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Μέθοδος: Το δείγμα αποτέλεσαν οι αγώνες της προημιτελικής, της ημιτελικής και τελικής φάσης του 
παγκόσμιου πρωταθλήματος ανδρών 2014.  
Η καταγραφή των παραπάνω τεχνικών στοιχείων έγινε μέσω παρατήρησης και καταγραφής του κάθε 
γεγονότος, σε ένα πρωτόκολλο που ήταν δομημένο με χωριστή κλίμακα για την κάθε μεταβλητή. Η 
στατιστική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε ήταν το x2 (chi square) μέσω του προγράμματος SPSS.  
Αποτελέσματα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το είδος της πάσας δεν επηρέασε την κατεύθυνση της 
επίθεσης (x2=43,7 & p>0.05). Υπήρξε σημαντική διαφορά όπου το είδος της πάσας επηρέασε το είδος 
της επίθεσης και την ποιότητα της πάσας. Σημαντική διαφορά υπήρξε στην κατεύθυνση της πάσας που 
επηρέασε το είδος της επίθεσης, την κατεύθυνση της επίθεσης και την ποιότητα της επίθεσης. Επίσης ο 
χρόνος και η ποιότητα της πάσας επηρέασαν το είδος, την κατεύθυνση και την ποιότητα της επίθεσης. 
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να οδηγήσουν και να χρησιμοποιηθούν ως τμήματα 
της προπόνησης, ώστε τα παραπάνω τεχνικά στοιχεία, σε συνδυασμό μεταξύ τους, να επιφέρουν την 
μεγαλύτερη συγκομιδή πόντων. Παίκτες και ομάδες που θέλουν να γίνουν καλύτεροι – νικητές, θα 
πρέπει να ασχοληθούν περισσότερο με τα παραπάνω στοιχεία, ώστε να πλησιάζουν περισσότερο τις 
επιδόσεις πολύ υψηλών επιπέδων (παγκοσμίου πρωταθλήματος). 
 

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
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ΔΡΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ1, ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ2  1ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ, 
2ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ  ΣΕΦΑΑ/ΕΚΠΑ 
 
Περίληψη 
Εισαγωγή. Στηv Πετοσφαίριση, η αγωνιστική απόδοση εξαρτάται από την επίδοση των παικτών στις 
τεχνικές επιδεξιότητες του παιχνιδιού. Απαραίτητο λοιπόν είναι από πλευράς τεχνικής και τακτικής να 
είναι γνωστές οι επιδεξιότητες αυτές που επηρεάζουν την απόδοση (Eom & Schutz, 1992; Marcelino & 
Mesquita, 2006). Η αθλητική επιτυχία σε ένα πρωτάθλημα Πετοσφαίρισης μπορεί να ποσοτικοποιηθεί 
με βάση την αγωνιστική απόδοση (Lobietti, Michele, & Merni, 2006). Επίσης σύνδεση βρέθηκε μεταξύ 
του λόγου των κερδισμένων προς τα χαμένα σετ, με το άθροισμα των λόγων των πετυχημένων προς τις 
αποτυχημένες επιθέσεις και των πετυχημένων προς τα αποτυχημένα σερβίς (Drikos, Kountouris, Laios, 
& Laios, 2009). Η παρούσα μελέτη εξετάζει: 1) τη σχέση της αγωνιστικής επιτυχίας με την αγωνιστική 
απόδοση στο πρωτάθλημα Πετοσφαίρισης Ανδρών Ελλάδος και 2) επιχειρεί να επιβεβαιώσει την ισχύ 
του μοντέλου των Drikos et al. (2009) και των δεικτών SER (χαμένα σερβίς / σερβίς άσους) και AER 
(άριστες επιθέσεις / χαμένες επιθέσεις) σε βάθος δεκαετίας. 
Μέθοδος. Τα δεδομένα προήλθαν από την καταγραφή της απόδοσης σε τέσσερις βασικές 
επιδεξιότητες (επίθεση, σερβίς, υποδοχή, μπλοκ), των ομάδων που συμμετείχαν στις κανονικές 
περιόδους του Ελληνικού πρωταθλημάτων Α1 κατηγορίας Ανδρών 2006-2015. Συνολικά αναλύθηκαν 
12 δείκτες απόδοσης προερχόμενοι από τις υπό εξέταση επιδεξιότητες. Η στατιστική ανάλυση έγινε με 
τη μέθοδο της πολλαπλής παλινδρόμησης.  
Αποτελέσματα. Ο προτεινόμενοι από το αρχικό μοντέλο δείκτες SER & AER είχαν υψηλή και σημαντική 
συσχέτιση (Pearson’s r= -.507 & .862, αντίστοιχα, p<0.001) τόσο με τον δείκτη SR (% κερδισμένων σετ) 
όσο και με την τελική κατάταξη στη βαθμολογία (Spearman’s r= .511 & -.815, αντίστοιχα, p<0.001).Το 
ποσοστό επεξήγησης της εξαρτημένης μεταβλητής από τους δείκτες SER & AER ήταν για όλα τα έτη 
76% (R=. 87%, R2 = 76%, p<0.001). 
Συμπεράσματα: Η ισχύς του προτεινόμενου μοντέλου και οι δείκτες αποτελεσματικότητας SER & AER 
μπορούν να επεκταθούν σε όλα τα Ελληνικά πρωταθλήματα Πετοσφαίρισης ανδρών της δεκαετίας 
2006-2016. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ, ΑΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ, 
ΟΜΑΔΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ1, ΜΠΕΡΓΕΛΕΣ ΝΙΚΟΣ2  

1ΚΦΑ - ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ, 2ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΕΦΑΑ/ΕΚΠΑ 
 
Περίληψη 
Εισαγωγή: Σημαντική επίδραση στην απόδοση των παικτών έχουν τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά 
και οι φυσικές ικανότητες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε αθλήματος (Carter, 1981). Σκοπός είναι η 
συγκριτική μελέτη ορισμένων σωματικών και φυσικών χαρακτηριστικών των παικτών των ολυμπιακών 
ομάδων πετοσφαίρισης. 
Μέθοδος: Το δείγμα αποτελείται από 676 πετοσφαιριστές εθνικών ομάδων, που συμμετείχαν στους 
ολυμπιακούς (2004,2008,2012). Για τη σύγκριση των ΜΟ έγινε ανάλυση διακύμανσης και εξετάστηκαν 
(Tukey) οι διαφορές όταν το F-κριτήριο ήταν p<0,05. 
Αποτελέσματα: Το σωματικό ύψος (196,9! 197,1! 197,5 εκ.), και το άλμα για καρφί (341,5! 343,8! 341,9 
εκ.), δεν είχαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των διοργανώσεων. Το άλμα για μπλοκ ήταν υψηλότερο 
στους ΟΑ 2008 (326,6 εκ) έναντι των άλλων (322,7 εκ). Οι 4 πρώτες ομάδες της κατάταξης είχαν 
μεγαλύτερο σωματικό ύψος και υψηλότερο άλμα για μπλοκ. Οι 8 πρώτες ομάδες της κατάταξης είχαν 
υψηλότερο άλμα για καρφί, οι Κεντρικοί μεγαλύτερο σωματικό ύψος και υψηλότερο άλμα για μπλοκ, 
οι Διαγώνιοι υψηλότερο άλμα για καρφί και μεγαλύτερο Σ.Β και οι Πασαδόροι μεγαλύτερη εμπειρία. 
Συμπεράσματα: Συμπερασματικά το σωματικό ύψος, το άλμα για καρφί και μπλοκ κυμαίνονται στο 
ίδιο επίπεδο μεταξύ των διοργανώσεων αναλογικά με το επίπεδο των ομάδων.  
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Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΑΔΟΡΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΠΑΛΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 
ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 

 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΔΑΝΑΗ1, ΜΑΛΟΥΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ2  
1ΚΦΑ, 2ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΕΦΑΑ/ΕΚΠΑ 
 
Περίληψη 
Εισαγωγή: Σκοπός της εργασίας είναι να ερευνηθεί η απόδοση κατά την πρώτη επαφή και η επίδρασή 
της στην τακτική της πασαδόρου στην εκτέλεση της δεύτερης επαφής, σε αγώνες ολυμπιακού 
επιπέδου.  
Μέθοδος: Το δείγμα αποτελείται από 36 (72σετ) αγώνες πετοσφαίρισης (Λονδίνο 2012). Η αξιολόγηση 
της απόδοσης στην υποδοχή έγινε με την 5βάθμια κλίμακα και τα κριτήρια του Eom (1992). Έγινε 
έλεγχος αξιοπιστίας (r>0,96). Στη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το SPSS–
PS22. Ο υπολογισμός των αναλογιών και των συχνοτήτων έγινε με τον πίνακα διπλής εισόδου (cross 
tabulation) 2Χ5,4Χ5,3Χ7,4Χ7 και η σύγκριση αναλογιών με το z κριτήριο (Stat graphics 16). 
Αποτελέσματα: Από τις επιλογές της πασαδόρου (2301 ενέργειες), οι περισσότερες κατευθύνθηκαν 
στη θέση 4 (43,4%), ακολούθως στις θέσεις 2, 6, 3. Οι λιγότερες επιλογές παρουσιαστήκαν στις 1 
(5,1%), και 5 (2,1%).  


