
Ενότητες 

• Επιστημονική επιτροπή 

• Στρατηγικός στόχος της ΟΧΕ. 

• Οργάνωση Συλλόγων 

• Οργάνωση Εθνικών Ομάδων 

• Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 

• Ανάδειξη προπονητών 

• Επιμόρφωση 

• Δομή Συστήματος 



Επιστημονική Επιτροπή 

• Συντονιστής 
• Διοικητικός Υπεύθυνος Εθνικών ομάδων 
• Διοικητικός Υπεύθυνος Ανάπτυξης 
• Διοικητικός υπεύθυνος Βeach Handball 
• Αρχιπροπονητές Ανδρών και γυναικών 
• Προπονητές Νέων Νεανίδων 
• Τεχνικός Συντονιστής ανάπτυξης 
• Υπεύθυνος διαιτησίας 
• Εκπρόσωπος ΣΥΠΧΕ 

 



Χρόνος Λειτουργίας 

 

Δύο φορές τον Χρόνο: 

  

Σεπτέμβριο: Εισηγητική 

 

Ιούνιο η Ιούλιο: Απολογιστική 

 



Στρατηγικός στόχος ΟΧΕ:Διαπιστώσεις 

• Διαλύθηκαν οι ομάδες που είχαν σαθρά θεμέλια 
και απέμεινε ένας σημαντικός αριθμός ομάδων 
οι οποίες επιβιώνουν με δικό τους οικονομικό 
προϋπολογισμό. Έστω και δύσκολα. 

• Επανιδρύονται σε σωστή βάση ομάδες που είχαν 
διαλυθεί και μάλιστα με επιτυχία.  

• Άλλες ανασυγκροτούνται. 
• Ιδρύθηκαν νέες ομάδες, πάνω από 10. 
• Ελλάδα μπορεί ακόμη να εξάγει παίκτες  και 

προπονητές σε ξένα πρωταθλήματα. 
 



Δομή συλλόγων 

Παρατηρούνται οι παρακάτω κατηγορίες: 

• Ομάδες με πλήρη υποδομή από ενήλικες 
μέχρι την τελευταία αναπτυξιακή κατηγορία 

• Ομάδες που θα έχουν μόνο αναπτυξιακή 
υποδομή και ενδεχομένως χωρίς τμήμα 
ενηλίκων 

• Ομάδες που οι ιδιοκτήτες τους θέλουν να 
βγάλουν λεφτά. 

• Ομάδες με τμήματα ενηλίκων μόνο. 



Τι επιδιώκουμε: Ποσοτική Προσέγγιση 

Καθετοποίηση συλλόγων:  

• Όλοι οι σύλλογοι να έχουν μία πλήρη 
καθετοποίηση από προμίνι μέχρι την ενήλικη 

Κατηγορία. 

• Αν το προμίνι έχει ηλικιακές κατηγορίες τις 
κατηγοριοποιούμε επίσης σε α και β. 

• Κάθε ηλικιακή κατηγορία δεν θα πρέπει να 
έχει εύρος μεγαλύτερο των 2 χ. 

 



ΣΥΝΟΛΙΚΟ     ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΠΠΑ' 49 111 44,14 

ΠΠΒ' 60 111 54,05 

ΜΙΝΙ 73 111 65,76 

ΠΚΑ΄ 34 111 30,63 

ΠΚΒ΄ 43 111 38,73 

           Ποσοστιαία Κατανομή 
αναπτυξιακών τμημάτων  



Άνδρες Γυναίκες 

Τμήμα 
Αριθμός 

Παικτών 

Αριθμός 

Ομάδων 
Τμήμα 

Αριθμός 

Παικτριών 

Αριθμός 

Ομάδων 

Ανδρών Γυναικών   

Εφήβων Νεανίδων   

Παίδων Κορασίδων   

Παμπαίδων Α Παγκορασίδων Α   

Παμπαίδων  Β Παγκορασίδων Β   

Μίνι Μίνι   

Προ-Μίνι α Προ-Μίνι α   

Προ-Μινι β Προ-μινι  Β 

  





Τι επιδιώκουμε: 

Την παράλληλη ανίχνευση και ανάδειξη ταλέντων μέσω: 

1.Εισαγωγής τεστ αξιολόγησης:  

• Ανθρωπομετρίας 

• Φυσικής κατάστασης 

• Τεχνικοτακτικής ικανότητας 

2.Αναμόρφωση κλιμακίων με σαφές περιεχόμενο 
προπόνησης με κατεύθυνση την ατομική τακτική 

3. Τα προγράμματα δεν θα είναι υποχρεωτικά για τους 
συλλόγους. Αλλά θα ξέρουν τι απαιτείται για τα 
κλιμάκια. 



Προυποθέσεις… 

• Εκμετάλλευση όλων των εκπαιδευτικών αναπτυξιακών 

προγραμμάτων για το Χάντμπωλ. 

• Ετήσια διοργάνωση σχολικών πρωταθλημάτων και 

σεμιναρίων επιμόρφωσης εντός και εκτός κλειστών 

χώρων(street,square, grasshandball) 

• Δημιουργία βάσης με 5-10 δημοτικών σχολείων με 

γραμμογράφηση γηπέδων και εστιών 

• Προβολή μέσω φεστιβαλικών εκδηλώσεων. 

• Eενσωμάτωση γονέων στο γίγνεσθαι του συλλόγου 

• Ένταξη χάντμπολ στην κοινωνία. 



a/a 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΥΜ/ΝΤΕΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

1 

Ενναλακτικός Σχολικός 

Αθλητισμός Δράσεων σε 

Γυμναστήρια ΥΠΕΠΘ 

Παναθηναϊκό Στάδιο 

(Γυμναστήριο Φωκιανός) 

Σχολεία Α΄/θμιας& Β΄/θμιας 

Εκπαίδευσης  Νομού 

Αττικής 

ΥΠΕΠΘ 

2 

Ενναλακτικός Σχολικός 

Αθλητισμός Δράσεων σε 

Γυμναστήρια ΥΠΕΠΘ 

Αθλητικό Κέντρο 

Καισαριανής (Γήπεδο 

ΝήαρΉστ)  

Σχολεία Α΄/θμιας& Β΄/θμιας 

Εκπαίδευσης  Νομού 

Αττικής 

ΥΠΕΠΘ 

3 
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

«Ευ Αγωνίζεσθαι» 

Σχολεία Α΄/θμιας& 

Β΄/θμιας Εκπαίδευσης  

Νομού Αττικής 

Σχολεία Α΄/θμιας& Β΄/θμιας 

Εκπαίδευσης  Νομού 

Αττικής 

ΕΟΕ 

4 ΄΄Ολυμπιακή Παιδεία΄΄ Αρχαία Ολυμπία 

Σχολεία Α΄/θμιας& Β΄/θμιας 

Εκπαίδευσης  Νομού 

Αττικής 

ΕΘΝ.Ο.Α 

5 

Σέβομαι την 

διαφορετικότητα – 

Γνωρίζω τον Αθλητισμό 

Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας 

(ΣΕΦ) 

Σχολεία Α΄/θμιας& Β΄/θμιας 

Εκπαίδευσης  Υπουργείου 

Παιδείας 

ΥΠΕΠΘ 







Διαμόρφωση Χώρων ,Λήμνος 



Ποσοτική Προβολή Ακαδημιών 

 



Προυποθέσεις:Γονείς 

Επιμόρφωση γονέων. Θέματα: 
• Ψυχολογία. Συμπεριφορά γονέων 
• Τραυματισμοί, κακώσεις, πρόληψη 
• Διατροφή 
• Φυσική κατάσταση 
• Κανονισμοί 
Φεστιβαλικές εκδηλώσεις: 
• Πολιτιστικές εκδηλώσεις 
• Πρωτάθλημα γονέων 
• Μικτοί αγώνες γονέων παιδιών 
• Προβολή δραστηριοτήτων 



Σεμιναριακά μαθήματα γονέων 

Διαλέξεις 
•Κακώσεις 
•Φυσική Κατάσταση 



Αγώνες Μεγάλων/Μικρών Παιδιών 





Κοπή Βασιλόπιτας Φιλιπειο 
Θεσσαλονίκης 



Γιορτή Καρναβαλιού στον Σύλλογο. 
Παρέλαση με τον σύλλογο 





Μοντέλο συλλόγου 

Μετατροπή του σε μία μικρή ιδιοσυντήρητη 
επιχείρηση. 

Θα ακολουθήσουν σεμιναριακά μαθήματα από 
ειδικούς που συνεργάζονται με την ΟΧΕ για το 
πώς θα πρέπει να είναι οργανωμένα τα 
σωματεία στις δύσκολες αυτές εποχές 



  

Χορηγοί συλλόγου Λαμίας 



Έντυπη Προβολή και όχι μόνο…. 



Ενήλικας  

αθλητής 

Μ.Μ.Ε 
Κουλτούρα 

Άλλες δραστηριότητες 

Γονείς 
Προπονητές 

Δάσκαλοι 
Συνομήλικοι 

Διατροφή 
Υγεία 

Τραυματισμοί 
Ωριμότητα 

Αίσθηση παιχνι 
διού 

Καταγραφή 
 φορτίου 

ή 
Ειδικός 

Ανάπτυξης 
ταλέντου 

 

Φορέας  
Ομαδικών 

αθλημάτων 

Εθνικός 
Φορέας 

αθλημάτων 

Μοντέλο Ανίχνευσης και αξιολόγησης Ταλέντου 



Σύγχρονες Τάσεις: Γενικά Συμπεράσματα 

• Το χάντμπολ τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά 
παίζεται στα 9-12 μ. 

• Η έννοια της ομαδικής τακτικής και της τακτικής 
τμήματος έχουν υποχωρήσει σημαντικά 

• Κυρίαρχη είναι η εμπλουτισμένη ατομική τακτική 

• Η εξειδίκευση σε τουλάχιστον 2 θέσεις μετά τα 16 χ. 

• Πριν εξειδίκευση σε ολες τις θέσεις 

• Ρίψεις στο -0,0 και 0+1 βήμα πίσω από τα 9μ 

• Προβλεπτική άμυνα 

 

 



Διαφορά Τεχνικής και Ατομικής Τακτικής 

Η τεχνική είναι μία συγκεκριμένη κίνηση η όποια  έχει μαθευτεί 
,τελειοποιηθεί και αυτοματοποιηθεί και εκτελείται αυτούσια 

ανεξαρτήτως των συνθηκών του περιβάλλοντος.  
Η ατομική τακτική είναι η εξειδικευμένη για το χάντμπολ 

επιδεξιότητα. Δηλ η ικανότητα του παίκτη: 

• Να μαθαίνει γρήγορα τις κινήσεις 

• Να τις προσαρμόζει διαρκώς στις αγωνιστικές κινήσεις 

• Να επινοεί νέες κινητικές λύσεις στην διάρκεια του 

αγώνα. 



Ατομική Τακτική/Επιδεξιότητα 

Η ατομική τακτική είναι η ειδική επιδεξιότητα στο 
χάντμπολ. Δείκτες: 

• Μηχανική μεταφορά ενέργειας 

• Ικανότητα αντίδρασης 

• Ικανότητα προσανατολισμού στον χώρο 

• Ικανότητα σύζευξης 

• Ισορροπίας 

• Ικανότητα διαφοροποίησης 

• Κιναίσθηση 

 



Κριτήρια Προπόνησης  

• Η μείωση του προσφερόμενου χώρου 
• Παρουσία αντίπαλου με μεταβλητή συμπεριφορά. 
• Αντιμετώπιση μεγαλύτερου αριθμού αντιπάλων 
• Πίεση χρόνου πχ επίτευξη γκόλ σε περιορισμένο χρόνο 

πχ Βάλε γκόλ σε 10 sec.  
• Ο παίκτης σε περιορισμένο χρόνο να κάνει όσο το 

δυνατό μεγαλύτερο αριθμό διαφορετικών 
προσποιήσεων.  

• Διαδοχική εκτέλεση διαφορετικών κινήσεων 
• Χρήση αριστερού και δεξιού χεριού. 
• Εκτέλεση σε συνθήκες κόπωσης, κινήσεων ακρίβειας 



Ποια είναι η μία και μοναδική Κίνηση Τεχνικής στο Χάντμπολ: 
Η ρίψη 





Παράδειγμα με ρίψη 
 

• Όταν ένας παίκτης δεν μαρκάρεται κάνει την 
ρίψη όπως έχει μάθει να την κάνει καλύτερα με 
τις διαδικασίες της τεχνικής. 

•  Αν έχει αντίπαλο θα την προσαρμόσει 
ενδεχόμενα στην κίνηση του αμυντικού.  

• Αν είναι ο αμυντικός ψηλότερος και έχει τα χέρια 
τεντωμένα πάνω από το κεφάλι τότε θα επιλέξει 
για να αποφύγει το μπλοκ, και να κάνει την ρίψη 
όχι πάνω από τα χέρια του αμυντικού, αλλά 
πλάγια από το ύψος των ώμων.  

  



Βασικές κανόνες Ατομικής Τακτικής: 
Παράδειγμα στο σούτ 

• Ελεύθερος θεωρούμαι όταν το χέρι μου είναι ελεύθερο να 
κάνει σουτ  η τουλάχιστον ο καρπός 

• Όταν είμαι ελεύθερος κάνω σουτ -0 η στο 0+1 οπου και να 
είμαι 

• Αν δεν μπορώ να κάνω σούτ, κάνω προσποίηση να περάσω 
τον αντίπαλο 

• Αν δεν το πετύχω κάνω πάσα στον πίβοτ 

• Αν δεν το πετύχω κάνω διαγώνια πάσα στον Πλάγιο 

• Η παράλληλη πάσα στον διπλανό είναι δείγμα αποτυχίας 

• Ερώτημα:Τι κάνω όταν στην διάρκεια του βηματισμού εχω 
συμπλοκή με τον αντίπαλο; Kάνω και χαμηλό σούτ 

 

 

 



Οργάνωση Εθνικών Ομάδων 

• Δημιουργία Θεσμού Αρχηπροπονητή. 
• Στις εθνικές ομάδες εντάσσεται και η κατηγορία 

παίδων/κορασίδων 
• Θεσμική αναβάθμιση Προπονητή νέων 

νεανίδων.  Θα πρέπει να είναι οι  επόμενοι 
αρχηπροπονητές 

• Καθιέρωση μίας ιεραρχικής σχέσης αρχη 
προπονητή με τους υπόλοιπους 
Ομοσπονδιακούς. 

• Η επιλογή των προπονητών θα γίνεται και με 
δική του πρόταση. 



Περιεχόμενα 4ετούς σχεδιασμού.. 
• Προτάσεις  για την ανθρωπομετρική κατανομή και αξιολόγηση 

φυσικής κατάστασης των Εθνικών ομάδων με βάση τις 
εργαστηριακές αναλύσεις . 

• Ανάλυση δοσμένης τεχνικής και τακτικής συμπεριφοράς. 
Προτάσεις για την μελλοντική φυσιογνωμία του χάντμπολ με βάση 
τις διεθνείς  τάσεις. 

• Στρατηγικούς στόχους  σε βάθος τετραετίας και χρόνου 
• Αριθμό Προπονητικών  ημερών 
• Αριθμό Προπονητικών  Μονάδων 
Κατανομή του χρόνου αυτού σε: 
• Φυσική Κατάσταση, Τεχνική,  
• Αριθμό φιλικών αγώνων εντός εκτός Ελλάδος 
• Αριθμό Επισήμων Αγώνων εντός εκτός Ελλάδος 
• Αριθμός αγώνων επισήμων και προετοιμασίας 
• Αριθμό Κάμπ εντός /εκτός Ελλάδος. 

 
 



Περιεχόμενα τετραετούς σχεδιασμού.. 

• Αγωνιστικοί στόχοι τετραετίας και χρόνου. 
• Αντίστοιχος Σχεδιασμός  προπόνησης και 

οριοθέτηση αγωνιστικών στόχων, για νέους, 
εφήβους και παίδες και αντίστοιχες κατηγορίες 
γυναικών   

• Σύστημα αξιολόγησης  όλων των παραπάνω σε 
τετραετές και μονοετές πλάνο 

• Γνώμη για συγκρότηση προπαιδικών κλιμακίων 
• Τα παραπάνω  γίνονται σε συνεργασία του 

αρχιπροπονητή με τους λοιπούς 
Ομοσπονδιακούς Προπονητές.  
 
 
 



Δημιουργία Μοντέλων για τους νεώτερους 
παίκτες 

• Παρουσίαση παραστατικότερα των 
Ολυμπιονικών: βιογραφικα, αγωνιστικά 
στοιχεία. 

• Το ιδιο με τους σημερινούς παίκτες/τριες των 
Εθνικών ομάδων 

• Στον ιστότοπος της ΟΧΕ,πρέπει να αναρτώνται 
όλα τα στοιχεία των παικτών/τριών των 
εθνικών ομάδων 



Ανάπτυξη.. 

 

 

Οι κατηγορίες, μέχρι την παίδων να γίνουν ένα 
πανελλαδικό σχολείο με βάση τούς παρακάτω 
άξονες βασισμένους στις διεθνείς εξελίξεις: 

 

 

 



Ανάπτυξη Μίνι: Πρόταση για επιθετικό.. 

Παράδειγμα προγράμματος μάθησης για την επίθεση στην κατηγορία Μινι : 
• Ο παίκτης πρέπει να παίρνει την μπάλα με κίνηση.  
• Να φέρνει την μπάλα αμέσως μετά την λαβή σε θέση ρίψης με ένα χέρι 
• Ο  παίκτης κοιτάζει σταθερά την εστία και τον τερματοφύλακα 
• Όταν πιάνει  την μπάλα το πρώτο που έχει στο μυαλό του είναι το σούτ. 
• Το δεύτερο είναι σε πιο βήμα θα κάνει το σούτ: 
• Στο μηδέν η στο πρώτο βήμα. Αυτό είναι συνάρτηση απόστασης από την 

εστία και τον αντίπαλο. 
• Να μάθει να προσγειώνεται μετα την λήψη της μπάλας στο ένα και στα 

δύο πόδια 
• Αν δεν μπορεί να κάνει σούτ στο ένα βήμα να χρησιμοποιήσει  τα αλλα 

βήματα για προσποίηση να απαλλαγεί από τον αμυντικό για να κάνει 
σούτ. 

• Εκτέλεση της βασικής ρίψης με ποικιλία εκτέλεσης 
• Μάθηση προσποιήσεων με αλλαγή πορείας 
• Αδρή μάθηση ολων των ρίψεων 

 



Ανάπτυξη: Πρόταση.. 

• Αν δεν τα καταφέρει κοιτάζει να κάνει πάσα 
κάθετη στον πίβοτ η μακρινή διαγώνια. 

• Η παράλληλη πάσα  και ιδιαίτερα στον διπλανό 
πάικτη,να είναι η τελευταία επιλογή  

• Στην ηλικία αυτή να διδαχθούν ολες οι 
προσποιήσεις αλλαγής κατεύθυνσης και στην 
αμέσως επόμενη κατηγορία οι προσποίησης 
πάσας και ρίψης 

• Να εκτελεί τουλάχιστον δύο διαφορετικα είδη 
σούτ η το ίδιο σούτ με δύο διαφορετικούς 
τρόπους 
 



Πρόταση Για Άμυνα 

Άμυνα: 

• Αίσθηση Δυνατής αδύνατης πλευράς 

• Άμυνα στο πρώτο δεύτερο και τρίτο βήμα 

Τερματοφύλακας: 

• Να μην φοβάται την μπάλα 

• Να περιμένει 

Συνολικά: 

Εκπαίδευση σε όλες τις θέσεις 

 

 



Buddha Singh 

65 km (40 miles) in 7 hours 

Τι γίνεται με την προπόνηση φυσ Κατάστασης στα παιδιά. 

Σχόλιο:Αποτελεί το παράδειγμα 

του παιδιού που έτρεχε 

μαραθώνιο στην Ινδία μοντέλο 

εφαρμογής. 

Η υπερκόπωση γενικότερα 

προκαλείται από υπερβολική  

αύξηση της ποσότητας 

προπόνησης 

Ahttp://www.theage.com.au/news/world/marathon-boys-coach-killed/2008/04/14/1208025065050.html 

http://www.theage.com.au/news/world/marathon-boys-coach-killed/2008/04/14/1208025065050.html
http://www.theage.com.au/news/world/marathon-boys-coach-killed/2008/04/14/1208025065050.html
http://www.theage.com.au/news/world/marathon-boys-coach-killed/2008/04/14/1208025065050.html
http://www.theage.com.au/news/world/marathon-boys-coach-killed/2008/04/14/1208025065050.html
http://www.theage.com.au/news/world/marathon-boys-coach-killed/2008/04/14/1208025065050.html
http://www.theage.com.au/news/world/marathon-boys-coach-killed/2008/04/14/1208025065050.html
http://www.theage.com.au/news/world/marathon-boys-coach-killed/2008/04/14/1208025065050.html


Κλιμάκια 

Κλιμάκια παμπαίδων και Παγκορασίδων Α .Δύο 
σε όλη την Ελλάδα: Αθήνα/Θεσσαλονίκη. 
Ενδεχόμενο στην Αρτα. 

Κλιμάκια Παμπαίδων και παγκορασίδων Β : 

Ανα Ενωση  

 



Αναπτυξιακοί προπονητές, διαιτητές, 
γραμματείες 

Πρέπει να εφαρμοσθούν με εν ενεργεία παίκτες τα 
μοντέλα για την κατηγορία μέχρι παίδων κορασίδων: 

• Αναπτυξιακών προπονητών 

• Αναπτυξιακών διαιτητών 

• Γραμματείες από παράγοντες των συλλόγων 

• Καταγραφή υφιστάμενου αριθμού διαιτητών/κριτών  
ώστε να αυξηθεί ο αριθμός τους και να 
αποφεύγονται οι δαπανηρές μετακινήσεις 

 



Επιμόρφωση 

Κεντρικός αξονας ο ΣΥΠΧΕ 

• Τα σεμινάρια πρέπει να γίνονται θεματικα και 
με βάση τις ανάγκες του χάντμπωλ 

• Ανετέθη στους προπονητές νέων να 
συγκροτήσουν ομάδες εργασίας για ατομικά 
προγράμματα ανά θέση. 

• Υπό έκδοση ηλεκτρονικού περιοδικού του 
ΣΥΠΧΕ με περιεχόμενο προπονητικό.  



Αξιολόγηση 

 

• Από τα κλιμάκια μέχρι και την 
εφήβων/νεανίδων Β τέστ πεδίου 

 

• Νέοι Νεάνιδες α:Εργαστηριακά Τέστ 





Εργαστηριακή Αξιολόγηση Εθνικών ομάδων 

 Δύναμη: 

• Ισοκινητική αξιολόγηση: Εκτείνοντες και καμπτήρες του γόνατος σε τρείς γωνιακές 
ταχύτητες(30, 90,180)  

• Αναλογία εκτεινόντων καμπτήρων/εκτεινόντων 

• Ισοτονική Αξιολόγηση 1 RM, Τουλάχιστον για Squat ,Πάγκος 

Εκρηκτικές Κινήσεις: 

• Squat Jump, Counter movement Jump, drop jump 

• Δρομική Ταχύτητα: 10 μ,30μ 

• Ταχύτητα Μπάλας 

Αντοχή 

• Μέγιστη Πρόσληψη Ο2 με ταυτόχρονη μέτρηση γαλακτικού οξέος 

• Αναερόβια Ισχύς:Wingate test με γαλακτικό οξύ. 

Επιδεξιότητα 

•  Υπάρχουν πολλά τεστ πεδίου:  Κίνηση σε τρίγωνο η πεταλούδα η τετράγωνο 

•  Αξιολόγηση Ευκαμψίας 

Ταχύτητα Αντίδρασης 

•  Απλή οπτική αντίδραση 

• Σύνθετη οπτική αντίδραση 

Ψυχολογικα  Τέστ  





Υπολογισμός βιολογικής ηλικίας με βάση τα 
ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά 

Μπορεί να υπολογιστεί ο χρόνος πριν η μετά την 
έναρξη της εφηβείας με βάση. 

Ως σημείο έναρξης της εφηβείας, θεωρείται η χρονιά 
επίτευξης του μέγιστού ρυθμού ανάπτυξης του 
ύψους 

  
-9.236+0.0002708*LegLength(cm)*SitHeight(cm)-

0.001663*Age(years)*LegLength(cm)+0.007216*Age(years)*SitHeig
ht(cm)+0.02292*BodyMass(kg)/Height(cm) 

 (Baxter et al 2002) 


