
 
 
 
∆ιαδικασία εξετάσεων Σχολής Προπονητών Γ΄ Κατηγορίας 
 
 Εξεταστέα ύλη Σχολής Προπονητών Γ΄ Κατηγορίας: 
 

Πρακτικά: 
1. Το βιβλίο: "Εισαγωγικό Επιµορφωτικό Πρόγραµµα Προπονητών Επιτραπέζιας 
Αντισφαίρισης"-Μ. Κατσικαδέλη (ως προς το µέρος της τεχνικής σελ. 30-49) 
 
2. Η ύλη του µαθήµατος "Τεχνική"-(στις αναρτήσεις του l ink της Σχολής 
Προπονητών) 
Η εξέταση θα πραγµατοποιηθεί προφορικά και τα αντικείµενα που θα ερωτηθούν ως 
προς την εξεταζόµενη κίνηση είναι τα εξής:   

Περιγραφή κίνησης, διδασκαλία κίνησης, πιθανά λάθη, διόρθωση λαθών, 
εκτέλεση κίνησης από τον εξεταζόµενο  
 

Θεωρητικά: 
Τα µαθήµατα που θα εξεταστούν γραπτά και ο αντίστοιχος αριθµός ερωτήσεων για 
κάθε µάθηµα είναι τα εξής:  
1. Ιστορία της επιτραπέζιας αντισφαίρισης-∆ιεθνής Ιστορία- Ελληνική Ιστορία 
 (2 ερωτήσεις) 
2.Φυσικοθεραπεία (3 ερωτήσεις) 
3.Κανονισµός εσωτερικών διοργανώσεων (2 ερωτήσεις) 
4.Ρόλος του προπονητή (3 ερωτήσεις) 
5.∆ιατροφή (4 ερωτήσεις) 
6.Εισαγωγή στην Προπονητική-Περιοδικότητα (12 ερωτήσεις)  
7.Εργοφυσιολογία (8 ερωτήσεις) 
8.Βασικές αρχές τακτικής (5 ερωτήσεις) 
9.Κανονισµοί διαιτησίας (5 ερωτήσεις) 
10.Παιδαγωγικά (3 ερωτήσεις) 
11.Πρώτες βοήθειες (3 ερωτήσεις) 
Σύνολο ερωτήσεων:50 
Οι απαντήσεις των ερωτήσεων θα είναι της µορφής "πολλαπλή επιλογή".  ∆υνατότητα 
λάθους: έως 5 (πέντε) 
Εξεταστέα ύλη των πιο πάνω θεωρητικών µαθηµάτων καθορίζεται  αυτή που έχει 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και τα αντίστοιχα αντικείµενα στο βιβλίο του Μ. 
Κατσικαδέλη 
 
 
 



Οι εξετάσεις θα πραγµατοποιηθούν τις εξής ηµεροµηνίες: 
 
Α)Σάββατο 15/11/14 ώρα 09:00-10:00  Γραπτή εξέταση .  Μετά το πέρας της γραπτής 
εξέτασης θα πραγµατοποιηθεί η εξέταση στο πρακτικό µέρος.  
 
Β) Κυριακή 23/11/14 ώρα 11:00-12:00  Γραπτή εξέταση .  Μετά το πέρας της 
γραπτής εξέτασης θα πραγµατοποιηθεί η εξέταση στο πρακτικό µέρος.  
Σηµαντικό: Η δεύτερη εξέταση θα πραγµατοποιηθεί για όσους, για σοβαρούς 
λόγους, δεν θα µπορέσουν να προσέλθουν στην πρώτη. Αυτονόητο είναι ότι θα 
πρέπει να ενηµερωθεί η οµοσπονδία.  
 
 
Στο πρακτικό µέρος ο κάθε υποψήφιος θα εξεταστεί  χωριστά από επιτροπή 
εξετάσεων.  
∆ιάρκεια εξέτασης: 15' -20'  
 
Χώροι εξέτασης 
1)ΤΜΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ: ΣΕΦ  (Επιτροπή εξετάσεων: Ζέρδιλα ∆.,  Λάµης Χ.,  Σπανού Α. 
/Παρατηρητής: Μωραϊτου Ι . )  
2)ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ∆ΕΘ-Περίπτερο 1  (Επιτροπή εξετάσεων:  
Παπασάββογλου Σ. ,  Στάθης Α. ,  Τσίπου Μ./Παρατηρητής: Κολυµπάδης Μ.) 
 
        

Αθήνα,  11 Νοεµβρίου 2014 

 


