
Ηλικίες Αναπτυξιακών 

πρωταθλημάτων. 

Η επιλογή των ηλικιών για τη διάρθρωση των αναπτυξιακών πρωταθλημάτων 

καθορίζεται από δύο κύριους  παράγοντες:  

 Την διαδοχική σειρά των ηλικιών έτσι ώστε όλες οι ηλικίες να έχουν ικανοποιητικό 

χρόνο σε κάθε ηλικιακό & προπονητικό επίπεδο, 

 Τη διευκόλυνση λειτουργίας των Εθνικών ομάδων αναπτυξιακών ηλικιών, με 

δεδομένο ότι F.I.V.B. αλλά ζει τις ηλικίες ανά διετία και κατά δύο (2 ) έτη κάθε 

φορά. 

Στα διαμορφωμένα δεδομένα του ανδρικού βόλεϊ ένας τρίτος παράγοντας είναι 

σημαντικός: 

 Ο μικρός αριθμός αθλητών που εμπλέκονται με το άθλημα, καθώς και ο μικρός 

αριθμός των σωματείων που διατηρούν ενεργό αναπτυξιακό τμήμα ανδρικού 

βόλεϊ. 

Παράλληλα όλες οι επιλογές λειτουργούν σε ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό 

περιβάλλον, το οποίο εκ των πραγμάτων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στις όποιες 

προτάσεις.  

Οι προτάσεις που ακολουθούν αφορούν αποκλειστικά το ανδρικό βόλεϊ. Θα είναι 

λάθος να πάρουμε ίδια μέτρα σε δύο αθλήματα (ανδρικό – γυναικείο) που έχουν τόσο 

διαφορετική ποσότητα αθλουμένων. Το ανδρικό βόλεϊ δεν έχει περιθώριο να χάσει 

νεαρούς αθλητές από τυχόν έντονη διαφοροποίηση στις ηλικίες  των αναπτυξιακών 

πρωταθλημάτων. Αντίθετα πρέπει να δημιουργήσει συνθήκες ώστε να προσελκύσει 

αθλητές από άλλα σπορ. Γι’ αυτό τον λόγο είναι καλύτερο να παραμείνουμε λίγο 

«καθυστερημένοι» στις ηλικίες των αναπτυξιακών πρωταθλημάτων, σε σχέση με τα 

ανταγωνιστικά μας αθλήματα, ακόμα και σε βάρος της λειτουργικότητας των εθνικών 

συγκροτημάτων αναπτυξιακών ηλικιών. Έτσι αν εξακολουθήσουμε να αλλάζουμε μία 

αγωνιστική ηλικία κάθε χρόνο, βρισκόμαστε να παίζουν στα αναπτυξιακά 

πρωταθλήματα αθλητές που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αντίστοιχες Εθνικές 



ομάδες, δίνουμε όμως τη δυνατότητα να αυξηθεί η βάση της εκπροσώπησης του 

αθλήματος. Υπάρχει η δυνατότητα με κατάλληλη διαχείριση των ηλικιακών ορίων να 

μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε και τους 2 κύριους παράγοντες με τις μικρότερες 

δυνατές παραχωρήσεις. Αν προτάξουμε για κάθε ηλικία διαφορετικό κυρίαρχο 

παράγοντα, μπορούμε να φτάσουμε στο σύστημα που παρουσιάζεται στον πίνακα 1. 

 

Πρωτάθλημα 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Νέων >1.1.97 >1.1.98 >1.1.99 1.1.00 1.1.01 

Παίδων >1.1.99 >1.1.01 >1.1.01 >1.1.03 >1.1.03 

Παμπαίδων >1.1.01 >1.1.02 >1.1.03 >1.1.04 >1.1.05 

Πίνακας 1. Πρόταση για ηλικίες αναπτυξιακών πρωταθλημάτων. 

Αναλυτικότερα, για την εισαγωγική ηλικία των παμπαίδων μπορούμε να επιλέξουμε την 

αλλαγή της ανώτερης ηλικίας σε ετήσια βάση. Έτσι επιτυγχάνουμε: 

 Ομαλή εισαγωγή και εναλλαγή παιδιών στο άθλημα. Κάθε ηλικία έχει μία 

αγωνιστική χρονιά ως κορυφαία στην ηλικία των παμπαίδων. Η ηλικία αυτή 

συμπίπτει με την τάξη της Α΄ Λυκείου. 

 Η λειτουργία των εθνικών ομάδων δεν επηρεάζεται καθώς τη χρονιά που δεν θα 

διεξάγεται πανευρωπαϊκό U15 (2018, 2020, 2022) θα έχουμε τη ζυγή χρονιά (γεν. 

2002, 2004, 2006 κλπ) ως πρώτη στην ηλικία των U15 και θα μπορεί να 

συμμετάσχει στα  βαλκανικά πρωταθλήματα σε αυτή την ηλικία. 

 Είναι ευκολότερη η αρχική επιλογή των παιδιών για τις εθνικές ομάδες με τη 

διοργάνωση κάποιας μορφής διακλιμακιακού στη καλοκαιρινή περίοδο μετά το 

τέλος του πρωταθλήματος παμπαίδων. 

Για τη ηλικία των παίδων όπου και γίνεται η επιλογή για τα παιδιά που θα αποτελέσουν 

την Εθνική ομάδα παίδων και θα εκπροσωπήσουν τη χώρα σε πανευρωπαϊκή διοργάνωση 

είναι καλύτερο να ορισθεί ως σημαντικότερος ο παράγοντας Εθνικές Ομάδες. Η 

συμπόρευσή μας με τα διεθνή πρότυπα στην αναπτυξιακή ηλικία των παίδων εξασφαλίζει: 

 Ικανοποιητικό διάστημα αγωνιστικής δραστηριότητας (2 χρόνια) σε παιδιά που θα 

γίνουν διεθνείς. Η ηλικίες αυτές συμπίπτουν με την Β΄ & Γ΄  τάξη λυκείου. Στη Β’ 

λυκέιου παίζουν πρόκριση Πανευρωπαϊκού U18 στη Γ’ τάξη λυκείου πρόκριση 

παγκοσμίου U19. 

 Διευκολύνεται η δημιουργία αθλητικών τάξεων βόλεϊ στα αθλητικά σχολεία, που 

προβλέπονται από το νέο αθλητικό νόμο, αν  αυτά λειτουργήσουν. 

Για την κατηγορία των Νέων να επιλέξουμε την αλλαγή της ανώτερης ηλικίας σε ετήσια 

βάση. Στόχοι εδώ  είναι: 



 Να δώσουμε περισσότερες ευκαιρίες αγωνιστικής δραστηριοποίησης στους αθλητές 

προτού φύγουν οριστικά από το επίπεδο των αναπτυξιακών ηλικιών. Να δοθούν αυτές 

οι ευκαιρίες σε επίπεδο που να μην υπολείπεται σημαντικά  του επιπέδου των 

ανδρικών ομάδων τουλάχιστον σε επίπεδο δύναμης. 

 Να προσελκύσουμε αθλητές από άλλα σπορ, στα οποία κλείνει νωρίτερα ηλικιακά 

κύκλος των ηλικιών στα πρωταθλήματα ανάπτυξης. 

Στην ηλικία των Νέων, με αυτό το διαχωρισμό ηλικιών, εμφανίζεται  η ασυνέπεια 

μεταξύ ηλικιών αναπτυξιακών πρωταθλημάτων και ηλικιών που έχουν δικαίωμα 

συμμετοχής στις Εθνικές ομάδες. Την αγωνιστική χρονιά 2017-18 θα αγωνίζονται ως έφηβοι 

οι γεν.>1.1.98 αλλά θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Εθνική ομάδα εφήβων οι γεν> 

1.1.99. Με την προϋπόθεση ότι το μεγαλύτερο μέρος της επιλογής των αθλητών έχει 

πραγματοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την 

ασυνέπεια ώστε να ενισχύσουμε το αγωνιστικό επίπεδο των πρωταθλημάτων Νέων και 

δίνοντας έξτρα κίνητρο στους αθλητές που επιλέγονται για την Εθνική ομάδα να έχουν 

ανταγωνιστεί και μεγαλύτερους σε ηλικία αθλητές από αυτού. 

Παράλληλα με αυτό τον διαχωρισμό πρέπει να είναι ελεύθερη η συμμετοχή των 

μικρότερων  ηλικιών στις μεγαλύτερες, ώστε να κάνουνε  όσο πιο  εύκολη μπορούμε τη 

συγκρότηση ομάδος.  

Ο καθορισμός των ηλικιών δεν είναι αρκετός από μόνος του ώστε να αντιμετωπίσει τα 

προβλήματα ποσότητας αγωνιστικού  πληθυσμού που έχει το ανδρικό βόλεϊ. Παράλληλα 

πρέπει να έχουμε δύο άλλους  στόχους με σειρά σημαντικότητας: 

1. Να αυξηθεί ο αριθμός των σωματείων που έχουν ενεργό  αναπτυξιακό τμήμα 

ανδρικού βόλεϊ 

2. Να αυξηθεί ο αριθμός των αγώνων που  δίνουν οι αθλητές των 2   τελευταίων 

χρόνων του εφηβικού (για τη αγωνιστική περίοδο 2013-14 οι γεν. 1994 & 1995), οι 

οποίοι έχουν αποφοιτήσει από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και έχουν 

περισσότερο χρόνο στη διάθεσή τους. 

Μέτρα που μπορεί να αυξήσουν τον αριθμό των σωματείων που έχουν τμήματα 

παίδων εφήβων είναι: 

 Σε περίπτωση μετεγγραφών σε ομάδες της Α1 ανδρών  για έφηβους και παίδες ο 

μετεγγραφόμενος αθλητής να έχει δικαίωμα συμμετοχής  μόνο στην Α1 κατηγορία. 



Στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα να έχει δικαίωμα να αγωνίζεται στα τμήματα 

υποδομής του αρχικού «μητρικού» σωματείου. Πολλές φορές αναπτυξιακά 

τμήματα σωματείων στηρίζονται σε 1-2 αθλητές. Αν αυτοί μετεγγραφούν  πολλές 

φορές αυτά τα σωματεία δε συνεχίζουν την αγωνιστική δραστηριότητά τους. 

Δυστυχώς ο περιορισμένος χρόνος που έχουμε για τις προτάσεις, δε δίνει την 

δυνατότητα να πραγματοποιηθεί καταγραφή και πιθανή συσχέτιση μεταξύ των 

μετεγγραφών που πραγματοποιούν ομάδες της Α1 για να στελεχώσουν τα 

αναπτυξιακά τμήματά τους και τον αριθμό των ενεργών σωματείων σε 

αναπτυξιακά τμήματα στην περιοχή τους. Δεν απέχει όμως από την 

πραγματικότητα η θέση ότι, όπου υπάρχει ένας «αυτοκράτορας» είναι πιθανό να 

υπολειτουργούν και να μην είναι παραγωγικά αρκετά  μικρά σωματεία. 

 Θέσπιση παραβόλου για την έκδοση ή ανανέωση δελτίου για αθλητές 

μεγαλύτερους από 35 ετών σε όλες τις κατηγορίες. Το ηλικιακό όριο και το ύψος 

του παραβόλου να διαφοροποιείται σε σχέση με την αγωνιστική κατηγορία (Α1, Α2, 

περιφερειακό πρωτάθλημα) και να τείνει αυξανόμενο για  κάθε επόμενη 

αγωνιστική χρόνια.  

Μέτρα που μπορεί να αυξήσουν τον αριθμό των αγώνων που δίνουν παιδιά 17 -  19 

ετών είναι: 

 Οι αθλητές που είναι γεννημένοι τα δύο τελευταία χρόνια των εφήβων και  έχουν 

δελτίο σε ομάδες Α1 & Α2 να έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται και σε ομάδες  

χαμηλότερης κατηγορίας. Οι αθλητές που έχουν δελτίο σε Α1 να μπορούν να 

αγωνιστούν σε ομάδα Α2 ή σε ομάδα περιφερειακού πρωταθλήματος. Οι αθλητές 

που έχουν δελτίο σε ομάδα Α2 να έχουν δικαίωμα να αγωνιστούν σε ομάδα 

περιφερειακού πρωταθλήματος.  

 

Είμαι στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις. 

Σωτήρης Δρίκος 


