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ΘΕΜΑ N°1 : μεταφορά της μπάλας στον αιφνιδιασμό 

Τα κριτήρια δεν πρέπει να είναι υψηλά, και πρέπει να λαμβάνονται εκ των προτέρων τα 
παρακάτω κριτήρια: 

1. Οι στόχοι της αμυντικής συμπεριφοράς είναι: ομαδικά (προστασία του τέρματος) – 
οργάνωση του χώρου ως προς το βάθος (με στόχο την επιβράδυνση της μεταφοράς 
της μπάλας στη δική τους περιοχή, ανάκτηση της μπάλας και προστασία του 
τέρματος) – επίπεδα και αμυντικοί διάδρομοι - κατανομή των καθηκόντων και των 
χώρων φύλαξης (σε άμυνες ζώνης) - μοίρασμα των αντιπάλων (σε άμυνα man to 
man). 

2. Το κυρίαρχο μοντέλο έκφρασης της επίθεσης μέσα στο γήπεδο: σε μεγάλους χώρους 
– μικρούς χώρους – σε σχέση με μια πετυχημένη ή μη, προσπάθεια του 
τερματοφύλακα. 

3. Η θέληση και η διάθεση των αμυντικών να πάρουν ρίσκα, δηλαδή να φύγουν για 
αιφνιδιασμό πριν την ανάκτηση της μπάλας, ή αντίθετα, να παίζουν σε συνθήκες 
μεγαλύτερης ασφάλειας (να φύγουν για αιφνιδιασμό μετά την ανάκτηση της μπάλας). 

4. Η ατομική τεχνική ικανότητα σε συνθήκες κίνησης, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την 
ποιότητα του πασαρίσματος. 

5. Η ικανότητα επεξεργασίας των πληροφοριών που παίρνει σε σχέση με την 
παρατήρηση όλου του γηπέδου: ποιος κάνει τι; Ποιος πάει που; 

6. Η ικανότητα προσαρμογής της ταχύτητας πασαρίσματος σε σχέση με την ταχύτητα 
κίνησης των αμυντικών, διατηρώντας την κατοχή της μπάλας, με κοντινές και μακρινές 
πάσες, σε πλάτος και σε βάθος, με σταυρούς…. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ 
ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΜΟ ΩΣ «ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:  
 
Στόχος: Ορθολογική χρήση του χώρου σε βάθος και πλάτος 
Μίνιμουμ δυναμικό: 10 παίκτες γηπέδου, 2 τερματοφύλακες 
Οργάνωση:  Γκρουπ των 4 παικτών 

1 γκρουπ 4 αμυντικών που βρίσκονται μέσα στη ζώνη των 6-9 
μ. Στο σήμα του προπονητή και οι 4 αμυντικοί είναι 
υποχρεωμένοι να τρέξουν και να περάσουν γύρω από το 
κώνους τους που βρίσκονται σε προκαθορισμένους χώρους 
(έναρξη της άσκησης) 

Αναμενόμενες συμπεριφορές: Ανταγωνισμός ανάμεσα στην ευστοχία της επίθεσης και την 
αποτελεσματικότητα του τερματοφύλακα  

Παραλλαγές ή μεταβλητές: � Αποτελεσματικότητα 
� Χώροι 
� Διαθέσιμο υλικό 
� Συνδυασμοί υποχρεώσεων / καθηκόντων 
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Ζώνη 2: 

2 παίκτες 

Ζώνη 3: 

1 παίκτης 

Ζώνη 1: 

2 παίκτες 

Αγωνιστική κατάσταση ως «σημείο αναφοράς»: το παιχνίδι των 3 κύκλων 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι παίκτες χωρίζονται σε 5άδες. 

Στο σήμα του προπονητή: 

� Ο τερματοφύλακας ψάχνει για μια μπάλα και 
οι παίκτες φεύγουν από την γραμμή των 6 μ. 
για να ξεκινήσουν τον αιφνιδιασμό 

� Οι κίτρινοι παίκτες τρέχουν στη ζώνη Νο 1 
και περνούν γύρω από τους κώνους 

� Οι πορτοκαλί παίκτες τρέχουν στην ζώνη Νο 
2 και περνούν γύρω από τους κώνους 

� Ο ροζ παίκτης περνά γύρω από τον κώνο 
στην ζώνη Νο 3 

Η 5άδα των αμυντικών που τοποθετούνται στους 
κύκλους/στεφάνια, με το σήμα του προπονητή 
ξεκινούν αμέσως την αμυντική τους αναδίπλωση – 
διεξάγονται  6 διαδοχικές άμυνες. 

Οι προπονητές πρέπει να μεριμνήσουν ώστε οι 
παίκτες που εκτελούν τον αιφνιδιασμό: 

� Να σέβονται τις ζώνες / διαδρόμους που 
τους αντιστοιχούν  

� Να περνούν γύρω από τους κώνους 
� Το συγχρονισμό εκκίνησης των παικτών από 

την γραμμή των 6 μ. 

Παραλλαγές: 

� Αύξηση του αριθμού των παικτών 
� Προσθέτουμε ένα μπαλαντέρ / πασαδόρο 
� Διαφοροποιούμε χρονικά την έξοδο των παικτών 

από τους κύκλους 
� Συνδυασμός των παραπάνω: αν δεν επιτευχθεί 

γκολ οι παίκτες του κύκλου κάνουν κόντρα 
αιφνιδιασμό 
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Ζώνη 1: 

2 παίκτες 

Ζώνη 2: 

2 παίκτες 

Ζώνη 3: 

2 παίκτες 

Αγωνιστική κατάσταση ως «σημείο αναφοράς»: ξεκίνημα με μορφή ζώνης 6-0 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Οι 2 παίκτες της ζώνης Νο 3, 
περνούν γύρω από τους 
αντίθετους κώνους της ζώνης 
τους 
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Ζώνη 1: 

2 παίκτες 

Ζώνη 2: 

2 παίκτες + 
τον Νο 3  εκ 

των 
προτέρων 

Ζώνη 3: 

1 παίκτης  

Σχολιασμός: 

Οι παραπάνω αγωνιστικές καταστάσεις περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα εκπαίδευσης των αθλητικών 
σχολείων / κλιμακίων.  

Κάθε προτεινόμενη διαφορετική μορφή οργάνωσης στα πλαίσια εκπαίδευσης/προπόνησης των αθλητών, 
θα πρέπει να είναι μια «τακτική» προσαρμογή και μάλιστα «στρατηγική», και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
μόνο σε αγώνες μεταξύ αθλητικών σχολείων / κλιμακίων, αν είναι ανάγκη. 

Αγωνιστική κατάσταση ως «σημείο αναφοράς»: ξεκίνημα με μορφή ζώνης 5-1 
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2: Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΡΘΜΙΑΣ (ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΕ ΜΙΚΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ) 

Λαμβάνονται ενδεικτικά τα παρακάτω κριτήρια: 

7. Η σχέση πασαδόρου – αποδέκτη της μπάλας. Η μπάλα πρέπει να κατευθύνεται στον κενό 
χώρο και μπροστά από τον αποδέκτη  

8. Χρονική αλληλουχία δέσμευσης: ο αποδέκτης της μπάλας πρέπει να κινείται πριν την 
υποδοχή της μπάλας με κατεύθυνση στον κενό χώρο (στο δικό του επιθετικό διάδρομο) – 
πρέπει να δει την μέση του κενού χώρου ώστε να είναι αξιόπιστη η θέση του για την υποδοχή 
της μπάλας 

9. Η δυνατότητα μιας καλής υποδοχής της μπάλας, κινούμενοι σε ένα κοντινό κενό χώρο ή σε 
ένα πιο μακρινό  

10. Η ικανότητα του κατόχου της μπάλας να είναι επικίνδυνος / απειλητικός όσο το δυνατόν 
περισσότερο χωρίς να του γίνει φάουλ   

11. Η μέγιστη εκμετάλλευση του χώρου σε πλάτος  
12. Η ικανότητα γρήγορων πασών 

 

Βασικοί κανόνες αναφοράς 

� Σκοπός: Να φέρουμε ένα συμπαίκτη μας σε μια ευνοϊκή θέση για σουτ  
� Ελάχιστη στελέχωση: 13 παίκτες και 1 ΤΦ 
� Οργάνωση 1 ομάδα 3 αμυντικών και 1 τερματοφύλακας 

4 επιθετικοί στις αντίστοιχες θέσεις – Παίζουν γύρω από την 
περιοχή τέρματος 

� Αναμενόμενη συμπεριφορά: Επιτιθέμενος: ο κάτοχος της μπάλας κινείτε στον δικό του 
διάδρομο με σκοπό να σουτάρει ή να δεσμεύσει και να πασάρει. 
Ο αποδέκτης της μπάλας: πρέπει να κινηθεί σε βάθος/κάθετα 
πριν από την υποδοχή της μπάλας. Ο κάτοχος της μπάλας πρέπει 
να βλέπει το κέντρο του τέρματος  
Οι αμυντικοί: κινούνται προς τον κάτοχο της μπάλας για να τον 
εξουδετερώσουν 
 

� Κανόνες: Επιθετικοί: δεν μπορούν να σουτάρουν αν τους έχει ακουμπήσει 
ένας αμυντικός από εμπρός  
Αμυντικοί: προσπαθούν να ακουμπήσουν τους επιθετικούς από 
εμπρός ή να τους κάνουν φάουλ  
 

� Παραλλαγές ή μεταβλητές 
(Αποτελεσματικότητα - χώρος - 
Αναγκαίος εξοπλισμός – Αλληλουχία 
ενεργειών) 

Αποτελεσματικότητα: 
α)  5 επιθετικοί εναντίον 4 αμυντικών  
β)  5 επιθετικοί, εκ των οποίων ο ένας είναι πίβοτ, εναντίον 4 
αμυντικών 
 c) 6 επιθετικοί, εκ των οποίων 2 είναι πίβοτ, εναντίον 5 
αμυντικών   
d) 6 επιθετικοί, συμπεριλαμβανομένων 2  πίβοτ εναντίον 5 
αμυντικών   
Παραλλαγές του χώρου της επίθεσης ως προς το βάθος (π.χ. δεν 
πρέπει να περνούν μέσα από τα 9 μ.)  
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Επίθεση 4 επιθετικών εναντίον 3 αμυντικών: 

Στόχος: ο κάτοχος της μπάλας να σκοράρει κάνοντας σουτ 
κινούμενος άμεσα στον διάδρομο του   

Κανόνες:  

Ο κάτοχος της μπάλας δεν μπορεί να σουτάρει αν ένας 
αμυντικός τον ακουμπήσει από εμπρός  

Αμυντικοί: μετακίνηση προς την μπάλα, και παρενόχληση 
του κατόχου της μπάλας 

Οδηγίες:  

Ο αποδέκτης της μπάλας κινείται κάθετα πριν την υποδοχή 
της μπάλας, σεβόμενος τη χρονική στιγμή της δέσμευσης του κατόχου της μπάλας που πρέπει να 
κινηθεί κάθετα, να δεσμεύσει  και να κάνει μια καλή πάσα προς τον αποδέκτη στον κενό χώρο και 
μπροστά.   

Παραλλαγές: 

α)  Ο αμυντικός μπορεί να παγιδεύει τον επιθετικό κάνοντας προσποιήσεις 

β)  Απαγορεύεται η ντρίπλα 

γ)  Προκαθορισμένες πάσες για τον κάτοχο της μπάλας 

 

α)   5 επιθετικοί εναντίον 4 αμυντικών: 

Στόχος: ο κάτοχος της μπάλας να σκοράρει κάνοντας σουτ 
κινούμενος άμεσα στο διάδρομο του   

Κανόνες:  

Ο κάτοχος της μπάλας δεν μπορεί να σουτάρει αν ένας 
αμυντικός τον ακουμπήσει από εμπρός  

Αμυντικοί: μετακίνηση προς την μπάλα, και παρενόχληση 
του κατόχου της μπάλας  

Οδηγίες: 

Επιθετικοί: ο αποδέκτης της μπάλας να κινείται πριν την 
υποδοχή της μπάλας στον κενό διάδρομο που διαμορφώνεται – σεβόμενος τον συγχρονισμό της 
δέσμευσης και να αποφεύγει την ευθυγράμμιση με τον κάτοχο της μπάλας (κάτοχος και αποδέκτης της 
μπάλας δεν πρέπει να βρίσκονται στην ίδια ευθεία – ο αποδέκτης της μπάλας πρέπει να βρίσκεται πιο 
πίσω).  

Η μπάλα πρέπει να πασάρεται στον κενό χώρο και μπροστά από τον αποδέκτη της μπάλας. 
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Ο κάτοχος της μπάλας πρέπει να είναι πάντα επικίνδυνος και έτοιμος για σουτ ή για πάσα στον κενό 
χώρο εμπρος από τον αποδέκτη της μπάλας 

Παραλλαγές:  

α) Ο αμυντικός  προσπαθεί να παγιδεύει τους επιθετικούς κάνοντας προσποιήσεις 

β)  Απαγορεύεται η ντρίπλα 

γ)  Προκαθορισμένες πάσες για τον κάτοχο της μπάλας 

δ) Οι αμυντικοί κρατούν από μια μπάλα στα 2 χέρια 

 

β)  Επίθεση 5 επιθετικών συμπεριλαμβανόμενού «1 πίβοτ» εναντίον 4 αμυντικών: 

Στόχος: ο κάτοχος της μπάλας να σκοράρει κάνοντας σουτ κινούμενος άμεσα στο διάδρομο του   

Κανόνες:  

Ο κάτοχος της μπάλας: δεν μπορεί να σουτάρει αν ένας αμυντικός τον ακουμπήσει από εμπρός. 

Οι αμυντικοί: μετακίνηση προς την μπάλα, και παρενόχληση του κατόχου της μπάλας και κάλυψη του 
πίβοτ. 

Οδηγίες: 

Επιθετικοί: ο αποδέκτης της μπάλας να κινείται πριν την 
υποδοχή της μπάλας στον κενό διάδρομο που διαμορφώνεται – 
σεβόμενος τον συγχρονισμό της δέσμευσης και να αποφεύγει 
την ευθυγράμμιση του με τον κάτοχο της μπάλας.  

Να μην επιτεθείτε μέσα στο χώρο που καταλαμβάνεται από τον 
πίβοτ . 

 

Παραλλαγές: 

α)  Ο αμυντικός προσπαθεί  να παγιδεύσει τον κάτοχο της μπάλας με ποικίλες αμυντικές 
συμπεριφορές και μετατοπίσεις 

β)  Απαγορεύεται η ντρίπλα 

γ)  Οι ίντερ έχουν την επιλογή να εκμεταλλευτούν το σκριν που κάνει ο πίβοτ και να σουτάρουν 
ή να κάνουν υπερφόρτωση  
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γ)   Επίθεση 6 επιθετικών συμπεριλαμβανόμενού ενός «πίβοτ» εναντίον 5 αμυντικών: 

Στόχος: ο κάτοχος της μπάλας να σκοράρει κάνοντας σουτ κινούμενος άμεσα στο διάδρομο του   

Κανόνες:  

Ο κάτοχος της μπάλας δεν μπορεί να σουτάρει αν ένας αμυντικός τον ακουμπήσει από εμπρός 

Ενεργητική άμυνα: μετακίνηση προς την μπάλα  - παρενόχληση του κατόχου της μπάλας 

Οδηγίες: 

Επιθετικοί: ο αποδέκτης της μπάλας να κινείται πριν την υποδοχή 
της μπάλας στον κενό διάδρομο που διαμορφώνεται. 

Ο κεντρικός επιθετικός πρέπει να κινείται στο χώρο που δεν 
καταλαμβάνεται από τον πίβοτ και να δημιουργεί προϋποθέσεις 
διαμόρφωσης ελεύθερου χώρου για τον ενδιάμεσο επιθετικό που 
βρίσκεται στην απέναντι πλευρά.  

Παραλλαγές: 

α)  Ο αμυντικός προσπαθεί να παγιδεύει τον επιθετικό με ποικίλες 
αμυντικές συμπεριφορές και μετατοπίσεις. 

β) Απαγορεύεται η ντρίπλα. 

γ)  Ο κεντρικός επιθετικός μπορεί να αλλάξει διάδρομο επίθεσης, εκμεταλλευόμενος το σκριν 
του πίβοτ και να παίξει στην συνέχεια σε μια κατάσταση 3:2. 

 

δ)   Επίθεση 6 επιθετικών συμπεριλαμβανομένων 2 «πίβοτ» εναντίον 5 αμυντικών: 

Στόχος: ο κάτοχος της μπάλας να σκοράρει κάνοντας σουτ 
κινούμενος άμεσα στον διάδρομο του.  

Κανόνες:  

Ο κάτοχος της μπάλας δεν μπορεί να σουτάρει αν ένας 
αμυντικός τον ακουμπήσει από εμπρός. 

Ενεργητική άμυνα: μετακίνηση προς την μπάλα  - 
παρενόχληση του κατόχου της μπάλας. 

Οδηγίες: 

Επιθετικοί: ο αποδέκτης της μπάλας κινείται πριν την υποδοχή 
της μπάλας στο διάδρομο επίθεσης του (όχι στο χώρο που βρίσκεται ο πίβοτ), και οι πίβοτ παίρνουν 
θέση πάντα σε σχέση με τη θέση της μπάλας. 
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Παραλλαγές: 

α)  Ο αμυντικός προσπαθεί να παγιδεύει τον επιθετικό με ποικίλες αμυντικές συμπεριφορές και 
τοποθετήσεις. 

β)  Απαγορεύεται η ντρίπλα. 

γ)  Ο κεντρικός επιθετικός μπορεί να αλλάξει διάδρομο, εκμεταλλευόμενος το σκριν του πίβοτ με 
σκοπό να  παίξει στην συνέχεια σε κατάσταση επιθετικής υπεραριθμίας. 

 

ΘΕΜΑ 3: Επίθεση στους άμεσους διαδρόμους παιχνιδιού.  

(*): Άμεσος διάδρομος παιχνιδιού: είναι ο διάδρομος που ορίζεται από τους ώμους του κάθε επιθετικού 

Λαμβάνονται ενδεικτικά τα παρακάτω κριτήρια: 

1. Η σχέση πασαδόρου – αποδέκτη της μπάλας. Η μπάλα πρέπει να κατευθύνεται στον κενό 
χώρο και μπροστά από τον αποδέκτη της μπάλας 

2. Χρονική αλληλουχία: ο αποδέκτης της μπάλας πρέπει να κινείται πριν την υποδοχή της 
μπάλας με κατεύθυνση στον κενό χώρο, η μέση του κενού χώρου, είναι ένα αξιόπιστο σημείο 
αναφοράς για την κατεύθυνση της κίνησης του  

3. Η δυνατότητα μιας καλής πάσας σε ένα κοντινό κενό χώρο ή σε ένα πιο μακρινό («πάσα με 
άλμα»)   

4. Η ικανότητα του πασαδόρου να είναι επικίνδυνος / απειλητικός όσο το δυνατόν περισσότερο 
χωρίς να του γίνει φάουλ   

5. Η μέγιστη εκμετάλλευση του χώρου σε πλάτος  
6. Η ικανότητα γρήγορων πασών 
7. Η δυνατότητα να αλλάξουν διάδρομο παιχνιδιού ανάλογα με την αμυντική δραστηριότητα 

 

Βασικοί κανόνες αναφοράς 

� Σκοπός: Επίθεση στον άμεσο διάδρομο παιχνιδιού  
� Ελάχιστη στελέχωση: 13 παίκτες και 1 τερματοφύλακας 
� Οργάνωση 2 γκρουπ των 2 αμυντικών και 1 τερματοφύλακας 

4 επιθετικοί στις αντίστοιχες θέσεις – Ένας πασαδόρος στο 
κέντρο 

� Αναμενόμενη συμπεριφορά: Επιτιθέμενος: ο κάτοχος της μπάλας κινείται στο δικό του 
διάδρομο με σκοπό να σουτάρει ή μετά από μια προσπάθεια «1 
εναντίον 1» με άλλα λόγια μετά από μια προσποίηση 
κατευθύνεται στον κενό χώρο και προσπαθεί χωρίς περιττές 
κινήσεις να δεσμεύσει τον διπλανό αμυντικό ώστε να βγάλει τον 
διπλανό επιθετικό μόνο του με τον τερματοφύλακα.  
Οι αμυντικοί: κινούνται προς τον κάτοχο της μπάλας – κλείνουν 
τους άμεσους διαδρόμους 
 

� Κανόνες: Επιθετικοί: δεν μπορούν να σουτάρουν αν τους έχει ακουμπήσει 
ένας αμυντικός από εμπρός  
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� Παραλλαγές ή μεταβλητές 
(Αποτελεσματικότητα - χώρος - 
Αναγκαίος εξοπλισμός – Αλληλουχία 
ενεργειών) 

� Αποτελεσματικότητα: 
1η ΕΞΕΛΙΞΗ: 
α)  3 επιθετικοί εναντίον 3 αμυντικών 
     Παραλλαγή: 5 επιθετικοί εναντίον 5 αμυντικών που κινούνται 

στην ίδια ευθεία 
2η ΕΞΕΛΙΞΗ: 
5 επιθετικοί εναντίον 5 αμυντικών που παίζουν σε διαφορετικές 

γραμμές 

� Χώρος: 
Α)   Αλλάζουμε των αριθμό των αμυντικών  

 

 

Αγωνιστική κατάσταση: 2 εναντίον 2 (= σημείο αναφοράς)  

Στόχος: επίθεση στους άμεσους διαδρόμους 

Κανόνες:  

1 κεντρικός πασαδόρος – 1 ενδιάμεσος επιθετικός και 1 
ακραίος επιθετικός σε κάθε πλευρά – 2 αμυντικοί σε κάθε 
μισή ζώνη 

Αλλαγή θέσεων: γίνεται κυκλικά (ο κεντρικός αλλάζει με 
τον ενδιάμεσο επιθετικό, ο ενδιάμεσος επιθετικός με τον 
ακραίο επιθετικό, ο ακραίος επιθετικός με τον 1ο αμυντικό, 
ο 1ος αμυντικός με τον 2ο αμυντικό και ο 2ος αμυντικός 
παίρνει τη θέση του κεντρικού επιθετικού). 

Οδηγίες: 

ΖΩΝΗ Α: 

Παρατηρήσεις για τον ενδιάμεσο επιθετικό: επίθεση στον άμεσο διάδρομο. Επιλογές: 

α)   Κίνηση στο διάδρομο του και σουτ 

β)   Αν ο ακραίος αμυντικός καλύπτει, πρέπει με μια προσπάθεια «1 εναντίον 1» να κινηθεί στον κενό 
χώρο χωρίς περιττές κινήσεις με σκοπό να δεσμεύσει τον ακραίο αμυντικό και να βγάλει τον ακραίο 
επιθετικό μόνο του με τον τερματοφύλακα.  

γ)  Αλλάζει κατεύθυνση αν ο ενδιάμεσος αμυντικός κλείνει το χώρο  

ΖΩΝΗ Β: 

Παρατηρήσεις για τον ακραίο επιθετικό: επίθεση εσωτερικά ή εξωτερικά: σουτ ή πάσα στο ενδιάμεσο 
επιθετικό. Η κίνηση των επιθετικών πρέπει πάντα να έχει κατεύθυνση προς το κέντρο του τέρματος. 
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ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ: 

α)   Εξάσκηση της δέσμευσης μεταξύ ενδιάμεσου και ακραίου επιθετικού. Οι ενδιάμεσοι επιθετικοί 
εξασκούνται στην προσπάθεια για δέσμευση / υπερφόρτωση – επανάκτηση της αρχικής θέσης – εκ 
νέου προσπάθεια για δέσμευση του προσωπικού τους αντιπάλου και του διπλανού του αμυντικού με 
σκοπό τη δημιουργία πλεονεκτήματος. Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στο τρίγωνο που δημιουργείται από 
από τον επιθετικό και τους 2 αμυντικούς. 

β)   Παρομοίως αλλά τώρα γίνεται δέσμευση και από τους 2 επιθετικούς και τελειώνει την επίθεση με 
σουτ ο ένας από τους 2 μετά από προσωπική του επιλογή. 

γ)  Παρομοίως, αλλά τώρα ο τερματοφύλακας υποδεικνύει ποιος θα ξεκινήσει την κινητική ενέργεια 

     ο ΑΙ= Νο 1, ο ΔΙ= Νο 2, ο ΚΝ επιλέγει αν θα κάνει πάσα στον Νο1 ή τον Νο 2 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ N°1: 

Στόχος:  

Επίθεση στους άμεσους διαδρόμους σε μια κατάσταση 3 
εναντίον 3. 

Κανόνες:  

Κατέχονται οι θέσεις του ακραίου και του ενδιάμεσου 
επιθετικού και από τις 2 πλευρές της επίθεσης και στη θέση 
του κεντρικού επιθετικού βρίσκεται μια σειρά παικτών. Στην 
άμυνα τοποθετούνται 6 ή 5 αμυντικοί (με 5 αμυντικούς ο 
κεντρικός αμυντικός παίζει άμυνα και από τις 2 πλευρές). Οι 
αμυντικοί παίζουν σε μια ευθεία (6:0). 

Οδηγίες: 

Β1:  η μπάλα ξεκινά από τον κεντρικό επιθετικό, πασάρεται μέχρι τον αριστερό ακραίο επιθετικό, και 
επιστρέφει στον κεντρικό επιθετικό που έχει τη δυνατότητα να τελειώσει την επίθεση από την 
εσωτερική / εξωτερική πλευρά: οι επιλογές του είναι: 

α)   Να σουτάρει 

β)  Μετά από μια προσπάθεια «1 εναντίον 1» να κάνει σουτ ή πάσα στον αριστερό ενδιάμεσο 
επιθετικό ανάλογα με το αν ο διπλανός αμυντικός καλύπτει ή όχι  

Ο Β2:  

α)  Κάνει σουτ 

β)  Κινείται στο δικό του επιθετικό διάδρομο εξωτερικά και αν αμυντικός Νο 2 κλείσει το χώρο, τότε 
αλλάζει επιθετικό διάδρομο. 
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Παραλλαγές: 

α)  Το σήμα για ξεκίνημα της επίθεσης δίνεται από τους αμυντικούς, ακουμπώντας τα χέρια τους ή 
χτυπώντας παλαμάκι 

β)  Το σήμα για ξεκίνημα της επίθεσης δίνεται από έναν αμυντικό που ξαφνικά και σκόπιμα δεν 
ευθυγραμμίζεται σε σχέση με τους διπλανούς αμυντικούς στιγμιαία, δημιουργώντας κενό χώρο για να 
κινηθεί ο επιθετικός με μπάλα 

γ)  Παίζουν 5 εναντίον 5 σε όλο τον χώρο της επίθεσης 

 
ΕΞΕΛΙΞΗ N°2: 
Στόχος: Επίθεση στους άμεσους διαδρόμους σε μια 
κατάσταση 5 εναντίον 5 + πίβοτ 
Κανόνες:  
Στις θέσεις των ενδιάμεσων επιθετικών τοποθετούνται από 2 
παίκτες – 1 πίβοτ – 5 αμυντικοί τοποθετημένοι σε ευθεία. 
Οδηγίες: 
Κυκλοφορία μπάλας ανάμεσα στους ενδιάμεσους 
επιθετικούς. Στο σφύριγμα του κατόχου της μπάλας θα 
πρέπει ο επιθετικός να ξεκινήσει την επίθεση ενεργώντας 
ανάλογα: σουτ ή «1 εναντίον 1» όπου μετά από γρήγορο 
πασάρισμα με κίνηση στον κενό χώρο προσπαθεί χωρίς 
περιττές κινήσεις να δεσμεύσει τον διπλανό αμυντικό ώστε 
να βγάλει τον ακραίο επιθετικό μόνο του με τον ΤΦ ή τον απέναντι ενδιάμεσο επιθετικό. Οι ενδιάμεσοι 
επιθετικοί δεν πρέπει να κινούνται στο χώρο που βρίσκεται ο πίβοτ 

Παραλλαγές: 

α)  Ξεκίνημα του τελειώματος της επίθεσης μετά από μια τοποθέτηση / κίνηση τερματοφύλακα  

β)  Τελείωμα της επίθεσης μετά από μια σύντομη έξοδο του ΤΦ από το τέρμα ή μετά από μια εναλλαγή 
πάσας με τον τερματοφύλακα 

γ)  κοκ… 

 
 

ΘΕΜΑ 3: επίθεση στους άμεσους διαδρόμους παιχνιδιού 
 

Στόχος της προπόνησης : να αντιλαμβάνονται οι επιθετικοί τον 
ελεύθερο χώρο και να τον εκμεταλλεύονται  
 
Αγωνιστική κατάσταση 1: στο τέλος της προθέρμανσης του 
τερματοφύλακα και στο ξεκίνημα του κυρίου μέρους της 
προπόνησης. 
1 σειρά από παίκτες στη θέση του κεντρικού επιθετικού με μπάλα. 
1 παίκτης στη θέση του δεξιού ενδιάμεσου επιθετικού χωρίς μπάλα. 
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2 αμυντικοί στον κεντρικό χώρο με μπάλα στα χέρια. 
1 τερματοφύλακας. 
 
Προπονητικός στόχος: επίθεση στον άμεσο επιθετικό διάδρομο. 
 
Οδηγίες:  
Ο κεντρικός επιθετικός επιτίθεται στο χώρο ανάμεσα στους 2 αμυντικούς: και σουτάρει ή πασάρει 
ανάλογα με την συμπεριφορά των αμυντικών. 
 
Παραλλαγές: εξασκήστε κάθε φορά διάφορες μορφές ρίψης μετά από υποδοχή της μπάλας. 

 
 
 
Αγωνιστική κατάσταση 2: 3 εναντίον 3 στον κεντρικό χώρο 
 
1 σειρά παικτών στη θέση του κεντρικού επιθετικού. 
Από ένας παίκτης στη θέση των ενδιάμεσων επιθετικών. 
3 αμυντικοί με μπάλες στα χέρια. 
Επίθεση: δέσμευση των αμυντικών, σουτ αν ο επιθετικός μας 
διάδρομος είναι ελεύθερος, αν όμως ένας αμυντικός κλείσει τον 
διάδρομο, τότε πρέπει να αλλάξω διάδρομο και να επιταχύνω την 
πάσα. 
 
 
Προπονητικός στόχος: προσπάθεια δημιουργίας επικίνδυνης 
κατάστασης μπροστά από το τέρμα, δεσμεύουμε τους αμυντικούς και 
πασάρουμε την μπάλα όταν δεν είναι δυνατή μια «καθαρή» ρίψη. 
 
 
Παραλλαγές:  
� Ένας αμυντικός δεν έχει μπάλα στα χέρια του 
� Ο προπονητής αναγγέλλει πότε ο 1 ή ο 2 αμυντικός πηγαίνει γύρω από τους κώνους (πότε ένας 

παίκτης μπαίνει ως πίβοτ μέσα στα 9 μ.)  
� Οι ίδιοι οι αμυντικοί θα επιλέγουν πότε θα ακουμπήσουν τα χέρια τους 
� Η τοποθέτηση του τερματοφύλακα καθορίζει το ποιος επιθετικός θα κάνει την προσπάθεια για 

σουτ 
� Ο προπονητής δίνει μια ένδειξη (οπτική ή ακουστική), για το χώρο από τον οποίο πρέπει να γίνει 

προσπάθεια για σουτ  

 

ΘΕΜΑ 4: Σουτ από τον περιφερειακό χώρο 

Λαμβάνονται ενδεικτικά τα παρακάτω κριτήρια: 

1. Η σχέση πασαδόρου – αποδέκτη της μπάλας. Η μπάλα πρέπει να κατευθύνεται στον κενό 
χώρο και μπροστά από τον αποδέκτη  

2. Χρονική αλληλουχία: ο αποδέκτης της μπάλας πρέπει να κινείται πριν την υποδοχή της 
μπάλας με κατεύθυνση στον κενό χώρο – η μέση του κενού χώρου είναι ένα αξιόπιστο σημείο 
αναφοράς για την κατεύθυνση της κίνησης του  
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3. Η δυνατότητα μιας καλής πάσας σε ένα κοντινό κενό χώρο ή σε ένα πιο μακρινό («πάσα με 
άλμα»)   

4. Η ικανότητα του σουτέρ να επιλέγει το χώρο από τον οποίο θα εκδηλώσει την επιθετική 
προσπάθεια 

5. Η ικανότητα του σουτέρ να επιλέγει τον στόχο, το είδος του σουτ και το χώρο σε αγωνιστικές 
συνθήκες 

6. Η ικανότητα του σουτέρ να κινηθεί στο σωστό timing 
7. Η ικανότητα του σουτέρ να αποφύγει το μαρκάρισμα του αμυντικού 

 

Βασικοί κανόνες αναφοράς: 
� Σκοπός: Η ικανότητα αντίληψης των αγωνιστικών συνθηκών ώστε να επιλέγει που θα 

σουτάρει  
� Ελάχιστη στελέχωση: 8 αθλητές εκ των οποίων οι 2 είναι τερματοφύλακες 
� Οργάνωση Ανά 2 στις θέσεις των περιφερειακών. Οι ενδιάμεσοι επιθετικοί έχουν από μια 

μπάλα στα χέρια 
� Αναμενόμενη συμπεριφορά: Επιτιθέμενος: ο κάτοχος της μπάλας κινείται στο δικό του διάδρομο με σκοπό να 

σουτάρει ή να δεσμεύσει και να πασάρει. Ο αποδέκτης της μπάλας: πρέπει να 
κινηθεί σε βάθος πριν από την υποδοχή της μπάλας. Ο κάτοχος της μπάλας: 
πρέπει να βλέπει το κέντρο του τέρματος  
Οι αμυντικοί: κινούνται προς τον κάτοχο της μπάλας για να τον εξουδετερώσουν – 
κάλυψη του άμεσου διαδρόμου του κατόχου της μπάλας 
 

� Κανόνες: Επιθετικοί: δεν μπορούν να σουτάρουν αν τους έχει ακουμπήσει ένας αμυντικός 
από εμπρός  
Αμυντικοί: προσπαθούν να ακουμπήσουν τους επιθετικούς από εμπρός ή να τους 
κάνουν φάουλ  
 

� Παραλλαγές ή μεταβλητές 
(Αποτελεσματικότητα - 
χώρος - Αναγκαίος 
εξοπλισμός – Αλληλουχία 
ενεργειών) 

Αποτελεσματικότητα: 
1η ΕΞΕΛΙΞΗ: 3 επιθετικοί εναντίον 3 αμυντικών  
Παραλλαγή: α) 5 επιθετικοί εκ των οποίων ο ένας είναι πίβοτ εναντίον 5 αμυντικών 
στην ίδια ευθεία 
2Η ΕΞΕΛΙΞΗ :  5 επιθετικοί, εκ των οποίων ο ένας είναι πίβοτ, εναντίον 5 αμυντικών 
Παραλλαγές του χώρου της άμυνας ως προς το βάθος. 

 
 
ΘΕΜΑ 4: Σουτ από τον περιφερειακό χώρο – Συνθήκες προπόνησης 
 
Βασική κατάσταση 1: Σουτ από μακριά 

Σκοπός: προσαρμογή σε αγωνιστικές συνθήκες, της ικανότητας αντίληψης (συλλογής πληροφοριών) 
και επιλογής χώρου που θα σουτάρουν. 

Κανόνες: Ο αριστερός ενδιάμεσος επιθετικός (Α) κάνει πάσα στον 
κεντρικό επιθετικό (Β), ο οποίος κινείται περιφερειακά δεξιά ή 
αριστερά. Ο κεντρικός επιθετικός (Β) στην συνέχεια κάνει πάσα 
στον αριστερό ενδιάμεσο επιθετικό (Α) που κινείται στον 
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αντίστοιχο διάδρομο σε συνάρτηση με την κατεύθυνση της κίνησης του κεντρικού επιθετικού (Β) και 
κάνει σουτ. 

Οδηγίες: ο σουτέρ παίρνει την μπάλα με κίνηση με σκοπό να σουτάρει από τα 8-9 μ., παίρνοντας 
ταυτόχρονα οπτικές πληροφορίες από την κίνηση του τερματοφύλακα, ο οποίος πρέπει να κινηθεί 
γύρω από κώνο που βρίσκεται έξω από το τέρμα. Ο σουτέρ πρέπει να κρίνει το timing της ρίψης, θα 
κάνει σουτ σε 2ο χρόνο ή θα κάνει ένα γρήγορο σουτ αν ο τερματοφύλακας κινηθεί αργά. 

Αλλαγή θέσεων: οι ενδιάμεσοι επιθετικοί αλλάζουν εναλλακτικά θέση με τον κεντρικό επιθετικό. 

 

Παραλλαγές: 

α)   Επανάληψη πάσας ανάμεσα στον ενδιάμεσο και τον κεντρικό επιθετικό. Εξάσκηση της απειλής – 
επανάκτηση της αρχικής θέσης – και εκ νέου απειλή. Απαιτείται συγχρονισμός μεταξύ των παικτών. 

β)  Ο τερματοφύλακας προσπαθεί να μπερδέψει τον σουτέρ προσποιούμενος ότι θα κινηθεί σε ένα 
από τους κώνους αλλά παραμένει σε θέση αναμονής για να αντιδράσει στο σουτ. 

γ)  Ο σουτέρ κάνει προσποίηση χωρίς μπάλα πριν την υποδοχή της μπάλας 

δ)  Ο σουτέρ κινείται στον διάδρομο του, αλλά μπορεί να αλλάξει διάδρομο αν ο τερματοφύλακας έχει 
ήδη τοποθετηθεί. 

 

Εξέλιξη: 

Σκοπός: προσαρμογή σε αγωνιστικές συνθήκες, ο επιθετικός 
αντιλαμβάνεται την κατεύθυνση της μετακίνησης του αμυντικού και 
επιλέγει το χώρο από τον οποίο θα σουτάρει 

Κανόνες: Ο αριστερός ενδιάμεσος επιθετικός (Α) κάνει πάσα στον 
κεντρικό επιθετικό (Β), ο οποίος κινείται περιφερειακά δεξιά ή 
αριστερά. Ο κεντρικός επιθετικός (Β) στην συνέχεια κάνει πάσα 
στον αριστερό ενδιάμεσο επιθετικό (Α) που κινείται στον 
αντίστοιχο διάδρομο σε συνάρτηση με την κατεύθυνση της κίνησης 
του κεντρικού επιθετικού (Β) και κάνει σουτ. 

 

Οδηγίες: 

Οι ίδιες οδηγίες όπως στην παραπάνω άσκηση για τον ενδιάμεσο επιθετικό (σουτέρ). 

Οι ίδιες οδηγίες όπως στην παραπάνω άσκηση για τον τερματοφύλακα. 

Ο αμυντικός την στιγμή της πάσας του κεντρικού επιθετικού στον ενδιάμεσο επιθετικό, τρέχει και 
περνά γύρω από ένα κώνο. 
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Ο ενδιάμεσος επιθετικός, τώρα για να σουτάρει, πρέπει να προσέχει την συμπεριφορά του αμυντικού 
αλλά και του τερματοφύλακα. 

 

Παραλλαγές: 

α)   Επανάληψη πάσας ανάμεσα στον ενδιάμεσο επιθετικό και τον κεντρικό. Εξάσκηση της απειλής – 
επανάκτηση της αρχικής θέσης – και εκ νέου απειλή. Απαιτείται συγχρονισμός μεταξύ των παικτών. 

β)   O τερματοφύλακας με προσποιήσεις προσπαθεί να παγιδεύσει τον σουτέρ. 

γ)  Προσθέτουμε ακόμη ένα κώνο μπροστά, ώστε κινούμενος μπροστά ο τερματοφύλακας να μειώνει 
την γωνία του σουτέρ. 

 

Βασική κατάσταση 2: Σουτ από τον περιφερειακό χώρο μετά από προσπάθεια από τους 
ακραίους επιθετικούς 

 

Σκοπός: προσαρμογή σε αγωνιστικές συνθήκες, επιλογή 
απόφασης πάσας ή σουτ. 

Κανόνες: Ανά 2 παίκτες στις θέσεις ακραίων επιθετικών και ανά 
3 στις θέσεις των ενδιάμεσων επιθετικών. 

Ο ενδιάμεσος επιθετικός (σουτέρ) κάνει πάσα στον ακραίο 
επιθετικό (πασαδόρο) ο οποίος κάνει προσποίηση προς τα έξω 
και στην συνέχεια κινείται προς τα μέσα για να κάνει πάσα. 

Ο αμυντικός την στιγμή της πάσας (του ενδιάμεσου στον ακραίο 
επιθετικό) τρέχει και ακουμπά έναν κώνο που βρίσκεται στα 6 μ. 
και στην συνέχεια κινείται για να καλύψει το χώρο με σκοπό να μην αφήσει τον ακραίο επιθετικό να 
σουτάρει.  

Ο ενδιάμεσος επιθετικός (σουτέρ) κινείται προς το κέντρο και σουτάρει από τα 8-9 μ. 

 

Οδηγίες: 

Ο ακραίος επιθετικός θα πρέπει να αναγκάσει τον ενδιάμεσο αμυντικό να καλύψει το χώρο ώστε να 
μπορέσει να κάνει μια πάσα στον ενδιάμεσο επιθετικό που ακολουθεί την κίνηση με σκοπό να πάρει 
την μπάλα με ταχύτητα και να σουτάρει. 

 Η κίνηση του ακραίου επιθετικού πρέπει να έχει βάθος προς το κέντρο, σωστό timing, και ταυτόχρονα 
θα  πρέπει να αντιλαμβάνεται τη θέση του αμυντικού και του τερματοφύλακα. 
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Παραλλαγές: 

α)   Ο ακραίος επιθετικός μπορεί να σουτάρει, αν ο αμυντικός δεν καλύψει τον χώρο. 

β)   Ο ακραίος επιθετικός μπορεί να κάνει προσποίηση ότι θα πασάρει στον ενδιάμεσο επιθετικό με 
σκοπό να μπερδέψει τον αμυντικό. 

γ)   Ο ακραίος επιθετικός μπορεί να κάνει προσποίηση και να κινηθεί εξωτερικά από τον προσωπικό 
του αμυντικό. 

 
 
 
ΘΕΜΑ N°5: Κυκλοφορία της μπάλας 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ N°1 : 
Αριθμός αθλητών: 16 έως 20. 
 
Υλικό: 2 μπάλες (σαλιάρες – αν χρειαστεί). 
 
Στόχος:  
Κυκλοφορία μπάλας με 2 μπάλες (μία μπάλα σε κάθε 
μισό γήπεδο), χρησιμοποιώντας όλο το γήπεδο. 
 
Τρόπος εκτέλεσης:  
Σε κάθε μισό γήπεδο είναι τοποθετημένοι ανά 2 παίκτες 
στις θέσεις του ΑΕ, ΑΙ, ΔΙ και ΔΕ και μια μπάλα.  
 
Σειρά πασαρίσματος:  
1η πάσα: ο αριστερός ενδιάμεσος επιθετικός κάνει 
διαγώνια πάσα στον δεξιό ακραίο επιθετικό. Μετά την 
πάσα ακολουθεί την πορεία της μπάλας και πηγαίνει στην 
θέση του δεξιού ακραίου επιθετικού.  
2η πάσα: ο δεξιός ακραίος επιθετικός κάνει πάσα στον 
δεξιό ενδιάμεσο επιθετικό. Μετά την πάσα, πηγαίνει στο 
άλλο μισό γήπεδο και πάει στη θέση του αριστερού 
ενδιάμεσου επιθετικού.  
3η πάσα: ο δεξιός ενδιάμεσος επιθετικός κάνει διαγώνια πάσα στον αριστερό ακραίο επιθετικό. 
Μετά την πάσα ακολουθεί την πορεία της μπάλας και πηγαίνει στη θέση του αριστερού ακραίου 
επιθετικού.  
4η πάσα: ο αριστερός ακραίος επιθετικός κάνει πάσα στον αριστερό ενδιάμεσο επιθετικό. Μετά την 
πάσα, πηγαίνει στο άλλο μισό γήπεδο και πάει στη θέση του δεξιού ενδιάμεσου επιθετικού. 
5η πάσα:….. 
Ταυτόχρονα γίνεται το ίδιο και από την άλλη πλευρά του γηπέδου… 
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Φροντίστε να: 

1. Εξασφαλίσετε το timimg του πασαρίσματος:  
� Πάσα γίνεται όταν ο αποδέκτης είναι έτοιμος να δεχθεί την μπάλα (σηκώνει τα χέρια) 
� Οργάνωση του χώρου κίνησης (ανά θέση) 

2. Ποιότητα πασαρίσματος: 
� Τοποθέτηση των ποδιών για υποστήριξη της 

πάσας 
� Τοποθέτηση βραχίονα 
� Τοποθέτηση ποδιών και ώμων 
� Στροφή λεκάνης 

3. Διαχείριση του ρυθμού εκτέλεσης της άσκησης: 
� Επιτάχυνση πριν από την υποδοχή της μπάλας 
� Μετακίνηση τρέχοντας στο άλλο μισό γήπεδο 

 
 
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ N°1: Ίδιος τρόπος εκτέλεσης αλλά με την 
προσθήκη 2 πίβοτ σε κάθε περιοχή τέρματος:  
Κυκλοφορίας μπάλας: 
Ο αριστερός ενδιάμεσος επιθετικός κάνει πάσα στο διαγώνιο 
πίβοτ, αυτός στο δεξιό ακραίο επιθετικό, ο δεξιός ακραίος 
επιθετικός στο δεξιό ενδιάμεσο επιθετικό, ο δεξιός ενδιάμεσος 
επιθετικός κάνει πάσα στο διαγώνιο πίβοτ, αυτός στον 
αριστερό ακραίο επιθετικό, ο αριστερός ακραίος επιθετικός 
στον αριστερό ενδιάμεσο επιθετικό κοκ. 
 
Μετακίνηση παικτών: 
Ο αριστερός ενδιάμεσος επιθετικός πηγαίνει στη θέση του διαγώνιου πίβοτ, ο πίβοτ πηγαίνει στη 
θέση του δεξιού ακραίου επιθετικού, και ο δεξιός ακραίος επιθετικός στη θέση του αριστερού 
ενδιάμεσου επιθετικού στο απέναντι μισό γήπεδο. 
Ο δεξιός ενδιάμεσος επιθετικός πηγαίνει στη θέση του διαγώνιου πίβοτ, ο πίβοτ στη θέση του 
αριστερού ακραίου επιθετικού και ο αριστερός ακραίος επιθετικός στη θέση του δεξιού ενδιάμεσου 
επιθετικού στο απέναντι μισό γήπεδο. 
 
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ N°2: ίδια μορφή κυκλοφορία της μπάλας και κίνησης των παικτών. 
 2 αμυντικοί σε κάθε μισό γήπεδο, κινούνται μεταξύ 6-9 μ., και προσπαθούν να ενοχλήσουν 
την κυκλοφορία της μπάλας = παιχνίδι με την επιλογή πάσας. Αυτή η παραλλαγή μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και για την ειδική προθέρμανση του ΤΦ. 
 
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ N°3: εξάσκηση διάφορων μορφών πάσας πριν την αλλαγή θέσης. 
Προσοχή: ο αποδέκτης της μπάλας δεν πρέπει να είναι στην ίδια ευθεία με τον πασαδόρο. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ N°2 : 
Αριθμός αθλητών: 8 έως 20 
 
Υλικό: κώνοι, σαλιάρες (πορτοκαλί για τους πασαδόρους, 
μπλε για τους επιθετικούς και κόκκινες για τους αμυντικούς), 
μπάλες. 
 
Στόχος: Να συνδυάσετε, το πασάρισμα μεταξύ 2 
περιφερειακών σε 1η φάση, και μια πάσα μεταξύ του 
πασαδόρου και του σουτέρ.  
Οι 2 πρώτοι περιφερειακοί κάνουν μια διπλή πάσα με 
περιφερειακές απειλές, στην συνέχεια ο περιφερειακός που 
ξεκίνησε το πασάρισμα κατευθύνεται προς τα έξω, υποδέχεται 
μια πάσα από τον πασαδόρο και κάνει σουτ στον τερματοφύλακα. Δημιουργούμε μια μορφή 
μονομαχίας με τον τερματοφύλακα. Ο τερματοφύλακας τη χρονική στιγμή της πάσας (πασαδόρου 
σε σουτέρ) ακουμπά έναν από τους 3 κώνους. 
 
Διασφαλίστε την: 
 
� Τοποθέτηση των ποδιών-ώμων λεκάνης κατά το πασάρισμα 
� Συγχρονισμός των απειλών 
� Τοποθέτηση του βραχίονα 
� Διάφορες μορφές των σουτ σε σχέση με την μετακίνηση του τερματοφύλακα (σουτ σε 

κίνηση, βασικό σουτ, με άλμα….), (σουτ σε 1ο ή 2ο χρόνο) 
� Υποδοχή της μπάλας με κίνηση προς τα εμπρός 

 
 
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ N°1 : 
 
Στόχος: 
Να συνδέστε την επικοινωνία με πάσα των 2 κεντρικών 
περιφερειακών χωρίς αμυντικό σε 1η φάση, με μια 
επικοινωνία με πάσα του πασαδόρου με τον σουτέρ σε 2η 
φάση σε μια κατάσταση 2 εναντίον 1. 
 
Οδηγίες: 
Πάσα με απειλή ανάμεσα στους 2 κεντρικούς επιθετικούς, 
στην συνέχεια ο κεντρικός επιθετικός που είχε την μπάλα 
στην αρχή, κινείται εξωτερικά και αφού υποδεχθεί την πάσα 
από τον πασαδόρο (ακραίο επιθετικό) συμμετέχει σε μια 
κατάσταση 2 εναντίον 1. 
Ο τερματοφύλακας περνά γύρω από ένα κώνο, τη χρονική στιγμή της πάσας από τον πασαδόρο 
(ακραίο επιθετικό) στον αποδέκτη της μπάλας (ενδιάμεσο επιθετικό). Ο σουτέρ (ενδιάμεσος 
επιθετικός) δεν μπορεί να σουτάρει αν τον ακουμπήσει ο αμυντικός.  
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Φροντίστε να:  
� Συνδυασμός ενεργειών: πασάρισμα χωρίς αντίπαλο σε συνδυασμό στην συνέχεια με μια 

κατάσταση 2 εναντίον 1 
� Στην κατάσταση 2 εναντίον 1: η κίνηση του πασαδόρου πρέπει να στοχεύει στην όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερη χρονικά δέσμευση του αμυντικού 
� Ο αποδέκτης της μπάλας, πρέπει την στιγμή της πάσας, να είναι οπωσδήποτε σε θέση να 

δεχθεί την μπάλα 
� Τοποθέτηση των ποδιών-ώμων λεκάνης κατά το πασάρισμα 
� Δεν επιτρέπεται ο πασαδόρος και ο αποδέκτης της μπάλας να βρίσκονται στην ίδια ευθεία 

 
 
 
Αξιολόγηση:  
Αριθμός σουτ που πραγματοποιούνται – αριθμός πετυχημένων ρίψεων (από τα 6 μ. – από τα 9 μ., 
από τον κεντρικό χώρο, από τα πλάγια). 
 
 
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ N°2 : 
Στόχος: 
Να συνδυάσετε την επικοινωνία με πάσα των 2 κεντρικών 
περιφερειακών χωρίς αμυντικό σε 1η φάση, με μια 
επικοινωνία με πάσα του πασαδόρου (ακραίου επιθετικού) 
με τον σουτέρ (ενδιάμεσο επιθετικό)  σε 2η φάση σε μια 
κατάσταση 2 εναντίον 2. 
Οδηγίες: 
Ο ΤΦ περνά γύρω από ένα κώνο, τη χρονική στιγμή της 
πάσας από τον πασαδόρο (ακραίο επιθετικό) στον 
αποδέκτη της μπάλας (ενδιάμεσο επιθετικό).  
Στην περιοχή Α: οι αμυντικοί είναι κινητικοί και παίζουν 
προωθημένα προς την κατεύθυνση της μπάλας.  
Στην περιοχή Β: οι αμυντικοί παίζουν στην ίδια ευθεία στην γραμμή των 6 μ. 
 
Φροντίστε:: 
� Η υποδοχή της μπάλας να γίνεται με κατεύθυνση προς τα εμπρός και ταυτόχρονα να γίνεται 

πάντα αντιληπτή η θέση του αμυντικού. 
� Στην περιοχή Α, εννοείται το παιχνίδι 1 εναντίον 1. 
� Στην περιοχή Β, η κίνηση στους κενούς χώρους 
� Πρέπει να γίνεται πάντα προσπάθεια για εκμετάλλευσή του χώρου στο μέγιστο δυνατό. 
� Δεν επιτρέπεται η ευθυγράμμιση του πασαδόρου και αποδέκτη της μπάλας. 

 
Αξιολόγηση: Ποσοστό πετυχημένων επιθέσεων. 
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ΘΕΜΑ N°5: Απειλές  
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ N°1 : Eric Brendlin 
 
Στόχος: 
Κυκλοφορία μπάλας με στόχο την εκμετάλλευση ενός 
λάθους συγχρονισμού των αμυντικών. 
 
Οδηγίες:  
Γκρουπ 3 επιθετικών εναντίον 2 αμυντικών στα 6 μ.  
Παιχνίδι πάνω-κάτω με κυκλική εναλλαγή θέσεων στο 
1/2 κατά μήκος του γηπέδου. 
 

Στόχος του παιχνιδιού : 

� Για τους επιθετικούς: 
Στη ΖΩΝΗ 1: παίζουν 3 εναντίον 2. 
Στη ΖΩΝΗ 2: αιφνιδιασμός σε μια κατάσταση 3 
εναντίον 0. 
Στη ΖΩΝΗ 3: αιφνιδιασμός κατά μήκος του ½ 
γηπέδου 
 

� Για τους αμυντικούς: 
Στην ΖΩΝΗ 1: άμυνα 2 εναντίον 3. 

 

Κανόνες λειτουργίας: 

Στη ΖΩΝΗ 1 προσπαθούμε να βάλουμε γκολ σε μια κατάσταση 3 εναντίον 2. Μόλις ο τερματοφύλακας 
πιάσει την μπάλα, οι 3 επιθετικοί της ΖΩΝΗΣ 2 ξεκινούν αιφνιδιασμό διατηρώντας το βάθος σε σχέση 
με τις θέσεις τους, και ο αιφνιδιασμός καταλήγει σε σουτ σε μια κατάσταση 3 εναντίον 0. Μόλις ο 
τερματοφύλακας πιάσει την μπάλα, οι 3 επιθετικοί της ΖΩΝΗΣ 3 ξεκινούν αιφνιδιασμό κατά μήκος του 
½ γηπέδου. 

 

Αναμενόμενες συμπεριφορές: 

� Για τους επιθετικούς: 
ΖΩΝΗ 1: Ο κάτοχος της μπάλας: πρέπει να κινηθεί στον προσωπικό του επιθετικό διάδρομο 

χωρίς να δώσει τη δυνατότητα στους αμυντικούς να του κάνουν φάουλ. 
               Ο αποδέκτης της μπάλας: να κινηθεί στον κενό χρόνο με σωστό timing. 
ΖΩΝΗ 2: Οργάνωση σε βάθος του αιφνιδιασμού διατηρώντας τη διάταξη των επιθετικών ανά 

θέση – ισορροπία πασαρίσματος της μπάλας – εκτέλεση αιφνιδιασμού με καλό 
συγχρονισμό.   

ΖΩΝΗ 3: ομοίως 
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� Για τους αμυντικούς: 
Να αγγίξουν ή να κάνουν φάουλ στον κάτοχο της μπάλας – να παγιδεύουν τον κάτοχο της 
μπάλας. 
 
Εξέλιξη: 
Τοποθετήστε στη ΖΩΝΗ 2, 1-2 ή 3 αμυντικούς ανάλογα με το επίπεδο των παιδιών (θέση 
εκκίνησης, στα γόνατα – καθιστοί……….) 

 

Κατάσταση  N°2 – Θέμα  N°6: JF Cillard (CTF) 
Στόχος: μεταφορά της μπάλας προς τα εμπρός με υποχρεωτική ενδιάμεση πάσα στον πασαδόρο 
(= προς τα εμπρός). 
Τοποθέτηση: 4 ομάδες των 5 παικτών, εκ των οποίων οι 2 περιμένουν πίσω από τα τέρματα – κάθε 
ομάδα έχει από 2 πασαδόρους (ένας στην κεντρική ζώνη και ένας στη ζώνη των 6-9 μ.). 
2 τερματοφύλακες. 
Παίζουμε σε όλο το γήπεδο πάνω-κάτω. 
Δημιουργούμε μια κεντρική ζώνη. 
 
Στόχος του παιχνιδιού: 
� Για την ομάδα που έχει στην κατοχή της την μπάλα: 

Να πετύχει ένα τέρμα μεταφέροντας σταδιακά την μπάλα 
προς τα εμπρός. 

� Για την ομάδα που δεν έχει στην κατοχή της την 
μπάλα: 

� Να ανακτήσει την κατοχή της μπάλας και να πετύχει ένα 
τέρμα. 

 
 
Κανόνες: 
Η ομάδα που έχει στην κατοχή της την μπάλα μπορεί να κάνει 
σουτ εφόσον πριν οι 2 πασαδόροι έχουν ακουμπήσει την 
μπάλα. 
Οι επιτιθέμενοι δεν μπορούν να διασχίσουν την κεντρική ζώνη 
παρά μόνο όταν ο 1ος πασαδόρος έχει στα χέρια του την 
μπάλα. Κατά τον ίδιο τρόπο οι επιτιθέμενοι δεν μπορούν να 
μπουν στη ζώνη των 6-9 μ. παρά μόνο όταν ο 2ος πασαδόρος 
έχει στα χέρια την μπάλα.  
Ο κάτοχος της μπάλας μπορεί να κάνει μέχρι 2 ντρίπλες. Ο 
παίκτης που θα κάνει σουτ αλλάζει αμέσως θέση με τον 2ο 
πασαδόρο που βρίσκεται στην ζώνη των 6-9 μ. 
Οι αμυντικοί δεν μπορούν να μπουν στη ζώνη των 6-9 μ. Η 
αλλαγή των ομάδων γίνεται κυκλικά μετά από 2 τέρματα ή μετά 
από 2΄. 
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Αναμενόμενες συμπεριφορές: 
� Για τους επιθετικούς: 

Κίνηση των παικτών – εξάσκηση του δίνω και φεύγω (give and go) – εξάσκηση του timing / 
συγχρονισμού πάσας και κίνησης – Ο αποδέκτης της μπάλας: να είναι διαθέσιμος για πάσα – δεν 
πρέπει ο κάτοχος της μπάλας και ο αποδέκτης να βρίσκονται στην ίδια ευθεία. 
� Για τους αμυντικούς: 

Συλλογική παρενόχληση των επιθετικών σε όλο το γήπεδο – διατήρηση της σωστής 
απόστασης από τον αντίπαλο επιθετικό και πάντα οι αμυντικοί να βρίσκονται ανάμεσα στον 
προσωπικό τους αντίπαλο και το δικό τους τέρμα. 

 
Παραλλαγές: 
� Τοποθετούμε ένα αμυντικό στην ζώνη των 6-9 μ. 
� Επιτρέπουμε στους αμυντικούς να μπαίνουν στην ζώνη των 6-9 μ. 
� Δεν επιτρέπεται η ντρίπλα. 
� Ο τερματοφύλακας ακουμπά ένα κώνο την στιγμή της πάσας ανάμεσα στον κάτοχο της 

μπάλας και τον πασαδόρο. 
 
Υποσημείωση: 
Αν ο αριθμός των παικτών είναι υπερβολικά μεγάλος, τότε χωρίζουμε το γήπεδο κατά μήκος σε 2 
μισά γήπεδα (4 ομάδες παίζουν ταυτόχρονα). 
 
 
Κατάσταση  N°3 – Θέμα N°6: JF Cillard (CTF) 
Στόχος:  μεταφορά της μπάλας προς τα εμπρός με την 
υποστήριξη του πασαδόρου (=προς τα εμπρός). 
Τοποθέτηση: 
3 αμυντικοί σε κάθε τομέα (2 ενεργητικοί – 1 σε αναμονή). 
2 τερματοφύλακες – 4 πασαδόροι. 
3 σειρές επιθετικών ανά τομέα με μια μπάλα ο καθένας, 
και από ένας επιθετικός που είναι σε αναμονή. 
 
Στόχος του παιχνιδιού: 
� Για τους επιθετικούς που έχουν στην κατοχή 

τους την μπάλα: 
Να προσπαθήσει να βάλει γκολ με ντρίπλα μετά το 
1-2 με τον πασαδόρο (give and go). 

 
� Για τους αμυνόμενους: 

Για τον αμυντικό με την μπάλα στα χέρια μπροστά 
από τη γραμμή των 9 μ.: να εμποδίσει τη ντρίπλα 
του επιτιθέμενου και να προσπαθήσει να 
ακουμπήσει και να διώξει την μπάλα. 
Για τον αμυντικό που βρίσκεται μέσα στη ζώνη των 
6-9 μ.: να παγιδεύσει τον κάτοχο της μπάλας – να 
εξουδετερώσει τον κάτοχο της μπάλας – να τον 
οδηγήσει σε μια όχι καλή γωνία ρίψης. 
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Κανόνες λειτουργίας: 
Διαδοχικές προσπάθειες ανά τομέα. 
Ο 1ος παίκτης κάθε σειράς προσπαθεί με ντρίπλα να περάσει τον προωθημένο αμυντικό και στην 
συνέχεια να κάνει πάσα στον πασαδόρο και να παίξει το 1-2 (give and go) με τους 2 πασαδόρους 
που βρίσκονται στον τομέα του. 
Ο σουτέρ αλλάζει θέση με τον πασαδόρο που βρίσκεται μέσα στα 9 μ. και του κάνει πάσα. 
Οι προωθημένοι αμυντικοί δεν επιτρέπεται να διασχίσουν ένα προκαθορισμένο όριο. 
Κυκλική αλλαγή θέσεων για του επιθετικούς: ο σουτέρ αλλάζει με τον πασαδόρο. 
Κυκλική αλλαγή θέσεων για τους αμυντικούς: ο προωθημένος αμυντικός αλλάζει με τον αμυντικό 
που βρίσκεται μέσα στη ζώνη των 6-9 μ.. Ο αμυντικός που βρίσκεται στα 6-9 μ. αλλάζει με τον 
αμυντικό που βρίσκεται σε αναμονή. Ο αμυντικός που βρίσκεται σε αναμονή αλλάζει με τον 
προωθημένο αμυντικό. 
Αλλαγή επιθετικών/αμυντικών μετά από 2΄. 
 
 
Αναμενόμενες συμπεριφορές: 
� Για τους επιθετικούς: 

Καλός χειρισμός της μπάλας με ντρίπλα. 
Παιχνίδι με αλλαγή ρυθμού. 
Να παγιδεύουν τον αμυντικό που βρίσκεται μέσα στην 
ζώνη 6-9 μ. μέσα από το παιχνίδι 1-2 (give and go) 
Να χρησιμοποιούν σωστά το timing της δέσμευσης και 
να επιλέγουν τον καταλληλότερο χώρο διείσδυσης. 

� Για τους αμυντικούς: 
Να διατηρούν την σωστή απόσταση από τον κάτοχο 
της μπάλας και να βρίσκονται πάντα ανάμεσα στον 
επιθετικό και το δικό τους τέρμα. 
Να εναλλάσσουν τη δυνατή πλευρά – λεκάνη και ώμοι. 
 

Παραλλαγές: 
� Τοποθετήστε τον αμυντικό μέσα στα 9 μ. σε 

συνθήκες κινδύνου. 
� Ζητήστε από τον αμυντικό που βρίσκεται μέσα στα 

9 μ. να ακουμπά (παρενοχλεί) τον πασαδόρο που 
έχει στην κατοχή του την μπάλα. 

� Ο τερματοφύλακας ακουμπά ένα κώνο, την στιγμή 
της πάσας μεταξύ κατόχου της μπάλας με τον 
πασαδόρο που βρίσκεται μέσα στα 9 μ. 

 
Εξέλιξη της άσκησης: 

1. Εισαγωγή του παιχνιδιού 2 εναντίον 2 με επικοινωνία των επιθετικών με τους 2 
πασαδόρους, με απαγόρευση της χρήσης της ντρίπλας. 

2. Παιχνίδι 3 εναντίον 3
 
 
Υποσημείωση: 
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Αν ο αριθμός των παικτών είναι υπερβολικά μεγάλος, μπορούμε να δημιουργήσουμε διαφορετικές 
ζώνες / τομείς με τον ίδιο τρόπο. 
 
 
Η ΣΧΕΣΗ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣ 
Γιατί μπαίνει αυτό το θέμα; 
Είναι ουσιώδες να αναφερθούμε στους τρόπους «μεταφοράς» της μπάλας, γιατί είναι ένας 
σημαντικός παράγοντας που καθορίζει την συνοχή μιας τεχνικοτακτικής ενέργειας στο handball. Σε 
όλα τα γήπεδα ακούμε τους προπονητές να φωνάζουν στους παίκτες «προσέξτε την πάσα σας!», 
«κάντε σωστή πάσα!». Για τον αποδέκτη της μπάλας: «κίνηση πριν την υποδοχή της μπάλας!», 
«φωνάξτε για την υποδοχή της μπάλας!». 
Η κατάσταση γίνεται δύσκολη όταν ο αποδέκτης της μπάλας δεν κινείται πριν την υποδοχή της 
πάσας, και όταν η ποιότητα της πάσας είναι ανεπαρκής ή ακόμη και μέτρια. Αυτή η σχέση κατόχου 
της μπάλας – αποδέκτη της μπάλας, θα πρέπει να εξασκείται διαρκώς και με προσοχή κατά τη 
διάρκεια των ηλικιακών κατηγοριών.  
Εντούτοις παρατηρούμε ότι στον σχεδιασμό των προπονήσεων, η εξάσκηση της «πάσας» 
προσεγγίζεται σε πολύ μικρό ποσοστό. Ο βασικός στόχος στην προπόνηση των ομάδων είναι η 
προετοιμασία για τον αγώνα του Σαββατοκύριακου και το 80% των ασκήσεων αφορούν την τακτική 
προετοιμασία της ομάδας για τον επικείμενο αγώνα.  
Η διάθεση για εξάσκηση των τεχνικών ικανοτήτων στις ηλικιακές ομάδες σε ποικίλες καταστάσεις 
παιχνιδιού, με την μορφή της βασικής εκπαίδευσης, φαίνεται ότι εγκαταλείπεται όλο και 
περισσότερο. Οι παρακάτω προτεινόμενες καταστάσεις αφορούν παιδιά ηλικίας 12-16 χρ.  
Η οργάνωση των ασκήσεων είναι γρήγορη και απλή. 
Σε περίπτωση που ο αριθμός των παικτών είναι μέχρι 16 (τότε χρειαζόμαστε το μισό γήπεδο) και 
αν είναι μέχρι 30 (τότε χρειαζόμαστε ολόκληρο το γήπεδο).  
Όλες οι καταστάσεις / ασκήσεις στοχεύουν στην εξάσκηση της πάσας σε συνδυασμό με την κίνηση 
των παικτών. Προτείνεται μετά την εφαρμογή μιας άσκησης βελτίωσης της πάσας, να ακολουθήσει 
μια άσκηση ενδυνάμωσης των κοιλιακών, και στην συνέχεια να επαναληφθεί η άσκηση.  

Το φάσμα των ειδών πάσας που πρέπει να εξασκείται, είναι: 

� Η τεχνική της πάσας μετά την υποδοχή της μπάλας: η στήριξη γίνεται και στα 2 πόδια σε 
επαφή με το έδαφος, το βάρος του σώματος μεταφέρεται από πίσω προς τα εμπρός, ο 
αγκώνας σηκώνεται πάνω από το ύψος του ώμου. Η πάσα γίνεται στη φάση του 
σταματήματος.  

� Βηματισμός κατά την πάσα: η κίνηση του χεριού βρίσκεται σε αντιδιαστολή με την κίνηση 
προς τα εμπρός, ο αγκώνας και το χέρι σηκώνονται πάνω από το ύψος του ώμου. Η πάσα 
γίνεται στη φάση του σταματήματος. 

� Η πάσα με άλμα: η υποστήριξη στο πόδι απογείωσης είναι ισχυρή, ο βραχίονας του 
αντίθετου χεριού τοποθετείται μπροστά, ο βραχίονας του χεριού ρίψης τοποθετείται πίσω 
με πλάγια κίνηση των ώμων και του χεριού ρίψης να είναι λυγισμένο και ανοιχτό, με 
πλευρική στήριξη του ολόπλευρου γόνατος. 
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Ο κάτοχος της μπάλας καλείται να τελειώσει την πάσα με κίνηση του καρπού και με κατεύθυνση 
πιο «μπροστά» από τον αποδέκτη της μπάλας.  
Ο αποδέκτης της μπάλας πρέπει να ξεκινήσει την κίνηση του, όταν ο κάτοχος της μπάλας σηκώνει 
το χέρι του.  
Η επανάληψη κάθε κατάστασης / άσκησης ποικίλλει ανάλογα με το επίπεδο των παικτών: για τον 
έλεγχο της σχέσης πασαρίσματος «κατόχου της μπάλας - αποδέκτη της μπάλας», είναι σκόπιμο να 
παρατείνουμε τη διάρκεια μιας άσκησης, ώστε να αναγκάσουμε τους παίκτες να διατηρήσουν την 
αυτοσυγκέντρωση τους σε κατάσταση κόπωσης.   
 
Τα σύμβολα που χρησιμοποιούμε: 
 
 
 
Κίνηση του παίκτη              Κυκλοφορία μπάλας                   Αμυντικός                      Μπάλα 
 
 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ N°1 α): 
4 σειρές παικτών δημιουργούν ένα ορθογώνιο ή ένα 
τετράγωνο. 
2 μπάλες. 
Εκτέλεση:  
Κάνουμε πάσα στην απέναντι σειρά και ακολουθούμε 
την πορεία της μπάλας. 
Κάνουμε πάσα με τα 2 χέρια πάνω από το κεφάλι. 
Παρατήρηση: οι παίκτες αλλάζουν σειρά με 
διαφορετικούς τρόπους (ψηλά τα γόνατα – φτέρνες πίσω 
– σταυρωτά τα πόδια – εναλλασσόμενα γόνατα ψηλά και 
φτέρνες πίσω – πέρασμα γύρω από κώνους. 
  
Οδηγίες: 
� Κίνηση με την μπάλα στα 2 χέρια. 
� Η κίνηση του χεριού κατά την εκτέλεση της πάσας πρέπει να δίνει ταχύτητα στην μπάλα 

Δώστε προσοχή στο σημείο κατάληξης της πάσας (ακρίβεια πάσας). 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ N°1 β): 
Παρόμοια οργάνωση της άσκησης. 
 
Οδηγίες: 
Να κάνετε πάσα στην απέναντι πλευρική σειρά και να 
ακολουθήσετε την πορεία της μπάλας. 
Πάσα με τα 2 χέρια, από κάτω όπως στο ράγκμπι 
Χρησιμοποιούμε διαφορετικούς τρόπους μετακίνησης από την 
μια σειρά στην άλλη. 
 
Παραλλαγές: 
1. Βάζουμε 2 μπάλες. 
2. Μπορούμε να μειώσουμε ή να αυξήσουμε την απόσταση 

της πάσας 

Δώστε προσοχή στο σημείο κατάληξης της πάσας (ακρίβεια 
πάσας). 

 
 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ N°2 α): 
Παρόμοια οργάνωση με παραπάνω. 
 
Εκτέλεση: 
Κάνει πάσα στην απέναντι σειρά παικτών και τρέχει στην 
πλευρική σειρά. 
Η φάση εκτέλεσης της πάσας γίνεται με σταθερή 
τοποθέτηση των ποδιών στο έδαφος. 
 
Οδηγίες: 
Ο κάτοχος της μπάλας:  
Οι παίκτες που παίρνουν θέση στα 6 μ. κάνουν πάσα από 
στάση με το χέρι ρίψης ψηλά και πάνω από το ύψος των 
ώμων. 
Μεταφορά του βάρους από πίσω προς τα εμπρός και εκτέλεση της πάσα με το χέρι ψηλά. 
Με τον όρο «μαστίγιο» του καρπού τονίζουμε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να δοθεί ταχύτητα 
στην μπάλα. 
Ο αποδέκτης της μπάλας: 
Διαχείριση του timing  για ξεκίνημα της απειλής με σκοπό την υποδοχή της μπάλας: 
Ξεκίνημα της απειλής όταν ο κάτοχος της μπάλας σηκώνει το χέρι ψηλά για να κάνει πάσα. 
Δοκιμάστε διάφορα είδη πάσας (από την εξωτερική πλευρά – εσωτερική πλευρά – άμεσες στην 
ευθεία). 
Δώστε προσοχή στο σημείο κατάληξης της πάσας (ακρίβεια πάσας). 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ N°2 β): 
Παρόμοια οργάνωση με παραπάνω. 
Εκτέλεση: 
Κάνουμε πάσα στην πλευρική σειρά παικτών και τρέχουμε 
στην απέναντι σειρά. 
Η πάσα έχει κατεύθυνση μπροστά από τον αποδέκτη της 
μπάλας, από στατική θέση με τον αγκώνα ψηλά και πάνω 
από το ύψος των ώμων.  
 
Οδηγίες: 
Ο κάτοχος της μπάλας: 
Η πάσα γίνεται μπροστά από τον αποδέκτη της μπάλας, ο 
αγκώνας τοποθετείται ψηλά πάνω από το ύψος των ώμων. 
Άνοιγμα του πάνω μέρους τους σώματος, (διαχωρισμός) με 
τις μύτες των παπουτσιών να βλέπουν στην απέναντι σειρά 
παικτών. 
Ο αποδέκτης της μπάλας: 
Υποδοχή της μπάλας σε κίνηση – να δίνεται σημασία στον timing ξεκινήματος της απειλής. Να 
τοποθετείτε τα χέρια ψηλά πριν την υποδοχή της μπάλας (ετοιμότητα υποδοχής). 
 
Ρύθμιση: 
Η εκτέλεση της πάσας γίνεται με περιφερειακή κίνηση των παικτών προς το εσωτερικό  
Δώστε προσοχή στο σημείο κατάληξης της πάσας (ακρίβεια πάσας). 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ N°3 α): 
Παρόμοια οργάνωση με παραπάνω. 
 
Εκτέλεση:  
Κάνουμε πάσα στην απέναντι σειρά παικτών και τρέχουμε 
στην πλευρική σειρά. 
 
 Οδηγίες: 
Ο κάτοχος της μπάλας:  
Απειλή προς την εσωτερική πλευρά του τετραγώνου, 
αλλαγή κατεύθυνσης και κίνηση προς την εξωτερική πλευρά 
και πάσα στην απέναντι πλευρά με τα πόδια σε σταθερή 
θέση. Τα πέλματα, ο κορμός και οι ώμοι πρέπει να έχουν 
κατεύθυνση προς την απέναντι σειρά παικτών.  
Οι οδηγίες για τον τρόπο πασαρίσματος παραμένουν ίδιες. 
Ο αποδέκτης της μπάλας: 
Κίνηση για υποδοχή της μπάλας με σωστό timing. Κίνηση με κατεύθυνση προς το εσωτερικό του 
τετραγώνου και κάλεσμα για υποδοχή της μπάλας, αλλαγή κατεύθυνσης (προς τα  έξω) με την 
μπάλα στα χέρια, πριν την εκτέλεση της πάσας. 
Να δείχνει πάντα στον κάτοχο της μπάλας, ότι είναι διαθέσιμος για να υποδεχθεί μια πάσα.  
Δώστε προσοχή στο σημείο κατάληξης της πάσας (ακρίβεια πάσας). 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ N°3 β): 
Παρόμοια οργάνωση με παραπάνω. 
Εκτέλεση: 
Κάνουμε πάσα στην πλευρική σειρά παικτών και τρέχουμε 
στην απέναντι σειρά. 
Οδηγίες: 
Ο κάτοχος της μπάλας:  
Η εκτέλεση της πάσας γίνεται με σταθερή θέση των 
ποδιών στο έδαφος. Διαχωρισμός του πάνω και κάτω 
μέρους του σώματος (πέλματα-κορμός και πρόσωπο έχουν 
κατεύθυνση προς τα εμπρός / οι ώμοι στρίβουν προς τα 
πλευρική σειρά παικτών).  
Δώστε προσοχή στο σημείο κατάληξης της πάσας 
(ακρίβεια πάσας). 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ N°4 α): 
Παρόμοια οργάνωση με παραπάνω. 
Εκτέλεση: 
Κάνει πάσα στην απέναντι σειρά παικτών και στην συνέχεια 
τρέχει στην απέναντι διαγώνια σειρά. 
 
Οδηγίες: 
Ο κάτοχος της μπάλας:  
Πάσα με άλμα – δυνατό πάτημα στο έδαφος. Ο αγκώνας 
σηκώνεται ψηλά πάνω από το ύψος των ώμων. Σημαδεύετε 
μπροστά από τον αποδέκτη της μπάλας. 
Ο αποδέκτης της μπάλας: 
Κίνηση χωρίς μπάλα προς την εσωτερική πλευρά και στην 
συνέχεια υποδοχή της μπάλας στην εξωτερική πλευρά. Πρόβλεψη, ώστε να γίνεται η υποδοχή της 
μπάλας στο σωστό timing. 
Δώστε προσοχή στο σημείο κατάληξης της πάσας (ακρίβεια πάσας). 
 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ N°4 β): 
Παρόμοια οργάνωση με παραπάνω. 
Εκτέλεση: 
Κάνω πάσα στην πλευρική σειρά παικτών και τρέχω στην 
διαγώνια απέναντι σειρά. 
Οδηγίες: 
Ο κάτοχος της μπάλας: 
Κίνηση χωρίς μπάλα προς τα έξω. Κινείτε στην συνέχεια 
εσωτερικά και κάνει πάσα ενώ βρίσκεται πιο μπροστά από 
τον αποδέκτη της μπάλας (η πάσα έχει κατεύθυνση προς τα 
πίσω). 
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Ο αποδέκτης της μπάλας: 
Κίνηση χωρίς μπάλα προς τα έξω και στην συνέχεια κινείται προς τα μέσα και υποδέχεται την 
μπάλα. Πρόβλεψη, ώστε να γίνεται η υποδοχή της μπάλας στο σωστό timing. 
Δώστε σωστές οδηγίες, ώστε όταν κατευθύνονται στην απέναντι πλευρά να μην εμποδίζεται το 
πασάρισμα. 
Δώστε προσοχή στο σημείο κατάληξης της πάσας (ακρίβεια πάσας). 
 
 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ N°5 α): 
Παρόμοια οργάνωση με παραπάνω. 
 
Εκτέλεση: 
Κάνουμε πάσα με άλμα στην απέναντι σειρά παικτών και 
τρέχουμε στην πλευρική σειρά. 
 
Οδηγίες: 
Ο κάτοχος της μπάλας: 
Κάνει πάσα με άλμα με στόχο να υποδεχθεί την μπάλα ο   
αποδέκτης της μπάλας εμπρός. 
Ισχυρή ώθηση από το πόδι στήριξης για το άλμα. Συντονισμός 
του πάνω και του κάτω μέρους του σώματος. 
Εκτέλεση της πάσας. 
 Ο αποδέκτης της μπάλας: 
Διαχειρισμός του timing υποδοχής της μπάλας – υποδοχή της μπάλας στην ευθεία, περιφερειακά 
προς έξω και προς τα μέσα. Υποδοχή με κίνηση προς την μπάλα. 
Δώστε προσοχή στο σημείο κατάληξης της πάσας (ακρίβεια πάσας). 
 
 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ N°5 β): καθρέπτης 
Παρόμοια οργάνωση με παραπάνω. 
Εκτέλεση: 
Κάνουμε πάσα με άλμα στην πλευρική σειρά παικτών και 
τρέχουμε στην απέναντι σειρά. 
Οδηγίες: 
Ο κάτοχος της μπάλας: 
Κάνει πάσα με άλμα με απειλή προς τα εμπρός. Κίνηση στην 
ευθεία και περιφερειακά.  
Ο αποδέκτης της μπάλας πρέπει να υποδέχεται την μπάλα 
μπροστά. Ο κάτοχος της μπάλας μπορεί να αλλάξει 
κατεύθυνση κίνησης (ευθεία-περιφερειακά).  
 Ο αποδέκτης της μπάλας: 
Διαχειρισμός του timing υποδοχής της μπάλας. Κατεύθυνση κίνησης υποδοχής της μπάλας 
ανάλογα με την κίνηση του κατόχου της μπάλας – καθρέφτης. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ N°6 α):  
Παρόμοια οργάνωση με παραπάνω + 1 καθορισμένη ζώνη. 
2 αμυντικοί. 
 
Εκτέλεση: 
Κάνουμε πάσα με άλμα στην απέναντι σειρά παικτών και 
τρέχουμε στην απέναντι σειρά παικτών. 2 αμυντικοί 
προσπαθούν παίρνοντας θέσεις να διαταράξουν την σχέση / 
πάσα κατόχου - αποδέκτη της μπάλας. 
 
Οδηγίες: 
Ο κάτοχος της μπάλας: 
Άλμα με δυνατό πάτημα στο έδαφος και πάσα με ισορροπία 
του σώματος στο αέρα. Δεν γίνονται ψηλοκρεμαστές πάσες, 
αλλά μόνο άμεσες. Εξάσκηση της ικανότητας επιλογής με βάση την πληροφόρηση που μας δίνουν 
οι κινήσεις του αμυντικού και σε σχέση με την κίνηση του αποδέκτη της μπάλας. 
Αποδέκτης της μπάλας: 
Διαχειρισμός του timing υποδοχής της μπάλας. Επιλογή κατεύθυνσης κίνησης σε σχέση με τη θέση 
του αμυντικού. Δεν πρέπει ο κάτοχος της μπάλας, ο αμυντικός και ο αποδέκτης της μπάλας να 
βρίσκονται στην ίδια ευθεία. 
Δώστε προσοχή στο σημείο κατάληξης της πάσας (ακρίβεια πάσας) 
 
  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ N°6 β):  
Παρόμοια οργάνωση με παραπάνω. 
 
Εκτέλεση: 
Κάνουμε πάσα με άλμα στην πλευρική σειρά παικτών και 
τρέχουμε στην απέναντι σειρά. 
 
Οδηγίες: 
Παρόμοιες οδηγίες για τον κάτοχο και αποδέκτη της 
μπάλας όπως και παραπάνω. 
Θα πρέπει να βρίσκονται σε διαρκή επαγρύπνηση ώστε να 
αποφεύγεται η ευθυγράμμιση του κατόχου της μπάλας – 
αμυντικού – αποδέκτη της μπάλας.  
Οι αμυντικοί προσπαθούν να εμποδίσουν την κυκλοφορία της μπάλας ή να κλέψουν την μπάλα. 
Δώστε προσοχή στο σημείο κατάληξης της πάσας (ακρίβεια πάσας). 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ N°7 α):  
Παρόμοια οργάνωση με παραπάνω. 
 
Εκτέλεση: 
Κάνουμε πάσα με άλμα στην απέναντι πλευρά παικτών και 
τρέχουμε στην πλευρική σειρά. 
 
Οδηγίες: 
Ίδιες οδηγίες στον κάτοχο της μπάλας Δώστε προσοχή στο 
σημείο κατάληξης της πάσας (ακρίβεια πάσας). 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ N°7 β):  
Παρόμοια οργάνωση με παραπάνω. 
 
Εκτέλεση: 
Κάνουμε πάσα στην πλευρική σειρά παικτών και τρέχουμε στην 
απέναντι σειρά. 
 
Οδηγίες: 
Ο αποδέκτης της μπάλας είναι υποχρεωμένος να βρίσκεται σε 
μια ευδιάκριτη θέση για πάσα (δεν πρέπει να βρίσκεται σε 
ευθυγράμμιση με τον αμυντικό – πρέπει να αλλάζει ρυθμό και 
να φωνάζει για να υποδεχθεί την μπάλα – να κινείται σε 
ελεύθερους χώρους…). 
Δώστε προσοχή στο σημείο κατάληξης της πάσας (ακρίβεια 
πάσας). 
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Προπόνηση της σχέσης κατόχου της μπάλας-αποδέκτη της μπάλας και της αλληλουχίας 
καθηκόντων 
Προθέρμανση: σε όλο το γήπεδο 

Α)   Οι παίκτες χωρίζονται σε ζευγάρια με 2 μπάλες το καθένα. 

Στόχος: 

� Το ζευγάρι κινείται ελεύθερα μέσα στο γήπεδο 
ανταλλάσσοντας πάσες με τις 2 μπάλες. 

Οδηγίες: 

� Κάνουμε πάσες με τις 2 μπάλες προσπαθώντας να μην 
βρεθούμε στον ίδιο χώρο με άλλα ζευγάρια: πάσες με 2 
χέρια. 

Παραλλαγές:                                                                                 
Πάσες με το μη επιδέξιο χέρι. 

� Να ποικίλεται τους τρόπους μετακινήσεων και τους 
τρόπους πάσας με το 1 χέρι. 

� Ένα ζευγάρι αμυντικών (πιασμένοι από το χέρι) 
προσπαθούν να εμποδίσουν τις πάσες, μπαίνοντας στην 
τροχιά της μπάλας. 

 
Β)   Οι παίκτες χωρίζονται σε ζευγάρια με 1 μπάλα το καθένα + 1 ζευγάρι που προσπαθεί να 
ενοχλήσει / κλέψει μπάλες: στο μισό γήπεδο. 
 
Στόχος: 
 Εκτελούμε πάσες με κριτήριο την ποιότητα. 
 
Οδηγίες: 
� Σηκώνουμε ψηλά το χέρι ρίψης λυγισμένο, και το άλλο χέρι λυγισμένο μπροστά με σκοπό την 

καλύτερη στήριξη – το ίδιο και στις πάσες με άλμα. 
� Τα χέρια σηκώνονται ψηλά και μπροστά κατά την υποδοχή. 

 
Παραλλαγές: 
� Κάθετη τοποθέτηση των παικτών και πάσα – πάσα πίβοτ (με ή χωρίς άλμα). 
� Εφαρμογή διαφόρων μορφών πασών (είναι δυνατή η χρησιμοποίηση προσποιήσεων). 

 

Ενδυνάμωση Νο 1: κάμψη του ποδιού (110°), κατακόρυφη θέση. 
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N°1 Κατάσταση: επίθεση θέσεων – σχέση μεταξύ των ενδιάμεσων αμυντικών. 
2 σειρές παικτών στις θέσεις των ενδιάμεσων επιθετικών + 1 μπάλα. 
Ένας παίκτης στη θέση του αριστερού ακραίου επιθετικού + 1 μπάλα / ένας παίκτης στη θέση του 
δεξιού ακραίου + 1 μπάλα. 
 
Στόχος:  
Ανταλλαγή πάσας μεταξύ των ενδιάμεσων επιθετικών και στην 
συνέχεια κινούνται εξωτερικά και αλλάζουν πάσα με τους 2 
ακραίους επιθετικούς.  

 
Κανόνες: 
� Ο ενδιάμεσος επιθετικός με μπάλα: κινείται περιφερειακά 

προς το κέντρο, με κατεύθυνση προ το τέρμα και κάνει 
πάσα στον απέναντι ενδιάμεσο επιθετικό. Στην συνέχεια 
κινείται προς τα πίσω (με πίσω βήματα) και αμέσως μετά 
εξωτερικά με κατεύθυνση προς τα εμπρός, υποδέχεται μια 
πάσα από τον ακραίο επιθετικό και αφού κινηθεί ανάμεσα 
στους κώνους, κάνει ξανά πάσα αμέσως στον ακραίο 
επιθετικό και μετά πηγαίνει ξανά στην σειρά του. 

� Ο ενδιάμεσος επιθετικός χωρίς μπάλα: πρέπει να υπάρχει 
συγχρονισμός στην κίνηση του. Πρώτα κάνει προσποίηση 
προς τα έξω και στην συνέχεια κινείται προς το κέντρο για 
να υποδεχθεί την μπάλα. 

� Ακραίος επιθετικός: κινείται προς τα έξω πριν δώσει την 
μπάλα στον ενδιάμεσο επιθετικό.  Η πάσα δίνεται την 
στιγμή που σηκώνει τα χέρια του ο ενδιάμεσος 
περιφερειακός (σήμα για να του κάνει πάσα). 

 
Οδηγίες: 
� Κάτοχος της μπάλας: ισχυρή ώθηση προς τα εμπρός με σταθερή στήριξη των ποδιών στο 

έδαφος, πλευρική άνοδος του χεριού ρίψης, πλευρική περιστροφή της λεκάνης και των ώμων. 
Στις πάσες από την αντίθετη πλευρά, γίνεται περιστροφή στο πόδι στήριξης και περιστροφή της 
λεκάνης και των ώμων προς τον αποδέκτη της μπάλας.  

� Ο αποδέκτης της μπάλας: πρέπει να είναι διαθέσιμος για πάσα, προσαρμόζοντας την κίνηση του 
προς τα εμπρός. 

 
Παραλλαγές: 
Προσθέτουμε και ένα κεντρικό επιθετικό στην κυκλοφορία της μπάλας: ο οποίος είτε συνεχίζει την 
προσπάθεια υπερφόρτωσης ή κάνει σταυρό χωρίς μπάλα. Η συνέχεια της άσκησης είναι ίδια και ο 
ενδιάμεσος επιθετικός ή ο κεντρικός επιθετικός (αν έγινε σταυρός χωρίς μπάλα) κινείται εξωτερικά και 
αλλάζει πάσα με τον εξωτερικό ακραίο επιθετικό. 
 
Ενδυνάμωση N°2 : σετ εξάσκησης κοιλιακών και ραχιαίων μετά από Χ αριθμό πασών.
 
Σημείωση 1: ο τερματοφύλακας κάνει ζέσταμα κάνοντας μετακινήσεις στο τέρμα με βάση την 
κυκλοφορία της μπάλας. 
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Σημείωση 2: αλλαγή των ακραίων επιθετικών μετά από Χ αριθμό πασών. 
Σημείωση 3: να προσέχετε τον ρυθμό κίνησης και τις αλλαγές ρυθμού: εναλλαγή επιταχυνόμενων και 
επιβραδυνόμενων κινήσεων. 
 
 
Προθέρμανση τερματοφύλακα: 
Στις 2 περιοχές τέρματος: 2 τερματοφύλακες /2 τέρματα. 
2 σειρές παικτών στις θέσεις των ενδιάμεσων επιθετικών με 
μια μπάλα ο καθένας - ο 1ος παίκτης μιας από τις 2 στήλες 
δεν κρατά μπάλα.  
2 παίκτες στη θέση του κεντρικού επιθετικού. 
Οι ενδιάμεσοι επιθετικοί ξεκινούν εναλλακτικά. 
 
 
Οδηγίες Α: 
� Ο 1ος παίκτης από την σειρά των δεξιών ενδιάμεσων 

επιθετικών:  
1η φάση: κινείται περιφερειακά προς το κέντρο με 
κατεύθυνση προς το τέρμα και κάνει πάσα στον 
κεντρικό επιθετικό που κινείται στον κενό χώρο 
ανάμεσα στον κεντρικό και ενδιάμεσο αμυντικό της 
άλλης πλευράς. 
 2η φάση: ο κεντρικός επιθετικός κάνει πάσα στον 
αριστερό ενδιάμεσο επιθετικό. Αυτός υποδέχεται την 
μπάλα κινούμενος εξωτερικά και αμέσως αλλάζει 
κατεύθυνση και κινούμενος στο κέντρο κάνει σουτ σε 
γωνίες που του υποδεικνύει το τερματοφύλακας.   
3η φάση: ο αριστερός ενδιάμεσος επιθετικός μετά το 
σουτ, κινείται αμέσως προς τα πίσω – περιφερειακά εξωτερικά – με κατεύθυνση προς το τέρμα 
και αλλάζει μια πάσα με τον αριστερό ακραίο επιθετικό. Στην συνέχεια πηγαίνει ξανά στην σειρά 
του.  

� Ο ακραίος επιθετικός: κινείται προς τα έξω και αμέσως μετά κατευθύνεται στα 9 μ. και ζητά από 
τον  αριστερό ενδιάμεσο επιθετικό την μπάλα για να παίξει. 

� Ο τερματοφύλακας: αφήνει την κοντινή / κλειστή γωνία ανοιχτή και κατευθύνεται ανάλογα προς 
την ανοιχτή γωνία. 

 
 
Οδηγίες Β: 
� Ίδιος τρόπος εκτέλεσης της 1ης και 2ης φάσης: 
� 3η φάση: ο αριστερός ενδιάμεσος επιθετικός μετά του σουτ κινείται εξωτερικά, υποδέχεται μια 

πάσα από τον αριστερό ακραίο επιθετικό και αφού κάνει άλμα μέσα στην περιοχή τέρματος, 
κάνει πάσα στο δεξιό ακραίο επιθετικό. Ταυτόχρονα ο δεξιός ακραίος επιθετικός κάνει μακρινή 
πάσα στον αριστερό ακραίο επιθετικό που μόλις πριν είχε κάνει πάσα στον αριστερό 
ενδιάμεσο επιθετικό. 
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Παραλλαγές: 
� Ενδιάμεσοι επιθετικοί: Ελευθερία κινήσεων  και τρόπων σουτ. 

 

Ενδυνάμωση N°3: εκτέλεση ισομετρικών ασκήσεων σε 4 θέσεις (20΄΄Χ 2): πρηνή θέση – ύπτια θέση- 
δεξιά και αριστερή πλευρική θέση. 

 

Εξελικτική μορφή της άσκησης: 3 διαδοχικά σουτ 

α) 2 σειρές παικτών στις θέσεις των ενδιάμεσων 
επιθετικών με 2 μπάλες ο καθένας – 2 ακραίοι επιθετικοί 
με 1 μπάλα ο καθένας – 2 τερματοφύλακες / 2 τέρματα – 2 
κεντρικοί επιθετικοί χωρίς μπάλα – 1 πίβοτ – 1 
προωθημένος αμυντικός και 1 αμυντικός στα 6 μ. 

 

Κανόνες: 

� Μπάλα N° 1: ο δεξιός ενδιάμεσος επιθετικός κάνει 
πάσα στον κεντρικό επιθετικό που περνά από το 
σκριν που του κάνει ο πίβοτ και κάνει σουτ ή πάσα 
στον πίβοτ ανάλογα με την συμπεριφορά του πίσω 
κεντρικού αμυντικού  

� Μπάλα N° 2: ο δεξιός ενδιάμεσος επιθετικός κάνει 
πάσα στον κεντρικό επιθετικό, ο οποίος στην 
συνέχεια κάνει σταυρό μαζί του και ο δεξιός 
ενδιάμεσος επιθετικός κάνει σουτ. Ο πίσω κεντρικός 
αμυντικός κινείται προς την κατεύθυνση της μπάλας. 

� Μπάλα N° 3: στην συνέχεια ο δεξιός ενδιάμεσος 
επιθετικός κινείται – προς τα πίσω – εξωτερικά, 
αλλάζει μια πάσα με το δεξιό ακραίο επιθετικό, ο 
οποίος στην συνέχεια σουτάρει. Ο πίσω αμυντικός 
προσπαθεί να μειώσει την γωνία ρίψης του δεξιού ακραίου επιθετικού. 

 

Οδηγίες: 

� Ο κεντρικός επιθετικός: μπάλα N° 1: υποδοχή μπάλας και σουτ ή πάσα στον πίβοτ / Μπάλα N° 2: 
πίσω βήματα – υποδοχή μπάλας – αλλαγή χώρου – σταυρό με δεξί ενδιάμεσο επιθετικό / Μπάλα 
N° 3: πίσω βήματα – κίνηση προς το τέρμα – υποδοχή μπάλας με προσπάθεια υπερφόρτωσης 
και πάσα ξανά στο δεξιό ακραίο επιθετικό 

� Ο δεξιός ενδιάμεσος επιθετικός: Μπάλα N° 1: απειλή + πάσα / Μπάλα N° 2: πίσω βήματα – 
πάσα και σταυρό με τον κεντρικό επιθετικό + σουτ 
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� Αμυντικοί : Αλληλουχία αμυντικών κινήσεων : Παρενόχληση – κάλυψη – επιστροφή – μείωση των 
γωνιών ρίψης. 
 

Παραλλαγή 1: ίδια οργάνωση + 1 αμυντικός απέναντι από τους ακραίους επιθετικούς. 

� Μπάλα N° 1: σχέση κεντρικού επιθετικού – πίβοτ: σουτ από τον κεντρικό επιθετικό σε περίπτωση 
μπλοκ ή πάσα στον πίβοτ αν ο πίσω κεντρικός αμυντικός κάνει έξοδο (κόκκινα βέλη). 

� Μπάλα N° 2: σχέση κεντρικού επιθετικού με ενδιάμεσους επιθετικούς: σουτ ο ενδιάμεσος 
επιθετικός ή πάσα στο διαγώνιο ακραίο επιθετικό και σουτ, ή σουτ από τον πίβοτ μετά από πάσα 
που του κάνει ο ακραίος επιθετικός με άλμα μέσα από την περιοχή τέρματος (μπλε βέλη) 

� Μπάλα N° 3: σχέση κεντρικού επιθετικού – ακραίου επιθετικού: παιχνίδι 2 εναντίον 1 (πορτοκαλί 
βέλη) 
 

Παραλλαγή 2: ίδια οργάνωση για τις μπάλες N° 1 και 2. 

Για την μπάλα N° 3: Σχέση κεντρικού επιθετικού με ακραίους επιθετικούς: παιχνίδι 2 εναντίον 1 ή 
παιχνίδι 2 εναντίον 2 εάν ο κεντρικός αμυντικός έρθει για να βοηθήσει. 

 

Ενδυνάμωση N°4 : ενδυνάμωση δικέφαλων μυών – 3 σετ για το κάθε πόδι (διατήρηση για 4΄΄ σε όρθια 
θέση).  

 

 

 

 

Το πόδι τεντώνει μπροστά και διαγώνια πάνω. Η λεκάνη ανεβαίνει σταδιακά και το πόδι στήριξης, 
στηρίζεται με την φτέρνα στον πάγκο.  
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Διαχωρισμός της κατάστασης: 

A. Δυνατότητες συνεργασίας ανάμεσα στον κεντρικό 
επιθετικό –πίβοτ: Μπάλα N°1 
� Ο κεντρικός επιθετικός κινείται κόντρα στο 

σκριν= σουτάρει εάν ο πίσω αμυντικός δεν 
κάνει έξοδο για να τον μαρκάρει. 

� Ο κεντρικός επιθετικός κινείται κόντρα στο 
σκριν και ανάλογα με την αμυντική 
συμπεριφορά του πίσω αμυντικού = σουτάρει 
αν ο πίσω αμυντικός δεν βρίσκεται στην 
ευθεία για μπλοκ, δεν έχει καλό timing στο 
μπλοκ, αν κατευθύνεται προς τον πίβοτ. 

 
B. Δυνατότητες συνεργασίας ανάμεσα στον κεντρικό 

και ενδιάμεσο περιφερειακό= μπάλα N°2 
� Ο κεντρικός επιθετικός κάνει προσπάθεια να 

αποδεσμευτεί και να σταυρώσει με τον 
ενδιάμεσο περιφερειακό που κινείται από 
πίσω του και του δίνει την μπάλα. 

� Ο ενδιάμεσος επιθετικός κάνει σουτ εάν ο 
πίσω κεντρικός αμυντικός καθυστερήσει να 
κινηθεί προς την κατεύθυνση του. 

� Ο ενδιάμεσος επιθετικός κάνει πάσα στον 
απέναντι ακραίο επιθετικό, εάν ο πίσω 
κεντρικός αμυντικός κινηθεί προς αυτόν. 

� Ο απέναντι ακραίος επιθετικός: εάν ο ακραίος 
αμυντικός καθυστερήσει (π.χ. αν συμμετέχει στο μπλοκ) να κατευθυνθεί προς την πλευρά 
του, τότε η γωνία ρίψης του μπορεί να είναι μεγάλη, και έχει τη δυνατότητα να σουτάρει ή να 
κάνει μια πάσα με άλμα μέσα από την περιοχή τέρματος στον πίβοτ / αν ο ακραίος 
αμυντικός προλάβει να κινηθεί πάνω του, τότε ο ακραίος επιθετικός μπορεί να παίξει 1 
εναντίον 1 και να σουτάρει ή να κάνει πάσα με άλμα μέσα στην περιοχή τέρματος στον 
πίβοτ. 
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C. Δυνατότητες συνεργασίας κεντρικού επιθετικού και 
ακραίου ενδιάμεσου = μπάλα N°3: 
� Ο κεντρικός επιθετικός αφού κάνει σταυρό με 

τον ενδιάμεσο επιθετικό με την μπάλα N°2, 
στην συνέχεια κινείται πίσω-πλάγια-και ξανά 
προς τα εμπρός και εξωτερικά με κατεύθυνση 
προς το τέρμα και υποδέχεται μια πάσα από 
τον ακραίο επιθετικό που κινείται εξωτερικά 
(προς την γωνία). 

� Ο κεντρικός επιθετικός κινείται στο χώρο του 
ενδιάμεσου επιθετικού με κατεύθυνση προς το 
τέρμα, με στόχο: να αναγκάσει τον αμυντικό να 
κινηθεί προς αυτόν – εάν ο αμυντικός δεν 
ακολουθήσει, τότε ο κεντρικός επιθετικός 
σουτάρει – εάν ο αμυντικός ακολουθήσει τότε ο 
κεντρικός επιθετικός κάνει πάσα στον ακραίο 
επιθετικό που σουτάρει ή κάνει πάσα στον 
πίβοτ που έχει πάρει θέση σε σχέση με τον 
κεντρικό αμυντικό 

 

 

 

D. Παραλλαγές για την συνεργασία C = μπάλα N°3 
� Ο κεντρικός αμυντικός μετακινείται προς την μπάλα – και ο κεντρικός και ακραίος επιθετικός 

παίζει εναντίον του κεντρικού και ακραίου αμυντικού σε μια κατάσταση 2Χ2. 
� Ο κεντρικός αμυντικός μπορεί να κινηθεί προς την μπάλα και να εμποδίσει την πάσα του 

ακραίου επιθετικού στο πίβοτ. 

 

Κατευθυντήριες γραμμές για τα καθήκοντα του κάθε παίκτη στο σύνολο εκτέλεσης της άσκησης: 

Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ: πρέπει πάντα να προσανατολίζεται προς το τέρμα, και να είναι σε 
κατάσταση επιλογής σουτ ή πάσας. Διάβασμα του παιχνιδιού – διαφορετικές παραλλαγές σουτ και 
πασών – κατά την κίνηση του στη θέση του ενδιάμεσου επιθετικού, το κύριο σημείο είναι ότι πρέπει να 
έχει κατεύθυνση προς το τέρμα – η πάσα της μπάλας N°3, προς τον ακραίο επιθετικό πρέπει να είναι 
ποιοτική.  

Ο ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ : πρέπει να συγχρονιστεί κατά την εκτέλεση του σταυρού, να κινηθεί 
κάθετα για σουτ,  αλλά και εκτός του αμυντικού πεδίου δράσης,  ώστε να αποφύγει την κόντρα κίνηση 
του πίσω κεντρικού αμυντικού – επιπρόσθετα η κατεύθυνση της κίνησης του πρέπει να είναι 
ισορροπημένη ώστε να μπορεί να κάνει μια πάσα στο διαγώνιο ακραίο επιθετικό. 

ΑΚΡΑΙΟΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ: θα πρέπει η κίνηση του για σουτ να έχει σωστό timing – η κατεύθυνση της 
κίνησης του εξαρτάται από τη θέση του ακραίου αμυντικού, δηλαδή κινείται άμεσα για σουτ αν ο 
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ακραίος αμυντικός είναι ψηλά ή κάνει κόντρα κίνηση σε σχέση με τον ακραίο αμυντικό αν αυτός είναι 
χαμηλά – πρέπει να έχει ισορροπία ώστε να μπορεί να κάνει μια ποιοτική πάσα στον πίβοτ – θα 
πρέπει να είναι σε θέση να διαβάσει τη θέση του τερματοφύλακα. 

ΠΙΒΟΤ: θα πρέπει να παίρνει θέση σε σχέση με τη θέση της μπάλας – πρέπει να παίρνει θέση 
ανάμεσα στον μπροστινό και πίσω κεντρικό αμυντικό για να είναι σε θέση να κάνει σκριν -  για τις 
μορφές των σουτ, θα πρέπει να είναι σε θέση να γυρίσει το πάνω μέρος του σώματος του (να φέρει το 
χέρι ρίψης πλάγια-πίσω-πάνω  και το αντίθετο χέρι επίσης πλάγια και πάνω), και το άλμα του πρέπει 
να είναι διαγώνιο και προς τα πάνω, ο στόχος του είναι να παγιδεύσει τον τερματοφύλακα.  

Σημείωση: οι αμυντικοί πρέπει σταδιακά να γίνονται πιο επιθετικοί. 

 

Η άμυνα μαν του μαν 

 Ζέσταμα: 

2 ομάδες των 8 παικτών σε όλο το γήπεδο. 

3 τέρματα οριοθετημένα με κώνους μέσα στις ζώνες 6-9 μ. στις 2 
πλευρές του γηπέδου: στους  

 

Στόχος: 

� Οι επιθετικοί: να πετύχουν πόντο -ους διαπερνώντας ένα 
«τέρμα». 

� Οι αμυντικοί: προσπαθούν να αλλάξουν την πορεία των 
επιτιθέμενων. 

 

Οδηγίες: 

� Οι αμυντικοί: να ακουμπήσουν τον κάτοχο της μπάλας, από 
μπροστά, να κλέψουν την μπάλα. 

� Οι επιθετικοί: να αποφεύγουν την ευθυγράμμιση μεταξύ 
κατόχου και αποδέκτη της μπάλας, να προσπαθήσουν 
οργανωμένα να ξεμαρκαριστούν κινούμενοι προς ένα τέρμα 
και εφαρμόζοντας την σχέση «κατόχου και αποδέκτη της 
μπάλας». 

Κερδίζει η ομάδα που θα πετύχει 15 πόντους. 
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Παραλλαγές: 

� Οι επιθετικοί: κάνουν πάσα με το μη επιδέξιο χέρι. 
� Οι επιθετικοί: απαγορεύεται η ντρίπλα. 
� Οι επιθετικοί: να κάθονται κάτω για να κάνουν πάσα 
� Αμυντικοί: να εξουδετερώσουν / να κάνουν φάουλ στον κάτοχο της μπάλας. 
� Αμυντικοί: τοποθετείται ένας παίκτης παραπάνω στην ζώνη 6-9 μ. 

 

Ενδυνάμωση N°1: ενδυνάμωση ποδιών – βαθιά καθίσματα μετά από κάθε γύρο. 

 

Κατάσταση N°1:  

Οι παίκτες χωρίζονται σε ζευγάρια με μια μπάλα – 2 εναντίον 1 
προωθημένου αμυντικού –σε κάθε τομέα / ζώνη και 2 κώνοι σε 
κάθε τομέα / ζώνη.  

Στόχος του αμυντικού: Να αναγνωρίζει τα αμυντικά του καθήκοντα 
και να καθορίζει τις προτεραιότητες του στον τομέα δράσης του. 

Κανόνες: 

� Ο κάτοχος της μπάλας: να ψάξει και να αγγίξει 1 από τους 2 
κώνους του τομέα του. 

� Ο αμυντικός: να αποτρέψει τον κάτοχο της μπάλας να 
πετύχει τον στόχο του. 

Αλλαγή ρόλων, αν ο αμυντικός καταφέρει να αποτρέψει τον 
επιθετικό. 

 

Οδηγίες:  

� Ο κάτοχος της μπάλας: να κινηθεί με ντρίπλα, έχοντας 
μέτωπο πάντα στον αμυντικό (δεν επιτρέπεται να γυρίζει 
πλάτη για να προστατέψει την μπάλα). 

� Ο αμυντικός: να βρει και να διατηρεί την σωστή απόσταση 
από τον επιτιθέμενο (ίση με την απόσταση των χεριών ή την 
απόσταση των χεριών και μισό) – τοποθέτηση και 
προσανατολισμός κίνησης σε σχέση με το χέρι του επιθετικού (δεξιόχειρας ή αριστερόχειρας): να 
διασφαλίσει ότι θα προσπαθήσει να αναγκάσει τον κάτοχο της μπάλας να κινηθεί σε χώρους, 
όπου η μπάλα προστατεύεται λιγότερο…..-  διατηρεί τον έλεγχο του κατόχου της μπάλας, ενώ 
ταυτόχρονα προσπαθεί να του κλέψει την μπάλα – εξουδετέρωση / φάουλ του κατόχου της 
μπάλας όταν φθάνει κοντά στον στόχο. 
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Παραλλαγές: 

� Ο αμυντικός: αλλάζει την απόσταση του από τον κάτοχο της μπάλας με σκοπό να τον μπερδέψει. 
� Ο αμυντικός: να παγιδέψει τον κάτοχο της μπάλας αλλάζοντας τη δυνατή-αδύνατη πλευρά. 
� Ο κάτοχος της μπάλας: να ανακοινώνει τον κώνο που θέλει να ακουμπήσει. 
� Ο κάτοχος της μπάλας: αν σταματήσει τη ντρίπλα μακριά από τον στόχο, να έχει τη δυνατότητα 

να κάνει πάσα σε έναν πασαδόρο που βρίσκεται στο κέντρο και στο ύψος της γραμμής των 9 μ. ή 
της γραμμής των 7 μ. 

� Ο αμυντικός: αν ο κάτοχος της μπάλας κάνει πάσα στον πασαδόρο, να παίξει ένας εναντίον ενός 
χωρίς μπάλα, ώστε να αποτρέψει μια πιθανή πάσα του πασαδόρου στον επιτιθέμενο 

Σημείωση: οι τερματοφύλακες κάνουν ζέσταμα σε ένα χώρο που κρατήσαμε για αυτούς 

 

Ζέσταμα τερματοφύλακα: 

Στις 2 περιοχές τέρματος: 2 τερματοφύλακες / τέρματα 

Χ επιθετικοί με μια μπάλα ο καθένας και 1 αμυντικός σε 
κάθε ζώνη (1/4 του γηπέδου). 

 

Κανόνες: 

� Ο κάτοχος της μπάλας: προσπαθεί με ντρίπλα να 
κατευθυνθεί σε ένα από τους 3 τομείς 
(καθορίζονται με κώνους) και να σουτάρει: με 1 
χέρι από τον κεντρικό τομέα και με 2 χέρια από 
τους πλευρικούς τομείς. 

� Ο αμυντικός: ξεκινά από τα 9 μ. και προσπαθεί να 
οδηγήσει τον επιθετικό στους πλευρικούς τομείς 
ώστε να τους αναγκάσει να σουτάρουν με τα 2 
χέρια 

 

Οδηγίες: 

� Ο κάτοχος της μπάλας: δεν πρέπει να σταματά 
ποτέ τη ντρίπλα – δεν πρέπει να προσπαθεί να 
διεισδύσει χωρίς  ντρίπλα – να σουτάρει στις γωνίες που τους υποδεικνύει ο τερματοφύλακας. 

� Ο αμυντικός: να διατηρεί την απόσταση ασφαλείας – να προσανατολίζεται στη δυνατή πλευρά 
του επιθετικού ( να έχει διαγώνια θέση με σκοπό να μπλοκάρει την πλευρά του ποδιού και του 
χεριού ρίψης του επιθετικού) – να μην κάνει φάουλ. 

� Ο τερματοφύλακας: 
- Αν ο κάτοχος της μπάλας περνά από τον κεντρικό τομέα, τότε πρέπει να βρεθεί στο σημείο 

των 4 μ. 
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- Αν ο κάτοχος της μπάλας περάσει από τον εξωτερικό τομέα, τότε ο τερματοφύλακας πρέπει 
να αφήνει την μακρινή γωνία 

- Αν ο κάτοχος της μπάλας περνά από τον εσωτερικό τομέα, τότε ο τερματοφύλακας πρέπει να 
αφήσει την κοντινή γωνία 

 

Παραλλαγές: 

� Ο κάτοχος της μπάλας: Ελεύθερη επιλογή στα σουτ 
� Ο κάτοχος της μπάλας: κατά την είσοδο του στα 9 μ., να σταματήσει τη ντρίπλα και να παίξει 1 

εναντίον 1 ή και να αλλάξει τομέα. 
� Ο αμυντικός: επιτρέπεται η εξουδετέρωση / φάουλ του επιθετικού μετά την είσοδο στη γραμμή 

των 9 μ. – αν γίνει φάουλ, ο αμυντικός ξεκινά αιφνιδιασμό με πάσα από τον τερματοφύλακα. 
� Τερματοφύλακές: 2 τερματοφύλακες: ένας στη γραμμή των 4 μ. και ένας στη γραμμή τέρματος. 

 

Ενδυνάμωση: Επανάληψη της ενδυνάμωσης Νο 3 - Εκτέλεση ισομετρικών ασκήσεων σε 4 θέσεις 
(20΄΄Χ 2): πρηνή θέση – ύπτια θέση- δεξιά και αριστερή πλευρική θέση 

 

Κατάσταση N°2α : 

Οι παίκτες μοιράζονται στις 3 περιφερειακές επιθετικές 
θέσεις (αριστερού, δεξιού ενδιάμεσου επιθετικού και του 
κεντρικού επιθετικού) – μια 3άδα αμυντικών – 1 μπάλα 
ανά 3 επιθετικούς. 

 

Κανόνες:  

� Προσπαθούν να πετύχουν γκολ εκμεταλλευόμενοι 
όλο τον επιτρεπόμενο χώρο 

� Μαν του μαν – αποτροπή επίτευξης τέρματος, 
συνδυάζοντας  αμυντικές κινήσεις. 

 

Οδηγίες: 

� Οι επιτιθέμενοι: δεν επιτρέπεται η υποδοχή της 
μπάλας μέσα από τα 9 μ. – δεν επιτρέπεται η 
αλλαγή χώρων / θέσεων. 

� Οι αμυντικοί:  
- Ο αντίπαλος του κατόχου της μπάλας: 

αμυντική δράση απέναντι σε ένα επιθετικό με 
μπάλα: τοποθέτηση απέναντι του,  με σκοπό 
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να εμποδίσει την διείσδυση του, να προσπαθήσει να του κλέψει την μπάλα – να διατηρήσει 
μια ελεγχόμενη απόσταση ασφαλείας – να προσπαθήσει να του κάνει φάουλ (κοντά στην 
περιοχή τέρματος) 

- Οι αμυντικοί που είναι υπεύθυνοι για επιθετικούς που είναι κοντά στον κάτοχο της μπάλας: 
ο στόχος τους είναι να αποθαρρύνουν τις πάσες προς αυτούς. 

- Οι αμυντικοί που είναι υπεύθυνοι για τους επιθετικούς που είναι μακριά από τον κάτοχο της 
μπάλας: ο στόχος του είναι να κλέψουν πιθανές μακρινές πάσες προς το χώρο τους. 

 

 

Κατάσταση N°2b : 

Ίδια μορφή οργάνωσης + 2 πασαδόροι στη θέση των ακραίων επιθετικών. 

Ίδιοι κανόνες: 

� Οι επιτιθέμενοι: ίδιες οδηγίες με την επιπλέον δυνατότητα πάσας στους πασαδόρους. 
� Οι αμυνόμενοι: ίδιες οδηγίες, όμως στην περίπτωση πάσας σε ένα πασαδόρο: ο κοντινός 

ενδιάμεσος αμυντικός πρέπει να πιέσει τον ενδιάμεσο επιθετικό με σκοπό να εμποδίσει την πάσα 
σε αυτόν, ο κεντρικός αμυντικός παίρνει θέση για να κλέψει μια πιθανή πάσα στον κεντρικό 
επιθετικό και ο ενδιάμεσος αμυντικός της μακρινής πλευράς περιμένει μια μακρινή πάσα για να 
την κλέψει. 

 

Παραλλαγή N°1: 

Ο ενδιάμεσος επιθετικός μπορεί να αλλάξει θέση κάνοντας σταυρό με τον πασαδόρο – ο ενδιάμεσος 
αμυντικός αλλάζει τώρα αντίπαλο. 

 

Παραλλαγή N°2: 

Επιτρέπεται η αλλαγή χώρων και στους 3 επιθετικούς. 

 

 Κατάσταση N°3a: Παιχνίδι 5Χ5 

3 ομάδες των 5 παικτών (A – B – C) – 2 τερματοφύλακες – 1 μπάλα κοντά σε κάθε τέρμα 

 

Κανόνες: 

Η ομάδα Α παίζει ενάντια στην ομάδα Β και η ομάδα C περιμένει στην άλλη περιοχή τέρματος. 

 Η ομάδα Β παίζει ενάντια στην ομάδα C και η ομάδα Α περιμένει στην άλλη περιοχή τέρματος. 
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Η ομάδα C παίζει ενάντια στην ομάδα Α και η ομάδα Β περιμένει στην άλλη περιοχή τέρματος. 

 

� Η επιτιθέμενη ομάδα: πρέπει να προσπαθήσει 
να βάλει γκολ. 

� Η αμυνόμενη ομάδα: πρέπει να προσπαθήσει 
να ανακτήσει την μπάλα. 

 

Οδηγίες: 

� Οι επιτιθέμενοι: 
- Σε μικρούς χώρους (επίθεση θέσεων): δεν 

επιτρέπεται η αλλαγή θέσεων – δεν 
επιτρέπεται να υποδεχθούν την μπάλα 
μέσα στα 9 μ. εκτός από τους ακραίους 
επιθετικούς – να κινούνται στους 
αντίστοιχους ελεύθερους χώρους και να 
υποδέχονται την μπάλα με κίνηση προς τα 
εμπρός. 

- Σε μεγάλους χώρους (αιφνιδιασμός): μετά 
την ανάκτηση της μπάλας, η μπάλα πρέπει 
να μεταφερθεί με ορθολογικό τρόπο 
(δημιουργία σωστών επιπέδων και 
αποστάσεων) εξασφαλίζοντας την 
κυκλοφορία της μπάλας μέχρι το τέλος, με 
σκοπό να πετύχουν γκολ ενάντια στην αντίπαλη ομάδα που περιμένει στην άλλη περιοχή 
τέρματος (στην ζώνη 6-9 μ.): επιτρέπεται η ντρίπλα στο 2ο μισό γήπεδο. 

 

� Αμυντικοί: 
- Ο αμυντικός που είναι απέναντι στον κάτοχο της μπάλας: τοποθέτηση απέναντι του,  με 

σκοπό να εμποδίσει τη διείσδυση του, να προσπαθήσει να του κλέψει την μπάλα – να 
διατηρήσει μια ελεγχόμενη απόσταση ασφαλείας – να προσπαθήσει να του κάνει φάουλ 
(κοντά στην περιοχή τέρματος) 

- Οι αμυντικοί που είναι κοντά / δίπλα στον αμυντικό που είναι υπεύθυνος για τον κάτοχο της 
μπάλας: αποθαρρύνουν τον κάτοχο της μπάλας. 

- Οι αμυντικοί που είναι μακριά από την μπάλα: πρέπει να παρακολουθούν / αναχαιτίζουν 
τον αντίπαλο τους και να κλέψουν την μπάλα σε μια πιθανή μακρινή πάσα. 

- ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΨΗ. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ N°3 β: Παιχνίδι 5Χ5 

3 ομάδες των 5 παικτών (A – B – C) – 2 τερματοφύλακες – 1 μπάλα κοντά σε κάθε τέρμα 

 

Κανόνες: 

Η ομάδα Α παίζει κόντρα στην ομάδα Β και η ομάδα C περιμένει 
έξω από τον αγωνιστικό χώρο. 

Στόχος: να πετύχουν 2 πόντους. 

� Οι επιτιθέμενοι: πρέπει να πετύχουν 2 τέρματα. 
� Οι αμυντικοί: πρέπει να ανακτήσουν την μπάλα και να 

πετύχουν γκολ. 

 

Οδηγίες: 

� Επίθεση: κίνηση και υποδοχή της μπάλας με καλό timing 
και στους σωστούς χώρους – οι επιτιθέμενοι παίκτες θα 
πρέπει να είναι πάντα απειλητικοί όταν έχουν στην κατοχή 
τους την μπάλα (να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες) – οι 
διπλανοί επιθετικοί παίκτες: δεν πρέπει να υποδέχονται την 
μπάλα στην ίδια ευθεία με τον κάτοχο της μπάλας. 
Προσπαθούν να απελευθερωθούν από το μαρκάρισμα των 
αμυντικών για να πετύχουν γκολ. 
ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΑΛΛΑΓΗ ΧΩΡΩΝ 
ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΤΟ ΚΟΨΙΜΟ ΠΑΙΚΤΗ ΜΕΣΑ 

� Άμυνα: σύστημα μαν του μαν: έλεγχος και διατήρηση της 
απόστασης από τον αντίπαλο επιθετικό, προσανατολισμός, 
ιεράρχησή των προτεραιοτήτων μέσα από το σύνολο των αμυντικών τους υποχρεώσεων – δεν 
πρέπει να έχει τον αντίπαλο επιθετικό στην πλάτη του (ειδικά σε μεγάλους χώρους): να 
βρίσκονται ανάμεσα στον αντίπαλο επιθετικό και το δικό τους τέρμα. 

 

Παραλλαγές: 

Επίθεση: 

� Επιτρέπεται ο σταυρός των ακραίων με τους ενδιάμεσους επιθετικούς. 
� Επιτρέπεται το κόψιμο παίκτη μέσα. 
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