. Η διαφορά δύναμης που παρατηρείται οφείλεται στο ότι οι άντρες έχουν μεγαλύτερη
ποσότητα μυϊκού ιστού από τις γυναίκες. Όταν η δύναμη εκφράζεται ανάλογα με την άλιπη
μυϊκή μάζα (σχετική δύναμη) οι διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα εξανεμίζονται.
Η προπόνηση για την βελτίωση όλων των μορφών δύναμης έχει στόχο τη μεταφορά των
προσαρμογών που αποκτήθηκαν στο γυμναστήριο στο γήπεδο, βοηθώντας έτσι τον, την
παίκτη, παίκτρια να εκφράσει καλύτερα το ταλέντο της. Η βασική αρχή που πρέπει να διέπει
τα προγράμματα που εφαρμόζονται είναι ότι «προπονούμαστε όπως παίζουμε». Αυτό σημαίνει
ότι οι περισσότερες ασκήσεις πρέπει να στηρίζονται σε κινήσεις που χρησιμοποιούμε στο
μπάσκετ (π.χ. προβολή, κάθισμα κτλ), να εκτελούνται όσο το δυνατόν από την όρθια θέση,
ενεργοποιώντας έτσι μεγαλύτερο μέρος της κινητικής αλυσίδας. Η προπόνηση κορμού (του
κομματιού ανάμεσα στη λεκάνη και το θώρακα) πρέπει να προέχει της ανάπτυξης των άκρων.
Ο προπονητής πρέπει να έχει στο μυαλό του ότι προπονούμε κινήσεις και όχι μεμονωμένους
μυς.
Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στην επιλογή των ασκήσεων οι οποίες πρέπει να
συμβαδίζουν με την ηλικία των παικτριών. Οι σύνθετες και πολύπλοκες ασκήσεις πρέπει να
εισάγονται προοδευτικά, αφού έχουν εμπεδωθεί κάποιες άλλες βασικές και μετά τη δημιουργία
μιας βάσης δύναμης.
Για την βελτίωση της δύναμης και της ισχύος μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλές μέθοδοι,
όπως προπόνηση με αντιστάσεις (λάστιχα, βάρη), προπόνηση δόνησης, προπόνηση με το βάρος
του σώματος, πλειομετρική προπόνηση, για να αναφέρουμε μερικές απ αυτές.
Ο προπονητής μπάσκετ, αν δεν μπορεί να έχει την βοήθεια εξειδικευμένου γυμναστή, έχει στη
διάθεσή του πολλούς τρόπους για να βελτιώσει την δύναμη των παικτριών μέσα στο γήπεδο
χρησιμοποιώντας κάποιες από τις παραπάνω μεθόδους.
Η προπόνηση στο γήπεδο συνιστάται να γίνεται στο τέλος της προπόνησης ή κάποια
ξεχωριστή ώρα. Αν η προπόνηση δύναμης γίνει πριν την προπόνηση μπάσκετ τότε υπάρχει
κίνδυνος κόπωσης του νευρομυικού συστήματος και κατά συνέπεια υπάρχει αυξημένος
κίνδυνος τραυματισμού.
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

Ρίψη μπάλας από το στήθος
Εκτελέστε 3 με 5 σετ των 4 με 8 επαναληψεων

Ανάποδη ρίψη μπάλας
Εκτελέστε 3 με 5 σετ των 4 με 8 επαναληψεων
* Και στις δυο αυτές ασκήσεις επιμείνετε στην έκταση του ισχίο

185

Η

Σ

ΛΛ

ΟΣΦΑΙΡΗΣ

Η
ΗΝΙΚ ΟΜΟ

ΟΝΔΙΑ ΚΑΛ
ΣΠ

ΑΘ

Ε

186

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Αναπτυξιακού Προγράμματος

www.basket.gr

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΜΟΥ

Γέφυρα στο ένα πόδι.
Εκτελέστε 2 με 4 σετ των 8 με 10 επαναλήψεων

Γέφυρα κορμού, πρηνή και πλάγια.
Εκτελέστε 3 με 4 σετ ξεκινώντας με μικρούς χρόνους διατήρησης της στάσης
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Russian Twist από κάθισμα
Εκτελέστε 3 με 5 σετ των 10 με 15 επανλήψεων

Άλλες επιλογές ασκήσεων αποτελούν οι κάμψεις, τα καθίσματα με το βάρος του σώματος, τα
ροκανίσματα κοιλιακών κτλ.
Η ασφάλεια των αθλητών - αθλητριών είναι η πρώτη προτεραιότητα της προπόνησης. Ο
προπονητής πρέπει να κατανοεί την τεχνική των ασκήσεων, να έχει πάντα υπό τον έλεγχο του
όλες τις αθλητές -τριες και να διορθώνει τεχνικά λάθη.
Η προπόνηση δύναμης στους παίδες και στις κορασίδες δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 20 λεπτά.
Μπορούν να εκτελούνται 2 εως 4 σετ των 8 με 12 επαναλήψεων σε κάθε άσκηση με 1 λεπτό
ξεκούραση ανάμεσα στα σετ. Η συχνότητα της προπόνησης συνιστάται να είναι δυο με τρεις
προπονήσεις δύναμης την εβδομάδα.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΞΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
• Auerbach “Red” Arnold (1976). Basketball for the player, the fan and the coach.
• Darwin A Hindman (1976) “Games and Stands” N.J. Pretice – Hall.
• Gail Goodrick’s (1976) “Winning basketball”.
• Smith Dean (1981) “Multiple offense and defense”.
• Tarkanian Jerry – Warren E. William (1983) “Winning basketball drills and Fundamentals”.
• Harvey W. Richard (1983) “Situation – reaction drills for offensive basketball”.
• Harris Del (1993) “Winning defense”.
• Spencer M. (1996) “Mini basketball. A guide to teaching and coaching (ages 5 – 13 years)”.
• David K. Brace (1996) “Skills test manual”, Washington D.C..
• Buceta J.M. (2000) “The role of basketball in the educational development of youngsters. In
basketball for young players, guidelines for coaches. FIBA.
• Mondoni M. (2000) “Mini basketball”, in basketball for young players, guidelines for coaches.
FIBA.
• Harkins “Mike” Harry Land Krausejerry (2001) “Motion game offenses for men’s and women’s
basketball”.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• Μίσσας Κ. (1984) «Μίνι Μπάσκετ».
• Ταξιλδάρης Κ. & Τσίτσκαρης Γ. (1996) «Καλαθοσφαίριση». Έκδοση Γ.Γ.Α..
• Εμμανουήλ Κ. (1998) «Μέθοδοι διδασκαλίας στη φυσική αγωγή».
• Πολίτης Κ. (2005) «Φιλοσοφία, προπονητικές κατευθύνσεις, αναπτυξιακό πρόγραμμα».
Ε.Ο.Κ..
• Χατζηχρήστος Κ. (2007) «Αθλητική Βελτίωση». Σεμινάριο ΕΣΚΑ.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
www.basketball-drills-and-plays.com
www.cybersportusa.com
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Ο.Κ.
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2008

ΔΟΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Ε.Ο.Κ. κλείνει φέτος τα 26 χρόνια του. Το πρόγραμμα αυτό ήταν και
είναι η επί σειρά ετών αστείρευτη πηγή δημιουργίας για το Ελληνικό Μπάσκετ, με την ανάδειξη νέων
αθλητών-τριών στις ηλικίες 10,11,12,13,14 & 15 ετών που σε βάθος χρόνου στελεχώνουν όλα τα εθνικά
μας συγκροτήματα και οδήγησαν το Άθλημά μας στις υψηλότερες βαθμίδες της διεθνούς διάκρισης
και καταξίωσης. Με την συμμετοχή 4000 περίπου νέων ταλαντούχων αθλητών-τριών, θεωρούμε ότι το
πρόγραμμα ανάπτυξης είναι ένας ζωντανός οργανισμός που κάθε χρόνο ανανεώνεται, προκειμένου
να γίνεται κατά το δυνατόν λειτουργικότερο και το σπουδαιότερο παραγωγικό. Το υψηλό επίπεδο και
η παρουσία πολλών νέων αθλητών-τριών, είναι τα στοιχεία που μας γεμίζουν με αισιοδοξία για το
μέλλον.
ΑΓΟΡΙΑ Κλιμάκια Πόλεων (παμπαίδων) / Γεννηθέντες 1996 και 1997 (10 – 11 ετών)
Αγώνες Πόλεων – Διαμερισμάτων – Περιφερειών / Γεννηθέντες 93 – 94 (13 – 14 ετών)
Αγώνες Ενώσεων / Γεννηθέντες93 – 94 (13 – 14 ετών)
Final four & All Star / Γεννηθέντες 93– 94 (13 – 14 ετών)
ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κλιμάκια Πόλεων (παγκορασίδων) / Γεννηθέντες 1996 και 1997 (10 – 11 ετών)
Αγώνες Ενώσεων / Γεννηθέντες 92 – 93 – 94 (13 – 14 – 15 ετών)
Final four & All Star / Γεννηθέντες 92 – 93 – 94 (13 – 14 – 15 ετών)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η Επιτροπή Αναπτυξιακού Προγράμματος που αποτελείται από τον Πρόεδρο και τα 10 μέλη, συντονίζει,
ελέγχει, εποπτεύει την υλοποίηση του προγράμματος στις Ενώσεις – Τ.Ε. και των επί μέρους στόχων.
Καθώς επίσης συντάσσει τον οικονομικό προϋπολογισμό του προγράμματος ο οποίος εγκρίνεται από
το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ.
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Ε.Ο.Κ. στελεχώνουν αριθμητικά οι παρακάτω Ομοσπονδιακοί
– Περιφερειακοί & Τοπικοί Προπονητές : Ομοσπονδιακοί Προπονητές: 14 (9 στα αγόρια και 5 στα
κορίτσια) Περιφερειακοί Προπονητές: 31 (13 στα αγόρια και 18 στα κορίτσια) Τοπικοί Προπονητές:
Διαμερισμάτων 73 (60 αγόρια και 9 κορίτσια) Προπονητές Κλιμακίων Ανάπτυξης : 95 (52 αγόρια – 29
κορίτσια – 14 μικτά )
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
Έχουν ορισθεί 14 επικεφαλείς Ομοσπονδιακοί Προπονητές, οι οποίοι επισκέπτονται, και δίνουν τις
τεχνικές κατευθύνσεις και παρακολουθούν τις περιοχές της υπευθυνότητας τους. Με προκαθορισμένο
διμηνιαίο πρόγραμμα επισκέψεων και έχοντας άμεση ενημέρωση και επικοινωνία με τους αντίστοιχους
περιφερειακούς προπονητές της περιοχής τους. Στέλνουν την αναφορά τους αφού περιλάβουν εκτός
από τις δικές τους παρατηρήσεις, κάποια πιθανά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι περιφερειακοί,
στο γραφείο του Αναπτυξιακού προγράμματος ώστε να ενημερώνεται ο Τεχνικός Υπεύθυνος και η
αντίστοιχη Επιτροπή.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΕΝΩΣΕΩΝ-Τ.Ε.
Έχουν επιλεγεί από τις Ενώσεις και Τοπικές Επιτροπές 31 Περιφερειακοί Προπονητές στις Ενώσεις οι
οποίοι συντονίζουν-επιβλέπουν καθ' όλη την διάρκεια της Α' φάσης το αναπτυξιακού και αγωνιστικό
πρόγραμμα της Ένωσής τους ή Τοπικής Επιτροπής, καθοδηγούν το Τοπικό Προπονητή μετά από
συνεργασία με τον Ομοσπονδιακό Προπονητή, αξιοποιούν κάποια ταλέντα δουλεύοντας τα με ατομική
προπόνηση και ενημερώνουν μηνιαίως το Γραφείο του Αναπτυξιακού Προγράμματος σχετικά με τις
επισκέψεις τους, δίνοντας ολοκληρωμένη εικόνα της έκβασης του προγράμματος.
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ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Έχουν επιλεγεί από τις Ενώσεις και Τοπικές Επιτροπές 73 Τοπικοί Προπονητές Διαμερισμάτων, οι
οποίοι είναι υπεύθυνοι για τις προπονήσεις των αθλητών της αντίστοιχης Πόλης ή Περιφέρειας ή
Διαμερίσματος που έχουν αναλάβει καθώς και για το αγωνιστικό μέρος του Πρωταθλήματος αυτού.
Τέλος με ειδικό έντυπο που συμπληρώνουν, ενημερώνουν το γραφείο του Αναπτυξιακού Προγράμματος
της Ε.Ο.Κ..
ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:
Έχουν επιλεγεί από τις Ενώσεις και Τοπικές Επιτροπές 95 Τοπικοί Προπονητές Κλιμακίων Ανάπτυξης,
οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την επιλογή και τις προπονήσεις των αθλητών της αντίστοιχης πόλης
που έχουν αναλάβει. Εφαρμόζουν το ειδικό πρόγραμμα που έχουν εκπονήσει οι τεχνικοί υπεύθυνοι
του αναπτυξιακού προγράμματος της ΕΟΚ. Συμπληρώνουν το ειδικό έντυπο παρακολούθησης του
κάθε αθλητή-τριας και ενημερώνουν το γραφείο του Αναπτυξιακού Προγράμματος της Ε.Ο.Κ. για την
εξέλιξη του αθλητή-τριας.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΩΝ

Το Αναπτυξιακό πρόγραμμα αγοριών περιλαμβάνει 3 Περιόδους.
1η ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΑΓΩΝΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ–ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Αρχίζει τον μήνα
Σεπτέμβριο και περιλαμβάνει δύο φάσεις.
Α' Φάση : ΕΠΙΛΟΓΕΣ-ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΛΕΩΝ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Τον μήνα Σεπτέμβριο, γίνεται η επιλογή των αθλητών από τους Τοπικούς και Περιφερειακούς
Προπονητές. Το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου, διεξάγονται εβδομαδιαίες προπονήσεις
και οι αγώνες Πόλεων ή Διαμερισμάτων των Ενώσεων & Τ.Ε.. Στην α΄ φάση συμμετέχουν αθλητές
που έχουν γεννηθεί τα έτη 1993 – 1994 (9+3). Την ευθύνη διοργάνωσης των αγώνων έχουν οι Ενώσεις
και Τ.Ε.. Ο συντονισμός και η εφαρμογή της φιλοσοφίας του Αναπτυξιακού Προγράμματος, ανήκει
στον εκάστοτε Περιφερειακό Προπονητή της κάθε Ένωσης, ο οποίος συνεργάζεται και επιβλέπει τους
Τοπικούς Προπονητές.
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΝΩΣΕΩΝ & Τ.Ε. σε ΠΟΛΕΙΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ – ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ.
ΕΣΚΑ: 1η , 2η , 3η, 4η Περιφέρεια Αττικής.
ΕΚΑΣΘ: Ανατολική, Δυτική, Βόρεια, Κεντρική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης.
ΕΣΚΑΝΑ: Α’, Β’, Γ’, Δ’, Ε’ Διαμέρισμα Νότιας Αττικής.
ΕΣΚΑΗ: Πάτρα 1, Πάτρα 2, Αίγιο, Αμαλιάδα, Πύργος.
ΕΣΚΑΘ: Λάρισα, Βόλος, Τρίκαλα, Καρδίτσα.
ΕΚΑΣΑΜΑΘ: Σέρρες, Δράμα - Καβάλα, Ξάνθη - Ροδόπη, Έβρου.
ΕΣΚΑΒΔΕ: Αγρίνιο, Πρέβεζα, Γιάννενα, Κέρκυρα, Ναύπακτος.
ΕΚΑΣΚΕΜ: Πιερία, Πέλλα, Ημαθία, Κιλκίς, Ημαθία-Πέλλα.
ΕΣΚΑΚ: Κιάτο, Ναύπλιο, Κόρινθος, Άργος.
ΕΣΚΑΣΕ: Θήβα, Χαλκίδα, Αταλάντη-Μαλεσίνα, Λιβαδειά, Λαμία
ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ: Καλαμάτα, Σπάρτη, Τρίπολη, Μεγαλόπολη.
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ΕΚΑΣΔΥΜ: Γρεβενά - Σιάτιστα, Κοζάνη - Βελβεντό, Καστοριά – Άργος Ορεστικού, Φλώρινα Πτολεμαίδα.
ΕΚΑΣΚ: Χανιά, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λασίθι.
ΕΚΑΣΧ: Βόρεια, Νότια Περιφέρεια Χαλκιδικής.
ΤΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ: Ρόδος, Κω.
Β' Φάση : ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.
Το τουρνουά αυτό διοργανώνεται το χρονικό διάστημα από 26 έως και 30 Δεκεμβρίου. Τα
τελευταία 8 χρόνια διεξάγεται στην πόλη της Καλαμάτας. Συμμετέχουν οι 80 καλύτεροι νέοι αθλητές
από όλη την Ελλάδα, (ηλικίας 13 & 14 ετών). Οι αθλητές χωρίζονται σε ομάδες των 10 ατόμων,
οι οποίες και συμμετέχουν στο Τουρνουά. Εκτός των αγώνων διεξάγονται ομαδικές και ατομικές
προπονήσεις, ανάλυση κανονισμών παιδιάς, αλλά και ενημέρωση των αθλητών σε θέματα διατροφής
και αθλητικής υγιεινής. Την επίβλεψη του τουρνουά έχουν οι Ομοσπονδιακοί προπονητές της Ε.Ο.Κ.,
υπό την καθοδήγηση του Τεχνικού Υπεύθυνου του Αναπτυξιακού Προγράμματος Παίδων. Παράλληλα
με το Τουρνουά, διοργανώνεται το ετήσιο σεμινάριο Περιφερειακών Προπονητών. Στο Σεμινάριο αυτό
καλούνται να συμμετέχουν και οι Προπονητές όλων των ομάδων, από τις Ενώσεις της Πελοποννήσου
(Ε.Σ.ΚΑ.Η. – Ε.Σ.Κ.Α.Κ. & Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.ΝΟ.Π.).
2η ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΜΙΚΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ-Τ.Ε. - CAMP EΝΩΣΕΩΝ.
Αρχίζει τον Ιανουάριο και περιλαμβάνει τρεις φάσεις.
Α' Φάση : CAMP EΝΩΣΕΩΝ – T.E.
Η κάθε Ένωση & Τ.Ε. διοργανώνει το δικό της ετήσιο Camp, όπου οι επιλεγμένοι αθλητές της περιοχής
(ηλικίας 13 ετών) επί ένα τριήμερο ή τετραήμερο, συμμετέχουν σε ειδικό πρόγραμμα εκγύμνασης,
ενώ δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην ατομική και ομαδική τεχνική. Το ειδικό πρόγραμμα των camp
εκπονούν οι υπεύθυνοι Ομοσπονδιακοί Προπονητές, σε συνεργασία με τον περιφερειακό προπονητή
της κάθε Ένωσης κ Τ.Ε. υπό την αιγίδα του υπευθύνου Ανάπτυξης της Ε.Ο.Κ
Β' Φάση : ΑΓΩΝΕΣ ΜΙΚΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ – Τ.Ε.
Συγκροτούνται οι μικτές ομάδες της κάθε Ένωσης & Τ.Ε. . Η επιλογή γίνεται από τους αθλητές
που έχουν λάβει μέρος στους αγώνες πόλεων ή διαμερισμάτων στην πρώτη περίοδο. Στο χρονικό
αυτό διάστημα οι Περιφερειακοί Προπονητές κάνουν εβδομαδιαίες προπονήσεις, προκειμένου να
συγκροτηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η μικτή ομάδα της κάθε Ένωσης & Τ.Ε. Επίσης διεξάγονται
ατομικές προπονήσεις σε επιλεγμένους ιδιαίτερα ταλαντούχους αθλητές, με στόχο την καλύτερη
τεχνική βελτίωσή τους. Τόσο κατά την διάρκεια των αγώνων Πόλεων ή Διαμερισμάτων, όσο και κατά
την διάρκεια των προπονήσεων για την συγκρότηση των μικτών ομάδων των Ενώσεων & Τ.Ε., υπάρχει
άμεση συνεργασία, επίβλεψη και προσωπική παρουσία, των κατά περιοχή υπευθύνων Ομοσπονδιακών
Προπονητών και του τεχνικού υπευθύνου του Αναπτυξιακού Προγράμματος της Ε.Ο.Κ., με τους
Περιφερειακούς Προπονητές, για την καλύτερη εφαρμογή και λειτουργία του προγράμματος.
Η Έναρξη των αγώνων των ομάδων των Ενώσεων & Τ.Ε. ορίζεται την 5η Ιανουαρίου 2008 και η
λήξη στις 5 Απριλίου 2008. Στους αγώνες θα συμμετέχουν οι ομάδες των Ενώσεων & Τ.Ε. που θα
χωρισθούν σε 4 ομίλους.
Α’ ΕΣΚΑΝΑ, ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ, ΕΣΚΑΣΕ, ΕΚΑΣΚ.
Β’ ΕΣΚΑΚ, ΕΣΚΑΗ, ΕΣΚΑ, ΕΣΚΑΒΔΕ.
Γ’ ΕΚΑΣΘ, ΕΚΑΣΧ, ΕΚΑΣΑΜΑΘ, ΕΣΚΑΘ, ΕΚΑΣΚΕΜ, ΕΚΑΣΔΥΜ.
Δ’ ΕΣΚΚ, ΤΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΤΕ ΧΙΟΥ, ΤΕ ΛΕΣΒΟΥ, ΤΕ ΣΑΜΟΥ.
Στον Δ’ όμιλο οι Ενώσεις και Τοπικές Επιτροπές θα συναντηθούν μεταξύ τους σε αγώνες, που θα
διεξαχθούν σε δύο τριήμερα.
Στα πλαίσια της καλύτερης λειτουργίας του Αναπτυξιακού Προγράμματος και με γνώμονα την
καλύτερη προετοιμασία της αντιπροσωπευτικής ομάδας κάθε Ένωσης και Τοπικής Επιτροπής, θα
πρέπει αυτή να συμμετέχει εκτός συναγωνισμού σ΄ ένα Πρωτάθλημα της, που αυτή θα επιλέξει.
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Γ΄ Φάση : FINAL SIX.
Η πρώτη ομάδα του Α’, Β’ Ομίλου και οι δύο πρώτες του Γ’ ομίλου των Πανελλήνιων αγώνων των
Ενώσεων & Τ.Ε., προκρίνονται και συμμετέχουν στην Τελική φάση του Αναπτυξιακού προγράμματος
μαζί με τους επιλεγμένους αθλητές από τις άλλες Ενώσεις που απαρτίζουν την all star ομάδα και την
διοργανώτρια Ένωση. Ημερομηνία Διεξαγωγής : 30/04 – 3/05 (Πάσχα).
Με το FINAL SIX κλείνει η αγωνιστική περίοδος του Αναπτυξιακού προγράμματος. Σκοπός των
αγώνων αυτών είναι η χαρτογράφηση όλων των ταλαντούχων αθλητών, κυρίως της περιφέρειας, η
διεύρυνση της βάσης των αθλουμένων και η τεχνική αξιοποίησή τους για την μελλοντική στελέχωση
των μικρών Εθνικών μας ομάδων.
3η ΠΕΡΙΟΔΟΣ :CAMP-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ: Aρχίζει τον μήνα Mάιο.
Η Επιτροπή ανάπτυξης σε συνεργασία με της Ενώσεις & Τ.Ε. ,προγραμματίζουν την διεξαγωγή
τριών προπονητικών camp , τα οποία θα διεξάγονται ένα στο Βορρά, ένα στο Νότο και το Κεντρικό
που διοργανώνεται από την Ε.Ο.Κ στην πόλη του Κολινδρού και έχει ενταχθεί πλέον στο καλεντάρι
της FIBA EUROPE. Μαζί με τα προπονητικά camp προγραμματίζονται και τα αντίστοιχα σεμινάρια
προπονητών, που στόχο έχουν την ανάπτυξη και προβολή του αθλήματος στην περιφέρεια. Με τα
τρία αυτά camp που χρονικά προσδιορίζονται το τρίμηνο Ιουνίου – Αυγούστου, κλείνει η αγωνιστική
περίοδος του Αναπτυξιακού Προγράμματος.
CAMP ΒΟΡΡΑ: Συμμετέχουν 30 επίλεκτοι αθλητές ηλικίας 13 ετών από τις Ενώσεις ΕΚΑΣΘ,
ΕΚΑΣΚΕΜ, ΕΚΑΣΑΜΑΘ, ΕΣΚΑΘ, ΕΚΑΣΧ , ΕΚΑΣΔΥΜ & ΕΣΚΑΣΕ. οι οποίοι και επιλέγονται από τους
Ομοσπονδιακούς Προπονητές μετά από πρόταση των Περιφερειακών Προπονητών.
CAMP ΝΟΤΟΥ: Συμμετέχουν 30 επίλεκτοι αθλητές ηλικίας 13 ετών από τις Ενώσεις ΕΣΚΑ, ΕΣΚΑΝΑ,
ΕΣΚΑΗ, ΕΣΚΑΒΔΕ, ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ, ΕΣΚΑΚ, ΕΣΚΚ, και της Τ.Ε. Δωδεκανήσου, Σάμου, Χίου & Λέσβου. οι
οποίοι και επιλέγονται από τους Ομοσπονδιακούς Προπονητές μετά από πρόταση των Περιφερειακών
Προπονητών.
ΔΙΕΘΝΕΣ CAMΡ- ΚOΛΙΝΔΡΟΥ: Το camp αυτό αποτελεί ένα ξεχωριστό αθλητικό γεγονός, αφού
διεξάγεται υπό την αιγίδα της FIBA-Europe και σε αυτό συμμετέχουν 24 αθλητές, από 8 Ευρωπαϊκές
Χώρες και 20 αθλητές επίλεκτοι από όλη την Ελλάδα. Οι αθλητές αυτοί θα στελεχώσουν την προεθνική
ομάδα παίδων, η οποία και θα συμμετάσχει στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της επόμενης αγωνιστικής
περιόδου.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ: Η ΕΟΚ σε συνεργασία με τον ΣΕΠΚ και τις Ενώσεις πραγματοποιεί
σεμινάρια προπονητικής για μικρές ηλικίες. Στα σεμινάρια συμμετέχουν προπονητές που
απασχολούνται με την προπόνηση αθλητών ηλικίας Μίνι & Παίδων.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

Το Αναπτυξιακό πρόγραμμα Κορασίδων περιλαμβάνει 3 Περιόδους.
1η ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Αρχίζει τον μήνα Οκτώβριο και περιλαμβάνει δύο Φάσεις.
Α΄ Φάση: ΕΠΙΛΟΓΗ - ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ - CAMP
Το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου – Νοεμβρίου πραγματοποιείται η επιλογή των αθλητριών που θα
στελεχώσουν τις μικτές ομάδες των Ενώσεων και Τ.Ε.. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εβδομαδιαίες
προπονήσεις των επιλεγμένων αθλητριών, από τους Περιφερειακούς Προπονητές., καθώς και την
διοργάνωση τριών τουλάχιστον προπονητικών camp σε κάθε Ένωση και Τ.Ε.
Η εφαρμογή αλλά και το προπονητικό πρόγραμμα με το οποίο θα λειτουργήσουν οι μικτές ομάδες των
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Ενώσεων και Τ.Ε. , έχει καταρτισθεί από τον επικεφαλής του Αναπτυξιακού προγράμματος Κορασίδων
και τους κατά περιοχή υπεύθυνους Ομοσπονδιακούς Προπονητές.
Η προσέλκυση νέων ταλαντούχων αθλητριών, η σωστή εκγύμναση και η βελτίωση της ατομικής
τεχνικής είναι ο πρωταρχικός στόχος του προγράμματος για την περίοδο αυτή.
Β΄ Φάση: ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Διεξάγεται από 3 – 7 Ιανουαρίου και περιλαμβάνει προπονήσεις και αγώνες των επιλεγμένων
αθλητριών .Σε αυτό συμμετέχουν 60 αθλήτριες από όλες τις Ενώσεις και Τ.Ε. της Ε.Ο.Κ.,( ηλικίας 13
– 15 ετών).
Παράλληλα με το Τουρνουά διεξάγεται Σεμινάριο Προπονητών στο οποίο συμμετέχουν οι
Περιφερειακοί Προπονητές των Ενώσεων και Τ.Ε. , καθώς και οι προπονητές των ομάδων της περιοχής
που διεξάγεται το Τουρνουά. Στο πρόγραμμα του Τουρνουά Χριστουγέννων περιλαμβάνεται επίσης
τόσο ανάλυση κανονισμών παιδιάς, όσο και ομιλίες που αφορούν θέματα διατροφής και αθλητικής
υγιεινής.
2η ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Αρχίζει τον μήνα Δεκέμβριο.
Οι αγώνες των Ενώσεων και Τ.Ε. Κορασίδων διεξάγονται από το μήνα Δεκέμβριο – Απρίλιο. Σε
αυτούς συμμετέχουν οι μικτές ομάδες των Ενώσεων χωρισμένες σε τέσσερις ομίλους. Οι αθλήτριες
που συμμετέχουν, έχουν γεννηθεί τα έτη 1992 - 1993 – 1994 (4+5+3).
Α’ ΟΜΙΛΟΣ: ΕΣΚΑΝΑ , ΕΣΚΑΣΕ, ΕΚΑΣΚ, ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ.
Β’ ΟΜΙΛΟΣ: ΕΣΚΑΚ, ΕΣΚΑΗ, ΕΣΚΑΒΔΕ, ΕΣΚΑ.
Γ’ ΟΜΙΛΟΣ: ΕΚΑΣΘ, ΕΚΑΣΔΥΜ, ΕΚΑΣΚΕΜ, ΕΚΑΣΑΜΑΘ, ΕΚΑΣΧ, ΕΣΚΑΘ.
Δ’ ΟΜΙΛΟΣ: ΤΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΤΕ ΧΙΟΥ, ΤΕ ΛΕΣΒΟΥ, ΕΣΚΚ.
Ο Δ’ όμιλος θα διεξαχθεί σε δύο τριήμερα.
3η ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Α΄ΦΑΣΗ: FINAL-FOUR & ALL STAR GAME: Ημερομηνία διεξαγωγής 19-22/04/08
Η πρώτη ομάδα του Α’, Β’ και Γ’ ομίλου των Πανελλήνιων αγώνων των Ενώσεων & Τ.Ε., προκρίνονται
και συμμετέχουν στο FINAL-FOUR. Την τέταρτη θέση στο final four κερδίζει η νικήτρια ομάδα από
τον αγώνα μεταξύ της 2ης του Α’ ομίλου και της 1ης του Δ’ ομίλου. Στο all star game συμμετέχουν 24
επιλεγμένες αθλήτριες της ίδιας ηλικίας, από τις Ενώσεις όλου του Ελλαδικού χώρου.
Β΄ΦΑΣΗ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ CAMP ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ: Θα διεξαχθεί το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός
Ιουνίου.
Σ΄ αυτό θα συμμετέχουν 20 επιλεγμένες αθλήτριες ηλικίας 13-14 ετών από τις Ενώσεις-Τ.Ε οι
οποίες και επιλέγονται από τους Ομοσπονδιακούς Προπονητές. Οι αθλήτριες αυτές θα στελεχώσουν
την προεθνική ομάδα Κορασίδων, η οποία και θα συμμετάσχει στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της
επόμενης αγωνιστικής περιόδου.
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Η Έναρξη των κλιμακίων ανάπτυξης ορίζεται η 1η Σεπτεμβρίου 2007 και η λήξη στις 31 Μαίου 2008.
Την αγωνιστική περίοδο 2007 – 2008 όλες οι ενώσεις θα λειτουργήσουν ένα κλιμάκιο με αθλητές που
έχουν γεννηθεί το 1996 και δεύτερο κλιμάκιο με αθλητές που έχουν γεννηθεί το 1997. Οι ενώσεις
ΕΣΚΑ, ΕΣΚΑΝΑ, ΕΚΑΣΘ και ΕΚΑΣΚΕΜ θα λειτουργήσουν 1 κλιμάκιο με αθλητές που έχουν γεννηθεί
το 1996 - 1997 και δεύτερο κλιμάκιο με αθλητές που έχουν γεννηθεί το 1998 – 1999.
Το κάθε κλιμάκιο θα αποτελείται από 20 – 30 αθλητές. Η επιλογή θα γίνει μέσα από τα Δημοτικά
σχολεία με την διαδικασία των τεστ σύμφωνα με το προπονητικό οδηγό που έχει σταλεί. Η προπόνηση
του κάθε κλιμακίου θα γίνεται τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα.
Οι Περιοχές κλιμακίων ανάπτυξης ανά Ενώση και Τοπική Επιτροπή είναι:
ΕΣΚΑ
6 Περιφέρειες αγόρια
2 περιφέρειες κορίτσια
ΕΣΚΑΝΑ
4 Περιφέρειες αγόρια
2 περιφέρειες κορίτσια
ΕΚΑΣΘ
4 περιφέρειες αγόρια
2 περιφέρειες κορίτσια
ΕΣΚΑΘ
Λάρισα – Βόλος – Τρίκαλα
αγόρια Βόλος – Λάρισα κορίτσια
ΕΚΑΣΑΜΑΘ
Κομοτηνή – Καβάλα – Σέρρες
τμήματα αγόρια - κορίτσια
Δράμα – Ξάνθη – Αλεξανδρούπολη*
τμήματα αγόρια – κορίτσια
ΕΚΑΣΚΕΜ
Βέροια – Κατερίνη – Κιλκίς – Έδεσσα*
αγόρια
Αριδαία*-Γουμένισσα*-Νάουσα*-Αλεξάνδρεια* αγόρια
Βέροια – Κατερίνη – Κιλκίς*- Έδεσσα*
κορίτσια
ΕΚΑΣΔΥΜ
Κοζάνη – Καστοριά
αγόρια
Κοζάνη - Πτολεμαίδα
κορίτσια
ΕΚΑΣΧ
Μουδανιά
αγόρια
Πολύγυρος
κορίτσια
ΕΣΚΑΣΕ
Λαμία – Ιτέα
αγόρια
Χαλκίδα
μικτό τμήμα αγόρια – κορίτσια
Θήβα
κορίτσια
ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ
Καλαμάτα – Τρίπολη
αγόρια
Σπάρτη
μικτό τμήμα αγόρια – κορίτσια
Καλαμάτα – Τρίπολη
κορίτσια
ΕΣΚΑΒΔΕ
Αγρίνιο – Ιωάννινα
αγόρια
Κέρκυρα
μικτό τμήμα αγόρια – κορίτσια
Αγρίνιο – Ιωάννινα
κορίτσια
ΕΣΚΑΚ
Άργος – Κόρινθος - Ναύπλιο
αγόρια
Κρανίδι
μικτό τμήμα αγόρια – κορίτσια
Κιάτο
κορίτσια
ΕΣΚΑΗ
Πάτρα – Αίγιο – Κεφαλληνία
αγόρια
Πύργος
μικτό τμήμα αγόρια – κορίτσια
Πάτρα
κορίτσια
ΕΚΑΣΚ
Ιεράπετρα – Ρέθυμνο – Ηράκλειο
αγόρια
Χανιά – Ρέθυμνο – Ηράκλειο
κορίτσια
ΕΣΚ ΚYKΛΑΔΩΝ Σύρος
αγόρια
Σύρος
κορίτσια
ΤΕ ΔΩΔ/ΣΟΥ
Κως – Ρόδος
μικτά τμήματα αγόρια – κορίτσια
ΤΕ ΧΙΟΥ
Χίος
αγόρια
Χίος
κορίτσια
ΤΕ ΛΕΣΒΟΥ
Μυτιλήνη
αγόρια
Μυτιλήνη
κορίτσια
ΤΕ ΣΑΜΟΥ
Σάμος
μικτό τμήμα αγόρια – κορίτσια

