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Περίληψη
Η ομιλία αυτή περιλαμβάνει μία σύντομη αναφορά στους κανονισμούς της Πετοσφαίρισης Καθιστών
και τον τρόπο διεξαγωγής του παιχνιδιού, καταγράφοντας τις ομοιότητες και τις διαφορές με την
Πετοσφαίριση. Επιγραμματικά αναφέρεται η κατηγοριοποίηση (classification) των αθλητών ανάλογα με
το είδος αναπηρίας και η δυνατότητα συμμετοχής τους κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού με βάση αυτή.
Η ατομική τεχνική, δηλαδή οι τεχνικές δεξιότητες των αθλητών, δεν διαφέρει πάρα πολύ από αυτή της
Πετοσφαίρισης. Το ίδιο συμβαίνει και με την ομαδική τακτική και τα διάφορα συστήματα παιχνιδιού.
Στη συνέχεια, καταγράφεται η πορεία του αθλήματος στη χώρα μας κάνοντας μία ανασκόπηση από τα
πρωταρχικά βήματα δημιουργίας της πρώτης ομάδας Πετοσφαίρισης Καθιστών, συνεχίζοντας με τη
δημιουργία της Εθνικής Ομάδας και τη συμμετοχή της στους Παραολυμπιακούς Αγώνες και στα
Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα καθώς και τη διεξαγωγή των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων. Ακολουθεί
αναφορά στην πορεία του αθλήματος σε διεθνές επίπεδο βασισμένη στις απαντήσεις
ερωτηματολογίου, το οποίο έχει αποσταλεί στις χώρες της Ευρώπης οι οποίες καλλιεργούν την
Πετοσφαίριση Καθιστών. Ο σκοπός του είναι να καταγραφεί η γενικότερη πορεία αλλά και οι
προοπτικές του αθλήματος. Πιο ειδικά αναφέρονται, αφενός μεν οι τρόποι ανάπτυξης της
Πετοσφαίρισης Καθιστών και αφετέρου δε η ανίχνευση νέων αθλητών. Εν κατακλείδι, ο απώτερος
στόχος είναι να διατηρηθεί το άθλημα της Πετοσφαίρισης Καθιστών σε εθνικό επίπεδο, να γίνει
γνωστό στο ευρύ κοινό και να ακολουθήσει την ανοδική πορεία που έχει και εκτός συνόρων.
Βιβλιογραφία
Ενδεικτικά βιβλιογραφικά στοιχεία στις ιστοσελίδες:
www.paravolley.eu
www.paravolley.org
www.paralympic.org
www.volleyslide.net

Ο ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ
ΔΡΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΣΕΦΑΑ/ΕΚΠΑ

Περίληψη
Εισαγωγή: Ο αριθμός των ομάδων σε μια αθλητική λίγκα σχετίζεται με το μέγεθος της αγοράς στην
οποία απευθύνεται, τη δημοφιλία του αθλήματος, το επίπεδο των αθλητών, το ενδιαφέρον των
φιλάθλων και το βιοτικό τους επίπεδο (Kesenne, 2009). Ισχυρό κίνητρο για τη μείωση του αριθμού των
ομάδων αποτελεί η τακτική κατά την οποία οι ομάδες μοιράζονται τα έσοδα της λίγκας (Nool, 2003). Το
όφελος, όμως, του αθλήματος δεν ταυτίζεται με το συμφέρον των ομάδων, γιατί δεν είναι αποδεκτό οι
ομάδες δια του περιορισμού του αριθμού τους, να στερούν τη δυνατότητα σε πόλεις – περιοχές –
ομάδες που ενδιαφέρονται, να συμμετέχουν σε μία κλειστή λίγκα (Kahn, 2007). Σκοπός της παρούσας
μελέτης είναι να προσδιορίσει τους παράγοντες που επηρεάζουν τον αριθμό των ομάδων στα
πρωταθλήματα Πετοσφαίρισης Ευρωπαϊκών χωρών.
Μέθοδος: Με δεδομένα από 28 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα Πετοσφαίρισης Ανδρών εξετάζεται η σχέση
του αριθμού των ομάδων που συμμετέχουν στο ανώτερο πρωτάθλημα με το μέγεθος της αγοράς, την
ποσότητα των αθλητικών ταλέντων που αγωνίζονται στη χώρα, τις επιτυχίες του αθλήματος και το
βιοτικό επίπεδο της χώρας. Η ανάλυση έγινε με συσχέτιση Pearson’s και πολλαπλή γραμμική
παλινδρόμηση.
Αποτελέσματα: Ο αριθμός των ομάδων στα πρωταθλήματα Πετοσφαίρισης των Ευρωπαϊκών χωρών
σχετίζεται σημαντικά με όλους τους δείκτες που εξετάστηκαν (p=0,05). Παράλληλα υπήρξε υψηλή
συσχέτιση του δείκτη των αθλητικών επιτυχιών με τους δείκτες αθλητικών ταλέντων και πληθυσμού
(p=0,01).
Συμπεράσματα: Ο αριθμός των ομάδων στα πρωταθλήματα Πετοσφαίρισης μπορεί να υπολογιστεί
από τον δείκτη των αθλητικών ταλέντων που αγωνίζονται στη χώρα και από το βιοτικό επίπεδο.
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