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I

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Γιώργος Αριστείδης: Μελέτη της οργανωμένης επιθετικής τακτικής των ομάδων 

καλαθοσφαίρισης στα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα 2003 και 2005.

(Υπό τη επίβλεψη του Επίκουρου καθηγητή κ. Τσαμουρτζή Ευάγγελου)

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η ανάλυση της επιθετικής τακτικής και η 

σύγκριση των εθνικών ομάδων καλαθοσφαίρισης που συμμετείχαν στα Ευρωπαϊκά 

πρωταθλήματα του 2003 και 2005. Για την πραγματοποίηση της έρευνας 

καταγράφηκαν 48 αγώνες καλαθοσφαίρισης των εθνικών ομάδων που συμμετείχαν στο 

ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στη Σουηδία το 2003 και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στη 

Σερβία-Μαυροβούνιο το 2005. Για την ανάλυση των αγώνων χρησιμοποιήθηκε το 

πρόγραμμα για Η/Υ BasketAS (Basket Analyse-System). Για την στατιστική 

επεξεργασία των δεδομένων, από το στατιστικό πακέτο SPAD 3.21, χρησιμοποιήθηκαν 

η ανάλυση αντιστοιχιών (correspodance) με προγράμματα ομαδοποίησης 

(classification). Επίσης, από το στατιστικό πακέτο SPSS 8.00, έγινε έλεγχος 

ανεξαρτησίας των τιμών με το μη παραμετρικό τεστ χ (chi-square) κατανομή. Από τα 

αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε ότι: η οργανωμένη επίθεση υπήρξε η κυρίαρχη 

μορφή επίθεσης στην τακτική των ομάδων, χωρίς σημαντικές διαφορές μεταξύ νικητών 

και ηττημένων. Οι παίκτες που ανέλαβαν την εκδήλωση των περισσοτέρων επιθέσεων 

ήταν οι οργανωτές και οι κεντρικοί παίκτες, ενώ το περιφερειακό παιχνίδι κυριάρχησε 

του παιχνιδιού κοντά στο καλάθι στις οργανωμένες επιθέσεις. Κυρίαρχες μορφές 

συνεργασίας στη επίθεση αναδείχθηκαν το σκριν στον παίκτη με τη μπάλα, οι 

καταστάσεις 1 εναντίον 1, η διείσδυση και πάσα στο καλάθι, καθώς και η συνεργασία 

κεντρικού - περιφερειακού παίκτη. Οι νικητές χαρακτηρίστηκαν από καλύτερα 

ποσοστά στις βολές, περισσότερα εύστοχα σουτ δύο πόντων, περισσότερα κερδισμένα 

φάουλ και λιγότερα λάθη έναντι των ηττημένων. Οι κεντρικοί παίκτες 

πραγματοποίησαν τα περισσότερα εύστοχα δίποντα και κέρδισαν τα περισσότερα 

φάουλ, ενώ οι οργανωτές τα έκαναν τα περισσότερα λάθη. Τέλος, οι επιθέσεις 

πραγματοποιήθηκαν εναντίον προσωπικής άμυνας στο 1/4 του γηπέδου, που αποτέλεσε 

την κυρίαρχη μορφή άμυνας όλων των ομάδων.

Λέξεις κλειδιά: επιθετική τακτική, οργανωμένη επίθεση, επιθετικές συνεργασίες.
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II

ABSTRACT

Giorgos Aristidis: Study of the organised offensive tactic of the basketball teams in 

the European championships of 2003 and 2005.

(Under the supervision of Assistant Professor Mr Tsamourtzis Evangelos)

The aim of the present research was the analysis of the offensive tactic and the 

comparison among the national basketball teams that participated in the European 

championships of 2003 and 2005. For the realisation of the research 48 basketball 

games among the national teams that participated in the European championship in 

Sweden in 2003 and in the European championship in Serbia-Montenegro in 2005 

were recorded. For the game analysis the PC program BasketAS (Basket Analyze - 

System) was used. For the statistical elaboration of the data, from the statistical packet 

SPAD 3.21, the analysis of correspodance through classification programs was used. 

Also, from the statistical packet SPSS 8.00, the control of the prices’ independence 

was conducted with the non-parametric test x (chi - square) distribution. The results 

of the research showed that: the control offense was the dominant form of attack in 

the tactic of teams, without any important differences between winners and losers. 

The players who carried out most of the offenses were the organizers and the central 

players, while the outside game dominated over the inside game in the organised 

attacks. The dominant forms of collaboration in the attack were the pick-and-roll, 1 to 

1 situations, split and pass, as well as the collaboration between central - regional 

player. The winners were characterized by better percentages in free throw shots, two 

point shots, fouls gained and turnovers avoided in relation to the losers. The central 

players conducted the most successful two point shots and they gained the most fouls, 

while the organizers made the most errors. Finally, the offenses were conducted 

against personal defence in the 1 /4 of the court, which constituted the dominant form 

of defence for all teams.

Key words: offensive tactic, set play, offensive collaborations.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ 

ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

2003 ΚΑΙ 2005.

1.1. Ερευνητική προσέγγιση του προβλήματος

Η καλαθοσφαίριση είναι ένα άθλημα το οποίο εξελίσσεται με γρήγορους 

ρυθμούς και κάθε παίκτης θα πρέπει να προπονείται σκληρά ώστε να μην μένει πίσω 

από τους υπόλοιπους παίκτες (Kazlauskas, 2005). Για πολλά χρόνια στην εθνική 

ομάδα της Αμερικής, όταν αυτή συμμετείχε σε διεθνή τουρνουά, δεν αγωνίζονταν οι 

καλύτεροι Αμερικάνοι παίκτες του NBA, πράγμα που δήλωνε τη μεγάλη διαφορά 

ποιότητας Αμερικής και Ευρώπης, αλλά και των άλλων διεθνών χωρών. Από τότε 

πολλά έχουν αλλάξει. Τα τελευταία χρόνια η εθνική ομάδα της Αμερικής αποτελείται 

από την ελίτ των Αμερικάνων παικτών του NBA, οι οποίοι δυσκολεύονται να 

κερδίσουν τις υπόλοιπες διεθνείς εθνικές ομάδες. Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι φορές 

που Ευρωπαϊκές εθνικές ομάδες έχουν κερδίσει την Αμερική. Η παγκόσμια και 

Ευρωπαϊκή καλαθοσφαίριση έχουν παρουσιάσει μεγάλη πρόοδο και αυτό φαίνεται 

από τις τελευταίες Ευρωπαϊκές διοργανώσεις της FIBA, τα τελευταία παγκόσμια 

πρωταθλήματα άλλα και τους Ολυμπιακούς αγώνες. Όλα τα παραπάνω 

επιβεβαιώνονται και από το γεγονός ότι σε πολλές ομάδες του NBA πρωταγωνιστούν 

Ευρωπαίοι παίκτες.

Κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του 2001 στην Τουρκία, οι 

ηγέτες των εθνικών ομάδων, όπως ο Νοβίσκι, ο Κιριλένκο, ο Στογιάκοβιτς και ο 

Γκασόλ, αναλάμβαναν το σύνολο των επιθέσεων και είχαν την ευθύνη να οδηγούν τις 

ομάδες τους σε όλους τους αγώνες (Kazlauskas, 2005). Οι υπόλοιποι παίκτες 

λειτουργούσαν βάση του τρόπου παιχνιδιού αυτών των παικτών. Το ίδιο συνέβαινε 

και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2002. Μεγάλο ποσοστό της επιτυχίας ή της 

ήττας των εθνικών ομάδων εξαρτιόταν από την απόδοση των παικτών που ήταν 

ηγέτες των ομάδων τους. Η ικανότητα των παικτών ηγετών, σαν κύριος παράγοντας, 

ήταν εμφανής στα κρίσιμα παιχνίδια και στα τελευταία λεπτά των αγώνων.

Στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2003 στη Σουηδία και Ολυμπιακούς αγώνες 

του 2004 στην Αθήνα τα πράγματα άλλαξαν. Οι ομάδες που ξεχώρισαν επέδειξαν 

ομαδική προσπάθεια και ομαδικό παιχνίδι στην επίθεση, όπως η Λιθουανία, η Ιταλία 

και η Αργεντινή. Ακόμη περισσότερο η ομαδική δουλειά προβλήθηκε και ξεχώρισε 

στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2005 στη Σερβία, από την Ελληνική εθνική ομάδα.
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2

Δεν ήταν τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι κατάφερε να κερδίσει την Γαλλία δύο 

φορές, η οποία είχε παίκτες του NBA, και στον τελικό την Γερμανία του Νοβίνσκι με 

σχετική άνεση. Η Ελληνική εθνική ομάδα στήριξε την τακτική της και στους δώδεκα 

παίκτες της, και παρουσίασε ένα εκπληκτικό σύνολο στην αμυντική λειτουργία της 

(Giannakis, 2005). Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό πως ξεχώρισαν οι ομάδες που 

παρουσίασαν ένα οργανωμένο σύνολο με ομαδικό παιχνίδι, έναντι των ομάδων που 

ακολούθησαν μια μονοδιάστατη επιλογή τακτικής, η οποία στηρίχθηκε σε έναν ή δύο 

παίκτες αστέρες.

1.2. Γενικά περί επιθετικής τακτικής

Η πίεση για νίκη επηρεάζει άμεσα αθλητές και προπονητές στον αθλητισμό, με 

αποτέλεσμα οι προπονητές να προσπαθούν πάντα να παράγουν προγράμματα νίκης. 

Αυτές οι παρεμβατικές συμπεριφορές συμπεριλαμβάνουν τον σχεδίασμά της ομάδας, 

κατά τον οποίο οι προπονητές βοηθούν τους αθλητές μέσα από την ανάλυση των 

πληροφοριών να θέσουν ρεαλιστικούς στόχους. Οι στρατηγικές και οι τακτικές 

αναλύσεις στην καλαθοσφαίριση αποτελούν σημαντικούς παράγοντες, που 

επηρεάζουν τις αποφάσεις των προπονητών (Duke, 1991). Η στρατηγική μπορεί να 

παρουσιαστεί με την εφαρμογή των αρχών τακτικής της ομάδας σε παιχνίδια, όπου 

εξαναγκάζεται ο αντίπαλος να παίξει όπως θέλει η ομάδα, να κάνει ενέργειες που δεν 

θέλει να γίνουν, ακόμη και με την ετοιμότητα σε απρόβλεπτες καταστάσεις (Wooden, 

1966). Πιο συγκεκριμένα, οι τακτικές περιλαμβάνουν συγκεκριμένες μορφές 

επίθεσης και άμυνας (Duke, MacLean & Corlett, 1992).

Τα τελευταία χρόνια οι προπονητές καλαθοσφαίρισης, έχουν αναπτύξει τρεις 

κύριες κατηγορίες επίθεσης:

α) Σχεδιασμένες επιθέσεις, που αποτελούνται από διάφορα παιχνίδια (plays). Κατά 

την εκτέλεση αυτών των παιχνιδιών οι παίκτες πρέπει να ακολουθήσουν 

συγκεκριμένες διόδους, για να βοηθήσουν ένα συγκεκριμένο παίκτη να μείνει 

ανοικτός και να δεχθεί την μπάλα σε μια περιοχή, όπου μπορεί να σημειώσει πόντους. 

Ο τρόπος που συνεργάζονται οι παίκτες είναι προκαθορισμένος (Κιουμουρτζόγλου,

1994).

β) Ανεξάρτητη επίθεση, όπου οι παίκτες έχουν ελευθερία να κινούνται στο γήπεδο 

και δεν απαιτείται να περιορίζονται σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως στις 

σχεδιασμένες επιθέσεις (Brady, 1999; Wilkes, 1982).
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γ) Επιθέσεις συνέχειας, όπου οι παίκτες κινούνται βάσει προκαθορισμένου σχεδίου, 

που δίνει στον παίκτη με την μπάλα τη δυνατότητα επιλογής, ενώ ο παίκτης χωρίς τη 

μπάλα ακολουθεί μια προκαθορισμένη διαδρομή. Αν και η επίθεση σκοπεύει να δίνει 

σε κάθε παίκτη σημαντική ελευθερία και αυθορμητισμό, είναι σημαντικό να 

εκτελεστούν σωστά οι βασικές αρχές της επίθεσης κάτω από συγκεκριμένους 

κανόνες (Alford, 1998; Knight, 1994; Smith, 1981).

Η μείωση του χρόνου επίθεσης είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση του ρυθμού 

και κατά συνέπεια την αύξηση της γρήγορης επίθεσης, οδηγώντας στην αναζήτηση 

νέων και γρηγορότερων συνεργασιών. Καθώς λοιπόν το παιχνίδι στη επίθεση έγινε 

γρηγορότερο οι προπονητές ανέπτυξαν και χρησιμοποίησαν περισσότερο τις 

συνεργασίες στη περιφέρεια μιας και το παιχνίδι με τον κεντρικό απαιτεί περισσότερο 

χρόνο για να οργανωθεί αποτελεσματικά (Gillen, 1993). Μια γρήγορη επιθετική 

συνεργασία στην περιφέρεια αποτελεί το σκριν στον παίκτη με τη μπάλα, η οποία 

χρησιμοποιείται από όλες τις ομάδες στη σημερινή καλαθοσφαίριση, καθώς 

δημιουργεί πολλές καταστάσεις για ελεύθερο σουτ από κοντινή και μακρινή 

απόσταση σε σχέση με το καλάθι, και αντιμετωπίζεται δύσκολα από την άμυνα 

(Fillipovski, 2005; Ivanovic, 2004; Osiepka, 2004; Ratgeber, 2004).

To περιφερειακό παιχνίδι είναι μια επιλογή της οργανωμένης επίθεσης, όπου οι 

ομάδες στηρίζονται κυρίως σε σουτ από μέση και μακρινή απόσταση. Ωστόσο η 

εξάρτηση από μακρινές πάσες και σουτ θεωρείται γενικά φτωχή στρατηγική από 

πολλούς προπονητές (Gundy, 1993; Zeravitsa & Pavlovits, 1990), αλλά και από 

ερευνητές (Schunk, 1994). Αντίθετα η πάσα και το σουτ από το low post, αλλά και η 

επίθεση μετά την επιστροφή της πάσας έξω, είναι καλύτερη στρατηγική και 

υποστηρίζεται από πολλούς σύγχρονους συγγραφείς (Brown, 1995; Frohman, 1993; 

Knight, 1985; Mikes, 1988; Μπαμπούσκιν, 1991; Nelson, 1989; Smith & Spear, 

1981).

To αν ένα σουτ είναι καλό ή όχι καθορίζεται από την πίεση που έχουμε 

δημιουργήσει στην άμυνα, από την απόσταση που γίνεται και από τα ατομικά 

χαρακτηριστικά του παίκτη. Πολλά εξαρτώνται από την ικανότητα του παίκτη στο 

σουτ. Για μερικούς παίκτες ένα σουτ από τα έξι μέτρα με λίγη πίεση από τον 

αντίπαλο είναι πολύ καλύτερο από ότι ένα σουτ κοντά στο καλάθι μέσα σε πολλούς 

αντιπάλους. Η επίθεσή μας είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνει τη 

δυνατότητες για σουτ σε όλους τους παίκτες. Ο Brown (1995), αναφέρει ότι οι ψηλοί 

παίκτες πρέπει να εξασκούνται σε όλες τις θέσεις και πλευρές του γηπέδου, εκτός από
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τη θέση του play guard. Μόνο μερικές φορές τους επιτρέπουμε να παίξουν στη θέση 

αυτή, για να κατανοήσουν καλύτερα πόσο σημαντικό είναι για το χειριστή της 

μπάλας να έχει καλή γωνία με τον παίκτη, στον οποίο θα δώσει τη μπάλα, καθώς 

επίσης και το πόσο δύσκολη είναι η δουλειά του παίκτη που κάνει την πάσα.

Ανεξαρτήτως με το ποιο επιθετικό σύστημα ακολουθείται η ομάδα πρέπει να 

καταλήγει σε σωστά σουτ, είτε κάνοντας αργές επιθέσεις είτε τρέχοντας (Fratello, 

1996). Το αν ένα σουτ είναι καλό ή όχι καλό καθορίζεται από την πίεση που έχει 

δημιουργήσει στην άμυνα, από την απόσταση που γίνεται και από τα ατομικά 

χαρακτηριστικά του παίκτη (Smith, 1981). Κάθε παίκτης πρέπει να ξέρει το τι 

ποσοστό έχει από κάθε θέση μέσα στο γήπεδο. Για μερικούς παίκτες ένα σουτ από τα 

6 μέτρα με λίγη πίεση από τον αντίπαλο, είναι πολύ καλύτερο από ότι ένα σουτ κοντά 

στο καλάθι μέσα σε πολλούς αντιπάλους. Σύμφωνα με τον Knight, (1983) όσον 

αφορά την επίθεση πρέπει να διδαχθούν τέσσερα σημαντικά πράγματα. 1.Επιλογή 

του σουτ, 2.Χειρισμός της μπάλας, 3.Η ικανότητα του να παίξεις χωρίς τη μπάλα, 4.Η 

δημιουργία διαδρόμων προς το καλάθι.

Συμπερασματικά, όσον αφορά την επίθεση, από τη διεθνή βιβλιογραφία 

φαίνονται οι διαφορετικές απόψεις για τον τρόπο ανάπτυξης της επίθεσης. Σε κάθε 

περίπτωση ο προπονητής για να διαμορφώσει μια φιλοσοφία πρέπει να λάβει υπόψη 

του την ατομική τεχνική των παικτών του (Wissel, 1994). Η αναγκαιότητα στην 

επίθεση να γνωρίζουν οι παίκτες σωστά τις θεμελιώδεις αρχές, δημιουργεί σύμφωνα 

με τον (Riley, 1993) τον πλήρη παίκτη. Αθλητές οι οποίοι διακρίθηκαν στην επίθεση, 

δούλευαν σκληρότερα από οποιονδήποτε στην προπόνηση, κυρίως στις βασικές 

αρχές του παιχνιδιού (Newell, 1994). Η εκτέλεση και η χρησιμοποίηση των 

θεμελιωδών επιθετικών αρχών θα πρέπει να είναι σε καθημερινή βάση στα 

προπονητικά προγράμματα, έτσι ώστε οι παίκτες να είναι αποτελεσματικοί (Pitino, 

1994). Οι αρχές αυτές περιλαμβάνουν όλα τα βασικά στοιχεία με μπάλα ή χωρίς 

μπάλα (Τσιτσκαρης & Χατζηαθανασίου, 1992) και η μερική τακτική που 

περιλαμβάνει κινήσεις 2 εναντίον 2, 3 εναντίον 3 και 4 εναντίον 4 τόσο στην άμυνα 

όσο και την επίθεση (Τσαμουρτζής, 2002).

1.2.1. Διαχρονικές επιθέσεις

Οι επιθετικές τακτικές που χρησιμοποιούνται στο σημερινό μπάσκετ, δεν είναι 

εντελώς καινούργιες. Πολλά από τα επιθετικά συστήματα που εμφανίστηκαν στις 

δεκαετίες του 50, 60 και 70 αποτελούν ακόμη και σήμερα ουσιαστικές λύσεις για
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τους προπονητές, με τις σύγχρονες προσαρμογές τους. Ως εκ τούτου, κρίνεται 

σκόπιμη μια αναφορά στις διαχρονικές αυτές επιθέσεις που τόσο βοήθησαν στην 

εξέλιξη της επιθετικής τακτικής του μπάσκετ.

Η επίθεση της αντίστροφης ενέργειας. Το σύστημα αυτό, έγινε γνωστό διεθνώς 

με το όνομα reverse action και χρησιμοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία από τους John 

Benighton και τον Pete Newel. Στο σύστημα αυτό, έχουμε ταυτόχρονη απειλή της 

άμυνας από την κίνηση give- and- go και από το σκριν της αδύνατης πλευράς 

(Αναστασιάδης, 1994).

Η επίθεση Shuffle. Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Bruce Drake 

προπονητή του πανεπιστημίου της Oklahoma, και βελτιώθηκε από τον Bob Spear 

στον οποίο χάρισε πολλές επιτυχίες όταν το χρησιμοποίησε στην ομάδα του. Η 

επίθεση Shuffle βασίζεται στο ομαδικό παιχνίδι, στο κοντρόλ της μπάλας και στην 

κίνηση των παικτών, καθώς και σε μια συνεχή ροή παιχνιδιών που δίνουν πολλές 

δυνατότητες για σκοράρισμα (Smith & Spear, 1981).

Η επίθεση Flex. Χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ στη δεκαετία του 80. Η επίθεση 

στην κλασσική της μορφή είναι μια επίθεση συνέχειας, που εμπλέκει και τους πέντε 

αγωνιζόμενους παίκτες στην επιθετική δράση. Δημιουργεί σύγχρονη κίνηση μπάλας 

και παικτών, ασκώντας μεγάλη πίεση στην άμυνα. Σαν βασική της αρχή, η επίθεση 

flex έχει το κόψιμο στην τελική γραμμή, αφού χρησιμοποιηθεί ένα πίσω σκριν (back 

screen) και ένα κάτω σκριν (down screen) στον παίκτη που έκανε το πίσω σκριν 

(screen to screener). Οι δύο αυτές συνεργασίες, που είναι βασικές για τη λειτουργία 

της επίθεσης flex, και η συνεχής μεταφορά της δράσης από την αριστερή στη δεξιά 

πλευρά, αναγκάζουν την άμυνα σε συνεχή κίνηση και προσαρμογή, υποχρεώνοντας 

τους ψηλούς αμυντικούς παίκτες να απομακρύνονται από το καλάθι και τους 

περιφερειακούς να παίζουν άμυνα στη χαμηλή θέση του κεντρώου (Φώσκολος,

1995).

Η επίθεση UCLA. Δίνει τη δυνατότητα συνεργασίας δύο ή τριών παικτών, 

χρησιμοποιώντας το σκριν του high post, συνηθέστερα από τους ψηλούς παίκτες. 

Έτσι πετυχαίνεται η εύκολη κυκλοφορία της μπάλας. Ακολουθούν κάτω σκριν (down 

screen) και τυφλά σκριν (up screen) και από την μια και από την άλλη πλευρά 

ταυτόχρονα.

Η επίθεση Wheel. Μια ακόμη πολύ γνωστή επίθεση, που έχει και αυτή τους 

ίδιους επιθετικούς στόχους με τις προηγούμενες, χρησιμοποιεί μονά και διπλά screen 

και στοχεύει σε εύστοχα σουτ από κοντινή, αλλά και μέση απόσταση. Η επιτυχία της
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συνίσταται στην υπομονετική κίνηση της μπάλας και στον συντονισμό των παικτών 

(Κιουμουρτζόγλου, 1994).

Η επίθεση Double Stack. Η επίθεση αυτή έγινε δημοφιλής στη δεκαετία του 

70 και παραμένει και στις μέρες μας, μιας και χρησιμοποιείται από πολλούς 

προπονητές. Ο καλύτερος χειριστής (point guard) έχει την μπάλα στα χέρια του την 

περισσότερη ώρα. Τοποθετούνται οι ψηλοί παίκτες κοντά στο καλάθι, έχοντας την 

ευκαιρία για κοντινές επιθέσεις, είτε αυτές προέρχονται από τους περιφερειακούς 

παίκτες, είτε προέρχονται από παίκτες μέσα στη ρακέτα. Είναι πολύ δύσκολο να γίνει 

παγίδα στην επίθεση αυτή, γιατί οποιαδήποτε πάσα θα αποτελέσει πάσα για σουτ.

Η επίθεση 1-4. Η ονομασία της προέρχεται από το γεγονός ότι έχει, στην 

αρχική της τοποθέτηση, τέσσερις παίκτες στην ίδια ευθεία. Χρησιμοποιήθηκε πάρα 

πολύ από τη δεκαετία του 60 μέχρι σήμερα, από τον Dean Smith στο πανεπιστήμιο 

της North Carolina καθώς και στην Ευρώπη από πολλές Ιταλικές ομάδες. Δίνει τη 

δυνατότητα στην επίθεση για γρήγορο σουτ, με λίγες πάσες και με καλή κάλυψη στο 

επιθετικό ριμπάουντ. Ίσως το πιο σημαντικό πλεονέκτημα της επίθεσης αυτής είναι η 

αποτελεσματικότητά της εναντίον πιεστικής άμυνας.

Passing game ή Motion offense. Η motion offense δίνει τη δυνατότητα 

συνεχούς κίνησης από τη μια επιθετική προσπάθεια στην άλλη, χωρίς να χρειαστεί να 

στηθεί από την αρχή η ομάδα. Η επίθεση αυτή έγινε πολύ δημοφιλής στη δεκαετία 

του 60 και τώρα θεωρείται η πιο συνηθισμένη και διαδεδομένη επιθετική κίνηση στο 

μπάσκετ. Εμφανίζεται με δυο μορφές, κίνηση των παικτών με σκριν και κίνηση χωρίς 

σκριν, οι οποίες είναι εξίσου αποτελεσματικές και δύσκολες στην αντιμετώπιση τους 

από την άμυνα.

Παρατηρώντας τις διαχρονικές αυτές επιθέσεις, φαίνεται πως αποτελούν 

ακόμη και σήμερα για πολλούς προπονητές την κύρια επιθετική τους τακτική, ενώ 

για άλλους, πηγή για την δημιουργία επιθετικών συστημάτων που ταιριάζουν στο 

ανάλογο έμψυχο υλικό των ομάδων τους.

1.3. Σχετικές με το θέμα της έρευνας εργασίες

Ο Καρυπίδης (1998), μελέτησε 34 βιντεοσκοπημένους αγώνες μπάσκετ του 

Πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος ανδρών του 1997, στην Ισπανία. Σκοπός της 

μελέτης ήταν να καταγραφεί η συχνότητα εμφάνισης των στοιχείων της επιθετικής 

τακτικής και να προσδιοριστεί η επίδραση των παραπάνω στοιχείων στην 

αποτελεσματικότητα της επίθεσης. Για την ανάλυση των αγώνων των ομάδων του
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δείγματος δημιουργήθηκαν εννιά κατηγορίες παραμέτρων: τρόπος έναρξης της 

επίθεσης, επιθετική τακτική, καταστάσεις αιφνιδιασμού, αριθμός πασών, αριθμός 

αλλαγών πλευράς της μπάλας, χώρος εκδήλωσης της επίθεσης, τρόπος εκδήλωσης 

της επίθεσης, αποτελεσματικότητα της επίθεσης, είδος του σουτ.

Κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες περιελάμβανε συγκεκριμένο αριθμό 

επιμέρους μεταβλητών, για τη λεπτομερέστερη μελέτη των φάσεων των αγώνων του 

δείγματος. Η καταγραφή έγινε μέσω του συστήματος βιντεοανάλυσης VICAS (Video 

Computer Analyze System). Από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε, ότι οι 

περισσότερες επιθέσεις έγιναν εναντίον οργανωμένης άμυνας (79,7%). Οι νικήτριες 

ομάδες εκδήλωσαν περισσότερες επιθέσεις με δύο αλλαγές πλευράς της μπάλας και 

πάνω (30% έναντι 19% των ηττημένων). Και οι δύο ομάδες του τελικού εμφάνισαν 

αυτό το χαρακτηριστικό. Οι επιθέσεις χωρίς καμία αλλαγή πλευράς της μπάλας ήταν 

χαρακτηριστικό των ηττημένων (37,8% έναντι 26% των νικητών). Οι περισσότερες 

επιθέσεις εκδηλώθηκαν μέσα από τη ρακέτα (52%) χωρίς ουσιαστικές διαφορές 

νικητών και ηττημένων.

Ο Τσαμουρτζής (1999), ανέλυσε 88 αγώνες καλαθοσφαίρισης Ελληνικών 

ομάδων εναντίον Ευρωπαϊκών (34 αγώνες της Εθνικής και 54 αγώνες συλλόγων) με 

τη βοήθεια video, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα για Η/Υ VICAS (Video 

Computer Analyze System). Σκοπός της εργασίας ήταν η ανάλυση της αμυντικής και 

επιθετικής συμπεριφοράς των Ελληνικών ομάδων τόσο στην Εθνική ομάδα, όσο και 

σε επίπεδο συλλόγων, ώστε: α) να αναλυθούν οι καθοριστικοί παράγοντες που 

συντελούν στην επίτευξη της νίκης, β) να συγκριθούν τα τεχνικοτακτικά στοιχεία των 

ελληνικών και ξένων ομάδων στις νίκες και ήττες τους, γ) να σχηματισθούν τα 

χαρακτηριστικά και οι τάσεις της "Ελληνικής Σχολής" Καλαθοσφαίρισης, δια μέσου 

της σύγκρισης του τρόπου παιχνιδιού των Ελληνικών ομάδων με ομάδες από "ξένες 

σχολές", δ) να διαπιστωθούν ομοιότητες και διαφορές στα τεχνικοτακτικά 

χαρακτηριστικά μεταξύ Εθνικής Ελλάδος και Ελληνικών Συλλόγων και ε) να 

επισημανθούν ομοιότητες και διαφορές στις βασικές θεωρίες των προπονητών και 

στα δεδομένα των στατιστικών αναλύσεων.

Από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε, ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις 

τάσεις παιχνιδιού μεταξύ των νικητών και των ηττημένων. Οι νικητές κερδίζουν 

περισσότερα αμυντικά ριμπάουντ, έχουν καλύτερα ποσοστά ευστοχίας δίποντων και 

τρίποντων, σουτάρουν πιο κοντά στο καλάθι και κερδίζουν περισσότερα φάουλ. Οι 

μεγάλες διαφορές είναι μεταξύ Ελληνικής και Αμερικανικής σχολής. Υπάρχουν,
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επίσης, σημαντικές διαφορές μεταξύ της Εθνικής Ελλάδος και Ελληνικών συλλόγων. 

Δεν υπάρχει κοινή εθνική στρατηγική στην Ελληνική Καλαθοσφαίριση. Οι τάσεις 

παιχνιδιού των Ελληνικών Συλλόγων παρουσιάζουν σημαντικές ομοιότητες με αυτές 

της Γιουγκοσλαβικής σχολής.

Ο Μαυρίδης (2003), ανέλυσε 40 βιντεοσκοπημένους αγώνες μπάσκετ του 

Αμερικάνικου πρωταθλήματος και 40 αγώνες Ευρωπαϊκών ομάδων. Η 

βιντεοσκόπηση έγινε τα έτη 1999-2001. Σκοπός της έρευνας ήταν η ανάλυση της 

επιθετικής συμπεριφοράς ώστε: α) να αναλυθούν οι καθοριστικοί παράγοντες της 

επίθεσης που συντελούν στην επίτευξη της νίκης β) να καταγραφεί το παιχνίδι γύρω 

από το καλάθι (inside game) και να αναλυθούν οι παράγοντες που το καθορίζουν γ) 

να καταγραφούν τα κοινά χαρακτηριστικά και οι διαφορετικές τεχνικοτακτικές 

συμπεριφορές στην επίθεση ανάμεσα στο NBA και το Ευρωπαϊκό μπάσκετ, τόσο στις 

νίκες όσο και στις ήττες τους. Οι παράμετροι που δημιουργήθηκαν ήταν: Ευρώπη - 

NBA, νικητές - ηττημένοι, χρόνος επίθεσης,, τρόπος έναρξης της επίθεσης, τακτική 

της επίθεσης, παιχνίδι γύρω από το καλάθι, θέση πασέρ, είδος πάσας σε παίκτη στο 

post up, συχνότητα που οι παίκτες της πεντάδας δέχονται πάσα σε θέση post up, 

περιοχή που η μπάλα επιστρέφει έξω, αριθμός από πάσες που ακολουθεί, 

αποτελεσματικότητα της επίθεσης, παίκτης της επίθεσης (βασικός- 

αναπληρωματικός), θέση της επίθεσης, αμυντική τακτική, περιοχή άμυνας, αμυντική 

τακτική σε παίκτη στο post up.

Τα αποτελέσματα, μεταξύ άλλων, έδειξαν πως στην Ευρώπη, δεν υπήρχαν 

διαφορές στα τεχνικοτακτικά στοιχεία που αφορούσαν τις οργανωμένες επιθέσεις 

μεταξύ νικητών και ηττημένων, ο ρυθμός του παιχνιδιού κυμαινόταν σε χαμηλά 

επίπεδα, οι οργανωμένες επιθέσεις αποτελούσαν το 79,6% και από αυτές το 72,7% 

ήταν περιφερειακό παιχνίδι ενώ το 27,3% παιχνίδι μέσα στη ρακέτα, δεν υπήρχαν 

διαφορές στην τακτική της επίθεσης μεταξύ νικητών και ηττημένων, οι περισσότερες 

επιθέσεις έφταναν στην τελική τους προσπάθεια μεταξύ 0,01-6 δευτερολέπτων και οι 

λιγότερες μεταξύ 18-24 δευτερολέπτων, εναντίον της άμυνας ζώνης κυριάρχησαν οι 

προσπάθειες των τριών πόντων, όσον αφορά το παιχνίδι κοντά στο καλάθι 

χαρακτηρίστηκε από τα περισσότερα κερδισμένα φάουλ, οι νικητές έναντι των 

ηττημένων είχαν ικανότερους κεντρικούς παίκτες και τέλος κυριάρχησε η άμυνα στο 

Ά του γηπέδου.
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1.4. Σημασία της έρευνας

Η σημασία της παρούσας έρευνας, μέσα από την καταγραφή και την ανάλυση 

της επιθετικής τακτικής των ομάδων που συμμετείχαν στα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα 

του 2003 και 2005, αλλά και την σύγκριση μεταξύ των δύο πρωταθλημάτων, είναι η 

ανάδειξη των τάσεων που επικρατούν στη σύγχρονη καλαθοσφαίριση, καθώς και η 

παρουσίαση των διαφορών που υπήρξαν στην επιθετική τακτική των εθνικών 

ομάδων, μεταξύ των δύο πρωταθλημάτων.

1.5. Σκοπός της έρευνας

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η καταγραφή και η ανάλυση της 

επιθετικής τακτικής των ομάδων καλαθοσφαίρισης που συμμετείχαν στα Ευρωπαϊκά 

πρωταθλήματα του 2003 και 2005, καθώς επίσης και η σύγκρισή της ομαδικής 

επιθετικής τακτικής μεταξύ των δύο πρωταθλημάτων.

1.6. Ερευνητική υπόθεση

Υπάρχουν διαφορές στον τρόπο ανάπτυξης της επίθεσης μεταξύ των ομάδων 

που συμμετείχαν στο Ευρωμπάσκετ του 2003 και αυτών που συμμετείχαν στο 

Ευρωμπάσκετ του 2005.

1.7. Στατιστικές υποθέσεις 

Οι μηδενικές υποθέσεις είναι:

1η Μηδενική υπόθεση: Δεν υπάρχουν διαφορές στον τρόπο ανάπτυξης των ομάδων 

στην επίθεση, μεταξύ νικητών και ηττημένων, στο Ευρωμπάσκετ του 2003.

2'1 Μηδενική υπόθεση: Δεν υπάρχουν διαφορές στον τρόπο ανάπτυξης των ομάδων 

στην επίθεση, μεταξύ νικητών και ηττημένων, στο Ευρωμπάσκετ του 2005.

3η Μηδενική υπόθεση: Δεν υπάρχει διαφορά στον τρόπο ανάπτυξης των ομάδων στην 

επίθεση, μεταξύ των ομάδων που συμμετείχαν στο Ευρωμπάσκετ του 2003 και του 

2005.

4η Μηδενική υπόθεση: Δεν υπάρχουν διαφορές στις βασικές επιθετικές συνεργασίες 

των ομάδων στο οργανωμένο περιφερειακό παιχνίδι, μεταξύ των ομάδων που 

συμμετείχαν στο Ευρωμπάσκετ του 2003 και του 2005.
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5η Μηδενική υπόθεση: Δεν υπάρχουν διαφορές στην αποτελεσματικότητα των 

ομάδων στην επίθεση, μεταξύ των ομάδων που συμμετείχαν στο Ευρωμπάσκετ του 

2003 και του 2005.

1.8. Οριοθέτηση της έρευνας

Η έρευνα αφορούσε μόνο Εθνικές ευρωπαϊκές ομάδες που συμμετείχαν στην 

τελική φάση των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων 2003 και 2005. Συγκεκριμένα έγινε 

βιντεοανάλυση σε 28 αγώνες του Ευρωμπάσκετ του 2003 και σε 20 αγώνες από το 

Ευρωμπάσκετ του 2005, οι οποίοι βιντεοσκοπήθηκαν από τις τηλεοπτικές μεταδόσεις 

των: ΕΤ1, NET, των συνδρομητικών καναλιών Super Sport 1, Super Sport 2, καθώς 

και δυο δορυφορικών ξένων καναλιών.

1.8.1 Περιορισμοί της έρευνας

Οι αγώνες είναι βιντεοσκοπημένοι μέσα από τις τηλεοπτικές μεταδόσεις με 

αποτέλεσμα ορισμένες φάσεις να χάνονται λόγο των διαφημίσεων, των 

επαναλαμβανόμενων φάσεων, των έκτακτων δελτίων, καθώς και από τις 

απροσδόκητες αυξομειώσεις της τάσης του ρεύματος. Αυτές όμως οι φάσεις 

αποτελούν ένα μηδαμινό ποσοστό συγκριτικά με τις καταγεγραμμένες.

Το δείγμα της έρευνας θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο μιας και δεν 

καλύφθηκαν όλοι οι αγώνες τηλεοπτικά από τα ελληνικά κανάλια. Έτσι κάποιες 

ομάδες αντιπροσωπεύονται με λιγότερους έως και κανέναν αγώνα, από αυτούς που 

συμμετείχαν.

1.9. Λειτουργικοί ορισμοί

Set play: Επιθετικό παιχνίδι με συγκεκριμένες κινήσεις, με συγκεκριμένο 

σκοπό, ώστε να εκμεταλλευτούμε την ικανότητα κάποιου παίκτη. Οργανωμένη και 

προσχεδιασμένη επίθεση. (Βαμβακούδης et al. 1995).

Outside game: Επιθετικό παιχνίδι στην περιφέρεια. Συνεργασίες παικτών, με 

σκριν ή χωρίς σκριν, μακριά από το καλάθι με αποτέλεσμα την τελική προσπάθεια 

της επίθεσης.

Inside game: Η προσπάθεια που κάνει μια ομάδα να παίξει με τους ψηλούς 

της. Ακόμη, η προσπάθεια ενός παίκτη να οδηγήσει τον προσωπικό του αντίπαλο σε 

μονομαχίες κοντά στο καλάθι. (Βαμβακούδης et al. 1995).
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Περιφερειακό παιχνίδι χωρίς σκριν: Οι συνεργασίες των παικτών, που 

γίνονται στην περιφέρεια, χωρίς την βοήθεια των σκριν.

Περιφερειακό παιχνίδι με σκριν: Οι συνεργασίες των παικτών, που γίνονται 

στην περιφέρεια, με την βοήθεια των σκριν.
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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

2.1. Γενικά περί επίθεσης

Η επίθεση είναι ένα από τα δύο κύρια μέρη του μπάσκετ και είναι εξίσου 

σημαντικό, αν όχι σημαντικότερο, από την άμυνα (Κιουμουρτζόγλου, 1994). Πολλοί 

προπονητές, κατά καιρούς, βρέθηκαν σε σύγχυση μιας και δεν μπορούσαν να 

αποφασίσουν σε ποιο από τα δύο αυτά μέρη της επίθεσης, να δώσουν μεγαλύτερη 

βαρύτητα. Και εδώ ο Κιουμουρτζόγλου (1994), αναφέρει πως, η επίθεση παρουσιάζει 

σε σχέση με την άμυνα ένα τρομερό πλεονέκτημα, καθώς έχει τον πρώτο λόγο. Ο 

επιθετικός και κατ’ επέκταση η ομάδα που είναι στην επίθεση, είναι αυτή που 

αποφασίζει την εξέλιξη του παιχνιδιού και η άμυνα, παρά το γεγονός ότι προσπαθεί 

να πάρει αυτό το πλεονέκτημα, να οδηγήσει δηλαδή την επίθεση εκεί που αυτή θέλει, 

το επιτυγχάνει, αν το πετύχει, σχετικά λίγες φορές. Άλλωστε η επίθεση είναι το 

στοιχείο αυτό, που κεντρίζει το ενδιαφέρον των περισσοτέρων φιλάθλων, μιας και 

αυτή προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό του θεάματος, που παρέχει το μπάσκετ.

Ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες της επίθεσης, που κρίνει και την 

έκβαση της, είναι η ομαδικότητα. Η ομαδικότητα και η συνοχή της ομάδας έχει 

άμεση σχέση με τη συνεργασία των μελών της και μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο 

βαθμό το τελικό αποτέλεσμα. Η συνοχή της ομάδας ορίζεται ως η δύναμη η οποία 

προσελκύει τα μέλη της ομάδας και τα παρακινεί στο να ενεργούν μαζί. (Moravec, 

Johannessen & Hjelmas, 1997). Όσο πιο μεγάλο χρονικό διάστημα είναι μαζί τα μέλη 

μιας ομάδας, τόσο πιο μεγάλη συνοχή παρατηρείται. Το να γνωρίζονται τα μέλη μιας 

ομάδας και να ξέρουν τα χαρακτηριστικά των άλλων βοηθάει περισσότερο στην 

καλύτερη απόδοση (Feldman & Arnold, 1983). Έτσι πολλές φορές ομάδες με όχι και 

τόσο καλούς παίκτες, αλλά με ομαδικό παιχνίδι και συνοχή, καταφέρνουν να 

κερδίζουν ομάδες, οι οποίες διαθέτουν καλύτερες μονάδες αλλά δεν υπάρχει συνοχή 

στο παιχνίδι τους, μιας και ο καθένας παίζει για τον εαυτό του και όχι για την ομάδα.

Σχετικά με το τεχνικοτακτικό μέρος της επίθεσης, οι Cousy και Power (1970), 

αναφέρουν πως, κάθε ομαδική επίθεση πρέπει: 1) να είναι συγχρονισμένη, 2) να έχει 

ομαλή μετάβαση από τη μία φάση στην άλλη, 3) να υπάρχουν τρεις επιθετικοί 

ριμπάουντερς, ένας παίκτης που να είναι μισός για την επίθεση και μισός για την 

άμυνα και ακόμη ένας παίκτης που κινείται πίσω, έτοιμος να παίξει άμυνα σε κάθε 

στιγμή, 4) να έχει συνέχεια, 5) να είναι απλή, 6) να είναι εύκολη στην εκμάθηση, 7)
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ο προπονητής να αντιστέκεται στην τάση να υιοθετεί επιπρόσθετα συστήματα, 8) οι 

παίκτες να έχουν υπομονή στο να πετύχουν την καλή προσπάθεια.

Το σημείο επιλογής της επίθεσης θα πρέπει να συνδυάζεται με τις αμυντικές 

αδυναμίες του αντιπάλου. Είναι λάθος να γίνεται η επίθεση στο σημείο που ελέγχει ο 

καλύτερος αμυντικός των αντιπάλων, εκτός αν υπάρχει ειδικός λόγος, όπως τα φάουλ 

(Κιουμουρτζόγλου, 1994). Η προετοιμασία της επίθεσης αρχίζει από την άμυνα. Οι 

παίκτες με το επιθετικό transition πρέπει να λάβουν θέσεις γρήγορα, έτοιμοι να 

κάνουν επίθεση. Ο προπονητής πρέπει να διδάξει συγχρονισμό, θέσεις, κίνηση, 

σκριν, πάσες, επικοινωνία. Βασική αρχή είναι να διδάξει στους παίκτες να 

"διαβάζουν" την άμυνα (Cumesecca, 1985).

Ο Nelson (1989), πιστεύει ότι κάθε ομάδα πρέπει να επιδιώκει ένα καλό σουτ. 

Το σουτ να γίνεται κάτω από τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις και από τον 

κατάλληλο για τη περίσταση παίκτη. Για ένα καλό σουτ πρέπει να δώσουμε έμφαση 

σε τέσσερα σημεία: α) επιδιώκουμε η μπάλα να πάει κοντά στο καλάθι πριν 

επιχειρήσουμε σουτ από τη περιφέρεια β) αναγκάζουμε τους αντιπάλους να 

υποπέσουν σε φάουλ που μπορεί να αποτελέσει μεγάλο πλεονέκτημα για την ομάδα 

μας επιδιώκοντας το φάουλ κοντά στο καλάθι γ) κατευθύνουμε την ομάδα μας 

ώστε να ανοίγει διαδρόμους προς αυτό δ) η κίνηση προς το καλάθι δημιουργεί 

ευκαιρίες για σουτ με υψηλά ποσοστά ευστοχίας, πασάροντας στον ελεύθερο 

συμπαίκτη μας στην περιφέρεια, καθώς οι περισσότερες άμυνες κατευθύνονται σε 

βοήθειες την στιγμή της διείσδυσης του αντιπάλου. Με τα παραπάνω συμφωνεί και ο 

Mikes (1988), που πιστεύει πως η περιοχή κοντά στο καλάθι έχει τα υψηλότερα 

ποσοστά ευστοχίας.

Ο Brown (1995), αναφέρει: "Στις ασκήσεις, οι ψηλοί παίκτες πρέπει να

εξασκούνται σε όλες τις θέσεις και πλευρές του γηπέδου, εκτός από τη θέση του play 

guard. Μόνο μερικές φορές τους επιτρέπουμε να παίξουν στη θέση αυτή, για να 

κατανοήσουν καλύτερα πόσο σημαντικό είναι για το χειριστή της μπάλας να έχει 

καλή γωνία με τον παίκτη, στον οποίο θα δώσει τη μπάλα, καθώς επίσης και το πόσο 

δύσκολη είναι η δουλειά του παίκτη που κάνει την πάσα. Ακόμη, τόσο οι ψηλοί όσο 

και οι περιφερειακοί παίκτες θα πρέπει να προπονούνται σκληρά, ώστε να μη μένουν 

πίσω από τους υπόλοιπους αθλητές, καθώς η καλαθοσφαίριση εξελίσσεται συνεχώς 

και οι απαιτήσεις του αθλήματος προς τους παίκτες αυξάνονται με γρήγορους 

ρυθμούς (Kaslauskas, 2004).
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Όσον αφορά τον αιφνιδιασμό, δηλαδή την γρήγορη επίθεση πριν οργανωθεί η 

αντίπαλη άμυνα, ο Κιουμουρτζόγλου (1994), αναφέρει πως, είναι ένα από τα 

βασικότερα μέρη του μπάσκετ σήμερα. Οι παίκτες ευχαριστιούνται να τρέχουν και να 

παίζουν γρήγορα, οι φίλαθλοι ευχαριστιούνται να βλέπουν ένα γρήγορο παιχνίδι όπου 

οι γρήγορες πάσες, η ταχύτητα, τα κοψίματα των παικτών και τα σουτ εν κινήσει ή 

ακόμα και τα καρφώματα είναι αυτά που δημιουργούν το υψηλό θέαμα.

2.2. Συνεργασίες παικτών στην επιθετική τακτική

Η ανάπτυξη ενός στυλ παιχνιδιού στην επίθεση αποτελεί έναν από τους 

σημαντικότερους στόχους του προπονητή. Το στυλ του παιχνιδιού πρέπει να 

ικανοποιεί τους παίκτες, τους προπονητές και τους φιλάθλους αλλά ταυτόχρονα 

πρέπει να οδηγεί και στην επιτυχία των αγώνων (Wright, 2004). Η χρήση τέτοιων 

συνεργασιών, ώστε να προβάλλονται οι δυνατότητες των παικτών και κρύβονται οι 

αδυναμίες, αποτελούν έναν άλλο στόχο των προπονητών. Από τις συνεργασίες που 

χρησιμοποιούνται, πρέπει η ομάδα να παίρνει τη μέγιστη απόδοση των παικτών ώστε 

οι επιθέσεις της να έχουν θετικό αποτέλεσμα (Wright, 2004).

Ο Γιαννάκης (2005), συμφωνεί με τα παραπάνω λέγοντας πως η Εθνική 

ομάδα καλαθοσφαίρισης, στο Ευρωμπάσκετ του 2005 που κατέκτησε το κύπελλο, 

στηρίχθηκε επιθετικά χαρακτηριστικά και των δώδεκα παικτών και σε συνεργασίες 

που αναδείκνυαν τις ικανότητές τους και έκρυβαν τις αδυναμίες τους. Ακόμη, 

αναφέρει πως είχε την δυνατότητα της χρήσης αρκετών συνεργασιών λόγο της 

ικανότητας όλων των παικτών να παίζουν σε τουλάχιστον δύο διαφορετικές θέσεις, 

καθώς επίσης και να ποστάρει τους play maker (Παπαλουκά, Διαμαντίδη) λόγο της 

υψομετρικής διαφοράς από τους αντιπάλους τους. Η ομαδική δουλειά και η τακτική 

στην επίθεση που στηριζόταν σε όλους τους παίκτες έκανε την Ελληνική ομάδα να 

ξεχωρίσει. Με αυτή τη άποψη συμφωνεί και ο Kaslauskas (2005), που πιστεύει πως 

στις τελευταίες διοργανώσεις εθνικών ομάδων, σε αντίθεση με τις παλαιότερες, 

ξεχώρισαν οι ομάδες που δεν στήριξαν τις επιθέσεις τους σε έναν ή δύο παίκτες 

αστέρες, αλλά στο σύνολο των παικτών.

Διάφορες συνεργασίες, με σκριν, χωρίς σκριν, μακριά και κοντά στο καλάθι, 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην επιθετική τακτική μιας ομάδας. Ο Wissel (2006), 

αναφέρει πως το παιχνίδι με πάσες (passing game) ή αλλιώς επίθεση motion, είναι 

μια από τις ποιο δημοφιλείς συνεργασίες των παικτών χωρίς την χρήση σκριν. Σε
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αυτή τη συνεργασία οι παίκτες οδηγούνται περισσότερο από τις βασικές αρχές του 

αθλήματος παρά από σχεδιασμένες και προκαθορισμένες κινήσεις.

Τα τελευταία χρόνια πολλοί προπονητές και ερευνητές έχουν προβληματιστεί 

με την συνεργασία του σκριν στον παίκτη με τη μπάλα (pick and roll). Η 

συγκεκριμένη συνεργασία χρησιμοποιείται πάρα πολύ στην σημερινή 

καλαθοσφαίριση. Πολλές ομάδες χρησιμοποιούν το pick and roll για να βοηθήσουν 

τους παίκτες, να αυξήσουν τις ευκαιρίες για σκοράρισμα με ένα ελεύθερο σουτ 

(Filipovski, 2005). Το σκριν στον παίκτη με τη μπάλα είναι μια συνεργασία στην 

περιφέρεια, μεταξύ ενός κοντού και ενός ψηλού παίκτη, που δίνει τη δυνατότητα για 

σουτ από κοντά αλλά και μακριά από το καλάθι. Πιο συγκεκριμένα, ο ψηλός κάνει 

σκριν στον περιφερειακό που έχει τη μπάλα και αμέσως μετά κόβει (ρολάρει) προς το 

καλάθι για να δεχθεί τη μπάλα (Ratgeber, 2004). To pick and roll είναι μια από τις 

κλασικές συνεργασίες της καλαθοσφαίρισης, η οποία όταν εκτελείται σωστά είναι 

πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί από την άμυνα (Ratgeber, 2004; Ociepka, 2004). Σε 

αυτή τη συνεργασία οι παίκτες πρέπει να έχουν καλή περιφερειακή όραση ώστε να 

ξέρουν που βρίσκονται οι συμπαίκτες τους και καλό συγχρονισμό μεταξύ όλων των 

παικτών (Ivanovic, 2004).

Ο Ociepka (2004), τονίζει πως το σκριν στον παίκτη με τη μπάλα είναι ένα 

σπουδαίο επιθετικό όπλο, που χρησιμοποιείται από όλες τις ομάδες του NBA και 

αποτελεί μια κατάσταση που δύσκολα αντιμετωπίζεται από τους αμυντικούς. Ακόμη, 

αναφέρει πως «μπορεί να προκαλέσει εφιάλτη στην τακτική των προπονητών, 

κοιτάζοντας τον αριθμό των καταστάσεων που μπορεί να δημιουργήσει στην επίθεση, 

αυτή η συνεργασία».

2.3. Βιντεοανάλυση με την βοήθεια Η/Υ στα ομαδικά αθλήματα

Η βιντεοανάλυση μέσω Η/Υ αποτελεί τη μέθοδο πολλών ερευνών που 

γίνονται στα περισσότερα αθλήματα, στον ελληνικό χώρο αλλά και έξω από αυτόν. Η 

μέθοδος αυτή δίνει τη δυνατότητα στον ερευνητή να αποκομίσει πολλά στοιχεία που 

τον ενδιαφέρουν, μέσω της ανάλυσης των καταγεγραμμένων φάσεων, σύμφωνα με 

τις παραμέτρους που έχει ορίσει. Κατά καιρούς, έχουν ασχοληθεί αρκετοί ερευνητές 

με τέτοιου είδους αναλύσεις.

Σε μια έρευνα οι Ροντογιάννης και Καραγιώργης (1988), αξιολόγησαν τη 

μέση απόδοση επιθετικού ποδοσφαιριστή, αναδρομικά και σε όλη τη διάρκεια της 

καριέρας του, με τη βοήθεια συστήματος στατιστικής επεξεργασίας. Από τα
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αποτελέσματα επετράπη η αναγνώριση τριών φάσεων στην απόδοση του 

ποδοσφαιριστή, η καλύτερη από της οποίες αντιστοιχούσε στην ηλικία των 18-26/27 

ετών, και αποκάλυψαν την εξαιρετική ποδοσφαιρική ικανότητα του ανωτέρω παίκτη.

Η Κατσικαδέλλη με έρευνα της στο χώρο της πετοσφαίρισης (1995), ανέλυσε 

την τακτική των αντεπιθέσεων που πραγματοποιούσαν οι ομάδες και τη σύγκρινε με 

την επιθετική τακτική που παρουσίασαν οι ίδιες ομάδες μετά την υποδοχή του σέρβις. 

Σκοπός της έρευνας αυτής ήταν η αποκάλυψη των κοινών χαρακτηριστικών των δυο 

αυτών ειδών επίθεσης και των βασικών τους διαφορών. Από τα αποτελέσματα 

φάνηκε ότι η αντεπίθεση πραγματοποιείται κάτω από δυσμενέστερες συνθήκες από 

ότι η επίθεση μετά από σέρβις.

Οι Gayton, Mutrie και Hearns σε μια έρευνα τους (1987) εξέτασαν αν 

υφίσταται πλεονέκτημα έδρας σε γυναικεία αθλήματα. Για το σκοπό αυτό σύγκριναν 

τα αποτελέσματα από τρία γυναικεία αθλήματα: καλαθοσφαίριση (1968-1985), χόκεϊ 

επί χόρτου (1967-1985) και σόφτμπολ (1975-1986). Από τα αποτελέσματα φάνηκε 

πως υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην καλαθοσφαίριση και στο χόκεϊ επί 

χόρτου αλλά όχι στο σόφτμπολ. Έτσι η υπόθεση τους για την ύπαρξη 

πλεονεκτήματος στα εντός έδρας παιχνίδια επιβεβαιώθηκε.

Οι Hughes, Franks και Nagelkerke σε μια έρευνα τους (1989) ασχολήθηκαν 

με την χρήση της βιντεοανάλυσης στην παρατήρηση της τεχνικής αθλητών διαφόρων 

αθλημάτων. Το σύστημα περιλαμβάνει έναν υπολογιστή, ένα βίντεο, μια κάμερα, μια 

οθόνη, έναν εκτυπωτή και μια συσκευή μείξης εικόνας. Δίνει την δυνατότητα στον 

προπονητή να έχει μια λεπτομερή ανάλυση της κίνησης και σε συνάρτηση με την 

αμεσότητα των αποτελεσμάτων, γρήγορη και ουσιαστική ανατροφοδότηση.

Οι ΑΠ και Farrally (1991) έκαναν μια έρευνα, στο χώρο του ποδοσφαίρου, για 

την απόκτηση αντικειμενικών δεδομένων, όσον αφορά το χρόνο που ξοδεύεται από 

παίκτες διαφορετικών θέσεων κατά την διάρκεια περπατήματος, στάσης, τρεξίματος 

(jogging) και σπριντ στην διάρκεια του παιχνιδιού. Με την βοήθεια προγραμμάτων 

Η/Υ και αναλύσεις διαφόρων κασετών, από παίκτες πανεπιστημίων ηλικίας 19-21 

ετών, βρέθηκε πως υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ παικτών διαφορετικών 

θέσεων (π.χ. αμυντικοί - επιθετικοί).

Ο Miller σε μια έρευνα του (1994) στο χώρο του ποδοσφαίρου ανέλυσε τα 

στατιστικά στοιχεία από τη Καναδική Ομοσπονδία ποδοσφαίρου που αφορούσαν: τον 

τρόπο σκοραρίσματος, τα ελεύθερα χτυπήματα μεγάλων αποστάσεων, τις περιοχές 

(άμυνα, κέντρο, επίθεση) από όπου ξεκινούσαν οι επιθέσεις που κατέληγαν σε γκολ.
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Φάνηκε ότι τα περισσότερα τέρματα επιτεύχθηκαν μετά από 5 ή λιγότερες πάσες, ότι 

το μεγαλύτερο ποσοστό των ελευθέρων χτυπημάτων είχαν προορισμό την αντίπαλη 

περιοχή και ότι οι περισσότερες επιθέσεις που κατέληγαν σε τέρμα ξεκινούσαν από 

το επιθετικό 1/3 του γηπέδου.

Μια έρευνα του Ripoll (1998) αφορά την επιλογή της τακτικής κατά τη 

διάρκεια του αγώνα , από πετοσφαιριστές. Εξετάσθηκαν αθλητές διαφορετικού τύπου 

( 4 παίκτες της εθνικής ομάδας, 4 ξένοι υποδοχείς και 4 ξένοι επιθετικοί) σε μια 

υποθετική κατάσταση που παρουσιαζόταν με βίντεο. Από τα αποτελέσματα βρέθηκε 

ότι η επιλογή της τακτικής εξαρτάται κατά κύριο λόγο από: τη φύση του ερεθίσματος 

που δέχονταν οι αθλητές, τη σειρά προτεραιότητας που είχαν θέσει, όσον αφορά την 

τακτική, τον χρόνο που είχαν στη διάθεση τους για να αντιδράσουν και από το 

επίπεδο προσοχής τους.

2.4. Βιντεοανάλυση με την βοήθεια Η/Υ στην Καλαθοσφαίριση

Στο χώρο της καλαθοσφαίρισης έχουν γίνει αρκετές έρευνες με τη μέθοδο της 

βιντεοανάλυσης. Οι Ταξιλδάρης, Τσαμουρτζής και Γεωργίου (1995), κατέγραψαν την 

επιθετική συμπεριφορά των ομάδων Αι Εθνικής Κατηγορίας, στην κανονική περίοδο 

πρωταθλήματος 1994-95. Από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε, ότι η συνεισφορά των 

ξένων παικτών ήταν μεγαλύτερη στην επίθεση από ότι στην άμυνα.

Οι Παπαδημητρίου, Τσαμουρτζής και Ταξιλδάρης (1995), μελέτησαν τα σουτ 

που εκτελέστηκαν σε αγώνες 7 ομάδων στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος 

της A1 Εθνικής Κατηγορίας. Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι οι νικήτριες ομάδες 

είχαν καλύτερο ποσοστό ευστοχίας από μέση απόσταση, πραγματοποιώντας λιγότερα 

σουτ σε σχέση με τις ηττημένες ομάδες. Επίσης, οι νικήτριες ομάδες ήταν συγκριτικά 

πιο εύστοχες στα σουτ τριών πόντων.

Η Φυλακτακίδου (1996), ανέλυσε με το πρόγραμμα VICAS τους αγώνες των 

Εθνικών Ομάδων Μπάσκετ Ανδρών και Εφήβων στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα 

1994 και 1995 αντίστοιχα. Η έρευνα περιλάμβανε συγκρίσεις μεταξύ των Ελληνικών 

ομάδων καθώς και με τους αντιπάλους τους. Βρέθηκε πως οι παράγοντες που 

συντελούν στη νίκη διαφέρουν τόσο μεταξύ των δυο Ελληνικών ομάδων, όσο και σε 

σύγκριση με τις Ξένες ομάδες. Τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού των Ελληνικών 

ομάδων ήταν οι γρήγορες επιθέσεις και η σημαντική υπεροχή στα αμυντικά 

ριμπάουντ, τις ασίστ και στα κλεψίματα.
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To 1998 οι Φυλακτακίδου, Τσαμουρτζής, Χάρη και Ταξιλδάρης, είχαν ως 

ερευνητικό σκοπό την ανάλυση του παιχνιδιού των Ελληνικών ομάδων 

καλαθοσφαίρισης, που είχαν συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και τους 

παράγοντες, που οδηγούν στη νίκη. Έτσι, βρέθηκε πως οι Ελληνικές ομάδες ήταν 

πολύ ισχυρές στα αμυντικά ριμπάουντ, σε σχέση με τις ξένες ομάδες όταν νικούσαν, 

είχαν όταν κέρδιζαν περισσότερες οργανωμένες επιθέσεις και λιγότερο πρωτεύοντα 

αιφνιδιασμό καθώς και δευτερεύοντα. Τέλος, βρέθηκε πως η συστοιχία στα σουτ δυο 

πόντων στους πρωτεύοντες αιφνιδιασμούς κατά κύριο λόγο και στις οργανωμένες 

επιθέσεις κατά δεύτερο οδηγούσαν στις νίκες.

Επίσης, οι Φυλακτακίδου, Τσαμουρτζής, Τολίδης και Ταξιλδάρης (1998), 

μελέτησαν τις τάσεις παιχνιδιού και τους παράγοντες που συντελούν στη νίκη, 

αναλύοντας 40 αγώνες που πραγματοποίησαν Ελληνικές γυναικείες ομάδες 

καλαθοσφαίρισης Α’ Εθνικής Κατηγορίας κατά την αγωνιστική περίοδο 1997-98. 

Από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ 

νικητών και ηττημένων στο χρόνο εκδήλωσης της επίθεσης, στην τακτική και στο 

κλέψιμο της μπάλας.

Ο Καρυπίδης (1998), μετά από ανάλυση συχνοτήτων εμφάνισης των 

επιθέσεων εναντίον οργανωμένης άμυνας, ανάλογα με το χώρο εκδήλωσης τους, 

έδειξε ότι οι περισσότερες επιθέσεις έγιναν μέσα από τη ρακέτα (52,5%) χωρίς 

ουσιαστικές διαφορές μεταξύ νικητών και ηττημένων στο Πανευρωπαϊκό 

πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης της Ισπανίας.

Η Παπαδημητρίου (1998), μελέτησε 46 βιντεοσκοπημένους αγώνες μπάσκετ 

διαφορετικού αγωνιστικού επιπέδου, μέσω του συστήματος βιντεοανάλυσης VICAS. 

Το δείγμα αποτέλεσαν 66 οργανωτές (point guards) και 70 κεντρικοί (centers), με 

βάση 5 παραμέτρους: το αγωνιστικό επίπεδο, τη θέση του παίκτη, τον τρόπο 

υποδοχής και κατοχής της μπάλας, την περιοχή υποδοχής και κατοχής της μπάλας, 

την τεχνικοτακτική ενέργεια με μπάλα και την περιοχή εκτέλεσης. Από τα 

αποτελέσματα διαπιστώθηκε, ότι οι οργανωτές Ολυμπιακού επιπέδου ασχολούνται 

κυρίως με την οργάνωση του παιχνιδιού και με τα αμυντικά τους καθήκοντα. 

Αντίθετα, οι οργανωτές χαμηλότερων κατηγοριών συμμετέχουν σε μεγαλύτερο 

ποσοστό στην αποπεράτωση της επίθεσης. Σε ότι αφορά τους κεντρικούς 

Ολυμπιακού επιπέδου, συμμετέχουν ενεργά στην επίθεση των ομάδων τους και 

κινούνται κοντά στο καλάθι. Αντίθετα, οι κεντρικοί χαμηλότερων κατηγοριών σχεδόν 

δεν συμμετέχουν στην επίθεση και κινούνται μακριά από το καλάθι.
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Οι Γαρέφης, Τσίτσκαρης, Θεοχαρόπουλος και Βαμβακούδης (1999), 

κατέγραψαν τα σουτ των περιφερειακών από 14 αγώνες Ελληνικών πρωταθλημάτων. 

Στην έρευνα εμφανίστηκε η ισότιμη επιθετική συνεισφορά και των τριών 

περιφερειακών παικτών από όλες τις αποστάσεις του γηπέδου.

Η Φυλακτακίδου (1999), ασχολήθηκε με το προφίλ της Γυναικείας 

Καλαθοσφαίρισης και την αξιολόγηση της επιθετικής συμπεριφοράς των Ελληνικών 

ομάδων Καλαθοσφαίρισης Α’ Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών. Το δείγμα αποτέλεσαν 

37 αγώνες καλαθοσφαίρισης, Α’ Κατηγορίας Γυναικών, που πραγματοποιήθηκαν 

κατά την αγωνιστική περίοδο 1996-97 και 1997-98, στους οποίους έγινε 

βιντεοανάλυση. Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων περιλάμβανε: α) ανάλυση 

αντιστοιχιών, από την οποία επιλέχθηκε η ομαδοποίηση των τεχνικοτακτικών 

χαρακτηριστικών και β) παρουσίαση συχνοτήτων σε πίνακα διπλής εισόδου και την 

εφαρμογή του χ2. Από τα αποτελέσματα, μεταξύ άλλων, βρέθηκε ότι οι ηττημένοι 

πραγματοποιούν οργανωμένες επιθέσεις με επιθετική δραστηριότητα σε μεσαία σε 

σχέση με το καλάθι απόσταση, ενώ οι νικητές καταφέρνουν να φέρουν το παιχνίδι 

κάτω από το καλάθι. Υπάρχει σαφής ανωτερότητα των αιφνιδιασμών έναντι των 

οργανωμένων επιθέσεων. Οι επιθέσεις που εκδηλώνονται μέχρι τα 20 δευτερόλεπτα 

εμφανίζουν ποσοστό επιτυχίας περίπου 50%, ενώ μετά τα 20 δευτερόλεπτα μειώνεται 

στο 39%. Η περιοχή με το χαμηλότερο ποσοστό ευστοχίας είναι η περιοχή της 

ρακέτας (μέση απόσταση προς το καλάθι). Αντίθετα η πιο αποτελεσματική περιοχή 

είναι αυτή κάτω από το καλάθι. Ποσοστό ευστοχίας στις ελεύθερες βολές πάνω από 

70% αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την επίτευξη της νίκης. Οι νικητές είναι 

κυρίαρχοι των αμυντικών ριμπάουντ. Η κατάσταση παιχνιδιού που συνδέεται με 

επιτυχημένο αιφνιδιασμό είναι: αμυντικό ριμπάουντ ή κλέψιμο της μπάλας, η οποία 

οδηγεί σε διείσδυση κάτω από το καλάθι. Οι νικητές κάνουν λιγότερα λάθη και 

κερδίζουν περισσότερα φάουλ που οδηγούν σε ελεύθερες βολές.

Οι Παναγιωτίδης, Ταξιλδάρης και Καρυπίδης (2000), αναζήτησαν τάσεις που 

επικρατούν στο παιχνίδι των ομάδων του NBA και ανέλυσαν τους παράγοντες που 

επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των ομάδων, στην άμυνα και την επίθεση. Έτσι 

βρήκαν πως το μεγαλύτερο ποσοστό των επιθέσεων γίνεται εναντίον οργανωμένης 

άμυνας, ο αιφνιδιασμός ξεκινά κατά πρώτο λόγο από το αμυντικό ριμπάουντ και μετά 

από κλέψιμο, οι περισσότερες επιθέσεις γίνονται από κοντινή απόσταση και 

ακολουθούν οι επιθέσεις από μεσαία απόσταση.
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Οι Χριστοφορίδης, Παπαδημητρίου, Ταξιλδάρης, Αγγελούσης και 

Γούργουλης (2000), ασχολήθηκαν με την εκτίμηση της συμβολής των ελευθέρων 

βολών στη νίκη ενός αγώνα καλαθοσφαίρισης στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα. 

Συγκεκριμένα το λογισμικό του VICAS χρησιμοποιήθηκε για να καταγράψει και να 

αναλύσει τις ελεύθερες βολές σε 30 αγώνες Ελληνικών ομάδων καλαθοσφαίρισης, οι 

οποίες συμμετείχαν στα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, στο Ευρωπαϊκό κύπελλο και το 

κύπελλο Κόρατς τις περιόδους 1994-96. Το τεστ Chi-square χρησιμοποιήθηκε για την 

στατιστική διαπραγμάτευση των δεδομένων χρησιμοποιώντας το SPSS software. Από 

τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε πως όταν οι Ελληνικές ομάδες νίκησαν, είχαν 

ευστοχήσει σε σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό ελευθέρων βολών , ενώ την ίδια ώρα 

είχαν ιδιαίτερα χαμηλότερο αριθμό πόντων στα τρίποντα από ότι οι αντίπαλοι τους. 

Αντίθετα όταν ηττήθηκαν, είχαν αρκετά μικρότερο αριθμό ελευθέρων βολών σε 

σχέση με τους αντίπαλους τους.

Σε ανάλογη έρευνα, οι Παπαδημητρίου, Ταξιλδάρης, Αγγελούσης, 

Γούργουλης και Χριστοφορίδης (2000), ερεύνησαν τα επιθετικά χαρακτηριστικά του 

κεντρικού παίκτη στην καλαθοσφαίριση. Το δείγμα αποτέλεσαν 70 παίκτες από 22 

ομάδες καλαθοσφαίρισης, οι οποίες επιλέχθηκαν από τρία αγωνιστικά επίπεδα. 

Αξιολογήθηκαν α) οι επιθετικές ενέργειες με μπάλα κατά την εξέλιξη της επίθεσης 

(πάσα), β) οι επιθετικές ενέργειες κατά το σουτ και γ) οι περιοχές εκτέλεσης των 

παραπάνω ενεργειών, μέσω της παρατήρησης 46 συνολικά μαγνητοσκοπημένων 

αγώνων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, παρουσιάστηκαν τρεις παράγοντες που 

φανερώνουν τη χρησιμοποίηση απλών ενεργειών από τους παίκτες στη θέση του 

κεντρικού κατά την αποπεράτωση της επίθεσης και τη δυναμική συμμετοχή τους 

κατά την εξέλιξή της. Η ομαδοποίηση των συγκεκριμένων παικτών σε τρεις κλάσεις 

επαλήθευσε τα παραπάνω αποτελέσματα. Βάσει των χαρακτηριστικών της κάθε 

κλάσης φαίνεται ότι τα επιθετικά χαρακτηριστικά των παικτών στη θέση του 

κεντρικού διαφοροποιούνται ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο αγωνίζονται.

Το ρόλο του χρόνου διάρκειας της επίθεσης στην αποτελεσματικότητα μιας 

ομάδας καλαθοσφαίρισης, ερεύνησαν οι Τσαμουρτζής, Φυλακτακίδου και 

Ταξιλδάρης (2001). Σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να καταγραφεί ο χρόνος που 

διαρκεί μια επίθεση, έτσι ώστε να ανακαλυφθεί η χρονική διάρκεια, κατά την 

διάρκεια των 30 δευτερολέπτων, που η επίθεση επιδεικνύει την μεγαλύτερη 

κινητικότητα και αποτελεσματικότητα. Για τον σκοπό αυτής της μελέτης αναλύθηκαν 

88 βιντεοσκοπημένοι αγώνες. Πιο συγκεκριμένα, 34 αγώνες της Ελληνικής Εθνικής
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Ομάδας Ανδρών (Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 1994, Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 1994, 

Ολυμπιακοί Αγώνες 1996, Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα 1997) και 54 αγώνες 

Ελληνικών σωματείων σε Ευρωπαϊκές διοργανώσεις της FIB A 1994-1997. Όλες οι 

βιντεοκασέτες αναλύθηκαν μέσω του προγράμματος για Η/Υ VICAS. Οι συγκρίσεις 

που έγιναν ήταν μεταξύ νικητών και ηττημένων, Ελληνικών ή ξένων ομάδων. Ο 

χρόνος των 30 δευτερολέπτων που μπορούσε να διαρκεί μια επίθεση, χωρίστηκε σε 

έξι περιόδους (0-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30 δευτ.). Οι αναλύσεις οι οποίες 

έγιναν ήταν α) ο τρόπος που άρχιζε η επίθεση (αμυντικό ή επιθετικό ριμπάουντ, 

κλέψιμο, καλάθι, άουτ έξω από τις γραμμές του γηπέδου), β) ο τρόπος που 

ολοκληρώθηκε η επίθεση (σουτ δύο ή τριών πόντων, φάουλ, λάθη), γ) ασίστ και δ) 

κοψίματα. Από τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας φάνηκε πως η μεγαλύτερη 

επιθετική δραστηριότητα εμφανίστηκε μεταξύ της πρώτης (0-5) και της τελευταίας 

(25-30) περιόδου.

Οι Σταυρόπουλος, Γεροδήμος, Τζουβάρας και Κέλλης (2001), μελέτησαν τους 

βασικούς τύπους πάσας στη μεγιστοποίηση της επιτυχίας στη σύγχρονη 

καλαθοσφαίριση. Για το λόγο αυτό καταγράφηκαν και αναλύθηκαν 36 παιχνίδια 

καλαθοσφαίρισης 6 ανδρικών ομάδων της Α1 εθνικής κατηγορίας. Από την 

επεξεργασία των αποτελεσμάτων διαπιστώθηκε η συχνότητα της χρήσης των τριών 

βασικών τύπων πάσας σε ένα παιχνίδι καλαθοσφαίρισης, σε επίθεση που κατέληξε σε 

καλάθι. Σε ένα παιχνίδι καλαθοσφαίρισης, στις επιθέσεις που η μπάλα κατέληξε στο 

καλάθι, η πάσα στήθους καταλαμβάνει το 67% των επιθέσεων, η σκαστή πάσα το 

15% και η πάσα πάνω από το κεφάλι καταλαμβάνει το 18%. Η κατανομή της πάσας 

στήθους δεν είναι η ίδια στις επιτυχημένες και αποτυχημένες προσπάθειες για καλάθι 

σε αντίθεση με τα άλλα δύο είδη πάσας, τη σκαστή πάσα και την πάσα πάνω από το 

κεφάλι.

Με τη συχνότητα και την επιτυχία πέντε διαφορετικών ειδών σουτ ανάμεσα 

σε άνδρες και γυναίκες αθλητές καλαθοσφαίρισης, ασχολήθηκαν οι Τσίτσκαρης, 

Θεοχαρόπουλος, Βαμβακούδης και Νικοπούλου (2001). Από 237 αγώνες 

καλαθοσφαίρισης καταγράφηκαν τα παρακάτω είδη σουτ: α) jump shot, β) lay up, γ) 

ελεύθερες βολές, δ) hook - raverse shot και ε) follow shot. Αναλύθηκαν 166 αγώνες 

καλαθοσφαίρισης ανδρών από όλες τις εθνικές κατηγορίες καθώς και από την Α' 

Ε.Κ.Α.Σ.Θ. και 71 αγώνες καλαθοσφαίρισης γυναικών της Α' και Β' εθνικής και της 

Α' Ε.Κ.Α.Σ.Θ. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το φύλο παίζει σημαντικό ρόλο στον 

συνολικό αριθμό των προσπαθειών και στην ευστοχία των follow και hook - raverse
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shot. Διαπιστώθηκε ότι για τους άνδρες αθλητές σημαντικότερο σουτ είναι το jump 

shot και ακολουθούν το lay up και οι ελεύθερες βολές, ενώ για τις αθλήτριες το jump 

shot εξακολουθεί να είναι το σημαντικότερο, ακολουθούμενο από τις ελεύθερες 

βολές και το lay up.

Η έρευνα των Θεοχαρόπουλου, Τσίτσκαρη και Γαφέρη (2002), είχε σκοπό να 

μελετήσει τη χρήση και την αποτελεσματικότητα της πάσας που πραγματοποιούν οι 

αθλήτριες καλαθοσφαίρισης κατά τη διάρκεια των αγώνων. Το δείγμα της έρευνας 

αποτέλεσαν 4 ομάδες γυναικών Α1 εθνικής κατηγορίας και 6 ομάδες άλλων εθνικών 

κατηγοριών. Μια ομάδα ερευνητών παρακολούθησε 10 αγώνες από κάθε ομάδα και 

κατέγραψε σε συγκεκριμένο πρωτόκολλο τις ολοκληρωμένες και μη ολοκληρωμένες 

πάσες 7 διαφορετικών μορφών: 1) πάσα στήθους, 2) πάσα πάνω από το κεφάλι, 3) 

πάσα με ένα χέρι, 4) σκαστή πάσα, 5) πάσα χέρι με χέρι, 6) baseball πάσα και 7) 

ραχιαία πάσα. Διαπιστώθηκε πως οι αθλήτριες δείχνουν μια ιδιαίτερη προτίμηση στις 

πάσες: α) στήθους, β) πάνω από το κεφάλι, γ) με ένα χέρι και δ) σκαστές, ενώ 

ακολουθούν με ελάχιστα ποσοστά οι υπόλοιπες πάσες. Ακόμη η αποτελεσματικότητα 

όλων των μορφών πάσας κατά τη διάρκεια των αγώνων ήταν υψηλή, εκτός από τη 

baseball πάσα που παρουσίασε χαμηλές τιμές.

Ο Σταυρόπουλος (2002), στη διδακτορική του διατριβή, μελέτησε: α) την 

επίδραση της πάσας, της ντρίπλας και του χρόνου εκτέλεσης του σουτ στην επιτυχία 

κατά την επίθεση β) τη δημιουργία ενός γραφικού μοντέλου καταγραφής ολόκληρης 

της επίθεσης με σύμβολα, αριθμούς και γράμματα για τα διαφορετικά 

χαρακτηριστικά της επίθεσης. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε με την βοήθεια του 

συστήματος Sports Pro Basketball (Digital Video Analysis System) της Avid Sports 

Network. Από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε, ότι οι ομάδες υψηλού επιπέδου είχαν 

μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας στην τελική προσπάθεια, όταν πριν την εκτέλεση του 

σουτ χρησιμοποιήθηκαν: πέντε πάσες, λιγότερες από δέκα ντρίπλες και ο μέσος 

χρόνος επίθεσης ήταν 17,5 δευτερόλεπτα. Ακόμα, η επιτυχία στην τελική προσπάθεια 

στις δύο περιοχές ήταν σημαντικά μεγαλύτερη, μετά από πάσα πάνω από το κεφάλι, 

σε σύγκριση με τη σκαστή.

Οι Μαυρίδης, Λάιος, Ταξιλδάρης και Τσίτσκαρης (2003), σε έρευνά τους 

κατέγραψαν την αποτελεσματικότητα της οργανωμένης επίθεσης μετά την επιστροφή 

της πάσας από τη θέση του κεντρικού στην περιφέρεια, καθώς επίσης και την 

αποτελεσματικότητα της επίθεσης στο οργανωμένο περιφερειακό παιχνίδι, τόσο των 

νικητών όσο και των ηττημένων. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 80
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μαγνητοσκοπημένοι αγώνες Ευρωπαϊκών ομάδων και ομάδων του NBA από την 

περίοδο 2000 - 2001. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η αποτελεσματικότητα της 

οργανωμένης επίθεσης των ομάδων είναι στατιστικά σημαντικότερη όταν 

εκδηλώνεται μετά από επιστροφή της πάσας από τη θέση των κεντρικών παικτών 

προς τους περιφερειακούς, παρά όταν η επίθεση πραγματοποιείται μετά από 

περιφερειακό παιχνίδι, τόσο για τους νικητές όσο και για τους ηττημένους. Λιγότερα 

λάθη παρατηρούνται στην επίθεση όταν μεταφέρεται η μπάλα από μέσα προς τα έξω. 

Τέλος στο σύνολο του δείγματος οι προσπάθειες για σουτ δύο πόντων χαρακτηρίζουν 

τους νικητές.

Σκοπός της εργασίας των Φυλακτακίδου, Τσαμουρτζή και Ταξιλδάρη, (2003), 

ήταν να μελετήσει τους αιφνιδιασμούς και τις οργανωμένες επιθέσεις σε αγώνες 

καλαθοσφαίρισης γυναικών. Επιμέρους στόχος ήταν να καταγράψει την εικόνα που 

παρουσίασαν οι νικητές και οι ηττημένοι σε κάθε μια από τις παραπάνω επιθετικές 

καταστάσεις. Για την πραγματοποίηση του σκοπού αυτού έγινε βιντεοανάλυση 

σαράντα-επτά (η=47) αγώνων Καλαθοσφαίρισης της Α1 Εθνικής Κατηγορίας 

Γυναικών, του Ελληνικού Πρωταθλήματος που πραγματοποιήθηκαν κατά τις 

αγωνιστικές περιόδους 1997-2001. Η στατιστική ανάλυση περιελάμβανε την 

παρουσίαση συχνοτήτων σε πίνακα διπλής εισόδου και την εφαρμογή του x με 

επίπεδο σημαντικότητας ρ<0.05. Από τα αποτελέσματα προέκυψαν τα εξής: α) ο 

τρόπος έναρξης της επίθεσης επηρέασε την τακτική εκδήλωσης της επίθεσης, καθώς 

οι αιφνιδιασμοί ξεκινούσαν από αμυντικό ριμπάουντ (38,4%), επιθετικό ριμπάουντ 

(26,8%) και κλέψιμο της μπάλας (23,2%), ενώ ο οι οργανωμένες επιθέσεις μετά από 

καλάθι (40,5%) και από έξω-πλάγια και τελική γραμμή (32%), β) το αποτέλεσμα του 

αγώνα επηρεάστηκε από τον τρόπο έναρξης της επίθεσης καθώς οι νικητές κέρδισαν 

περισσότερα ριμπάουντ, γ) το 24,1% των επιθέσεων ήταν αιφνιδιασμοί, δ) στις 

γυναικείες ομάδες ο δευτερεύων αιφνιδιασμός αντιπροσώπευε μόλις το 0,7%, ε) το 

αποτέλεσμα του αγώνα επηρεάστηκε από την τακτική εκδήλωσης της επίθεσης 

καθώς οι νικητές πραγματοποίησαν περισσότερους αιφνιδιασμούς, ζ) ο τρόπος 

εκδήλωσης της επίθεσης επηρεάστηκε από την τακτική εκδήλωσης της επίθεσης 

καθώς στους αιφνιδιασμούς πραγματοποιήθηκαν περισσότερα εύστοχα σουτ 

(αιφνιδιασμός 51,3% οργανωμένη επίθεση 39,2%), έγιναν λιγότερα λάθη 

(αιφνιδιασμός 13,7% οργανωμένη επίθεση 19,5%) και οι ομάδες κέρδισαν 

περισσότερα φάουλ (αιφνιδιασμός 25,8% οργανωμένη επίθεση 17,1%). Τα
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συμπεράσματα που προέκυψαν ήταν ότι το στοιχείο που χαρακτήρισε τη νίκη ήταν ο 

έλεγχος των ριμπάουντ και η εκδήλωση αιφνιδιασμού.

Σκοπός της έρευνας του Γιώργου (2004), ήταν η καταγραφή και η ανάλυση 

των τεχνικοτακτικών στοιχείων που χαρακτηρίζουν το περιφερειακό παιχνίδι των 

Ευρωπαϊκών Εθνικών ομάδων καλαθοσφαίρισης. Για την πραγματοποίηση της 

έρευνας καταγράφηκαν και αναλύθηκαν 28 αγώνες των Εθνικών ομάδων 

καλαθοσφαίρισης που συμμετείχαν στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών του 

2003. Για την ανάλυση των αγώνων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα για Η/Υ 

BasketAS. Για την στατιστική επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το 

στατιστικό πακέτο SPSS, η εντολή crosstabs και έγινε έλεγχος ανεξαρτησίας των 

ημών με το μη παραμετρικό τεστ χ2 κατανομή. Από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε 

πως από το σύνολο των οργανωμένων επιθέσεων, κυρίαρχη μορφή επίθεσης 

αποτέλεσε το περιφερειακό παιχνίδι, από το σύνολο των επιθέσεων του 

περιφερειακού παιχνιδιού προτιμήθηκε το παιχνίδι χωρίς σκριν και μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα σε σουτ δύο πόντων παρατηρήθηκε μετά από συνεργασίες που 

έγιναν με την βοήθεια των σκριν. Επίσης, κυρίαρχη μορφή επίθεσης χωρίς σκριν, 

αποτέλεσε η κατάσταση ένας εναντίον ενός, ενώ κυρίαρχη μορφή συνεργασίας με 

σκριν, αποτέλεσε το σκριν στον παίκτη με την μπάλα. Ακόμη, παρατηρήθηκε έντονη 

δραστηριότητα των κεντρικών παικτών, οι οποίοι εμφάνισαν τα καλύτερα ποσοστά 

σε σουτ δύο πόντων έναντι των υπολοίπων παικτών και παράλληλα κέρδισαν τα 

περισσότερα φάουλ, συμμετέχοντας ενεργά και στο περιφερειακό παιχνίδι. Τέλος οι 

point guard παρουσιάστηκαν, όχι μόνο με οργανωτικό, αλλά και επιθετικό ρόλο, 

αλλά κατέγραψαν και τον μεγαλύτερο αριθμό των λαθών.

Σκοπός της μελέτης των Σταυρόπουλου και Φουντάλη (2005), ήταν ο 

προσδιορισμός της συχνότητας των βασικών αρχών της πάσας και της ντρίπλας κατά 

την επαναφορά της μπάλας από την τελική γραμμή ή από τα πλάγια στο χώρο 

επίθεσης και η σχέση της με την επιτυχία στη σύγχρονη καλαθοσφαίριση. Το δείγμα 

της έρευνας αποτέλεσαν έξι ομάδες του εθνικού ελληνικού πρωταθλήματος της Α1 

κατηγορίας. Αξιολογήθηκαν 36 παιχνίδια, 6 παιχνίδια για κάθε ομάδα (3 εντός και 3 

εκτός έδρας) και καταγράφηκαν η συχνότητα της πάσας της ντρίπλας και του σουτ σε 

κάθε επίθεση. Για την καταγραφή των δεδομένων δημιουργήθηκε ένα σύστημα 

σημειώσεων με τη χρήση συμβόλων, γραμμάτων και αριθμών για τις διαφορετικές 

αρχές της επίθεσης. Για τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων 

χρησιμοποιήθηκε έλεγχος ανεξαρτησίας των τιμών με τη χ2 κατανομή. Από τα
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αποτελέσματα φάνηκε ότι το ποσοστό επιτυχίας στην τελική προσπάθεια (%) στην 

περιοχή της ρακέτας, ήταν σημαντικά μεγαλύτερο όταν προηγούνταν η επαναφορά 

της μπάλας από την τελική και την γραμμή με μία ή δύο πάσες και καμιά ντρίπλα στο 

χώρο της επίθεσης (ρ<0.05).

Ο Knight (1974), επινόησε ένα σύστημα αξιολόγησης ομάδας, θέτοντας ως 

κριτήρια ορισμένους στατικούς πίνακες σε τρεις κατηγορίες του παιχνιδιού, 

επιθετικούς, αμυντικούς και συνδυασμό των δύο. Οι τρεις κατηγορίες είναι οι 

επιθετικοί στόχοι: α) καλάθια εντός παιδιάς 52% ή περισσότερο, β) ελεύθερη βολή 

70% ή περισσότερο, γ) κλεψίματα 10 ή λιγότερα. Οι αμυντικοί στόχοι: α) 

περιορισμός αντιπάλων σε 65 πόντους ανά παιχνίδι ή λιγότερο, β) περιορισμός 

αντιπάλων σε ποσοστό καλαθιών εντός παιδιάς 42% ή λιγότερο, γ) να μη σκοράρει 

κανένας μεμονωμένος αντίπαλος περισσότερο από 20 πόντους σε έναν αγώνα, δ) να 

αναγκάσουν τους αντιπάλους σε 20 αιφνιδιασμούς ή περισσότερους. Οι στόχοι 

συνδυασμού: α) να σκοράρουν πρώτοι σε κάθε ημίχρονο, β) να πάρουν 85% όλων 

των ριμπάουντ, γ) να κάνουν 16 ή λιγότερα ατομικά φάουλ, δ) να κάνουν 12 

περισσότερες βολές από τους αντιπάλους. Ο Knight αξιολόγησε με βάση αυτούς τους 

στόχους χρησιμοποιώντας τα στατιστικά δεδομένα από την ομάδα που κέρδισε το 

κολεγιακό πρωτάθλημα, και η συγκεκριμένη ομάδα πέτυχε κατά μέσω όρο πέντε 

στόχους ανά παιχνίδι στη συγκεκριμένη αγωνιστική περίοδο.

Οι Smith και Spear (1981), σε ότι αφορά την οργανωμένη επίθεση 

αναφέρουν: "Προσπαθούμε να εκμεταλλευόμαστε τις ευκαιρίες που οδηγούν σε σουτ 

υψηλής ευστοχίας. Πιστεύουμε ότι πρέπει να δώσουμε τη μπάλα μέσα στο καλάθι 

κάθε φορά που αυτό είναι δυνατό. Τα περιφερειακά σουτ είναι πάντα στη διάθεσή 

μας. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα αν το σουτ γίνει από έξω. Αλλά προτιμούμε το 

σουτ αυτό να γίνει, αφού η μπάλα πάει αρχικά μέσα στη ρακέτα. Έτσι, μπορούμε να 

έχουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για το επιθετικό ριμπάουντ. Επίσης, θα έχουμε 

δημιουργήσει πίεση στην άμυνα πηγαίνοντας την μπάλα κάτω από το καλάθι. Αυτό 

είναι για μας ζωτικής σημασίας, επειδή πιστεύουμε ότι, πριν διασπάσουμε μια 

άμυνα, είναι βασικό να την κάνουμε να κινηθεί, δίνοντας έμφαση στις πολλές πάσες, 

πριν γίνει σουτ εναντίον οργανωμένης άμυνας".

Ο Lilly (1987), με μια έρευνα του εξέτασε τη επίδραση του χρονικού ορίου 

των 45 δευτερολέπτων για την ολοκλήρωση της επίθεσης. Σύγκρινε λοιπόν τα 

στατιστικά 180 αγώνων των περιόδων 1984 και 1985. Οι παράμετροι που 

συγκρίθηκαν ήταν: τα ποσοστά ευστοχίας, ο αριθμός των σουτ που επιχειρήθηκαν, οι
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ελεύθερες βολές, τα ριμπάουντ, τα προσωπικά φάουλ, οι ασίστ, τα λάθη, τα 

κοψίματα, τα κλεψίματα και οι συνολικοί πόντοι. Από τα αποτελέσματα 

διαπιστώθηκε ότι για τους γηπεδούχους στα προσωπικά φάουλ, στα λάθη, στα 

κοψίματα και τα κλεψίματα δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά, ενώ για τους 

φιλοξενούμενους στατιστικά σημαντική διαφορά υπήρχε στα ποσοστά ευστοχίας, 

στον αριθμό των σουτ που επιχειρήθηκαν, στις ελεύθερες βολές και στις ασίστ. Οι 

συνολικοί πόντοι σημείωσαν αύξηση από67,8% σε 74,8% για τους γηπεδούχους, ενώ 

για τους φιλοξενούμενους από 64,4% σε 68,5%.

Ο Mikes το 1987, ασχολήθηκε σχετικά με τον αποτελεσματικότερο τρόπο 

επίθεσης ανά κατοχή μπάλας. Το συμπέρασμα ήταν πως τα κοψίματα προς το καλάθι, 

τα lay up και τα επιθετικά ριμπάουντ έδιναν τους περισσότερους πόντους ανά κατοχή 

μπάλας. Εξάλλου την ίδια χρονιά ο Mikes ερεύνησε τη σημασία των σουτ τριών 

πόντων σε αγώνα. Χώρισε το γήπεδο σε δέκα μέρη και ερεύνησε πόσοι πόντοι 

επιτυγχάνονται ανά κατοχή μπάλας, σε καθένα μέρος του γηπέδου και έπειτα είδε το 

πόσοι θα μπορούσαν να είχαν επιτευχθεί αν δεν υπήρχαν τα τρίποντα. Βρήκε λοιπόν 

πως η άμυνα δεν θα ρίσκαρε τόσο στα σουτ από μακρινή απόσταση, αλλά θα άρχιζε 

άμυνα από σουτ μεσαίας απόστασης.

Ο Halter (1985), αξιολόγησε τη χρησιμότητα των παικτών στον αγώνα μέσω 

βιντεοσκοπημένων αγώνων και Η/Υ. Κατέγραψε το ποσοστό των εύστοχων σουτ, 

εύστοχων βόλων, των ριμπάουντ, των βοηθητικών πασών, το κόψιμο για σουτ του 

αντιπάλου, των προσωπικών φάουλ, των κλεψιμάτων, των επιθέσεων που δεν 

κατέληξαν σε σουτ. Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 46 παίκτες στη θέση P.F από 

ομάδες NBA. Σε ένα αριθμό παικτών εφάρμοσε ψυχολογική προπόνηση, όπου στους 

τελευταίους 30 αγώνες παρατηρούσε σε μονταρισμένες φάσεις όλες τις αγωνιστικές 

του ενέργειες. Στο τέλος του πειράματος ο συγκεκριμένος παίκτης βελτιώθηκε 30% 

σε περισσότερες από 8 ικανότητες. Έτσι συμπεραίνεται ότι η παραπάνω μέθοδος δεν 

είναι αρκετή για την βελτίωση όλων των ικανοτήτων αλλά και τις απόδοσης των 

παικτών.

Οι Boutmans και Rammelaer (1988), με την βοήθεια ενός προγράμματος για 

Η/Υ, προσπάθησαν να αναλύσουν έναν αγώνα καλαθοσφαίρισης με άμεση 

παρατήρηση, την ώρα της διεξαγωγής του. Ένας παρατηρητής συγκέντρωνε την 

προσοχή του στην μπάλα και ανέφερε στην υπόλοιπη ομάδα των παρατηρητών 

οτιδήποτε παρατηρούσε. Τα δεδομένα περνούσαν την ίδια στιγμή στον Η/Υ, όπου 

γινόταν η ανάλυση. Με αυτόν τον τρόπο ο προπονητής είχε άμεσες πληροφορίες
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κατά την διάρκεια του αγώνα και την δυνατότητα να παίρνει αποφάσεις κατά τη 

στιγμή που αντιμετώπιζε διάφορες καταστάσεις.

Ο Nelson (1989), πιστεύει ότι κάθε ομάδα πρέπει να επιδιώκει ένα καλό σουτ. 

Το σουτ να γίνεται κάτω από τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις και από τον 

κατάλληλο για τη περίσταση παίκτη. Για ένα καλό σουτ πρέπει να δώσουμε έμφαση 

σε τέσσερα σημεία: α) επιδιώκουμε η μπάλα να πάει κοντά στο καλάθι πριν 

επιχειρήσουμε σουτ από τη περιφέρεια β) αναγκάζουμε τους αντιπάλους να 

υποπέσουν σε φάουλ που μπορεί να αποτελέσει μεγάλο πλεονέκτημα για την ομάδα 

μας γ) επιδιώκοντας το φάουλ κοντά στο καλάθι κατευθύνουμε την ομάδα μας ώστε 

να ανοίγει διαδρόμους προς αυτό δ) η κίνηση προς το καλάθι δημιουργεί ευκαιρίες 

για σουτ με υψηλά ποσοστά ευστοχίας, πασάροντας στον ελεύθερο συμπαίκτη μας 

στην περιφέρεια, καθώς οι περισσότερες άμυνες κατευθύνονται σε βοήθειες την 

στιγμή της διείσδυσης του αντιπάλου.

Οι Ittenbach και Esters (1989), μελέτησαν τους πόντους ανά παιχνίδι, τις 

ελεύθερες βολές, τα δίποντα, τα τρίποντα, και τα ριμπάουντ σε αγώνες 

καλαθοσφαίρισης. Στα αποτελέσματά τους ανέφεραν ότι για να γίνει πρόβλεψη της 

νικήτριας ομάδας σε έναν αγώνα μέσω της στατιστικής, σημαντικοί παράμετροι είναι 

τα δίποντα και τα ριμπάουντ.

Ο Dean στο site του Journal of Basketball studies (1991), αναλύει μεθόδους 

αξιολόγησης παικτών και ομάδων στην καλαθοσφαίριση μέσα από ένα δικό του 

πρόγραμμα για windows χρησιμοποιώντας: 1) το ποσοστό των κατοχών που υπάρχει 

σκορ, 2) τον αριθμό των πόντων που παράγονται για κάθε 100 κατοχές της μπάλας, 

3) τις κατοχές για κάθε παιχνίδι, 4) τον αριθμό παιχνιδιών και 5) τους πόντους που 

παράγουν οι αντίπαλοι για κάθε 100 κατοχές της μπάλας. Με την εισαγωγή των 

μεταβλητών αυτών στο πρόγραμμα υπολογίζεται ένα ποσοστό νίκης.

Σε ένα άρθρο του ο Mullen (1992), αναφέρεται στη χρησιμότητα των 

προγραμμάτων καλαθοσφαίρισης για Η/Υ. Στηρίζεται στο γεγονός ότι προσφέρουν 

τη γνώση και την επανατροφοδότηση που το ανθρώπινο δυναμικό δεν μπορεί να 

προσφέρει, ότι, μέσω των Η/Υ και διαδικτύου, μπορούν να πάρουν πληροφορίες για 

ελεύθερους παίκτες, συμβόλαια παικτών και ομάδες που ενδιαφέρονται για παίκτες ή 

για αγώνες. Ένα πρόγραμμα του με την ονομασία “electronic playbook”, που 

χρησιμοποιείται ευρέως στο NBA, έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στους 

προπονητές ανατροφοδότηση και κατά τη διάρκεια του αγώνα κάνοντάς το, ένα 

απαραίτητο εργαλείο.
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Όσον αφορά την προπονητική σε ένα άρθρο τους οι Duke, Mac Sean και 

Corlett (1992) σχετικά με εξέταση καταστάσεων σ αγώνα καλαθοσφαίρισης, 

μελετήθηκαν παράγοντες που σχετίζονται με τα σουτ, τα φάουλ και την μεσολάβηση 

του προπονητή, σε κάθε μια από τις τέσσερις περιόδους του αγώνα. Το υλικό 

προερχόταν από αγώνες που έδωσε μια γυναικεία ομάδα κατά τη διάρκεια μιας σεζόν 

στο Πανεπιστημιακό πρωτάθλημα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι παράγοντες που 

έχουν επιρροή στα σουτ, στα φάουλ και στις παρεμβάσεις του προπονητή δεν είναι 

ευδιάκριτοι κατά τη διάρκεια ενός αγώνα καλαθοσφαίρισης 40 λεπτών. Έτσι φαίνεται 

πως αναλύσεις τέτοιου είδους δίνουν σημαντικά στοιχεία στον προπονητή για την 

σωστότερη οργάνωση της προπόνησης και την καλύτερη επίδοση των παικτών τους 

στους αγώνες. Από την άλλη μεριά φαίνεται πως η καλαθοσφαίριση μπορεί να 

κερδίσει πολλά από την ακόμη πιο λεπτομερειακή και μικροσκοπική εξέταση των 

αγώνων.

Ο Jacop (1992), σε μια μελέτη με Η/Υ και βίντεο, χρησιμοποίησε ως κριτήρια 

αξιολόγησης στην επίθεση το πρόγραμμα Clip - Micro, που αναλύει έως και 20 

μεταβλητές. Οι παράγοντες αξιολόγησης ήταν: σουτ εντός ζώνης, σουτ εκτός ζώνης, 

σουτ τριών πόντων, ελεύθερες βολές, οι ασίστ, τα αμυντικά ριμπάουντ, τα επιθετικά 

ριμπάουντ, τα κοψίματα, τα φάουλ και τα λάθη. Από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε 

ότι οι κορυφαίες ομάδες στις ελεύθερες βολές, τα ριμπάουντ και τα λάθη είχαν 

ιστορικό νίκης. Με τα παραπάνω συμφωνούν και οι Ittenbach, Kloos και Etheridge 

(1992), που μελέτησαν 64 παιχνίδια κολεγιακών ομάδων, και κατέληξαν στο 

συμπέρασμα πως οι δυο κύριοι δείκτες απόδοσης που καθορίζουν το αποτέλεσμα 

ενός αγώνα, είναι οι πόντοι ανά αγώνα και το ποσοστό ευστοχίας.

Οι Kozar, Whitfield, Lord και Mechikoff στην έρευνα τους (1993) που 

αφορούσε τις ελεύθερες βολές στην καλαθοσφαίριση και συγκεκριμένα σε αγώνες 

που η διαφορά των δυο ομάδων ήταν μικρή, έφτασαν στο συμπέρασμα ότι τα time 

outs, που παίρνονται στο τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα και πριν την εκτέλεση των 

βολών από την αντίπαλη ομάδα, δεν επηρεάζουν το ποσοστό ευστοχίας των παικτών 

στις ελεύθερες βολές. Η έρευνα έγινε με την παρατήρηση 1237 αγώνων του ανδρικού 

πρωταθλήματος NCAA Division 1 από το 1977 έως το 1989. Από αυτούς τους 

αγώνες βρέθηκαν 350 περιπτώσεις ενώ οι προπονητές κάλεσαν 250 time outs. 

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι όσο ο υπολειπόμενος χρόνος του αγώνα μειωνόταν, 

τόσο περισσότερο αυτή η στρατηγική χρησιμοποιούνταν από τους προπονητές.
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O Osterman (1993), χρησιμοποιώντας βίντεο και Η/Υ, ανέλυσε 150 αγώνες 

καλαθοσφαίρισης του Taft High School του San Antonio, χρησιμοποιώντας δυο 

πίνακες: α) έναν με τις θετικές μεταβλητές, που ήταν, η εύστοχη βολή, το εύστοχο 

δίποντο, το εύστοχο τρίποντο, τα ριμπάουντ, τα κερδισμένα φάουλ, οι τελικές πάσες, 

τα κλεψίματα και τα κοψίματα και β) έναν πίνακα με αρνητικές μεταβλητές που ήταν 

η άστοχη βολή, το άστοχο δίποντο, το άστοχο τρίποντο, οι λάθος πάσες, τα άλλα 

λάθη, τα επιθετικά φάουλ και κοψίματα που εισέπραξαν. Στα αποτελέσματα ανέφερε 

ότι οι σημαντικότεροι παράγοντες για τη νίκη της ομάδας του ήταν η δυνατή άμυνα, 

τα ριμπάουντ και η ευστοχία από μέση και μακρινή απόσταση.

Ο Kim (1993), μέσω βίντεο και Η/Υ, μελέτησε τα λάθη των παικτών σε 

αγώνες καλαθοσφαίριση και τα συμπεράσματα αυτής της έρευνας τα χρησιμοποίησε 

στον καθορισμό του κατάλληλου προπονητικού προγράμματος, για την βελτίωση των 

παικτών και της ομάδας. Επίσης ο Osterman (1993), χρησιμοποίησε Η/Υ και βίντεο 

για να ερευνήσει τους παράγοντες που συμβάλουν στη μεγιστοποίηση της απόδοσης 

των ομάδων καλαθοσφαίρισης. Από τα αποτελέσματα βρέθηκε ότι τα ριμπάουντ, τα 

λάθη των αντιπάλων και η ευστοχία από μακρινή απόσταση, ήταν οι ρυθμιστικοί 

παράγοντες για την επιτυχία.

Οι Lidor και Arnor (1994) προσπάθησαν να προβλέψουν την συμπεριφορά 

της ομάδας τους, αναλύοντας τα σουτ, τα λάθη, τα ριμπάουντ, τα κλεψίματα, τα 

κοψίματα και τις τελικές πάσες. Επίσης ο Pickens (1994), πραγματοποιώντας 

ανάλυση των σουτ, των ελευθέρων βολών, των ριμπάουντ, των λαθών και των 

τελικών πασών, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι νικήτριες ομάδες παρουσίασαν 

υψηλό ποσοστό εμφάνισης των παραπάνω στοιχείων, εκτός των λαθών. Ακόμη οι 

καθοριστικοί παράγοντες για την νίκη εντός έδρας, ήταν τα εύστοχα σουτ δυο πόντων 

και οι τελικές πάσες.

Σε μια έρευνα των Tminc, Milanovic και Dizdar (1997), διερευνήθηκε η 

σημασία 13 δεικτών, που αφορούν την αποτελεσματικότητα του παιχνιδιού της 

καλαθοσφαίρισης, με σκοπό να αναδειχθούν εκείνοι οι παράγοντες που οδηγούν στην 

νίκη ή την ήττα. Τα αποτελέσματα έδειξαν στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα 

στις νικήτριες και στις ηττημένες ομάδες, στους περισσότερους από τους 13 δείκτες.

Σε ανάλογη έρευνα των Tminic, Perica, και Dizdar (1999), παρουσιάζονται 19 

κριτήρια για την ποιοτική αξιολόγηση (σχετικά με την απόδοση) των 

καλαθοσφαιριστών υψηλού επιπέδου σύμφωνα με τη θέση που αγωνίζονται. Το 

σύνολο αυτών των κριτηρίων είναι η βάση για την επιστημονική προσέγγιση στην
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πρόβλεψη και αξιολόγηση της απόδοσης των παικτών στην καλαθοσφαίριση (σε 

σχέση με τη θέση που αγωνίζονται). Οι συντελεστές σημαντικότητας (παράγοντες 

στάθμισης), για κάθε κριτήριο σε σχέση με τη θέση, πρέπει να καθοριστούν στο 

επόμενο επίπεδο της ανάπτυξης ενός συστήματος κριτηρίων αξιολόγησης της 

απόδοσης.

Οι Tminic και Dizdar (2000), βασιζόμενοι σε 10 συντελεστές απόδοσης (που 

αναφέρει η βιβλιογραφία) στην καλαθοσφαίριση, σύμφωνα με τις θέσεις που 

αγωνίζονταν οι παίκτες, καθόρισαν 19 κριτήρια για την αξιολόγηση της απόδοσης. 

Παρατηρήθηκε υψηλή συσχέτιση μεταξύ όλων των θέσεων. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα περιγράφηκαν αναλυτικά οι θέσεις των παικτών, όπως επίσης 

καθορίστηκαν οι μεταξύ τους διαφορές και ομοιότητες από τη σημαντικότητα που 

εμφάνισαν τα κριτήρια. Η αξιολόγηση των παικτών σύμφωνα με τη θέση που 

αγωνίζονται, μπορεί να γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: Θέση 1 (point guard) - 

αμυντική πίεση, ικανότητα στη αμυντική μετάβαση, έλεγχος της μπάλας, ικανότητα 

στην πάσα, διείσδυση με ντρίπλα, σουτ από την περιφέρεια, ικανότητα στην 

επιθετική μετάβαση. Θέση 2 (shoting guard) - αμυντική πίεση, ικανότητα στη 

αμυντική μετάβαση, σουτ από την περιφέρεια, διείσδυση με ντρίπλα, κίνηση στην 

επίθεση χωρίς μπάλα και ικανότητα στην επιθετική μετάβαση. Θέση 3 (small 

forward) - ικανότητα στη αμυντική μετάβαση, σουτ από την περιφέρεια, διείσδυση 

με ντρίπλα, κίνηση στην επίθεση χωρίς μπάλα, ελεύθερες βολές και ικανότητα στην 

επιθετική μετάβαση. Θέση 4 (power forward) - ικανότητα στα αμυντικά και 

επιθετικά ριμπάουντ, σουτ από κοντινή απόσταση, διείσδυση με ντρίπλα, ικανότητα 

στα σκριν και ελεύθερες βολές. Θέση 5 (center) - ικανότητα στα αμυντικά και 

επιθετικά ριμπάουντ, σουτ από κοντινή απόσταση, διείσδυση με ντρίπλα, ικανότητα 

στα σκριν, κερδισμένα φάουλ, επιθετικές συνεργασίες στο τρίποντο και ελεύθερες 

βολές.

Ο Melnick (2001), εξέτασε τα στατιστικά δεδομένα 5 αγωνιστικών περιόδων 

(1993-1994 με 1997-1998) του NBA, για να μελετήσει τη σχέση που έχουν οι ασίστ 

με την έκβαση του αγώνα (νίκη-ήττα). Η ανάλυση συσχέτισης των διαφορών έδειξε 

ότι υπάρχει σημαντική σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών. Ο συνολικός αριθμός των 

ασίστ όλης της ομάδας παρουσίασε μεγαλύτερη συσχέτιση με την έκβαση του 

αποτελέσματος από ότι οι ασίστ των βασικών παικτών. Με τη σύγκριση μεταξύ των 

πόντων που πετυχαίνει μια ομάδα από ασίστ και των πόντων που πετυχαίνει χωρίς 

αυτές, σε σχέση με την έκβαση του αποτελέσματος, επιβεβαιώνεται η πρώτη
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περίπτωση και τονίζεται πώς ο τρόπος που πετυχαίνει μια ομάδα καλάθι είναι 

σημαντικότερος παράγοντας από τον αριθμό των πόντων που πετυχαίνει.

Οι Wang και Wang (2001), ερεύνησαν την επίδραση που έχουν στην 

αποτελεσματικότητα των προσπαθειών τα σουτ δύο και τριών πόντων, οι ελεύθερες 

βολές, ο αριθμός των επιθετικών και αμυντικών ριμπάουντ, οι ασίστ, τα κλεψίματα, 

τα κοψίματα, τα λάθη και τα φάουλ. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως οι 

δύο πρώτοι συντελεστές της κανονικής συσχέτισης, εμφάνισαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των δέκα παραπάνω στοιχείων. Τα σουτ δύο πόντων, ο 

αριθμός των ασίστ και τα σουτ τριών πόντων είχαν θετική συσχέτιση με τις 

επιτυχημένες προσπάθειες και αρνητική με τις αποτυχημένες. Τα αμυντικά 

ριμπάουντ, τα κλεψίματα και τα κοψίματα είχαν αρνητική συσχέτιση με τις 

αποτυχημένες προσπάθειες. Ακόμη τα λάθη είχαν μεγαλύτερη επίδραση στην έκβαση 

των επιθέσεων, από ότι είχαν τα φάουλ.

Σκοπός της έρευνας των Desman, Tminic και Dizdar (2001), ήταν η μελέτη 

ενός ειδικού μοντέλου (σύστημα λήψης αποφάσεων), που σχεδιάστηκε για τον 

αποδοτικότερο προσανατολισμό των καλαθοσφαιριστών ανάλογα με τη θέση και το 

ρόλο που έχουν στον αγώνα. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 60 

καλαθοσφαιριστές (12 σε κάθε θέση) που επιλέχθηκαν τυχαία, από 12 ομάδες που 

συμμετείχαν στην 1η κατηγορία της Κροατίας την περίοδο 1998-1999. Τα δεδομένα 

συλλέχθηκαν από 10 προπονητές καλαθοσφαίρισης που υπολόγισαν τη γενική 

απόδοση των παικτών στην άμυνα (7 μεταβλητές) και την επίθεση (12 μεταβλητές). 

Οι μεταβλητές καθορίστηκαν από τους Tminic, Perica και Dizdar. Μια μέτρηση του 

ύψους του σώματος προστέθηκε στις προαναφερθείσες μεταβλητές. Από τα 

αποτελέσματα προτείνεται πως το σύστημα λήψης αποφάσεων μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως βοηθητικό όργανο στον προσανατολισμό των παικτών σύμφωνα 

με τη θέση και το ρόλο τους στον αγώνα. Ακόμη η έρευνα ενισχύει την άποψη πως το 

ύψος του σώματος αποτελεί μια μεταβλητή που ασκεί μεγάλη επιρροή στον 

προσανατολισμό, τη θέση και το ρόλο που κατέχουν οι παίκτες στους αγώνες.

Οι Tsamourtzis, Salonikidis, Taxildaris και Mauromatis (2002), ασχολήθηκαν 

με τα τεχνικοτακτικά χαρακτηριστικά νικητών και ηττημένων στην καλαθοσφαίριση. 

Το επίκεντρο αυτού του άρθρου βρισκόταν στην καταγραφή και ανάλυση της 

συχνότητας των χαρακτηριστικών της επιθετικής και αμυντικής συμπεριφοράς των 

ομάδων καλαθοσφαίρισης, έτσι ώστε προπονητές και παίκτες να μπορέσουν να 

αντιληφθούν ποια τεχνικά και τακτικά στοιχεία είναι ιδιαίτερα υποσχόμενα και ποια
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όχι. Για αυτό το σκοπό, αξιολογήθηκαν συστηματικά 90 αγώνες καλαθοσφαίρισης 

Ελληνικών ανδρικών ομάδων, οι οποίοι διεξήχθησαν υπό την αιγίδα της FIBA.

Οι Ttminic, Dizdar και Dezman (2002), με έρευνά τους είχαν σκοπό την 

καθιέρωση ενός συστήματος αξιολόγησης της ικανότητας των καλαθοσφαιριστών, το 

οποίο συνδύαζε ορισμένα αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης και παράλληλα μια 

υποκειμενική αξιολόγηση της ικανότητας των παικτών. Το δείγμα της έρευνας 

αποτέλεσαν 60 παίκτες που αγωνίζονταν στην 1η κατηγορία του Κροατικού 

Πρωταθλήματος κατά την περίοδο 1998-1999. Το δείγμα και η ποιότητα του 

παιχνιδιού περιγράφηκε από δύο διαφορετικούς τύπους δεδομένων: 1) την επίδοση 

των παικτών μέσα από τα στατιστικά στοιχεία της FIBA, τα οποία συγκεντρώθηκαν 

από 132 παιχνίδια 12 ομάδων και 2) τα δεδομένα υποκειμενικής αξιολόγησης, όπως 

αυτά δόθηκαν από 10 προπονητές σίο τέλος της περιόδου. Με βάση τη υψηλή 

συσχέτιση μεταξύ 7 ζευγών μεταβλητών και την υπερβολικά υψηλή συσχέτιση 

ανάμεσα στην συνολική απόδοση του αθλητή, η οποία αξιολογήθηκε υποκειμενικά 

με βάση τα 19 κριτήρια του πρωτότυπου συστήματος αξιολόγησης, και την συνολική 

απόδοση που αξιολογήθηκε με το συνδυαστικό μοντέλο, το ειδικό σύστημα 

αξιολόγησης θεωρήθηκε ένα αποδεκτό εργαλείο για πιο αντικειμενική και οικονομική 

αξιολόγηση της ικανότητας των καλαθοσφαιριστών.

Σκοπός της έρευνας των Tminic, Dizdar και Luksic (2002), ήταν να 

προσδιοριστούν οι παράμετροι, μέσα από 12 δείκτες απόδοσης, που διαχώρισαν τους 

νικητές από τους ηττημένους σε υψηλού επιπέδου ομάδες που συμμετείχαν στα 

τελικά των πρωταθλημάτων των Ευρωπαϊκών συλλόγων καλαθοσφαίρισης από το 

1992 έως το 2000. Οι διαφορές επιβεβαιώθηκαν από την ανάλυση διαχωρισμού αν 

και η κανονική συσχέτιση ήταν κάπως χαμηλότερη από ανάλογες έρευνες που έγιναν 

για τα παιχνίδια της κανονικής διάρκειας των διοργανώσεων. Οι μικρές διαφορές που 

βρέθηκαν μπορούν να αιτιολογηθούν από την υψηλή ποιότητα των ομάδων που 

αγωνίστηκαν στην τελική τετράδα των πρωταθλημάτων. Οι μεταβλητές που 

διαχώρησαν τους νικητές από τους ηττημένους ήταν τα αμυντικά ριμπάουντ, τα 

ποσοστά των προσπαθειών για καλάθι και τα ποσοστά των ελευθέρων βολών, ενώ οι 

ασίστ είχαν μικρότερη επίδραση σε σχέση με ανάλογες μελέτες. Ακόμη 

παρατηρήθηκε πως οι νικήτριες ομάδες παρουσίασαν μεγαλύτερη τακτική πειθαρχεία 

και ευθύνη, στον έλεγχο των θέσεων κοντά στη ρακέτα για τα αμυντικά ριμπάουντ, 

καθώς επίσης και στο οργανωμένο παιχνίδι στην επίθεση με σωστή εναλλαγή της 

μπάλας μέχρι να δοθεί η δυνατότητα για ελεύθερο σουτ, το οποίο μείωσε το ρίσκο
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του παιχνιδιού και οδήγησε σε μικρότερο αριθμό λαθών και υψηλότερα ποσοστά 

ευστοχίας.

Οι Desman και Tkalcic (2002), μελέτησαν την αναλογία μεταξύ της μέσης 

γενικής απόδοσης των ομάδων καλαθοσφαίρισης και της κατάταξης τους στο 

σύστημα robin και στο ανταγωνιστικό σύστημα αποκλεισμού. Το δείγμα της έρευνας 

αποτέλεσαν 12 εθνικές ομάδες νέων που συμμετείχαν στο 19° Ευρωπαϊκό 

Πρωτάθλημα Νέων στην Κροατία. Στο πρώτο μέρος του πρωταθλήματος οι ομάδες 

αγωνίστηκαν σύμφωνα με το σύστημα robin σε δύο ομίλους των 6 ομάδων (κάθε 

ομάδα έπαιξε 5 αγώνες), και στο δεύτερο μέρος σύμφωνα με το σύστημα 

αποκλεισμού (καθεμία από τις 8 πρώτες ομάδες έπαιξε 3 παιχνίδια, ενώ οι 4 

τελευταίες ομάδες έπαιξαν 2 παιχνίδια). Το δείγμα των μεταβλητών περιελάμβανε 

τον αριθμό των πόντων υπέρ και κατά. Η απόδοση στην επίθεση, στην άμυνα και 

γενικά υπολογίστηκε μέσα στα πλαίσια του συστήματος λήψης αποφάσεων KISS 1.2. 

Υπολογίστηκαν επίσης οι συντελεστές συσχέτισης του Pearson για την στιγμιαία 

παραγωγή. Η αναλογία ανάμεσα στη μέση γενική απόδοση των ομάδων και τους 

βαθμούς κατάταξης τους στο σύστημα robin ήταν υψηλή και στατιστικά σημαντική. 

Το γκρουπ των ομάδων με πιο ετερογενή ποιότητα παρουσίασε μεγαλύτερη 

αναλογία. Η αναλογία ανάμεσα στη μέση γενική απόδοση των ομάδων και την τελική 

κατάταξη στο σύστημα αποκλεισμού ήταν πολύ χαμηλότερη από το σύστημα robin 

και στατιστικά ασήμαντη. Ωστόσο, η δομή της γενικής απόδοσης σε μεμονωμένα 

παιχνίδια μπορεί να διαφέρει. Οι ομάδες μπορούν να κατορθώσουν την ίδια γενική 

απόδοση έχοντας καλύτερη απόδοση στην άμυνα, άλλες ομάδες έχοντας καλύτερη 

απόδοση στην επίθεση και άλλες μία ισορροπημένη απόδοση και στις δύο φάσεις του 

παιχνιδιού.

Οι Tavares και Gomes το 2003, με έρευνά τους είχαν σκοπό να περιγράφουν 

και να αναλύσουν την επιθετική τακτική στην καλαθοσφαίριση. Το δείγμα της 

έρευνας αφορούσε υψηλού επιπέδου ομάδες καλαθοσφαίρισης νέων και βασιζόταν σε 

ποιοτικές και ποσοτικές μεταβλητές τεχνικής και τακτικής. Πιο συγκεκριμένα το 

δείγμα περιλάμβανε αγώνες τεσσάρων ομάδων: Ισπανία (Ν=5), ΗΠΑ (Ν=3), Κροατία 

(Ν=5) και Βραζιλία (Ν=8), οι οποίοι διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια του 6ου 

Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Νέων στην Πορτογαλία το 1999. Σε σύνολο 21 αγώνων 

αναλύθηκαν η οργανωμένη επίθεση και οι αιφνιδιασμοί και καταγράφηκε η 

συχνότητα και η διάρκεια τους καθώς και η έκβασή τους. Από τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι: 1) ο κύριος τρόπος παιχνιδιού όλων των ομάδων ήταν η οργανωμένη
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επίθεση (76%), ενώ ο αιφνιδιασμός ακλουθούσε με 25,4%, 2) περίπου τα % των 

οργανωμένων επιθέσεων είχαν διάρκεια από 13 έως 18 δευτερόλεπτα, 3) το 70% των 

αιφνιδιασμών είχαν διάρκεια 4 με 6 δευτερόλεπτα, 4) η περιοχή των σουτ με την 

μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ήταν η ρακέτα, 5) η καταστάσεις 1 εναντίον 1 

εμφανίστηκαν περισσότερο στην τακτική όλων των ομάδων, 6) οι δείκτες απόδοσης 

του παιχνιδιού που διαφοροποίησαν τις ομάδες είναι ο μέσος όρος των πόντων που 

σκόραραν, το ποσοστό επιτυχίας που είχαν στις ελεύθερες βολές, ο αριθμός των 

φάουλ που έκαναν, ο αριθμός των φάουλ που κέρδισαν και η αναλογία των 

επιθέσεων.

Για την αποτελεσματικότητα των διαφόρων ειδών σουτ στην καλαθοσφαίριση 

αναφορικά με την θέση εκτέλεσης τους, αναφέρονται οι Tsamourtzis, Salonikidis, 

Siskos και Athanailidis (2003). Σκοπός αυτού του άρθρου ήταν να προσδιορίσει την 

αποτελεσματικότητα των σουτ χρησιμοποιώντας την καταγραφή και την ανάλυση 

των διαφορετικών τύπων σουτ σε σχέση με την θέση εκτέλεσης τους. Για τον σκοπό 

αυτό αναλύθηκαν 100 αγώνες ανδρικών ομάδων καλαθοσφαίρισης, μέσω Η/Υ και 

βίντεο. Οι αγώνες αυτοί διεξήχθησαν υπό την αιγίδα της FIBA σε διαφορετικά 

πρωταθλήματα, κατά την διάρκεια των αγωνιστικών περιόδων 1994-2000.

Ο Remmert (2003), ανέλυσε την ομαδική επιθετική τακτική στην 

καλαθοσφαίριση υψηλού επιπέδου με βάση την κατασκευή ενός προσαρμοσμένου 

μοντέλου. Η σχετική βιβλιογραφία στην καλαθοσφαίριση μελετήθηκε ώστε να 

δημιουργηθεί ένα προσαρμοσμένο μοντέλο που να αντιπροσωπεύει τις επιθετικές και 

αμυντικές αλληλεπιδράσεις των παικτών, ιδιαίτερα στην οργανωμένη ομαδική 

επιθετική τακτική και εναντίον προσωπικής άμυνας. Η συλλογή των πληροφοριών 

από τους αγώνες έγινε με τη μέθοδο της συστηματικής παρατήρησης. Εξήντα αγώνες 

της διεθνούς καλαθοσφαίρισης υψηλού επιπέδου αναλύθηκαν με το πρόγραμμα για 

Η/Υ VIDEO AS. Παρουσιάστηκε μεγαλύτερη ποικιλία επιθετικών-αμυντικών 

αλληλεπιδράσεων από ότι παρουσιάζεται στη βιβλιογραφία. Οι προτάσεις για την 

προπόνηση στην καλαθοσφαίριση μπορούν να γίνουν εξετάζοντας τα ποσοστά 

επιτυχίας των διαφορετικών διαδοχών αλληλεπίδρασης. Επίσης, η ομαδική τακτική, 

ειδικά με την χρήση των σκριν, πρέπει να αναπτυχθεί περισσότερο κατά την 

προπόνηση σε νεαρούς αθλητές της καλαθοσφαίρισης.

Σκοπός της εργασίας των Tsamourtzis, Zagelidis και Zagelidis (2004), ήταν η 

ανάλυση της επιθετικής και αμυντικής συμπεριφοράς των Ελληνικών και Ιταλικών 

ομάδων Καλαθοσφαίρισης τόσο σε εθνικό όσο και συλλογικό επίπεδο μέσω της

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:32:32 EEST - 3.236.241.27



35

βιντεοανάλυσης με τη βοήθεια Η/Υ, ώστε να διαπιστωθούν ομοιότητες και διαφορές 

στα τεχνικοτακτικά τους χαρακτηριστικά και να σχηματιστούν οι τάσεις της 

"Ελληνικής" και της "Ιταλικής Σχολής" Καλαθοσφαίρισης. Το δείγμα αποτέλεσαν 

δεκαέξι (η=16) αγώνες κατά την αγωνιστική περίοδο 1994-1998. Για την ανάλυση 

των αγώνων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα για Η/Υ VICAS (video computer 

analyse-system). Οι συγκρίσεις που πραγματοποιήθηκαν ήταν ως προς: 1) τον τρόπο 

έναρξης της επίθεσης, 2) την τακτική της επίθεσης, 3) την αποτελεσματικότητα της 

επίθεσης, 4) τα δίποντα σουτ με "πρόσωπο" και "πλάτη" στο καλάθι, 5) τις ελεύθερες 

βολές, 6) τις ασσίστ και τα μπλοκ, 7) την τακτική της άμυνας και 8) την χρονική 

διάρκεια της επίθεσης. Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι δεν υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές στις τάσεις παιχνιδιού μεταξύ της Ελληνικής και της Ιταλικής Σχολής με 

εξαίρεση την τάση των Ελληνικών ομάδων να παίξουν περισσότερο κοντά στο 

καλάθι.

Οι Sampaio και Janeira (2003), ερεύνησαν την διαφορά που υπάρχει στα 

στατιστικά στοιχεία του αγώνα μεταξύ των ομάδων που νικούσαν και των ομάδων 

που έχαναν, στην επαγγελματική κατηγορία καλαθοσφαίρισης της Πορτογαλίας. Τα 

μεθοδολογικά στοιχεία αφορούσαν: α) το ρυθμό του παιχνιδιού, β) την ταξινόμηση 

των δεδομένων σύμφωνα με τον τύπο του αγώνα (κανονική διάρκεια ή play-offs), την 

κατάληξη του αγώνα (νίκη ή ήττα), τον τόπο διεξαγωγής του αγώνα (εντός ή εκτός 

έδρας) και γ) τη συζήτηση των διαφορών των τελικών αποτελεσμάτων στο σκορ. Τα 

αρχικά δεδομένα συλλέχθηκαν από 353 αγώνες κανονικής διάρκειας (εντός και εκτός 

έδρας) και 56 αγώνες play-offs (εντός και εκτός έδρας) των περιόδων 1997-1998 και 

1998-1999. Ακολουθήθηκε η ανάλυση με τη μέθοδο της ομαδοποίησης για να δώσει 

3 διαφορετικές ομάδες σύμφωνα με τις διαφορές του τελικού αποτελέσματος 

(κλειστοί αγώνες: 1-8 πόντοι διαφορά, ισορροπημένοι: 8-18 και μη ισορροπημένοι: 

πάνω από 18 πόντους διαφορά). Ύστερα έγινε ανάλυση διαχωρισμού για να 

προσδιορίσει τα στατιστικά του παιχνιδιού που μεγιστοποιούν τους μέσους όρους 

στις διαφορές μεταξύ νικητών και ηττημένων σύμφωνα με τους προηγούμενους 

προκαθορισμένους παράγοντες (τύπο παιχνιδιού, τόπο διεξαγωγής, ομαδοποιημένοι 

αγώνες). Παρατηρήθηκε πως στους ισορροπημένους και μη ισορροπημένους αγώνες 

οι ηττημένοι παρουσιάζουν χαμηλότερες τιμές σε όλα τα στατιστικά. Αντίθετα, από 

τα αποτελέσματα των κλειστών αγώνων δόθηκε η δυνατότητα να προσδιοριστούν 

διαφορετικά διαγράμματα απόδοσης σύμφωνα με τον τύπο και τον τόπο διεξαγωγής 

του αγώνα. Συνολικά, στην κανονική διάρκεια των αγώνων παρουσιάστηκαν υψηλά
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ποσοστά στις εύστοχες ελεύθερες βολές, ενώ στα play-offs παρουσιάστηκαν τα 

περισσότερα επιθετικά ριμπάουντ. Ακόμη, οι νίκες εντός έδρας χαρακτηρίστηκαν από 

πολλά κερδισμένα φάουλ, ενώ αυτές εκτός έδρας εμφάνισαν πολλές εύστοχες βολές.

Σε ανάλογη έρευνά τους οι Sampaio, Godoy και Feu (2004), είχαν σκοπό να 

προσδιορίσουν τα σχετικά με το παιχνίδι στατιστικά στοιχεία που διαχωρίζουν την 

καλύτερη απόδοση σε σχέση με το φύλο των παικτών και το επίπεδο της 

διοργάνωσης. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από τους πίνακες των σκορ της Διεθνούς 

Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και αφορούσαν 62 αγώνες ανδρών, 64 νέων, 62 

γυναικών και 42 νεανίδων από τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα. Τα σχετικά με το 

παιχνίδι στατιστικά στοιχεία που συλλέχθηκαν, περιλάμβαναν προσπάθειες για σουτ 

2 και 3 πόντων (εύστοχες και άστοχες), ελεύθερες βολές (εύστοχες και άστοχες), 

αμυντικά και επιθετικά ριμπάουντ, κοψίματα, ασίστ, φάουλ, κλεψίματα και λάθη. Για 

την ανάλυση επιλέχθηκαν μόνο τα «κλειστά» παιχνίδια (Ν=105, 1 με 12 πόντους 

διαφορά). Οι ανδρικές ομάδες σε σχέση με τις γυναικείες εμφάνισαν υψηλότερα 

ποσοστά κοψιμάτων, χαμηλότερα ποσοστά κλεψιμάτων και λιγότερα άστοχα 

δίποντα. Οι ομάδες των νέων και νεανίδων σε σχέση με αυτές των ανδρών και των 

γυναικών παρουσίασαν χαμηλότερα ποσοστά σε ασίστ και υψηλότερα ποσοστά 

λαθών. Η αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο παραγόντων έδειξε πως οι ομάδες 

διαχωρίστηκαν (νικητές-ηττημένοι) σε σχέση με τα στατιστικά στοιχεία του αγώνα 

και το επίπεδο της διοργάνωσης.

Οι Tsamourtzis και Athanasiou (2004), θέλησαν να καταγράψουν τις ζώνες 

κατοχής των ριμπάουντ στην Καλαθοσφαίριση και τις συχνότητες εμφάνισης των 

ζωνών αυτών σε ένα σύνολο αγώνων Καλαθοσφαίρισης, ώστε να προσδιοριστούν οι 

πιθανές κατευθύνσεις της μπάλας μετά από άστοχα σουτ. Για την επίτευξη του 

σκοπού αυτού πραγματοποιήθηκε βιντεοσκόπηση εκατό τριάντα (η=130) αγώνων 

που πραγματοποίησαν Ομάδες Ανδρών Καλαθοσφαίρισης στα διάφορα 

Πρωταθλήματα που διοργανώνει η FIBA κατά τις αγωνιστικές περιόδους 1999-2002. 

Οι αγώνες εξήντα (η=60) Εθνικών ομάδων και εβδομήντα (π=70) ομάδων συλλόγων 

αναλύθηκαν με τη βοήθεια του προγράμματος για Η/Υ, SportScout. Η αμυντική 

περιοχή χωρίστηκε σε πέντε επιμέρους ζώνες και καταγράφηκαν οι κατευθύνσεις της 

μπάλας μετά από άστοχα σουτ. Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων 

χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση αντιστοιχιών και ταξινόμηση (cluster), η εντολή 

Crosstabs και το x2 (Chi-square) test. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα παρατηρήθηκε 

ότι: α) η μπάλα μετά από άστοχα σουτ από τις ζώνες 1 ή 5 κατευθύνεται στην
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συντριπτική τους πλειοψηφία (69% - 79%) στις ζώνες 1 ή 5 και μάλιστα στις μισές 

περίπου των περιπτώσεων αυτών στην απέναντι ζώνη εκείνης από την οποία έγινε το 

σουτ, β) η μπάλα μετά από άστοχα σουτ από τη ζώνη 2 ή 4 στο 70% των 

περιπτώσεων κατευθύνεται μετά την αναπήδηση στις ζώνες 2 και 4, γ) στο 85% των 

περιπτώσεων η μπάλα μετά από άστοχα σουτ από τη ζώνη 3 επιστρέφει στη ζώνη 3. 

Τα αποτελέσματα αυτά προσδιορίζουν τις πιθανές κατευθύνσεις της μπάλας μετά από 

την αναπήδηση και προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες στους προπονητές.

Η έρευνα των Mexas, Tsitskaris, Kyriakou, και Gaferis (2005), είχε σκοπό τη 

σύγκριση της αποτελεσματικότητας των ομάδων που συμμετείχαν σε δύο 

διαφορετικά πρωταθλήματα καλαθοσφαίρισης υψηλού επιπέδου. Η αξιολόγηση έγινε 

σε σχέση με το είδος της άμυνας, την θέση από την οποία ξεκίνησε την επιθετική 

προσπάθεια ο παίκτης, την περιοχή από όπου έγινε η προσπάθεια και τις συνθήκες 

κάτω από τις οποίες έγινε το σουτ. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 25 αγώνες της 

A1 εθνικής κατηγορίας της Ελλάδας και 25 αγώνες του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι επιθέσεις από την περιοχή των 3 δευτερολέπτων 

(ρακέτα) παρουσιάζουν το υψηλότερο ποσοστό χρήσης και επιτυχίας. Η προσωπική 

άμυνα παρουσιάζει την πιο συνηθισμένη μορφή άμυνας της σύγχρονης ευρωπαϊκής 

καλαθοσφαίρισης, ενώ οι περιφερειακοί παίκτες είναι αυτοί που αναλαμβάνουν την 

πλειοψηφία των επιθετικών προσπαθειών σε σύγκριση με τους παίκτες ρακέτας. Οι 

διαφορές στην αποτελεσματικότητα μεταξύ των εθνικών ομάδων και των ομάδων 

συλλογικού επιπέδου, δεν ήταν στατιστικά σημαντικές. Ακόμη, τα αποτελέσματα 

δείχνουν πως η αποτελεσματικότητα των ελληνικών συλλόγων καλαθοσφαίρισης 

είναι ανάλογη με αυτή των κορυφαίων Ευρωπαϊκών εθνικών ομάδων.

Η έρευνα των Bazanov, Elaljand και Vohandu, (2005), μελέτησε την ομαδική 

δουλειά στην επίθεση ως παράγοντα που επηρεάζει το αποτέλεσμα στην επίθεση. Για 

την διεκπεραίωση της έρευνας παρατηρήθηκε η πανεπιστημιακή ομάδα 

καλαθοσφαίρισης του Tallinn, η οποία αγωνίζεται στα πρωταθλήματα της 1ης ένωσης 

της Εσθονίας. Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν από 600 κατοχές μπάλας, μέσα από 8 

βιντεοσκοπημένους αγώνες της κανονικής διάρκειας. Το σύστημα ανάλυσης των 

αγώνων που χρησιμοποιήθηκε επέτρεπε τον καθορισμό της δομής και της έντασης 

των τεχνικών και τακτικών στοιχείων ανάπτυξης του παιχνιδιού καθώς και την 

εύρεση ενδιαφερόντων προτύπων της δραστηριότητας του αγώνα μέσα από τα 

δεδομένα. Με βάση τα αποτελέσματα από τη στατιστική ανάλυση προέκυψε πως ο 

μέσος χρόνος των επιτυχημένων επιθέσεων, ο αριθμός των τεχνικών και τακτικών

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:32:32 EEST - 3.236.241.27



38

στοιχείων και ο δείκτης της ομαδικής εργασίας στη ζώνη επίθεσης, έχουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές από τις επιθέσεις που δεν κατέληξαν στο καλάθι.

Σκοπός της έρευνας των Tsamourtzis, Karypidis και Athanasiou (2005), ήταν 

η καταγραφή και η ανάλυση των αιφνιδιασμών και της αποτελεσματικότητάς τους 

μέσα από αγώνες καλαθοσφαίρισης. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 26 

βιντεοσκοπημένοι αγώνες καλαθοσφαίρισης ανδρών οι οποίοι έγιναν στα πλαίσια 

των διαφόρων πρωταθλημάτων που διοργάνωσε η FIBA στις αγωνιστικές περιόδους 

2002-2004. Η ανάλυση των αγώνων έγινε με το πρόγραμμα Sportscout. Οι αναλύσεις 

που έγιναν ενδιέφεραν: α) τη συχνότητα εμφάνισης των αιφνιδιασμών, β) την 

αποτελεσματικότητα των αιφνιδιασμών στις νίκες και τις ήττες. Για την στατιστική 

ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση αντιστοιχιών 

correspondents και διακύμανσης classification, η εντολή crosstabs και η χ2 κατανομή. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η επίθεση 3 εναντίον 2 ήταν η συχνότερη κατάσταση 

αιφνιδιασμού, οι νικητές παρουσίασαν περισσότερους αιφνιδιασμούς, με 

περισσότερα εύστοχα σουτ 2 πόντων και περισσότερους αιφνιδιασμούς με κατά 

στάσεις 1 εναντίον 0 παικτών. Από τα αποτελέσματα επιβεβαιώθηκε ότι οι 

αιφνιδιασμοί αποτελούν ένα σημαντικό παράγοντα για την επίτευξη της νίκης και 

δίνουν πληροφορίες για τον προγραμματισμό και την οργάνωση των ασκήσεων για 

επιτυχημένους αιφνιδιασμούς.

Οι Reich, Hodges, Carlin και Reich (2006), σε έρευνά τους υποστηρίζουν πως 

οι προπονητές καλαθοσφαίρισης όλων των επιπέδων χρησιμοποιούν «ηλεκτρονικά 

διαγράμματα των σουτ» για να μελετήσουν τις θέσεις των σουτ και τις θέσεις από 

όπου εκτελούνται οι επιθέσεις τόσο των ομάδων τους όσο και των αντιπάλων. Τα 

διαγράμματα των σουτ είναι προγράμματα για Η/Υ που παρουσιάζουν απλά 

σχεδιαγράμματα της θέσης και του αποτελέσματος που έχει κάθε σουτ που γίνεται 

στον αγώνα. Αν και αυτά τα προγράμματα διαρκώς αναπτύσσονται οι περισσότεροι 

προπονητές εξακολουθούν να τα χρησιμοποιούν για απλά περιγραφικά στοιχεία. 

Ακόμη η δυνατότητα μιας ομάδας να μαρκάρει έναν βασικό αντίπαλο παίκτη θα 

μπορούσε ενδεχομένως να βελτιωθεί με την χρήση αυτών των προγραμμάτων, τα 

οποία μπορούν να δώσουν συμπεράσματα για τις τάσεις και τις δυνατότητες του 

παίκτη. Το παρόν άρθρο θέλει να τονίσει τη δυνατότητα αυτών των προγραμμάτων 

να δίνουν πολλά αποτελέσματα διαφόρων αναλύσεων καθώς και την απόσταση και 

τη γωνία της θέσης που έγινε το σουτ, σε σχέση με το καλάθι.
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

3.1. Αείγμα

Για την πραγματοποίηση της έρευνας καταγράφηκαν, με την βοήθεια βίντεο, 

28 αγώνες καλαθοσφαίρισης Ευρωπαϊκών ομάδων που συμμετείχαν στο Ευρωπαϊκό 

πρωτάθλημα τον Σεπτέμβριο του 2003 στη Σουηδία και 20 αγώνες των ομάδων που 

συμμετείχαν στο Ευρωμπάσκετ του 2005 στη Σερβία-Μαυροβούνιο, που αποτέλεσαν 

το δείγμα της έρευνας. Αναλυτικότερα καταγράφηκαν οι εξής αγώνες:

Πίνακας 1: Αγώνες Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2003.

Α/Α Ημερομηνία Αγώνας Σκορ Θέσεις

1 5/9/2003 Ουκρανία - Τουρκία 69-77 8άδα

2 5/9/2003 Ελλάδα - Κροατία 77-76 8άδα

3 5/9/2003 Ιταλία - Σλοβενία 67-77 8άδα

4 6/9/2003 Ρωσία - Ισπανία 77-89 8άδα

5 6/9/2003 Λετονία - Γερμανία 86-94 8άδα

6 6/9/2003 Κροατία - Ουκρανία 93-71 8άδα

7 6/9/2003 Ελλάδα - Τουρκία 75-72 8άδα

8 6/9/2003 Ιταλία - Γαλλία 52-85 8άδα

9 7/9/2003 Λιθουανία - Γερμανία 93-71 8άδα

10 7/9/2003 Τουρκία - Κροατία 75-72 8άδα

11 7/9/2003 Ελλάδα - Ουκρανία 79-73 8άδα

12 7/9/2003 Σερβία - Ισπανία 67-75 8άδα

13 7/9/2003 Γαλλία - Σλοβενία 88-82 8άδα

14 8/9/2003 Γερμανία - Ιταλία 84-86 Μπαράζ

15 8/9/2003 Τουρκία - Σερβία 76-80 Μπαράζ

16 8/9/2003 Σλοβενία - Ισραήλ 76-78 Μπαράζ

17 10/9/2003 Γαλλία - Ρωσία 76-69 4άδα

18 10/9/2003 Λιθουανία - Σερβία 98-82 4άδα

19 11/9/2003 Ισπανία - Ισραήλ 78-64 4άδα

20 11/9/2003 Ελλάδα - Ιταλία 59-62 4άδα

21 12/9/2003 Ρωσία - Σερβία 77-86 Θέσεις 5-8
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22 12/9/2003 Ελλάδα - Ισραήλ 63-56 Θέσεις 5-8

23 13/9/2003 Γαλλία - Λιθουανία 70-74 Ημιτελικός

24 13/9/2003 Ιταλία - Ισπανία 79-81 Ημιτελικός

25 14/9/2003 Ρωσία - Ισραήλ 82-89 Θέσεις 7-8

26 14/9/2003 Σερβία - Ελλάδα 64-72 Θέσεις 5-6

27 14/9/2003 Γαλλία - Ιταλία 67-69 Μικρός τελικός

28 14/9/2003 Ισπανία - Λιθουανία 84-93 Τελικός

Πίνακας 2: Αγώνες Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2005.

Α/Α Ημερομηνία Αγώνας Σκορ Θέσεις

1 16/9/2005 Σλοβενία - Βοσνία 74-65 8άδα

2 16/9/2005 Γαλλία - Ελλάδα 50-64 8άδα

3 16/9/2005 Σερβία - Ισπανία 70-89 8άδα

4 17/9/2005 Βοσνία - Γαλλία 62-79 8άδα

5 17/9/2005 Ελλάδα - Σλοβενία 56-68 8άδα

6 17/9/2005 Ιταλία - Ρωσία 61 -87 8άδα

7 18/9/2005 Σλοβενία - Γαλλία 68-58 8άδα

8 18/9/2005 Ελλάδα - Βοσνία 67-50 8άδα

9 18/9/2005 Ρωσία - Γερμανία 50-51 8άδα

10 20/9/2005 Κροατία - Ιταλία 74-66 Μπαράζ

11 20/9/2005 Ελλάδα - Ισραήλ 67-61 Μπαράζ

12 20/9/2005 Σερβία - Γαλλία 71-77 Μπαράζ

13 22/9/2005 Ρωσία - Ελλάδα 61-66 4άδα

14 22/9/2005 Λιθουανία - Γαλλία 47-63 4άδα

15 23/9/2005 Σλοβενία - Γερμανία 62-76 4άδα

16 23/9/2005 Ισπανία - Κροατία 101 -85 4άδα

17 24/9/2005 Ελλάδα - Γαλλία 67-66 Ημιτελικός

18 24/9/2005 Γερμανία - Ισπανία 74-73 Ημιτελικός

19 25/9/2005 Γαλλία - Ισπανία 98-68 Μικρός τελικός

20 25/9/2005 Ελλάδα - Γερμανία 78-62 Τελικός
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3.2. Χώρος διεξαγωγής της έρευνας

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο τμήμα βιντεοανάλυσης του εργαστηρίου του 

Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) του 

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) στην Κομοτηνή.

3.3. Όργανα μέτρησης

Για την πραγματοποίηση της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω 

όργανα:

• Βίντεο Funai 6Head stereo Hi-Fi για τη μαγνητοσκόπηση των αγώνων από τα 

κανάλια που τους πρόβαλαν (ΕΤ1, NET, SUPERSPORT).

• Βίντεο Mitsubishi - 1000 που ήταν συνδεδεμένο με υπολογιστή για την 

καταχώρηση των ενεργειών και τηλεόραση για την αναπαραγωγή των αγώνων.

• Ηλεκτρονικός υπολογιστής, στον οποίο είχε εγκατασταθεί το πρόγραμμα 

βιντεοανάλυσης Basket AS.

• Τηλεχειριστήριο, με το οποίο ο ερευνητής είχε τη δυνατότητα να προβάλει τη 

κάθε αγωνιστική ενέργεια σε διαφορετικές ταχύτητες, αλλά και πολλαπλές 

επαναλήψεις, επιτυγχάνοντας έτσι την αναδρομική τους εικόνα στην τηλεόραση.

• Πρόγραμμα μέτρησης της ταινίας με κωδικοποίηση του χρόνου (Rapid time 

code).

• Πρόγραμμα βιντεοανάλυσης Basket AS (Basket-Analyze-system).

3.3.1. Παρουσίαση προγράμματος

To BasketAS είναι ένα νέο πιο εξελιγμένο πρόγραμμα ανάλυσης από το μέχρι 

πρότινος Vicas. Η λειτουργία του είναι απλή και βασίζεται στη χρήση βίντεο και 

Η/Υ. Έτσι, ο χρήστης του προγράμματος μπορεί και αναλύει - παρατηρεί τις 

παραμέτρους που έχει δώσει με το πρόγραμμα.

Σημαντικό, γεγονός είναι πως το σύστημα BasketAS, προσφέρει μεγάλη 

ακρίβεια παρατήρησης, καθώς επίσης ο χρήστης του προγράμματος μπορεί μετά το 

τέλος της ανάλυσης να κάνει ένα ακριβές Video feedback, που σημαίνει πως ο 

χρήστης μπορεί να επαναφέρει μεμονωμένες «φάσεις» με ακρίβεια εικόνας, ώστε είτε 

να ελέγξει είτε να πάρει επιπλέον πληροφορίες.

Επιπλέον το BasketAS διαθέτει ένα στατιστικό πρόγραμμα, το οποίο μας 

παρέχει μια γρήγορη εικόνα γύρω από στοιχεία αγώνων με βάση τα αρχεία ανάλυσης.
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Επίσης το στατιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει και ένα φύλλο αγώνα (scouting- 

protocol) στο οποίο εμφανίζεται η κατάσταση των ομάδων σε απόδοση παικτών 

μεμονωμένα, απόλυτα ή ποσοστιαία ανά ημίχρονο όπως και το σκορ.

To Basket AS περιλαμβάνει τέσσερις παραμέτρους:

1. Καθορισμός κατηγοριών

2. Δημιουργία σχήματος κατηγοριών (definition)

3. Κωδικοποίηση των στοιχείων (encoding)

4. Ανάλυση των δεδομένων (analyze)

3.3.2. Πλεονεκτήματα του Basket AS

• Εύκολο στη χρήση.

• Ελάχιστος χρόνος μύησης.

• Πολλαπλή αξιολόγηση στοιχείων.

• Δυνατότητα γρήγορης και ακριβούς αναπαραγωγής εικόνας (Video

• Feedback).

• Οδηγίες κατά την διάρκεια της παρατήρησης.

• Μεγάλη μνήμη.

• Ανάλυση, στατιστική και προβολή με γραφικά.

• Δυνατότητα συρραφής σκηνών.

• Σύστημα τομής και εγγραφής για επιπρόσθετα Video.

• Επεξεργασία στοιχείων (ASCII- Export).

• Το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για φύλλο αγώνα κατασκοπίας 

(scouting protocoll).

3.4. Κωδικοποίηση του χρόνου (time code)

Για να υπάρχει πρόσβαση σε συγκεκριμένες φάσεις μέσα σε ένα αναλογικό 

βίντεο θα πρέπει να έχουμε ακριβή προσέγγιση στη φάση αυτή. Αυτό δεν είναι 

δυνατό να γίνει με ένα απλό βίντεο γιατί και οι κεφαλές είναι ανακριβείς όταν 

πέφτουν πάνω στην ταινία, αλλά και ο χρόνος που μετράει το βίντεο από συσκευή σε 

συσκευή είναι διαφορετική και μηδενίζει κάθε φορά που βγάζουμε μια κασέτα.

Χρειάζεται λοιπόν ένας άλλος τρόπος για τη δημιουργία μιας 

προκαθορισμένης μέτρησης του χρόνου. Μια τέτοια περίπτωση είναι η δημιουργία 

κωδικοποιημένου χρόνου πάνω στη βιντεοταινία, η οποία αποτρέπει τον κίνδυνο να
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χαθεί η θέση που αρχίζει ή τελειώνει μια φάση λόγω των πολλών μετακινήσεων 

(μπρος - πίσω). Η κωδικοποίηση χρόνου γίνεται είτε την ώρα της εγγραφής είτε 

μπορεί να περαστεί στη συνέχεια με διάφορα συστήματα κωδικοποίησης 

(Τσαμουρτζής, 2002). Στην παρούσα εργασία η κωδικοποίηση έγινε μετά την 

καταγραφή των αγώνων με το σύστημα κωδικοποίησης Rapid Timecode.

3.5. Καθορισμός σχήματος κατηγοριών - definition (Σχήμα 1)

Κ1. Χρόνος Έναρξης της επίθεσης 

Κ2. Χρόνος Τέλους της επίθεσης 

Κ3. Ομάδες: νικητές (1), ηττημένοι (2).

Κ4. Παίκτης έναρξης επίθεσης: point guard (1), shooting guard (2), small forward 

(3), power forward (4), center (5).

K5. Τρόπος έναρξης επίθεσης: αμυντικό ριμπάουντ (1), επιθετικό ριμπάουντ (2) 

κλέψιμο (3), καλάθι (4), άουτ πίσω (5), άουτ μπρος (6).

Κ6. Τακτική επίθεσης: 1ων αιφνιδιασμός (1), 2ων αιφνιδιασμός (2), set play (3), 

επιθετικό transition (4).

Κ.7. Αποτελεσματικότητα: εύστοχη βολή (1), άστοχη βολή (2), εύστοχο δίποντο 

(3), άστοχο δίποντο (4), εύστοχο τρίποντο (5), άστοχο τρίποντο (6), φάουλ πλάγια 

(7). φάουλ βολές (8), καλάθι και φάουλ (9), τεχνική ποινή (10), αντιαθλητικό φάουλ 

(11), διπλό φάουλ (12), επιθετικό φάουλ (13), χρονικά λάθη (14), λάθος πάσα (15), 

βήματα (16), διπλή ντρίπλα (17), λάθος χειρισμός (18), λάθος μπρος-πίσω (19), 

προσωρινό άουτ (20).

Κ8. Παίκτης επίθεσης: point guard (1), shooting guard (2), small forward (3), 

power forward (4), center (5).

K9. Θέση επίθεσης (εικόνα 2): low post (1), middle post (2), high post (3), forward 

left (4), forward right (5), περιοχή guard (6), περιοχή προώθησης (7), περιοχή 

έναρξης (8).

Κ10. Είδος σουτ: ελεύθερη βολή (1), jump shot (2), lay up (3), hook shot (4), follow 

(5), κάρφωμα (6).

Kl 1. Outside - inside game: outside game (1), inside game (2).

K12. Outside - inside analysis: 1 on 1 (1), split και πάσα (2), ξεμαρκάρισμα και 

σουτ (3), πάσα και σουτ (4), give and go (5), back door (6), pick and roll (7), fake the 

pick (8), down screen (9), back screen (10), cross screen (11), staggered screen (12),
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screen the screener (13), double screen (14), inside game (15), high - low (16), σουτ 

περιφερειακού μετά από inside-outside πάσα (17).

ΚΙ3. Τακτική άμυνας: άμυνα man to man (1), άμυνα man to man με παγίδες (2), 

άμυνα ζώνης (3), άμυνα ζώνης με παγίδες (4), μεικτές άμυνες (5), αμυντικό transition 

(6).
ΚΙ4. Περιοχή Αμυνας: 1/4 του γηπέδου (1), 2/4 του γηπέδου (2), 3/4 του γηπέδου

(3) , 4/4 του γηπέδου (4).

ΚΙ5. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: 2003 (1), 2005 (2).

Για τις ανάγκες της έρευνας και για την καλύτερη και ασφαλέστερη 

καταγραφή των αποτελεσμάτων, ομαδοποιήθηκαν κάποιες μεταβλητές σε λιγότερα 

επίπεδα. Αυτές οι μεταβλητές περιγράφονται παρακάτω:

ΚΙ6. Motion: επιθετικές συνεργασίες χωρίς σκριν (1), επιθετικές συνεργασίες με 

σκριν (2), inside game (3).

ΚΙ7. Χρόνος εκδήλωσης της επίθεσης: 0.01-6.00 sec. (1), 6.01-12.00 sec. (2), 

12.01-18.00 sec. (3), 18.01-24.00 sec. (4).

ΚΙ8. Αποτέλεσμα: εύστοχη βολή (1), άστοχη βολή (2), εύστοχο δίποντο (3), 

άστοχο δίποντο (4), εύστοχο τρίποντο (5), άστοχο τρίποντο (6), κερδισμένα φάουλ 

(7), λάθη (8).

ΚΙ9. Analysis: 1 on 1 (1), split και πάσα (2), pick and roll (3), άλλες συνεργασίες

(4) , inside game (5).

3.6 Εννοιολογικός καθορισμός των παραμέτρων του σχήματος 
κατηγοριών

ΚΙ. Χρόνος έναρξης της επίθεσης: Η έναρξη του χρόνου επίθεσης αρχίζει από τη 

στιγμή που η αμυνόμενη ομάδα αποκτήσει ξεκάθαρη κατοχή της μπάλας.

Κ2. Χρόνος λήξης της επίθεσης: Ο χρόνος λήξης της επίθεσης σταματά όταν η 

επιθετική προσπάθεια διακοπεί για κάποια από τις περιπτώσεις της δωδέκατης 

κατηγορίας.

Κ3. Ομάδες:

1. Νικητές: Στη θέση αυτή τοποθετούνται οι ομάδες που έχουν κατακτήσει τη νίκη.

2. Ηττημένοι: Στη θέση αυτή τοποθετούνται οι ομάδες που έχουν ηττηθεί.

Κ4. Παίκτης έναρξης:

1. Point guard: Ο παίκτης που οργανώνει το παιχνίδι της ομάδας του (Βαμβακούδης, 

Μεντηλίδης, Τσίτσκαρης, Χατζηαθανασίου, 1996).
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2. Shooting guard: Ο κύριος σουτέρ της ομάδας του.

3. Small forward: Ο περιφερειακός παίκτης και τρίτος ψηλός στην ομάδα.

4. Power forward: Ο δεύτερος ψηλός της ομάδας, που κινείται σε πολλές 

περιπτώσεις με τον κεντρικό παίκτη.

5. Center: Ο κεντρικός ψηλός της ομάδας που κινείται κυρίως μέσα στη ρακέτα 

(Τσίτσκαρης, Χατζηαθανασίου, 1992).

Κ5. Τρόπος έναρξης:

1. Αμυντικό ριμπάουντ: Η απόκτηση κατοχής της μπάλας από τους αμυνόμενους, 

αφού προηγήθηκε άστοχο σουτ.

2. Επιθετικό ριμπάουντ: Η απόκτηση κατοχής της μπάλας από τους επιτιθεμένους, 

αφού προηγήθηκε άστοχο σουτ.

3. Κλέψιμο: Είναι μια αμυντική ενέργεια που δίνει την κατοχή της μπάλας στην 

άμυνα (Τσίτσκαρης, Χατζηαθανασίου, 1992).

4. Μετά από καλάθι: Η επαναφορά της μπάλας στον αγωνιστικό χώρο από την 

τελική γραμμή μετά την επίτευξη καλαθιού.

5. Άουτ πίσω: Η επαναφορά της μπάλας στον αγωνιστικό χώρο από ένα σημείο πριν 

το κέντρο του γηπέδου.

6. Άουτ μπρος: Η επαναφορά της μπάλας στον αγωνιστικό χώρο από ένα σημείο 

μετά το κέντρο του γηπέδου.

Κ6. Τακτική επίθεσης:

1. 1ων αιφνιδιασμός: Η γρήγορη επίθεση πριν προλάβει να οργανωθεί η αντίπαλη 

άμυνα (Κιουμουρτζόγλου 1994).

2. 2ων Αιφνιδιασμός (early offense): Η γρήγορη και οργανωμένη μορφή επίθεσης, 

που μεσολαβεί μεταξύ του πρωτεύοντα αιφνιδιασμού και της οργανωμένης 

επίθεσης.

3. Οργανωμένη Επίθεση (set play): Η οργανωμένη επίθεση εναντίον οργανωμένης 

άμυνας.

4. Επιθετικό Transition: Η κατάσταση κατά την οποία η άμυνα μετατρέπεται σε 

επίθεση, είτε με ριμπάουντ είτε με επαναφορά της μπάλας.

Κ7. Αποτελεσματικότητα:

1. Εύστοχη βολή: Εύστοχο σουτ από τη γραμμή των ελευθέρων βολών.

2. Αστοχη βολή: Άστοχο σουτ από τη γραμμή των ελευθέρων βολών.

3. Εύστοχο δίποντο: Εύστοχο σουτ δύο πόντων.

4. Αστοχο δίποντο: Άστοχο σουτ δύο πόντων.
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5. Εύστοχο τρίποντο: Εύστοχο σουτ τριών πόντων.

6. Άστοχο τρίποντο: Άστοχο σουτ τριών πόντων.

7. Φάουλ πλάγια: Είναι το σφάλμα που χρεώνεται ένας παίκτης, όταν προκαλεί 

σωματική επαφή με αντίπαλο. Η επαναφορά της μπάλας γίνεται από τις 

εξωτερικές γραμμές του γηπέδου.

8. Φάουλ βολές: Είναι το σφάλμα που χρεώνεται ένας παίκτης, όταν προκαλεί 

σωματική επαφή με αντίπαλο. Ο παίκτης που το κέρδισε οδηγείται στη γραμμή 

των ελευθέρων βολών.

9. Καλάθι και φάουλ: Είναι το σφάλμα που χρεώνεται ένας παίκτης, που προκαλεί 

σωματική επαφή με αντίπαλο, ο οποίος πετυχαίνει καλάθι. Το καλάθι μετράει και 

ο επιτιθέμενος έχει δικαίωμα μιας συμπληρωματικής βολής.

10. Τεχνική ποινή: Είναι η ποινή που δίνεται σε παίκτη, στον προπονητή ή και στον 

πάγκο λόγω παραβίασης των κανονισμών ή ανάρμοστης συμπεριφοράς.

11. Αντιαθλητικό φάουλ: Είναι τη ποινή που δίνεται όταν ο αμυντικός κάνει φάουλ 

για να σταματήσει τον επιτιθέμενο παίκτη και όχι την μπάλα.

12. Διπλό φάουλ: Είναι η ποινή που δίνεται όταν δυο αντίπαλοι παίκτες κάνουν 

φάουλ ο ένας εναντίον του άλλου σχεδόν ταυτόχρονα (Βαμβακούδης, 

Μεντηλίδης, Τσίτσκαρης, Χατζηαθανασίου, 2001).

13. Επιθετικό φάουλ: Το προσωπικό φάουλ που δόθηκε εναντίον επιθετικού παίκτη.

14. Χρονικά λάθη: α)Αάθος 3”: είναι η παραμονή ενός επιτιθέμενου παίκτη για 

περισσότερο από τρία συνεχόμενα δευτερόλεπτα, στον περιοριστικό χώρο γύρω 

από το αντίπαλο καλάθι, ενώ η ομάδα του έχει την κατοχή της μπάλας, β)Αάθος 

5”: κατοχή της μπάλας από επιτιθέμενο παίκτη για περισσότερο από πέντε 

συνεχόμενα δευτερόλεπτα, χωρίς να μεταβιβάσει, να σουτάρει, να κυλήσει ή να 

ντριπλάρει τη μπάλα, ενώ πιέζεται στενά από αντίπαλο, γ)Αάθος 8”: η αδυναμία 

της επιτιθέμενης ομάδας να περάσει τη μπάλα από τη μεσαία γραμμή του γηπέδου 

μέσα σε 8 δευτερόλεπτα, δ)Αάθος 24”: η ομάδα που επιτίθεται δεν έχει 

εκδηλώσει επίθεση στο αντίπαλο καλάθι μέσα σε 24 δευτερόλεπτα.

15. Άάθος πάσα: Η πάσα ενός επιτιθέμενου παίκτη που ως αποτέλεσμα την αλλαγή 

κατοχής της μπάλας.

16. Βήματα: Η κίνηση κάποιου παίκτη με την μπάλα, χωρίς ταυτόχρονα να 

ντριπλάρει.

17. Διπλή ντρίπλα: Η ντρίπλα που διαδέχεται η μια την άλλη, ενώ ο επιτιθέμενος είχε 

πιάσει την μπάλα με τα δυο χέρια.
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18. Λάθος χειρισμός: Η απώλεια της κατοχής της μπάλας από λάθος χειρισμό του 

επιθετικού παίχτη.

19. Μπρος - πίσω: Το πέρασμα της μπάλας με ντρίπλα ή με πάσα, από το χώρο 

επίθεσης στο χώρο άμυνας.

20. Προσωρινό άουτ: Η έξοδος της μπάλας από τον αγωνιστικό χώρο και η

επαναφορά της από την ίδια ομάδα, με ή χωρίς ανανέωση του χρόνου επίθεσης.

Κ8. Παίκτης επίθεσης:

1. Point guard: Ο παίκτης που οργανώνει το παιχνίδι της ομάδας του (Βαμβακούδης, 

Μεντηλίδης, Τσίτσκαρης, Χατζηαθανασίου, 1996).

2. Shooting guard: Ο κύριος σουτέρ της ομάδας του.

3. Small forward: περιφερειακός παίκτης και τρίτος ψηλός στην ομάδα.

4. Power forward: Ο δεύτερος ψηλός της ομάδας, που κινείται σε πολλές 

περιπτώσεις μαζί με τον κεντρικό παίκτη.

5. Center: Ο κεντρικός ψηλός της ομάδας που κινείται κυρίως μέσα στη ρακέτα 

(Τσίτσκαρης, Χατζηαθανασίου, 1992).

Κ9. Θέση επίθεσης (Σχήμα 2):

1. Low post: Είναι η περιοχή στο Α των πλάγιων γραμμών του περιοριστικού χώρου 

των 3 δευτερολέπτων (Αναστασιάδης, 1994).

2. Middle post: Είναι η περιοχή στο Β των πλάγιων γραμμών του περιοριστικού 

χώρου των 3 δευτερολέπτων.(Αναστασιάδης, 1994)

3. High post: Είναι η γραμμή της περιοχής των ελευθέρων βολών. Ο επιθετικός 

τοποθετείται σε οποιοδήποτε σημείο στη κορυφή της ρακέτας είτε στο μέσο είτε 

στην άκρη (Κιουμουρτζόγλου, 1994).

4. Forward left: Είναι η περιοχή που ορίζεται από την αριστερή γραμμή του 

περιοριστικού χώρου των 3 δευτερολέπτων, από την προέκταση της γραμμής των 

ελευθέρων βολών, από την αριστερή πλάγια γραμμή και την τελική γραμμή 

(Αναστασιάδης, 1994).

5. Forward right: Είναι η περιοχή που ορίζεται από τη δεξιά γραμμή του 

περιοριστικού χώρου των 3 δευτερολέπτων, από την προέκταση της γραμμής των 

ελεύθερων βολών, από την δεξιά πλάγια γραμμή και την τελική γραμμή 

(Αναστασιάδης, 1994).

6. Περιοχή guard: Είναι η περιοχή πάνω από τη θέση του high post και την 

προέκταση της γραμμής των ελευθέρων βολών, έως την απόσταση των οκτώ (8) 

μέτρων από το καλάθι επίθεσης.
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7. Περιοχή προώθησης: Είναι η περιοχή που ορίζεται από τη γραμμή των ελευθέρων 

βολών και την προέκτασή της στο χώρο της άμυνας, έως οκτώ (8) μέτρα από το 

καλάθι επίθεσης (Αναστασιάδης, 1994).

8. Περιοχή έναρξης: Είναι η περιοχή από τη τελική γραμμή της άμυνάς μας, έως τη 

γραμμή των ελεύθερων βολών και την προέκτασή της στο χώρο της άμυνας 

(Αναστασιάδης, 1994).

ΚΙ0. Είδος Σουτ:

1. Ελεύθερες όολές: Το σουτ εν στάση από τη γραμμή της προσωπικής βολής.

2. Jump shot: Το σουτ με άλμα (Βαμβακούδης, Μεντηλίδης, Τσίτσκαρης, 

Χατζηαθανασίου, 1996).

3. Lay up: Το σουτ με άλμα κοντά στο καλάθι, το μπάσιμο, το «σερβίρισμα» της 

μπάλας στο καλάθι (Βαμβακούδης, Μεντηλίδης, Τσίτσκαρης, Χατζηαθανασίου,

1996).

4. Hook shot: Το ραβερσέ σουτ, με ένα χέρι από ψηλά (Βαμβακούδης, Μεντηλίδης, 

Τσίτσκαρης, Χατζηαθανασίου, 1996).

5. Follow: Το σουτ που γίνεται όταν ένας παίκτης κερδίσει το επιθετικό ριμπάουντ 

και πριν προσγειωθεί από το άλμα του επιχειρήσει σουτ προς το καλάθι. Συνήθως 

το σουτ αυτό γίνεται από κοντινή απόσταση με το ένα ή με τα δυο χέρια 

(Βαμβακούδης, Μεντηλίδης, Τσίτσκαρης, Χατζηαθανασίου, 1996).

6. Κάρφωμα: Το καλάθι που επιτυγχάνεται όταν η μπάλα είναι πάνω από το επίπεδο 

του στεφανιού.

ΚΙ 1. Outside - Inside Game:

1. Outside game: To περιφερειακό παιχνίδι, οι συνεργασίες και οι ενέργειες των 

παικτών που είχαν ρόλο περιφερειακού στην συγκεκριμένη φάση ανάλυσης. Οι 

συνεργασίες αυτές μπορεί να είναι είτε με σκριν είτε χωρίς σκριν.

2. Inside game: Το παιχνίδι μέσα στη ρακέτα, οι συνεργασίες και οι ενέργειες των 

παικτών που είχαν ρόλο «ψηλού» μέσα στη ρακέτα. Οι συνεργασίες και οι 

ενέργειες αυτές μπορεί να ήταν το παιχνίδι με πλάτη (post up) στη ρακέτα, η 

συνεργασία των δυο ψηλών high low, καθώς και το σουτ περιφερειακού μετά από 

πάσα ψηλού που έπαιζε με πλάτη.

ΚΙ2. Outside - Inside Analysis:

1. 1 on 1: Η ενέργεια ενός παίκτη να τελειώσει την επίθεση παίζοντας ένας εναντίον 

ενός.
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2. Split και πάσα: Είναι η κίνηση προς το καλάθι ενός παίκτη με την μπάλα, με 

σκοπό να έλθει και άλλος αμυντικός σε βοήθεια, ώστε να δώσει πάσα στον 

ελεύθερο παίκτη.

3. Ξεμαρκάρισμα και σουτ: Η ενέργεια ενός επιτιθέμενου να ξεμαρκαριστεί από τον 

αμυντικό του, να λάβει πάσα και να σουτάρει.

4. Πάσα και σουτ: Είναι η συνεργασία δύο παικτών όταν ένας επιτιθέμενος σουτάρει 

μετά από πάσα συμπαίκτη του, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια άλλη κίνηση του 

πρώτου.

5. Give and go: Η συνεργασία «δώσε και κόψε» δυο ή περισσοτέρων παικτών. Ο 

επιτιθέμενος παίκτης αφού δώσει πάσα κινείται μακριά από την μπάλα, ξαφνικά 

αλλάζει κατεύθυνση και κόβει μπροστά από τον αμυντικό του προς το καλάθι 

ώστε, να ξαναπάρει την μπάλα και να σκοράρει. Η κίνηση αυτή μπορεί να γίνει 

και από παίκτη ο οποίος δεν έχει αρχικά στην κατοχή του την μπάλα.

6. Back door: Η ενέργεια ενός επιτιθέμενου να κόψει πίσω από την πλάτη του 

αμυντικού του και προς το καλάθι, με σκοπό να λάβει πάσα και να τελειώσει την 

επίθεση.

7. Pick and roll: Το σκριν στην μπάλα, είναι η συνεργασία δυο επιτιθέμενων όταν ο 

πρώτος πηγαίνει να κάνει σκριν στον δεύτερο που έχει την μπάλα με σκοπό την 

επίτευξη καλαθιού.

8. Fake the pick: Είναι η ίδια συνεργασία με το σκριν στην μπάλα, με την διαφορά 

ότι τώρα ο επιτιθέμενος με την μπάλα κάνει προσποίηση ότι θα δεχθεί το σκριν 

από τον συμπαίχτη του και φεύγει προς την αντίθετη κατεύθυνση.

9. Down screen: Η συνεργασία δυο επιτιθέμενων χωρίς μπάλα, όταν ο πρώτος κάνει 

κάθετο προς το καλάθι σκριν στον δεύτερο, ώστε αυτός να ελευθερωθεί, σε 

θέσεις guard, high post και forward, από των αμυντικό του και να σουτάρει 

(Τσίτσκαρης, Χατζηαθανασίου, 2002).

10. Back screen: Η συνεργασία δυο επιτιθέμενων χωρίς μπάλα, όταν ο πρώτος στήνει 

κάθετο σκριν, προς το κέντρο του γηπέδου και στην πλάτη του αμυντικού, του 

δεύτερου επιτιθέμενου. Αυτό το σκριν έχει σκοπό να ελευθερώσει τον δεύτερο 

επιτιθέμενο κοντά στο καλάθι.

11. Cross screen: Είναι το οριζόντιο σκριν «σκριν απέναντι», συνήθως στο low post, 

καθώς και το διαγώνιο σκριν μεταξύ low και high post.

12. Staggered screen: Είναι δυο σκριν διαδοχικά στημένα το ένα μετά το άλλο, με 

σκοπό να ελευθερώσουν έναν τρίτο επιτιθέμενο.
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13. Screen the screener: Είναι το σκριν που γίνεται σε έναν επιτιθέμενο παίκτη που 

έστησε το προηγούμενο σκριν για κάποιον άλλον συμπαίκτη του. Συνήθως το 

πρώτο σκριν είναι cross και το δεύτερο down screen.

14. Double screen: To διπλό σκριν που στήνουν ταυτόχρονα δυο επιτιθέμενοι, με 

σκοπό να ελευθερώσουν έναν τρίτο συμπαίχτη τους.

15. Inside game: To post up, η κίνηση του παίκτη που έχει την μπάλα με πλάτη στο 

καλάθι και προσπαθεί να τελειώσει την επίθεση.

16. High - low: Η συνεργασία δυο ψηλών παικτών χωρίς σκριν με τον έναν να 

βρίσκεται στο high post και τον άλλον στο low post.

17. Σουτ μετά από inside - outside πάσα: Το σουτ από έναν επιτιθέμενο ύστερα από 

πάσα που γίνεται από παίκτη με ρόλο ψηλού, αφού ο τελευταίος έχει κάνει 

κίνηση με πλάτη στο καλάθι.

ΚΙ3. Τακτική Άμυνας:

1. Άμυνα man to man: Είναι η προσωπική άμυνα που προβλέπει ότι κάθε παίκτης 

έχει την ευθύνη της φύλαξης ενός αντιπάλου επιθετικού και την υποχρέωση να 

συνεργάζεται με τους άλλους αμυντικούς για την αποφυγή κενών στην άμυνα 

(Αναστασιάδης, 1994).

2. Άμυνα man to man με παγίδες: Είναι η παραπάνω άμυνα σε συνδυασμό με την 

δημιουργία παγίδων από δυο αμυνόμενους (double team), στον επιθετικό που έχει 

την μπάλα με σκοπό την αλλαγή κατοχής.

3. Άμυνα Ζώνης: Είναι η άμυνα όπου οι παίκτες είναι υπεύθυνοι για τη φύλαξη 

συγκεκριμένου χώρου γύρω από το καλάθι, ανάλογα με τη θέση της μπάλας 

(Βαμβακούδης, Τσίτσκαρης, Τσιμπής, Γιανουζάκος, Δόμβρου, Μεντηλίδης, 

Χ"αθανασίου, 1996).

4. Άμυνα Ζώνης με παγίδες: Είναι άμυνα ζώνης σε συνδυασμό με παγίδες δυο 

αμυνομένων (double team) στον επιτιθέμενο παίκτη που έχει την μπάλα, με 

σκοπό την αλλαγή κατοχής της.

5. Μεικτές άμυνες: Είναι οι συνδυασμένες άμυνες όπου ένας οι περισσότεροι 

αμυντικοί αμύνονται με προσωπική άμυνα και οι υπόλοιποι σε άμυνα ζώνης, 

καθώς και οι matchup άμυνες οι οποίες μπορούν να μετατρέπονται από ζώνη σε 

ζώνη, από ζώνη σε man to man και από man to man σε ζώνη.

6. Αμυντικό transition: η ικανότητα της γρήγορης, ομαλής και προκαθορισμένης 

επιστροφής από το χώρο επίθεσης στο χώρο της άμυνας (Κιουμουρτζόγλου, 

1987).
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ΚΙ4. Περιοχή άμυνας:

1. Στο 1/4 του γηπέδου: Είναι η περιοχή που ορίζεται από την τελική γραμμή της 

άμυνας, έως τη γραμμή ελευθέρων βολών και τη προέκτασή της.

2. Στα 2/4 του γηπέδου: Είναι η περιοχή που ορίζεται από την τελική γραμμή της 

άμυνας, έως την κεντρική γραμμή του γηπέδου.

3. Στα 3/4 του γηπέδου: Είναι η περιοχή που ορίζεται από την τελική γραμμή της 

άμυνας, έως την απέναντι γραμμή ελευθέρων βολών και την προέκτασή της.

4. Στα 4/4 του γηπέδου: Είναι η περιοχή που ορίζεται από τις τελικές και πλάγιες 

γραμμές του γηπέδου, δηλαδή ολόκληρο το γήπεδο.

ΚΙ5. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα:

1. 2003: Οι φάσεις που καταγράφηκαν από τους αγώνες του Ευρωπαϊκού

πρωταθλήματος του 2003.

2. 2005: Οι φάσεις που καταγράφηκαν από τους αγώνες του Ευρωπαϊκού

πρωταθλήματος του 2005.

ΚΙ 6. Motion:

1. Επιθετικές συνεργασίες χωρίς σκριν: Οι συνεργασίες των επιτιθέμενων παικτών, 

οι οποίες δεν περιείχαν σκριν.

2. Επιθετικές συνεργασίες με σκριν: Οι συνεργασίες των επιτιθέμενων παικτών, οι 

οποίες περιείχαν σκριν.

3. Inside game: Οι καταστάσεις παιχνιδιού με πλάτη στο καλάθι και οι συνεργασίες 

μεταξύ των ψηλών.

ΚΙ 7. Χρόνος εκδήλωσης της επίθεσης:

1. 0.01-6.00 sec.: Οι επιθέσεις που εκδηλώθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 0.01 

και 6.00 δευτερολέπτων.

2. 6.01-12.00 sec.: Οι επιθέσεις που εκδηλώθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ

6.01 και 12.00 δευτερολέπτων.

3. 12.01-18.00 sec.: Οι επιθέσεις που εκδηλώθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ

12.01 και 18.00 δευτερολέπτων.

4. 18.01-24.00 sec.: Οι επιθέσεις που εκδηλώθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ

18.01 και 24.00 δευτερολέπτων.

ΚΙ8. Αποτέλεσμα:

1. Εύστοχη βολή: Εύστοχο σουτ από τη γραμμή των ελευθέρων βολών.

2. Άστοχη βολή: Άστοχο σουτ από τη γραμμή των ελευθέρων βολών.

3. Εύστοχο δίποντο: Εύστοχο σουτ δύο πόντων.
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4. Άστοχο δίποντο: Άστοχο σουτ δύο πόντων.

5. Εύστοχο τρίποντο: Εύστοχο σουτ τριών πόντων.

6. Άστοχο τρίποντο: Άστοχο σουτ τριών πόντων.

7. Κερδισμένα φάουλ: Τα φάουλ που κερδήθηκαν από τους επιτιθέμενους παίκτες 

στην προσπάθεια τους να εκδηλώσουν την επίθεση.

8. Άάθη: Όλα τα λάθη που έγιναν από τους επιτιθέμενους στην προσπάθεια τους να 

εκδηλώσουν την επίθεση.

ΚΙ9. Analysis (συνηθέστερες επιθετικές συνεργασίες):

1. 1 on 1: Η ενέργεια ενός παίκτη να τελειώσει την επίθεση παίζοντας ένας εναντίον 

ενός.

2. Split και πάσα: Είναι η κίνηση προς το καλάθι ενός παίκτη με την μπάλα, με 

σκοπό να έλθει και άλλος αμυντικός σε βοήθεια, ώστε να δώσει πάσα στον 

ελεύθερο παίκτη.

3. Pick and roll: Το σκριν στην μπάλα, είναι η συνεργασία δυο επιτιθέμενων όταν ο 

πρώτος πηγαίνει να κάνει σκριν στον δεύτερο που έχει την μπάλα με σκοπό την 

επίτευξη καλαθιού.

4. Άλλες επιθετικές συνεργασίες: Οι υπόλοιπες επιθετικές συνεργασίες από την 

περιφέρεια οι οποίες δεν καταγράφηκαν με μικρότερη συχνότητα.

5. Inside game: Οι επιθετικές συνεργασίες μεταξύ των ψηλών και οι καταστάσεις με 

πλάτη στο καλάθι.

3.7. Κωδικοποίηση των βιντεοσκοπημένων σκηνών (Encoding)

Στο στάδιο αυτό , με την βοήθεια του προγράμματος Basket As, έγινε η 

κωδικοποίηση των καταγεγραμμένων φάσεων, καθώς το βίντεο και η τηλεόραση 

ήταν συνδεδεμένα με τον Η/Υ. Η κωδικοποίηση του χρόνου ορίζει την ακριβή θέση 

της κάθε φάσης, με την μεταγενέστερη προσέγγιση της. Ο έλεγχος του βίντεο μέσω 

του Η/Υ γινόταν μέσω του προγράμματος Basket As.

3.8. Στατιστική ανάλυση

Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων τα ποία είχαν ήδη κωδικοποιηθεί 

μέσα στον Η/Υ, χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPAD 3.21. Η στατιστική 

μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν η ανάλυση αντιστοιχιών (correspodance), καθώς 

και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων με πρόγραμμα ομαδοποίησης (classification). Η 

αγωνιστική συμπεριφορά παικτών και ομάδων διακρίνεται από τις συντεταγμένες
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πάνω σε παραγοντικούς άξονες. Οι συντεταγμένες που βρίσκονται σε κοινές περιοχές 

του παραγοντικού επιπέδου, παρουσιάζουν ομοιότητα στο προφίλ τους και συγγένεια 

των υποκειμένων (παικτών και ομάδων).

Ακόμη, από το στατιστικό πακέτο SPSS 8.00, έγινε έλεγχος ανεξαρτησίας 

των τιμών με την εντολή Crosstabs και το μη παραμετρικό τεστ χ2 κατανομή (Chi 

square). Είναι η στατιστική μέθοδος η οποία παρέχει ένα τεστ ελέγχου, όσον αφορά 

τη στατιστική σημαντικότητα της απόκλισης ανάμεσα στις παρατηρηθείσες τιμές (τις 

τιμές που συλλέχθηκαν) και τις αναμενόμενες τιμές (τις τιμές που θα αναμέναμε να 

συλλεχθούν). (Καμπίτσης & Χαραχούσου, 1999). Μέσα από την ανάλυση αυτή, 

δόθηκε η δυνατότητα να προσδιορισθούν με ακρίβεια τα στοιχεία τεχνικής και 

τακτικής που χαρακτηρίζουν την οργανωμένη επίθεση στα δύο τελευταία Ευρωπαϊκά 

πρωταθλήματα (τόσο τους νικητές όσο και τους ηττημένους). Επίσης, για τη 

σύγκριση μεταξύ των δύο πρωταθλημάτων λόγω των περισσοτέρων αγώνων που 

καταγράφηκαν το 2003, έγινε σύγκριση ποσοστών αφού πρώτα μετατράπηκαν τα 

ποσά σε ανάλογα. Για κάθε παραμετρικό έλεγχο υπάρχει και ο αντίστοιχος μη 

παραμετρικός. Στους μη παραμετρικούς ελέγχους δεν υπάρχει διαφορά στην υπόθεση 

που γίνεται, από αυτή των παραμετρικών ελέγχων (Γούργουλης & Μαυρομάτης, 

2002). Ως επίπεδο σημαντικότητας ορίζεται το ρ<0.05.
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Σχήμα 1: Σχήμα ανάλυσης (definition).
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Σχήμα 2: Θέσεις επίθεσης σύμφωνα με το σχήμα ανάλυσης
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

4.1. Επιθετική τακτική

40%
35%
30%
25%
20%

15%
10%

5%
0%

Σχήμα 3: Χρόνος εκδήλωσης των επιθέσεων στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα του 
2003 και 2005.

Για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στο χρόνο 

εκδήλωσης των επιθέσεων των ομάδων μεταξύ των δύο πρωταθλημάτων 

πραγματοποιήθηκε έλεγχος ανεξαρτησίας των τιμών με χ2 (Chi square) κατανομή.

Από τα αποτελέσματα παρατηρήθηκε ότι σε σύνολο Ν=8628 επιθέσεων 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στη χρονική περίοδο από 6.01-12.00 

δευτερόλεπτα (χ2(ΐ,3)=11-857, ρ<0.05) και στη χρονική περίοδο από 18.01-24.00 

δευτερόλεπτα (χ2(ΐ,3)=10.327, ρ<0.05). Στις επιθέσεις που εκδηλώθηκαν στο διάστημα 

από 0.01-6.00 δευτερόλεπτα (χ2(ΐ,3)=0.520, ρ>0.05) και από 12.01-18.00 

δευτερόλεπτα (χ2(ΐ,3)=0.381, ρ>0.05), δεν εμφανίστηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των δύο πρωταθλημάτων.

□ 2003 
■ 2005

32&/&1 4%

0.01-6.00 6.01-12.00 12.01-18.00 18.01-24.00
sec. sec. sec. sec.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:32:32 EEST - 3.236.241.27



57

Πίνακας 3: Τακτική επίθεσης νικητών και ηττημένων στα Ευρωπαϊκά
Πρωταθλήματα του 2003 και 2005.

Έτος Ομάδες Τακτική επίθεσης (%)

Νικητές

r
αιφνιδιασμός

8.8

2°ς

αιφνιδιασμός
6.6

Οργανωμένη
επίθεση

80.8

Επιθετική
μετάβαση

3.8*

Σύνολο

49.7

2003 Ηττημένοι 8.3 6.9 83.3 1.5* 50.3

Σύνολο 8.6* 6.8* 82.1 2.6 100

Νικητές 7.3 4 84.6 4.1 50.9

2005 Ηττημένοι 7.2 4.9 86 1.9 49.1

Σύνολο 7.3* 4.4* 85.3 3 100

Για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην τακτική

επίθεσης μεταξύ νικητών και ηττημένων στα δύο πρωταθλήματα πραγματοποιήθηκε 

έλεγχος ανεξαρτησίας των τιμών με χ2 (Chi square) κατανομή.

Από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε ότι σε σύνολο Ν=8572 επιθέσεων, 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ νικητών και ηττημένων στην 

επιθετική μετάβαση τόσο στο πρωτάθλημα του 2003 (χ (ΐ>3)=24.429, ρ<0.05), όσο και 

στο πρωτάθλημα του 2005 (χ2(ΐ,3)=16.463, ρ<0.05). Στους αιφνιδιασμούς και στις 

οργανωμένες επιθέσεις δεν εμφανίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ 

νικητών και ηττημένων σε κανένα από τα δύο πρωταθλήματα.

Επίσης, από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά, μεταξύ των δύο πρωταθλημάτων, στον πρωτεύων αιφνιδιασμό 

(Χ2(ΐ,3)=4 .943, ρ<0.05) και στον δευτερεύων αιφνιδιασμό (χ2(ΐ,3)=25.532, ρ<0.05). 

Στην επιθετική μετάβαση (χ2(ΐ,3)== 1-267, ρ>0.05) και στην οργανωμένη επίθεση 

(χ2(ι 3)=3.175, ρ>0.05) οι διαφορές δεν ήταν στατιστικά σημαντικές.
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Πίνακας 4: Τακτική επίθεσης και αποτελεσματικότητα των ομάδων στα Ευρωπαϊκά
πρωταθλήματα του 2003 και 2005.

επίθεσης_________ Έτος_______________________ Αποτελεσματικότητα (%)

+2 -2 +3 -3 Κερδ.
φάουλ Λάθη Σύνολο

2003 36.3 10.6 2.2 5.8 31.3 13.8 62.5
| ων

αιφνιδιασμός 2005 33.6 11.2 4 5.6 31.2 14.4 37.5

Σύνολο 35.3 10.8 2.9 5.7 31.2 14.1 100

2003 19 14.5 10.4 26.7 21.4 8* 68.6

2ων
αιφνιδιασμός 2005 18.2 13.6 9.1 23.4 18.8 16.9* 31.4

Σύνολο 18.7 14.3 10 25.7 20.6 10.8 100

2003 18.4 20.8 8 15.9 22* 14.9 58.1

Οργανωμένη
επίθεση 2005 17.2 22.6 7.2 16.6 19.8* 16.5 41.9

Σύνολο 17.9 21.6 7.7 16.2 21.1 15.6 100

2003 0 0 0 0 76.6 23.4* 58.2

Επιθετική
μετάβαση 2005 0 0 0 0 88 12* 51.8

Σύνολο 0 0 0 0 81.4 18.6 100

Για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην 

αποτελεσματικότητα των ομάδων, ανάλογα με την τακτική που ακολούθησαν, μεταξύ
Λ

των δύο πρωταθλημάτων, πραγματοποιήθηκε έλεγχος ανεξαρτησίας των τιμών με χ 

(Chi square) κατανομή.

Από τα αποτελέσματα παρατηρήθηκε ότι σε σύνολο Ν=8314 επιθέσεων, 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στον 2ων αιφνιδιασμό, μεταξύ των δύο 

πρωταθλημάτων, στα λάθη (χ2(ΐ,5)=10.714, ρ<0.05). στην οργανωμένη επίθεση
Λ

εμφανίστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στα κερδισμένα φάουλ (χ (ΐ,5)=4.599, 

ρ<0.05), ενώ στην επιθετική μετάβαση διαπιστώθηκε διαφορά στα λάθη (χ2(ΐ,5)==5, 

ρ<0.05). στον 1ων αιφνιδιασμό δεν εμφανίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των δύο πρωταθλημάτων.
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Πίνακας 5: Αποτελεσματικότητα νικητών και ηττημένων στα Ευρωπαϊκά
Πρωταθλήματα του 2003 και 2005.

Έτος Ομάδες Αποτελεσματικότητα (%)

+ 1 -1 +2 -2 +3 -3 Κερδ.
φάουλ Λάθη Σύνολο

Νικητές 17.2* 5.8 15.5 13.8 6 11.5 19.5 10.8 50.6

2003 Ηττημένοι 14.7* 6.1 14.9 15.9 5.6 12.5 18.2 12.2 49.4

Σύνολο 15.9* 5.9* 15.2 14.9* 5.8 12 18.8 11.5* 100

Νικητές 14.1 7.9* 16.2* 15.9 5.3 11.3 18.1 11.3* 51.6

2005 Ηττημένοι 13.1 6.4* 12.9* 16.9 5.5 13.5 16.9 14.9* 48.4

Σύνολο 13.6* 7.2* 14.6 16.4* 5.4 12.3 17.5 13* 100

Γ ια να διαπιστωθεί αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην 

αποτελεσματικότητα μεταξύ νικητών και ηττημένων στα δύο πρωταθλήματα 

πραγματοποιήθηκε έλεγχος ανεξαρτησίας των τιμών με χ2 (Chi square) κατανομή.

Από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε ότι σε σύνολο Ν=10687 επιθέσεων, 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στο πρωτάθλημα του 2003, μεταξύ νικητών 

και ηττημένων, στις εύστοχες βολές (χ2(ΐ>7)=8.02, ρ<0.05). Στο πρωτάθλημα του 2005 

εμφανίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ νικητών και ηττημένων, στις 

άστοχες βολές (χ2(ΐ,7)=5.654, ρ<0.05), στα εύστοχα δίποντα (χ2(ι;7)=13,62, ρ<0.05) και 

στα λάθη (χ2(ΐ;7)=6.36, ρ<0.05).

Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα συνολικά των ομάδων, μεταξύ των δύο 

πρωταθλημάτων, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις εύστοχες βολές 

(χ2(ΐ,7)=11.701, ρ<0.05), στις άστοχες βολές (χ2(ι;7)=7.492, ρ<0.05), στα άστοχα 

δίποντα (χ2(ι,7)=4.650, ρ<0.05) και στα λάθη (χ2(ΐ 7)=6.319, ρ<0.05). Αντίθετα στα 

εύστοχα δίποντα (χ2(ιι7)=0.725, ρ>0.05), στα εύστοχα τρίποντα (χ2(ΐ,7)= 1.025, ρ>0.05), 

στα άστοχα τρίποντα (χ2(ι,7)=0.315, ρ>0.05) και στα κερδισμένα φάουλ (χ2<ι,7>=3.065, 

ρ>0.05), δεν υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές.
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□ 2003 ·2005

Point Shoting Small Power Center
Guard Guard Forward Forward

Σχήμα 4: Παίκτης επίθεσης στο σύνολο των επιθέσεων των Ευρωπαϊκών 
Πρωταθλημάτων του 2003 και 2005.

Για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στον παίκτη 

επίθεσης μεταξύ των δύο πρωταθλημάτων πραγματοποιήθηκε έλεγχος ανεξαρτησίας 

των τιμών με χ2 (Chi square) κατανομή.

Σε σύνολο Ν=10892 επιθέσεων, από τα αποτελέσματα παρατηρήθηκε ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντικές διαφορές στον small forward (χ2(ΐ,4)=4.187, ρ<0.05) 

και στον power forward (χ (ΐ,4)=:7·504, ρ<0.05). Στις επιθέσεις που εκδηλώθηκαν 

τους point guard (χ2(ΐ,4)=0.013, ρ>0.05), τους shoting guard (χ2(ι,4)—0.010, ρ>0.05), 

και τους center (χ2(ΐ,4)=0.534, ρ>0.05) δεν εμφανίστηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των δύο πρωταθλημάτων.
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□ 2003 ·2005

Point Shoting Small Power Center
Guard Guard Forward Forward

Σχήμα 5: Παίκτης επίθεσης στις οργανωμένες επιθέσεις των Ευρωπαϊκών 
Πρωταθλημάτων του 2003 και 2005.

Για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στον παίκτη 

επίθεσης μεταξύ των δύο πρωταθλημάτων πραγματοποιήθηκε έλεγχος ανεξαρτησίας 

των τιμών με χ2 (Chi square) κατανομή.

Σε σύνολο Ν=7119 επιθέσεων, από τα αποτελέσματα παρατηρήθηκε ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στον power forward (χ2(ΐ,4)=7.182, ρ<0.05). 

Στις επιθέσεις που εκδηλώθηκαν τους point guard (χ (ΐ;4)=0.771, ρ>0.05), τους 

shoting guard (χ2(ι,4)=0.646, ρ>0.05), τους small forward (χ2(ι,4)= 1-759, ρ>0.05) και 

τους center (χ2<ι,4)—1 -879, ρ>0.05) δεν εμφανίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των δύο πρωταθλημάτων.
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Πίνακας 6: Αποτελεσματικότητα των παικτών στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα του
2003 και 2005.

Παίκτης Έτος Αποτελεσματικότητα (%)

2003

+1

14.9

-1

4.4*

+2

11

-2

12.6*

+3

7.9

-3

14.3

Κερδ.

φάουλ

19.1

Λάθη

15.8

Σύνολο

59
Point

guard
2005 12.9 6.4* 12 16.3* 6.7 13.2 17.5 15 41

Σύνολο 14.1 5.2 11.4 14.1 7.4 13.8 18.5 15.5 100

2003 15.1 4.7 13.2 11.7 8.8 18.5* 16.3 11.7 59.5
Shoting

guard
2005 17.1 5.7 11.7 14.4 7.6 14.4* 17.7 11.4 40.5

Σύνολο 15.9 5.1 12.6 12.8 8.3 16.8 16.8 11.6 100

2003 13.6 5.5 15 14.8 7.5 15.9* 17.5 10.2* 61.4
Small

2005 11 5.4 13.9 14.4 6.5 19.4* 15 14.3* 38.6
forward

Σύνολο 12.6 5.5 14.6 14.6 7.1 17.3 16.5 11.8 100

2003 17.1* 6.8 16.6 15.8 4.5 10* 19.6 9.6 56.9
Power

2005 13.3* 7.9 14 15.1 5.6 15.2* 16.5 12.4 43.1
forward

Σύνολο 15.4 7.3 15.4 15.5 5 12.2 18.3 10.9 100

2003 18.6 8.3* 20 19.4 0.9 2.3 21.3 9.2 59.9

Center 2005 13.7 10* 21.1 21 1.1 1.8 20.3 11 40.1

Σύνολο 16.7 9 20.4 20 1 2.1 20.9 9.9 100

Για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην 

αποτελεσματικότητα των παικτών μεταξύ των δύο πρωταθλημάτων

πραγματοποιήθηκε έλεγχος ανεξαρτησίας των τιμών με χ2 (Chi square) κατανομή.

Από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε ότι σε σύνολο Ν=10664 επιθέσεων 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά για τον point guard στις άστοχες βολές 

(χ2(ΐ.7)=5.297, ρ<0.05) και στα άστοχα δίποντα (χ2(ΐ,7)=6.551, ρ<0.05). Για τον shoting 

guard διαπιστώθηκε διαφορά στα άστοχα τρίποντα (χ2(ΐ,7)==6.298, ρ<0.05), ενώ για 

τον small forward στα άστοχα τρίποντα (χ2(ΐ,7)=3.96, ρ<0.05) και στα λάθη 

(χ2(ΐ,7)=7.861, ρ<0.05). Για τον power forward παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική 

διαφορά στις εύστοχες βολές (χ2(ΐ,7)=5.359, ρ<0.05) και στα άστοχα τρίποντα 

(χ2(ΐ,7)=12.214, ρ<0.05), ενώ για τον center στις άστοχες βολές (χ2(ΐ,7)=10.699, 

ρ<0.05).
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□ 2003 ■ 2005

50%

40%

30%

20%

Σχήμα 6: Θέση εκτέλεσης των επιθέσεων στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα του 2003 
και 2005.

Για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στη θέση 

εκτέλεσης των επιθέσεων μεταξύ των δύο πρωταθλημάτων πραγματοποιήθηκε 

έλεγχος ανεξαρτησίας των τιμών με χ2 (Chi square) κατανομή.

Από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε ότι σε σύνολο Ν=8601 επιθέσεων 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις εξής θέσεις εκτέλεσης των επιθέσεων 

μεταξύ των δύο πρωταθλημάτων: στο medium post (χ2(ΐ,7)=11 -067, ρ<0.05), στην 

περιοχή forward left (χ2(ΐ,7)=3.931, ρ<0.05) και στην περιοχή forward right 

(χ2(ΐ.7)=4.546, ρ<0.05). Στις υπόλοιπες περιοχές εκτέλεσης των επιθέσεων οι διαφορές 

που εμφανίστηκαν δεν ήταν στατιστικά σημαντικές.
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Πίνακας 7: Θέση επίθεσης των παικτών στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα του 2003 
και 2005.

Παίκτης Έτος Θέση επίθεσης (%)

2003

Low

Post

29.4

Med.

Post

9.5*

High

Post

8.2

Forward

Left

7.4

Forward

Right

4.5*

Περιοχή

Guard

31.8*

Περιοχή

Προώθησης

5.8

Περιοχή

Έναρξης

3.4

Σύνολο

59.4
Point

guard
2005 31.9 13.1* 7.9 8.1 7.4* 25.9* 4.1 1.6 40.6

Σύνολο 30.4 11 8.1 7.6 5.7 29.4 5.1 2.7 100

2003 29.1 9.2* 7.6 16.8 11.9 20.1 3.9 1.5 60.6
Shoting

guard
2005 27 14* 6.7 14.3 14.1 18.6 2.8 2.5 39.4

Σύνολο 28.3 11.1 7.2 15.8 12.8 19.5 3.5 1.8 100

2003 32.8 10.3 7.8 13.2 11.8 19.8* 2 2.3* 60.8
Small

2005 25.5 10.6 5.9 15.5 13.5 15.2* 2.8 1* 39.2
forward

Σύνολο 33.9 10.4 7 14.1 12.4 18.1 2.3 1.8 100

2003 44.5 14.6 5.4 7.9 10.1 14.1* 1.1 2.3 55.8
Power

2005 39.9 12.5 7 6.2 9.7 20.6* 1.7 2.5 44.2
forward

Σύνολο 42.4 13.6 6.1 7.2 9.9 17 1.4 2.4 100

2003 61.2 15.8* 6.6 5.8* 2.6 5.7 0.6 1.7 59.2

Center 2005 61.1 20.1* 6.7 2.3* 2.7 4.2 0.7 2.2 40.8

Σύνολο 61.1 17.6 6.6 4.4 2.7 5.1 0.6 1.9 100

Για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στη θέση επίθεσης 

των παικτών μεταξύ των δύο πρωταθλημάτων πραγματοποιήθηκε έλεγχος 

ανεξαρτησίας των τιμών με χ2 (Chi square) κατανομή.

Από τα αποτελέσματα παρατηρήθηκε ότι σε σύνολο Ν=8587 επιθέσεων 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά για τον point guard στις θέσεις medium post 

(Χ2(ΐ,7)=6·682, ρ<0.05), forward right (χ2(ι>7)=7.835, ρ<0.05) και guard (χ2(ι;7)=7.074, 

ρ<0.05). Για τον shoting guard διαπιστώθηκε διαφορά στη θέση medium post 

(χ2(ΐ,7)=10-417, ρ<0.05), ενώ για τον small forward στις θέσεις guard (χ2(ΐ,7)=5.519, 

ρ<0.05) και περιοχή έναρξης (χ2(ι;7)=6.533, ρ<0.05). Για τον power forward 

παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στη θέση guard (χ2(ΐ,7χ=10.384, 

ρ<0.05), και για τον center στις θέσεις medium post (χ2(ΐ,7)=5.315, ρ<0.05) 

forward left (χ2(ΐ,7)=16.106, ρ<0.05).

και
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90% η--------- 84,7% 83,8%

Περιφερεικό παιχνίδι Παιχνίδι στη ρακέτα

Σχήμα 7: Περιφερειακό παιχνίδι και παιχνίδι στη ρακέτα στις οργανωμένες επιθέσεις 
των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων του 2003 και 2005.

Για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στο περιφερειακό 

παιχνίδι και στο παιχνίδι στη ρακέτα στις οργανωμένες επιθέσεις μεταξύ των δύο 

πρωταθλημάτων πραγματοποιήθηκε έλεγχος ανεξαρτησίας των τιμών με χ2 (Chi 

square) κατανομή.

Από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε ότι σε σύνολο Ν=6191 επιθέσεων δεν 

υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ούτε στο περιφερειακό παιχνίδι (χ2(ΐ,ΐ)= 

0.179, ρ>0.05) ούτε στο παιχνίδι κοντά στη ρακέτα (χ2ο,ΐ)=0.958, ρ>0.05) μεταξύ των 

πρωταθλημάτων του 2003 και 2005.
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Πίνακας 8: Παίκτης επίθεσης στο περιφερειακό παιχνίδι και στο παιχνίδι κοντά στο 
____________ καλάθι στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα του 2003 και 2005._____________

Παιχνίδι Έτος Παίκτης επίθεσης (%)

2003

Point
guard
24.6

Shoting
guard
22.3

Small
forward

20.2

Power ( 
forward

15.9*

Center

17*

Σύνολο

58.5
Περιφερειακό 2005 26.6 21 19.2 18.5* 14.7* 41.5

παιχνίδι
Σύνολο 25.4 21.8 19.8 17 16.1 100

2003 5.6 5.4 10 22.9 56.1 56.9
Παιχνίδι

κοντά στο 2005 4.8 7.4 8.4 23.8 55.6 43.1
καλάθι Σύνολο 5.3 6.3 9.3 23.2 55.9 100

Για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στον παίκτη 

επίθεσης στο περιφερειακό παιχνίδι και στο παιχνίδι κοντά στο καλάθι μεταξύ των 

δύο πρωταθλημάτων πραγματοποιήθηκε έλεγχος ανεξαρτησίας των τιμών με χ2 (Chi 

square) κατανομή.

Από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε ότι σε σύνολο Ν=6186 επιθέσεων, όσον 

αφορά το περιφερειακό παιχνίδι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στον power 

forward (χ2(ΐ,4)=6.095, ρ<0.05) και στον center (χ2(ΐ,4)=5.202, ρ<0.05). Στο παιχνίδι 

κοντά στο καλάθι δεν υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές.
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Πίνακας 9: Αποτελεσματικότητα του περιφερειακού παιχνιδιού και του παιχνιδιού 
____________ κοντά στο καλάθι στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα του 2003 και 2005.

Παιχνίδι Έτος Αποτελεσματικότητα (%)

+2 -2 +3 -3 Κερδ.
φάουλ Λάθη Σύνολο

2003 18.3 22.8 10.1 20.5 17.8 10.5* 58.3

Περιφερειακό
παιχνίδι

2005 16.8 23.8 9 21.2 15.8 13.4* 41.7

Σύνολο 17.7 23.2 9.6 20.8 17 11.7 100

2003 26.8 26.8 3.7 5.4 25.5* 11.9 56.8
Παιχνίδι 

κοντά στο 2005 23.9 30.8 4.1 7.8 19.5* 13.9 43.2
καλάθι

Σύνολο 25.5 28.5 3.9 6.4 22.9 12.8 100

Για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην 

αποτελεσματικότητα του περιφερειακού παιχνιδιού και του παιχνιδιού κοντά στο 

καλάθι μεταξύ των δύο πρωταθλημάτων πραγματοποιήθηκε έλεγχος ανεξαρτησίας 

των τιμών με χ2 (Chi square) κατανομή.

Από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε ότι σε σύνολο Ν=6080 επιθέσεων, όσον 

αφορά το περιφερειακό παιχνίδι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στα λάθη 

(Χ2<ι.5)=Π .109, ρ<0.05), ενώ στο παιχνίδι κοντά στο καλάθι παρουσιάστηκαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές στα κερδισμένα φάουλ (χ2(ΐ,5)=4.231, ρ<0.05). Οι 

υπόλοιπες διαφορές που εμφανίστηκαν δεν ήταν στατιστικά σημαντικές.
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1 on 1 

Split & pass 

Pass & shot 

Give & go 

Ξεμαρκάρ & shot 

Back door 

Pick &roll 

Cross screen 

Fake the pick 

Down screen 

Staggered screen

Back screen ^ 

Screen the screener
—
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------------In
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□ 2003 ■ 2005
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116,8%
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24,2%

10% 15% 20% 25% 30%

Σχήμα 8: Συνεργασίες των παικτών στην οργανωμένη επιθετική τακτική των 
Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων του 2003 και 2005

Για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις συνεργασίες 

των παικτών στην οργανωμένη επιθετική τακτική μεταξύ των δύο πρωταθλημάτων 

πραγματοποιήθηκε έλεγχος ανεξαρτησίας των τιμών με χ2 (Chi square) κατανομή.

Σε σύνολο Ν=6187 επιθέσεων, στις επιθέσεις χωρίς σκριν, παρατηρούνται 

στατιστικά σημαντικές διαφορές στις καταστάσεις διείσδυση και πάσα (split & pass) 

(χ2(ΐ,ΐ6)=8.621, ρ<0.05), ξεμαρκάρισμα και σουτ (χ2(ΐ,ΐ6)=24.3, ρ<0.05), πάσα και σουτ 

(Χ2(ΐ,ΐ6)=29.908, ρ<0.05), πάσα και κόψιμο (χ2(ΐ,ΐ6)=5.444, ρ<0.05). Στις επιθέσεις με 

σκριν, παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στο σκριν στον παίκτη με τη 

μπάλα (χ2(ι!ΐ6)=8·255, ρ<0.05), στην αποφυγή του σκριν στον παίκτη με τη μπάλα 

(fake the pick) (χ2(ΐ16)=3.976, ρ<0.05), στα οριζόντια σκριν (χ2(ΐ,ΐ6)=17.064, ρ<0.05) 

και στα διαδοχικά σκριν (χ2(ΐ,ΐ6)=4·038, ρ<0.05). Στις επιθέσεις που υπήρξε παιχνίδι
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κοντά στο καλάθι με πλάτη εμφανίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μόνο στη
2

συνεργασία μεταξύ των ψηλών high-low (χ (ΐ,ΐ6)=14.485, ρ<0.05).

Πίνακας 10: Αποτελεσματικότατα των επιθετικών συνεργασιών στα Ευρωπαϊκά 
______________Πρωταθλήματα του 2003 και 2005._________________________________

Συνεργασίες______ Έτος_________________________ Αποτελεσματικότατα (%)

Καταστάσεις 1 2003

+2

17.9

-2

31.5

+3

3.6

-3

12.1

Κερδ.
φάουλ
24.7

Λάθη
10.3

Σύνολο
60.2

2005 16.2 34.9 3.8 11.1 22.5 11.5 39.8εναντίον 1 Σύνολο 17.2 32.8 3.7 11.7 23.8 10.8 100

Διείσδυση και 2003 17.7 16.3 12 23.6 14.8* 15.6* 53.8
2005 13.7 14.9 13.1 28.8 8* 21.5* 46.2πάσα Σύνολο 15.8 15.6 12.5 26 11.7 18.4 54.6
2003 11.6* 15.3 23.3 47 2.8 0 71.6

Πάσα και σουτ 2005 6.1* 17.2 21.2 54.5 1 0 28.4
Σύνολο 10.1 15.8 22.7 49.1 2.3 0 100

2003 38.3 34.5 0 1.8 12.7 12.7 47.4
Πάσα και κόψιμο 2005 34.4 36.1 0 1.6 14.8 13.1 52.6

Σύνολο 36.2 35.3 0 1.7 13.8 12.9 100

Ξεμαρκάρισμα 2003 6.1 27.3 3* 57.6 3 3 34.7
2005 3.2 16.1 21* 59.7 0 0 65.3

και σουτ Σύνολο 4.2 20 14.7 58.9 1.1 1.1 100
Κόψιμο στην 2003 34.2 31.6* 0 0 15.8 18.4 60.3

πλάτη του 2005 40 12* 0 0 28 20 39.7
αμυντικού Σύνολο 36.5 23.8 0 0 20.6 19 100

Σκριν στον παίκτη 2003 16.5* 18.7 14* 23.1 17.4 10.3 45.4
2005 21* 21.1 9.1* 19.7 16.9 12.2 100

με μπάλα Σύνολο 18.5 19.8 11.8 21.5 17.2 11.1 100
2003 22.9 21.2 7.1 18.2 21.8 8.8* 69.1

Οριζόντιο σκριν 2005 14.4 17.1 7.9 25 14.5 21.1* 30.9
Σύνολο 20.3 19.9 7.3 20.3 19.5 12.6 100

Αποφυγή του 2003 27.7 22.3 6.4 9.6 18 16 64.4
σκριν στον παίκτη 2005 23.1 23.1 3.8 5.8 28.8 15.4 35.6

με μπάλα Σύνολο 26 22.6 5.5 8.2 21.9 15.8 100
2003 22.2 22.2 12.7 25.4 15.9 1.6 53.4

Κάθετο σκριν 2005 12.7 21.8 12.7 30.9 12.7 9.2 46.6
Σύνολο 17.8 22 12,7 28 14.4 5.1 100

2003 20.8* 16.9 14.3 19.5 15.5 13 67.5
Διαδοχικά σκριν 2005 8.1* 16.2 18.9 24.3 16.2 16.2 32.5

Σύνολο 16.7 16.7 15.8 21.1 15.8 14 100

Σκριν στην πλάτη 2003 21.1 21.1 10.5 0 36.8 10.5 55.9
2005 6.7 40 6.7 0 33.3 13.3 44.1

του αμυντικού Σύνολο 14.7 29.4 8.8 0 35.3 11.8 100

Σκριν στον παίκτη 2003 18.5 18.5 25.9* 18.5 3.7 14.8* 81.8
2005 16.7 33.3 0* 33.3 16.7 0* 18.2που έκανε σκριν Σύνολο 18.2 21.2 21.2 21.2 6.1 12.1 100
2003 33.3 0 0 50 0 16.7 100

Διπλό σκριν 2005 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο 33.3 0 0 50 0 16.7 100

Παιχνίδι με πλάτη 2003 28.6 31.2 0 0 29.7 10.5 59.5
2005 25.6 37.6 0 0 23.5 13.3 40.5

στο καλάθι Σύνολο 27.4 33.8 0 0 27.2 11.6 100

Σουτ μετά από 2003 13 6.5 27.3 33.8 5.2 14.3 53.8
2005 7.6 3 25.8 50 3 10.6 46.2

μέσα-έξω πάσα Σύνολο 10.5 4.9 26.6 41.3 4.2 12.6 100

Συνεργασία high- 
low

2003 43.8 18.8 0 0 18.7 18.7 38.6
2005 35.3 25.5 0 0 17.6 21.6 61.4

Σύνολο 38.6 24.1 0 0 16.9 21.6 100
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Για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην 

αποτελεσματικότητα των επιθετικών συνεργασιών μεταξύ των δύο πρωταθλημάτων 

πραγματοποιήθηκε έλεγχος ανεξαρτησίας των τιμών με χ2 (Chi square) κατανομή.

Από τα αποτελέσματα παρατηρήθηκε ότι σε σύνολο Ν=4757 επιθέσεων, 

υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο πρωταθλημάτων στις 

καταστάσεις διείσδυσης και πάσας στα κερδισμένα φάουλ (χ2(ΐ,ΐ6)=10.321, ρ<0.05) 

και στα λάθη (χ2(ι, 16)=4.596, ρ<0.05), ενώ στην πάσα και σουτ εμφανίστηκε διαφορά 

στα εύστοχα δίποντα (χ2(ΐ,ΐ6)=4.454, ρ<0.05). Στο ξεμαρκάρισμα και σουτ 

εμφανίστηκε διαφορά στα εύστοχα τρίποντα (χ2(ΐ,ιβ)=8.067, ρ<0.05), ενώ στο back 

door κόψιμο διαπιστώθηκε διαφορά στα άστοχα τρίποντα. Στις συνεργασίες με σκριν 

στον παίκτη με τη μπάλα διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στα εύστοχα 

δίποντα (χ2(ι,5)=4.158, ρ<0.05) και στα εύστοχα τρίποντα (χ2(ΐ,5)==8.006, ρ<0.05), ενώ 

στα οριζόντια σκριν υπήρξαν διαφορές στα λάθη (χ (ΐ,ΐ6)=8·647, ρ<0.05). Ακόμη, στα 

διαδοχικά σκριν εντοπίστηκαν διαφορές στα εύστοχα δίποντα (χ2(ΐ,ΐ6)=4.545, ρ<0.05) 

και στα σκριν στον παίκτη που έκανε το προηγούμενο σκριν διαπιστώθηκαν διαφορές 

στα εύστοχα τρίποντα (χ2(ΐ,ΐ6)=7, ρ<0.05) και στα λάθη (χ2(ΐ,ΐ6)=4, ρ<0.05). Στις 

υπόλοιπες περιφερειακές συνεργασίες, καθώς και στις καταστάσεις κοντά στο καλάθι 

δεν διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές.
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Πίνακας 11: Κυριότερες επιθετικές συνεργασίες νικητών και ηττημένων στα
Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα του 2003 και 2005.

Έτος Ομάδες Συνεργασίες (%)

1
εναντίον

1

Διείσδυση 
και πάσα

Σκριν
στον

παίκτη με 
μπάλα

Άλλες

Παιχνίδι
κοντά
στο

καλάθι

Σύνολο

Νικητές 24.1 12.9* 21.8 24.9 16.3 49.2

2003 Ηττημένοι 27.9 15.2* 20.2 22.1 14.6 50.8

Σύνολο 26 14.1 21 23.5 15.4 100

Νικητές 22.1 17.4 24.5 18.7 17.3 50

2005 Ηττημένοι 25.5 16.2 23.7 19.4 15.2 50

Σύνολο 23.8 16.8 24.2 19 16.2 100

Για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις επιθετικές 

συνεργασίες μεταξύ των νικητών και των ηττημένων στα δύο πρωταθλήματα 

πραγματοποιήθηκε έλεγχος ανεξαρτησίας των τιμών με χ2 (Chi square) κατανομή.

Από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε ότι σε σύνολο Ν=6186 επιθέσεων, 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μόνο στο πρωτάθλημα του 2003, μεταξύ 

νικητών και ηττημένων, στις καταστάσεις διείσδυσης και πάσας (χ2(ΐ,4)=4·921, 

ρ<0.05). Στις υπόλοιπες επιθετικές συνεργασίες δεν εμφανίστηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ νικητών και ηττημένων σε κανένα από τα δύο 

πρωταθλήματα.
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Πίνακας 12: Κυριότερες επιθετικές συνεργασίες εναντίον προσωπικής άμυνας και
άμυνας ζώνης στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα του 2003 και 2005.

Άμυνα Έτος Συνεργασίες (%)

-ΣΤ 2003

1
εναντίον

1

25.6

Διείσδυση 
και πάσα

11.9*

Σκριν
στον

παίκτη με 
μπάλα
23.4

Άλλες

22.8*

Παιχνίδι
κοντά
στο

καλάθι
16.3

Σύνολο

56.1
6 « 3 ρ 2005 24 15.8* 25.4 18.4* 16.4 43.9
e sl 
§/8
a Σύνολο 24.9 13.6 24.3 20.9 16.3 100

2003 28.4* 24.9 8.4 27.8 10.5 75.3
S U‘

1 > 5- '3 2005 21.1* 27.5 9.9 28.1 13.5 24.7

Σύνολο 26.6 25.5 8.8 27.8 11.3 100

Για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις επιθετικές 

συνεργασίες εναντίον των δύο ειδών άμυνας μεταξύ των δύο πρωταθλημάτων 

πραγματοποιήθηκε έλεγχος ανεξαρτησίας των τιμών με χ2 (Chi square) κατανομή.

Από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε ότι σε σύνολο Ν=6106 επιθέσεων, 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις επιθετικές συνεργασίες εναντίον 

προσωπικής άμυνας μεταξύ των δύο πρωταθλημάτων στις καταστάσεις διείσδυσης 

και πάσας (χ2(ΐ,4)=16.019, ρ<0.05) και στις άλλες συνεργασίες (χ2(ΐ.4)==14.568, 

ρ<0.05). Εναντίον της άμυνας ζώνης παρουσιάστηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των δύο πρωταθλημάτων μόνο στις καταστάσεις ένας εναντίον ενός 

(Χ2(|,4)=5·597, ρ<0.05).
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4.2. Αμυντική τακτική

□ 2003 Β2005

-77,9%.

16,8% ^ go^|
-------------------------- r

1,8%
179%---------------------------------------------
----- , 5,6% ΓΝ-

0,9% bgg 0.1% °>7% 0,3% ο,1% Γ
ί Ατομική 

άμυνα με 
παγίδες

I
Ζώνη Ζώνη με 

παγίδες

1
Μεικτές
άμυνες

Αμυντική
μετάβαση

Σχήμα 9: Αμυντική τακτική στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα του 2003 και 2005.

Για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην αμυντική 

τακτική μεταξύ των δύο πρωταθλημάτων πραγματοποιήθηκε έλεγχος ανεξαρτησίας 

των τιμών με χ2 (Chi square) κατανομή.

Σε σύνολο Ν=8607 επιθέσεων, παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές στην αμυντική τακτική των ομάδων μεταξύ όλων των ειδών άμυνας. Το 

2005 αυξημένες παρουσιάστηκαν η προσωπική άμυνα (χ2(ΐ,3)=26.687, ρ<0.05) και η 

άμυνα ζώνης με παγίδες (χ2(ΐ,3)=32.111, ρ<0.05), ενώ μειώθηκαν η προσωπική άμυνα 

με παγίδες (χ2(ι,3)=15.559, ρ<0.05), η άμυνες ζώνης (χ2(ΐ,3)=117.686, ρ<0.05), οι 

μεικτές άμυνες (χ2(ΐ,3)==6.545, ρ<0.05).
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Πίνακας 13: Τακτική άμυνας νικητών και ηττημένων στα Ευρωπαϊκά
__________________Πρωταθλήματα του 2003 και 2005.______________________________

Έτος Ομάδες Τακτική άμυνας (%)

Προσωπική
άμυνα

Προσωπική 
άμυνα με 
παγίδες

Ζώνη
Ζώνη

με
παγίδες

Μεικτές
άμυνες

Αμυντική
μετάβαση Σύνολο

Νικητές 67.3 2.8* 11.9 0 0.7* 17.2 49.7

Ηττημένοι 70.9 0.7* 11.9 0 0* 16.5 50.3

Σύνολο 69.1 1.8 11.9 0 0.3 16.8 100

Νικητές 74.6 1.3* 7.3* 1.2* 0.1 15.6 50.8

Ηττημένοι 81.2 0.4* 3.9* 0.2* 0.1 14.2 49.2

Σύνολο 77.9 0.9 5.6 0.7 0.1 14.9 100

Για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην αμυντική 

τακτική μεταξύ νικητών και ηττημένων στα δύο πρωταθλήματα πραγματοποιήθηκε 

έλεγχος ανεξαρτησίας των τιμών με χ2 (Chi square) κατανομή.

Από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε ότι σε σύνολο Ν=8606 επιθέσεων, 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στο πρωτάθλημα του 2003, μεταξύ νικητών 

και ηττημένων, στην προσωπική άμυνα με παγίδες (χ2(ΐ,5)=30.868, ρ<0.05) και στις 

μεικτές άμυνες (χ(ΐ,5)=17, ρ<0.05). Στο πρωτάθλημα του 2005 εμφανίστηκαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ νικητών και ηττημένων, στην προσωπική 

άμυνα με παγίδες (χ2(ι;5)=8.533, ρ<0.05), στην άμυνα ζώνης (χ2(ΐ,5)=20.147, ρ<0.05) 

και στην ζώνη με παγίδες (χ2(ΐ,5)=11 .56, ρ<0.05).
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100ο/ο 95·8%93^

□ 2003 
■ 2005

1/4 γηπέδου 2/4 γηπέδου 3/4 γηπέδου 4/4 γηπέδου

Σχήμα 10: Περιοχή άμυνας στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα του 2003 και 2005.

Για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην περιοχή 

άμυνας μεταξύ των δύο πρωταθλημάτων πραγματοποιήθηκε έλεγχος ανεξαρτησίας 

των τιμών με χ2 (Chi square) κατανομή.

Από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε ότι σε σύνολο Ν=7227 επιθέσεων, 

παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στην περιοχή άμυνας των 2/4 του 

γηπέδου (χ2(ΐ,3)=59.598, ρ<0.05). Στις υπόλοιπες περιοχές άμυνας δεν

παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές: 1/4 γηπέδου (χ2(ΐ,3)=0.899, 

ρ>0.05), 3/4 γηπέδου (χ2(ι,3)=1.471, ρ>0.05) και 4/4 γηπέδου (χ2(ΐ,3)=0.590, ρ>0.05).
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4.3. Παραγονηκή Ανάλυση και Ανάλυση Ταξινόμησης

4.3.1. Ομαδοποίηση των χαρακτηριστικών της τακτικής

Στην ενότητα αυτού του κεφαλαίου ομαδοποιήθηκαν τα χαρακτηριστικά της 

επιθετικής και ομαδικής τακτικής των ομάδων που παρουσιάζονται και εξετάσθηκαν 

οι ομοιότητες και οι διαφορές των κλάσεων που σχηματίζονται τόσο στη δομή όσο 

και στα ποσοστά. Στην Factional Analysis of Correspondence (FAC) 

χρησιμοποιήθηκαν ταυτόχρονα οι μεταβλητές που περιγράφουν τα χαρακτηριστικά 

της ομαδικής επιθετικής και αμυντικής τακτικής και σχετίζονται με τα Ευρωπαϊκά 

Πρωταθλήματα του 2003 και 2005. Εξετάσθηκαν ο χρόνος εκδήλωσης των 

επιθέσεων, οι παίκτες που εκτελούν την επίθεση, η θέση επίθεσης και οι επιθετικές 

συνεργασίες που σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα. Η ανάλυση αντιστοιχιών 

με προγράμματα ομαδοποίησης χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό των 

παραγόντων και των χαρακτηριστικών, που ορίζουν τη σχέση αποτελεσματικότητας 

και τακτικής. Η εφαρμογή αυτής της μεθόδου έγινε με τη βοήθεια του στατιστικού 

λογισμικού SPAD 3.21.

4.3.2. Αποτελεσματικότητα παικτών κοντά και μακριά από το καλάθι στα
Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα του 2003 και 2005.

Άξονες

Η ανάλυση των αντιστοιχιών πραγματοποιήθηκε σε πίνακα 25 στηλών και 

6055 γραμμών. Στις στήλες τοποθετήθηκαν οι μεταβλητές: παίκτης επίθεσης, θέση 

επίθεσης, in-out game, χρόνος εκδήλωσης της επίθεσης, αποτελεσματικότητα και 

τακτική άμυνας, ενώ στις γραμμές τοποθετήθηκαν οι φάσεις των αγώνων που 

καταγράφηκαν. Από την ανάλυση των αντιστοιχιών προέκυψαν πέντε παραγοντικοί 

άξονες.
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Πίνακας 14: Αποτελεσματικότητα παικτών κοντά και μακριά από το καλάθι στα
Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα του 2003 και 2005.

Μεταβλητές I05 άξονας 
11.25

20? άξονας 
6.74

3,,ς άξονας 
6.38

40? άξονας 
6.06

5^ άξονας 
5.72

Παίκτης επίθεσης: PG 1.08 0.47
Παίκτης επίθεσης: SG -0.51 -0.72 0.70
Παίκτης επίθεσης: SF 0.38 -0.37
Παίκτης επίθεσης: PF 
Παίκτης επίθεσης: C 1.12

-0.45 -0.27

Θέση επίθεσης: Low Post 
Θέση επίθεσης: Medium Post

0.78
-1.56

Θέση επίθεσης: High Post 1.56 -1.45 0.68 -0.65
Θέση επίθεσης: Forward Left 
Θέση επίθεσης: Forward Right 
Θέση επίθεσης: Guard -1.17

-1.09
1.09

0.95

In-out game: Outside Game -0.23 0.16 -0.11 0.12 -0.05
In-out game: Inside Game 1.23 -0.89 0.57 -0.63 0.28
Χρόνος εκδήλωσης: 0.01-6.00 
Χρόνος εκδήλωσης: 6.01-
12.00

-0.32

0.62 0.28

0.75 1.52

-0.39

Χρόνος εκδήλωσης: 12.01- 
18.00
Χρόνος εκδήλωσης: 18.00-
24.00

0.11

-0.59 -0.36 -0.37

Αποτελεσματικότητα: +2 
Αποτελεσματικότητα: -2

0.65
-0.72

0.96
-0.51

Αποτελεσματικότητα: +3 
Αποτελεσματικότητα: -3

-1.32
-0.53

0.47 1.27

Αποτελεσματικότητα: 
κερδισμένα foul 
Αποτελεσματικότητα: Λάθη

0.54

0.70 -1.19
Αμυνα: Man to man 0.05 0.11 0.05 -0.01 0.17
Αμυνα: Ζώνη -0.35 -0.84 -0.41 0.05 -1.33

Πρώτος άξονας: ο πρώτος παραγοντικός άξονας που ερμήνευσε το 11.25% 

της συνολικής διακύμανσης σχηματίστηκε κυρίως από την αντίθεση του 

περιφερειακού παιχνιδιού και του παιχνιδιού κοντά στο καλάθι. Στην αρνητική 

πλευρά των αξόνων, το outside game συνδέθηκε με τους shoting guards, την περιοχή 

guard και τα εύστοχα σουτ τριών πόντων. Στη θετική πλευρά των αξόνων, το inside 

game σχετίστηκε με τους κεντρικούς παίκτες, το low post, τα εύστοχα σουτ δύο 

πόντων και τα κερδισμένα φάουλ (πίνακας 12).

Δεύτερος άξονας: ο δεύτερος παραγοντικός άξονας που ερμήνευσε το 6.74% 

της συνολικής διακύμανσης σχηματίστηκε κυρίως από την αντίθεση του power 

forward και του point guard, ως παίκτες επίθεσης. Στην αρνητική πλευρά των 

αξόνων, οι επιθέσεις που ανέλαβε ο power forward σχετίστηκαν με το παιχνίδι κοντά 

στο καλάθι, τα άστοχα σουτ τριών πόντων και την άμυνα ζώνης. Στη θετική πλευρά

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:32:32 EEST - 3.236.241.27



78

των αξόνων, ον επιθέσεις που ανέλαβε ο οργανωτής συνδέθηκαν με το περιφερειακό 

παιχνίδι, τη θέση high post, τα λάθη και την προσωπική άμυνα (πίνακας 12).

Τρίτος άξονας: ο τρίτος παραγοντικός άξονας που ερμήνευσε το 6.38% της 

συνολικής διακύμανσης σχηματίστηκε κυρίως από την αντίθεση της θέσης high post 

με τη θέση guard. Στην αρνητική πλευρά των αξόνων, η θέση high post συνδέθηκε με 

τους shoting guards και τα άστοχα δίποντα, ενώ στη θετική πλευρά η θέση guard 

σχετίστηκε με τους point guards και τα εύστοχα τρίποντα (πίνακας 12).

Τέταρτος άξονας: ο τέταρτος παραγοντικός άξονας που ερμήνευσε το 6.06% 

της συνολικής διακύμανσης σχηματίστηκε κυρίως από την αντίθεση μεταξύ των 

εύστοχων δίποντων και των λαθών. Στην αρνητική πλευρά των αξόνων, τα λάθη 

σχετίστηκαν με το παιχνίδι κοντά στο καλάθι, τους power forwards, το medium post 

και τη χρονική περίοδο εκδήλωσης της επίθεσης μεταξύ 18.00 και 24.00 

δευτερολέπτων. Αντίθετα, στη θετική πλευρά των αξόνων, τα εύστοχα δίποντα 

συνδέθηκαν με το περιφερειακό παιχνίδι, τον small forward, το high post και τη 

χρονική περίοδο εκδήλωσης της επίθεσης 0.01-6.00 δευτερόλεπτα (πίνακας 12).

Πέμπτος άξονας: ο πέμπτος παραγοντικός άξονας που ερμήνευσε το 5.72% 

της συνολικής διακύμανσης σχηματίστηκε κυρίως από την αντίθεση μεταξύ άμυνας 

ζώνης και προσωπικής άμυνας. Στην αρνητική πλευρά των αξόνων, η άμυνα ζώνης 

συνδέθηκε με τη χρονική περίοδο εκδήλωσης της επίθεσης 6.00-12.00 δευτερόλεπτα 

και τα άστοχα δίποντα, ενώ στη θετική πλευρά η προσωπική άμυνα σχετίστηκε με 

χρονική περίοδο εκδήλωσης της επίθεσης 0.01-6.00 δευτερόλεπτα και τα εύστοχα 

σουτ τριών πόντων (πίνακας 12).

Κλάσεις

Ομαδοποίηση των χαρακτηριστικών της αποτελεσματικότητας παικτών κοντά και 

μακριά από το καλάθι στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα του 2003 και 2005.

Η ομαδοποίηση των γραμμών των φάσεων σε σχέση με την αποτελεσματικότητα των 

παικτών κοντά και μακριά από το καλάθι, είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία τριών 

κλάσεων.

Η πρώτη κλάση (3970 γραμμές - 60.79% του συνόλου των φάσεων) 

χαρακτηρίζεται κυρίως από τους κεντρικούς παίκτες οι οποίοι από τις περιοχές της 

ρακέτας (low post, medium post, high post) και μετά από παιχνίδι κοντά στο καλάθι 

συνδέθηκαν άμεσα με τα εύστοχα και άστοχα δίποντα, καθώς και με τα κερδισμένα

φάουλ.
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Η δεύτερη κλάση (468 γραμμές - 8.01% του συνόλου των φάσεων) 

χαρακτηρίζεται από την χρονική περίοδο εκδήλωσης της επίθεσης 0.01-6.00 

δευτερόλεπτα, κατά την οποία οι power forwards συμμετείχαν στο περιφερειακό 

παιχνίδι εναντίον προσωπικής άμυνας. Η θέση από την οποία γινόταν το σουτ ύστερα 

από τις παραπάνω καταστάσεις ήταν κυρίως η forward left.

Η τρίτη κλάση (1617 γραμμές - 31,20% του συνόλου των φάσεων) 

χαρακτηρίζεται κυρίως από την περιοχή guard και ύστερα από τις θέσεις forward left 

και right. Αυτές τις θέσεις συνδέθηκαν με τα εύστοχα και άστοχα σουτ τριών πόντων, 

που γίνονταν μετά από περιφερειακό παιχνίδι και κύριοι εκτελεστές τους ήταν οι 

περιφερειακοί παίκτες (point guard, shoting guard, small forward).

4.3.3 Αποτελεσματικότητα των επιθετικών συνεργασιών στα Ευρωπαϊκά
Πρωταθλήματα του 2003 και 2005.

Άξονες

Η ανάλυση των αντιστοιχιών πραγματοποιήθηκε σε πίνακα 24 στηλών και 

6055 γραμμών. Στις στήλες τοποθετήθηκαν οι μεταβλητές: πρωτάθλημα, παίκτης 

επίθεσης, θέση επίθεσης, motion, αποτελεσματικότητα και τακτική άμυνας, ενώ στις 

γραμμές τοποθετήθηκαν οι φάσεις των αγώνων που καταγράφηκαν. Από την 

ανάλυση των αντιστοιχιών προέκυψαν πέντε παραγοντικοί άξονες.
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Πίνακας 15: Αποτελεσματικότητα των επιθετικών συνεργασιών στα Ευρωπαϊκά
Πρωταθλήματα του 2003 και 2005.

Μεταβλητές 1ος άξονας 
11.82

2ος άξονας 
7.75

3ος άξονας 
6.89

40? άξονας 
6.46

50? άξονας 
6.10

Πρωτάθλημα:2003 -0.02 0.12 0.15 -0.37 0.17
Πρωτάθλημα: 2005 0.03 -0.17 -0.21 0.51 -0.23
Παίκτης επίθεσης: PG -0.93 0.75
Παίκτης επίθεσης: SG 
Παίκτης επίθεσης: SF

-0.50
0.60

-0.41
-0.29

-1.04

Παίκτης επίθεσης: PF 
Παίκτης επίθεσης: C 1.12 0.44

0.68

Θέση επίθεσης: Low Post 
Θέση επίθεσης: Medium Post

0.78
1.21

Θέση επίθεσης: High Post 
Θέση επίθεσης: Forward Left 
Θέση επίθεσης: Forward Right 1.08

-1.96 -1.20
-1.29

Θέση επίθεσης: Guard -1.18 -0.70 0.64 0.66
Motion: Συνεργασίες χωρίς 0.58 -0.29 0.21σκριν
Motion: Συνεργασίες με σκριν -0.26 -0.94 -0.27 -0.21
Motion: Inside game 1.23 0.90 0.77
Αποτελεσματικότητα: +2 
Αποτελεσματικότητα: -2

0.66 -0.72

Αποτελεσματικότητα: +3 -1.32 -0.32 0.57 -0.90
Αποτελεσματικότητα: -3 
Αποτελεσματικότητα: 
κερδισμένα foul 
Αποτελεσματικότητα: Λάθη

0.22

-1.10 0.97

0.43

Αμυνα: Man to man 0.05 -0.20 -0.01 0.08 -0.13
Αμυνα: Ζώνη -0.35 1.54 0.08 -0.40 1.00

Πρώτος άξονας: ο πρώτος παραγοντικός άξονας που ερμήνευσε το 11.82% 

της συνολικής διακύμανσης σχηματίστηκε κυρίως από την αντίθεση των 

περιφερειακών επιθετικών συνεργασιών με σκριν με το inside game. Στην αρνητική 

πλευρά των αξόνων, οι περιφερειακές επιθετικές συνεργασίες με σκριν συνδέθηκαν 

με τα εύστοχα τρίποντα, τους shoting guards και την περιοχή guard. Στη θετική 

πλευρά των αξόνων, το παιχνίδι κοντά στο καλάθι σχετίστηκε με τα εύστοχα δίποντα, 

τους κεντρικούς παίκτες και το low post (πίνακας 13).

Δεύτερος άξονας: ο δεύτερος παραγοντικός άξονας που ερμήνευσε το 7.75% 

της συνολικής διακύμανσης σχηματίστηκε κυρίως από την αντίθεση μεταξύ 

προσωπικής άμυνας και άμυνας ζώνης. Στην αρνητική πλευρά των αξόνων, η 

προσωπική άμυνα συνδέθηκε με τις επιθέσεις που εκτελούσαν οι οργανωτές, τις 

περιφερειακές επιθετικές συνεργασίες με σκριν, τα εύστοχα σουτ τριών πόντων και 

την περιοχή guard. Στη θετική πλευρά των αξόνων, η άμυνα ζώνης σχετίστηκε με τις
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επιθέσεις που αναλάμβανα οι small forwards, τα άστοχα σουτ τριών πόντων και τη 

θέση forward right (πίνακας 13).

Τρίτος άξονας: ο τρίτος παραγοντικός άξονας που ερμήνευσε το 6.38% της 

συνολικής διακύμανσης σχηματίστηκε κυρίως από την αντίθεση της θέσης high post 

με τη θέση guard. Στην αρνητική πλευρά των αξόνων το high post συνδέθηκε με τα 

λάθη, τους shoting guards, τις επιθετικές καταστάσεις χωρίς σκριν και το 

πρωτάθλημα του 2005. Στη θετική πλευρά των αξόνων η θέση guard σχετίστηκε με 

τα εύστοχα τρίποντα, τους κεντρικούς παίκτες, τις επιθετικές συνεργασίες μεταξύ των 

ψηλών και το πρωτάθλημα του 2003 (πίνακας 13).

Τέταρτος άξονας: ο τέταρτος παραγοντικός άξονας που ερμήνευσε το 6.46% 

της συνολικής διακύμανσης σχηματίστηκε κυρίως από την αντίθεση των 

περιφερειακών επιθετικών συνεργασιών με σκριν με το inside game. Στην αρνητική 

πλευρά των αξόνων, οι συνεργασίες με σκριν συνδέθηκαν με τα εύστοχα δίποντα, την 

κορυφή της ρακέτας και το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2003. Αντίθετα, στην θετική 

πλευρά των αξόνων το παιχνίδι κοντά στο καλάθι συνδέθηκε με τα λάθη το medium 

post και το πρωτάθλημα του 2005 (πίνακας 13).

Πέμπτος άξονας: ο πέμπτος παραγοντικός άξονας που ερμήνευσε το 6.10% 

της συνολικής διακύμανσης σχηματίστηκε κυρίως από την αντίθεση μεταξύ του 

shoting guard και του point guard, ως παίκτες επίθεσης. Στην αρνητική πλευρά των 

αξόνων, ο shoting guard συνδέθηκε με τις περιφερειακές επιθετικές συνεργασίες με 

σκριν, τα εύστοχα τρίποντα, και την προσωπική άμυνα, εναντίον της οποίας γίνονταν 

οι επιθέσεις κυρίως στο πρωτάθλημα του 2005. Στην θετική πλευρά των αξόνων, οι 

οργανωτές συνδέθηκαν με τις περιφερειακές συνεργασίες χωρίς σκριν, τα κερδισμένα 

φάουλ, και την άμυνα ζώνης, εναντίον της οποίας γίνονταν οι επιθέσεις κυρίως στο 

πρωτάθλημα του 2003 (πίνακας 13).

Κλάσεις

Ομαδοποίηση των χαρακτηριστικών της αποτελεσματικότητας των επιθετικών 

συνεργασιών των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων του 2003 και 2005

Η ομαδοποίηση των γραμμών των φάσεων σε σχέση με τα στοιχεία 

αποτελεσματικότητας τω συνεργασιών είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία εννιά 

κλάσεων.

Η πρώτη κλάση (800 γραμμές - 13.21% του συνόλου των φάσεων) 

χαρακτηρίζεται από τα εύστοχα δίποντα που επιτυγχάνονταν κυρίως από τους
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Η δεύτερη κλάση (713 γραμμές - 11.78% του συνόλου των φάσεων) 

χαρακτηρίζεται κυρίως από τα λάθη που γίνονταν στο medium post, εναντίον 

προσωπικής άμυνας, στο πρωτάθλημα του 2005.

Η τρίτη κλάση (446 γραμμές - 7.37% του συνόλου των φάσεων) 

χαρακτηρίζεται κατά πρώτο λόγο από την άμυνα ζώνης εναντίον της οποίας οι 

επιθέσεις εκδηλώνονταν χωρίς την χρήση των σκριν και κατέληγαν σε άστοχα σουτ 

δύο πόντων, κυρίων κατά το πρωτάθλημα του 2003.

Η τέταρτη κλάση (659 γραμμές - 10.88% του συνόλου των φάσεων) 

χαρακτηρίζεται κυρίως από τα άστοχα δίποντα που γίνονταν από τους κεντρικούς 

παίκτες, μετά από παιχνίδι κοντά στο καλάθι και από τη θέση του medium post, 

κυρίως στο πρωτάθλημα του 2005.

Η πέμπτη κλάση (776 γραμμές - 12.82% του συνόλου των φάσεων) 

χαρακτηρίζεται κυρίως από τη θέση του high post, από όπου οι οργανωτές 

συνδέθηκαν με τα άστοχα σουτ δύο πόντων ύστερα από συνεργασίες με σκριν και 

εναντίον προσωπικής άμυνας.

Η έκτη κλάση (902 γραμμές - 14.9% του συνόλου των φάσεων)

χαρακτηρίζεται από τα φάουλ που κερδήθηκαν κυρίως από τους κεντρικούς παίκτες 

στο low post, εναντίον προσωπικής άμυνας και μετά από inside game, στο 

πρωτάθλημα του 2003.

Η έβδομη κλάση (530 γραμμές - 8.75% του συνόλου των φάσεων)

χαρακτηρίζεται από τα εύστοχα τρίποντα που επιτεύχθηκαν κατά πρώτο λόγο από 

την περιοχή guard και κατά δεύτερο από τις θέσης forward left και right, με κύριους 

εκτελεστές τους, τους περιφερειακούς παίκτες.

Η όγδοη κλάση (457 γραμμές - 7.55% του συνόλου των φάσεων)

χαρακτηρίζεται από τη θέση forward right, από την οποία ιδιαίτερα οι περιφερειακοί 

παίκτες συνδέθηκαν με τα άστοχα σουτ τριών πόντων, μετά από συνεργασίες χωρίς 

σκριν, κατά το πρωτάθλημα του 2005.

Η ένατη κλάση (772 γραμμές - 12.75% του συνόλου των φάσεων)

χαρακτηρίζεται από τα άστοχα τρίποντα τα οποία συνδέθηκαν, κατά κύριο λόγο με 

την περιοχή guard, τις επιθέσεις με σκριν και τους point guards.

κεντρικούς παίκτες, από το low post, μετά από inside game και εναντίον προσωπικής

άμυνας.
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4.3.4. Χαρακτηριστικά στοιχείων τακτικής στα Ευρωπαϊκά 
Πρωταθλήματα του 2003 και 2005.

Αξονες

Η ανάλυση των αντιστοιχιών πραγματοποιήθηκε σε πίνακα 42 στηλών και 

6055 γραμμών. Στις στήλες τοποθετήθηκαν οι μεταβλητές: ομάδες, πρωτάθλημα, 

παίκτης επίθεσης, θέση επίθεσης, χρόνος εκδήλωσης της επίθεσης, 

αποτελεσματικότητα, τακτική άμυνας και επιθετικές συνεργασίες, ενώ στις γραμμές 

τοποθετήθηκαν οι φάσεις των αγώνων που καταγράφηκαν. Από την ανάλυση των 

αντιστοιχιών προέκυψαν πέντε παραγοντικοί άξονες.
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Πίνακας 16: Σύγκριση των χαρακτηριστικών των στοιχείων τακτικής στα
Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα του 2003 και 2005.

Μεταβλητές l05 άξονας
8.41

l05 άξονας 
5.62

3ος άξονας 
4.93

4ος άξονας 
4.69

5°^ άξονας 
4.59

Ομάδες: νικητές 0.00 0.16 0.13 -0.13 0.01
Ομάδες: ηττημένοι 0.00 -0.16 -0.13 0.13 -0.01
Πρωτάθλημα: 2003 0.02 0.11 0.05 0.20 -0.34
Πρωτάθλημα: 2005 -0.03 -0.15 -0.07 -0.27 0.47
Παίκτης επίθεσης: PG -1.08 -0.26 -0.44
Παίκτης επίθεσης: SG 0.47 -0.58 0.25 0.43
Παίκτης επίθεσης: SF 0.46
Παίκτης επίθεσης: PF
Παίκτης επίθεσης: C -1.04 0.69
Θέση επίθεσης: Low Post -0.77 0.33
Θέση επίθεσης: Medium Post -0.74
Θέση επίθεσης: High Post -1.32 -0.75
Θέση επίθεσης: Forward Left 0.69
Θέση επίθεσης: Forward Right 0.93 0.44
Θέση επίθεσης: Guard 1.14 -0.66
Χρόνος εκδήλωσης: 0.01-6.00 0.30 -0.51 1.74 -0.22
Χρόνος εκδήλωσης: 6.01- -0.47 -0.2212.00
Χρόνος εκδήλωσης: 12.01- -0 10 0.1618.00
Χρόνος εκδήλωσης: 18.00- 0.45 -0.79 0.1324.00
Αποτελεσματικότητα: +2 -0.62 0.20 0.46 0.45
Αποτελεσματικότητα: -2 -0.57 -0.47
Αποτελεσματικότητα: +3 1.37
Αποτελεσματικότητα: -3 1.36
Αποτελεσματικότητα: -0 57κερδισμένα foul
Αποτελεσματικότητα: Λάθη -0.35 -0.43 1.06
Αμυνα: Man to man -0.06 -0.16 -0.01 0.08 0.15
Αμυνα: Ζώνη 0.44 1.25 0.05 -0.05 -1.13
Συνεργασία: 1 on 1
Συνεργασία: Split & pass -1.03 -0.54
Συνεργασία: Pass & shot 1.18 1.36 -1.66
Συνεργασία: Pick & roll -1.01
Συνεργασία: Cross screen 2.53
Συνεργασία: Συνεχόμενα
screen
Συνεργασία: Inside game -1.40 0.82
Συνεργασία: Shot after in-out 1 43pass

Πρώτος άξονας: ο πρώτος παραγοντικός άξονας που ερμήνευσε το 8.41% της 

συνολικής διακύμανσης σχηματίστηκε κυρίως από την αντίθεση του inside game με 

τις περιφερειακές συνεργασίες πάσας και σουτ. Στην αρνητική πλευρά των αξόνων, 

το παιχνίδι κοντά στο καλάθι συνδέθηκε με τους κεντρικούς παίκτες, το low post, τα 

εύστοχα σουτ δύο πόντων και την προσωπική άμυνα. Στην αρνητική πλευρά των
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αξόνων, ot συνεργασίες πάσας και σουτ σχετίστηκαν με τους σουτέρ, την περιοχή 

guard, τα εύστοχα και άστοχα σουτ τριών πόντων και την άμυνα ζώνης (πίνακας 14).

Δεύτερος άξονας: ο δεύτερος παραγοντικός άξονας που ερμήνευσε το 5.62% 

της συνολικής διακύμανσης σχηματίστηκε κυρίως από την αντίθεση μεταξύ των 

συνεργασιών όπου υπήρχε σκριν στον παίκτη με τη μπάλα και των συνεργασιών 

όπου υπήρχε πάσα και σουτ. Στην αρνητική πλευρά των αξόνων, ο σκριν στον παίκτη 

με τη μπάλα συνδέθηκε κυρίως με τους point guards, την περιοχή guard, την 

προσωπική άμυνα, τα λάθη και το πρωτάθλημα του2005. Αντίθετα, στη θετική 

πλευρά των αξόνων, οι συνεργασίες όπου υπήρχε πάσα και σουτ σχετίστηκαν κυρίως 

με τους small forwards, την περιοχή forward left, την άμυνα ζώνης, τα εύστοχα σουτ 

δύο πόντων και το πρωτάθλημα του 2003 (πίνακας 14).

Τρίτος άξονας: ο τρίτος παραγοντικός άξονας που ερμήνευσε το 4.93% της 

συνολικής διακύμανσης σχηματίστηκε κυρίως από την αντίθεση της θέσης του high 

post με το low post. Στην αρνητική πλευρά των αξόνων, το high post συνδέθηκε με τα 

λάθη και τις καταστάσεις ένας εναντίον ενός, ενώ στη θετική πλευρά, η θέση του low 

post σχετίστηκε με τα εύστοχα σουτ δύο πόντων και το inside game (πίνακας 14).

Τέταρτος άξονας: ο τέταρτος παραγοντικός άξονας που ερμήνευσε το 4.69% 

της συνολικής διακύμανσης σχηματίστηκε κυρίως από την αντίθεση μεταξύ της 

χρονικής περιόδου εκδήλωσης της επίθεσης 18.01-24.00 δευτερόλεπτα και της 

περιόδου 0.01-6.00 δευτερόλεπτα. Στην αρνητική πλευρά των αξόνων, η χρονική 

περίοδος από 18.01 έως 24.00 δευτερόλεπτα συνδέθηκε με τις επιθέσεις 

εκδηλώνονταν κυρίως από τους οργανωτές, με το medium post, τη συνεργασία 

διείσδυσης και πάσας, τα λάθη και το πρωτάθλημα του 2005. Αντίθετα, στη θετική 

πλευρά των αξόνων, η χρονική περίοδος από 0.01 έως 6.00 δευτερόλεπτα σχετίστηκε 

με τις επιθέσεις που εκδηλώνονταν από τους shoting guards, με τη θέση forward left, 

τις συνεργασίες με οριζόντια σκριν, τα εύστοχα σουτ δύο πόντων και το πρωτάθλημα 

του 2003 (πίνακας 14).

Πέμπτος άξονας: ο πέμπτος παραγοντικός άξονας που ερμήνευσε το 4.59% 

της συνολικής διακύμανσης σχηματίστηκε κυρίως από την αντίθεση μεταξύ της 

επιθετικής συνεργασίας της πάσας και σουτ και της συνεργασίας όπου γινόταν σουτ 

μετά από in-out πάσα. Στην αρνητική πλευρά των αξόνων, η συνεργασία πάσας και 

σουτ συνδέθηκε με την άμυνα ζώνης, τα άστοχα δίποντα τους, οργανωτές σαν 

κύριους εκτελεστές των επιθέσεων και το πρωτάθλημα του 2003, ενώ στην θετική 

πλευρά των αξόνων η συνεργασία όπου γινόταν σουτ μετά από μέσα-έξω πάσα
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σχετίστηκε με την προσωπική άμυνα, τα λάθη, τους shoting guards ως κύριους 

εκτελεστές των επιθέσεων και το πρωτάθλημα του 2005 (πίνακας 14).

Κλάσεις

Ομαδοποίηση των χαρακτηριστικών των στοιχείων τακτικής των Ευρωπαϊκών 

Πρωταθλημάτων του 2003 και 2005

Η ομαδοποίηση των γραμμών των φάσεων σε σχέση με τα στοιχεία τακτικής, 

είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία έξι κλάσεων.

Η πρώτη κλάση (673 γραμμές - 10.49% του συνόλου των φάσεων) 

χαρακτηρίζεται κυρίως από επιθετικές συνεργασίες που περιείχαν οριζόντια και 

συνεχόμενα σκριν και πραγματοποιούνταν την χρονική περίοδο 0.01 έως 6.00 

δευτερόλεπτα. Τις επιθέσεις τις αναλάμβανε κατά κύριο λόγο ο shoting guard, από τη 

θέση forward left και εναντίον προσωπικής άμυνας, το 2003.

Η δεύτερη κλάση (1411 γραμμές - 14.91% του συνόλου των φάσεων) 

χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα από την επιθετική συνεργασία της διείσδυσης και πάσας, 

κατά την οποία οι small forwards σχετίστηκαν με τα λάθη, στις περιοχές forward left 

και forward right, εναντίον άμυνας ζώνης, στο πρωτάθλημα του 2005.

Η τρίτη κλάση (1779 γραμμές - 28.54% του συνόλου των φάσεων) 

χαρακτηρίζεται κυρίως από τις καταστάσεις ένας εναντίον ενός, οι οποίες κατέληγαν 

περισσότερο σε άστοχα δίποντα και λιγότερο σε κερδισμένα φάουλ με κύριους 

εκφραστές τους οργανωτές που εκτελούσαν την επίθεση από την περιοχή του high 

post.

Η τέταρτη κλάση (700 γραμμές - 21.24% του συνόλου των φάσεων) 

χαρακτηρίζεται ιδίως από τις καταστάσεις του παιχνιδιού κοντά στο καλάθι. Κύριοι 

εκφραστές αυτών των επιθέσεων ήταν οι κεντρικοί παίκτες, οι οποίοι σχετίστηκαν με 

τα εύστοχα δίποντα και τα κερδισμένα φάουλ από την θέση του low post.

Η πέμπτη κλάση (400 γραμμές - 6.85% του συνόλου των φάσεων) 

χαρακτηρίζεται κυρίως από τις επιθετικές συνεργασίες πάσας και σουτ, οι οποίες 

πραγματοποιούνταν εναντίον άμυνας ζώνης κατά το πρωτάθλημα του 2003 και 

συνδέθηκαν με τα άστοχα αλλά και τα εύστοχα τρίποντα. Κύριες θέσεις του σουτ 

μετά από αυτή τη συνεργασία ήταν οι περιοχές forward left, forward right και guard.

Η έκτη κλάση (1092 γραμμές - 17.97% του συνόλου των φάσεων) 

χαρακτηρίζεται κατά κύριο λόγο από την περιοχή guard, που σχετίστηκε με τις
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επιθετικές συνεργασίες του σκριν στον παίκτη με τη μπάλα, τους οργανωτές, τα 

άστοχα και εύστοχα τρίποντα και την προσωπική άμυνα.
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η καταγραφή και η ανάλυση της 

επιθετικής τακτικής των ομάδων καλαθοσφαίρισης που συμμετείχαν στα Ευρωπαϊκά 

πρωταθλήματα του 2003 και 2005, καθώς επίσης και η σύγκρισή της ομαδικής 

επιθετικής τακτικής μεταξύ των δύο πρωταθλημάτων. Για τον λόγο αυτό 

καταγράφηκαν και αναλύθηκαν 28 αγώνες του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του 

2003 που έγινε στη Σουηδία και 20 αγώνες του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του 

2005 που έγινε στη Σερβία - Μαυροβούνιο. Οι μεταβλητές που μετρήθηκαν και 

ομαδοποιήθηκαν για τις ομάδες που συμμετείχαν στα δύο Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, 

ήταν ο χρόνος διάρκειας της επίθεσης, η τακτική της επίθεσης, η 

αποτελεσματικότητα της επίθεσης, ο παίκτης επίθεσης, οι συνεργασίες που έγιναν 

στην επίθεση τόσο μακριά στο καλάθι, όσο και κοντά σε αυτό και τέλος η τακτική, 

καθώς και η περιοχή άμυνας. Η συγκεκριμένη μελέτη καταγράφει κυρίως το 

οργανωμένο παιχνίδι στην επίθεση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που το 

προσδιορίζουν σε σύνολο σαράντα οκτώ (48) αγώνων υψηλού επιπέδου 

προσπαθώντας να συγκρίνει, μέσω της ανάλυσης αυτών των αγώνων, τις νέες τάσεις 

παιχνιδιού, με αυτές που επικρατούσαν παλαιότερα.

Μέσω αυτής της εργασίας έγινε προσπάθεια να δοθούν πληροφορίες και 

κατευθύνσεις, αναφορικά με την επιθετική τακτική, προς τους προπονητές 

καλαθοσφαίρισης για την καλύτερη οργάνωση της προπόνησης και την 

μεγιστοποίηση της απόδοσης των ομάδων τους. Από την ανάλυση των μεταβλητών 

του σχήματος (definition) προέκυψαν σημαντικά στατιστικά στοιχεία που αφορούν 

τις ομάδες του δείγματος και τις τάσεις που επικρατούν στη σύγχρονη Ευρωπαϊκή 

καλαθοσφαίριση.

Η ερευνητική υπόθεση ανέφερε πως υπάρχουν διαφορές στον τρόπο 

ανάπτυξης της επίθεσης μεταξύ των ομάδων που συμμετείχαν στο Ευρωπαϊκό 

πρωτάθλημα του 2003 και αυτών που συμμετείχαν στο ανάλογο πρωτάθλημα του 

2005. Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκε πως υπάρχουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές στην τακτική της επίθεσης μεταξύ των ομάδων που 

συμμετείχαν στο πρωτάθλημα του 2003 και αυτών που συμμετείχαν στο πρωτάθλημα 

του 2005. Συμπερασματικά, μπορεί να ειπωθεί πως επιβεβαιώνεται η ερευνητική 

υπόθεση. Συνεπώς, απορρίπτεται η 3η μηδενική υπόθεση, καθώς υπάρχουν διαφορές 

στον τρόπο ανάπτυξης της επίθεσης, μεταξύ των ομάδων που συμμετείχαν στο
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πρωτάθλημα του 2003 και αυτών που συμμετείχαν στο πρωτάθλημα του 2005. 

Αντίθετα, οι 1η και 2η μηδενικές υποθέσεις ισχύουν μιας και δεν εντοπίστηκαν 

διαφορές στον τρόπο ανάπτυξης της επίθεσης μεταξύ νικητών και ηττημένων ούτε 

στο πρωτάθλημα του 2003, αλλά ούτε και σε αυτό του 2005. Ακόμη, απορρίπτονται η 

4η μηδενική υπόθεση που αναφέρει πως δεν υπάρχουν διαφορές στις επιθετικές 

συνεργασίες των ομάδων στο οργανωμένο παιχνίδι μεταξύ των δύο πρωταθλημάτων, 

και η 5η μηδενική υπόθεση που υποστηρίζει πως δεν υπάρχουν διαφορές στην 

αποτελεσματικότητα μεταξύ των ομάδων που συμμετείχαν στο πρωτάθλημα του 

2003 και αυτών που συμμετείχαν στο πρωτάθλημα του 2005.

5.1. Επιθετική τακτική

Σχετικά με την χρονική στιγμή εκδήλωσης της επίθεσης, αφού ο συνολικός 

χρόνος που μπορεί να διαρκέσει μια επίθεση χωρίστηκε σε τέσσερα μέρη (1 έως 6 

sec, 6.01 έως 12 sec, 12.01 έως 18 sec, 18.01 έως 24 sec), διαπιστώθηκε πως οι 

ευρωπαϊκές εθνικές ομάδες εκδηλώνουν τις περισσότερες επιθέσεις τους στο χρονικό 

διάστημα μεταξύ 12.01-18 δευτερολέπτων και τις λιγότερες μεταξύ 18.01-24 

δευτερόλεπτα (σχήμα 3). Τα παραπάνω συμφωνούν με τον Σταυρόπουλο (2002), ο 

οποίος αναφέρει πως ο μέσος χρόνος εκδήλωσης της επίθεσης ήταν 17,5 

δευτερόλεπτα, αλλά και τον Μαυρίδη (2003), που υποστηρίζει πως κατά την 4η 

χρονική περίοδο εκδηλώνονται οι λιγότερες επιθέσεις. Διαφορές μεταξύ των ομάδων 

που συμμετείχαν στο πρωτάθλημα του 2003 και αυτών που συμμετείχαν στο 

πρωτάθλημα του 2005, εμφανίστηκαν στην 2η περίοδο κατά την οποία οι ομάδες 

εκδήλωναν τις επιθέσεις τους περισσότερο το 2003, και στην 4η περίοδο κατά την 

οποία οι ομάδες εκδήλωναν τις επιθέσεις τους περισσότερο το 2005 (σχήμα 3).

Στην τακτική της επίθεσης κυριάρχησαν οι οργανωμένες επιθέσεις με 

συντριπτική πλειοψηφία και στα δύο πρωταθλήματα (πίνακας 1), γεγονός το οποίο 

επιβεβαιώνεται και από άλλους ερευνητές (Γιώργος, 2004; Μαυρίδης, 2003; 

Μαυρίδης και άλλοι, 2003; Mexas et al, 2005; Tavares et al, 2003; Φυλακτακίδου και 

άλλοι, 2003). Περίπου 8 στις 10 επιθέσεις κατέληγαν σε σουτ ύστερα από 

οργανωμένο παιχνίδι. Μάλιστα, στο πρωτάθλημα του 2005 εμφανίστηκε μια αύξηση 

των οργανωμένων επιθέσεων σε 85.3% του συνόλου των επιθέσεων από 82.1% που 

καταλάμβαναν το 2003, με ταυτόχρονη μείωση των αιφνιδιασμών, η οποία ήταν και 

στατιστικά σημαντική. Από τα παραπάνω διαπιστώνεται πως ισχύει η ερευνητική 

υπόθεση, ότι υπάρχουν διαφορές στον τρόπο ανάπτυξης της επίθεσης μεταξύ των
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ομάδων που συμμετείχαν στο πρωτάθλημα του 2003 και αυτών που συμμετείχαν στο 

πρωτάθλημα του 2005. Φαίνεται πως οι ομάδες κατά το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 

2005 προτίμησαν το προσχεδιασμένο παιχνίδι στην επίθεση και τον απόλυτο έλεγχο 

του ρυθμού, αποφεύγοντας το ρίσκο του ανοιχτού παιχνιδιού με τους αιφνιδιασμούς 

και τις γρήγορες επιθέσεις. Ακόμη, οι δυνατές άμυνες με τις γρήγορες επιστροφές 

ίσως να αποτελούν μια αιτία για την αποτροπή των αιφνιδιασμών και την αύξηση των 

οργανωμένων επιθέσεων.

Μεταξύ νικητών και ηττημένων δεν παρατηρήθηκαν διαφορές σε κανένα από 

τα δύο πρωταθλήματα με μόνη εξαίρεση την επιθετική μετάβαση (trantition) κατά το 

πρωτάθλημα του 2003 (πίνακας 1). Ενδεχομένως οι νικητές να εμφάνιζαν μεγαλύτερο 

ποσοστό επιθετικής μετάβασης, καθώς τα τελευταία λεπτά του αγώνα οι ομάδες που 

έχαναν επιχειρούσαν να αλλάξουν τη ροή του παιχνιδιού με την διαδικασία των 

φάουλ, όπου έστελναν τους αντιπάλους στις ελεύθερες βολές ελπίζοντας να 

αστοχήσουν και να ευστοχήσουν οι ίδιοι στην επόμενη επίθεση για να φθάσουν πιο 

κοντά στο σκορ των αντιπάλων. Επομένως, επιβεβαιώνονται οι 1η και 2η μηδενικές 

υποθέσεις, μιας και δεν εντοπίζονται στατιστικά σημαντικές διαφορές στον τρόπο 

ανάπτυξης του παιχνιδιού μεταξύ νικητών και ηττημένων, σε κανένα από τα δύο 

πριοταθλήματα.

Η έρευνα των Mexas et al (2005), έδειξε πως οι περιφερειακοί παίκτες 

αναλάμβαναν την πλειοψηφία των επιθετικών προσπαθειών. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της παρούσας εργασίας διαπιστώθηκε πως από το σύνολο των 

επιθέσεων, οι οργανωτές και οι κεντρικοί παίκτες αναλάμβαναν τις περισσότερες 

επιθέσεις και στα δύο πρωταθλήματα (σχήμα 4), όπως βρέθηκε και από προηγούμενη 

έρευνα (Γιώργος, 2004). Από τη σύγκριση μεταξύ των δύο πρωταθλημάτων, 

προέκυψε πως το 2005 οι small forwards ανέλαβαν λιγότερες επιθετικές προσπάθειες, 

ενώ οι power forwards περισσότερες από ότι το 2003, με στατιστικά σημαντική 

διαφορά. Γενικότερα, η θέση του power forward εμφανίστηκε πιο ενεργητική κατά το 

τελευταίο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Πιθανά σε αυτό να συντελεί και το γεγονός πως 

σε αυτή τη θέση αγωνίστηκαν παίκτες οι οποίοι είχαν το ρόλο του ηγέτη για την 

ομάδα τους και αναλάμβαναν πολλές πρωτοβουλίες, όπως ο Κιριλένκο της Ρωσίας 

και ο Νοβίνσκι της Γερμανίας, αλλά και άλλοι παίκτες με έφεση στο σκοράρισμα, 

όπως ο Γκαρμπαχόθα της Ισπανίας και ο Ντιό της Γαλλίας. Κάτι ανάλογο συμβαίνει 

και στις οργανωμένες επιθέσεις όπου και εκεί οι οργανωτές και οι κεντρικοί 

αναλάμβαναν τις περισσότερες επιθέσεις και στα δύο πρωταθλήματα, και με τους
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power forwards να εκτελούν περισσότερες επιθέσεις στο πρωτάθλημα του 2005 από 

σε αυτό του 2003 (σχήμα 5).

Όσον αφορά την θέση επίθεσης από όπου εκτελούνταν τα σουτ, διαπιστώθηκε 

πως το low post προτιμήθηκε πολύ περισσότερο από τις άλλες θέσεις (39.2%) και στα 

δύο πρωταθλήματα (σχήμα 6), καθώς για πολλούς προπονητές αποτελεί την θέση από 

τη οποία πρέπει οι παίκτες να επιδιώκουν να κάνουν την προσπάθεια για σουτ και 

είναι η περιοχή με την μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης των εύστοχων σουτ δύο 

πόντων (Γιώργος, 2004; Brown, 1995; Καρυπίδης, 1998; Μαυρίδης, 2003; Mikes, 

1988). Ακολουθούν η περιοχή guard και το medium post. Από τη σύγκριση μεταξύ 

των δύο πρωταθλημάτων εμφανίστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στην περιοχή 

του medium post, από την οποία εκτελέστηκαν περισσότερες επιθέσεις το 2005. 

Ακόμη, υπήρξε και μια μείωση των επιθέσεων που έγιναν από την περιοχή guard, 

κατά το πρωτάθλημα του 2005, χωρίς όμως στατιστικά σημαντική διαφορά. Φαίνεται 

πως οι ομάδες προτίμησαν ένα σουτ από κοντινή απόσταση, περισσότερο στο 

τελευταίο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, μιας και αποτελεί καλύτερη στρατηγική και 

υποστηρίζεται από πολλούς σύγχρονους συγγραφείς (Brown, 1995; Frohman, 1993; 

Knight, 1985; Mikes, 1988; Μπαμπούσκιν, 1991; Nelson 1989; Smith & Spear, 

1981;).

Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από το γεγονός ότι όλοι οι περιφερειακοί 

παίκτες επιλέγουν σε υψηλό ποσοστό την περιοχή του low post για την εκδήλωση 

των επιθέσεων που αναλαμβάνουν (πίνακας 5). Οι point guards και οι small forwards 

εκτέλεσαν λιγότερα σουτ από την περιοχή guard, ενώ το medium post προτιμήθηκε 

περισσότερο από τους point guards και τους shoting guards στο πρωτάθλημα του 

2005, σε σχέση με το 2003. Οι δύο ψηλοί, όπως ήταν αναμενόμενο, εκτέλεσαν τις 

περισσότερες επιθέσεις από το low post. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο power forward, ο 

οποίος κατά το πρωτάθλημα του 2005, εμφάνισε πολλά περισσότερα σουτ από την 

περιοχή guard, πράγμα που ενισχύει την άποψη ότι οι ψηλοί παίκτες πρέπει να 

εξασκούνται σε όλες τις θέσεις (Brown, 1995). Αντίθετα, ο κεντρικός παίκτης μείωσε 

τα σουτ από τις περιοχές γύρω από το καλάθι και αύξησε τα τις προσπάθειες από το 

medium post.

Για τις ανάγκες τις έρευνας η οργανωμένη επίθεση χωρίστηκε σε 

περιφερειακό παιχνίδι και σε παιχνίδι κοντά στο καλάθι. Έτσι, από το σύνολο των 

οργανωμένων επιθέσεων φαίνεται πως προτιμήθηκε το περιφερειακό παιχνίδι με 

84.7% στο πρωτάθλημα του 2003 και 83.8% σε αυτό του 2005, έναντι του παιχνιδιού

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:32:32 EEST - 3.236.241.27



92

κοντά στο καλάθι που κατέλαβε το 15.3% το 2003 και το 16.2% το 2005 (σχήμα 7). 

Η προτίμηση αυτή του περιφερειακού παιχνιδιού επιβεβαιώνεται και από την έρευνα 

του Μαυρίδη (2003). Παρατηρείται επίσης, πως υπάρχει μια μικρή αύξηση του inside 

game κατά το 2005. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η στατιστικά σημαντική αύξηση της 

συμμετοχής του power forward και η στατιστικά σημαντική μείωση της συμμετοχής 

του center στο περιφερειακό παιχνίδι κατά το πρωτάθλημα του 2005 (πίνακας 6). Και 

εδώ φαίνεται η ενεργητικότερη συμμετοχή των power forward στην επίθεση, που 

όπως προαναφέρθηκε πιθανών να οφείλεται στους παίκτες ηγέτες που αγωνίζονταν 

σε αυτή τη θέση.

Κυρίαρχες μορφές συνεργασίας του περιφερειακού παιχνιδιού αποτέλεσαν οι 

καταστάσεις ένας εναντίον ενός, διείσδυσης και πάσας και οι συνεργασίες με σκριν 

στον παίκτη με τη μπάλα, ενώ από το inside game ξεχώρισε το παιχνίδι με πλάτη στο 

καλάθι (σχήμα 8). Από τις συνεργασίες χωρίς σκριν του περιφερειακού παιχνιδιού, 

εμφανίστηκαν λιγότερο οι καταστάσεις 1 εναντίον 1 και πάσας και σουτ στο 

πρωτάθλημα του 2005 και αύξησαν την εμφάνισή τους η διείσδυση και πάσα, το 

ξεμαρκάρισμα και σουτ και η πάσα και κόψιμο. Από τις περιφερειακές συνεργασίες 

με σκριν παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση του σκριν στον παίκτη με τη μπάλα με 

ταυτόχρονη μείωση του οριζόντιου σκριν, της αποφυγής του σκριν στον παίκτη με τη 

μπάλα και των διαδοχικών σκριν. Όσον αφορά το inside game, ξεχώρισε το παιχνίδι 

με πλάτη στο καλάθι και στα δύο πρωταθλήματα, ενώ στο πρωτάθλημα του 2005 

παρουσιάστηκε μια σημαντική αύξηση της συνεργασίας high-low μεταξύ των ψηλών.

Από τα παραπάνω που συμφωνούν και με άλλες έρευνες (Μαυρίδης, 2003; 

Γιώργος, 2004), διαπιστώνεται πως δεν ισχύει η τέταρτη μηδενική υπόθεση καθώς 

υπάρχουν διαφορές στις επιθετικές συνεργασίες των ομάδων στο οργανωμένο 

παιχνίδι μεταξύ των δύο πρωταθλημάτων. Αξιοσημείωτη είναι η σημαντική αύξηση 

του σκριν στον παίκτη με τη μπάλα που κατέλαβε το 24.2% του συνόλου των 

συνεργασιών (σχήμα 8) και κυριάρχησε στο πρωτάθλημα του 2005. Φαίνεται πως οι 

προπονητές χρησιμοποίησαν αυτή τη μορφή συνεργασίας περισσότερο από κάθε 

άλλη, στην επιθετική τακτική των ομάδων τους. Με τα παραπάνω συμφωνούν και 

άλλοι ερευνητές και προπονητές που υποστηρίζουν πως το σκριν στον παίκτη με τη 

μπάλα αποτελεί μια γρήγορη επιθετική συνεργασία στην περιφέρεια, η οποία 

χρησιμοποιείται από όλες τις ομάδες στη σημερινή καλαθοσφαίριση, καθώς 

δημιουργεί πολλές καταστάσεις για ελεύθερο σουτ από κοντινή και μακρινή
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απόσταση σε σχέση με το καλάθι, και αντιμετωπίζεται δύσκολα από την άμυνα 

(Fillipovski, 2005; Ivanovic, 2004; Osiepka, 2004; Ratgeber, 2004;).

Εναντίον προσωπικής άμυνας, από τις κυρίαρχες επιθετικές συνεργασίες της 

περιφέρειας, χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο το σκριν στον παίκτη με τη μπάλα και 

οι καταστάσεις 1 εναντίον 1 (πίνακας 10). Από τη σύγκριση μεταξύ των δύο 

πρωταθλημάτων παρουσιάστηκε αύξηση της εμφάνισης της διείσδυσης και πάσας και 

του σκριν στον παίκτη με τη μπάλα, με ταυτόχρονη μείωση των καταστάσεων 1 

εναντίον 1, κατά το πρωτάθλημα του 2005. Εναντίον άμυνας ζώνης φαίνεται να 

προτιμήθηκαν οι καταστάσεις 1 εναντίον 1 και διείσδυσης και πάσας. Στο 

πρωτάθλημα του 2005 παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική μείωση των 

καταστάσεων 1 εναντίον 1 και αύξηση της διείσδυσης και πάσας, έναντι του 

πρωταθλήματος του 2003. Αναφορικά με το inside game, φαίνεται πως λάμβανε 

χώρα κυρίως εναντίον της προσωπικής άμυνας.

5.2. Αποτελεσματικότατα των ομάδων και των παικτών

Ο πίνακας 2 παρουσιάζει την αποτελεσματικότητα των ομάδων ανάλογα με 

την τακτική που ακολούθησαν στις επιθέσεις τους. Στον 1ων αιφνιδιασμό 

παρατηρείται ότι υπάρχουν τα καλύτερα ποσοστά σε σουτ δύο πόντων και τα 

περισσότερα κερδισμένα φάουλ, όπως άλλωστε υποστηρίζουν και άλλοι ερευνητές με 

ανάλογες έρευνές τους (Tsamourtzis et al, 2005; Φυλακτακίδου και άλλοι, 2003; 

Φυλακτακίδου και άλλοι, 1998), αν και στο πρωτάθλημα του 2005 υπήρξε μια 

μείωση των εύστοχων δίποντων. Στον 2ων αιφνιδιασμό παρουσιάστηκαν τα 

περισσότερα εύστοχα και άστοχα σουτ τριών πόντων, ενώ στο πρωτάθλημα του 2005 

παρουσιάστηκε μια μείωση των κερδισμένων φάουλ και μια αύξηση των λαθών σε 

σχέση με το πρωτάθλημα του 2003, γεγονός το οποίο είναι πιθανό να οφείλεται στις 

γρήγορες επιστροφές και την καλύτερη οργάνωση των ομάδων που αμύνονταν. Στο 

οργανωμένο παιχνίδι παρουσιάστηκαν τα περισσότερα άστοχα σουτ δύο πόντων, με 

αύξηση των λαθών και ταυτόχρονη μείωση των κερδισμένων φάουλ στο πρωτάθλημα 

του 2005. Και εδώ διαφαίνεται η δυνατή και οργανωμένη άμυνα των ομάδων. Ακόμη, 

στην επιθετική μετάβαση όπου εμφανίστηκαν συνολικά τα περισσότερα λάθη, κατά 

το πρωτάθλημα του 2005 παρουσιάστηκε μείωση των λαθών και αύξηση των 

κερδισμένων φάουλ.

Μια συνολική εικόνα της αποτελεσματικότητας των ομάδων στα δύο 

πρωταθλήματα (πίνακας 3), δείχνει πως στο πρωτάθλημα του 2005 εμφανίστηκαν
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χαμηλότερα ποσοστά στις ελεύθερες βολές, περισσότερα άστοχα σουτ δύο πόντων 

και περισσότερα λάθη, με στατιστικά σημαντική διαφορά. Η σύγκριση μεταξύ 

νικητών και ηττημένων στα δύο πρωταθλήματα παρουσίασε κάποιες διαφορές. Στο 

πρωτάθλημα του 2003 οι νικητές είχαν σημαντικά καλύτερα ποσοστά στις ελεύθερες 

βολές, περισσότερα κερδισμένα φάουλ και λιγότερα λάθη. Κάτι ανάλογο 

παρουσιάστηκε και στο πρωτάθλημα του 2005, όπου οι νικητές με στατιστικά 

σημαντική διαφορά ευστόχησαν σε περισσότερες βολές και σε σουτ δύο πόντων, 

έκαναν πολύ λιγότερα λάθη και κέρδισαν περισσότερα φάουλ. Αυτά τα στοιχεία 

έρχονται σε συμφωνία με παλαιότερες έρευνες σε ότι αφορά τη συχνότητα των 

ποσοστών (Γιώργος, 2004; Μαυρίδης, 2003; Τσαμουρτζής, 1999).

Σχετικά με την αποτελεσματικότητα των παικτών στα δύο Ευρωπαϊκά 

πρωταθλήματα, από τα αποτελέσματα προέκυψαν χρήσιμα στοιχεία. Οι οργανωτές 

παρουσίασαν τα περισσότερα λάθη, κερδίζοντας και αρκετά φάουλ, ενώ στο 

πρωτάθλημα του 2005 επέδειξαν χαμηλότερα ποσοστά στις ελεύθερες βολές και 

περισσότερα άστοχα σουτ δύο πόντων, σε σύγκριση με το 2003 (πίνακας 4). Οι 

shoting guards κατείχαν τα υψηλότερα ποσοστά σουτ τριών πόντων, με τα άστοχα 

τρίποντα να είναι σημαντικά αυξημένα στο πρωτάθλημα του 2005. Οι small forwards 

επέδειξαν τα περισσότερα άστοχα τρίποντα, τα οποία μάλιστα αυξήθηκαν σημαντικά 

μαζί με τα λάθη κατά το 2005. Οι power forwards εμφάνισαν μια τάση να σουτάρουν 

περισσότερο από την περιφέρεια κατά το 2005, με τα άστοχα τρίποντά τους να 

αυξάνονται σημαντικά και τα ποσοστά τους στις βολές να μειώνονται. Τέλος, οι 

κεντρικοί παίκτες κέρδισαν τα περισσότερα φάουλ και ευστόχησαν στα περισσότερα 

σουτ δύο πόντων, αλλά ταυτόχρονα κατείχαν και τα περισσότερα άστοχα δίποντα. 

Ακόμη, κατά το πρωτάθλημα του 2005 παρουσίασαν χαμηλότερα ποσοστά στις 

βολές, από ότι σε αυτό του 2003.

Από τα παραπάνω, τα οποία συμφωνούν με ανάλογες έρευνες (Γιώργος, 2004; 

Μαυρίδης, 2003; Τσαμουρτζής, 1999; Φυλακτακίδου και άλλοι, 1998), διαπιστώνεται 

πως το σύνολο των παικτών παρουσίασε χαμηλότερα ποσοστά σε σουτ δύο και τριών 

πόντων στο τελευταίο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Αξιοσημείωτο είναι επίσης, ότι στο 

ίδιο πρωτάθλημα οι power forwards εκτελούσαν συχνά σουτ από την περιφέρεια, 

γεγονός που ενισχύει την άποψη του Brown (1995), που πιστεύει πως οι ψηλοί 

παίκτες πρέπει να προπονούνται σε όλες τις θέσεις. Αυτό το γεγονός μπορεί να 

στηριχθεί και στο ότι στη συγκεκριμένη θέση αγωνίζονταν παίκτες ηγέτες για τις 

ομάδες τους, όπως ο Νοβίνσκι, που έχουν την ικανότητα του μακρινού σουτ. Τα
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πολλά λάθη των οργανωτών μπορούν να αιτιολογηθούν αφενός από την μεγάλη 

χρονική διάρκεια που βρισκόταν στα χέρια τους η μπάλα, καθώς οργάνωναν το 

παιχνίδι και πολλές φορές εκτελούσαν την επίθεση και αφετέρου από την πίεση που 

ασκούσαν πάνω τους οι δυνατές άμυνες των ομάδων. Ενδιαφέρον προκαλεί και η 

σημαντική συμμετοχή των κεντρικών παικτών στο σκοράρισμα των ομάδων τους, 

καθώς αναλάμβαναν πολλές επιθέσεις και είχαν τα καλύτερα ποσοστά στα σουτ δύο 

πόντων, αν και σε παλαιότερη έρευνα (Mexas et al, 2005) παρουσιάζονται οι 

περιφερειακοί σαν κύριοι εκτελεστές των επιθέσεων.

Η ομαδοποίηση των γραμμών των φάσεων σε σχέση με την 

αποτελεσματικότητα των παικτών κοντά και μακριά από το καλάθι, είχε σαν 

αποτέλεσμα τη δημιουργία τριών κλάσεων.

Η πρώτη κλάση (3970 γραμμές - 60.79% του συνόλου των φάσεων) 

χαρακτηρίζεται κυρίως από τους κεντρικούς παίκτες οι οποίοι από τις περιοχές της 

ρακέτας (low post, medium post, high post) και μετά από παιχνίδι κοντά στο καλάθι 

συνδέθηκαν άμεσα με τα εύστοχα και άστοχα δίποντα, καθώς και με τα κερδισμένα 

φάουλ.

Η δεύτερη κλάση (468 γραμμές - 8.01% του συνόλου των φάσεων) 

χαρακτηρίζεται από την χρονική περίοδο εκδήλωσης της επίθεσης 0.01-6.00 

δευτερόλεπτα, κατά την οποία οι power forwards συμμετείχαν στο περιφερειακό 

παιχνίδι εναντίον προσωπικής άμυνας. Η θέση από την οποία γινόταν το σουτ ύστερα 

από τις παραπάνω καταστάσεις ήταν κυρίως η forward left.

Η τρίτη κλάση (1617 γραμμές - 31,20% του συνόλου των φάσεων) 

χαρακτηρίζεται κυρίως από την περιοχή guard και ύστερα από τις θέσεις forward left 

και right. Αυτές τις θέσεις συνδέθηκαν με τα εύστοχα και άστοχα σουτ τριών πόντων, 

που γίνονταν μετά από περιφερειακό παιχνίδι και κύριοι εκτελεστές τους ήταν οι 

περιφερειακοί παίκτες (point guard, shoting guard, small forward).

To παιχνίδι κοντά στο καλάθι φαίνεται πως είναι αποδοτικότερο, όπως 

πιστεύουν και άλλοι ερευνητές (Brown, 1995; Γιώργος, 2004; Μαυρίδης, 2003; 

Mikes, 1988), καθώς εμφάνισε καλύτερα ποσοστά σε σουτ δύο πόντων, περισσότερα 

κερδισμένα φάουλ και λιγότερα λάθη από το περιφερειακό παιχνίδι (πίνακας 7). 

Βρέθηκε επίσης, πως στο περιφερειακό παιχνίδι υπήρξε σημαντική αύξηση των 

λαθών στο πρωτάθλημα του 2005, καθώς και μια σημαντική μείωση των 

κερδισμένων φάουλ στο παιχνίδι κοντά στο καλάθι.
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Από τις περιφερειακές συνεργασίες στην επίθεση, οι καταστάσεις 1 εναντίον 

1 παρουσίασαν τα περισσότερα κερδισμένα φάουλ, οι συνεργασίες διείσδυσης και 

πάσας συνδέθηκαν με τα πολλά λάθη κυρίως το 2005, όπου είχαν και λιγότερα 

κερδισμένα φάουλ, ενώ οι συνεργασίες πάσας και σουτ εμφάνισαν τα περισσότερα 

εύστοχα τρίποντα, με μειωμένα όμως τα ποσοστά στα σουτ δύο πόντων (πίνακας 8). 

Το σκριν στον παίκτη με τη μπάλα καθώς και η αποφυγή του συνδέθηκαν με τα 

εύστοχα δίποντα ιδιαίτερα στο πρωτάθλημα του 2005, κατά το οποίο παρουσίασαν 

και λιγότερα εύστοχα τρίποντα. Οι συνεργασίες με οριζόντια σκριν εμφάνισαν 

επίσης, πολλά εύστοχα σουτ δύο πόντων, ενώ αυξήθηκαν τα λάθη τους το 2005. 

Ακόμη, οι συνεργασίες με διαδοχικά και διπλά σκριν, καθώς και με σκριν στον 

παίκτη που έκανε το προηγούμενο σκριν, επέδειξαν μικρότερη αποτελεσματικότητα 

στην επίθεση, πράγμα που ίσως να δικαιολογεί την λιγότερο συχνή χρήση τους στο 

τελευταίο πρωτάθλημα. Σχετικά με το παιχνίδι κοντά στη ρακέτα, οι επιθέσεις που 

έγιναν με πλάτη στο καλάθι παρουσίασαν υψηλά ποσοστά σε σουτ δύο πόντων, 

περισσότερα κερδισμένα φάουλ και λιγότερα λάθη από της περισσότερες 

περιφερειακές συνεργασίες, ενώ τα σουτ που έγιναν μετά από παιχνίδι με πλάτη και 

πάσα στην περιφέρεια παρουσίασαν πολλά εύστοχα τρίποντα. Με αυτή τη θέση 

συμφωνούν και άλλες ανάλογες έρευνες (Γιώργος, 2004; Μαυρίδης, 2003; 

Παπαδημητρίου και άλλοι, 2000).

Η ομαδοποίηση των γραμμών των φάσεων σε σχέση με τα στοιχεία 

αποτελεσματικότητας τω συνεργασιών είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία εννιά 

κλάσεων.

Η πρώτη κλάση (800 γραμμές - 13.21% του συνόλου των φάσεων) 

χαρακτηρίζεται από τα εύστοχα δίποντα που επιτυγχάνονταν κυρίως από τους 

κεντρικούς παίκτες, από το low post, μετά από inside game και εναντίον προσωπικής 

άμυνας.

Η δεύτερη κλάση (713 γραμμές - 11.78% του συνόλου των φάσεων) 

χαρακτηρίζεται κυρίως από τα λάθη που γίνονταν στο medium post, εναντίον 

προσωπικής άμυνας, στο πρωτάθλημα του 2005.

Η τρίτη κλάση (446 γραμμές - 7.37% του συνόλου των φάσεων) 

χαρακτηρίζεται κατά πρώτο λόγο από την άμυνα ζώνης εναντίον της οποίας οι 

επιθέσεις εκδηλώνονταν χωρίς την χρήση των σκριν και κατέληγαν σε άστοχα σουτ 

δύο πόντων, κυρίων κατά το πρωτάθλημα του 2003.
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Η τέταρτη κλάση (659 γραμμές - 10.88% του συνόλου των φάσεων) 

χαρακτηρίζεται κυρίως από τα άστοχα δίποντα που γίνονταν από τους κεντρικούς 

παίκτες, μετά από παιχνίδι κοντά στο καλάθι και από τη θέση του medium post, 

κυρίως στο πρωτάθλημα του 2005.

Η πέμπτη κλάση (776 γραμμές - 12.82% του συνόλου των φάσεων) 

χαρακτηρίζεται κυρίως από τη θέση του high post, από όπου οι οργανωτές 

συνδέθηκαν με τα άστοχα σουτ δύο πόντων ύστερα από συνεργασίες με σκριν και 

εναντίον προσωπικής άμυνας.

Η έκτη κλάση (902 γραμμές - 14.9% του συνόλου των φάσεων) 

χαρακτηρίζεται από τα φάουλ που κερδήθηκαν κυρίως από τους κεντρικούς παίκτες 

στο low post, εναντίον προσωπικής άμυνας και μετά από inside game, στο 

πρωτάθλημα του 2003.

Η έβδομη κλάση (530 γραμμές - 8.75% του συνόλου των φάσεων) 

χαρακτηρίζεται από τα εύστοχα τρίποντα που επιτεύχθηκαν κατά πρώτο λόγο από 

την περιοχή guard και κατά δεύτερο από τις θέσης forward left και right, με κύριους 

εκτελεστές τους, τους περιφερειακούς παίκτες.

Η όγδοη κλάση (457 γραμμές - 7.55% του συνόλου των φάσεων)

χαρακτηρίζεται από τη θέση forward right, από την οποία ιδιαίτερα οι περιφερειακοί 

παίκτες συνδέθηκαν με τα άστοχα σουτ τριών πόντων, μετά από συνεργασίες χωρίς 

σκριν, κατά το πρωτάθλημα του 2005.

Η ένατη κλάση (772 γραμμές - 12.75% του συνόλου των φάσεων)

χαρακτηρίζεται από τα άστοχα τρίποντα τα οποία συνδέθηκαν, κατά κύριο λόγο με

την περιοχή guard, τις επιθέσεις με σκριν και τους point guards.

Η ομαδοποίηση των γραμμών των φάσεων σε σχέση με τα στοιχεία τακτικής, 

είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία έξι κλάσεων.

Η πρώτη κλάση (673 γραμμές - 10.49% του συνόλου των φάσεων)

χαρακτηρίζεται κυρίως από επιθετικές συνεργασίες που περιείχαν οριζόντια και 

συνεχόμενα σκριν και πραγματοποιούνταν την χρονική περίοδο 0.01 έως 6.00 

δευτερόλεπτα. Τις επιθέσεις τις αναλάμβανε κατά κύριο λόγο ο shoting guard, από τη 

θέση forward left και εναντίον προσωπικής άμυνας, το 2003.

Η δεύτερη κλάση (1411 γραμμές - 14.91% του συνόλου των φάσεων) 

χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα από την επιθετική συνεργασία της διείσδυσης και πάσας, 

κατά Γην οποία οι small forwards σχετίστηκαν με τα λάθη, στις περιοχές forward left 

και forward right, εναντίον άμυνας ζώνης, στο πρωτάθλημα του 2005.
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Η τρίτη κλάση (1779 γραμμές - 28.54% του συνόλου των φάσεων) 

χαρακτηρίζεται κυρίως από τις καταστάσεις ένας εναντίον ενός, οι οποίες κατέληγαν 

περισσότερο σε άστοχα δίποντα και λιγότερο σε κερδισμένα φάουλ με κύριους 

εκφραστές τους οργανωτές που εκτελούσαν την επίθεση από την περιοχή του high 

post.

Η τέταρτη κλάση (700 γραμμές - 21.24% του συνόλου των φάσεων) 

χαρακτηρίζεται ιδίως από τις καταστάσεις του παιχνιδιού κοντά στο καλάθι. Κύριοι 

εκφραστές αυτών των επιθέσεων ήταν οι κεντρικοί παίκτες, οι οποίοι σχετίστηκαν με 

τα εύστοχα δίποντα και τα κερδισμένα φάουλ από την θέση του low post.

Η πέμπτη κλάση (400 γραμμές - 6.85% του συνόλου των φάσεων) 

χαρακτηρίζεται κυρίως από τις επιθετικές συνεργασίες πάσας και σουτ, οι οποίες 

πραγματοποιούνταν εναντίον άμυνας ζώνης κατά το πρωτάθλημα του 2003 και 

συνδέθηκαν με τα άστοχα αλλά και τα εύστοχα τρίποντα. Κύριες θέσεις του σουτ 

μετά από αυτή τη συνεργασία ήταν οι περιοχές forward left, forward right και guard.

Η έκτη κλάση (1092 γραμμές - 17.97% του συνόλου των φάσεων) 

χαρακτηρίζεται κατά κύριο λόγο από την περιοχή guard, που σχετίστηκε με τις 

επιθετικές συνεργασίες του σκριν στον παίκτη με τη μπάλα, τους οργανωτές, τα 

άστοχα και εύστοχα τρίποντα και την προσωπική άμυνα.

5.3. Αμυντική τακτική

Κατά καιρούς πολλές έρευνες έδειξαν πως οι περισσότερες επιθέσεις γίνονται 

εναντίον οργανωμένης προσωπικής άμυνας (Γιώργος, 2004; Καρυπίδης, 1998; 

Μαυρίδης και άλλοι, 2003; Mexas et al 2005; Tavares et al, 2003; Tsamourtzis et al, 

2003). Η παρούσα έρευνα επιβεβαιώνει αυτούς τους ισχυρισμούς, καθώς αποδεικνύει 

πως επτά με οκτώ από τις δέκα επιθέσεις γίνονται εναντίον προσωπικής άμυνας 

(σχήμα 9). Ενώ στο πρωτάθλημα του 2003 η ατομική άμυνα καταλαμβάνει το 69.1% 

των αμυνών, το 2005 παρατηρείται μια σημαντική αύξηση σε 77.9%. Αντίθετα, η 

άμυνα ζώνης μειώνεται σημαντικά στο πρωτάθλημα του 2005, όπως συμβαίνει και 

στην ατομική άμυνα με παγίδες. Ακόμη, μια άνοδο παρουσίασε η άμυνα ζώνης με 

παγίδες, η οποία παιζόταν συνήθως στα 3/4 του γηπέδου, με σκοπό το κλέψιμο ή την 

καθυστέρηση της οργάνωσης της επίθεσης των αντιπάλων. Φαίνεται πως οι 

προπονητές στηρίχθηκαν στις ατομικές ικανότητες των παικτών τους στην άμυνα.

Από τη σύγκριση μεταξύ νικητών και ηττημένων στα δύο πρωταθλήματα 

προέκυψε πως οι νικητές χρησιμοποίησαν περισσότερο την ατομική άμυνα με
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παγίδες και τις μεικτές άμυνες στο πρωτάθλημα του 2003 (πίνακας 11). Στο 

πρωτάθλημα του 2005, παρατηρήθηκε πως οι νικητές χρησιμοποίησαν περισσότερο 

την ατομική άμυνα με παγίδες, την άμυνα ζώνης και την άμυνα ζώνης με παγίδες. 

Μπορεί να ειπωθεί λοιπόν, πως οι άμυνες με παγίδες που χαρακτήρισαν τους νικητές 

και στα δύο πρωταθλήματα δημιουργεί δύσκολες καταστάσεις στην επίθεση. Ακόμη, 

η άμυνα ζώνης με παγίδες που παίζεται συνήθως στα 3/4 του γηπέδου (zone press) 

και καταλήγει σε απλή άμυνα ζώνης στο 1/4 του γηπέδου, αποδιοργανώνει την 

επίθεση καθώς οι επιθετικοί χρειάζονται αρκετό από τον χρόνο από τα 24” για την 

διάσπαση της και δεν μένει χρόνος για να οργανωθεί σωστά το επιθετικό παιχνίδι.

Τέλος, από το σχήμα 10 διαπιστώνεται πως οι ομάδες έκαναν περίπου εννιά 

στις δέκα άμυνες στο 1/4 του γηπέδου, και παράλληλα στο πρωτάθλημα του 2005 η 

άμυνα στα 2/4 χρησιμοποιήθηκε περισσότερο από ότι στο 2003. Οι προπονητές των 

ομάδων πιθανά δεν θέλησαν να ρισκάρουν με άμυνες σε μεγαλύτερους χώρους, παρά 

μόνο αν το απαιτούσαν οι συνθήκες, όταν για παράδειγμα η ομάδα τους βρισκόταν 

πίσω στο σκορ, ή όταν ήταν σίγουροι για τις δυνατότητες των παικτών τους στην 

άμυνα και ήθελαν να χτίσουν μια διαφορά. Συνήθως άμυνες στο μεγαλύτερο μέρος 

του γηπέδου παιζόταν μετά από ελεύθερες βολές όταν ο παίχτης που σούταρε έβαζε 

την δεύτερη και μετά από επαναφορά της μπάλας από την πλάγια ή την τελική 

γραμμή.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

6.1. Συμπεράσματα

Από τη μελέτη των αποτελεσμάτων της στατιστικής ανάλυσης της παρούσας

εργασίας, προέκυψαν τα παρακάτω συμπεράσματα:

• Οι περισσότερες επιθέσεις εκδηλώθηκαν στο χρονικό διάστημα από 12.01 έως 18 

δευτερόλεπτα, ενώ οι λιγότερες μεταξύ 18.01 και 24 δευτερολέπτων.

• Το οργανωμένο παιχνίδι κυριάρχησε έναντι των αιφνιδιασμών στην τακτική 

επίθεσης των ομάδων, παρουσιάζοντας και μια αύξηση στο πρωτάθλημα του 2005 

με ταυτόχρονη μείωση των αιφνιδιασμών.

• Μεταξύ νικητών και ηττημένων δεν εμφανίστηκαν σημαντικές διαφορές στην 

τακτική της επίθεσης, σε κανένα από τα δύο πρωταθλήματα.

• Οι παίκτες που ανέλαβαν την εκδήλωση των περισσοτέρων επιθέσεων ήταν οι 

οργανωτές και οι κεντρικοί παίκτες.

• Στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2005 οι small forwards ανέλαβαν λιγότερες 

επιθετικές προσπάθειες και οι power forward περισσότερες, συγκριτικά με το 

πρωτάθλημα του 2003.

• Κύρια θέση εκτέλεσης των επιθέσεων αποτέλεσε το low post, ενώ ακολούθησαν η 

περιοχή guard και το medium post.

• Στο πρωτάθλημα του 2005 αυξήθηκαν οι επιθέσεις που εκτελέστηκαν από το 

medium post και μειώθηκαν οι επιθέσεις που έγιναν από την περιοχή guard.

• Οι περιφερειακοί παίκτες εκτέλεσαν τις περισσότερες προσπάθειες τους από το 

low post, ενώ μείωσαν τις επιθέσεις τους από την περιοχή guard και αύξησαν τις 

επιθέσεις τους από το medium post στο πρωτάθλημα του 2005.

• Οι ψηλοί παίκτες εκτέλεσαν τις επιθέσεις που ανέλαβαν, κατά κύριο λόγο από το 

low post, με τον power forward να σουτάρει περισσότερο από την περιοχή guard 

στο πρωτάθλημα του 2005 και τον κεντρικό να αυξάνει τις επιθέσεις του από το 

medium post.

• Στο σύνολο των οργανωμένων επιθέσεων το περιφερειακό παιχνίδι κυριάρχησε 

έναντι του inside game.

• Κατά το πρωτάθλημα του 2005 οι power forward συμμετείχαν περισσότερο στο 

περιφερειακό παιχνίδι, ενώ οι κεντρικοί παίκτες λιγότερο.
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• Κυρίαρχες μορφές συνεργασίας στη επίθεση αποτέλεσαν το σκριν στον παίκτη με 

τη μπάλα, οι καταστάσεις 1 εναντίον 1, η διείσδυση και πάσα και το παιχνίδι με 

πλάτη στο καλάθι.

• Στο πρωτάθλημα του 2005 το σκριν στον παίκτη με τη μπάλα ξεχώρισε με την 

σημαντική αύξηση της εμφάνισης του, όπως και η διείσδυση και πάσα, ενώ οι 

καταστάσεις 1 εναντίον 1 και τα οριζόντια σκριν μειώθηκαν.

• Εναντίον προσωπικής άμυνας προτιμήθηκαν οι συνεργασίες του σκριν στον 

παίκτη με τη μπάλα, οι καταστάσεις 1 εναντίον 1 και το παιχνίδι με πλάτη, ενώ 

εναντίον άμυνας ζώνης προτιμήθηκαν η διείσδυση και πάσα και οι καταστάσεις 1 

εναντίον 1.

• Οι αιφνιδιασμοί αποτελούν αποδοτικότερες μορφές επίθεσης από ότι το 

οργανωμένο παιχνίδι.

• Στο πρωτάθλημα του 2005 οι ομάδες παρουσίασαν χαμηλότερα ποσοστά στις 

ελεύθερες βολές και στα σουτ δύο πόντων, ενώ έκαναν και περισσότερα λάθη, 

από ότι στο πρωτάθλημα του 2003.

• Οι νικητές και στα δύο πρωταθλήματα χαρακτηρίστηκαν από τα καλύτερα 

ποσοστά στις βολές, τα περισσότερα εύστοχα δίποντα, τα περισσότερα 

κερδισμένα φάουλ και τα λιγότερα λάθη, σε σχέση με τους ηττημένους.

• Οι κεντρικοί παίκτες εμφάνισαν τα περισσότερα εύστοχα δίποντα και κερδισμένα 

φάουλ, οι οργανωτές τα περισσότερα λάθη, οι shoting guards τα περισσότερα 

εύστοχα τρίποντα, ενώ οι small και power forwards τα περισσότερα άστοχα 

τρίποντα.

• Από τις περιφερειακές συνεργασίες χωρίς σκριν, οι καταστάσεις 1 εναντίον 1 

παρουσίασαν τα περισσότερα φάουλ, οι συνεργασίες διείσδυσης και πάσας 

εμφάνισαν τα περισσότερα λάθη κυρίως το 2005, ενώ οι συνεργασίες πάσας και 

σουτ επέδειξαν τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα.

• Από τις περιφερειακές συνεργασίες με σκριν, το σκριν στον παίκτη με τη μπάλα, 

τα οριζόντια σκριν και η αποφυγή του σκριν στον παίκτη με τη μπάλα 

παρουσίασαν τα περισσότερα εύστοχα δίποντα και κερδισμένα φάουλ, ενώ τα 

διαδοχικά σκριν συνδέθηκαν με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα.

• Στο inside game το παιχνίδι με πλάτη στο καλάθι εμφάνισε τα περισσότερα 

εύστοχα δίποντα και κερδισμένα φάουλ, ενώ το σουτ μετά από παιχνίδι με πλάτη 

και πάσα στην περιφέρεια παρουσίασε τα περισσότερα εύστοχα δίποντα.
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• Η προσωπική άμυνα στο 1/4 του γηπέδου αποτέλεσε την κυρίαρχη μορφή άμυνας.

• Στο πρωτάθλημα του 2005, σε σχέση με αυτό του 2003, μειώθηκαν η άμυνα 

ζώνης, η προσωπική άμυνα με παγίδες και οι μεικτές άμυνες, ενώ αυξήθηκαν η 

προσωπική άμυνα και η άμυνα ζώνης με παγίδες.

• Κατά το πρωτάθλημα του 2003, οι νικητές έναντι των ηττημένων, 

χρησιμοποίησαν περισσότερο την προσωπική άμυνα με παγίδες και τις μεικτές 

άμυνες, ενώ στο πρωτάθλημα του 2005 χρησιμοποίησαν περισσότερο τη 

προσωπική άμυνα με παγίδες, την άμυνα ζώνης και την άμυνα ζώνης με παγίδες.

6.2. Προτάσεις

• Να γίνει προβολή των χαρακτηριστικών της επιθετικής τακτικής των Ευρωπαϊκών 

ομάδων καλαθοσφαίρισης, ώστε να δοθούν στους προπονητές χρήσιμα στοιχεία 

για τον προπονητικό σχεδίασμά των ομάδων τους.

• Να γίνει προβολή των επιθετικών συνεργασιών που χρησιμοποιούνται στη 

σύγχρονη Ευρωπαϊκή καλαθοσφαίριση, καθώς και της αποτελεσματικότητας 

τους, ώστε να δοθούν τους προπονητές χρήσιμα στοιχεία για την οργάνωση της 

επιθετικής τακτικής των ομάδων τους.

• Να πραγματοποιηθεί ανάλογη έρευνα για την τακτική της επίθεσης των ομάδων 

του NBA και να γίνει σύγκριση με τις Ευρωπαϊκές ομάδες, ώστε να φανούν οι 

ομοιότητες και οι διαφορές στον τρόπο παιχνιδιού και στις επιθετικές 

συνεργασίες.

• Να πραγματοποιηθεί έρευνα για το σκριν στον παίκτη με τη μπάλα, που αποτελεί 

την πιο δημοφιλή συνεργασία στη σημερινή καλαθοσφαίριση, αναλύοντας τις 

θέσεις που γίνεται η συνεργασία, τις θέσεις από όπου εκτελούνται τα σουτ, τους 

παίκτες που συμμετέχουν και τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά η άμυνα σε αυτή 

την κατάσταση.
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