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Δμμή Πεημζθαίνηζεξ

• Βειηίςζε ηςκ δοκαημηήηςκ ακάιοζεξ ηεξ αγςκηζηηθήξ  απόδμζεξ.

• Καηάιιειμ θνηηήνημ θαηεγμνημπμίεζεξ ηςκ αζιεηηθώκ 
δναζηενημηήηςκ.

• Γκημπηζμόξ αζιεμάηςκ πανόμμηαξ δμμήξ.

• Κμηκμί αγςκηζηηθμί δείθηεξ απόδμζεξ.

• Αιιειεπίδναζε ακηηπάιςκ με πανόμμημ ηνόπμ.

• Η απόδμζε επενεάδεηαη από
– ογθεθνημέκμ ακηίπαιμ
– Πμηόηεηα θαη ηύπμ ακηηπάιμο

• Η ακάπηολε ηεξ απόδμζεξ επενεάδεηαη από:
– Πμηόηεηα θαη ηύπμ ακηηπάιμο
– Δηαθμνεηηθέξ μμάδεξ επενεάδμκηαη από ίδημο ηύπμο ακηηπάιμοξ με 

δηαθμνεηηθμύξ ηνόπμοξ.



Καηεγμνίεξ αζιεηηθώκ ζοκακηήζεςκ

• Γλανηώμεκεξ από πνόκμ.

• Γλανηώμεκεξ από ζθμν.

• Γλανηώμεκεξ  από πενηόδμοξ 
πςνίξ δοκαμηθή αιιαγή.

• Κμηκόξ αγςκηζηηθόξ πώνμξ. 
Πνμζπάζεηα εηζβμιήξ.

• Δηαθμνεηηθόξ αγςκηζηηθόξ πώνμξ.
– Γλαίνεζε.

• Γκαιιαγή νόιςκ επηηηζέμεκμο 
αμοκόμεκμο ακά πενίμδμ.

οκακηήζεηξ μεηαλύ δύμ ακηηπάιςκ, είηε 
αηόμςκ, είηε δεογανηώκ, είηε μμάδςκ.



Καηεγμνημπμίεζε ηςκ αζιεηηθώκ 

ζοκακηήζεςκ ζε ζπέζε με ηεκ δμμή ημοξ.
Αζιεηηθέξ 
ζοκακηήζεηξ

Παηπκίδηα θηιέ
& ημίπμο

Παηπκίδηα 
Γηζβμιήξ

Παηπκίδηα πηοπήμαημξ
με νόπαιμ ή μπαζημύκη

Γλανηώμεκα 
από ζθμνάνηζμα πόκηςκ

Γλανηώμεκα
από ημκ πνόκμ

Γλανηώμεκα
από ηηξ εκαιιαγέξ

ηςκ πενηόδςκ



Παηπκίδηα εηζβμιήξ 
(Invasion Games)

Παηπκίδηα εηζβμιήξ

Μέζς νίρεξ
ή βμιήξ

Μέζς 
πηοπήμαημξ

Μέζς μεηαθμνάξ 
ηεξ μπάιαξ

Καιαζμζθαίνηζε Υεηνμζθαίνηζε Τδαημζθαίνηζε Πμδόζθαηνμ
Υόθεσ ζε πόνημ

ή πάγμ
Αμενηθάκηθμ
πμδόζθαηνμ

Ράγθμπη



Παηπκίδηα θηιέ θαη ημίπμο
(Net & Wall games)

Παηπκίδηα θηιέ
& ημίπμο

Παηπκίδηα 
θηιέ

Παηπκίδηα 
ημίπμο

Με ακαπήδεζε μπάιαξ
Με ακαπήδεζε &

θαηεοζείακ πηύπεμα μπάιαξ
Υςνίξ ακαπήδεζε μπάιαξ

Με ακαπήδεζε &
θαηεοζείακ πηύπεμα μπάιαξ

Σμηπμζθαίνηζε
Γπηηναπέδηα
Ακηηζθαίνηζε

Ακηηζθαίνηζε Πεημζθαίνηζε

Badminton

Πεημζθαίνηζε
ζηεκ άμμμ



Παηπκίδηα πηοπήμαημξ 
με νόπαιμ ή μπαζημύκη

(Striking & Fielding games)

Παηπκίδηα πηοπήμαημξ με νόπαιμ ή μπαζημύκη

Wicket games Base Running Games

Cricket Baseball Softball



Πεημζθαίνηζε
Υαναθηενηζηηθά

• Μμκαδηθό μμαδηθό 
άζιεμα ηεξ 
θαηεγμνίαξ net games.
– Υςνίξ ηζμπαιία.
– Κάζε αγςκηζηηθό 

επεηζόδημ έπεη 
κηθεηή & εηηεμέκμ.

– Zero sum game. 



Πεημζθαίνηζε
Ομμηόηεηεξ θαη δηαθμνέξ

• Δηαθμνέξ από ηα οπόιμηπα παηπκίδηα ηεξ θαηεγμνίαξ  
θηιέ: 
– Μόκμ μ αζιεηήξ.  Δεκ οπάνπεη πνόζζεημ όνγακμ 

(ναθέηα).
– Όπη θαη’ ακάγθε άμεζε απάκηεζε ζηεκ εκένγεηα ημο 

ακηηπάιμο. Πνμεημημαζία επίζεζεξ όπςξ ζηα 
παηπκίδηα εηζβμιήξ. 
» Ιενανπηθή  δμμή.

• ημηπεία από ηα striking games. 
Line up. Πενηζηνμθή. Κακμκηζμόξ ζέζεςκ.
Γκαιιαγή νόιςκ επηηηζέμεκμο αμοκόμεκμο. Δηθαίςμα 
ενβίξ.



Δμμή ακάπηολεξ  ζθμν.

SRV

+

- REC

+

-



Υαναθηενηζηηθά 
παηπκηδημύ.

Επίθεζη μεηά από ςποδοσή ζεπβίρ

Υποδοσή

ζεπβίρ
Πάζα Επίθεζη Μπλοκ Άμςνα Σεπβίρ

Επίθεζη μεηά από άμςνα

Ομαδικέρ επιδεξιόηηηερ / Αλληλοςσίερ 

Βαζικέρ αηομικέρ επιδεξιόηηηερ



Δείθηεξ ακάιοζεξ ηεξ αγςκηζηηθήξ 
απόδμζεξ

• Οη δείθηεξ ακάιοζεξ ηεξ αγςκηζηηθήξ απόδμζεξ (performance indicators) 
είκαη εθείκεξ μη μεηαβιεηέξ πμο απμηειμύκ έγθονμ μέηνμ ζεμακηηθώκ 
πιεονώκ ηεξ αζιεηηθήξ απόδμζεξ.

• Οη δείθηεξ απόδμζεξ μπμνμύκ κα εθθνάζμοκ απμηέιεζμα (γθμι, θαιάζη, 
πόκημξ, ιάζμξ, πόκημη ακά πνμζπάζεηεξ) ή πμηόηεηα ηεξ απόδμζεξ (πάζα, 
ηάθιηγθ, αζζίζη).

• Η ακάιοζε ηςκ αζιεηηθώκ γεγμκόηςκ επηθεκηνώκεηαη ζηα ζεμεία πμο 
παναθηενίδμοκ ηεκ αζιεηηθή επηηοπία. οκήζςξ μη δείθηεξ απόδμζεξ πμο 
εθθνάδμοκ απμηέιεζμα είκαη ζεμακηηθόηενμη ζηεκ ενμεκεία ηςκ 
απμηειεζμάηςκ.

• Οη ζογθνίζεηξ μεηαλύ μμάδςκ, μειώκ ηεξ ίδηαξ ή δηαθμνεηηθώκ μμάδςκ 
είκαη εοθμιόηενεξ όηακ μη δείθηεξ απόδμζεξ εθθνάδμκηαη ζε ακαιμγίεξ 
(επηηοπεμέκεξ επηζέζεηξ/ ζοκμιηθέξ επηζέζεηξ).



Δείθηεξ ακάιοζεξ ηεξ 
αγςκηζηηθήξ απόδμζεξ

• Πνμζεγγίζεηξ πμο έπμοκ γίκεη γηα κα 
εκημπηζζμύκ μη ζεμακηηθμί δείθηεξ ακάιοζεξ ηεξ 
απόδμζεξ είκαη:

• Γκώμε ηςκ εηδηθώκ

• Νεονςκηθά δίθηοα

• ηαηηζηηθέξ ηεπκηθέξ



Μμκάδα επηθνάηεζεξ

• Αγςκηζηηθή πενίμδμξ  ή ημονκμοά
• Αγώκαξ 
• εη

– Ιδηαηηενόηεηα βαζμμδόηεζεξ

• Αγςκηζηηθό επεηζόδημ



Γκδεηθκοόμεκμη δείθηεξ ακάιοζεξ αγςκηζηηθήξ 

απόδμζεξ γηα ηα Net & Wall Games.

Γπηηοπία-
Απμηέιεζμα

Υνμκηθή Δηάνθεηα 
αγςκηζηηθμύ επεηζμδίμο

Δεδμμέκα 
ζενβίξ

Γπηζεηηθέξ 
επαθέξ

Αμοκηηθέξ 
επαθέξ

Γθηέιεζε 
επαθώκ

Γπηιμγή 
επαθώκ

Υςνμηαληθή 
Καηακμμή 
επαθώκ

Λάζε

Πόκημη 
ζεηηθμί

Πόκημη 
ανκεηηθμί

Άιιμη δείθηεξ



Γκδεηθκοόμεκμη δείθηεξ ακάιοζεξ αγςκηζηηθήξ 
απόδμζεξ γηα ηα Net & Wall Games

• Λόγς ηεξ μεηθηήξ δμμήξ ηεξ Πεημζθαίνηζεξ 
πνεζημμπμημύμε δείθηεξ θαη από ηηξ άιιεξ 
θαηεγμνίεξ αζιεηηθώκ ζοκακηήζεςκ.

• Κίκεζε μπάιαξ ζημ πώνμ ημο γεπέδμο (1ε & 2ε 
επαθή)

• Θέζεηξ θαη θηκήζεηξ παηθηώκ (ζέζε παζαδόνμο, 
θηκήζεηξ  θεκηνηθώκ επηζεηηθώκ, ζέζεηξ 
αμοκμμέκςκ)



Αγςκηζηηθμί δείθηεξ 
Πεημζαθίνηζεξ

• Γεκηθμί αγςκηζηηθμί δείθηεξ.
• πεηηδόμεκμη με ηηξ ηεπκηθέξ επηδεληόηεηεξ.
• πεηηδόμεκμη με ηεκ αγςκηζηηθή ηαθηηθή.
• πεηηδόμεκμη με ηηξ αιιειμοπίεξ ηεξ 

Πεημζθαίνηζεξ.



Γεκηθμί αγςκηζηηθμί δείθηεξ

• θμν αγώκα

• θμν ζεη
– Γπημένμοξ ζθμν ζημοξ 8,16, 20 πόκημοξ.

• Υνμκηθή δηάνθεηα αγώκα, ζεη, αγςκηζηηθώκ 
επεηζμδίςκ.

• Ανπηθέξ πενηζηνμθέξ μμάδςκ. Ανηζμόξ 
πενηζηνμθώκ.

• οκμιηθόξ ανηζμόξ επακαιήρεςκ ηςκ δελημηήηςκ.

• Σνόπμξ επίηεολεξ πόκηςκ - Πνμθίι πόκημο
– Scoring skills (επίζεζε, ζενβίξ, μπιμθ, ιάζε ακηηπάιςκ).



Αλημιόγεζε Σεπκηθώκ 
δελημηήηςκ

• οκδέεηαη με ημ πόζμ θαιά εθηειμύκηαη μη ηεπκηθέξ δεληόηεηεξ θαηά ηε 
δηάνθεηα ηςκ αζιεηηθώκ ζοκακηήζεςκ.

• Α κ α ι μ γ ί ε ξ ζεηηθώκ θαη ανκεηηθώκ εκενγεηώκ.

• Πνόβιεμα: μη ηεπκηθέξ δεληόηεηεξ δεκ έπμοκ απμηέιεζμα, α π ό ι ο η α  
ζ ε η η θ ό  ή  α ν κ ε η η θ ό , θάζε θμνά.

• Δεκ ιαμβάκεηαη οπ’ όρηκ μ βαζμόξ ηεξ δ ο ζ θ μ ι ί α ξ ηεξ δεληόηεηαξ θαη 
μη  ζ ο κ ζ ή θ ε ξ θαηά ηηξ μπμίεξ εθηειείηαη.

• Η απμηειεζμαηηθόηεηα ηςκ αζιεηώκ δηαθμνεηηθώκ ε π η π έ δ ς κ θαη 
θ ύ ι μ ο , θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ αζιεηηθήξ απόδμζεξ ζε δηαθμνεηηθέξ 
θαηαζηάζεηξ είκαη ζεμακηηθόξ ενεοκεηηθόξ ημμέαξ ηεξ Ακάιοζεξ ηεξ 
Αζιεηηθήξ Απόδμζεξ.

• Scoring skills
• Non scoring skills or Non scoring but losing skills.



ενβίξ

• % ιαζώκ, %άζζςκ.

• Μέζμξ όνμξ ηςκ εκενγεηώκ.
– Πνόβιεμα! 

• Ακαιμγία ιαζώκ πνμξ άζζμοξ, ή 
ακαιμγία άζζςκ πνμξ ιάζε.
– Κάπμημη δείθηεξ εηδηθά ζε μηθνέξ 

μμκάδεξ μέηνεζεξ ημο παηπκηδημύ 
(ζεη ή μαηξ) είκαη μεδεκηθμί.

• Υνόκμξ πηήζεξ μπάιαξ.

Δείθηεξ αλημιόγεζεξ 
ηεπκηθώκ επηδελημηήηςκ



Τπμδμπή ζενβίξ

• % ιαζώκ, % θαιώκ οπμδμπώκ, % 
άνηζηςκ οπμδμπώκ, % θαιώκ + 
άνηζηςκ οπμδμπώκ, μέζμξ όνμξ 
(πνόβιεμα). 

– Τπάνπεη ε δοκαηόηεηα κα μεηςζεί 
ημ εύνμξ ηεξ θιίμαθαξ 
θαηαγναθήξ θαηά μηα θιίμαθα. 
Καιέξ & άνηζηεξ οπμδμπέξ 
ζπεηίδμκηαη ημ ίδημ με ημ 
απμηέιεζμα.

– Ακηίζημηπα επενεάδεηαη θαη ε 
θιίμαθα ημο ζενβίξ, γηαηί μη 
θιίμαθεξ ζενβίξ θαη οπμδμπήξ 
είκαη ακηίζηνμθεξ.

Δείθηεξ αλημιόγεζεξ 
ηεπκηθώκ επηδελημηήηςκ



Γπίζεζε

• %  ιαζώκ, % μπιμθανηζμέκςκ, % 
άνηζηςκ, μέζμξ όνμξ (πνόβιεμα).

– ύκμιμ
– Γπίζεζε μεηά από οπμδμπή
– Γπίζεζε μεηά από άμοκα.

• Ακαιμγία άνηζηςκ/ παμέκςκ  
επηζέζεςκ

– Κάπμημη δείθηεξ εηδηθά ζε μηθνέξ 
μμκάδεξ μέηνεζεξ ημο παηπκηδημύ (ζεη 
ή μαηξ) είκαη μεδεκηθμί.

• Απμηειεζμαηηθόηεηα επίζεζεξ [% 
άνηζηςκ-(% ιακζαζμέκςκ+% 
μπιμθανηζμέκςκ)].

– ύκμιμ
– Γπίζεζε μεηά από οπμδμπή
– Γπίζεζε μεηά από άμοκα.

Δείθηεξ αλημιόγεζεξ 
ηεπκηθώκ επηδελημηήηςκ



Μπιμθ

• Μία αμοκηηθή εκένγεηα πμο μπμνεί 
κα δώζεη πόκημ.

• Ανηζμόξ  επηηοπεμέκςκ μπιμθ 
ζηε μμκάδα (ζεη, μαηξ) ημο 
παηπκηδημύ.

• Μπιμθ ακά ζεη.
– Δηαθμνεηηθόξ ανηζμόξ  πόκηςκ 

μεηαλύ ηςκ ζεη(tie –break, 
πανάηαζε ζεη).

• Ακαιμγία ηςκ πόκηςκ από μπιμθ 
ζημ ζύκμιμ ηςκ θαηαθηεζέκηςκ 
πόκηςκ.

• Γκαιιαθηηθά:
– Γπηηοπεμέκμ μπιμθ
– Μπιμθ θαη ε μπάια ζηεκ μμάδα πμο 

μπιόθανε
– Μπιμθ θαη ε μπάια ζηεκ μμάδα πμο 

έθακε επίζεζε
– Απμηοπεμέκμ μπιμθ

Δείθηεξ αλημιόγεζεξ 
ηεπκηθώκ επηδελημηήηςκ



Άμοκα

• Δύζθμιε αλημιόγεζε. Σεπκηθή 
αλημιόγεζε.  Δεκ είκαη μναηό 
ημ απμηέιεζμα. 

• οκήζςξ αλημιμγμύκηαη μόκμ 
μη επαθέξ.

• Δοζθμιία κα απμδμζεί  ημ 
ιάζμξ ζε ζογθεθνημέκμ παίθηε, 
όηακ δεκ οπάνπεη επαθή.

• Ακηίζηνμθε θιίμαθα με ηεκ 
επίζεζε.

Δείθηεξ αλημιόγεζεξ 
ηεπκηθώκ επηδελημηήηςκ



Πάζα γηα επίζεζε. 

• Δύζθμιε αλημιόγεζε. 
Βίκηεμ θαη γκώζε 
ιεηημονγίαξ ηεξ μμάδαξ.

• Μέζμδμη αλημιόγεζεξ ηεξ 
πάζαξ γηα επίζεζε:
– Πμηόηεηα πάζαξ

– Απόζηαζε από ημκ 
θηιέ

– Σύπμξ (πνόκμξ) πάζαξ
– Υνόκμξ πηήζεξ 

μπάιαξ

Δείθηεξ αλημιόγεζεξ 
ηεπκηθώκ επηδελημηήηςκ



Δείθηεξ ηαθηηθήξ

• Καηεύζοκζε ζενβίξ
• Καηεύζοκζε οπμδμπήξ.
• Καηεοζύκζεηξ επηζεηηθώκ.
• Καηακμμή παζαδόνμο.
• Απεηιή θεκηνηθμύ επηζεηηθμύ ζηεκ 

επίζεζε

Υανημγνάθεζε  ηεξ 
επηθάκεηαξ ημο 

γεπέδμο.



Δείθηεξ ηαθηηθήξ

• Καηεύζοκζε ζενβίξ
• Καηεύζοκζε οπμδμπήξ.
• Καηεοζύκζεηξ επηζεηηθώκ πηοπεμάηςκ.
• Καηακμμή παζαδόνμο.
• Απεηιή θεκηνηθμύ επηζεηηθμύ ζηεκ επίζεζε

• Παναηήνεζε, 
θονίςξ μέζς 
βίκηεμ & 
θαηαγναθήξ 



Υανημγνάθεζε γεπέδμο



Υανημγνάθεζε γεπέδμο

• ημηπεία πμο βαζίδμκηαη ζε μία πανημγνάθεζε  ηεξ επηθάκεηαξ ημο 
γεπέδμο απαηημύκ πενηζζόηενα δεδμμέκα από ζημηπεία πμο 
ακαιύμοκ πενηγναθηθά ημοξ δείθηεξ απόδμζεξ. 

• 4 ζημηπεία (4W) είκαη απαναίηεηα γηα ηεκ  πιήνε θαηαγναθή μίαξ 
εκένγεηαξ.
– Παίθηεξ (who)
– Θέζε (where)
– Γίδμξ εκένγεηαξ (what)
– Υνόκμξ ή ζθμν (when).



Δείθηεξ μμαδηθήξ απόδμζεξ ζηηξ 
αιιειμοπίεξ ηεξ Πεημζθαίνηζεξ

• % side out= πόκημη πμο θενδήζεθακ μεηά από οπμδμπή ζενβίξ/ 
ζύκμιμ ζενβίξ ακηηπάιμο Υ 100%
– % Side out=[πόκημη πμο θενδήζεθακ μεηά από οπμδμπή ζενβίξ/ 

(ζύκμιμ ζενβίξ ακηηπάιμο- παμέκα ζενβίξ ακηηπάιμο)] π 100%

– % Side out=[πόκημη πμο θενδήζεθακ μεηά από οπμδμπή ζενβίξ μόκμ με 
1ε επίζεζε/ (ζύκμιμ ζενβίξ ακηηπάιμο- παμέκα ζενβίξ ακηηπάιμο)] 
Υ100%

• % break point= πόκημη πμο θενδήζεθακ μεηά από ζενβίξ/ 
ζύκμιμ ζενβίξ Υ 100%  

• ύκμιμ, ακά πενηζηνμθή, ακά match-up.



Πμζμζηηαίεξ ακαιμγίεξ & 
Πηζακόηεηεξ

• Η πηζακόηεηα επηηοπεμέκεξ ή απμηοπεμέκεξ 
εθηέιεζεξ μίαξ επηδεληόηεηαξ ή μη ηαθηηθέξ επηιμγέξ  
μπμνμύκ  κα πμζμηηθμπμηεζμύκ.

– 40% επίζεζε, 60% οπμδμπή, 35% επίζεζε από δώκε 3.

• Μπμνεί κα πμζμηηθμπμηεζεί ε πηζακόηεηα 
επηθνάηεζεξ ζε μία αιιειμοπία ημο 
παηπκηδημύ. 
– 60% side-out, 37% break point.



% break point A=p
% break point B=q

SRV

+

- REC

+

-



αξ εοπανηζηώ  γηα ηεκ πνμζμπή ζαξ.

Γνςηήζεηξ.


