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Ο ορισμός 
• Η τακτική σύνολο μεθόδων που ακολουθούμε για να 

νικήσουμε κάποιον αντίπαλο.  

• Αφορά στον τρόπο διεξαγωγής μίας μάχης 

(κατάλληλη διάταξη και χειρισμοί/ελιγμοί ώστε να 

αποκτηθεί το τακτικό πλεονέκτημα).  

• Αποτελεί επιστήμη και τέχνη (βασίζεται στην 

εμπειρία και στο ταλέντο).  

• Η τακτική μπορεί να είναι επιθετική ή αμυντική.  

• Είναι φυσικό να αφορά τη νίκη και κατ’ επέκταση τον 

πρωταθλητισμό. 

• Ωστόσο γενικά και ειδικά, σε κάθε επίπεδο και σε 

κάθε ηλικία, τίθεται το ερώτημα προπόνηση και 

αγώνας με βάση μία τακτική ή κατά τύχη ; 
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Το αντικείμενο της Τακτικής 
• Θεωρία. 

• Σχεδιασμός παιχνιδιού πόντο,  σετ, αγώνα. 

• Σχεδιασμός των service. 

• Απόκρουση service. 

• Πρώτη μπαλιά μετά το service. 

• Η χρήση του φάλτσου, είδος και ποσότητα. 

• Έλεγχος και σχέση δύναμης και ταχύτητας. 
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• Τα σημεία, η γεωμετρική και φυσική σχέση 

μεταξύ των. 

• Η εξάλειψη του τυχαίου παιχνιδιού, της 

μπαλιάς χωρίς σκοπό, service χωρίς λόγο και 

αιτία, κτύπημα για εκδίκηση, δύναμη για 

εκτόνωση, ταχύτητα λόγο ανταγωνισμού.  

• Κάθε ενέργεια με προσδοκώμενο 

συγκεκριμένο όφελος.  

• Ο στόχος δεν είναι πόντος, το σετ ή ο 

αγώνας. Ο στόχος είναι η αγωνιστική πορεία, 

η διαδρομή μέσα στον πρωταθλητισμό. 
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Η αναγκαιότητα της  

Τακτικής 
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• Γιατί πρόβλεψη ; 

• Δεν αρκεί η ανάπτυξη της δεξιότητας ως 

προς την αντίδραση ; 

• Αν δεν υπάρχει πρόβλεψη που θα πάει 

και πως θα πάει η μπάλα, δεν 

προλαβαίνει ο παίκτης;  
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Η πρόβλεψη 

Ο τελικός λόγος για την πρόβλεψη είναι 

ότι αλλιώς θα υπήρχαν υπερβολικά 

πολλές λύσεις μεταξύ των οποίων θα 

έπρεπε να επιλέξω. Χρειάζεται χρόνος για 

να αποφασίσουμε τι βλέπουν τα μάτια και 

ο χρόνος που απαιτείται εξαρτάται από 

τον αριθμό των εναλλακτικών λύσεων.  
Κατανοώντας την ανάγνωση  

Frank Smith Επίκεντρο 2006, σελ 57 
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Η πρόβλεψη 

Η πρόβλεψη είναι συνήθως ο λόγος που 

δεν συντριβόμαστε από τον πιθανό 

αριθμό εναλλακτικών περιπτώσεων 

….υπάρχουν στην πραγματικότητα πολύ 

λίγες εναλλακτικές στο μυαλό μας σε κάθε 

στιγμή που κατανοούμε κάτι… 
Κατανοώντας την ανάγνωση  

Frank Smith Επίκεντρο 2006, σελ 88 
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Χρόνος Αντίδρασης 

• Οι κινητικές (ΚΤΑ) και αισθητικές (ΑΤΑ) 

ταχύτητες αγωγής νεύρων  

• Χρόνος Αντίδρασης στο ερέθισμα 

• Χρόνος Αντίδρασης στο αποτέλεσμα 
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Ο χρόνος που απαιτείται για να γίνει αντιληπτό το ερέθισμα – κτύπημα από την ρακέτα (Μ)  

 του παίκτη Α στον εγκέφαλο του παίκτη Β (Ε) είναι το ελάχιστο 80 msec και το περισσότερο 120 msec.  

Α 

Β 

Ε 
Μ 

 Μ – Ε = 80 – 120  msec  
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Οπτικό Ερέθισμα 



Ο χρόνος που απαιτείται για να μεταφερθεί η εντολή από τον Εγκέφαλο (Ε) στην ρακέτα – χέρι (Ρ)  

είναι 37 msec  

 Μ – Ε = 80 – 120  msec  Α 

Β 

Ε 
Ρ 

Ε – Ρ =37 msec 
Μ 
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Ο χρόνος που απαιτείται για να μεταφερθεί η εντολή από τον Εγκέφαλο (Ε) στα πόδια (Π) είναι 45 msec  

Α 

Β 

Ε 
Ρ 

Π 

Μ 

 Μ – Ε = 80 – 120  msec  

Ε – Ρ =37 msec 

Π 

Ε – Π = 45 msec 
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Έως

α. Για να γίνει αντιληπτό το αντικείμενο απαιτείται χρόνος  80 120 msec

β. Για την εντολή από τον εγκέφαλο στο χέρι απαιτείται χρόνος 37 37 msec

γ. Για την εντολή από τον εγκέφαλο στο πόδι απαιτείται χρόνος 45 45 msec

162 202 msec

Χρόνος Αντίληψης και Εντολής από την στιγμή του ερεθίσματος
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Σημείο Μ1, κτύπημα μπάλας από ρακέτα παίκτη Α, σημείο Μ2 πρόσκρουση μπάλας στη πλευρά του  

τραπεζιού παίκτη Β 

Α 

Β 

Μ1 Μ2 

Μ1 – Μ2 = 3 m 
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Σχέση ταχύτητας μπάλας - διανυσματικού χρόνου  

Διάστημα 3 μέτρα Διάστημα 2,5 μέτρα 

χλμ / ώρα   χρόνος   χρόνος 

100000   108,00 msec   90,00 msec 

90000   120,00 msec   100,00 msec 

80000   135,00 msec   112,50 msec 

70000   154,29 msec   128,57 msec 

60000   180,00 msec   150,00 msec 

50000   216,00 msec   180,00 msec 

40000   270,00 msec   225,00 msec 
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Table Tennis Ball Speed 

 

How fast does a Table Tennis ball really go? 

By Jay Turberville 
 

October 4, 2003 
updated October 18, 2003 
Calculator links modified March 25, 2004 
Conclusion modified June 06, 2004 

Introduction 
This last weekend a short little notice was posted on the International News section of the tabletennis.about.com forums. 

Apparently a New Zealander, Lark Brandt, won the inaugural "Worlds Fastest Smash Competition" with a smash of 112.5 
kilometers per hour (69.9 MPH). A fair bit of discussion ensued and many people were surprised that the table tennis ball 

was travelling at a relatively slow pace compared to other sports.  

So I did a bit of research and discovered that there was very little information about table tennis ball speed available on the internet. 
And the few claims that I could find gave very little information about how the claimed numbers were determined. So I decided to do 
a little bit of research on my own and that is what this article is about. Hopefully it will serve as a starting point so that we can 
eventually get more detailed and accurate information.  

Overview 

There are many ways to measure the speed of a table tennis ball. Each seems to have its shortcomings. The smash competition 

used a radar gun. But a radar gun raises two questions. At what point in the flight was the ball speed measured and are you sure  
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Ταχύτητα μπάλας 

 



you measured the ball and not the paddle? I don't have a radar gun, so I don't know how those issues are resolved or if they are 
resolved (though I assume that they are).  

On 10/16/03 I received the following from Peter Hau about the methods used in the smash competition: "They used a radar gun that 
measured both the average and peak speeds in the measurement (I think it's in the measurement area, not time, but I'm not sure. The radar 
was on continuously anyways). If the average and peak speeds were the same, it was considered to be taken off the bat rather than the ball."  

I used three different methods to measure average and near instantaneous ball speeds. This was all done with pre-existing data in 
the form of photographs and video clips. I did not set up any specific trials. The three methods I employed are: 

1) Given a known camera shutter speed, estimate the distance that a ball travels over that duration by measuring the length of 
the blur and calculate the average speed from that information. 

2) Analyze video footage of a table tennis smash and use the frame rate of the video and the ball's location as shown by the 
video to calculate distances travelled during intervals. 

3) Use the sound recorded by video to measure the interval between the paddle striking a ball and the ball subsequently 
striking the table to calculate the average speed between the two events. 

Each of these methods has their strengths and their weaknesses. The reason these methods were used is simply because the 
recordings were readily available and there was no need to perform any special experiment.  

Method 1: Still Photo "Streak" Analysis 

I usually take my digital camera to club ( Phoenix Table Tennis Club ) tournaments and take pictures once I'm out of the 
competition. So I have quite a few digital images hanging around on my computer hard drive. I dug through my images and came 
up with a couple where the ball appeared to be hit with a good deal of force by one of our better club players. I then analyzed the 
ball streaks. 

The first image is of Gia Leu playing against a top player (or perhaps the top player) from India, Chetan Baboor. Considering the 

height of the ball before Gia struck it, I assume that Gia can hit faster than what this shot shows. But Chetan is clearly a very long  
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distance back from the table, so seems that Gia is hitting very hard. As I have noted on the photo, the streak is approximately three 
and a half ball diameters in length which means the ball has travelled two and a half ball diameters or 100mm. The shutter speed 
was 1/250 of a second which means that the ball is travelling about 56 mph. This is only about 14 mph slower than the "Worlds 
Fastest Smash" recorded in New Zealand. 

The second image is also of Gia but this time he is hitting against Mario Lorenc also one of the club's top players. Mario is barely 
visible, so you'll just have to take my word that its him. In this image, the ball streak is an estimated four and three quarter ball 
diameters meaning that the ball travelled three and three quarters ball diameters distance or 150mm. But since the camera shutter 
speed in this shot was 1/125 of a second, the estimated ball speed is only 42 mph. This seems consistent with Gia's less forward 
body position which suggests this ball was struck with less force. 

The original images have four times the linear resolution of the images posted here and I used the vertical thickness of the streak to 
determine the length in pixels of one 40mm ball diameter. I also fudged the streak lengths a bit to try to account for the fact that the 
ball is not travelling directly parallel to the camera's sensor plane. This difference in angle will cause the streak to be a bit shorter 
and the estimate of speed to be a bit less accurate. 

Because these shots capture the ball very shortly after it has left the paddle, this gives a ballpark estimate of the maximum ball 
speed that could be expected from a top club player during tournament play. Some shots would probably be a bit faster and some a 
bit slower. But this doesn't tell us much about the speed of the ball once it reaches the opponent. We all know that table tennis balls 
slow down rapidly once hit. It does, however, give us a notion of what the top speed of a well hit ball might be. 

If you have some table tennis photos and happen to know the shutter speeds that the images were taken at, you can easily 
duplicate this analysis. I've put together an Excel(tm) spreadsheet that will do these (and a few other) calculations for you. Also, this 
image illustrates why it is necessary to subtract one ball diameter from the streak length in order to determine the length that the 
ball travelled. …….. 
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Χρόνος Αντίδρασης 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ 

 
«ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΟ-ΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ 
ΧΡΗΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ» 

Απλός Οπτικός Χρόνος αντίδρασης  

Σύμφωνα με τον Teichmer (1954) ως Απλός Χρόνος Αντίδρασης (SRT) ορίζεται το χρονικό διάστημα παρουσίασης ενός οπτικού 

ερεθίσματος και της αντίδρασης σε αυτό με τη προϋπόθεση ότι ο εξεταζόμενος έχει λάβει οδηγίες να αντιδράσει όσο το δυνατόν 

γρηγορότερα με ένα συγκεκριμένο τρόπο μόλις το αντιληφθεί. 

Ο απλός οπτικός χρόνος αντίδρασης αποτελείται από τρία χρονικά διαστήματα εντός των οποίων λαμβάνουν χώρα διαφορετικές 

διαδικασίες (βλ. εικόνα 12): 

 το χρονικό διάστημα μέχρι το φως να φτάσει στους φωτοϋποδοχείς του αμφιβληστροειδή μέσω των οπτικών του ματιού και 

να γίνει η διαδικασία της φωτομετατροπής (μετατροπή φωτός σε ηλεκτρικό σήμα), 

 το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η πληροφορία με τη μορφή δυναμικών ενέργειας (νευρικές ώσεις) μεταδίδεται μέσω της 

οπτικής οδού (οπτικό νεύρο, έξω γονατώδης πυρήνας) στα ανώτερα κέντρα του εγκεφάλου (οπτικός φλοιός), 

 και, το χρονικό διάστημα της επεξεργασίας (απόφαση κινητικής απόκρισης) και της κινητικής απόκρισης στο ερέθισμα. 

Αλλαγές στις ιδιότητες των παραγόντων που σχετίζονται με τις τρεις παραπάνω διαδικασίες οδηγούν σε αύξηση των χρόνων 

αντίδρασης, σε μεγαλύτερη δηλαδή χρονική καθυστέρηση. 
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Στους παράγοντες αυτούς περιλαμβάνονται χαρακτηριστικά του ερεθίσματος (π.χ. μέγεθος, αντίθεση, σημείο προβολής στο οπτικό 

πεδίο, ένταση και διάρκεια ερεθίσματος), οι φωτοϋποδοχείς (π.χ. αριθμός και είδος φωτοϋποδοχέων που διεγείρονται, συνθήκες  

φωτισμού), το σημείο προβολής του ερεθίσματος στον αμφιβληστροειδή (κέντρο, περιφέρεια), το όργανο που χρησιμοποιείται στην 

απόκριση στο ερέθισμα (π.χ. χέρι, πόδι), η ηλικία και το φύλο του εξεταζόμενου, η ανθρώπινη ευφυΐα (π.χ. μαθησιακές δυσκολίες) 

αλλά και άλλοι παράγοντες (π.χ. φάρμακα, αλκοόλ) που θα αναφερθούν σε επόμενη ενότητα του κεφαλαίου.  

Οι Purpa et al. πρότειναν μια απλή μαθηματική σχέση (1) για να περιγράψουν τη σύνθεση των διαστημάτων του χρόνου 

αντίδρασης: 

RT = PT + MT (1) 

όπου RT (Reaction Time) είναι ο χρόνος αντίδρασης, ΡΤ (Perceptual Time) ο χρόνος αντίληψης και ΜΤ (Motor Time) ο χρόνος 

κινητικής απόκρισης 
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Εικόνα 12: Ο απλός οπτικός χρόνος αντίδρασης αποτελείται από τρία χρονικά διαστήματα εντός των οποίων λαμβάνουν 

χώρα διαφορετικές διαδικασίες: το χρονικό διάστημα μέχρι το φως να φτάσει στους φωτοϋποδοχείς του 

αμφιβληστροειδή και να συμβεί η φωτομετατροπή, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η πληροφορία μεταδίδεται μέσω 

της οπτικής οδού με τη μορφή νευρικών ώσεων στα ανώτερα εγκεφαλικά κέντρα , και, το χρονικό διάστημα της κινητικής 

απόκρισης στο ερέθισμα. (Σ. Πλαϊνης, σημειώσεις Π.Μ.Σ. "Οπτική και Όραση"  
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Μέτρηση χρόνου αντίδρασης σε απλό οπτικό ερέθισμα 



Η επίδραση της άσκησης στην επιλεκτική προσοχή και το χρόνο αντίδρασης σε 
οπτικό ερέθισμα σε άτομα διαφορετικής ηλικίας 

 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ 
Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α 

 

Ο χρόνος αντίδρασης ορίζεται ως το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την εμφάνιση ενός ξαφνικού και απρόβλεπτου οπτικού 
ή ακουστικού ερεθίσματος μέχρι την έναρξη μιας προκαθορισμένης κινητικής 

απάντησης σε αυτό (Grouios 1987).  

Ο χρόνος αντίδρασης διακρίνεται σε τρία βασικά είδη (Luce 1986, Welford 1980): απλός, χρόνος αντίδρασης επιλογής και 
διάκρισης.  

Δύο από τους παράγοντες που έχει διαπιστωθεί ότι επηρεάζουν σημαντικά την ταχύτητα του χρόνου αντίδρασης είναι η εξάσκηση 
και η ηλικία.  

Ερευνητικά ευρήματα υποστηρίζουν ότι ο χρόνος αντίδρασης ….. 
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Μέτρηση χρόνου αντίδρασης σε απλό οπτικό ερέθισμα 
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ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΦΑΑ  ΑΠΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ  ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ 



27 



28 



29 

 

 

 

 



30 



31 



32 



33 



34 



35 



36 



ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ 

Χρήστος Γκοτζαρίδης Σχ. Σύμβουλος ΠΕ4 

 

 Ταχύτητα αντίδρασης  

 Είναι η ικανότητα να αντιδρά κανείς στο μικρότερο δυνατό χρόνο σε ένα ερέθισμα.  

 Ερέθισμα - κεντρικό νευρικό σύστημα -επεξεργασία στα κινητικά κέντρα του εγκεφάλου και της παρεγκεφαλίδας- 
εντολή στις μυϊκές ίνες- λανθάνων χρόνος αντίδρασης στο ερέθισμα  

 Λανθάνων χρόνος  

 Είναι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη στιγμή που εκδηλώνεται το ερέθισμα στη μυϊκή ίνα μέχρι τη 
σύσπασή της.  

 Η καθυστέρηση αυτή για απροπόνητο άτομο είναι μεγαλύτερη από 0,1 sec.  

 Η συστηματική προπόνηση και η προθέρμανση έχουν στόχο να μειώσουν αυτό το χρόνο .  

 Απλή αντίδραση  

 Συγκεκριμένη απάντηση σε ένα γνωστό ερέθισμα π.χ. πυροβολισμός εκκίνησης.  

 Η προαναγγελία του ερεθίσματος επιδρά θετικά στην ταχύτατα αντίδρασης.  

 Η συνεχής επανάληψη με σταθερές κινήσεις μειώνει αισθητά το χρόνο αντίδρασης. Ενδεικτική βελτίωση δρομέα από 
0,27 σε 0,17 sec.  

 Χρόνος αντίδρασης σε διαφορετικά ερεθίσματα  

 Τα ερεθίσματα αφής έχουν μικρότερο χρόνο αντίδρασης.  

 Οι μέσες τιμές αντίδρασης σε ακουστικά ερεθίσματα είναι 0,13-0,16 sec σε άνδρες και 0,14-0,17 sec σε γυναίκες.  

 Τα οπτικά ερεθίσματα είναι λίγο πιο αργά από τα ακουστικά.  
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 Η μετατροπή της φωτεινής ακτίνας σε ερέθισμα στο Κ.Ν.Σ. διαρκεί τουλάχιστον 30 msec περισσότερο .  

 Σύνθετες ή επιλεκτικές αντιδράσεις  

 Η απάντηση δίνεται από το υποκείμενο μετά από εκτίμηση του ερεθίσματος και την κατάσταση που επικρατεί.  

 Συνήθως απαιτούνται περισσότερες από μία απαντήσεις ή πραγματοποιούνται περισσότερες αντιδράσεις σε 
περισσότερα και μη προβλέψιμα ερεθίσματα.  

 Ο χρόνος αντίδρασης σε σύνθετο ερέθισμα είναι ως 100 φορές μεγαλύτερος από το χρόνο αντίδρασης σε 
απλό ερέθισμα.  

 Ικανότητα πρόβλεψης  

 Το υποκείμενο καλείται να επιλέξει από ένα μεγάλο αριθμό πιθανών αντιδράσεων την πιο κατάλληλη.  

 Όσο περισσότερο κρίσιμη είναι η απόφαση που καλείται να λάβει, τόσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος αντίδρασης.  

 Χαρακτηριστικές τιμές στις αθλοπαιδιές είναι χρόνοι περίπου στα 0,5 sec.  

 Όσο περισσότερο έμπειρο και προπονημένο είναι το υποκείμενο τόσο περισσότερο μειώνεται ο χρόνος αντίδρασης.  
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Σχέση ταχύτητας μπάλας - διανυσματικού χρόνου  

Διάστημα 3 μέτρα Διάστημα 2,5 μέτρα 

χλμ / ώρα   χρόνος   χρόνος 

100000   108,00 msec   90,00 msec 

90000   120,00 msec   100,00 msec 

80000   135,00 msec   112,50 msec 

70000   154,29 msec   128,57 msec 

60000   180,00 msec   150,00 msec 

50000   216,00 msec   180,00 msec 

40000   270,00 msec   225,00 msec 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Σε πολλές περιπτώσεις κτυπημάτων  

ο χρόνος που χρειάζεται για να διανύσει  

η μπάλα το διάστημα από το κτύπημα  

στη ρακέτα του αντιπάλου  

μέχρι την πρόσκρουση στην επιφάνεια της  

περιοχής του παίκτη  

είναι μικρότερος από τον χρόνο αντίδρασης 

 που απαιτείται για να ενεργήσει ο παίκτης. 
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Συνεπώς 

Προκύπτει ως αναγκαιότητα να υπάρχει 

στο παιχνίδι μέθοδος που θα 

δημιουργεί συνθήκες που  

• α. θα μειώνουν τις πιθανότητες 

• β. θα μειώνουν τις επιλογές  

 

Η μέθοδος και οι μέθοδοι θα αποτελέσουν 

την Τακτική.  
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Η γεωμετρία της επιφάνειας 

Η μεγάλη διαγώνιος 

275 

152,5 314,45 
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Α 

Η μπάλα στο σημείο Α μειώνει έως και αποκλείει επιστροφή στην 
κόκκινη περιοχή 
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Η μπάλα στο σημείο Α  μειώνει έως και αποκλείει επιστροφή στην 

κόκκινη περιοχή 

Α 
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Η μπάλα στο σημείο Α δεν αποκλείει καμία περιοχή 

Α 
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Η μπάλα στο σημείο Α  μειώνει έως και αποκλείει επιστροφή στην 

κόκκινη περιοχή 

Α 
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Η τακτική των σημείων 

F 

B 

Μετακίνηση βασικής θέσης – δημιουργία αδύνατης πλευράς 

Εάν η επιλογή είναι στο F δίνεται κτύπημα στη μεγάλη διαγώνιο.  

Αυτό κατευθύνει τον αντίπαλο στην επιλογή του Β και δημιουργεί 

σημαντική κατάσταση πρόβλεψης. 

47 

Η μπάλα στο σημείο Α από 

οποιοδήποτε σημείο της 

πλευράς Χ 

Α 
Χ 



Α 

B 

Μετακίνηση βασικής θέσης – δημιουργία αδύνατης πλευράς 

Εάν η επιλογή είναι στο Β δίνεται κτύπημα στη μεγάλη 

διαγώνιο. Αυτό κατευθύνει τον αντίπαλο στην επιλογή του 

F και δημιουργεί σημαντική κατάσταση πρόβλεψης. 
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Η μπάλα στο σημείο Α από 

οποιοδήποτε σημείο της 

πλευράς Χ 

Χ 



• Το service δεν 

• επιλέγεται βάση ψυχοσυναισθηματικών 

διακυμάνσεων. 

• επιλέγεται από παρόρμηση της στιγμής. 

• έχει αυτοσχεδιασμό. 

• έχει μοναδικό στόχο την έκπληξη. 

• βασίζεται στην αυτοτέλεια του.  

 

 

 

 

Η τακτική του service 
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Έχει τα χαρακτηριστικά 
• Σχεδιάζεται με βάση το στυλ παιχνιδιού του παίκτη. 

(επίθεση, άμυνα, all around)  

• Υποστηρίζεται από την τεχνική επάρκεια του παίκτη.  

• Σχεδιασμό /2 / 4. 

• Έχει ζητούμενο αποτέλεσμα που διαμορφώνει την εξέλιξη 

του πόντου.  

• Στοχεύει στον αγώνα και ακόμη περισσότερο στην 

αγωνιστική πορεία. 

• Το μέσα – κοντά είναι κυριολεξία. 

• Το έξω – βαθειά είναι ακριβώς. 

• Το μέσα ή το έξω έχει απόδοση μόνο όταν δεν είναι στο 

περίπου και όταν η εναλλαγή τους είναι σαφέστατη. 
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Η τακτική του service 
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Ενδεικτικό παράδειγμα σχεδιασμού 



Στην ενεργητική διάσταση 

• Έχει στόχο την δημιουργία προϋπόθεσης κατάκτησης 

του πόντου μέσο επιθετικού - τελικού κτυπήματος. 

• Έχει σκοπό την ανάπτυξη της μπάλας σε θέση και σε 

ύψος, ικανοποιητικά για επιθετικό (κατ’ αρχήν) τελικό 

κτύπημα ως αποτέλεσμα. 

• Δομεί στην εξέλιξη του πόντου το ζητούμενο. Τα 

επιθετικά κτυπήματα εκτελούνται εξελικτικά.  

• Εφαρμόζει στο κατά το δυνατόν ωφέλιμο τα σημεία και 

το φάλτσο.  

• Διαθέτει οπωσδήποτε προοπτική αγώνα και 

αγωνιστικής πορείας.    

Η τακτική της επίθεσης 
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Στην παθητική διάσταση 

• Έχει στόχο την δημιουργία αρνητικών 

προϋποθέσεων για επιθετική ενέργεια του 

αντιπάλου.  

• Έχει σκοπό να στερήσει την έναρξη ή την 

εξέλιξη σε διάρκεια της επίθεσης του 

αντιπάλου. 

• Εφαρμόζει στο κατά το δυνατόν ωφέλιμο τα 

σημεία και το φάλτσο.  

• Αποτελεί συμπληρωματικό μέγεθος με το 

ελάχιστο δυνατό ποσοστό επί του συνόλου 

του (παιχνιδιού) επιθετικής τακτικής.      
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Η τακτική της άμυνας 
• Έχει στόχο την κατάκτηση του πόντου από λάθος του 

αντιπάλου, (που έχει χρησιμοποιήσει (συνήθως)  

επιθετικό κτύπημα).  

• Έχει σκοπό να αποδώσει στην μπάλα αρνητικές 

ιδιότητες, θέσης, ύψους και φάλτσου για επιθετικά ή 

ακόμη γενικότερα κτυπήματα του αντιπάλου.  

• Δομεί στην εξέλιξη του πόντου το ζητούμενο.  

• Εφαρμόζει στο κατά το δυνατόν ωφέλιμο τα σημεία 

και το φάλτσο στην εναλλαγή του (άφαλτσο). 

• Διαθέτει οπωσδήποτε προοπτική αγώνα και 

αγωνιστικής πορείας.    
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• Βασίζεται, στοχεύει και σκοπεύει στην ρήξη της 

διάρκειας της αμυντικής τακτικής μέσο των σημείων 

που θα αναγκάσουν τον αντίπαλο να αποτύχει στις 

απαιτήσεις συνεχών μετακινήσεων και έτσι να 

στερηθεί από τον απαραίτητο χρόνο που του 

χρειάζεται να υποστηρίξει τεχνικά και τακτικά το 

παιχνίδι του.   
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Η τακτική στην άμυνα 
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Η τακτική στην άμυνα με τα σημεία Μ και F 



57 

Η τακτική στην άμυνα με τα σημεία Μ και B 
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Η τακτική στην άμυνα με τα σημεία F και B 
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Η τακτική στην άμυνα με τα σημεία B και F 



Σχεδιάζοντας την τακτική 
• Το φύλο  

• Ο χαρακτήρας -  η ψυχολογία 

• Ο σωματότυπος  

• Η φυσική ταχύτητα 

• Η βιολογική δύναμη 

Είναι τα βασικά στοιχεία που πρέπει να 

συνυπολογίζονται στην επιλογή του τρόπου 

παιχνιδιού του παίκτη και την ανάπτυξη της 

υποκειμενικής τακτικής.  
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• Χρήση σημείων, φάλτσου, ταχύτητας, δύναμης ανά 

αντικείμενο και συνδυασμό με στόχο τον 

αυτοματισμό. 

• Service (σχέδιο) με απόκρουση.  

• Service (σχέδιο) με απόκρουση και 1η μπάλα. 

• Service με προοπτική σειράς κτυπημάτων 3-4-5 

ανάλογα το επίπεδο.   

• Απόκρουση με προοπτική κτυπημάτων 3-4-5. 

• Καθορισμένοι πόντοι ανάπτυξης εφαρμοσμένης 

τακτικής. Π.χ. 6-8, 10-8, 9-9 κ.λ.π. 

• Σετ με περιορισμό κτυπημάτων (π.χ. ο Α μόνο 

ψείρα – μπλοκ, ο Β μόνο άνοιγμα – σπιν)  
61 

Η προπόνηση της τακτικής 



Ανάλυση αγώνα  

Η ανάλυση του αγώνα είναι ταυτισμένη με την 

ανάγνωση του αγώνα παίκτη και αντιπάλου.  

Η τακτική σχεδιάζεται, προπονείται και στην 

εξελιγμένη της μορφή προσαρμόζεται στις ανάγκες 

του κάθε αγώνα.  

Αυτό απαιτεί την επαρκή ικανότητα προπονητή κατ’ 

αρχήν και παίκτη στη συνέχεια να «διαβάσει» τα 

χαρακτηριστικά του αγώνα τόσο στην διάρκεια του 

όσο και μετά τη λήξη του ώστε να καταχωρηθούν 

αυτά σαν εμπειρία και σαν δεδομένα που θα 

χρησιμοποιηθούν στην βελτίωση της τακτικής. 
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Η στατιστική του αγώνα 

• Η στατιστική είναι βασικό εργαλείο ανάλυσης 

αγώνα. 

• Παράγει ανατροφοδότηση της εφαρμοσμένης 

ατομικής τακτικής.  

• Παράλληλα στοιχειοθετεί με περισσότερα και 

πραγματικά δεδομένα την τακτική ως θεωρία.  

• Μπορεί να γίνει σε ειδικά αντικείμενα (service, 1η 

μπαλιά, σπιν, κ.λ.π.) που είναι ευκολότερο αλλά 

κυρίως πιο άμεσο  ή στο σύνολο του αγώνα που 

απαιτεί σύνθετη εργασία με άτομο που θα φέρει 

σε πέρας.  
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Ευχαριστούμε  

για την συμμετοχή.  

Καλή επιτυχία.  
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