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"Διεθνείς τάσεις της Πετοσφαίρισης και οι 
προοπτικές της στην Ελλάδα" 
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“Κατηγοριοποίηση αθλημάτων & η θέση της 
Πετοσφαίρισης" 

 

Σωτήρης Δρίκος 
Υποψήφιος  Διδάκτωρ Σ.Ε.Φ.Α.Α. – Ε.Κ.Π.Α. 
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• Η κατηγοριοποίηση αθλητικών 
δραστηριοτήτων είναι περίπλοκη 
διαδικασία. 

• Κάθε αθλητική δραστηριότητα μπορεί 
να ανήκει ταυτόχρονα σε πολλές 
κατηγορίες ανάλογα με το κριτήριο 
κατηγοριοποίησης. 
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• Διάρκεια ή ενεργειακές απαιτήσεις 
(Klissouras, Paxinos, Danis, & Maridaki, 
1988) 

• Συνθετότητα απαραίτητων τεχνικών 
επιδεξιοτήτων (Dal Monte, 1977) 

• Ορισμού αποτελέσματος (Manno, 
1989) 

• Συνδυασμός κριτήριων  
(Verchoshankij, 2001) 
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• Η Ανάλυση Αγωνιστικής Απόδοσης 
(ΑΑΑ) εξυπηρετείται από την 
ομογενοποίηση των αθλημάτων 
σύμφωνα με τη δομή τους (Reed & 
Edwards, 1992). 

– Κοινοί δείκτες αγωνιστικής απόδοσης 
(Lees, 2002) 

– Κοινά ή συγγενή software χωροχρονικής 
καταγραφής 
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Κατηγορίες αθλητικών συναντήσεων 

• Εξαρτώμενες από χρόνο. 

 

 

 

 

• Εξαρτώμενες από σκορ. 

 

 

 

 

 

• Εξαρτώμενες  από περιόδους 

χωρίς δυναμική αλλαγή. 

 

• Κοινός αγωνιστικός χώρος. 

Προσπάθεια εισβολής. 

 

 

 

• Διαφορετικός αγωνιστικός 

χώρος. 

– Εξαίρεση. 

 

 

 
• Εναλλαγή ρόλων επιτιθέμενου 

αμυνόμενου  ανά περίοδο. 
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Συναντήσεις μεταξύ δύο αντιπάλων, είτε 

ατόμων, είτε ζευγαριών, είτε ομάδων. 
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Παιχνίδια εισβολής 

Μέσω ρίψης 

 ή βολής 

Μέσω  

χτυπήματος 

Μέσω μεταφοράς  

της μπάλας 

Καλαθοσφαίριση Χειροσφαίριση Υδατοσφαίριση Ποδόσφαιρο 
Χόκεϊ σε χόρτο 

 ή πάγο 

Αμερικάνικο 

ποδόσφαιρο 
Ράγκμπι 
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Παιχνίδια φιλέ 

& τοίχου 

Παιχνίδια  

φιλέ 

Παιχνίδια  

τοίχου 

Με αναπήδηση  

μπάλας 

Με αναπήδηση & 

κατευθείαν  

χτύπημα μπάλας 

Χωρίς αναπήδηση  

μπάλας 

Με αναπήδηση & 

 κατευθείαν χτύπημα 

 μπάλας 

Τοιχοσφαίριση 

Επιτραπέζια  

Αντισφαίριση 
Αντισφαίριση Πετοσφαίριση 

Badminton 

Πετοσφαίριση 

στην άμμο 
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Παιχνίδια χτυπήματος με ρόπαλο  

ή μπαστούνι 

Wicket games 
Base Running  

Games 

Cricket Baseball Softball 
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• Μοναδικό ομαδικό 

άθλημα της 

κατηγορίας net games. 

• Χωρίς ισοπαλία. 

• Κάθε αγωνιστικό 

επεισόδιο έχει νικητή & 

ηττημένο. 

• Παίγνιο δύο παικτών 

μηδενικού 

αθροίσματος. 
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•Πετοσφαίριση Μοναδικό παιχνίδι 

• Διαφορές από τα υπόλοιπα παιχνίδια της κατηγορίας  

φιλέ:  

• Μόνο ο αθλητής.  Δεν υπάρχει πρόσθετο όργανο 

(ρακέτα).  

 

• Στοιχεία από τα παιχνίδια εισβολής:  

• Όχι κατ’ ανάγκη άμεση απάντηση στην ενέργεια 

του αντιπάλου. Προετοιμασία επίθεσης - 

Ιεραρχική  δομή. 

 

• Στοιχεία από τα παιχνίδια χτυπήματος με ρόπαλο ή 

μπαστούνι. 

• Line up – Περιστροφή - Κανονισμός θέσεων. 

• Δυναμική εναλλαγή ρόλων επιτιθέμενου 

αμυνόμενου. 

•  Δικαίωμα Σερβίς. 



 
 

 

 

 

 

Ευχαριστώ για την προσοχή σας. 
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