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 Εγχειρίδιο Ανάπτυξης/Εθνικές Ομάδες 

 
Το σύνολο των ανθρώπων που έχουν οριστεί από τη Διοίκηση και 
σχετίζονται με το πρόγραμμα ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
(ποδοσφαιριστές – προπονητές – στελέχη), μοιράζονται από 
κοινού και εξίσου την ευθύνη αναβάθμισης του Εθνικού 
Ποδοσφαίρου στο υψηλότερο επίπεδο στοχεύοντας σε 
μακροπρόθεσμα οφέλη. 
 



  
 Το Εγχειρίδιο Εθνικών Ομάδων περιλαμβάνει 3 άξονες  
 
 Κουλτούρα Εθνικής: Κώδικας Συμπεριφοράς, κανονισμοί, ρόλος αρχηγών 

προφίλ προπονητών-ποδοσφαιριστών/ενδεκάδα “θεμέλιο” & βασική 
εκπαίδευση/Συνθήματα - ρητά που αντιπροσωπεύουν τις Ε.Π.Σ και τις 
ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ/Συμμετοχή από legends. 
 

 Ταυτότητα Εθνικής : Σχηματισμοί – Συστήματα – στυλ & στρατηγική 
παιχνιδιού – απαιτήσεις θέσεων (dvd) /Απόψεις από legends 
 

 Μεθοδολογία & Ασκησιολόγιο για Ε.Π.Σ. Κ-13 & Κ-14 έως Εθνική Νέων U-
19 & U-20 (40 προπονήσεις κατά έτος για Ε.Π.Σ. & 30 προπονήσεις κατά 
έτος για Εθνικές Ομάδες/ενιαία μεθοδολογία-συγχρονισμός/ενότητα για 
fitness/ενότητα για ΤΦ) 
 

 Αποτελεί ηθική & επαγγελματική δέσμευση για όλους τους φορείς η 
συνέπεια-ακολουθία με τα περιεχόμενα αυτά. 

 
 

 Εγχειρίδιο Ανάπτυξης/Εθνικές Ομάδες 



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 

ΕΘΝΙΚΩΝ 
ΟΜΑΔΩΝ  Μοντέλο & 

Φιλοσοφία 
παιχνιδιού  

(ταυτότητα του 
ελληνικού 

ποδοσφαίρου) 

  

Πνεύμα – Κουλτούρα της 
Εθνικής  

 

 Μεθοδολογία 
προπόνησης για όλες 

τις ομάδες 

 

 Εγχειρίδιο Ανάπτυξης/Εθνικές Ομάδες 



Οδηγός Εθνικής:  
1. Πνεύμα – Κουλτούρα Εθνικής 



Οδηγός Εθνικής: Πνεύμα – Κουλτούρα Εθνικής 

2004 – 2024: 20 χρόνια από την ιστορική επιτυχία 



Το Όραμα 
 
  
  
 
 

 Με κοινή ποδοσφαιρική γλώσσα από όλους τους 
εμπλεκόμενους και τη δέουσα νοοτροπία να καταστεί και 
πάλι το ελληνικό ποδόσφαιρο πόλος έλξης πολλών νέων 
ποδοσφαιριστών και φιλάθλων. 



 Η Αποστολή  
 

  
  
 
 
 

 Η Δράση μέσα από την Εκπαίδευση και σε ένα 
περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσονται οι διεθνείς μας 
ποδοσφαιριστές με Αρχές και Αξίες. 

 
 Η επικοινωνία μεταξύ των μελών, η αξιοκρατία και η 
καινοτομία αποτελούν βασικά κριτήρια της παραπάνω 
αποστολής.  



 Ο Στόχος  
 

  
  
 
 
 

Η συμβολή μας στην αναβάθμιση του ποδοσφαίρου 
επιδιώκοντας περισσότερο θέαμα αλλά και 
επιτυγχάνοντας καλύτερα αποτελέσματα σε όλες τις 
Εθνικές ομάδες. 



Αυτοπεποίθηση 

Ατομικότητα 

Αξιολόγηση 

 Απόφαση 

Βούληση  

Γνώση Δέσμευση 

Διαχείριση 

Δημιουργικότητα 
Δράση 

Έμπνευση 

 Εκπαίδευση 

Επικοινωνία 

Έλεγχος 

Ζωντάνια 

Ηρεμία 
Ηγεσία 

Θέληση 
Θάρρος 

Ισονομία 
Ισότητα 

Ισορροπία 

Κανόνες 

Κύρος 
Κυριαρχία  

Λάθος 
Λεβεντιά 
Λάμψη Μάθηση 

Μαχητικό-
τητα Νίκη  

Ξεκούραση 
Ξεκίνημα 

Οργάνωση 
Ομαδικότητα 

Όνειρο  

Πληροφόρηση 

Πειθαρχία  

Πίστη 

 Πείσμα 

 

Ρεαλισμός  

Συνοχή  

Συνεργασία 

Σεβασμός 
Στοχοθεσία 

Ταλέντο  

Ταχύτητα 

Τεχνολογία  

Ταυτότητα 

Υπομονή 
Υπέρβαση 

Φιλοδοξία 

Φαντασία 
Φιλότιμο 

Χαρά 

 Χρέος 

Ψυχή 

Ωριμότητα 

Αλφάβητος Εθνικής  



 

Αξιολογήσεις  

Συνεντεύξεις - 
διάλογος 

Project :Πρωταγωνιστές + 
αρχηγοί 

Αθλητικές 
Επιστήμες 
Μέτρησης 

Αθλητικές 
Επιστήμες 

Συμπεριφοράς 

Πανεπιστημιακή 
υποστήριξη 

Στρογγυλές 
τράπεζες 

Αθλητικές 
Επιστήμες 
Υγιεινής - 

Διατροφής  

Υλικοτεχνική 
υποστήριξη 

Τεχνολογία  

Περιβάλλον 
προπόνησης 

Αλφάβητος Εθνικής  
 «πώς» 



 Ο σεβασμός στο εθνόσημο είναι κυρίαρχο χαρακτηριστικό του αθλητή 
των εθνικών ομάδων. 

 Το εθνόσημο δεν είναι μόνο κατάκτηση και αναγνώριση για έναν 
αθλητή που διακρίνεται για τις επιδόσεις του. Είναι πρωτίστως 
μέγιστη ευθύνη να το τιμάει και να το σέβεται με την καθημερινή 
στάση ζωής του. 

 Η μη διακριτική χρησιμοποίηση του εθνόσημου στις δημόσιες 
εμφανίσεις και στα social media, σηματοδοτεί μία συμπεριφορά που 
δεν αρμόζει ούτε στην Ιστορία ούτε στις αρχές και τους κανόνες των 
Εθνικών μας Ομάδων. 

 Οι αθλητές θα πρέπει να έχουν απόλυτη συνείδηση και ευθύνη τόσο 
του ρόλου τους, όσο και των ορίων – ευθυνών που ο ρόλος αυτός 
επιβάλλει.  

Κώδικας Ηθικής & συμπεριφοράς  
 Εθνόσημο - συμπεριφορά αθλητή  



 Ο αθλητής πρέπει να είναι ο πρώτος πρεσβευτής σεβασμού των 
αξιών και αρχών του ποδοσφαίρου. Με συμπεριφορές και στάση 
ζωής που να προάγουν τη συνεργασία, την ευγενή άμιλλα, την 
αναγνώριση και επιβράβευση της προσπάθειας, την αξιοπρεπή 
αποδοχή και διαχείριση της νίκης και της ήττας. 

 Ο αθλητισμός ως κοινωνικό αγαθό πρέπει να παράγει υγιή πρότυπα, 
μακριά από το καρκίνωμα της βίας και όλων των παραγώγων της, 
τα οποία πρέπει να αποκηρύσσονται και να καταδικάζονται στο 
σύνολό τους. 

 Η πρόληψη, η εκπαίδευση και η γνώση για αντιμετώπιση ή αποφυγή 
τέτοιων φαινομένων είναι απαραίτητη. 

 
  
 

Κώδικας Ηθικής & συμπεριφοράς/Αποκήρυξη βίας 



  Η υγεία του αθλητή αποτελεί προτεραιότητα και είναι 
αδιαπραγμάτευτη για τα στελέχη της Ομοσπονδίας. 
 

Η Ομοσπονδία θεωρεί αναγκαία την ανάπτυξη του χαρακτήρα των 
ποδοσφαιριστών απορρίπτοντας μεθόδους ατελέσφορης και 
απαρχαιωμένης πειθαρχίας. 
 

Η συνοχή και η ομαδική συνείδηση μεταξύ των μελών και η κοινή 
φιλοσοφία στην καθημερινότητα των ομάδων βοηθάει σημαντικά 
στον στόχο που κάθε φορά τίθεται. Ο ατομικισμός περνάει σε 
δεύτερο πλάνο, διότι το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα. 
 
 

  

Κώδικας Ηθικής & συμπεριφοράς  



Καθορίζονται κοινοί στόχοι για όλα τα μέλη όλων των μικρών 
Εθνικών ομάδων. 
 

Παράλληλα, με την επιδίωξη όλων να επιτύχουν αγωνιστικούς 
στόχους, είναι σημαντικό για τις ομάδες μας η απόλαυση του 
παιχνιδιού και της προπόνησης.  
 

 Η διακριτικότητα και η ταπεινότητα μέσα σε δημόσιους χώρους 
είναι ένδειξη πολιτισμού. 

 
 

  

Κώδικας Ηθικής & συμπεριφοράς  



Το χαμόγελο και η ευχάριστη διάθεση αποτελούν 
την απαραίτητη 1η ύλη της δουλειάς μας. 

Μερικές φορές είναι ανάγκη  
να προσπεράσουμε γνωστά τοπία και να 
 παίρνουμε σκληρές αποφάσεις για το κοινό καλό.  
 



Σπουδαίοι δάσκαλοι και  
με τα πιο απλά μέσα  
στην ιστορία του ποδοσφαίρου. 



Ο ποδοσφαιριστής επιβάλλεται να 
διατηρεί τους αισθητήρες του σε υψηλό 
βαθμό. Η χρήση της τεχνολογίας πρέπει 
να είναι ελεγχόμενη.  
Η κοινωνική επαφή, η επικοινωνία και η 
κοινωνικότητα με τα στελέχη ή τους 
συμπαίκτες μας αποτελούν 
προτεραιότητες και διαφοροποιούν 
θετικά τον αθλητή υψηλού επιπέδου. 



Κληρονομιά 



Η κληρονομιά που 
διαχειριζόμαστε  
είναι και δική μας, όχι όμως 
προσωπική μας υπόθεση  



 Ρόλος αρχηγών  
 

  
  
 
 
 

 Ηγετικές φυσιογνωμίες που πάνω τους βασιζόμαστε για τη συνοχή της 
ομάδας. 

 
 Οι αρχηγοί οφείλουν να έχουν τη γνώση των ορίων των συμπαικτών τους και 
την αυτογνωσία των ορίων του εαυτού τους. 

 
 Καθορίζονται ενέργειες σε τακτικούς χρόνους που αφορούν εισηγήσεις – 
ομιλίες – παρεμβάσεις των ποδοσφαιριστών. Ο ποδοσφαιριστής σε ρόλο 
πρωταγωνιστή ως θεμέλιος λίθος ανάπτυξης του ποδοσφαίρου μας. 

 
 Καθορίζονται δραστηριότητες των ποδοσφαιριστών σε γκρουπ και ομάδες 
που σχετίζονται με την ποδοσφαιρική – κοινωνική εκπαίδευση. 
 



 Βασική εκπαίδευση :Γενική φιλοσοφία  
 

  
  
 
 
 

 Το ποδόσφαιρο Νέων έχει συνάφεια αλλά δεν είναι ποδόσφαιρο ανδρών: 
εκπαιδεύουμε ακόμη τους αθλητές μας, τους βελτιώνουμε σε ατομικό και 
ομαδικό επίπεδο και περιμένουμε τα λάθη τους να αποτελούν οδηγό 
βελτίωσης στο μέλλον. 
 

 Όλες οι ομάδες έχουν κοινό αναγνωρίσιμο στυλ παιχνιδιού. Κάθε ομάδα 
χρόνο με το χρόνο οφείλει να παρουσιάζει πιο σύνθετο παιχνίδι. 
 

 Η ευχαρίστηση της προπόνησης και του παιχνιδιού μέσα από τη δημιουργική 
διάθεση, είτε αφορά αμυντική είτε επιθετική λειτουργία, είναι απαραίτητη, 
αλλά πάντοτε μέσα από το στυλ παιχνιδιού με το οποίο έχουμε εκπαιδεύσει 
τους ποδοσφαιριστές μας. 
 

 Εκπαιδευόμαστε συχνά μέσα από τα αγωνιστικά παιχνίδια, λόγω 
περιορισμένων χρονικών δυνατοτήτων.  

 
 
 



 Βασική εκπαίδευση: Γενική φιλοσοφία  
 

  
  
 
 
 

 Είναι αποδεκτή και καλοδεχούμενη η έντονη επιθυμία για νίκες και επιτυχίες. 
 

 Μέσα από τον δικό μας ενθουσιασμό και γνώσεις οι παίκτες -παράλληλα με 
την εκπαίδευσή τους- να ευχαριστηθούν την προπόνηση. 

 
 Εστιάζουμε ώστε οι ποδοσφαιριστές μέσα από τη εκπαίδευση να είναι 
αποτελεσματικοί στη λήψη αποφάσεων και προσαρμοστικοί σε νέες 
καταστάσεις. 

 
 Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψιν τη βιολογική ηλικία των ποδοσφαιριστών στις 
αξιολογήσεις, αλλά και στην προπόνηση. 

 
 Εκπαιδεύουμε τους ποδοσφαιριστές πάντα να ακολουθούν υγιή πρότυπα 
συμπεριφοράς, να είναι ευαισθητοποιημένοι και ενήμεροι κοινωνικά. 
 

 
  



ENΔΕΚΑΔΑ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 

Λεπτομερής  
προετοιμασία & 
οργάνωση 

Πίστη / 
Εμπιστοσύνη 

Αμυντική 
οργάνωση ως 
θεμέλιος λίθος 

Πληροφόρηση  
(ανάλυση 
αντιπάλου) 

Στρατηγική –
Στυλ παιχνιδιού 

Προπόνηση: 
στόχοι & 
προτεραιότητες 

Ωφέλιμοι 
συνεργάτες  

Ξεκάθαροι ρόλοι – 
απαιτήσεις σε 
θέσεις 

Περιβάλλον 
εργασίας 

Ξεκάθαροι ρόλοι – 
επικοινωνία  

Έλεγχος & 
αξιολόγηση 



ENΔΕΚΑΔΑ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 

Έμφαση στις 
λεπτομέρειες, στην 
πρόληψη 
καταστάσεων & στην 
εκτίμηση όλων των 
δεδομένων 
 

Πίστη στον κοινό 
στόχο, θεμέλιο 
πάντα για την 
Ελλάδα/ 
 όχι «ομάδες» 
 μέσα στην 
ομάδα 
 

 Η ομάδα είναι 
συμπαγής και έχει 
συνοχή σε 
οποιοδήποτε σημείο 
του γηπέδου 
αμύνεται 
 

Δυνατά & αδύναμα 
σημεία/Ευελιξία πάνω 
στο αρχικό πλάνο 
 

Ξεκάθαρες & 
δομημένες ιδέες 
παιχνιδιού 
 

Αποτελεσματικές 
προπονήσεις με 
ανταγωνιστικό 
πνεύμα και πάντα 
σε ευχάριστο κλίμα 

Η ομάδα με ένταση 
& ενέργεια/οι ΤΦ 
«μέσα» στην ομάδα 
  

Πληροφόρηση & 
εκπαίδευση παικτών ως 
άτομα, γκρουπ & ομάδα  

Προστασία ώστε 
να διασφαλιστεί  
για όλους 
πειθαρχία & 
δημιουργική 
διάθεση 
 

 Όλα τα στελέχη με 
κοινό στόχο & 
ρεαλιστικές προσδοκίες  

Σύνδεση Επιστήμης 
και εμπειρίας για 
διαρκή αξιολόγηση 
παικτών – 
προπονήσεων - 
αγώνων 



 ΠΡΟΦΙΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ: Ο παίκτης τού αύριο 
  
 
 Δυναμική του ποδοσφαιριστή 

 (Τεχνική – Τακτική – Φυσική κατάσταση ως ενιαίο στοιχείο αξιολόγησης) 
 

 Πνευματικά χαρακτηριστικά 
 (Αναγνώριση καταστάσεων, λήψη απόφασης, επίδραση σε καταστάσεις, 
δεκτικότητα, πρακτική νοημοσύνη) 
 
 Ψυχολογικά χαρακτηριστικά 
 (Ηγετικά χαρακτηριστικά, υψηλή στοχοθεσία, αυτοσυγκέντρωση) 
 
 Σχολικές επιδόσεις – παιδεία - διαγωγή 
 (Πανεπιστημιακή μόρφωση, κοινωνική μόρφωση, κοινωνική συνείδηση) 

 
 
 
 



 
 
 

ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ: Ποιότητες που απαιτούνται 
 
Εκπαίδευση-γνώση: να έχει σφαιρική γνώση για το ποδόσφαιρο και επαγγελματισμό.  
 

Ικανότητες: να διαβάζει το παιχνίδι και να θέτει στόχους – προτεραιότητες. 
 

Ειδικές γνώσεις: να προσαρμόζει τα πλάνα προπόνησης στους στόχους –προτεραιότητες . 
Να αφομοιώνει και να συμπυκνώνει τα μηνύματα που παίρνει από συνεργάτες και 
ποδοσφαιριστές. 
 

Συμπεριφορά: να μεταδίδει τα αγωνιστικά μηνύματα και να εμπνέει πνευματικά τους 
ποδοσφαιριστές στην προπόνηση και στα παιχνίδια. Να γνωρίζει ότι είναι υπεύθυνος για 
το πνεύμα - φιλοσοφία του τμήματος, για την προστασία του ποδοσφαιριστή και των 
προσωπικών του δεδομένων. Να μην προσωποποιεί τα προβλήματα και να έχει υπομονή. 
Να λαμβάνει αποφάσεις σε ζητήματα συμπεριφοράς ακούγοντας και τους συνεργάτες του. 
Να γνωρίζει ότι μερικές φορές: υπάρχουν τραυματισμοί, κάποιοι παίκτες δεν αισθάνονται 
καλά ή πρέπει να αφήσει κάποιον βασικό στον πάγκο κ.λπ. 

 
 
 
 



 

  
 

 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ στη διαδικασία προπόνησης – αγώνων 
 

Δυνατότητες ομάδας: σαφής εικόνα των επιλογών που έχει (βασική & εναλλακτική στρατηγική – 
σχηματισμός – ευελιξία)/επίγνωση για τις ατομικές ικανότητες ποδοσφαιριστών/χτίσιμο ομάδας πάνω σε 
θεμέλια. 

Αναλύσεις αντιπάλων: δυνατότητες αντιπάλου/ αποτελεσματική & περιεκτική ανάλυση προς παίκτες/ 
βίντεο από 3-4 παιχνίδια, πιο λεπτομερή εικόνα για το επιτελείο του και τον ίδιο πριν από τη διοργάνωση 
(τιμωρημένοι ή τραυματίες - συμμετοχές παικτών σε παραπάνω κατηγορία - transfer markt - στυλ 
παιχνιδιού κ.λπ.) – feedback διοργάνωσης αμέσως μετά το τέλος της διοργάνωσης. 

Επικοινωνία: λύνει πολλά προβλήματα σε ομάδες που δεν έχουν χρόνο για ομοιογένεια και καθημερινή 
επαφή, όπως οι Εθνικές ομάδες. Δίνουμε συγκεκριμένες οδηγίες και αφήνουμε χρόνο στους παίκτες να 
ακούσουν, να αφομοιώσουν πληροφορίες και να εκφραστούν οι ίδιοι/ηλεκτρονική αλληλογραφία για την 
αφομοίωση τακτικών προσεγγίσεων. 

Τακτικές λεπτομέρειες: στοιχεία σημαντικά (άσκοπα φάουλ , σκόπιμα φάουλ κ.λ.π) που εμπεδώνονται 
εύκολα. 

Στατικές φάσεις: βαρύνουσα σημασία σε νοκ αόυτ διοργανώσεις (έμφαση στη λεπτομέρεια – αγωνιστική 
πειθαρχία). 

 
 
 



ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ/ 
βηματοδότες 
προπόνησης 

Αρχική κατάσταση 

Παρατήρηση  

Ανάλυση προβλήματος 

Περιγραφή στόχων 

Συνείδηση προπόνησης 

Αξιολόγηση στόχων 

 ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ: Ποιότητες που απαιτούνται 
 

 



ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ/ 
βηματοδότες 

αγώνα 

Παρακολούθηση αντιπάλων: 
δυνατότητες & παρούσα κατάσταση 

Συζήτηση με Τεχνικό Διευθυντή & 
συνεργάτες 

Προετοιμασία ομιλίας - 
επικοινωνίας με ποδοσφαιριστές 

Ξεκάθαρη στρατηγική παιχνιδιού/ 
μεταφορά 

Αξιολόγηση / ιδίοις όμμασι 

Ενημέρωση εμπλεκομένων 

 ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ: Ποιότητες που απαιτούνται 
 

 



 

  
 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ στη διαδικασία προπόνησης – αγώνων 
 

Αποτελεσματική Προπόνηση  

 
 Οι εθνικές ομάδες προαπαιτούν σύνθετες προπονήσεις λόγω περιορισμένου χρόνου. Για 
τον ίδιο λόγο, η ομάδα εξασκείται στην ταχύτητα με σύνθετες μεθόδους. 
 Βασισμένη στο μακροπρόθεσμο πλάνο ασκήσεων και την αρχή της προοδευτικότητας: 
ανεβαίνοντας επίπεδο χρησιμοποιούμε πιο σύνθετες ασκήσεις μέσα από την ίδια φιλοσοφία 
ασκήσεων. 
 Λεπτομερής προετοιμασία & οργάνωση πριν/ανατροφοδότηση.  
 Δημιουργία συνθηκών ώστε να εμφανίζεται πρόβλημα & λύση στην προπόνηση 
(οι παίκτες συμμέτοχοι & πρωταγωνιστές). 
 Οι ασκήσεις να είναι επιδραστικές, σαφείς, ευνόητες και να κομίζουν την κουλτούρα στην 
ταυτότητα παιχνιδιού. Να είναι επιτεύξιμοι οι στόχοι και τα επίπεδα παιχνιδιού που 
επιζητούμε. 
 Να διακόπτουμε ή να χρησιμοποιούμε παραδείγματα σε καίριες στιγμές της προπόνησης 
και όχι συνεχώς. 
 Συμπεράσματα μετά την προπόνηση-συζήτηση με συνεργάτες-αυτοαξιολόγηση. 

  
 
 



Αγωνιστικό χτίσιμο με βάση: 
 την ισορροπία ανάμεσα σε Δομή & Λειτουργικότητα της ομάδας 
 την ισορροπία ανάμεσα σε Εμπειρία & Όραμα της ομάδας 
 την οργάνωση και τις προτεραιότητες - καθήκοντα 
  τα χαρακτηριστικά & τις δυνατότητες της ομάδας (ατομική ποιότητα κ.λπ.) 
  το στυλ των Εθνικών Ομάδων (αμυντική – επιθετική τακτική) 
  το στυλ του προπονητή (ιδέες) 
  εστίαση σε κάθε αγώνα εξαρχής στα βασικά tips – προτεραιότητες 

 
Ψυχολογικό χτίσιμο με βάση:  
 άτομο/ομάδα: κανόνες, επικοινωνία, ηγετικές συμπεριφορές 
 διαπερνάμε στους ποδοσφαιριστές την πίστη στο σχέδιο 
 όχι «ομάδες μες την ομάδα», αλλά ομοψυχία 
 κύρος και ηγεσία του προπονητή 
 διδάσκουμε ξεκάθαρες & δομημένες ιδέες στους ποδοσφαιριστές  
 αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα η επίδραση ή προσαρμογή του προπονητή 
  στην εξέλιξη του παιχνιδιού  
 
 

 Αγωνιστική φιλοσοφία προπονητή  



  
 
 
«Δύο κατηγορίες προπονητών παραδέχομαι. 
Αυτούς που εμπνέουν τα παιδιά να παίζουν σαν 
άντρες και αυτούς που εμπνέουν τους άντρες να 
παίζουν σαν παιδιά». 
 
 
Αχιλλέας Υφαντίδης  
(επιστημονικός συνεργάτης Ε.Π.Ο) 
 
 
 
 
 
 

	



  
Οδηγός Εθνικής:  

2. Ταυτότητα Ελληνικού Ποδοσφαίρου  



  
 

  
  
 
 
 

 Μέσα από ουσιαστικές και μακροχρόνιες συνεργασίες με συναφείς τομείς και 
ομαδικό πνεύμα, να επιτευχθεί η ενιαία ταυτότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου. 
 
Συνδέοντας το κύτταρο του ποδοσφαίρου -τις ερασιτεχνικές ακαδημίες- σε ένα 
κοινό δρόμο με τις μικρές μας Εθνικές και οδηγώντας πιο πολλούς 
ολοκληρωμένους ποδοσφαιριστές στην Εθνική Ανδρών. 
 
Θέαμα και δημιουργικότητα να εκφράζονται μέσα από το μαχητικό πνεύμα της 
ελληνικής κουλτούρας.  

Ταυτότητα ποδοσφαίρου 
 
  
  
 
 



Όλη η διαδικασία της προπόνησης (φυσική κατάσταση, 
τεχνική, τακτική και τομέας διαγωγής) θα πρέπει να 

γίνεται σε αρμονία με το μοντέλο και τη φιλοσοφία που 
έχουν καθοριστεί εκ των προτέρων  

Αφού καθοριστεί η ταυτότητα του παιχνιδιού των Εθνικών 
και Προεθνικών ομάδων  



 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 



Πληροφόρηση 

Εμβάθυνση Διείσδυση 

Ταυτότητα Ελληνικού Ποδοσφαίρου / Λέξεις κλειδιά 



Λέξεις 
κλειδιά 

 Πληροφόρηση: εγχειρίδια & portal με 
σαφή μεθοδολογία - προσανατολισμούς 

ανά ηλικία  

Διείσδυση:  

Ομοσπονδιακοί στις Π.Α.Ε 

 (12-18 ετών / επικοινωνία – συνεργασία) 

 Περιφερειακοί – Ε.Π.Σ στους 
ερασιτεχνικούς Συλλόγους 

 (7-11/12-15 ετών / αξιολόγηση – 
συνεργασία) 

Εμβάθυνση: έμφαση στην Εκπαίδευση 
Προπονητών (Ανάπτυξη) 



Στόχοι  

Βραχυπρόθεσμοι  

Μεσοπρόθεσμοι  

Μακροπρόθεσμοι 

Οδηγός Εθνικής : Ταυτότητα Ελληνικού Ποδοσφαίρου  

Λέξεις κλειδιά 

 Πληροφόρηση 

Διείσδυση  

Εμβάθυνση 



Ταυτότητα Ελληνικού Ποδοσφαίρου: Μοντέλο & 
Φιλοσοφία Παιχνιδιού - Η ομάδα 

1. Στυλ Παιχνιδιού 
 

2. Γενικά Χαρακτηριστικά Παιχνιδιού 
 

3. Ειδικά Χαρακτηριστικά Παιχνιδιού 
 (Ποσοστιαίες Παράμετροι) 

 
4. Παράγοντες ανάπτυξης και εξέλιξης: Μοντέλο παιχνιδιού – μοντέλο 
προπόνησης – μοντέλο εκπαίδευσης – προφίλ παικτών 

 
 

 
 

 
 



 
 Βασικός στόχος αποτελεί το αναγνωρίσιμο στυλ παιχνιδιού με κοινά στοιχεία για όλες τις 

ομάδες. 
  Η συγκρατημένη επιθετικότητα χαρακτηρίζει το παιχνίδι μας: επιλέγουμε μεν σαν θεμέλιο 

το παιχνίδι πρωτοβουλίας (χτίσιμο παιχνιδιού από πίσω, επιθετική υποστήριξη με παίκτες 
από πίσω), αλλά όλα αυτά με ελεγχόμενο ρίσκο και με τις δικλείδες ασφαλείας αμυντικά 
που κάθε φορά επιλέγει ο προπονητής. 

 Υπάρχει η ελευθερία ως έννοια αλλά προηγείται η αγωνιστική πειθαρχία: οι παίκτες πρέπει 
να γνωρίζουν τι και πώς, να έχουν σειρά στις τακτικές σκέψεις τους. 

 Οι παίκτες μας πρέπει να έχουν την ποιότητα ως 1ο κριτήριο σε όλες τις τεχνικές κινήσεις 
με - χωρίς την μπάλα, επιδιώκοντας να είναι δημιουργικοί και χωρίς φόβο. 

 Διδάσκουμε και παίζουμε ολοκληρωμένο ποδόσφαιρο, δεν εκπαιδεύουμε τα παιδιά με 
αμυντικές ιδέες που δεν σχετίζονται με το σύγχρονο ποδόσφαιρο. 

 Εστιάζουμε αρχικά στη γνώση βασικών αρχών, ώστε η άμυνα να μεταφέρεται εκεί που μας 
πάει η μπάλα ή ο αντίπαλος κάθε φορά – συνοχή της ομάδας αμυντικά. 

 Απαντάμε στα ερωτήματα που μας θέτει ο αντίπαλος και προσαρμοζόμαστε, είμαστε 
ευέλικτοι. 

 Μηδενίζουμε τον χρόνο μεταξύ άμυνας και επίθεσης όπως επιτάσσει το σύγχρονο 
ποδόσφαιρο. 

  

1. Στυλ παιχνιδιού 



2. Γενικά χαρακτηριστικά παιχνιδιού 

 To αποτέλεσμα είναι σημαντικό όμως πολύ σημαντικό επίσης είναι να 
ακολουθούμε το σχέδιο που έχουμε προαποφασίσει.  

 Η αναγνώριση καταστάσεων και η προσαρμογή σε αυτές αποτελούν 
σημαντικά στοιχεία για τον ποδοσφαιριστή των Εθνικών ομάδων. 

 Η πρακτική νοημοσύνη σε σημαντικές διοργανώσεις υψηλού επιπέδου είναι 
σημαντικό πλεονέκτημα για τον ποδοσφαιριστή.  

 Επιδιώκουμε ασφαλείς πάσες με παίκτες κοντά στην μπάλα και γρήγορο 
παιχνίδι μεταφέροντας την μπάλα πριν οργανωθεί ο αντίπαλος. 

  Η μπάλα κινείται πιο γρήγορα από εμάς πάντα, αλλά συχνά οι πάσες πρέπει 
να έχουν σκοπό και σημασία, όχι μόνο ταχύτητα. 

 Βάζουμε πάντα και δυναμικά στοιχεία στο παιχνίδι μας ταιριαστά με την 
ψυχοσύνθεσή μας. 

  Η ευχαρίστηση του παιχνιδιού πρέπει να αντανακλά στην παρουσία των 
ομάδων μας και αποτελεί σημαντικό στοιχείο.  



ΕΙΔΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΑΜΥΝΑ 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗ 
ΜΕΤΑΒΑΣΗ 

3. Ειδικά χαρακτηριστικά παιχνιδιού 



αμυντική λειτουργία 
ομάδος 

μετάβαση από 
άμυνα σε επίθεση 

μετάβαση από 
επίθεση σε άμυνα 

επιθετική λειτουργία 
ομάδος 

  
3α: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ  



Λαμβάνουμε υπόψιν :  
 

α. Οργανωμένος – ανοργάνωτος 

αντίπαλος 

β. Άτομο \ γραμμή \ ομάδα 

γ. Έχω – δεν έχω μπάλα 

αμυντική 
λειτουργία 

ομάδος  

μετάβαση 
από άμυνα 
σε επίθεση 

μετάβαση 
από επίθεση 

σε άμυνα 

επιθετική 
λειτουργία 

ομάδος 

  
3α: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ  



 
3α: ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ   

μετάβαση 
ολοκλήρωση ενεργειών 

(3η ζώνη) 
παρεμπόδιση οργάνωσης 
παιχνιδιού (2η + 3η ζώνη) 

μετάβαση 

αποτροπή γκολ (1η ζώνη) οργάνωση παιχνιδιού 
 (1η & 2η ζώνη) 

επ
ίθ

εσ
η

 ά
μ

υ
να

 



Επιθετικός Τομέας 

 
Αμυντικός Τομέας 

 

Μεταβάσεις 

 

-Οργανωμένες Επιθέσεις 

 

-Γρήγορες Επιθέσεις 

 

  

 

- Ζώνη/πρέσινγκ 

 

- Επιστροφές στο αμυντικό σύνολο 

 

Μετάβαση Α/Ε 

 

Μετάβαση Ε/Α 

 

- Άμεση επανάκτηση της μπάλας 

 

 

- Αντεπιθέσεις 

 

- Διατήρηση της κατοχής 

 της μπάλας 

 

100% 

70% 

30% 

70% 

30% 

50% 

50% 

  
3α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕ ΦΑΣΕΙΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ  



Καταστάσεις 
παιχνιδιού 

Λύσεις-ιδέες σε νέες 
καταστάσεις 

«Ανοικτός» για την μπάλα 
και «ανάμεσα» σε 

αμυνομένους 

Κίνηση της μπάλας, δεν 
αργούμε 

Κίνηση του παίκτη, γρήγορη 
αντίληψη 

Βάθος σημαντικότερο του 
πλάτους, παιχνίδι προς τα 

εμπρός 

Πάσες με σκοπό 

Εκμετάλλευση του κενού 
χώρου με μπάλα – χωρίς 

μπάλα 

 
3β: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ  



1.Γρήγορο, όχι βιαστικό  

παιχνίδι 

5. Καλές τοποθετήσεις – 

 τελειώματα 

2.Υπομονή στο 

παιχνίδι μας 

 

6. Πάντα προετοιμασμένοι για 

τη φάση μετάβασης 

3.Κίνηση χωρίς μπάλα  

- με μπάλα 

4.Χτίσιμο, καλή κατοχή &  

μεταφορές παιχνιδιού 

2.Κίνηση με μεγάλη 

ταχύτητα και πολύ 

γρήγορη σκέψη 

 

3.Άμεσες μεταβιβάσεις 

στον χώρο με ακρίβεια-

σκοπό/2-3 patterns 

 

1.Δημιουργία – 

εκμετάλλευση κενών 

χώρων 

 

ΑΜΕΣΕΣ 

ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ 

 

4.Ακολουθία όλης 

της ομάδος 

 

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ  

ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ 

70% 

30% 

 
3γ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ  



Δομημένη ανάπτυξη από πίσω / 

Ελεγχόμενο ρίσκο στην 

 ανάπτυξη / ο ΤΦ ως συμπαίκτης  

Υπομονή στο παιχνίδι μας / μπάλα μπροστά/  

δημιουργία σεναρίων / παγίδες στον αντίπαλο/ 

είσοδος παικτών από άλλους χώρους  

για υπεραριθμίες (4,5,9) ή αρχική τοποθέτηση 

(2,3, 7,11) 

 σουτ & διεισδύσεις / έχω 

πλεονέκτημα χώρου – χρόνου / 

παιχνίδι μίας επαφής & 

αυτοματισμοί / βάθος επίθεσης 

/ θέσεις στην πλάτη άμυνας για 

τις σέντρες 

Ετοιμότητα 

δράσης/ 

βηματισμός 

τελικής ενέργειας 

Ρουτίνες τοποθετήσεων – κινήσεων / παγίδες στον 

αντίπαλο / ταχύτητα ενέργειας και ακρίβεια σέντρας/ 

σέντρες όλων των ειδών (και 1ου χρόνου) / και 

κινήσεις γραμμής και διεισδύσεις / ρίσκο στην 

ενέργειά μας / η γραμμή σύμμαχος – πλάτος επίθεσης 

/  

Ρουτίνες τοποθετήσεων – κινήσεων / παγίδες 

στον αντίπαλο / ταχύτητα ενέργειας και ακρίβεια 

σέντρας/ σέντρες όλων των ειδών (και 1ου χρόνου) 

/ και κινήσεις γραμμής και διεισδύσεις / ρίσκο στην 

ενέργειά μας / η γραμμή σύμμαχος – πλάτος 

επίθεσης 

Επιθετική λειτουργία  

επίθεση άμυνα 



 Ως αρχικό σενάριο επιλέγουμε ποιους χώρους και με ποιο τρόπο θα 
εκμεταλλευθούμε (με βάση τις δυνατότητές μας και τον αντίπαλο). 

 Προπονούμαστε πάνω στα σενάρια αυτά επαναληπτικά και εστιάζουμε σε βασικές 
αρχές: πλάτος (αλλαγή ή μεταφορά παιχνιδιού) – βάθος (πάντα στήριγμα μπροστά 
- πίσω) / συνδυασμένη αντίθετη κίνηση κοντινών παικτών (μέσα - έξω ή μπρος – 
πίσω).  

 Είναι σημαντικός ο συγχρονισμός μεταξύ των παικτών στην ανάπτυξη του 
παιχνιδιού ή στην ολοκλήρωση των φάσεων μέσα από μικρές και μεσαίες πάσες. 

 Να είναι εμφανής η ομαλή μεταφορά της μπάλας από ζώνη σε ζώνη, συνεχής η 
υποστήριξη (2η μπάλα) στο ψηλό παιχνίδι, σταθερή η υποστήριξη μέσα στην 
περιοχή όταν η ομάδα μας πλαγιοκοπεί και μεταφέρει την μπάλα με σέντρα.  

 Να υπάρχει αφομοίωση - συγχρονισμός και ελαχιστοποίηση χρόνου μεταξύ πάσας 
– ξεμαρκαρίσματος/υποδοχής ανάμεσα σε 2 συμπαίκτες (μικρές ηλικίες). 

 Να υπάρχει κίνηση – συγχρονισμός μπροστά από την αντίπαλη εστία. 
 Προπονούμε συχνά τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να επιτεθούμε στις επιθετικές 

στατικές φάσεις: κόρνερ – αράουτ – φάουλ – ελεύθερο τερματοφύλακα.  
 

 
3γ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ  



1.Ασφυκτική πίεση 

ειδικά στον  

προκαθορισμένο χώρο 

άμυνας 

5.Διαγώνιες καλύψεις 

2.Μικρές 

αποστάσεις  

(και με ΤΦ) 

 
3.Επικοινωνία (και με ΤΦ) 

4.Γρήγορες μετακινήσεις /  

ευελιξία σε τοποθετήσεις 

ΑΜΥΝΑ ΧΩΡΟΥ / PRESSING  

6. Εστίαση κάθε φορά  

ατομικά-υποομαδικά-ομαδικά 

100% 

 
3δ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΑΜΥΝΑ  



Pressing επιθετικό, 

Επαναλαμβανόμενο , συνεκτικό 

 & συντονισμένο / μετά την 

 απόσπαση εδώ  

γρήγορη επίθεση σε  

ανοργάνωτη άμυνα 

Το «σπίτι» μας – δεν διασπάται 

 εύκολα η ζώνη αυτή –  

όχι κάθετες πάσες/ πίσω ή  

πλάγια η μπάλα 

Συγκέντρωση & ασφυκτική πίεση / 

όχι διεισδύσεις από αντίπαλο όχι 

φάουλ από εμάς (τοποθέτηση) /  

 ΤΦ & στόπερς ως αδιάσπαστο 

τρίγωνο και ηγετική παρουσία 

 

Ετοιμότητα/ 

τοποθετήσεις για 

δράση - αυτοθυσία 

Αποτρέπουμε τις εσωτερικές πάσες ή 

διεισδύσεις / αποτρέπουμε τις σέντρες στο 

3ο επιθετικό/ οδηγούμε πίσω ή έξω την 

μπάλα / η γραμμή σύμμαχος / 

υποστηρίζουμε αριθμητικά τον μπακ 

Αποτρέπουμε τις εσωτερικές πάσες ή 

διεισδύσεις / αποτρέπουμε τις σέντρες στο 

3ο επιθετικό/ οδηγούμε πίσω ή έξω την 

μπάλα / η γραμμή σύμμαχος / 

υποστηρίζουμε αριθμητικά τον μπακ 

Αμυντική λειτουργία  

άμυνα επίθεση 



 
 Η ομάδα μας αμύνεται στον χώρο που επιλέγει αρχικά ο προπονητής, αλλά έχει 

εκπαιδευτεί να αμυνθεί κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού σε όποιο σημείο μας οδηγούν 
οι συνθήκες. 

 Η ομάδα μας διακρίνει βάσει οδηγιών αν επιχειρεί ασφυκτικό pressing ή κάνει 
καθυστέρηση – ανασυγκρότηση-οπισθοχώρηση. Σε ειδικές συνθήκες υπάρχουν 
διαφορετικές λύσεις: ένα μικτό σύστημα πίεσης – ανασυγκρότησης ή το τακτικό φάουλ. 

 Όλη η ομάδα αμύνεται. Όσο πιο κοντά στην εστία μας το μαρκάρισμα γίνεται πιο στενό. 
Όποτε ο αντίπαλος έχει ευκολία για παιχνίδι στην πλάτη μας εξασφαλίζουμε τη σωστή 
απόσταση από τον ΤΦ.  

 Όταν αρχίζει η αμυντική μας λειτουργία υπάρχει συνοχή και στενή διάταξη (είμαστε 
μονάδα), ώστε ο αντίπαλος να προβληματίζεται για κάθε μέτρο που παίρνει προς την 
εστία μας. 

 Ο κεντρικός άξονας είναι ο ζωτικός χώρος, η βασική προστατευμένη ζώνη μας, το «σπίτι» 
μας.  

 Επιδιώκουμε την υπεραριθμία ή την ισαριθμία στον χώρο πίεσης. 
 Προπονούμε τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να αμυνθούμε στις αμυντικές στατικές 

φάσεις (κόρνερ – αράουτ – φάουλ – ελεύθερο τερματοφύλακα). 

 
  

 
3δ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΑΜΥΝΑ  



Έχουμε απώλεια κατοχής;  

 

α. πίεση στην μπάλα  

β. πολύ γρήγορη οργάνωση  

γ. αποφυγή διεισδυτικής πάσας 

 

 

 Έχουμε κατοχή μπάλας; 

 

α. πολύ γρήγορη οργάνωση 

β. γρήγορα μπάλα μπροστά 

 
3ε: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ  



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ 

ΜΟΝΤΕΛΟ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

ΜΟΝΤΕΛΟ 
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 

ΜΟΝΤΕΛΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΠΡΟΦΙΛ ΠΑΙΚΤΩΝ 

4. Παράγοντες ανάπτυξης & εξέλιξης 



ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ-
ΣΥΣΤΗΜΑ 

4α. Μοντέλο Παιχνιδιού 



Αγωνιστικό 
στυλ  

Αρχικός Σχηματισμός 1-4-3-3 ή 1-4-2-3-1  

(1 ή 2 αμυντικά χαφ) 

Εναλλακτικοί σχηματισμοί : 1-4-4-2 
(ρόμβος – μπολ) & 1-3-4-3 (από Κ-16 ως 

Κ-21) 

Αντιμετώπιση όλων των 

 παραπάνω και του 1-3-5-2 

 (από Κ-14 ως Κ-21) 

4α. Μοντέλο Παιχνιδιού 



1-4-2-3-1  
Vs 

 1-4-2-3-1  

Σκούρο: χωρίς διαφορές 

Κίτρινο : πλεονέκτημα 

Χωρίς χρώμα : μειονέκτημα 

4α. Μοντέλο Παιχνιδιού 



1-4-2-3-1  
Vs 

 1-4-2-3-1  

Σκούρο: χωρίς διαφορές 

Κίτρινο : πλεονέκτημα 

Χωρίς χρώμα : μειονέκτημα 

4α. Μοντέλο Παιχνιδιού 



1-4-2-3-1  
Vs 

 1-4-4-2 
μπολ  

Σκούρο: χωρίς διαφορές 

Κίτρινο : πλεονέκτημα 

Χωρίς χρώμα : μειονέκτημα 

4α. Μοντέλο Παιχνιδιού 



1-4-2-3-1  
Vs 

 1-4-4-2 
ρόμβο  

Σκούρο: χωρίς διαφορές 

Κίτρινο : πλεονέκτημα 

Χωρίς χρώμα : μειονέκτημα 

4α. Μοντέλο Παιχνιδιού 



1-4-2-3-1  
Vs 

 1-4-4-2 
ρόμβο  

4α. Μοντέλο Παιχνιδιού 

Παράδειγμα εσωτερικών 

μετακινήσεων – 

διαφορετικών τοποθετήσεων 

για αλλαγή ισορροπιών & 

συνθηκών 



1-4-2-3-1  
Vs 

 1-3-4-3  

Σκούρο: χωρίς διαφορές 

Κίτρινο : πλεονέκτημα 

Χωρίς χρώμα : μειονέκτημα 

4α. Μοντέλο Παιχνιδιού 



1-4-2-3-1  
Vs 

 1-3-4-3  

Παράδειγμα εσωτερικών 

μετακινήσεων – 

διαφορετικών τοποθετήσεων 

για αλλαγή ισορροπιών & 

συνθηκών 

4α. Μοντέλο Παιχνιδιού 



1-4-2-3-1  
Vs 

 1-3-5-2  

Σκούρο: χωρίς διαφορές 

Κίτρινο : πλεονέκτημα 

Χωρίς χρώμα : μειονέκτημα 

1-4-2-3-1 Vs 1-3-5-2 

4α. Μοντέλο Παιχνιδιού 



1-4-2-3-1  
Vs 

 1-4-3-3  

Σκούρο: χωρίς διαφορές 

Κίτρινο : πλεονέκτημα 

Χωρίς χρώμα : μειονέκτημα 

4α. Μοντέλο Παιχνιδιού 



1-4-3-3  
Vs 

 1-4-3-3  

Σκούρο: χωρίς διαφορές 

Κίτρινο : πλεονέκτημα 

Χωρίς χρώμα : μειονέκτημα 

4α. Μοντέλο Παιχνιδιού 



1-4-4-2 
μπολ  
Vs 

 1-4-4-2 
μπολ  

Σκούρο: χωρίς διαφορές 

Κίτρινο : πλεονέκτημα 

Χωρίς χρώμα : μειονέκτημα 

4α. Μοντέλο Παιχνιδιού 



1-4-4-2 
μπολ  
Vs 

 1-4-4-2 
ρόμβο  

Σκούρο: χωρίς διαφορές 

Κίτρινο : πλεονέκτημα 

Χωρίς χρώμα : μειονέκτημα 

4α. Μοντέλο Παιχνιδιού 



1-4-4-2 
μπολ  
Vs 

 1-3-5-2  

Σκούρο: χωρίς διαφορές 

Κίτρινο : πλεονέκτημα 

Χωρίς χρώμα : μειονέκτημα 

4α. Μοντέλο Παιχνιδιού 



1-4-4-2 
μπολ  
Vs 

 1-3-4-3  

Σκούρο: χωρίς διαφορές 

Κίτρινο : πλεονέκτημα 

Χωρίς χρώμα : μειονέκτημα 

4α. Μοντέλο Παιχνιδιού 



ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ 

4β. Μοντέλο Προπόνησης 



 
 Η προπόνηση επιθετικής λειτουργίας συνδυάζεται και με την αμυντική μετάβαση.  
 Η προπόνηση αμυντικής λειτουργίας συνδυάζεται και με την επιθετική μετάβαση.  
 Γνώση δεδομένων και ποδοσφαιρικές λύσεις (άμυνα – επίθεση / ομαδικά – 

υποομαδικά) στις 3 ζώνες παιχνιδιού.  
 Ποδοσφαιρικές λύσεις (ασκήσεις) συνδέοντας τις 3 ζώνες παιχνιδιού μεταξύ τους 

(μεταφορά παικτών ως βασικό στοιχείο). 
 Η στοχευόμενη μετακίνηση παικτών αφορά και τις 3 κάθετες ζώνες (για συνοχή 

γραμμών – δημιουργία υπεραριθμίας). 
 Έμφαση στη γενική - ειδική προθέρμανση, έτσι ώστε να αυξάνεται ο ωφέλιμος 

χρόνος προπόνησης. 
 Έμφαση στην προπόνηση υποομάδων πριν από το αγωνιστικό παιχνίδι ή την 

άσκηση ομαδικής τακτικής (υποστήριξη από συνεργάτες). 
 Passing game που εξελίσσεται (συνδυαστικό τεχνικών στοιχείων, complex, 

προσθήκες νέων στοιχείων / αρχική θέση πίσω από ομοίωμα ή παθητικό αντίπαλο 
και ξεμαρκάρισμα παίκτη / υποδοχές & οδήγημα από τον παίκτη κάτοχο και όχι 
μόνο πίσω πάσα ή ένα-δύο / διπλή ή τριπλή συμμετοχή παίκτη στις πάσες). 
 
 

 
 

4β. Μοντέλο Προπόνησης 



 
 Έμφαση στο πλαίσιο προσωπικής ανάπτυξης των Κ-13 & Κ-14 ποδοσφαιριστών 

(ατομική τεχνική – τακτική: τοποθετήσεις σώματος με - χωρίς μπάλα 
(κιναίσθηση- περιμετρική όραση / με – χωρίς αντίπαλο / 2 θέσεις για κάθε 
παίκτη κ.λπ. 

 Οι παίκτες από Κ-13 ως Κ-15 διαβάζουν καλύτερα το παιχνίδι, έχουν προσωπική 
άποψη και την ενισχύουμε: πιο σαφείς οδηγίες για τη θέση τους, 
ολοκληρωμένη ανάπτυξη δεξιοτήτων θέσης, περισσότερη υπευθυνότητα στις 
πράξεις τους. 

 Ασκήσεις που εστιάζουν σε μερικά βασικά στοιχεία παιχνιδιού: παιχνίδι μίας 
επαφής (επιμονή: έμφαση συχνά σε πίσω πάσα - πάσα από στάση) / λήψη 
απόφασης / δημιουργία – εκμετάλλευση χώρου (ιδανική ταχύτητα) / πάσες με 
σκοπό / αναγνώριση προβλήματος / αναγνώριση συστημάτων – σχηματισμών / 
το σουτ ως πιο συχνή επιλογή / αντίληψη της επερχόμενης σέντρας (δυσκολίες 
– ποιότητα ποδοσφαιριστή που επιχειρεί στοχευόμενη σέντρα κλπ).  
 
 
 

  

4β. Μοντέλο Προπόνησης 



α 

Αμυντική λειτουργία στις 3 ζώνες / βασικά patterns 

Α ΖΩΝΗ Γ ΖΩΝΗ Β ΖΩΝΗ 



α 

Επιθετική λειτουργία στις 3 ζώνες / ρίσκο ανά ζώνη και θέση 

Α ΖΩΝΗ Γ ΖΩΝΗ Β ΖΩΝΗ 



4γ. Μοντέλο εκπαίδευσης /  
 προβλήματα & προτεραιότητες  

 
 Δίνουμε περισσότερη βαρύτητα στην εκπαίδευση του ποδοσφαιριστή για τον 

αγωνιστικό χρόνο του χωρίς την μπάλα (κατά προσέγγιση ο παίκτης έχει την μπάλα 
στην κατοχή του κατά το 5% του χρόνου αγωνιστικής συμμετοχής του). 

 Περισσότερη ποιότητα δουλειάς και συγχρονισμός μεθόδων, δυνατότητες για 
ελκυστικό ποδόσφαιρο, περισσότερος ρεαλισμός (ενεργοπαθητικοί / ενεργητικοί 
αντίπαλοι). 

 Αξιολόγηση σε τακτά διαστήματα και επαναπροσδιορισμός στόχων. Λαμβάνεται 
υπόψη η σωματική ανάπτυξη κάθε ποδοσφαιριστή. 

 Περισσότερα κινητικά πρότυπα στην Κ-13 / κινητικά πρότυπα στη θέση του παίκτη 
από Κ-15 (ξεμαρκάρισμα / προστασία της μπάλας / στοχευόμενο τρέξιμο ανά θέση / 
αμφίπλευρη άσκηση / πρακτική νοημοσύνη / όχι άσκοπα φάουλ). 

 Νέες τάσεις στην προπόνηση δύναμης (λειτουργική προπόνηση - κινητικότητα – 
πρόληψη κ.λπ.). 

 Ρουτίνες προπόνησης και αφομοίωση περιεχομένων προοδευτικά. 
 Στατικές φάσεις (νέα φιλοσοφία στην εκμετάλλευση όλων των στατικών φάσεων / 

ενδελεχής συζήτηση). 

 
 



 
 Συνδυαστικές ενέργειες τακτικής (πάνω από μία επιλογή ο κάτοχος μπάλας) / 

παραπλανητικές ενέργειες παικτών χωρίς ενεργή συμμετοχή στη φάση / άλλοι 
ξεμαρκάρονται, αλλά παραλήπτης είναι στατικός παίκτης / ο φορ βγαίνει έξω 
από τα δυνατά στόπερ για κεφαλιές. 

 Προοδευτικότητα & patterns στις αντεπιθέσεις. 
 Προοδευτικότητα & εξειδίκευση στις στατικές φάσεις (υπάρχει χρόνος). 
 Ηθελημένη αναρχία σε τακτικά θέματα (υπερσυγκέντρωση παικτών για κατοχή 

σε δύσκολες στιγμές) ή στατικές φάσεις (π.χ. πλάγιο άουτ από κεντρικό παίκτη). 
 Η προθέρμανση περιλαμβάνει συχνά παιδαγωγικά παιχνίδια με στόχο την 

αποφόρτιση και τη δημιουργία ευχάριστου – οικογενειακού κλίματος. 
 Οι ασκήσεις ταχύτητας χωρίς – με μπάλα επίσης γίνονται με παιδαγωγικά 

παιχνίδια αν δεν εκτελούνται ως κινητική μάθηση (εξειδίκευση στις απαιτήσεις 
και τους ρόλους των θέσεων). 
 
 
 

  

4γ. Μοντέλο εκπαίδευσης /  
 προβλήματα & προτεραιότητες  



ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

4γ. Μοντέλο εκπαίδευσης  



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 

4γ. Μοντέλο εκπαίδευσης  



Τι σημαίνει μάθηση όταν μιλάμε για 
την ανάπτυξη των προπονητών 

Τι χρειάζεσαι ως 
ανατροφοδότηση στη 
διαδικασία μάθησης; 

Έχεις κάποια προτίμηση στο 
τρόπο μάθησης; 

Η μάθηση βασίζεται στα 
συναισθήματα; 

Η μάθηση βασίζεται στη 
γνώση; 

Τι σημαίνει μάθηση (ορισμός)  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 

4γ. Μοντέλο εκπαίδευσης  



Γνώσεις και δεξιότητες του παίκτη 

Ικανότητα να δουλεύει 
πάνω σε νέες δύσκολες 
καταστάσεις 

Ικανότητα μεταφοράς από 
θεωρία σε ρεαλιστικές 
καταστάσεις 

Η ικανότητα να βελτιώνει τη 
γενική παρουσία του 

Η στάση του και οι ατομικές 
ποιότητες 

Διάθεση για δια βίου μάθηση  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 

4γ Μοντέλο εκπαίδευσης  



2. Συνειδητή ανικανότητα 

1. Ασυνείδητη ανικανότητα 

4. Ασυνείδητη ικανότητα 

3. Συνειδητή ικανότητα  

4γ. Μοντέλο εκπαίδευσης  



ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Περιοδική ανταλλαγή τεχνογνωσίας – πληροφορίας με Π.Α.Ε  

(μετρήσεις – μεθοδολογία) 

Περιοδική ανταλλαγή τεχνογνωσίας – πληροφορίας με 
experts του ποδοσφαίρου Υποδομών  

Συνεργασίες με όλες τις ειδικότητες – απαλλαγή από 
δογματισμούς 

Συνεργασία με βετεράνους ποδοσφαιριστές για υποδομές – 
ποδόσφαιρο μεγάλων 

4γ. Μοντέλο εκπαίδευσης  



Γενικό προφίλ 
παικτών  

Να έχει τεχνικά στοιχεία υψηλού επιπέδου – 
ικανότατος στο 1ν1 

Να κατέχει την τεχνική – κινήσεις χωρίς μπάλα 

Να έχει υψηλό επίπεδο φυσικής κατάστασης 

Να αναπτύσσει την επικοινωνία έχοντας αντίληψη 
χώρου και αίσθηση παιχνιδιού 

Να κάνει διάβασμα – παρατήρηση παιχνιδιού 

Να έχει ιδέες & να δίνει λύσεις σε διαφορετικές 
καταστάσεις 

Να προσαρμόζεται εύκολα στο τρίπτυχο άτομο – 
γκρουπ - ομάδα 

4δ. Προφίλ παικτών  

Τεχνική 

Προσωπικότητα 

Τακτική 

Φυσική  

κατάσταση 



  
Απαιτήσεις θέσεων  

 
Περιεκτικά καθήκοντα ανά θέση σε έντυπο & οπτικοακουστικό υλικό  

 
 

  
  
 
 
 

4δ. Προφίλ παικτών  



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Ισχυρή προσωπικότητα 
• Συγκέντρωση ΤΩΡΑ – όχι πριν ούτε μετά 
• Σεβασμός και σιγουριά - ασφάλεια από τους συμπαίκτες του 
• Διαύγεια & αυτοσυγκέντρωση 
• Γρήγορες και σωστές αποφάσεις – πρόβλεψη της πορείας της μπάλας και της κίνησης του αντιπάλου 
• Ρίσκο όταν είναι απαραίτητο 
• 100% συγκέντρωση 100% επιτυχία --- 99% συγκέντρωση 100% αποτυχία 
• Εμψύχωση σε δύσκολες στιγμές της ομάδος 
• Δυνατή φωνή – σύντομες & ξεκάθαρες εντολές 
• Άριστη τεχνική κατάρτιση στα βασικά στοιχεία 

 
 ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
• Ανθεκτικότητα στην πίεση 
• Οργάνωση της άμυνας - διαρκές οπτικό πεδίο και φωνητική καθοδήγηση στον χώρο ευθύνης του 
• Παιχνίδι έξω από την εστία του 
• Ταχυδύναμη και ευλυγισία σε μέγιστο βαθμό 
• Αυτοματοποίηση: Βασική στάση, μετακινήσεις και με τους 4 τρόπους, λαβές & πτώσεις 
• Αίσθηση χώρου - κατάληψη θέσης - καθοδήγηση ομάδος  
• Συμμετοχή στο παιχνίδι ως ελεύθερος παίκτης – παιχνίδι έξω από την εστία 

 
ΕΠΙΘΕΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
• Ενεργή συμμετοχή στην επίθεση – σωστές μεταβιβάσεις 
• Επιλογή της πλάγιας πάσας ή της αλλαγής παιχνιδιού  
• Επικοινωνία – καθοδήγηση στην ανάπτυξη σε πρώτη φάση (όχι εντολές στη 2η ή 3η επιθετική ζώνη) 
• Εφαρμογή της αντεπίθεσης σε επιτρεπτές συνθήκες (χρονική στιγμή, σκορ, δυνατότητες παικτών, εντολές προπονητή) 

 

Τερματοφύλακας  



Ακραίος αμυντικός  

ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  
• Ταχύτητα και εκρηκτικότητα  
• Γνώση βασικών αρχών άμυνας χώρου (πρόληψη - κάλυψη – υποστήριξη, συγκέντρωση και μετατόπιση, οδήγημα του 
αντιπάλου σε παράλληλη τροχιά και προς τη γραμμή).  
• Ταχύτατη αντίληψη στις καταστάσεις 1ν1, 1ν2 – αναγνώριση κατάστασης για πίεση ή έλεγχο - και στις καταστάσεις 2ν2 
με τον μπροστινό χαφ ή τον κεντρικό αμυντικό – παράδοση / παραλαβή ή ατομικό μαρκάρισμα 
• Ισχυρή τακτική αντίληψη (Offside Trap – Οδήγημα του αντίπαλου σε κλειστό χώρο - καθυστέρηση) 
• Παιχνίδι με 3 πίσω 
• Διαγώνια κάλυψη & αποφυγή των ενδιάμεσων πασών του αντιπάλου / σωστή κατεύθυνση (διαγώνιο τρέξιμο προς τα 
μέσα) σε φάση άμεσης επιστροφής προς την περιοχή του 
• Προσοχή και διαρκής αυτοσυγκέντρωση στις στημένες φάσεις, στις επανατοποθετήσεις, στα άσκοπα φάουλ 
• Αντοχή και πολύ καλή φυσική κατάσταση (κάλυψη της πτέρυγας και πολύ γρήγορες επιστροφές)  
  
  
 ΕΠΙΘΕΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  
• Ταχύτητα και καλή ντρίμπλα (να είναι ικανοί στον 1ν1)  
• Τεχνική σέντρα (ακρίβεια στην σέντρα και ικανότητα για επιλογή σέντρας)  
• Τακτική αντίληψη (συγχρονισμένη πάσα ή σέντρα, αποφυγή επιθετικού offside)  
• Ατομικές ενέργειες από το κέντρο και μπροστά (δημιουργία ρηγμάτων) 
• Τοποθέτηση εσωτερικά όταν επιτίθεται ο άλλος μπακ μας 
• Ικανότητα (τεχνικά και τακτικά) για προώθηση και πάνω στη γραμμή και προς τα μέσα (χωρίς μπάλα – με μπάλα) 
• Επιλογές στη μεταβίβαση της μπάλας στα χαφ, στον φορ - Ασφαλής επιθετική ανάπτυξη.  
 



Κεντρικός αμυντικός  

ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  
• Ηγετικές ικανότητες και ισχυρή προσωπικότητα 
• Μεγάλη ικανότητα στις εναέριες μονομαχίες 
• Υψηλό επίπεδο αντιμετώπισης καταστάσεων (πολύ καλός στο 1ν1,στο 1ν2 / ελεγχόμενη επιθετικότητα) 
• Προσοχή και διαρκής αυτοσυγκέντρωση στις στημένες φάσεις, στις επανατοποθετήσεις, στα άσκοπα φάουλ 
• Ικανότητα επικοινωνίας στην άμυνα σε ευθεία και για λόγους πρόληψης 
• Θωράκιση πρωταρχικά του κεντρικού άξονα – επιλεκτικές μετακινήσεις υποστήριξης στα πλάγια  
• Τακτική αντίληψη φάσεων (Offside trap – πρόβλεψη κενών χώρων - τοποθετήσεις – πρόβλεψη και μη συμμετοχή σε 
ανούσια άλματα)  
• Ψυχραιμία με την μπάλα στα πόδια (ασφαλής απομάκρυνση από άμυνα)  
• Δύναμη και αποφασιστικότητα στην αμυντική ενέργεια 
• Ταχύτατη επιστροφή στην άμυνα ύστερα από προώθηση 
• Εστίαση & αυτοθυσία σε τελικές προσπάθειες μέσα στην μεγάλη περιοχή της ομάδος του (αποφυγή πέναλτι) 
• Έλεγχος των αποστάσεων από την επίθεση και τον τερματοφύλακα (ικανότητα ελέγχου της ευθείας του – προώθηση ή 
οπισθοχώρηση της γραμμής του – αδιάσπαστη ενότητα με ΤΦ) 

 
 ΕΠΙΘΕΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  
• Χτίσιμο παιχνιδιού από την άμυνα - ακριβείς μικρές και μεγάλες μεταβιβάσεις (7, 9, 11) 
• Προώθηση συχνά σε φάσεις με μπάλα (σε περίπτωση απόσπασης και συμμετοχής άμεσα στην επίθεση) ή χωρίς μπάλα 
(ως παίκτη από πίσω, σε περίπτωση δυσκολίας ανάπτυξης της ομάδας του λόγω ασφυκτικού pressing)  
• Δύναμη, διαίσθηση και ποιότητα εκτέλεσης (διεκδίκηση καλής θέσης & πρόβλεψη φάσης σε στατικές φάσεις)  
• Ψυχραιμία, αποφυγή της άσκοπης ορμής στις προωθήσεις (άσκοπα φάουλ) 
 



Αμυντικός μέσος  

 ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  
• Μεγάλη αντοχή, υψηλή ένταση (Pressing σε όλο το κέντρο), μαχητικότητα 
• Συμμετοχή στην αμυντική οργάνωση, διαρκής παρουσία στο χώρο ευθύνης, εγρήγορση για τα κενά που δημιουργούνται 
• Επικοινωνία & καθοδήγηση των υπολοίπων παικτών  
• Ψυχραιμία – καθαρή σκέψη (έξυπνα φάουλ, αποφυγή λαθών, άσκοπων φάουλ, καρτών)  
• Αποφασιστικότητα και σωστό timing στην αμυντική ενέργεια (είτε 1ν1 είτε υποστήριξη) 
• Αφομοίωση βασικών αρχών άμυνας χώρου (αίσθηση χώρου, συγκέντρωση & μετατόπιση, αποτροπή κάθετης ανάπτυξης 
αντιπάλου) 
• Γνώση του compact παιχνιδιού και της σημασίας του κλειστού τετραγώνου ή τριγώνου μαζί με τα στόπερ 
• Δυνατός στο ψηλό παιχνίδι, εγρήγορση για τη μετάβαση 
 
 
 ΕΠΙΘΕΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  
• Ικανότητα ανάπτυξης (αίσθηση χώρου, σωστή σύνδεση των γραμμών άμυνας – επίθεσης)  
• Ποδοσφαιρική εξυπνάδα (εκμετάλλευση κενών χώρων ανάμεσα σε γραμμές κάθετα ή οριζόντια)  
• Ποιότητα στο ξεμαρκάρισμα και στην & πάσα, ικανότητα στην κάθετη πάσα και στην προώθηση κατά μέτωπο  
• Ικανότητα για σουτ από μακρινή απόσταση 
• Ικανότητα στην προστασία της μπάλας και στην περιστροφικότητα σε μικρούς χώρους 
• Υπομονή - Οργάνωση (κράτημα της μπάλας – σωστή κατοχή και ανάπτυξη-χτίσιμο παιχνιδιού) 
• Εγρήγορση για τη μετάβαση, αφομοίωση - εφαρμογή των στοιχείων του αιφνιδιασμού & της αλλαγής παιχνιδιού 
  
 



Επιθετικός μέσος  

 
ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
• Συμμετοχή στην αμυντική λειτουργία της ομάδος 
• Κάλυψη του αμυντικού μέσου σε περίπτωση προώθησής του 
• Καθοδήγηση – συνεργασία με τον φορ και τους ακραίους επιθετικούς στα αμυντικά καθήκοντα 
• Υποστήριξη των αμυντικών χαφ για αποτροπή του κάθετου παιχνιδιού του αντιπάλου 
• Πίεση στον αμυντικό χαφ πριν γυρίσει μέτωπο προς την εστία μας (περίπτωση pressing)/επιθετικό μαρκάρισμα 
• Επίγνωση των παικτών που έρχονται από πίσω 

 
 

 ΕΠΙΘΕΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  
• Αίσθηση παιχνιδιού & ικανότητα (ταχύτητα & ουσία) στο κάθετο παιχνίδι, στη διείσδυση και στην εκτέλεση  
• Καλό μακρινό σουτ  
• Ευχέρεια σε όλα τα τεχνικά στοιχεία υπό πίεση αντιπάλου (ξεμαρκάρισμα, κατοχή μπάλας – ντρίμπλα - οδήγημα μπάλας 
– πάσα)  
• Δημιουργικότητα και διορατικότητα στις τελικές ενέργειες  
• Τακτική ευφυΐα (εκμετάλλευση κενών χώρων και ρηγμάτων σε ανύποπτη στιγμή, απροσδόκητες ενέργειες, στήριξη 
στους ακραίους)  
• Συνεχής συνεργασία & κινητικότητα (οπτική επαφή-επικοινωνία) με τους χαφ - επιθετικούς της ομάδος 
• Ικανότητα στις στημένες φάσεις (εκτέλεση ή συνεργασία) 
• Ψυχραιμία – γρήγορη σκέψη (σωστές – γρήγορες αποφάσεις κάτω από πίεση) 
• Ηγετικές ικανότητες & έλεγχος του ρυθμού του παιχνιδιού 
• Ικανότητα στην προστασία της μπάλας και στην περιστροφικότητα σε μικρούς χώρους 
 



Ακραίος επιθετικός  

ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  
• Ταχύτητα & επικοινωνία (καλή συνεννόηση για αποτελεσματικό pressing) 
• Συνεργασία με το ζευγάρι του στην πλευρά (αλληλοκάλυψη και ενίοτε διαγώνια κάλυψη) 
• Ντουμπλάρισμα στο μαρκάρισμα - συνεργασία με τον μπακ του ή τον εσωτερικό χαφ  
• Γνώση βασικών αρχών άμυνας χώρου, συνεργασία για αποκλεισμό του κάθετου παιχνιδιού  
• Αντίληψη του χώρου (οδήγημα του αντίπαλου σε παγίδες)  
• Αίσθηση εξοικείωσης με την πλάγια γραμμή και χρήση των πλεονεκτημάτων της 
• «Διάρκεια» σε αμυντική ενέργεια (μετά από απώλεια ή σε παρατεταμένη άμυνα) 

 
 ΕΠΙΘΕΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  
• Ταχύτητα – έκρηξη – αποφασιστικότητα 
• Ντρίμπλα – ευλυγισία – διεισδυτικότητα (δυνατός στο 1ν1) 
• Ικανότητα σε τεχνικό και τακτικό επίπεδο για προώθηση και στην πλάγια γραμμή και προς τα μέσα (αντίληψη χώρου) 
• Ικανότητα για συνεργασία με τον ακραίο αμυντικό 
• Ικανότητα να παίζει και από τις 2 πλευρές  
• Ποιοτικές τοποθετήσεις στην περιοχή για γκολ 
• Ακρίβεια και πλουραλισμός στη σέντρα (είδος – ταχύτητα – πόδι κλπ) και γενικότερα στην ενέργεια από τα πλάγια  
 (εύρεση των επιθετικών στην αντίπαλη περιοχή)  
• Αντίληψη του χώρου (ξεμαρκάρισμα - εκμετάλλευση κενών χώρων της αντίπαλης άμυνας-πόσο πλάτος κάθε φορά)  
• Ευχέρεια στο σκοράρισμα – ποιότητα σε σουτ και τετ α τετ (ψυχραιμία – εκτελεστική δεινότητα) 
• Ικανότητα για αλλαγή ρυθμού με την μπάλα – χωρίς την μπάλα 
• Παιχνίδι στα όρια του offside στην τελευταία αμυντική γραμμή 
• Αντίληψη για την επιλογή παράλληλου ή κάθετου τρεξίματος σε σχέση με το ύψος που βρίσκεται η αντίπαλη άμυνα  
• Αίσθηση εξοικείωσης με την πλάγια γραμμή και χρήση των πλεονεκτημάτων της 
 



Κεντρικός επιθετικός  

ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
• Γνώση τακτικής έναντι του κεντρικού αμυντικού δίδυμου 
• Υποστήριξη στις στημένες φάσεις στην περιοχή της ομάδας του 
• Πίεση στον τερματοφύλακα σε ειδικές καταστάσεις 
• Καθυστέρηση σκοπιμότητας για οπισθοχώρηση της ομάδος του & αποφυγή αντεπιθέσεων του αντιπάλου 
• Πρώτη γραμμή άμυνας σχεδόν πάντα από τον ίδιο σε συνεργασία με τους άλλους επιθετικούς ή τον επιθετικό χαφ 
• Ποιοτική συνεργασία με τους ακραίους ή τον επιθετικό χαφ υποομαδικά 
• Σύνδεση με την γραμμή των χαφ στην 1η ζώνη άμυνας 
• Διάρκεια σε αμυντική ενέργεια (μετά από απώλεια ή σε παρατεταμένη άμυνα) 

 
 ΕΠΙΘΕΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  
• Αίσθηση, ψυχραιμία & άνεση στο σκοράρισμα (αξιοποίηση και της μοναδικής φάσης για γκολ) 
• Ικανότητα συμμετοχής στο παιχνίδι με πλάτη στον αντίπαλο 
• Άριστες τοποθετήσεις για κατοχή μπάλας γύρω από την περιοχή και τελικής θέσης για σκοράρισμα μέσα στην περιοχή 
• Μαχητικότητα σε όλες τις μονομαχίες ακόμη και με 2 αντιπάλους 
• Ικανότητα παιχνιδιού μίας επαφής 
• Ικανότητα για επιθετικό βάθος, ικανότητα στο ψηλό παιχνίδι  
• Δύναμη –Ταχύτητα (ικανός στο 1ν1, πλεονέκτημα στην κάθετη μπαλιά)  
• Αποφυγή του offside trap - Αίσθηση του χώρου – χρόνου 
• Κινητικότητα και κινήσεις ανάμεσα & στην πλάτη των κεντρικών αμυντικών / διαγώνιο τρέξιμο  
• Γνώση ειδικής τακτικής οπισθοχώρησης στα χαφ 
• Αποφασιστικότητα – επιμονή – αυτοπεποίθηση  
• Παραπλανητικές κινήσεις για ξεμαρκάρισμα - παραλαβή μπάλας ή δημιουργία χώρου, θέση 1ου δοκαριού 
• Συνδυαστικές κινήσεις με τους άλλους επιθετικούς (γνώση διαφορών στο σύστημα 2 επιθετικών) 
 



Οδηγός Εθνικής  
3. Μεθοδολογία προπόνησης  

U13 – U20  



 Μεθοδολογία προπόνησης 
 U13 – U20  

Αρχές 

Στόχοι 

Πρόσθετα εργαλεία 

Ασκήσεις 

γενικές αρχές ανά ηλικιακή κατηγορία / κλίμακα εξέλιξης 
ανά ηλικία (Κ13 – Κ20)  

 καθορισμός - προοδευτική επίτευξη προπονητικών 
στόχων / προπονητικοί στόχοι ανά ηλικία 

εργαλεία προπονητή σε 2ο πλάνο 

ενδεικτικό ασκησιολόγιο (προσαρμογή στις Εθνικές 
ομάδες : συνδυαστικές ασκήσεις κατά βάση / 

συμπύκνωση προπονητικών στόχων / ασκήσεις άμεσης 
νοητικής επίδρασης κλπ)  



Αρχές ανά ηλικιακή 
κατηγορία 

U13-U14: ο παίκτης αναπτύσσεται ως άτομο / σημαντική η 
ατομική τεχνική - τακτική γενικά και στη θέση του / αρχίζει να 

διαβάζει πλέον το παιχνίδι / κιναίσθηση ως άτομο 

U15-U16: οι παίκτες εξελίσσονται ως γκρουπ / σημαντική η 
ατομική τεχνική – τακτική στη θέση τους και σε σχέση με τη 
γραμμή ή πλευρά / οι παίκτες αρχίζουν να αναλαμβάνουν 
ευθύνες / αγωνιστική πειθαρχία / κιναίσθηση ως γκρουπ  

U17-U18 : ομάδες αποφασιστικές – με χαρακτήρα για 
επικράτηση/ σημαντική η ομαδική τακτική - συγχρονισμός / 

ομαδικός αγωνιστικός προσανατολισμός - κιναίσθηση/ανάληψη 
ευθυνών (τελική εφηβεία) / ομάδες που προσαρμόζονται στην 

εξέλιξη παιχνιδιού 

U19-U20 : ομάδες αποφασιστικές, με χαρακτήρα για 
επικράτηση/ αλληλοεκπαιδεύονται οι παίκτες / ευέλικτοι σε 
αλλαγές θέσεων ανά φάση παιχνιδιού σε όλο το εύρος του 

γηπέδου / επαγγελματική προσέγγιση παιχνιδιού 

 Μεθοδολογία προπόνησης 
 U13 – U20  



4 βασικοί στόχοι 
ανά ηλικιακή 

κατηγορία 

U13:  1.ατομική τεχνική 2.σχέση παίκτη με μπάλα, εστία, 
αντίπαλο 3.κινητικές δεξιότητες χωρίς μπάλα  

4.εισαγωγή στη δύναμη 

U14: 1.ατομική τεχνική 2. σχέση παίκτη με μπάλα, εστία, 
αντίπαλο, συμπαίκτη 3. εισαγωγή στη δύναμη  

4. εισαγωγή σε σύστημα 

U15 – U16: 1.τεχνική & τακτική θέσης 2. υποομαδική τακτική  

3. ομαδική τακτική 1ο επίπεδο (2 συστήματα) 

 4. δύναμη 2ο επίπεδο  

U17-U18 : 1. εμβάθυνση υποομαδική τακτική 2. ομαδική τακτική 
2ο επίπεδο / σύστημα V συστήματος 3. αναγνωρίσιμο στυλ 

παιχνιδιού 4.δύναμη 3ο επίπεδο 

U19-U20 : 1.ομαδική τακτική 3ο επίπεδο /σύστημα V συστήματος 
2. αναγνωρίσιμο στυλ παιχνιδιού 3. σύνδεση με U-21  

4.δύναμη 4ο επίπεδο  

 Μεθοδολογία προπόνησης 
 U13 – U20  



Σχέση του παίκτη: με την μπάλα και την εστία 
 
 σουτ ακρίβειας 
 
 αλληλουχία ενεργειών που καταλήγουν στο σουτ ή στη σέντρα 
 
 ολοκλήρωση ενεργειών και υπεράσπιση τέρματος 
 
 αποτελεσματική ολοκλήρωση ενεργειών και οικοδόμηση της έννοιας της υπεράσπισης 
του τέρματος 

 
Σχέση του παίκτη: με την μπάλα, την εστία και τον αντίπαλο 

 
 αρχή της επίθεσης – διείσδυσης και αρχή της άμυνας - καταστολής 
 
 ανάκτηση και διατήρηση της κατοχής της μπάλας 
 
 ατομικό στοχευόμενο ή μη στοχευόμενο μαρκάρισμα 
 
 
 
 
 

 Μεθοδολογία προπόνησης 
 U13 / προοδευτική επίτευξη στόχων  



 Σχέση του παίκτη : με την μπάλα, την εστία, τον συμπαίκτη και με τον αντίπαλο 
 
 συνδυαστικό παιχνίδι παίρνοντας μέτρα στο γήπεδο 
 
 δημιουργία patterns στην ομάδα να μετακινούνται συνεχώς και να κινούνται οι 
παίκτες με στόχο μεθοδευμένες πάσες και υποδοχές 
 
 αρχές επίθεσης – διείσδυση και επιθετική υποστήριξη 

 
 αρχές άμυνας – καταστολή και αμυντική υποστήριξη 

 
 ξεμαρκάρισμα (παραπλάνηση - αποφυγή αντιπάλου) και ατομική ή χώρου άμυνα 
(πρόβλεψη – αντιμετώπιση – τάκλιν σε αντίπαλο) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Μεθοδολογία προπόνησης 
 U14 / προοδευτική επίτευξη στόχων  



 Σχέση του παίκτη: με την μπάλα, την εστία, τους συμπαίκτες και με τους αντιπάλους 
 
 αλληλουχία τεχνικών ενεργειών : πχ μακρινή μεταβίβαση/σέντρα ψηλή-ολοκλήρωση με κεφαλιά 
ή ξεμαρκάρισμα -υποδοχή – κατοχή σε μικρό χώρο - αλλαγή παιχνιδιού 
 
 αρχές επίθεσης – κινητικότητα και εκμετάλλευση χώρου (αγωνιστικές ενέργειες όπως 
παραπλανητικό τρέξιμο – overlap – κίνηση pivot κ.λ.π)/ κιναίσθηση 

 
 αρχές άμυνας – ισορροπία και αυτοσυγκέντρωση 

 
 συνδυαστικό παιχνίδι προχωρώντας στο γήπεδο - ενσωμάτωση με απρόβλεπτες καταστάσεις 

 
 ατομικό στοχευόμενο μαρκάρισμα (θέσης και συγκεκριμένου αντιπάλου) 

 
 ορθολογική κάλυψη του αγωνιστικού χώρου (εμβάθυνση σε έννοιες όπως πυραμιδική αμυντική 
διάταξη – παράλληλη κίνηση – επανάκτηση θέσεων)  

 
  

 
 

 
 

 Μεθοδολογία προπόνησης 
 U15-U16 / προοδευτική επίτευξη στόχων  



 Σχέση του παίκτη: με την μπάλα, την εστία, τους αντιπάλους και την ομάδα 
 
 κυκλοφορία της μπάλας (τριγωνικές και ρομβοειδείς σχέσεις) 
 
 διατήρηση και ανάκτηση της κατοχής της μπάλας (ρεαλιστικές συνθήκες γηπέδου) 

 
 τελειοποίηση στο παίξιμο στα πλάγια (ο επιπρόσθετος αντίπαλος – γραμμή) 

 
 η ομάδα ως δυναμικό μπλόκο θωράκισης (άμυνα με 6 παίκτες – πυραμίδα) – έννοιες όπως 
κλείσιμο χώρων, φραγή περιοχής, πίεση 

 
 η ομάδα ως ασφαλής επιθετική λειτουργία (επίθεση με 6 παίκτες – σχήμα W) – επίθεση με 
δικλείδες ασφαλείας του γκρουπ  

 
 αναπτυσσόμενες τακτικοτεχνικές ενέργειες (αλλαγή ρυθμού, αλλαγή παιχνιδιού, αλλαγές 
θέσεων) 

 
  

 
 

 

 Μεθοδολογία προπόνησης 
 U17-U18 / προοδευτική επίτευξη στόχων  



Αρχές επίθεσης 
 
 διείσδυση (1ος επιτιθέμενος) - feedback 
 
 επιθετική κάλυψη – υποστήριξη & επιθετική αλληλοκάλυψη – στήριξη (2ος επιτιθέμενος) 

 
 δομή της ομάδος & κινητικότητα (3ος επιτιθέμενος) - σε σχέση με το χώρο του παιχνιδιού 

 
 ιδέες ομάδος μέσα από : παρατήρηση παιχνιδιού, δημιουργία «ευκαιριών» για την ομάδα σε όλο το γήπεδο  

 
Αρχές άμυνας 
 
 καταστολή (1ος αμυνόμενος) - feedback 
 
 αμυντική κάλυψη – (2ος αμυνόμενος) 

 
 ισορροπία (3ος αμυνόμενος)  

 
 δομή της ομάδος & αυτοσυγκέντρωση – προσήλωση σε αμυντικά καθήκοντα σε σχέση με το χώρο του παιχνιδιού  

 
 ιδέες ομάδος μέσα από: τεχνικές επιθετικής άμυνας, τεχνικές προσχεδιασμένης άμυνας, «παγίδες»  

 
  

 
 

 
 

 Μεθοδολογία προπόνησης 
 U19 - U20 / προοδευτική επίτευξη στόχων  



Πρόσθετα 
εργαλεία 

Σημεία προσοχής / εμβάθυνση 

Στατικές φάσεις: έμφαση μεγάλη (εσωτερική 
χρήση)/επιμονή γιατί έχουμε δυνατότητα επαναλήψεων  

Τερματοφύλακες – Αρχές προπόνησης – ασκήσεις - 
Συσχέτιση με την ομάδα 

Ατομική βελτίωση /Οργάνωση πλαισίου λειτουργίας :  

 α. Π.Α.Ε  

β. Ε.Π.Σ  

 Μεθοδολογία προπόνησης 
 U13 – U20  



Στατικές 
φάσεις 

Αράουτ: αυτοματισμοί σε 2η & 3η ζώνη (ατομικά, σε 
γκρουπ & ομαδικά) / ιδέες προπονητή επιτεύξιμες 

Κόρνερ: κίνηση παίκτη από τον ΤΦ προς έξω/κίνηση 
παίκτη έξω από περιοχή για άλμα / σκριν / αντεπιθέσεις 

σε αμυντικά κόρνερ / το ίδιο χτύπημα-άλλος παίκτης πάει 
όμως στο σημείο άλματος / ιδέες προπονητή επιτεύξιμες 

Φάουλ: πολλές επαναλήψεις / ριμπάουντ / άμεσα και 
έμμεσα / ιδέες προπονητή επιτεύξιμες 

Ελεύθερα τερματοφύλακα / παικτών : 2η μπάλα/ 
συνοχή ομάδος / υποστήριξη 

 Μεθοδολογία προπόνησης 
 U13 – U20  



Ασκησιολόγιο  

ΓΚΡΟΥΠ 1  
 - Προθέρμανση / Τεχνική 

- Ταχύτητες  
- Τεχνική θέσεων 

- Τακτική θέσεων (ενδεικτικά σενάρια επίθεσης – άμυνας) 

ΓΚΡΟΥΠ 2 
- Ασκήσεις για ατομική / υποομαδική τακτική θέσεων 

- Ασκήσεις κατοχής / μεταφοράς / μετάβασης  

ΓΚΡΟΥΠ 3 
- Ασκήσεις 1ης ζώνης (άμυνα – επίθεση) 
- Ασκήσεις 2ης ζώνης (άμυνα – επίθεση) 
- Ασκήσεις 3ης ζώνης (άμυνα – επίθεση)  

ΓΚΡΟΥΠ 4 
- Αγωνιστικά παιχνίδια 

- Ολοκλήρωση ενεργειών  

 Μεθοδολογία προπόνησης U13 – U20  



ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ 



ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ 

Οργάνωση:  

 10 -12 παίκτες / εξοπλισμός 
συντονισμού 

Στόχος:  

 συντονισμός, τεχνική, κινητική 
μάθηση / skills & coordination 
/ αερόβια μεσαίας έντασης με 
δυναμικά στοιχεία 

Περιγραφή:  

 O A ένα δύο με τον Β και τον Γ 
διαδοχικά, πάσα στον Δ., ο Δ 
πάσα στον Ε. Κάθε φορά μετά 
την ενέργεια με την μπάλα ο 
παίκτης εκτελεί συντονιστική 
κίνηση σε στεφάνια, σε 
κώνους, σε ομοιώματα / 
συνεχόμενο παιχνίδι / 3’- 4’ 

 

Παραλλαγή: 

  



ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ 

Οργάνωση:  

 8-10 παίκτες / εξοπλισμός 
συντονισμού 

Στόχος:  

 συντονισμός, τεχνική, κινητική 
μάθηση / skills & coordination / 
αερόβια μεσαίας προς υψηλής 
έντασης με δυναμικά στοιχεία 

Περιγραφή:  

 O A πάσα στον Γ,ο Γ πάσα στον 
Β, ο Β πάσα στον Δ, ο Δ ντρίπλα 
και γρήγορο οδήγημα. Κάθε 
φορά μετά την ενέργεια με την 
μπάλα ο παίκτης εκτελεί 
συντονιστική κίνηση σε 
στεφάνια, σε κώνους, σε 
ομοιώματα / συνεχόμενο 
παιχνίδι / 3’ - 4’ 

 

Παραλλαγή: παίκτης Ε αντί για 
ομοίωμα ως παθητικός 
αντίπαλος στον Δ 

  



ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ 

Οργάνωση:  

 7 παίκτες / 4 κώνοι 

Στόχος:  

 κατοχή μπάλας 5ν2 /μαζί με 
συντονισμό 

Περιγραφή:  

 παιχνίδι 5 ν 2 το ένα γκρουπ και 
ασκήσεις συντονισμού 

           (πάσα – κίνηση, προσποιήσεις, 
τεχνική τρεξίματος) το άλλο 
γκρουπ 

Παραλλαγή: 

  



Οργάνωση:  

 6 παίκτες / 4 κώνοι 

Στόχος:  

 κατοχή μπάλας 4ν2 / βασική 
τεχνική και τριγωνικές σχέσεις 

Περιγραφή:  

 οι 4 παίκτες στη μέση κάθε 
πλευράς και όχι στις γωνίες/ 
χωρισμένοι σε ζευγάρια οι 
παίκτες οπότε μπαίνει μέσα 
όποιος κάνει λάθος και το 
ζεύγος του / με 1 ή 2 επαφές 
το παιχνίδι, συνεχή μετακίνηση 
δεξιά αριστερά για να έχει 3 
λύσεις ο κάτοχος μπάλας 

Παραλλαγή: 

  

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ 

4 ν 2 



Οργάνωση:  

 7 παίκτες / 4 κώνοι 

Στόχος:  

 κατοχή μπάλας 5ν2 / κατοχή 
και τριγωνικές σχέσεις με 
παιχνίδι μίας επαφής 

Περιγραφή:  

 4 παίκτες εξωτερικά και ένας 
μέσα ως συνδετικός κρίκος  

          (μεσαίος χαφ) / εξέρχεται ο πιο 
παλιός από μέσα κάθε φορά 
που γίνεται λάθος / με 1 
επαφή το παιχνίδι  

Παραλλαγή: 

  

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ 



Οργάνωση:  

 10 παίκτες / 4 κώνοι 

Στόχος:  

 κατοχή μπάλας 7ν3 / κατοχή 
και τριγωνικές σχέσεις 

Περιγραφή:  

 6 παίκτες εξωτερικά και ένας 
μέσα ως συνδετικός κρίκος 
(μεσαίος χαφ) / εξέρχεται ο πιο 
παλιός από μέσα κάθε φορά 
που γίνεται λάθος / 1 ή 2 
επαφές το παιχνίδι  

Παραλλαγή: σταθερές 3 τριάδες και 
μετράμε σύνολο από 
αποσπάσεις ανά τριάδα  

  

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ 



ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ 

Οργάνωση:  

 8-12 παίκτες/8 ομοιώματα ή 
στικ/κώνοι 

Στόχος:  

 οδήγημα και ντρίπλα υπό 
πίεση χρόνου και χώρου 

Περιγραφή:  

 οι παίκτες συνεχόμενα τρέχουν 
με την μπάλα και περνάνε 
απέναντι μέσα από τα πιατάκια 
αφού κάνουν ντρίπλα διπλής 
κατεύθυνσης στα ομοιώματα/ 
συνεχής ροή,υψηλή ταχύτητα 

Παραλλαγή: 

  



ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ 

Οργάνωση:  

  9 -12 παίκτες / τρίγωνο με ή 
χωρίς πιατάκια 

Στόχος:  

 υποδοχή - μεταφορά και πάσα 
σε 1ο χρόνο / συντονισμός με 
μπάλα σε μικρό χώρο / με 2 
επαφές κάθε φορά ο παίκτης 

Περιγραφή:  

 κάθε φορά που πασάρει ο 
παίκτης πάει για παθητική 
άμυνα πάνω στον παίκτη που 
έδωσε την μπάλα 

Παραλλαγή:  

           την μπάλα την παίρνει με το 
δεξί εσωτερικό ο παίκτης αλλά 
από τη δεξιά πλευρά / με το 
έξω δεξί από δεξιά και πασάρει 
με δεξί κοκ. 

  



ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ 

Οργάνωση:  

 3-6 παίκτες / 4 σημεία 

Στόχος:  

 ταχύτητα – κινητικότητα – ένα 
δύο 

Περιγραφή:  

 διπλό ένα δύο σε μέγιστη 
ταχύτητα για τον παίκτη που 
αρχίζει την άσκηση και αλλαγή 
θέσεων / με τα μπλε οι 
μετακινήσεις των Α και Γ, με τα 
κόκκινα η μετακίνηση του Β 

Παραλλαγή: 

  



ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ 

Οργάνωση:  

 6-10 παίκτες/4 σημεία 

Στόχος:  

 έντονο  passing  game σε 
ρόμβο και θέσεις  

Περιγραφή:  

 Α-Β-Α-Γ-Β-Δ-Γ-Δ και γρήγορο 
οδήγημα / έμφαση στο 
ξεμαρκάρισμα από τα 
ομοιώματα 

Παραλλαγή: 

  



ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ 

Οργάνωση:  

 8 παίκτες / 1 ή 2 μπάλες 

Στόχος:  

 συνεργασίες 3 παικτών και 
overlap 

Περιγραφή:  

 συνεχόμενες κινήσεις overlap 
και συνεργασία 3 παικτών/ οι 
παίκτες αλλάζουν με τους 
απέναντί τους μόνο/ μετά από 
3’ αλλαγή θέσεων 

Παραλλαγή: 

 αντί για πάσα ο παίκτης που 
έκανε την κίνηση στην πλάτη 
και πήρε την μπάλα κάνει 
οδήγημα μέχρι το απέναντι 
σημείο 



ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ 

Οργάνωση:  

 8 παίκτες / 1 μπάλα 

Στόχος:  

 συνεχόμενα ένα-δύο με 
παθητικό αντίπαλο / ροή – 
κίνηση – ένα δύο 

Περιγραφή:  

 ο παίκτης που πασάρει στο 
κέντρο του κύκλου πάει για 
παθητική άμυνα όπου 
πασάρει/ ο παίκτης που 
λαμβάνει πάσα πρέπει να έχει 
2 επιλογές δεξιά και αριστερά 
του και παίζει γρήγορα το ένα 
δύο με έναν από αυτούς/ όλα 
με μία επαφή 

Παραλλαγή: 

  



ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ 

Οργάνωση:  

 14 παίκτες / μπάλες/ 10 
σημεία 

Στόχος:  

 βελτίωση της πρώτης επαφής, 
εξάσκηση στο overlap 

Περιγραφή:  

 O παίκτης στην θέση Α δίνει 
πάσα στον παίκτη στην θέση Ε. 
Ο παίκτης Ε δίνει πάσα στον 
παίκτη Γ και αυτός δίνει στον 
παίκτη Δ που κάνει overlap. O 
παίκτης Δ δίνει πάσα στον 
παίκτη Η και αυτός στον παίκτη 
Ζ και η άσκηση ξαναρχίζει προς 
την απέναντι πλευρά / 
αμοιβαίες μετακινήσεις όλων 
των παικτών 

Παραλλαγή: 

 Η άσκηση εκτελείται με 2 
μπάλες  

 



ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ 

Οργάνωση:  

 10-12 παίκτες / ρόμβος/ 4 
ομοιώματα / 6 μπάλες 

Στόχος:  

 ένα δύο - κίνηση, ακρίβεια 
πάσας 

Περιγραφή:  

 με τη χρήση ομοιωμάτων 
δίνουμε έμφαση στην ακρίβεια 
της πάσας και στο καλύτερο 
ξεμαρκάρισμα 

Παραλλαγή: 

  



ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ 

Οργάνωση:  

 10-12 παίκτες / ρόμβος/ 4 
ομοιώματα / 6 μπάλες 

Στόχος:  

 ένα δύο – εσωτερική κίνηση, 
ακρίβεια πάσας 

Περιγραφή:  

 εκμάθηση της εσωτερικής 
κίνησης χωρίς την μπάλα / με 
τη χρήση ομοιωμάτων δίνουμε 
έμφαση στην ακρίβεια της 
πάσας και στο καλύτερο 
ξεμαρκάρισμα 

Παραλλαγή: 

  



ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ 

Οργάνωση:  

 10-12 παίκτες / 6 μπάλες 

Στόχος:  

 ένα δύο – εσωτερική κίνηση, 
ακρίβεια πάσας/ παθητικός 
αντίπαλος 

Περιγραφή:  

 εκμάθηση της εσωτερικής 
κίνησης χωρίς την μπάλα / με 
τη χρήση παθητικού παίκτη 
δίνουμε έμφαση στο καλύτερο 
ξεμαρκάρισμα και στο 
ρεαλισμό 

Παραλλαγή: 

  



ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ 

Οργάνωση:  

 9 παίκτες / 4 ομοιώματα / 2 
μπάλες 

Στόχος:  

 ένα δύο – εσωτερική κίνηση, 
συνεργασία 3 παικτών σε 
μικρό χώρο/ επικοινωνία 

Περιγραφή:  

          εσωτερική κίνηση με πλάτη 
χωρίς την μπάλα / ο Β μετά την 
πίσω πάσα στον Α κλείνει 
μέσα,περιστρέφεται και παίζει 
ένα-δύο με τον C κοκ. 

Παραλλαγή: 

  



ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ 

Οργάνωση:  

 7- 9 παίκτες / 3 ομοιώματα / 2 
μπάλες 

Στόχος:  

 ένα δύο – εσωτερική κίνηση, 
συνεργασία 3 παικτών σε 
μικρό χώρο/ επικοινωνία 

Περιγραφή:  

  εσωτερική κίνηση με μέτωπο 
χωρίς την μπάλα / ο Α μετά την 
πίσω πάσα του Β παίζει πάσα 
σε 3ο παίκτη σε μικρό χώρο 
στον C κοκ./ και οι 2 ζητάνε σε 
κάθε γωνία κάθε φορά (πχ και 
ο Β και ο C) 

Παραλλαγή: 

  



ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ 

Οργάνωση:  

 7- 9 παίκτες / 3 ομοιώματα / 1-
2 μπάλες 

Στόχος:  

 ένα δύο – εσωτερική κίνηση, 
συνεργασία 3 παικτών σε 
μικρό χώρο με παραλλαγή σε 
κάθε γωνία/ επικοινωνία – 
κινητική μάθηση 

Περιγραφή:  

  ο Α - Β - Α- C - Β - D - C - D- E –
D – F ο οποίος οδηγεί γρήγορα 
προς την αφετηρία 

Παραλλαγή: 

  

Α 

Β 

C 

D 
E 

F 



ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ 

Οργάνωση:  

 10-14 παίκτες / 8 σημεία / 6 
μπάλες 

Στόχος:  

 απλές πάσες με έμφαση στη 
διαγώνια πάσα και υποστήριξη 
στα πλάγια 

Περιγραφή:  

 έμφαση στην παράδοση – 
παραλαβή / στις 2 δυνατές 
πάσες (1, 3) / στην μέσα κίνηση 

Παραλλαγή: 

  



ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ 

Οργάνωση:  

  16-18 παίκτες / 8 μπάλες/ 6 
σημεία. 

 Στόχος:  

 μικρή μεγάλη πάσα / συνδυαστικό 
παιχνίδι. 

Περιγραφή:  

 διπλή πάσα, διαγώνια πάσα 2 
φορές επιστροφή στην αρχική θέση 
για τον 6ο παίκτη / έμφαση στην 
σημασία της πίσω πάσας τακτικά.  

Παραλλαγή: 

 ο 6ος παίκτης την παίρνει από τον 
5ο στην τελευταία πάσα της 
άσκησης και όχι από τον 4ο  



ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ 

Οργάνωση:  

 20 παίκτες / 6 σημεία 

Στόχος:  

 συνδυαστικό παιχνίδι με 
διάφορα τεχνικοτακτικά 
στοιχεία και αλλαγή παιχνιδιού 

Περιγραφή:  

 μικρές γρήγορες πάσες και 
αλλαγή παιχνιδιού και πάλι 
μικρές γρήγορες πάσες και 
συνδυασμοί 

Παραλλαγή: 

  



ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ 

Οργάνωση:  

 8-10 παίκτες / ρόμβος / 4 
μπάλες 

Στόχος:  

 συνδυαστικό παιχνίδι μικρών 
χώρων 

Περιγραφή:  

 οι παίκτες εκτελούν άλλη 
συνδυαστική άσκηση από τη 
μια πλευρά και διαφορετική 
από την απέναντι πλευρά 

Παραλλαγή: 

  



ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ 

Οργάνωση:  

 6 σημεία / 8-10 παίκτες.  

Στόχος:  

  ένα δύο, παιχνίδι πασών, 
ομοιογένεια 

Περιγραφή:  

 Ο Α πασάρει στον Β ο οποίος 
παίζει 1-2 με τον Γ και στη 
συνέχεια πασάρει στον Δ. Ο Δ 
παίζει 1-2 με τον Ε και πασάρει 
στον Ζ. Ο Ζ παίζει με τη σειρά 
του 1-2 με τον Ε και στη 
συνέχεια οδηγεί την μπάλα 
στην αφετηρία. 

 Οι παίκτες αλλάζουν θέσεις 
διαδοχικά.  

Παραλλαγή: 

  



ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ 

Οργάνωση:  

 8-10 παίκτες / 2-4 ομοιώματα / 
5 σημεία 

Στόχος:  

 συνδυαστικό παιχνίδι με 
στοιχεία πίσω πάσας, ένα δύο, 
μίας επαφής, overlap 

Περιγραφή:  

 Α-Β-Α-Γ-Δ-Γ-Ε πάρσιμο μέσα 
και πάσα στον Δ που κάνει 
overlap/ έμφαση στην 
ταχύτητα εκτέλεσης και στο 
συγχρονισμό / έμφαση στην 
διαφορετική κάθε φορά πάσα 

Παραλλαγή: 

  



ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ 

Οργάνωση:  

 8 -10 παίκτες / 4 μπάλες / 

Στόχος:  

 συνδυαστικό παιχνίδι έμφαση 
σε 3ο παίκτη 

Περιγραφή:  

 Α-Β-Α-Δ-Γ-Ε-Δ-Ε και αυτός 
οδήγημα/ άσκηση με διάφορα 
στοιχεία(εσωτερική 
κίνηση,διαπέραση,3ος παίκτης, 
ένα δύο) 

Παραλλαγή: 

  



ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ 

Οργάνωση:  

 8-10 παίκτες / 5 σημεία 

Στόχος:  

 συνδυαστικό παιχνίδι με 
στοιχεία πίσω πάσας, μίας 
επαφής, αλλαγής θέσεων, 
πολυδραστικότητας 

 

Περιγραφή:  

 Α-Β-Α (άλλαξαν θέση Γ με Δ) – 
Δ-Β-Γ-Δ-Ε-Δ-Ε και ο Ε οδήγημα 
στην αφετηρία / έμφαση στο 
συγχρονισμό του Γ και Δ οι 
οποίοι με την έναρξη της 
άσκησης αλλάζουν θέση 
μεταξύ τους/ παίκτης κλειδί ο 
παίκτης Δ που κάνει πολλές 
ενέργειες με –χωρίς την μπάλα 

Παραλλαγή: 

  



ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ 

Οργάνωση:  

 4-6 παίκτες / 2-4 ομοιώματα/ 
ΠΡ με μπάλες 

Στόχος:  

 συνδυαστική τεχνική σε υψηλή 
ένταση (περίοδος πολλών 
ημερών) 

Περιγραφή:  

 ξεμαρκάρισμα,υποδοχή από 
πάσα του ΠΡ,γρήγορο 
οδήγημα,στροφή 180ο σε 
ομοιώμα,ένα δύο και πάσα σε 
3ο παίκτη,ένα δύο ο 2ος με τον 
3ο παίκτη,γρήγορο οδήγημα 
και ο 3ος παίκτης/ έμφαση στην 
ταχύτητα εκτέλεσης/μικρός ο 
χώρος εκτέλεσης της άσκησης, 

Παραλλαγή: 

  



ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΣΕΩΝ 

Οργάνωση:  

 10-20 παίικτες στις θέσεις τους 

Στόχος:  

 κινητική μάθηση στη θέση 
κάθε παίκτη 

Περιγραφή:  

 ασκήσεις κινητικής μάθησης 
που σχετίζονται με 
ξεμαρκάρισμα-μαρκάρισμα-
κίνηση στο χώρο- αλλαγή 
ρυθμού-αλλαγή ποδιού-
προσποίηση για αράουτ-
πτώση και άρση-άλμα και 2η 
κίνηση κλπ/ με μπάλα ή χωρίς 
μπάλα 

Παραλλαγή: 

 όλες οι παραλλαγές άμυνας 
επίθεσης, διαδρομών  

 



ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΣΕΩΝ 

Οργάνωση:  

 10-20 παίκτες στις θέσεις τους 

Στόχος:  

 συνοχή γραμμών  

Περιγραφή:  

 ασκήσεις κινητικότητας και 
προθέρμανσης γενικότερα 
χωρίς να χαλάνε οι αποστάσεις 
και οι γραμμές μεταξύ των 
παικτών/ αλλαγή ρυθμού 

Παραλλαγή: 

 όλες οι παραλλαγές άμυνας 
επίθεσης, διαδρομών  

 



ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΣΕΩΝ  

Οργάνωση: 10-20 παίκτες 

  

Στόχος:  

 συνοχή & μετακινήσεις / 
επιθετικό πλάτος / μετάβαση 

Περιγραφή:  

          συγχρονισμός επιθετικής και 
αμυντικής συνοχής / ασκήσεις 
μετάβασης σε αρχική μορφή 
και στην προθέρμανση 

  

Παραλλαγή: 

  



ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΣΕΩΝ 

Οργάνωση:  

 10-20 παίικτες στις θέσεις τους 

Στόχος:  

 ταχύτητες στη θέση κάθε 
παίκτη  

Περιγραφή:  

 ασκήσεις ταχύτητας με μπάλα 
ή χωρίς μπάλα με ρουτίνες ανά 
θέση / ορίζουμε επαναλήψεις 
– αποστάσεις (επιτρέπεται 
διαφοροποίηση στα μέτρα) 

Παραλλαγή: 

  

 



ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ  

Οργάνωση:  

 10-20 παίκτες σε ζευγάρια 

Στόχος:  

 ταχύτητες με διπλή επιλογή και 
παιδαγωγική –συναγωνιστική 
κατεύθυνση 

Περιγραφή:  

 ασκήσεις ταχύτητας χωρίς 
μπάλα, μετά από απλή άσκηση 
συντονισμού προσπάθεια για 
προσποίηση και σπριντ χωρίς 
να τον αγγίξει ο ‘’αντίπαλος’’  

Παραλλαγή: 

  

 



ΤΕΧΝΙΚΗ – ΤΑΚΤΙΚΗ ΘΕΣΕΩΝ 



ΤΕΧΝΙΚΗ – ΤΑΚΤΙΚΗ ΘΕΣΕΩΝ/επίθεση 

Οργάνωση:  

 10 παίκτες / 2 μπάλες  

  

Στόχος:  

 επιθετική συνοχή ομάδας  

Περιγραφή:  

 επιθετική συνοχή ομάδας που 
ξεκινάει από 5ν0 με 2 μπάλες και 
καταλήγε σε 10 ν 0 με μία μπάλα / 
έμφαση σε συνεχείς και γρήγορες 
πάσες με σταθερά μοτίβα αρχικά 
και με 2-3 σενάρια σε 2ο επίπεδο 

  

Παραλλαγή: 

 2 πλευρές χωριστά αλλά οι φορ ή οι 
αμυντικοί χαφ αλλάζουν κάθε φορά 
πλευρά συμμετέχοντας στο παιχνίδι 
πασών και των 2 γκρουπ 

 



ΤΕΧΝΙΚΗ – ΤΑΚΤΙΚΗ ΘΕΣΕΩΝ/επίθεση 

Οργάνωση:  

 10-20 παίκτες 

Στόχος:  

 επιθετική συνοχή-κατοχή - 
ανάπτυξη/ τεχνική θέσεων 

Περιγραφή:  

 passing game θέσεων (παραλλαγές 
στην συνεργασία των 5 παικτών) 

 α. αμυντικοί 
 β. επιθετικοί  
 γ. συνδυασμό και των δυο γραμμών 

με μία μπάλα 

Παραλλαγή:  

 με το σύνθημα του προπονητή 
αλλάζουν μπάλα οι 2 πεντάδες / οι 2 
πεντάδες είναι τοποθετημένες έξω 
από τη μεγάλη περιοχή η μία, στο 
κέντρο η άλλη.Με το σύνθημα 
αφήνουν την μπάλα τους και 
μετατοπίζονται η 1η ομάδα στο 
κέντρο και η 2η στην απέναντι 
μεγάλη περιοχή.Εκεί παίρνουν τις 
αντίστοιχες μπάλες και συνεχίζουν 

  



ΤΕΧΝΙΚΗ – ΤΑΚΤΙΚΗ ΘΕΣΕΩΝ/επίθεση 

Οργάνωση: 

 10-20 παίκτες 

  

Στόχος:  

 επιθετική συνοχή-κατοχή / 
τεχνική θέσεων 

 

  

Περιγραφή:  

 τεχνική θέσεων με πολλές 
πάσες και συνδυαστικό 
γρήγορο παιχνίδι/ συνεχόμενες 
αλλαγές θέσεων των ακραίων 
μεταξύ τους/μεταφορά μπάλας 
συνέχεια από τη μία στην άλλη 
πλευρά και από τη μία στην 
άλλη περιοχή 

Παραλλαγή: 

  



ΤΕΧΝΙΚΗ – ΤΑΚΤΙΚΗ ΘΕΣΕΩΝ/ επίθεση 

Οργάνωση:  

 8-16 παίκτες / 1 ΤΦ 

  

Στόχος:  

 8 ν 0 συγχρονισμοί και 
συνδυαστικές κινήσεις / 
ανεβάσματα με μπάλα για τους 
χαφ /κινήσεις έξω από την 
περιοχή απέναντι σε 3 
ομοιώματα ή παθητικούς 
αντιπάλους 

Περιγραφή:  

 γρήγοροι συνδυασμοί και 
έμφαση σε συγχρονισμό 2 
κινήσεων 2 συμπαικτών ή 2 
κινήσεων του ίδιου παίκτη ή 
οδηγήματα παικτών στο χώρο 

  

Παραλλαγή: 

  



ΤΕΧΝΙΚΗ – ΤΑΚΤΙΚΗ ΘΕΣΕΩΝ/ επίθεση 

Οργάνωση:  

 16+3 παίκτες/ ΠΡ / 2 ΤΦ 

  

Στόχος:  

 8 ν 1 με 2 μπάλες / 
τοποθετήσεις περιοχής με 1 
αντίπαλο 

Περιγραφή:  

 γρήγορο συνδυαστικό παιχνίδι 
και μεταφορά παιχνιδιού / 8 
παίκτες χωρίς στόπερ / 2 
σέντρες (μία από μπακ και μία 
από ακραίο επιθετικό της ίδιας 
πλευράς) 

  

Παραλλαγή: 

  



Οργάνωση:  

 10 – 20 παίκτες / 2 ΤΦ  

  

Στόχος:  

 8 ν 0 σενάριο με παιχνίδι χωρίς 
συμμετοχή των στόπερ 

 

Περιγραφή:  

 3-4 σενάρια επίθεσης χωρίς τη 
συμμετοχή των στόπερ / έμφαση 
στην λειτουργία σεναρίων – 
εκπαίδευση στην αντίθετη 
τοποθέτηση των ακραίων μπακ και 
εξτρέμ 

  

Παραλλαγή: 

  

ΤΕΧΝΙΚΗ – ΤΑΚΤΙΚΗ ΘΕΣΕΩΝ/επίθεση 



Οργάνωση:  

 8 -10 παίκτες / 2 ΤΦ  

  

Στόχος:  

  βελτίωση σε θέση για μπακ & 
ακραίο επιθετικό (σέντρες) 

 

Περιγραφή:  

 3-4 σενάρια επίθεσης / έμφαση 
στην λειτουργία σεναρίων – 
εκπαίδευση στην αντίθετη 
τοποθέτηση των ακραίων μπακ και 
εξτρέμ /έμφαση στην ποιότητα και 
στη μορφή της σέντρας 

 

Παραλλαγή: 

  

ΤΕΧΝΙΚΗ – ΤΑΚΤΙΚΗ ΘΕΣΕΩΝ/επίθεση 



ΤΕΧΝΙΚΗ – ΤΑΚΤΙΚΗ ΘΕΣΕΩΝ/επίθεση 

Οργάνωση:  

 10 – 20 παίκτες / 2 ΤΦ  

  

Στόχος:  

 5 ν 0 σενάριο με χτίσιμο παιχνιδιού 
και πλαγιοκόπηση 

 

Περιγραφή:  

 σενάριο επίθεσης 5 παικτών / φορ 
και επιθετικό χαφ χωριστά σε 
πλευρά / 2 φορ στην άσκηση 
υποχρεωτικά / διαφορετικές 
κινήσεις των ακραίων παικτών στις 
2 πλευρές 

  

Παραλλαγή: 

  



ΤΕΧΝΙΚΗ – ΤΑΚΤΙΚΗ ΘΕΣΕΩΝ/επίθεση 

Οργάνωση:  

 10 – 20 παίκτες / 2 ΤΦ  

Στόχος:  

 10 ν 0 σενάριο με άμεσο παιχνίδι 
με επιθετικούς χωρίς συμμετοχή 
των χαφ  

Περιγραφή:  

 σενάριο επίθεσης χωρίς τη 
συμμετοχή των 3 χαφ / πάσα σε 
φορ γρήγορο πέρασμα των χαφ 
στην επιθετική ζώνη / έμφαση στις 
τοποθετήσεις και των 11 παικτών 
καθώς και στη δημιουργία 2 ζωνών 
πρόληψης 

  

Παραλλαγή:  

 5 συγκεκριμένα σενάρια ανάπτυξης 
στην 1η ζώνη, 5 σενάρια κατοχής 
στη 2η ζώνη, 5 σενάρια 
ολοκλήρωσης στην 3η ζώνη 

  



ΤΕΧΝΙΚΗ – ΤΑΚΤΙΚΗ ΘΕΣΕΩΝ/επίθεση 

Οργάνωση:  

 10-20 παίκτες 

  

Στόχος:  

 συνοχή & μετακινήσεις / 
επιθετικό πλάτος & αμυντική 
συνοχή / επιθετική μετάβαση 

Περιγραφή:  

 συγχρονισμός επιθετικής και 
αμυντικής συνοχής / έπειτα 
από 4-5 επαναλήψεις άνοιγμα- 
κλείσιμο γρήγορη επίθεση και 
ολοκλήρωση  

Παραλλαγή: 

  



ΤΕΧΝΙΚΗ – ΤΑΚΤΙΚΗ ΘΕΣΕΩΝ/άμυνα 

Οργάνωση:  

 10-20 παίκτες 

  

Στόχος:  

 συνοχή & μετακινήσεις στη 2η 
ζώνη/ αμυντική συνοχή 
/επιθετική μετάβαση 

Περιγραφή:  

 συγχρονισμός αμυντικής 
συνοχής & μετάβασης / έπειτα 
από 2-3 επαναλήψεις με 
μετακινήσεις και πίεση σε 
‘’παίκτη’’ που φωνάζει ο 
κόουτς, γρήγορη επίθεση και 
ολοκλήρωση με την αντίστοιχη 
μπάλα 

Παραλλαγή:  

 σε χώρους πιο μπροστά ή πιο 
πίσω (1η ή 3η ζώνη) 

  



ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ 



Ατομική τεχνική-τακτική σε θέση 

Οργάνωση:  

 8 παίκτες/ 2 ΤΦ / 2 εστίες 

Στόχος:  

 έντονη 4 ν 4 & 1ν1 σε νεκρές ζώνες 
/ υψηλή αερόβια - γαλακτική 

Περιγραφή:  

 παιχνίδι 4 ν 4 στη μεσαία ζώνη και 
προσπάθεια να περάσει κάθε 
ομάδα στην επιθετική ζώνη με 
ντρίπλα ή συνδυασμό και σχέση 
1ν1 στην επίθεση  

Παραλλαγή: 

 παραλλαγές στον αριθμό των 
παικτών που περνάνε στην 
επιθετική ζώνη είτε αμυνομένων 
είτε επιτιθέμενων 



ΥΠΟΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ 



ΥΠΟΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ/ φάση άμυνας 

Οργάνωση: 

 8,7 ή 6 παίκτες / με ή χωρίς ΤΦ 

  

Στόχος:  

  τεχνικοτακτική θέσεων σε 
υποομάδες 

Περιγραφή:  

 παιχνίδια στη θέση τους – 
άμυνα –κέντρο- επίθεση / 
κατοχή ή ολοκλήρωση 
ενεργειών με έμφαση στους 
χώρους παιχνιδιού και σε 
σενάρια σχετικά με τη θέση 
τους και τις συνεργασίες 
μεταξύ των μελών μιας 
γραμμής 

  

Παραλλαγή: 

  



ΥΠΟΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ/ φάση άμυνας 

Οργάνωση:  

 ζώνες 5-8μ /16 παίκτες 

  

Στόχος:  

 4v4 άμυνα σε ευθεία γραμμή/ 
ατομική και υποομάδας 
τακτική 

Περιγραφή:  

 συγκέντρωση και πίεση στην 
μπάλα/διάσπαση αμυντικής 
τετράδας με γρήγορες πάσες/ 
οι τετράδες αλλάζουν θέση 
μεταξύ τους και οι παίκτες 
κάθε τετράδας επίσης  

  

Παραλλαγή: 

  



Οργάνωση:  

 8 παίκτες/ γήπεδο 25 Χ 30 μ.  

Στόχος:  

  οδήγημα μέσα από παιχνίδι.  

Περιγραφή:  

  4v4 με τελικές γραμμές / 
παιχνίδι 4v4 με στόχο το 
οδήγημα / γκολ μετράει αν ο 
παίκτης διαπεράσει την τελική 
γραμμή με την μπάλα / 
έμφαση να βρίσκουν παίκτη 
ξεμαρκάριστο κοντά στην 
τελική γραμμή και αυτός να 
κινείται με ταχύτητα με την 
μπάλα ή ντρίπλα και γρήγορο 
οδήγημα 

Παραλλαγή: 

 συρτή πάσα πίσω από την 
τελική γραμμή και γρήγορη 
κίνηση του συμπαίκτη στο 
χώρο 

ΥΠΟΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ/φάση επίθεσης 



ΥΠΟΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ/φάση επίθεσης 

Οργάνωση:  

 8 παίκτες / 2 ΤΦ / 4 μικρές 
εστίες 

 

Στόχος:  

 4 + ΤΦ ν 4+ ΤΦ 

 

Περιγραφή:  

 γκολ στις 2 εστίες, 
υποχρεωτικά από ΤΦ η μπάλα, 
ο ΤΦ υποστήριξη πάντα για 

  5 ν 4 παίζοντας με 1 επαφή 

 

Παραλλαγή:  

 πέρασμα με ντρίπλα μέσα στις 
2 πόρτες 

  



ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΗΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 



 ΚΑΤΟΧΗ/ χτίσιμο παιχνιδιού 

Οργάνωση:  

 8 παίκτες / 4 μικρές εστίες  

  

Στόχος:  

 παιχνίδι 4 ν 2 + 2 

 

Περιγραφή:  

 όποια ομάδα αποσπά μπάλα 
βάζει 2 τερματοφύλακες μέσα 
και από την ομάδα που τη 
χάνει πηγαίνουν 2 στις εστίες 
(σταθεροί για  κάποιο 
διάστημα , να μην αλλάζουν 
συνέχεια ) 

 

Παραλλαγή: παιχνίδι 5 ν 3 + 2 ή  

 6 ν 4 + 2 

  



ΚΑΤΟΧΗ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ  

Οργάνωση:  

 12 παίκτες 

Στόχος:  

 κατοχή και μεταφορά της 
μπάλας 

Περιγραφή:  

 4 + 2 v 4 + 2 απλή άσκηση 
κατοχής με υπεραριθμίες/ 
πόντος σε κάθε μεταφορά της 
μπάλας από στήριγμα σε 
στήριγμα 

Παραλλαγή: 

 οι εξωτερικοί παίκτες μπαίνουν 
μέσα όταν δέχονται την μπάλα 
και αυτός που τη δίνει παίρνει 
την θέση του. 



ΚΑΤΟΧΗ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ  

Οργάνωση:  

 16 παίκτες  

Στόχος:  

 κατοχή 6 ν 6 + 2 
στηρίγματα/ αλλαγή 
μετώπου-κάθετο παιχνίδι 

Περιγραφή:  

 μετράει ένας πόντος αν 
περάσει η μπάλα και από τις 
2 πλευρές 

Παραλλαγή:  

 να εισέρχεται μέσα ο 
παίκτης που παίρνει μπάλα 
και να εξέρχεται ο πασέρ 

 



ΚΑΤΟΧΗ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ  

Οργάνωση:  

 14 παίκτες / ΠΡ με μπάλες 

Στόχος:  

 παιχνίδι κατοχής σε θέσεις  

  5+2 ν 5+2 (συγκεκριμένες 
αλλαγές με τους εξωτερικούς 
παίκτες) 

Περιγραφή:  

 αλλάζουν με συγκεκριμένους 
παίκτες τα στηρίγματα (στην 
παρούσα εικόνα αλλάζουν ο 
μπακ με τον ακραίο επιθετικό 
μόνιμα άσχετα από ποιον πάει 
η μπάλα στο στήριγμα) 

Παραλλαγή: 

  



ΚΑΤΟΧΗ –ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΜΕΤΒΑΣΗ 

Οργάνωση:  

 13 παίκτες / 2 ορθογώνια 30 Χ 20 

Στόχος:  

 κατοχή 4 ν 4 και 3 μπαλαντέρ/ 
μεταφορά παιχνιδιού & μετάβαση  

Περιγραφή:  

 μεταφορά σε διπλανό χώρο με πάσα 
και πάλι παιχνίδι με την ίδια σχέση 
μετά από κάποιες πάσες ή με το 
σύνθημα του προπονητή/ παραμένει 
ένας παίκτης από κάθε ομάδα στον 
χώρο όταν η μπάλα μεταφέρεται 
απέναντι 

Παραλλαγή:  

 τελείωμα σε εστία με ΤΦ 

 



ΚΑΤΟΧΗ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ  

Οργάνωση:  

 8 παίκτες/ τετράγωνο 15Χ15 μ 
ή 20Χ20 μ 

Στόχος:  

 κατοχή σε θέσεις παιχνιδιού / 
ατομική βελτίωση 

Περιγραφή:  

 4+1 ν 3 κατοχή στις θέσεις που 
αγωνίζονται / σταθεροί οι 4 
στις πλευρές, ο εσωτερικός 
παίκτης συνεχώς κινείται και 
μοιράζει το παιχνίδι κάνοντας 
γωνίες με τους εξωτερικούς/ 
αν αποσπάσουν μπάλα οι 3 
γρήγορα ψάχνουν έξοδο με 
γρήγορο οδήγημα-ντρίπλα / 
ειδική εξάσκηση για μεσαία 
χαφ κυρίως 

Παραλλαγή: 

  



ΚΑΤΟΧΗ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ  

Οργάνωση:  

 9 παίκτες/ τετράγωνο 25Χ25 μ 
ή 20Χ20 μ 

Στόχος:  

 κατοχή σε θέσεις παιχνιδιού / 
ατομική βελτίωση 

Περιγραφή:  

 4+2 ν 3 κατοχή στις θέσεις που 
αγωνίζονται / σταθεροί οι 4 
στις πλευρές, οι εσωτερικοί 
παίκτες συνεχώς κινούνται και 
μοιράζουν το παιχνίδι 
κάνοντας γωνίες με τους 
εξωτερικούς/ αν αποσπάσουν 
μπάλα οι 3 γρήγορα ψάχνουν 
έξοδο με γρήγορο οδήγημα-
ντρίπλα / ειδική εξάσκηση για 
μεσαία χαφ κυρίως 

Παραλλαγή: 

  



ΚΑΤΟΧΗ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ  

Οργάνωση:  

 τετράγωνο 40 x 25m / 10 
παίκτες 

Στόχος:  

 κατοχή μπάλας και μετάβαση 

Περιγραφή:  

 5 v 3 + 2 / κατοχή μπάλας μέσα 
στο τετράγωνο / μόλις οι 
άσπροι κλέψουν μπάλα 
μπαίνουν 2 άσπροι μέσα και 
βγαίνουν 2 κόκκινοι και 
συνεχίζεται το παιχνίδι 5 v 3  

Παραλλαγή: 

  



ΚΑΤΟΧΗ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ  

Οργάνωση:  

 11 παίκτες / τετράγωνο 25Χ25 

  

Στόχος:  

 κατοχή 4 ν 4 ως 6ν6 με 3 
μπαλαντέρ 

Περιγραφή:  

 με ή χωρίς θέσεις όλοι (και οι 
μπαλαντέρ και οι 2 υποομάδες) 
/ ένα εσωτερικό στήριγμα και 2 
έξω από τις γραμμές κάθετα 

Παραλλαγή: 

  



ΚΑΤΟΧΗ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ  

Οργάνωση:  

15 παίκτες / 2 γήπεδα 15 Χ 10 μ. ή λίγο 
μεγαλύτερα 

Στόχος:  
  κατοχή και μεταφορά  παιχνιδιού  σε θέσεις 
 
Περιγραφή:  
 παιχνίδι κατοχής – μετάβασης      3ν3+2  
στηρίγματα σε 2 γήπεδα (2 τετράγωνα 
10Χ15m και σε απόσταση 3m μεταξύ τους. 
Παιχνίδι με στόχο την βελτίωση της κατοχής 
και της γρήγορης μεταφοράς του παιχνιδιού 
από το ένα τετράγωνο στο άλλο με την 
συνεργασία των 3 εσωτερικών και 1 
εξωτερικού παίκτη που δημιουργούν και 
αριθμητικό πλεονέκτημα. Σε θέσεις κάθε 
φορά . 

 
Παραλλαγή:  

 



ΚΑΤΟΧΗ -ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΜΕΤΑΒΑΣΗ  

Οργάνωση:  

12 παίκτες 

Στόχος:  

 κατοχή και μετάβαση σε μικρό χώρο 

Περιγραφή:  
 παιχνίδι κατοχής 5 ν 3+4, σε    αγωνιστικό χώρο 
20Χ15m. Η ομάδα που είναι κάτοχος της μπάλας 
(5 κόκκινοι παίκτες) προσπαθούν να 
κυκλοφορήσουν την μπάλα κάτω από την πίεση 
των 3 αμυντικών (μπλε παίκτες). Όταν η μπλε 
ομάδα κερδίσει στην κατοχή της την μπάλα , 
τότε συνεργάζεται με τα 4 εξωτερικά 
στηρίγματα και έτσι η σχέση 
 μετατρέπεται σε 3+4 ν 5. 

 

Παραλλαγή:  

το ίδιο με 7ν5 που εξελίσσεται σε 9ν7 ή από 8ν6 
σε 10ν8 

 



ΚΑΤΟΧΗ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ  

Οργάνωση:  

          12 παίκτες 

  

Στόχος:  

 5 ν 5 + 2 μπαλαντέρ /παιχνίδι 
κατοχής σε θέσεις 

Περιγραφή:  

 κατοχή μπάλας με 2 
υπεράριθμους παίκτες κοινούς 
και για τις 2 ομάδες 

Παραλλαγή: 

  



ΚΑΤΟΧΗ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ  

Οργάνωση:  

 18 παίκτες / πολλές μπάλες  

Στόχος:  

 κατοχή , τοποθετήσεις, 
γρήγορο παιχνίδι 

Περιγραφή:  

 6 ν 6 + 6 κοινά στηρίγματα/ 
έμφαση στην γρήγορη πάσα , 
στη μεταφορά παιχνιδιού και 
στην αντίληψη χώρου / με 2 
επαφές ή και με μία επαφή σε 
2η φάση της άσκησης  

Παραλλαγή: 

  



ΚΑΤΟΧΗ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ  

 Οργάνωση:  

            18 παίκτες / 3 εξάδες παικτών 

 Στόχος:  

          κατοχή και μεταφορά παιχνιδιού  

 Περιγραφή:  

      2 παιχνίδι κατοχής 6ν6 με 2  στηρίγματα σε    
κάθε γραμμή/ οι κόκκινοι μόλις συνδυαστούν 
με στήριγμα στην τελική γραμμή 
προσπαθούν να την περάσουν απέναντι 
μέσω των 2 μεσαίων στηριγμάτων- 
μπαλαντέρ και μεταφέρονται όλοι για το ίδιο 
παιχνίδι απέναντι 

 Παραλλαγή: τελείωμα σε εστία με ΤΦ 

 



Οργάνωση:  

          17 παίκτες 

  

Στόχος:  

 5 ν 5 + 2 μπαλαντέρ /παιχνίδι 
πίεσης και επιθετικής μετάβασης 
σε θέσεις 

Περιγραφή:  

 κατοχή μπάλας με 2 υπεράριθμους 
παίκτες, έμφαση στην πίεση των 
αμυνομένων και στην επιθετική 
μετάβαση με πάσα στο διπλανό 
χώρο . Απέναντι τρέχει για άμυνα η 
ομάδα που απώλεσε την μπάλα 

Παραλλαγή: 

  

ΚΑΤΟΧΗ –ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΜΕΤΑΒΑΣΗ 



Οργάνωση:  

          18 παίκτες  

  

Στόχος:  

 κατοχή και μετάβαση σε θέσεις  

Περιγραφή:  

 9 ν 6 + 3 / η κόκκινη ομάδα των 9 κρατάει 
την μπάλα στην κατοχή της στη σχέση 9ν6 
στις ζώνες 3 και 2/ μόλις την αποσπάσουν 
οι 6 την μεταφέρουν στις ζώνες 2 και 1 και 
μπαίνουν στο παιχνίδι οι 3 συμπαίκτες 
τους ενώ 3 κόκκινοι μένουν στη ζώνη 
3/εναλλαγή κατάστασης συνέχεια και 
πάντα οι αμυντικοί σε ετοιμότητα να 
γίνονται παίκτες υποστήριξης στην κατοχή 
μόλις αποκτά μπάλα η ομάδα τους 

Παραλλαγή: 

 διάφορες αριθμητικές σχέσεις   

           (10ν7 ή 9ν7 πχ) 

ΚΑΤΟΧΗ –ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΜΕΤΑΒΑΣΗ 



Οργάνωση:  

 20 παίκτες / 2 ενωμένοι χώροι 
περίπου 40 Χ 40  

  

Στόχος: 

  κατοχή με θέσεις και υπεραριθμία 
και μετάβαση 

Περιγραφή: 

 10 ν 7 + 3 / οι 10 κάνουν κατοχή 
μπάλας σε θέσεις και 
προσπαθούν με συνοχή να την 
κρατήσουν όσο περισσότερο 
χρόνο γίνεται / 1 πόντος κάθε 
φορά που γίνονται 10 πάσες/ αν 
την αποσπάσουν οι κόκκινοι 
γρήγορα πάσα απέναντι και 
αντίστροφα  τώρα 10 ν 7 

Παραλλαγή: 

  

ΚΑΤΟΧΗ –ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΜΕΤΑΒΑΣΗ 



ΚΑΤΟΧΗ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ  

Οργάνωση:   

         18 παίκτες / πολλές μπάλες 

Στόχος:  

 κατοχή σε θέσεις 8 ν 8 με 2 
μπαλαντέρ / σενάρια – 
ρουτίνες κατοχής μπάλας 

Περιγραφή: 

 σε σχηματισμό οι 2 ομάδες 
παίζουν και έχουν κάθε φορά 2 
παραπάνω παίκτες στην 
κατοχή/ ροή παιχνιδιού και 
συνοχή ομάδας 

Παραλλαγή: 

  



Οργάνωση:  

 20 παίκτες / 2 ΤΦ 

  

Στόχος:  

 συνδυασμός υποομαδικής και 
ομαδικής τακτικής / 
υποστήριξη – κατοχή – 
μεταφορά με την παρουσία και 
υποστήριξη-συμμετοχή των ΤΦ 

Περιγραφή:   

 10 ν 10 σε 3 ζώνες και κατοχή / 
μετράει γκολ με μεταφορά 
μπάλας και στις 3 ζώνες / 
παιχνίδι 4ν2 στα πλάγια και 
8ν6 στο κέντρο με κίνηση των 
παικτών στις διπλανές ζώνες 
κάθε φορά 

Παραλλαγή: 

  

ΚΑΤΟΧΗ –ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΜΕΤΑΒΑΣΗ 



ΚΑΤΟΧΗ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ/ 3η ζώνη  

Οργάνωση:  

 10-12 παίκτες 

Στόχος:  

          παιχνίδι κατοχής 5ν3 & 4ν2 στη 
μετάβαση ή παιχνίδι κατοχής 
4ν3 & 4ν2 στη μετάβαση 

 

Περιγραφή:  

 παιχνίδι κατοχής 5 ν 3 αρχικά & 
4 ν2 στη μετάβαση χωρίς φορ 
με προώθηση των παικτών από 
μέσα και overlap / γρήγορες 
και στοχευόμενες επιθέσεις με 
κάθετο παιχνίδι  

Παραλλαγή: 

  



ΚΑΤΟΧΗ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ/3η ζώνη  

Οργάνωση:  

 10-12 παίκτες 

 

Στόχος:  

 παιχνίδι κατοχής 5ν3 & 4ν2 στη 
μετάβαση ή παιχνίδι κατοχής 
4ν3 & 4ν2 στη μετάβαση 

Περιγραφή: 

 μπάλα στους 3 που 
προσπαθούν να την 
κρατήσουν/ μόλις αποσπάσει η 
ομάδα των 5, πάσα στους 
συμπαίκτες τους μπροστά και 
πέρασμα 2 κόκκινων / 
ολοκλήρωση ενέργειας σε 
σχέση 4ν2 

Παραλλαγή:  

 

  



ΚΑΤΟΧΗ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ/2η - 3η ζώνη  

Οργάνωση:  

 10-12 παίκτες 

Στόχος:  

 σε θέσεις παιχνίδι κατοχής 4ν3 
& στην εξέλιξη 2ν1 & 3ν3 στη 
μετάβαση 

Περιγραφή: 

 μπάλα στους 4 λευκούς που 
προσπαθούν να την περάσουν 
στο φορ/ μόλις περάσει η 
μπάλα,περνάει ένας λευκός και 
2ν1/συγχρόνως 2η πάσα από 
κόουτς στους  3 κόκκινους και 
απέναντι η σχέση 3ν3 με στόχο 
πέρασμα γραμμής 

Παραλλαγή:  

 

  



Οργάνωση: 

  γήπεδο με 2 εστίες με ΤΦ όπως    φαίνεται στο 
σχήμα. 

Στόχος: 

 παιχνίδι μικρού χώρου. 

Περιγραφή: 

παιχνίδι 5v5 + 2 στηρίγματα στο πλάτος. 

Παραλλαγή: 

 

ΚΑΤΟΧΗ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ/ παιχνίδια  



Οργάνωση: 

      γήπεδο με 4 μικρές εστίες όπως φαίνεται 
στο σχήμα. 

Στόχος:  

      παιχνίδι μικρού χώρου. 

Περιγραφή: 

      παιχνίδι 4v4 + 4 στηρίγματα στο πλάτος. 

 

 

ΚΑΤΟΧΗ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ / παιχνίδια  



ΚΑΤΟΧΗ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ/ παιχνίδια  

Οργάνωση:   

         14 παίκτες/ 2 ΤΦ 

Στόχος:  

           κατοχή και συνδυαστικό  
παιχνίδι με μεταβαλλόμενες 
βοήθειες 

Περιγραφή:   

          η μία ομάδα πλάγια 
στηρίγματα, η άλλη κάθετα / 
για να μετρήσει γκολ πρέπει να 
περάσει η μπάλα από ένα 
στήριγμα 

Παραλλαγή:  

           γκολ μόνο αν περάσει και από 
τα 2 στηρίγματα 

 



ΚΑΤΟΧΗ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ/ παιχνίδια  

Οργάνωση:  

 ½ γήπεδο μήκος ή 40μ. / 2 
εστίες /18 παίκτες/ 2ΤΦ 

Στόχος: 

           κατοχή και γκολ- παιχνίδι 
υπεραριθμίας / μετάβαση 

Περιγραφή:  

     παιχνίδι 6 ν 6 και 6 στηρίγματα 
(2 στηρίγματα επιθετικά 
κάθετα για κάθε ομάδα και 4 
πλάγια κοινά και για τις 2 
ομάδες) / με μία επαφή όλα τα 
στηρίγματα / το γκολ μετράει 
αν περνάει η μπάλα και από τις 
2 πλευρές και από ένα κάθετο 
στήριγμα 

Παραλλαγή: 

  

2-1-3 
σχηματισμό 



ΚΑΤΟΧΗ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ/ παιχνίδια  

Οργάνωση:  

      20 παίκτες / 2 ΤΦ  

Στόχος:  

     κατοχή και γκολ- γρήγορο παιχνίδι /   
μετάβαση 

Περιγραφή:  
      παιχνίδι 6+4 ν 6+4 στηρίγματα (με μία 

επαφή τα στηρίγματα)/ μετά την πάσα στα 
πλάγια στηρίγματα εισέρχεται ο εξωτερικός 
, εξέρχεται ο παίκτης που πάσαρε  

 

Παραλλαγή:  

     μόνο ο μπακ με τον αντίστοιχο ακραίο 
αλλάζουν από κάθε ομάδα κάθε φορά που 
πασάρουν έξω 



ΚΑΤΟΧΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ/ παιχνίδια  

Οργάνωση:  

         12 παίκτες / 2 ΤΦ 

  

Στόχος:  

          κατοχή / ανάπτυξη - μεταφορά 
μπάλας από άμυνα σε επίθεση 

Περιγραφή:   

           με θέσεις : 3ν2,2ν1, 3ν3 ή 4ν3 
στις 3 ζώνες αντίστοιχα , 
περνάει παίκτης στη μεσαία 
ζώνη για 2ν1 και 1 ή 2 για 4ν3 
στην 3η ζώνη  

Παραλλαγή: 

  



ΚΑΤΟΧΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ/ παιχνίδια  

Οργάνωση:  

         12 παίκτες / 2 εστίες / 2 ΤΦ 

  

Στόχος:  

           παιχνίδι 6ν6 με ζώνες. 
2ν1+3ν3+1ν2.  

Περιγραφή:  

          build up, υπεραριθμία σε κάθε 
ζώνη με πέρασμα ενός παίκτη 
από την 1η στη 2η ζώνη (4ν3 
στη μεσαία) και 2 παικτών από 
τη 2η στην 3η ζώνη (3ν2)/ 
προτιμάμε τα 3 χαφ στη 
μεσαία ζώνη και τα 2 στόπερ 
πίσω 

 

  

Παραλλαγή: 

  



ΚΑΤΟΧΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ/ παιχνίδια  

Οργάνωση:  

         14 παίκτες / 2 εστίες / 2 ΤΦ 

  

Στόχος:  

           παιχνίδι 7V7 με θέσεις σε 
ζώνες. 2V1+4V4+1V2.  

Περιγραφή:  

           build up, υπεραριθμία σε κάθε 
ζώνη με πέρασμα ενός παίκτη 
από την 1η στη 2η ζώνη (5ν4 
στη μεσαία) και 2 παικτών από 
τη 2η στην 3η ζώνη (3ν2). 

  

Παραλλαγή: 

  



ΚΑΤΟΧΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ/ παιχνίδια  

Οργάνωση:  

            16 παίκτες / 2 ΤΦ 

  

Στόχος: 

           παιχνίδι κατοχής 8v8 με ΤΦ σε 
3 ζώνες 

Περιγραφή:   

          στην αμυντική ζώνη: 3v2 στην 
κεντρική ζώνη: 4v3 (διείσδυση 
ενός παίκτη από την αμυντική 
ζώνη) 

 στην επιθετική ζώνη: 4v3 
(διείσδυση 2 παικτών από την 
κεντρική ζώνη) 

Παραλλαγή: 

 χωρίς εστίες με έμφαση ακόμη 
περισσότερο στην ντρίπλα 



Οργάνωση:   

          20 παίκτες / 2 γήπεδα 20Χ20μ και 1 
γήπεδο 40Χ40μ  

Στόχος: 

          παιχνίδι από μικρούς σε μεγάλους 
χώρους & αντίθετα/αγωνιστικές 
προσαρμογές με θέσεις και αερόβιες 
εναλλαγές 

Περιγραφή:  

   οι παίκτες παίζουν για 3’ 5ν5 (πχ: με 2 
επαφές ή στις 10 πάσες γκολ) και με το 
σύνθημα του ΠΡ μεταφέρονται στο 
μεγαλύτερο χώρο και παίζουν 6’ 
10ν10/ έμφαση στις διαφορετικές 
συνθήκες κάθε φορά που αλλάζουν οι 
αριθμητικές σχέσεις 

Παραλλαγή: 

  

ΚΑΤΟΧΗ / παιχνίδια  



ΚΑΤΟΧΗ / παιχνίδια  

Οργάνωση:  

           20 παίκτες / 2 ΤΦ 

  

Στόχος:  

          ομαδική τακτική , ασκήσεις 
επιθετικής και αμυντικής 
συνοχής , αερόβια 10ν10 

Περιγραφή:  

          συνεχόμενα παιχνίδια σε 
προοδευτικά αυξανόμενο χώρο 
σε πλάτος και προσαρμογή σε 
νέα δεδομένα τακτικής / 
έμφαση στην συνοχή γραμμών 
αμυντικά και στην κατοχή και 
γρήγορη κυκλοφορία επιθετικά 

  

Παραλλαγή: 

  



ΚΑΤΟΧΗ / παιχνίδια  

Οργάνωση: 

             20 παίκτες 

  

Στόχος:  

          αμυντική και επιθετική συνοχή με 
προοδευτικό άνοιγμα του γηπέδου 
σε πλάτος ή το αντίθετο 

  

Περιγραφή:  

           αμυντική τακτική :συνοχή και 
αποφυγή γκολ σε 2 εστίες μικρές , 
μετά σε 3 εστίες , μετά σε 4 εστίες/ 
ανάλογα και επιθετική τακτική , 
μεταφορά ή αλλαγή παιχνιδιού σε 
2,3,4 εστίες προοδευτικά 

 

Παραλλαγή: 

  



1η ΖΩΝΗ  



ΥΠΟΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ/ άμυνα 

Οργάνωση:  

              12 παίκτες / 1 ΤΦ 

  

Στόχος:  

          αμυντική - υποομαδική 
τακτική,συνοχή και 
επανατοποθετήσεις 

Περιγραφή:  

           οι 4 αμυντικοί παίκτες 
τοποθετούνται αναλόγως 
προκειμένου να αποκρούσουν 4 
σέντρες από διαφορετική 
κατεύθυνση με τη σειρά που 
φαίνεται στο σχήμα. Έπειτα 
αμύνονται εναντίον 4 επιτιθέμενων 
σε παιχνίδι 4V4. Έμφαση στην 
ατομική τακτική από 1ν1 και 
υποομαδική ως 4ν4 : στις 
τοποθετήσεις, στις αποστάσεις και 
στις αποκρούσεις των παικτών. 

 

  

Παραλλαγή: 

  



ΥΠΟΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ/ άμυνα  

Οργάνωση:   

              10 παίκτες / 2 ΤΦ 

Στόχος:  

           βελτίωση σε τοποθετήσεις σε 
σέντρες επιθετικά – 
αμυντικά,χαμηλά και ψηλά 

Περιγραφή:   

          παιχνίδι 4 +2 μπακ ή ακραίοι χαφ ν 
4+2 μπακ ή ακραίους χαφ με 
τελική ενέργεια πάντα από πλάγια 
/ 3-4 πάσες πάντα μέσα (παιχνίδι 
κανονικό) και μετά πάει πλάγια η 
μπάλα/ δεν μαρκάρονται οι 
πλάγιοι έξω από τη 
γραμμή/γρήγορες ενέργειες οι 
πλάγιοι/παραλλαγές στις σέντρες 
και τοποθετήσεις: 1ο,2ο δοκάρι και 
επιστρεφόμενες/καθαρές οδηγίες 
αμυντικά και επιθετικά 

Παραλλαγή: 

           μπαίνει γκολ και κανονικά και με 
σέντρα (σε 2ο επίπεδο) 

  



ΥΠΟΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ/ άμυνα  

Οργάνωση:   

               10 παίκτες / 1 ΤΦ 

Στόχος:  

           4 +ΤΦ τακτική συνοχή με ΤΦ 

Περιγραφή: 

   παιχνίδι 6 ν 4 με έμφαση στην 
επικοινωνία τετράδας με ΤΦ σε 
διάφορες καταστάσεις από 
πλάγια ή κάθετα / 
δημιουργούμε εμείς 
καταστάσεις στην πλάτη της 
άμυνας με διάφορα σενάρια 

Παραλλαγή: 

  



Οργάνωση:  

             ζώνες 5-8μ /12 παίκτες 

  

Στόχος:  

            4v4 άμυνα σε ευθεία γραμμή 

Περιγραφή:  

           συγκέντρωση και πίεση στην 
μπάλα/ ατομική τακτική 
/υποομαδική τακτική : 
διάσπαση αμυντικής τετράδας 
με γρήγορες πάσες/ οι 
τετράδες αλλάζουν πλευρές 
μεταξύ τους για να έχουν 
εικόνα και από τις 2 
καταστάσεις / οι παίκτες κάθε 
τετράδας αλλάζουν για να 
έχουν εικόνα και όταν είναι 
μέσα και εξωτερικά 

  

Παραλλαγή: 

  

ΥΠΟΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ/ άμυνα 1η ζώνη & μετάβαση 



ΥΠΟΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ/ άμυνα 1η ζώνη & μετάβαση 

Οργάνωση:  

               20 παίκτες / 2 ΤΦ 

  

Στόχος: 

          αμυντική υποομαδική τακτική , 
συνοχή, επανατοποθετήσεις / 
επιθετική μετάβαση 

Περιγραφή:  

           οι 3 μέσοι προσπαθούν να 
περάσουν κάθετη πάσα στον φορ ο 
οποίος γρήγορα τελειώνει τη 
φάση.2η επιλογή : οι κόκκινοι 
πασάρουν πλάγια και αυτοί 
σεντράρουν. Κάθε φορά ένας 
στόπερ συμμετέχει ενεργά 
αμυντικά στην περιοχή. Αν 
αποσπάσουν οι 4 λευκοί πασάρουν 
γρήγορα απέναντι και 6ν4 
μετάβαση 

  

Παραλλαγή:  

          δίνει ο προπονητής 2η μπάλα στους 
απέναντι 

  



ΑΤΟΜΙΚΗ - ΥΠΟΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ/ άμυνα 1η ζώνη 

Οργάνωση:  

           1 κανονική εστία / 10 παίκτες/ 
1ΤΦ 

  

Στόχος:  

          από 1 ν 1 σε 5 ν 5 σε θέσεις 

Περιγραφή:  

          υποομαδική αμυντική τακτική 
σε σχέσεις από 1ν1 ως 5 ν 5 / 
έμφαση στις αρχές 
υποστήριξης , κάλυψης, πίεσης 
, προσανατολισμού στην 
μπάλα/ μεταφορά και 
υπεραριθμία ή ισαριθμία στο 
χώρο πίεσης / ρεαλιστικός 
χώρος έξω από τη μεγάλη 
περιοχή / αν αποσπάσουν οι 
λευκοί πάσα στον ΠΡ 

  

Παραλλαγή: 

  



Οργάνωση:  

           1 κανονική και 3 μικρές εστίες/ 
12 παίκτες/ 1ΤΦ 

  

Στόχος:  

         από 1 ν 1 σε 6 ν 6 σε θέσεις 

Περιγραφή:  

           ατομική & υποομαδική 
αμυντική τακτική σε σχέσεις από 
1ν1 ως 6 ν 6 / έμφαση στις αρχές 
υποστήριξης , κάλυψης , πίεσης, 

           προσανατολισμού στην μπάλα/ 
μεταφορά και υπεραριθμία ή 
ισαριθμία στο χώρο πίεσης / 
ρεαλιστικός χώρος έξω από τη 
μεγάλη περιοχή 

  

Παραλλαγή: 

  

ΑΤΟΜΙΚΗ - ΥΠΟΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ/ άμυνα 1η ζώνη 



ΥΠΟΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ/ άμυνα 1η ζώνη 

Οργάνωση:  

          1 κανονική και 3 μικρές εστίες/ 
13 παίκτες/ 1ΤΦ 

  

Στόχος:  

          7 ν 6 αμυντική τακτική και 
μετάβαση 

Περιγραφή:  

          υποομαδική αμυντική τακτική 
σε σχέσεις 4 ν 4 ως 6 ν 6 + 1 
μπαλαντέρ / έμφαση στις 
αρχές 
υποστήριξης,κάλυψης,πίεσης, 

           προσανατολισμού στην 
μπάλα/ μεταφορά και 
ισαριθμία στο χώρο πίεσης / 
σε περίπτωση απόσπασης 
γρήγορα μετάβαση σε 3 εστίες 

  

Παραλλαγή: 

  



ΥΠΟΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ/ άμυνα 1η ζώνη 

Οργάνωση:  

         1 κανονική και 3 μικρές εστίες / 13 
παίκτες / 1ΤΦ 

Στόχος: 

          7 ν 6 αμυντική τακτική και 
μετάβαση / ασφυκτική πίεση 
μπροστά από τις πόρτες 

Περιγραφή:  

         υποομαδική αμυντική τακτική σε 
σχέσεις 4ν4 ως 6 ν 6 / έμφαση 
στις αρχές 
υποστήριξης,κάλυψης,πίεσης, 

           προσανατολισμού στην μπάλα/ 
μεταφορά και ισαριθμία στο 
χώρο πίεσης / αν περάσουν από 
τις πόρτες παίζουν μόνοι με τον 
ΤΦ / σε περίπτωση απόσπασης 
γρήγορα μετάβαση σε 3 εστίες 

  

Παραλλαγή: 

  



ΥΠΟΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ/ άμυνα 1η ζώνη 

Οργάνωση:  

             14-20 παίκτες/ 1 ΤΦ 

  

Στόχος: 

           8 ν 6 υποομαδική τακτική σε 
άμυνα  

Περιγραφή:  

          αμυντική συνοχή,τοποθετήσεις 
και υποστήριξη ώστε να υπάρχει 
κεντρικά πάντα τείχος/ καλές 
τοποθετήσεις στις σέντρες / 
επικοινωνία με ΤΦ/ γκολ και 
μετάβαση στις 2 μικρές εστίες 

  

Παραλλαγή: 

  



ΥΠΟΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ/ άμυνα 1η ζώνη 

Οργάνωση: 

                 14 παίκτες / 1 ΤΦ  

  

Στόχος:   

          8 ν 6 μετάβαση σε ίδια 
κατάσταση/άμυνα ή επίθεση 

Περιγραφή: 

           παιχνίδι 8 ν 6 με στόχο 
αμυντική ή επιθετική τακτική 
και 2η μπάλα στους ίδιους 
κατόχους ώστε να 
δημιουργούνται νέες συνθήκες 
στην ίδια όμως κατάσταση 
παιχνιδιού (αυτοί που 
αμύνονται πάλι αμύνονται 
αλλά σε άλλη συνθήκη) 

  

Παραλλαγή: 

  



ΥΠΟΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ/ άμυνα 1η ζώνη 

Οργάνωση:  

                16 παίκτες / 2 ΤΦ 

  

Στόχος:  

          9 ν 7 / πλαγιοκόπηση και 
ολοκλήρωση ενεργειών / 
αμυντική συνοχή και υποστήριξη 

Περιγραφή:  

           9 παίκτες (με 1 στόπερ) απέναντι 
σε 7 (χωρίς 3 επιθετικούς) / 
έμφαση στην υπεραριθμία στα 
πλάγια αρχικά / οι αμυνόμενοι 
εναλλαγή υποστήριξης στους 
μπακ από στόπερ ή χαφ 

  

Παραλλαγή: 

  



ΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ/ άμυνα 1η ζώνη 

Οργάνωση:   

                11 ν 11 /γήπεδο 70-80μ  

Στόχος:  

          ενισχυμένη άμυνα με αντεπιθέσεις 
/ συνδυαστικό παιχνίδι και παιχνίδι 
με υπεραριθμία 

Περιγραφή: 

           8ν7 και στη μετάβαση 3ν2 / άμυνα 
με 7 παίκτες και γρήγορο πέρασμα 
σε 3 επιθετικούς που έχουν εντολή 
να μένουν ψηλά / συνεργασίες των 
8 λευκών για υπομονή και 
εκμετάλλευση του παραπάνω 
παίκτη / καθαρές λύσεις των 3 
κόκκινων στην αντεπίθεση απέναντι 
στους 2 αμυντικούς 

Παραλλαγή: 

          παίζουν πάλι 8ν7 αλλά με 1 ή 2 
απώλειες κατοχής το παιχνίδι 
παίζεται 10 ν 10 

  



ΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ/ άμυνα 1η ζώνη 

Οργάνωση: 

             20 παίκτες / 2 ΤΦ 

  

Στόχος:  

          άμυνα στο αμυντικό τρίτο με 9 
ή 10 παίκτες / οριζόντια – 
κάθετη συνοχή 

 

Περιγραφή:  

          η αντίπαλη ομάδα ξεκινάει από 
τη 2η και εισέρχεται στην 3η 
επιθετική ζώνη όπου ασκείται 
από τους κόκκινους πιεστική 
άμυνα στο αμυντικό τρίτο / 
αποστάσεις – 
υποστήριξη/ντουμπλάρισμα – 
όχι άσκοπα φάουλ η εστία της 
μπλε ομάδας μπορεί να είναι 
και στην περιοχή 

  

Παραλλαγή: 

  



ΥΠΟΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ/ επίθεση 1η ζώνη 

Οργάνωση:  

          7 παίκτες / 1 εστία με ΤΦ και 2 μικρές 
εστίες. 

Στόχος: 

          4ν3 επιθετική τακτική με θέσεις / 
χτίσιμο παιχνιδιού- ανάπτυξη από 
πίσω,3ος παίκτης σε ευθεία  

Περιγραφή: 

         2 στόπερ και 2 αμυντικά χαφ εναντίον 
αντιπάλων 9,10,8 / μπάλα πάντα από 
ΤΦ/στόχος να καταλήξει η ανάπτυξη 
με οδήγημα μπάλας σε μια μικρή 
εστία. Έμφαση στην τοποθέτηση 
παικτών, στη συμμετοχή και οδηγίες 
ΤΦ, στις τριγωνικές σχέσεις και στην 
εξεύρεση χώρων και κατάλληλου 
χρόνου για προώθηση παιχνιδιού. 

Παραλλαγή:  

 



ΥΠΟΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ/ επίθεση 1η ζώνη 

Οργάνωση:  

         10 παίκτες / 1 εστία με ΤΦ και 3 μικρές 
εστίες (δυνατότητα και για πιο μικρό 
χώρο) 

Στόχος:  

         6ν4 επιθετική τακτική με θέσεις/ χτίσιμο 
παιχνιδιού- ανάπτυξη 

Περιγραφή: 

          4 αμυντικοί +2 χαφ εναντίον 4 
μεσοεπιθετικών / μπάλα πάντα από ΤΦ/ 
σενάρια με τους χαφ ψηλά ή σενάρια με 
τον έναν να έρχεται στην ευθεία/ στόχος 
ανάπτυξη & οδήγημα μπάλας σε μια 
μικρή εστία. έμφαση στην τοποθέτηση 
παικτών - τριγωνικές σχέσεις , στην 
εξεύρεση χώρων και κατάλληλου 
χρόνου για προώθηση παιχνιδιού. 

Παραλλαγή:  

           στόχος η πάσα σε μία εστία / μετάβαση 
σε επίθεση με την μπάλα να ξεκινάει 
από τους 4 και κοντά στην περιοχή 
(γρήγορο πλάτος μόλις κλέψουν). 

 



ΥΠΟΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ/ επίθεση 1η ζώνη 

Οργάνωση:  

         11 παίκτες / 1 εστία με ΤΦ και 2 
μικρές εστίες 

  

Στόχος:  

          παιχνίδι 6 + ΤΦ ν 5. Εκμετάλλευση 
υπεραριθμίας στο build up χωρίς 
ακραίους μπακ 

Περιγραφή:  

           γκολ σε 2 μικρές εστίες οι 6,γκολ 
στην κανονική οι 5/ο ΤΦ ενεργός / 
με θέσεις (κεντρικός άξονας 
4,5,6,8,10,9 ν 9,10,8,6,5) 

  

Παραλλαγή: 

  



ΥΠΟΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ/ επίθεση 1η ζώνη  
και αμυντική μετάβαση 

Οργάνωση:  

          11 παίκτες / 1 εστία με ΤΦ και 2 
μικρές εστίες 

  

Στόχος: 

          παιχνίδι 5 + ΤΦ ν 4+2. σε 1η φάση 
εκμετάλλευση υπεραριθμίας στο 
build up από πλάγια και σε 2η φάση 
αμυντική μετάβαση χωρίς έναν 
μπακ / ανασυγκρότηση άμυνας 

Περιγραφή:  

          γκολ σε 2 μικρές εστίες οι 5 ν 
4,γκολ στην κανονική στη 
μετάβαση οι κόκκινοι 6 ν 4/ο ΤΦ 
ενεργός / με θέσεις όλοι 
(αναγράφονται στην εικόνα) 

  

Παραλλαγή: 

  



ΥΠΟΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ/ επίθεση 1η-2η ζώνη  

Οργάνωση:   

            2 εστίες / 2 ΤΦ / 2 ζώνες / 14 παίκτες. 

Στόχος:  

          από 4v3 σε 5v4 / ανάπτυξη με 
υπεραριθμία 

Περιγραφή:  

   4v3 στην 1η ζώνη και 5v4 στη 2η ζώνη 
/ από την 1η στη 2η ζώνη έχουν 
δικαίωμα να περάσουν 2 παίκτες της 
ομάδας που επιτίθεται / η μπάλα 
περνάει με πάσα / έμφαση στο πλάτος 
και βάθος των 3 επιθετικών όταν 
ζητάνε την μπάλα/ ο ΤΦ ενεργός 
πάντα 

Παραλλαγή:  

          δεν περνάει κανένας στη 2η ζώνη και 
παίζουν 4ν3 και 3ν4 / κάθε φορά η 
μπάλα –όταν την αποσπούν οι 
αμυνόμενοι– επιστρέφει στον ΤΦ.  

 



ΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ/ επίθεση 1η – 2η ζώνη 

Οργάνωση:  

               16 παίκτες / 2 ΤΦ  

  

Στόχος:  

          build up και μεταφορά από την 
1η στη 2η ζώνη επίθεσης / 3 ν1 
ή 3 ν2 ταχύτητα επίθεσης 

Περιγραφή:  

          build up 7 ν 5 από μεγάλη 
περιοχή ως κέντρο , μεταφορά 
στη 2η ζώνη και γρήγορα 3 ν 1 

 

  

Παραλλαγή:  

          3 ν 2 με επιστροφή ενός από 
τους 5 αμυνόμενους ή με 
τοποθέτηση 2 λευκών παικτών 
στην άμυνα 

  



ΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ/ επίθεση 1η – 2η ζώνη 

Οργάνωση:  

               20 παίκτες / 2 ΤΦ  

  

Στόχος:  

          build up και μεταφορά από την 
1η στη 2η ζώνη επίθεσης 10ν10 
/ αντιπρέσσιγκ 

Περιγραφή:  

          build up 10ν10 από μεγάλη 
περιοχή ως κέντρο , μεταφορά 
στη 2η ζώνη και ολοκλήρωση 
χωρίς αμυνομένους απέναντι 
σε ΤΦ 

 

  

Παραλλαγή:  

  



2η ΖΩΝΗ  



ΥΠΟΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ/ άμυνα 2η ζώνη 

Οργάνωση:  

               12 παίκτες / 6 εστίες / 2 ΤΦ 

  

Στόχος:  

           παιχνίδι αμυντικής οργάνωσης - 
συνοχής στη μεσαία ζώνη 

          4 + 2 v 4 + 2 

Περιγραφή:  

           παιχνίδι στον κεντρικό χώρο 
4ν4,παρεμπόδιση της μπροστινής 
πάσας,όταν περνάει η πάσα στους 
μπροστινούς παίζουν με μία επαφή- 
πάσα για γκολ 

  

Παραλλαγή: 

  



ΥΠΟΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ/ άμυνα 2η ζώνη 

Οργάνωση:  

             16 παίκτες / 6 εστίες / 2 ΤΦ 

  

Στόχος:  

            παιχνίδι αμυντικής οργάνωσης -   
συνοχής στη μεσαία ζώνη 

           6 + 2 v 6 + 2 

Περιγραφή: 

          παιχνίδι με θέσεις στον κεντρικό 
χώρο 6 ν 6,παρεμπόδιση της 
μπροστινής πάσας,όταν περνάει η 
πάσα στους μπροστινούς παίζουν 
με μία επαφή- πάσα για γκολ 

  

Παραλλαγή: 

  



ΥΠΟΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ/ αγωνιστικό παιχνίδι 

Οργάνωση:  

               12 παίκτες / 2 εστίες / 2 ΤΦ 

  

Στόχος:  

           παιχνίδι υποομάδας 
αμυντικής λειτουργίας στη 2η 
ζώνη και γρήγορης επίθεσης 

           5 + 1 v 5 + 1 

Περιγραφή:  

           παιχνίδι στον κεντρικό χώρο  

           5 ν 5,συνοχή άμυνας και πάσα 
στο φορ που παίζει με μία 
επαφή και πέρασμα 3ου παίκτη 
για γκολ 

  

Παραλλαγή: 

  



Οργάνωση:  

             14 παίκτες / 2 εστίες / 2 ΤΦ 

  

Στόχος:  

           παιχνίδι αμυντικής πίεσης στη     
μεσαία ζώνη 7 v 7  

Περιγραφή:  

           παιχνίδι στον κεντρικό χώρο  

           7 ν 7,πίεση στη μεσαία ζώνη 
αποκλείοντας μία πλευρά 

  

Παραλλαγή: 

  

ΥΠΟΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ/ άμυνα 2η ζώνη 



ΥΠΟΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ/ άμυνα & επιθετική 
μετάβαση 2η - 3η ζώνη 

Οργάνωση:  

           16 παίκτες / 2 εστίες / 2 ΤΦ 

  

Στόχος: 

          παιχνίδι άμυνας υποομάδας 2η 
ζώνη & μετά επιθετικής 
μετάβασης στην 3η ζώνη 

          (ο αντίπαλος άμυνα 1η ζώνη) 

Περιγραφή:  

          παιχνίδι στον κεντρικό χώρο 

          4 ν 4+1 ουδέτερο (6-8 πάσες ο 
κάτοχος μπάλας ή απόσπαση 
και γρήγορα πέρασμα στην 
επιθετική ζώνη εκατέρωθεν για 
σχέση 4ν2 (2η μπάλα από ΠΡ) 
για γκολ. Περνάει 1 από κάθε 
γκρουπ στην επίθεση 

  

Παραλλαγή: 

  



Οργάνωση:  

           16 παίκτες / 2 εστίες / 2 ΤΦ 

  

Στόχος: 

          παιχνίδι αρχικά άμυνας & μετά 
επιθετικής μετάβασης  

Περιγραφή: 

          παιχνίδι στον κεντρικό χώρο 6 
ν 4 (μπάλα στους 4 λευκούς και 
πρέσινγκ από τους 6 ή μπάλα 
στους 6 κόκκινους και 
υποχρεωτικά 6 πάσες με 1-2 
επαφές) / πέρασμα στην 
επιθετική ζώνη αντίστοιχα 6ν4 
και 4ν2 (2η μπάλα από ΠΡ) για 
γκολ 

  

Παραλλαγή: 

  

Α’ ΦΑΣΗ 

Β’ ΦΑΣΗ 

 ΥΠΟΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ/  
άμυνα & επιθετική μετάβαση  

2η - 3η ζώνη 



Οργάνωση:  

            18 παίκτες / 2 εστίες / 2 ΤΦ 

  

Στόχος:  

          παιχνίδι άμυνας υποομάδας 2η 
ζώνη & μετά επιθετικής 
μετάβασης 3η ζώνη 

Περιγραφή:  

          παιχνίδι στον κεντρικό χώρο  

          6 ν 6 + 2 ουδέτερους (κατοχή 8 
πάσες και πέρασμα στην 3η 
ζώνη ή απόσπαση και γρήγορα 
πέρασμα στην 3η ζώνη / 
πέρασμα στην επιθετική ζώνη 
εκατέρωθεν 3ν1(2η μπάλα από 
ΠΡ) για γκολ 

  

Παραλλαγή: 

  

ΥΠΟΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ/ άμυνα & επιθετική 
μετάβαση 2η - 3η ζώνη 



ΥΠΟΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ/ κατοχή και πέρασμα στην 3η ζώνη 

Οργάνωση:  

                18 παίκτες / 2 ΤΦ 

  

Στόχος:  

          8 ν 6 / παιχνίδι κατοχής στο 
μεσαίο τρίτο και επιθετική 
μετάβαση στην 3η ζώνη (άμυνα 
1η ζώνη) 

Περιγραφή:   

           8ν6: μετά την κατοχή των μπλε 
(6-8 πάσες) ή την απόσπαση 
μπάλας από τους κόκκινους 
πέρασμα στην επιθετική ζώνη 
και αντίστοιχα 5ν3 & 7ν5 (2η 
μπάλα από τον προπονητή) 

 

Παραλλαγή: 

  

Α’ ΦΑΣΗ 

Β’ ΦΑΣΗ 



ΥΠΟΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ/ κατοχή και πέρασμα στην 3η ζώνη 

Οργάνωση:  

               16 παίκτες / 2 ΤΦ 

  

Στόχος: 

          8 ν 5 / παιχνίδι κατοχής στο 
μεσαίο τρίτο και επιθετική 
μετάβαση στην 3η ζώνη  

Περιγραφή:  

  8ν5: μετά την κατοχή των λευκών 
(6-8 πάσες) πέρασμα στην 
επιθετική ζώνη για 5ν3 .Αμέσως 
2η μπάλα από ΠΡ στους κόκκινους 
και 5ν3 και στην απέναντι εστία  

 

Παραλλαγή: 

  

Α’ ΦΑΣΗ 

Β’ ΦΑΣΗ 



ΥΠΟΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ/ αγωνιστικό παιχνίδι 

Οργάνωση:  

             21 παίκτες/ 2ΤΦ 

  

Στόχος:  

          7ν7ν7 παιχνίδι επιθετικών 
λύσεων  

Περιγραφή:  

          7ν7ν7 παιχνίδι επιθετικών 
λύσεων , εναλλαγή επιθέσεων 
από περιοχή σε περιοχή , κάθε 
φορά που η ομάδα περνάει με 
την μπάλα στην κεντρική ζώνη 
δεν μαρκάρεται 

 

  

Παραλλαγή: 

  

 



ΥΠΟΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ/ κατοχή και πέρασμα στην 3η ζώνη 

Οργάνωση:  

              18 παίκτες / 2 ΤΦ 

  

Στόχος:  

          7 ν 7 + 2 μπαλαντέρ / παιχνίδι 
κατοχής με υπεραριθμίες στο 
μεσαίο τρίτο  

Περιγραφή:  

           μετά την ανάπτυξη-κατοχή 9ν7 
πέρασμα στην επιθετική ζώνη 
2ν1 ή 3ν1 ή 4ν1(σταθερός 
αμυνόμενος στην αμυντική 
ζώνη για κάθε ομάδα) / ο 
αμυντικός αρχικά βοηθάει αν 
χρειαστεί 1-2 φορές στην 
κατοχή 

 

Παραλλαγή: 

  



Οργάνωση:  

          16 παίκτες / 2 ΤΦ / 30-35 μ 
γήπεδο 

  

Στόχος:  

            μετάβαση / παιχνίδι συνοχής  

Περιγραφή:  

           παιχνίδι 8 ν 8 / συνοχή – 
μεταφορά και μετακίνηση 
ομάδας και φάση μετάβασης / 
2η μπάλα από ΠΡ για 8 ν 5 
απέναντι / χωρίς 2 στόπερ ή 2 
μπακ ή 2 εξτρέμ κάθε ομάδα 
αντίστοιχα 

  

Παραλλαγή: 

  

ΥΠΟΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ/ κατοχή και πέρασμα στην 3η ζώνη 



ΥΠΟΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ/ επίθεση 2η - 3η ΖΩΝΗ 

Οργάνωση: 

                 13 παίκτες / 1 ΤΦ 

  

Στόχος:  

          ειδική επιθετική ή αμυντική 
τακτική 6 ν 7  

Περιγραφή:  

          σχέση των 3 χαφ με τον φορ 
τους , δημιουργία 
υπεραριθμίας  4ν3 με 
κινητικότητα του φορ προς τα 
πίσω, κατοχή και πέρασμα 
στην επόμενη ζώνη με παιχνίδι 
6ν4 αμυντικών 

  

Παραλλαγή: 

  



ΥΠΟΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ/ επίθεση 2η - 3η ΖΩΝΗ 

Οργάνωση:   

         2 τετράγωνα 4v2 στη μεσαία ζώνη στα 
πλάγια / 2+2 παίκτες στο κέντρο / 2 φορ + 
2 στόπερ / 1ΤΦ 

Στόχος:  

           κατοχή και εφαρμογή άμεσης επίθεσης 
από τη μεσαία ζώνη / τακτική 1v1 στα 
πλάγια και υποομάδας 3v2 στην περιοχή 

Περιγραφή:  

   με το σύνθημα του ΠΡ όταν έχουν την 
μπάλα οι 4 στην κατοχή τους πασάρουν 
στο φορ / αυτός πίσω πάσα στον μεσαίο 
χαφ / πάσα στα πλάγια στην αντίθετη 
πλευρά / 1v1 με αρχικό πλεονέκτημα 
στους επιτιθέμενους (στον πλάγιο Χ3 που 
θα σεντράρει και στον μεσαίο Χ2 που 
προωθείται / κανονικά ενεργητικά ο 
στόπερ στο φορ / 3v2 στην περιοχή και 
1v1 στα πλάγια αλλά στην πλάτη του/ 
απαραίτητη λόγω πίεσης η ακρίβεια. 

 

  



Οργάνωση:   

              20 παίκτες / ΤΦ 

Στόχος:  

          εξάσκηση στο τακτικό μέρος 
γρήγορης κίνησης ανάμεσα και 
στην πλάτη γραμμών – ζωνών και 
άμεσης επίθεσης από τους 
επιθετικούς 

  

Περιγραφή:  

  παιχνίδι 5 ν 5 +2 στηρίγματα για 
την ομάδα κατοχής. Είτε αφού 
αποσπάσουν την μπάλα είτε μετά 
από 5 πάσες οι κόκκινοι 
πασάρουν στα 2 στηρίγματα και 
αυτά πρέπει άμεσα να πασάρουν 
στο χώρο αφού η αντίπαλη 
άμυνα είναι ψηλά. 

Παραλλαγή:  

 

  

ΥΠΟΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ/ επίθεση 2η - 3η ΖΩΝΗ 



ΥΠΟΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ/ αγωνιστικό παιχνίδι 

Οργάνωση:  

          16 παίκτες / 2 ΤΦ 

  

Στόχος:  

          8ν 8 τακτική θέσεων σε 
συγκεκριμένες συνθήκες 

Περιγραφή:  

          8ν 8 χωρίς μπακ η μία ομάδα, 
χωρίς ακραίους επιθετικούς η 
άλλη ομάδα, εκμετάλλευση 
αδυναμιών του 
αντιπάλου/καθαρές οδηγίες - 
λύσεις 

 

  

Παραλλαγή: 

  



ΥΠΟΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ/ αγωνιστικό παιχνίδι 

Οργάνωση:  

            16 παίκτες / 1ΤΦ 

  

Στόχος:  

           8 ν 8 / στοιχείο μετάβασης και 
επανατοποθετήσεων 

Περιγραφή:  

           απώλεια μπάλας εσκεμμένη η 
μία ομάδα με τον μπακ να 
κάνει λάθος και παιχνίδι με 
έμφαση σε 
επανατοποθετήσεις,καθυ-
στέρηση,συγκέντρωση κλπ  

  

Παραλλαγή: 

  



ΥΠΟΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ/ αγωνιστικό παιχνίδι 

Οργάνωση:  

        14 παίκτες 

  

Στόχος:  

           ανάπτυξη 4+3 ν 3+4 / εκμάθηση 
σε ξεμαρκάρισμα - προσφορά 
επιθετικών / με θέσεις 

Περιγραφή:  

           ξεκίνημα με χτίσιμο 4ν3 και μετά 
από 4-5 πάσες ένας επιθετικός 
έρχεται στη νεκρή ζώνη για να την 
πάρει και να γυρίσει γρήγορα/ 
παιχνίδι 4ν4 ή 5ν4 στη συνέχεια 
με στόχο διαπέραση γραμής ή 
γκολ σε εστία 

Παραλλαγή: 

          πέρασμα από πίσω ενός παίκτη 
και πάσα σε χώρο 

 



ΥΠΟΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ/ αγωνιστικό παιχνίδι 

Οργάνωση:  

         20 παίκτες  

  

Στόχος: 

          από 7 ν 6 σε 7 ν 6 / 2 ζώνες 
πέρασμα παικτών και 
μεταφορά παιχνιδιού 

Περιγραφή:  

          χτίσιμο 7ν6 και μετά από λίγες 
πάσες πέρασμα στη 2η ζώνη 4 
επιτιθέμενων και 2 
αμυνομένων/ η άσκηση 
ολοκληρώνεται με διαπέραση 
τελικής γραμμής ή με πάσα 
πάλι προς την πίσω ζώνη/ η 
ομάδα που αμύνεται αν 
αποσπάσει μπάλα πάσα στον 
ΠΡ (2 προπονητές έξω από το 
χώρο παιχνιδιού) 

 Παραλλαγή: 

  



ΥΠΟΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ/ αγωνιστικό παιχνίδι 

Οργάνωση:  

         19 παίκτες / 2 ΤΦ /2 εστίες 

  

Στόχος:  

          10 ν 9 ασύμμετρες καταστάσεις σε 
επίθεση και άμυνα / παιχνίδι σε 2 
ζώνες /σύνδεση γραμμών 

Περιγραφή:  

           πέρασμα παικτών στη 2η ζώνη μετά 
από χτίσιμο 6ν4 στην 1η ζώνη / από 
6 ν 4 σε 6 ν 5 η κόκκινη ομάδα / από 
5+ΤΦ ν 4 σε 6ν6 η λευκή ομάδα 
όταν ξεκινάει 

  

Παραλλαγή:  

           με νεκρή ή με ένα στήριγμα 
ενδιάμεση ζώνη 10-15μ για 
επιταχυνόμενη πρoώθηση κάποιων 
παικτών από την 1η στη 3η ζώνη 

 



ΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ/ αγωνιστικό παιχνίδι 

Οργάνωση:  

        20 παίκτες / 2 ΤΦ 

  

Στόχος:  

         κατοχή , ανάπτυξη και μετάβαση 
5+1+4 ν 5+1+4  

Περιγραφή:   

          5+ ΤΦ ν 4 στην 1η ζώνη / ανάπτυξη 
και πέρασμα μπάλας στον συμπαίκτη 
τους  που δεν μαρκάρεται στο 
κέντρο/ γρήγορη στροφή και πάσα 
μπροστά και παιχνίδι στην 3η ζώνη 7 
ν 5 (πέρασμα 2 παικτών από την 1η 
ζώνη και πέρασμα του κεντρικού 
παίκτη) 

Παραλλαγή: 

          πέρασμα αντίθετου ακραίου 
αμυντικού στην 3η ζώνη και 
οπισθοχώρηση του ακραίου που 
ήταν μπροστά όταν μεταφέρεται η 
μπάλα από τη μια πλευρά στην άλλη 

  



ΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ/ αγωνιστικό παιχνίδι 

Οργάνωση:  

          20 παίκτες/ 2 ΤΦ 

  

Στόχος:  

         10ν10 παιχνίδι αμυντικής συνοχής / 
επιθετική λειτουργία στο μεσαίο 
τρίτο - μεταφορά παιχνιδιού και 
πάσα διείσδυσης 

 

Περιγραφή:  

          διάσπαση αντίπαλης ομάδας που 
αμύνεται στη 2η ζώνη , 
κινητικότητα-μεταφορά ή αλλαγή 
παιχνιδιού κλπ / έμφαση αμυντικά 
στην προστασία της κεντρικής 
πόρτας όπου το γκολ μετράει 
τριπλό αν επιτευχθεί 

  

Παραλλαγή: 

  



ΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ/ αγωνιστικό παιχνίδι 

Οργάνωση:  

          20 παίκτες / 2ΤΦ 

  

Στόχος:  

          άμυνα στο μεσαίο τρίτο / 
compact box στον κεντρικό 
άξονα 

Περιγραφή:  

           η αντίπαλη ομάδα γκολ μόνο 
αφού περάσει την μπάλα μέσα 
από το τετράγωνο / έμφαση 
στην αμυντική συνοχή και 
δημιουργία πίεσης στον 
κεντρικό άξονα / ελεύθερα οι 
αντίπαλοι εισέρχονται και 
εξέρχονται μέσα στο 
τετράγωνο δημιουργώντας 
ανισορροπίες συνέχεια / 
γρήγορο γκολ κάθετα μόλις 
αποσπάσουν την μπάλα 

  

Παραλλαγή: 

  



ΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ/ αγωνιστικό παιχνίδι 

Οργάνωση:  

          20 παίκτες/2 ΤΦ / 2 εστίες 

  

Στόχος:  

          μεταφορά – πλάτος παιχνιδιού 
/ 2ν2 & 6ν6, 10 ν 10  

Περιγραφή: 

          το γκολ μετράει αν η μπάλα 
περάσει και από τις 3 ζώνες / 
οι παίκτες δεν περνάνε 

  

Παραλλαγή: 

  



ΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ / αγωνιστικό παιχνίδι 

Οργάνωση:  

  9+1 ν 9+1 και 2 ΤΦ / γήπεδο με μία 
κεντρική ζώνη από 8+8 παίκτες και 
2 νεκρές ζώνες από 1 φορ.  

Στόχος:  

          ομαδική αμυντική και επιθετική 
τακτική/παιχνίδι με βάθος με στόχο 
να περάσει η κάθετη 
πάσα/κινητικότητα από τους φορ 
να δεχτούν την πάσα / 
συγκέντρωση και πίεση στην μπάλα 
να μην περάσει η μπάλα από τους 
αμυνόμενους. 

Περιγραφή: 

          9v9 σε κεντρική ζώνη / μόλις 
περνάει η μπάλα περνάνε 1 
συμπαίκτης και 1 αμυνόμενος και 
γρήγορα παιχνίδι 2ν1 για τελική 
ενέργεια/πολύ γρήγορα η 
ολοκλήρωση της φάσης μέσα στη 
νεκρή ζώνη. 

Παραλλαγή: 

  



ΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ / αγωνιστικό παιχνίδι 

Οργάνωση:   

          8+2 ν 8+2 και 2 ΤΦ / γήπεδο με μία 
κεντρική ζώνη από 8+8 παίκτες και 
2 νεκρές ζώνες στα πλάγια 

Στόχος:  

          ομαδική αμυντική και επιθετική 
τακτική/παιχνίδι με πλάτος με 
στόχο να παίζει με σέντρες η μία 
ομάδα και να προετοιμάζεται η 
αντίπαλη ομάδα σε παιχνίδι από 
πλάγια. 

Περιγραφή: 

           8v8 σε κεντρική ζώνη / μόλις 
περνάει η μπάλα πλάγια όλοι 
παίρνουν θέσεις σε σχέση με τη 
σέντρα / διάφορες σέντρες ζητάμε 
/ έμφαση στην τοποθέτηση μέσα 
και γύρω από την περιοχή 

Παραλλαγή: 

  



ΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ/ αγωνιστικό παιχνίδι 

Οργάνωση:  

          20 παίκτες/ 2 ΤΦ / 35-40μ 
γήπεδο 

Στόχος: παιχνίδι συνοχής και 
μετάβασης  

  

Περιγραφή:  

           παιχνίδι 10 ν 10 / 
συνοχή,κατοχή,γρήγορες πάσες 
και κινητικότητα – αμυντικά 
μεταφορά και μετακίνηση 
ομάδας και φάση μετάβασης / 
μαρκάρουν όλοι ξεκινώντας από 
τους επιθετικούς / και 2η μπάλα 
από ΠΡ μερικές φορές / όταν 
περνάει συρτά η μπάλα πίσω 
από τη γραμμή άμυνας 
επιτίθενται 2 ν ΤΦ ή 2 ν 1 + ΤΦ  

Παραλλαγή:  

          κανονικό παιχνίδι στον ίδιο χώρο 
/ η μία εστία κανονική και 
έμφαση στην συνοχή της μίας 
ομάδας μόνο (κάτω εικόνα) 

  



ΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ/ αγωνιστικό παιχνίδι 

Οργάνωση: 

          20 παίκτες/ 2 ΤΦ / 35-40μ 
γήπεδο 

Στόχος:  

           παιχνίδι αμυντικής συνοχής – 
επιθετικής κατοχής 

  

Περιγραφή:  

           παιχνίδι 10 ν 10 με γκολ σε 2+2 
μικρές εστίες/ 
συνοχή,κατοχή,γρήγορες πάσες 
και κινητικότητα – αμυντικά 
μεταφορά και μετακίνηση 
ομάδας , επιθετικά μεταφορά 
παιχνιδιού / μαρκάρουν όλοι 
ξεκινώντας από τους επιθετικούς 
/ και 2η μπάλα από ΠΡ μερικές 
φορές  

Παραλλαγή:   



3η ΖΩΝΗ  



ΥΠΟΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ/ άμυνα 3η ζώνη 

Οργάνωση:  

          12 παίκτες / 2 ΤΦ /  

Στόχος:  

          6 ν 6 pressing στο επιθετικό 
τρίτο 

Περιγραφή:  

          η μπάλα στους 6 λευκούς 
πάντα για να να δουλέψουμε 
το pressing / έμφαση στη 
γρήγορη επιθετική λύση-
ολοκλήρωση μόλις 
αποσπάσουν την μπάλα οι 
κόκκινοι / διαπέραση γραμμής 
οι λευκοί αν διασπάσουν την 
πίεση 

  

Παραλλαγή:  

          απώλεια μπάλας από τους 
κόκκινους και αμέσως πίεση 
στο χώρο που χάθηκε η μπάλα 

  

 



ΥΠΟΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ/ άμυνα 3η ζώνη 

Οργάνωση:  

         15 παίκτες / 2 ΤΦ /  

  

Στόχος:  

         8 ν 7 pressing στο επιθετικό 
τρίτο 

Περιγραφή: 

          η μπάλα στους 7 πάντα για να 
να δουλέψουμε το pressing / 
να έχουν κατοχή και οι 7 με 
έμφαση στη γρήγορη επιθετική 
λύση-ολοκλήρωση μόλις 
αποσπάσουν την μπάλα οι 8/ 
δίνουμε λύσεις – ρουτίνες για 
τη γρήγορη ολοκλήρωση 

  

Παραλλαγή:  

          με 2 μικρές εστίες στην πλάτη 
των 8 παικτών  

 



Οργάνωση:  

          8 - 10 παίκτες + 2 ΤΦ 

Στόχος:  

           εξάσκηση στο τακτικό μέρος των 
μεσοεπιθετικών για αποφυγή 
οφσάιντ και κίνηση ανάμεσα στις 
γραμμές – ζώνες /ταχύτητα 
ολοκλήρωσης 

  

Περιγραφή:  

          ο φορ κίνείται διαγώνια με μικρή 
παύση αν χρειαστεί και δέχεται 
μπάλα κινούμενος ανάμεσα σε 4-
5 και χωρίς να βγει οφσάιντ. Με 
ή χωρίς ολοκλήρωση η ενέργεια 
ανάλογα .Προσοχή στην αντΊθετη 
κίνηση του φορ και στη 
συνδυαστική παραπλανητική 
κίνηση του μπακ.Με μεγάλη 
ταχύτητα η ενέργεια από 
όλους,κλειστά οι ακραίοι 
επιθετικοί,ψηλά οι μπακ 

Παραλλαγή:  

 

  

ΥΠΟΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ/ επίθεση 3η ζώνη  



ΥΠΟΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ/ επίθεση 3η ζώνη  

Οργάνωση: 

         10 παίκτες / 1 ΤΦ 

  

Στόχος:  

          υποομαδική επιθετική τακτική 
σε θέσεις 5ν5 – μέσω 
υπεραριθμίας 

  

Περιγραφή:  

          2 ν1 στα πλάγια και 4ν3 στην 
κεντρική ζώνη με μετακίνηση 
κάθε φορά επιτιθέμενου 
παίκτη από ζώνη σε ζώνη 

  

Παραλλαγή:  

           1ν1 και 3ν3 χωρίς 
μετακινήσεις παικτών 

  



ΥΠΟΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ/ επίθεση 3η ζώνη  

Οργάνωση:   

          6ν4 / 1 εστία κανονική και 3 εστίες μικρές 
/ 1 ΤΦ.  

Στόχος:  

           επιθετική τακτική υποομάδας των 6 / 
βασικές αρχές επίθεσης σε υπεραριθμία 
/ αμυντική τακτική 4άδας άμυνας  

Περιγραφή:  

          έμφαση στους κόκκινους σε πλάτος, 
βάθος, ένα – δύο, πίεση όταν χάσουν / οι 
4 ισορροπία, συγκέντρωση, 
αλληλοκάλυψη , επικοινωνία με ΤΦ, 
γρήγορη προώθηση μπάλας στις 3 εστίες 
με πάσα μπροστά μόλις την κερδίσουν/ 
αντιστροφή ρόλων σε απώλεια μπάλας 
των 6. 

Παραλλαγή: 

          ασύμμετρες καταστάσεις δίνοντας την 
μπάλα αρχικά στους 4,ένας τη χάνει 
ψηλά και αμύνονται με 3+ΤΦ  



ΥΠΟΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ/ επίθεση 3η ζώνη 

Οργάνωση:  

         12 παίκτες/1 ΤΦ / 3 μικρές 
εστίες ή πόρτες / μισό γήπεδο 
χωρισμένο σε 4 ζώνες (η 
μεγάλη περιοχή μόνο στην 
τελική ενέργεια 
χρησιμοποιείται) 

Στόχος:  

          επιθετική και αμυντική 
υποομαδική τακτική θέσεων 

Περιγραφή:  

         από 2ν1 σε 8ν4 σε 
θέσεις,εκμετάλλευση της 
υπεραριθμίας και στις 4 
ζώνες/έμφαση σε παραλλαγές 
επιθέσεων , σε μεταφορά 
παιχνιδιού , στην ακρίβεια της 
σέντρας ή στις τοποθετήσεις 
περιοχής / οι ακραίοι 
αμυντικοί αρχικά δεν 
εισέρχονται στην περιοχή, 
μόνο ο στόπερ 

 Παραλλαγή: 

  



ΥΠΟΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ/ επίθεση 3η ζώνη 

Οργάνωση:  

          13 ή 14 παίκτες/1 ΤΦ/μισό γήπεδο 
με 4 ζώνες εκτός της μεγάλης 
περιοχής/ 3 μικρές εστίες (οι 
στόπερ-φορ όχι μέσα στην 
περιοχή) 

Στόχος: 

           2v1, 2v2, 3v2 σε θέσεις και ζώνες / 
8v5 ή 8ν6 

Περιγραφή:  

          2ν1 στις 3 ζώνες και 2ν2 ή 3ν2 ή 
4ν2 με πέρασμα ενός πλάγιου ή 
κεντρικού παίκτη στην επιθετική 
ζώνη/και πλαγιοκοπήσεις και 
κάθετο παιχνίδι/ ελεύθερα στις 
ζώνες μόνο στην επιθετική 
μετάβαση οι αμυνόμενοι, δεν 
εισέρχονται στην περιοχή παρά 
μόνον οι στόπερ 

 Παραλλαγή: 

          8ν6 με ακόμη έναν αμυνόμενο 
στην κεντρική ζώνη (2ν2 και 2ν2) : 
πέρασμα συνέχεια 3ου παίκτη από 
οπουδήποτε στις 2 κεντρικές ζώνες 
για σχέση 3ν2 

  



ΥΠΟΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ/ επίθεση 3η ζώνη 

Οργάνωση: 

          14 παίκτες / 2 ΤΦ 

  

Στόχος:  

           6ν6 +2 μπαλαντέρ σε 3 ζώνες 
συνολικά / 6ν4 κεντρικά, 2v1 στα 
πλάγια / σενάρια - ρουτίνες 

Περιγραφή: 

          6ν4 στο κέντρο & 2ν1 στα πλάγια 
με πέρασμα ενός μπαλαντέρ στα 
πλάγια κάθε φορά/και 
πλαγιοκοπήσεις και κάθετο 
παιχνίδι/ οι μπαλαντέρ είναι 
ακραίοι επιθετικοί ή επιθετικά χαφ 

 Παραλλαγή:  

  



ΥΠΟΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ/ επίθεση 3η ζώνη 

Οργάνωση:  

        18 παίκτες/2 ΤΦ 

  

Στόχος:  

           8v8+2 μπαλαντέρ σε 3 ζώνες 
συνολικά / 6ν4 κεντρικά, 3v2 στα 
πλάγια / σενάρια - ρουτίνες 

Περιγραφή:  

          6ν4 στο κέντρο & 3ν2 στα πλάγια 
με πέρασμα ενός μπαλαντέρ στα 
πλάγια κάθε φορά/και 
πλαγιοκοπήσεις και κάθετο 
παιχνίδι 

 Παραλλαγή:  

  



ΥΠΟΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ/ επίθεση 3η ζώνη 

Οργάνωση:  

          17 παίκτες/2 ΤΦ 

  

Στόχος:  

           8v8+1 μπαλαντέρ σε 3 ζώνες 
συνολικά / 9ν8 κεντρικά, 2ν1 στα 
πλάγια / σενάρια - ρουτίνες 

Περιγραφή:  

           επιθετική λειτουργία στο 
επιθετικό τρίτο 8ν8+1 στο κέντρο & 
2ν1 στα πλάγια με πέρασμα 
παικτών εκεί / και πλαγιοκοπήσεις 
με υπεραριθμία και κάθετο 
παιχνίδι υπομονής/μεταφορά 
παιχνιδιού συχνά 

 Παραλλαγή:  

  



ΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ/ αγωνιστικό παιχνίδι 3η ζώνη 

Οργάνωση:   

          2 ομάδες των 10 παικτών – κάθε φορά 
2 διαφορετικοί παίκτες έξω και 10ν8 / 
μισό γήπεδο. 

Στόχος:  

           αερόβια άσκηση / επιθετική 
υπεραριθμία και αμυντική υπαριθμία. 

Περιγραφή:  

          εναλλάξ οι ομάδες παίζουν με 2 
λιγότερους ανά 2΄/ 2 Χ 10΄ σύνολο / 
έμφαση στο τακτικό κομμάτι και για τις 
2 ομάδες –οι 8 προσαρμόζουν το 
σύστημα με βάση τους 2 που κάθε 
φορά λείπουν– οι 10 προσπαθούν να 
εκμεταλλευθούν τα κενά των 8 με 
βάση το σύστημα / όλα αυτά με 
ταχύτητα σκέψης και εγρήγορση. 

Παραλλαγή:  

           συνεχόμενα με 10 παίκτες για 10΄ η 
μια ομάδα για περισσότερες τακτικές 
προσαρμογές / οι 10 με 2 επαφές και 
οι 8 ελεύθερα. 

 



ΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ/ αγωνιστικό παιχνίδι 3η ζώνη 
Οργάνωση:  

         18- 20 παίκτες/ 2 ΤΦ 

  

Στόχος:  

          9ν9 ή 10ν10 παιχνίδι διάσπασης 
κλειστής άμυνας / κίνηση – 
τοποθέτηση – πάσες ανάμεσα σε 
γραμμές - παίκτες 

 

Περιγραφή:  

          διάσπαση αντίπαλης ομάδας που 
αμύνεται στο 1ο αμυντικό 
τρίτο,κινητικότητα-μεταφορά ή 
αλλαγή παιχνιδιού / πολλές 
επαναλήψεις για αφομοίωση των 
κινήσεων στους κλειστούς χώρους / η 
άλλη ομάδα αν αποσπάσει γρήγορα 
πάσα στην πλάτη της μπλε ομάδας 
όπου παίζουν 2 ν ΤΦ ή 2 ν 1 για γκολ 

  

Παραλλαγή:  

           με 3 μικρές εστίες η μια ομάδα 

  



ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ  



ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ  

Οργάνωση:  

       2 εστίες με ΤΦ/ γήπεδο 75-80 μ 

Στόχος:  

       παιχνίδι μέχρι τη μία περιοχή 

Περιγραφή:  

     εκπαιδευτικό παιχνίδι από περιοχή σε  εστία 
ή από εστία σε περιοχή (ανάλογα με τον 
τακτικό στόχο) 



ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ  

Οργάνωση:  

        2 εστίες με ΤΦ/ γήπεδο 80 μ 

Στόχος: 

       παιχνίδι μέχρι τη μία περιοχή 

Περιγραφή: 

      παιχνίδι χωριστά σε κάθε ζώνη αρχικά/ 
σε 2η φάση πέρασμα 1 παίκτη στην 
επόμενη ζώνη κάθε φορά/έμφαση στα 
τακτικά στοιχεία χωρίς – με μπάλα 



Οργάνωση:  

           19 παίκτες/ 2 ΤΦ  

  

Στόχος:  

            παιχνίδι 11 ν 10.  

Περιγραφή:  

           εξάσκηση σε παιχνίδι 11 ν 10 και για 
τις 2 ομάδες / εναλλαγή κατάστασης 
για τις 2 ομάδες ανά 10’ ή 15’ για 
κατανόηση παιχνιδιού σε καταστάσεις 
υπό ή υπεραριθμίας 

  

Παραλλαγή: 

  

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ  



ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ  



ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ  

Οργάνωση:  

           12-15 παίκτες/  

  

Στόχος:  

           επαναλαμβανόμενα σουτ 

Περιγραφή:  

          σουτ με γρήγορη συνεργασία / 
όπου δίνει πάει ο 1ος και ο 2ος 
πασέρ/ ο 3ος μόλις σουτάρει 
πάει στην ουρά που απομένει 
αφού πάρει την μπάλα του / 
έμφαση στην ποιότητα του 
σουτ , στη γρήγορη εκτέλεση , 
στο συγχρονισμό των 3 
παικτών/ κάνουμε μεταφορά 
όλες τις μπάλες στην απέναντι 
πλευρά έπειτα από κάποιες 
επαναλήψεις 

  

Παραλλαγή: 

  



ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ  

Οργάνωση:  

          5 ομοιώματα κατά τον τρόπο 
που φαίνεται στην εικόνα. 

Στόχος:  

           τελείωμα φάσης και γρήγορη 
υποστήριξη 

Περιγραφή:   

          ο παίκτης εκτελεί κάθετη πάσα 
και κάνει overlap και με 
συνεργασία υποδέχεται την 
μπάλα και βγάζει σέντρα. Ο 
σουτέρ αφού τελειώσει την 
φάση κινείται έξω από την 
περιοχή όπου υποδέχεται και 
πασάρει την μπάλα στον άλλον 
παίκτη ο οποίος με οδήγημα 
σουτάρει / ακρίβεια και 
ταχύτητα εκτέλεσης 

Παραλλαγή: 

           με παθητικό αντίπαλο στην 
περιοχή και στις 2 μπάλες 

  



ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ  

Οργάνωση:  

        16-20 παίκτες / 2 ΤΦ / 1 εστία 

  

Στόχος:  

           επαναλαμβανόμενα σουτ με 
γρήγορα παρσίματα  

Περιγραφή: 

          εναλλάξ τα σουτ μετωπικά - με 
πλάτη 

  

Παραλλαγή:  

          με απλό στρώσιμο -πάσα και 
τα 2 σουτ , οι μπάλες στα 2 
γκρουπ στην περιοχή 

 



Οργάνωση:  

           4 παίκτες / ταινίες βοηθητικές 

Στόχος:  

           τελειώματα σε 1ο χρόνο 
επιθετικών – 
αντίδραση/ψυχολογική επίδραση 
σε φορ-ακραίους 

Περιγραφή:   

           κίνηση και ολοκλήρωση σε 1ο 
χρόνο για φορ αλλά και για 
ακραίο. Ο παίκτης σημαδεύει το 
τμήμα της εστίας που έχει 
προεπιλεγεί για 4 χτυπήματα ή 
σημαδεύει λαμβάνοντας το 
ηχητικό μήνυμα του ΠΡ 

  

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΘΕΣΕΙΣ  



Οργάνωση:  

           4-6 παίκτες / επιθετικοί παίκτες 

Στόχος: 

           τελειώματα επιθετικών με 
γρήγορες πάσες /ψυχολογική 
επίδραση σε φορ-ακραίους 

Περιγραφή:  

    κίνηση και ολοκλήρωση για 
μεσοεπιθετικούς.  

  

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΘΕΣΕΙΣ  



ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΘΕΣΕΙΣ  

Οργάνωση:  

          20 παίκτες/ 2 ΤΦ / 1 εστία 

  

Στόχος:  

           σουτ με τακτικές παραλλαγές, 
σε θέσεις όλοι/ πολλές 
επαναλήψεις  

Περιγραφή:  

          ένα δύο και 3ος παίκτης, ο 2ος 
παίκτης σουτάρει / από τα 
πλάγια ο παίκτης σουτάρει με 
εσωτερική κίνηση / 
εναλλάσσονται μεταξύ τους οι 
παίκτες κάθε ζώνης 

  

Παραλλαγή: 

  



ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΘΕΣΕΙΣ  

Οργάνωση:  

          15-18 παίκτες σε τριάδες / 3 
ομοιώματα / 2 ΤΦ / 1 εστία 

Στόχος:  

           ολοκλήρωση ενεργειών με 
σουτ και σέντρες σε μέγιστη 
ταχύτητα και επαναληπτικά 

Περιγραφή:  

          τριπλή ενέργεια από τον 
κεντρικό παίκτη: οδήγημα, 
ντρίπλα και σουτ (1η μπάλα) / 
στροφή και προσφορά και ένα 
δύο με τον δεξιό ακραίο (2η 
μπάλα) / σέντρα του ακραίου 
στον αντίθετο ακραίο ενώ ο 
κεντρικός παίκτης κάνει 
overlap και παίρνει μπάλα από 
ΠΡ (3η μπάλα)/ σέντρα και 
στους 2 παίκτες για γκολ 

Παραλλαγή: 

  



Οργάνωση:  

         7 ομοιώματα / 10-12 παίκτες 

  

Στόχος:  

          απλό 5 ν 0 ή 6 ν0 / ταχύτητα 
ενέργειας 

Περιγραφή:  

          αλλαγή παιχνιδιού, έμφαση 
στο ξεμαρκάρισμα και στην 
κινητικότητα/ 2 παίκτες στην 
περιοχή για ολοκλήρωση 

  

Παραλλαγή:  

           παθητικός ή ενεργητικός 
παίκτης αμυνόμενος 

  

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΘΕΣΕΙΣ  



Οργάνωση:  

 6-12 παίκτες / 5 ομοιώματα / 2 
ΤΦ 

Στόχος:  

          απλό 6 ν 0 με 2 σενάρια  

Περιγραφή:  

          συνεργασίες με τον φορ ή τον 
επιθετικό χαφ και μία 
πλαγιοκόπηση – μία επίθεση 
στον κάθετο άξονα 

Παραλλαγή:  

           παθητικός ή ενεργητικός 
παίκτης αμυνόμενος 

 

  

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΘΕΣΕΙΣ  



Οργάνωση:   

          2 Χ 8 παίκτες / 2 ομοιώματα / 
2 ΤΦ / το ίδιο από την άλλη 
πλευρά 

Στόχος:  

           απλό 5 ν 0 με 2 μπάλες και 
θέσεις  

Περιγραφή: 

          συνεργασίες με τον φορ ή τον 
επιθετικό χαφ και μία επίθεση 
με σουτ μία με πλαγιοκόπηση 

Παραλλαγή:  

 

  

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΘΕΣΕΙΣ  



Οργάνωση:  

 6-12 παίκτες / 5 ομοιώματα / 2 
ΤΦ 

Στόχος:  

         απλό  6 ν 0 με 2 σενάρια  

Περιγραφή:  

          συνεργασίες με τον φορ ή τον 
επιθετικό χαφ και 2 
πλαγιοκοπήσεις / έμφαση στις 
τοποθετήσεις γεωμετρικά των 
ακραίων μεταξύ τους (μέσα – 
έξω) 

Παραλλαγή:  

          παθητικός ή ενεργητικός 
παίκτης αμυνόμενος 

 

  

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΘΕΣΕΙΣ  



ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΘΕΣΕΙΣ  

Οργάνωση:  

            7 παίκτες / 1 εστία / 1 ΤΦ 

Στόχος:  

            7 ν 0 ολοκλήρωση ενεργειών 

Περιγραφή:   

           ολοκλήρωση ενέργειας σε 
θέσεις / ακρίβεια , δύναμη 
στην πάσα /έμφαση στο 
οφσάιντ και στην πρόληψη 
μετά το σουτ / κάθετο παιχνίδι  

Παραλλαγή: παθητικός παίκτης 
αμυνόμενος (ή ΠΡ) 

 

  



ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΘΕΣΕΙΣ 

Οργάνωση:  

    8 παίκτες / 1 εστία / 1 ΤΦ 

Στόχος:  

          8 ν 0 ολοκλήρωση ενεργειών 

Περιγραφή:  

         ολοκλήρωση ενέργειας σε θέσεις / 
ακρίβεια , δύναμη στην πάσα 
/έμφαση στις τοποθετήσεις 
γεωμετρικά των ακραίων (μέσα – 
έξω) στο οφσάιντ (βάζουμε 
ομοιώματα) και στην πρόληψη 
μετά το σουτ / πλαγιοκόπηση  

Παραλλαγή:  

           παθητικός ή ενεργητικός παίκτης 
αμυνόμενος 

 

  



ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΘΕΣΕΙΣ  

Οργάνωση:   

           8-16 παίκτες / 1 εστία / 1 ΤΦ 

Στόχος:  

           8 ν 0 ολοκλήρωση ενεργειών 

Περιγραφή:  

   ολοκλήρωση ενέργειας σε θέσεις 
/ ακρίβεια , δύναμη στην πάσα 
/έμφαση στο οφσάιντ και στην 
πρόληψη μετά το σουτ / αλλαγή 
παιχνιδιού 

Παραλλαγή:  

           παθητικός ή ενεργητικός παίκτης 
αμυνόμενος 

 

  



ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΘΕΣΕΙΣ 

Οργάνωση: 

         20 παίκτες / 2 ΤΦ / προπονητές 
με μπάλες 

  

Στόχος:  

          5 ν 0,combination play & 
τοποθετήσεις περιοχής 

Περιγραφή:  

           επίθεση πλευράς και 
ολοκλήρωση με 1 σέντρα και 1 
σουτ παίκτη που προωθείται 
από πίσω 

Παραλλαγή: 

  



ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΘΕΣΕΙΣ  

Οργάνωση:  

         16-20 παίκτες / 2 ΤΦ / 2 ΠΡ 

  

Στόχος:  

          ολοκλήρωση μετά από 
συνεργασία κέντρου και 
επίθεσης/ πίσω πάσα φορ 

Περιγραφή: 

           γρήγορη μεταφορά παιχνιδιού 
με διαγώνια πάσα/ 2η μπάλα 
για σέντρα και overlap  

Παραλλαγή: 

  



ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΘΕΣΕΙΣ  

Οργάνωση:  

             10-20 παίκτες/ 1 ΤΦ 

  

Στόχος: 

          σενάρια επιθετικής ανάπτυξης 10 ν 
0 /εναλλαγή κάθετης και πλευρικής 
ανάπτυξης. 

Περιγραφή:  

 δυνατές και γρήγορες πάσες / 
έμφαση και στην πρόληψη για τους 
μη συμμετέχοντες στην περιοχή για 
το γκολ  

Παραλλαγή: 

  

 



ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΘΕΣΕΙΣ 

Οργάνωση:  

          10 – 20 παίκτες / 1 ΤΦ 

  

Στόχος:  

          συγχρονισμός 2 ή 3 κινήσεων στο 10 
ν 0 

 

Περιγραφή:  

          ανάπτυξη και έμφαση στην τελική 
επιλογή των παικτών ώστε να είναι 
απρόβλεπτος ο τρόπος ολοκλήρωσης 
/ συνδυασμός τακτικής σκέψης για 2 
ή 3 συμπαίκτες και αντίθετες ή νέες 
κινήσεις ανάλογα της εξέλιξης της 
φάσης / η φάση εξαρτάται και από 
τον πασέρ και από τους παίκτες που 
προσφέρονται 

  

Παραλλαγή:  

 



ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΘΕΣΕΙΣ 

Οργάνωση:  

          10-20 παίκτες/ 1 ΤΦ 

  

Στόχος:  

          σενάρια επιθετικής ανάπτυξης 10 ν 
0 / αμυντική μετάβαση στο 3ο 
επιθετικό 

Περιγραφή:   

           δυνατές και γρήγορες πάσες / 
έμφαση και στην πρόληψη για τους 
μη συμμετέχοντες στην περιοχή για 
το γκολ αφού υπάρχει συχνά από 
τον ΠΡ και το στοιχείο μετάβασης 
με 2η μπάλα πάνω σε ομοίωμα 

Παραλλαγή: 

  

 



ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ / ΠΑΙΧΝΙΔΙ  

Οργάνωση:  

      2 εστίες με ΤΦ / γήπεδο χωρισμένο στη   
μέση. 

Στόχος:  

      1v2, μετάβαση σε 2v1. 

Περιγραφή: 

     ο προπονητής πασάρει στον κόκκινο παίκτη ο 
οποίος πάει να επιτεθεί εναντίον 2 
αμυντικών. Αν οι αμυντικοί ανακτήσουν τη 
μπάλα πάνε άμεσα σε επίθεση με σχέση 2v1 
εναντίον κόκκινου αμυντικού που τους 
περιμένει στο άλλο μισό γήπεδο. 

Παραλλαγές:  

      να γίνεται το 1ν2 και 2ν2 όταν ο κόκκινος 
παίκτης πασάρει πίσω στον συμπαίκτη του 



ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ / ΠΑΙΧΝΙΔΙ  

 Οργάνωση:  

     2 εστίες με ΤΦ / γήπεδο χωρισμένο σε 3  ζώνες 
/ 4 ζευγάρια παικτών. 

  Στόχος:  

      σύνθετο παιχνίδι μικρού χώρου με στόχο 
ασύμμετρες καταστασεις σε επίθεση / 
βελτίωση στη σέντρα 

   Περιγραφή:  

     ο προπονητής πασάρει στους παίκτες της 
μεσαίας ζώνης οι οποίοι αποφασίζουν σε ποιο 
τέρμα θα επιτεθούν. Αν επιτεθούν εναντίον της 
κόκκινης ομάδας έχουμε παιχνίδι 2v2.Εάν 
επιτεθούν εναντίον της άσπρης ομάδας έχουν 
επιθετικά στηρίγματα στο πλάτος τα οποία 
εκτελούν αποκλειστικά σέντρα .Στη σέντρα 
μπορεί να εισέλθει για κεφαλιά και το άλλο 
στήριγμα. 



ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ / ΠΑΙΧΝΙΔΙ  

Οργάνωση:  

        15 παίκτες / 4-5 ομοιώματα / 1 ΤΦ 

  

Στόχος:  

         επιθετική τακτική / ασύμμετρες 
καταστάσεις 

Περιγραφή: 

          επιθετική τακτική 10ν0, σενάρια 
επίθεσης αλλά με 5 αμυνόμενους 
που αμύνονται ενεργητικά μόλις η 
μπάλα περάσει την πλάτη τους / 
πλαγιοκοπήσεις 

 

  

Παραλλαγή:  

   10v5 παθητικών αντιπάλων αντί για 
ενεργητικών 



ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ /ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

Οργάνωση:  

          22 παίκτες  

  

Στόχος:  

         10 v 0 σε παθητική άμυνα και 
μετάβαση 7ν5  

Περιγραφή:  

          σενάριο επίθεσης των μπλε με 
παθητικό αντίπαλο / 
ολοκλήρωση με 5 παίκτες στην 
επίθεση και αμέσως πάσα στην 
αντίπαλη ομάδα για μετάβαση 
/ γρήγορη τοποθέτηση των 
υπολοίπων μπλε για 
καθυστέρηση και αποφυγή 
αντεπίθεσης 

  

Παραλλαγή: 

  



ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ / ΠΑΙΧΝΙΔΙ  

Οργάνωση: 

         17 παίκτες / 1 ΤΦ 

  

Στόχος:  

         10 ν 7 / επιθετική 
τακτική,ολοκλήρωση 
ενεργειών 

Περιγραφή:  

          10 ν 7 /ενεργητικά αμέσως 
μετά την τελική πάσα στην 
πλάτη της άμυνας 
(πλεονέκτημα στους 
επιτιθέμενους) / πρόληψη 
όσοι από τους 10 δεν είναι 
μέσα στην περιοχή για 
επανατοποθέτηση/ οι 7 αν 
αποσπάσουν γκολ στις 3 εστίες 

 

  

Παραλλαγή: 

  



ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ / ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ  

Οργάνωση:  

         2 εστίες/ 2 ΤΦ / ως 20 παίκτες 

  

Στόχος:  

          σουτ και υποομαδική τακτική / 
μετάβαση / Αναερόβια προπόνηση 

Περιγραφή:  

          σουτ 2 παικτών διαδοχικά και 
αμέσως με 3η μπάλα από τον ΠΡ 
μετάβαση σε 2ν2 

 

  

Παραλλαγή: 

  ξεκινάει με οδήγημα ο 1ος παίκτης 

 



Οργάνωση: 

          παίκτες στις θέσεις τους / 
ομοιώματα / 2 ΤΦ 

Στόχος: 

          ταχύτητα ενέργειας / 
παράδειγμα ταχύτητας σε 
θέσεις 

Περιγραφή:  

          σπριντ και σέντρα οι πλάγιοι 
έπειτα από συνεργασία μεταξύ 
τους / σπριντ –προσφορά και 
τελείωμα οι 2 κόκκινοι / 1 
αμυνόμενος ν 2 επιτιθέμενων 
στην περιοχή / με ή χωρίς 
πλεονέκτημα για τους 2 
επιτιθέμενους 

Παραλλαγή: 

          ταχύτητες σε αμυντικούς στη 
θέση τους με ανάλογες 
προσαρμογές σε κινητικά 
πρότυπα με ή χωρίς μπάλα  

  

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ / ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ  



Οργάνωση:  

         παίκτες / 2 ΤΦ 

Στόχος:  

          ταχύτητα ενέργειας και 
μονομαχίες από 1ν1 ως 2ν2 

Περιγραφή:  

          πάσα, σπριντ και 1ν1, αμέσως 
2ν1 αντίθετα και αμέσως 2ν2 
πάλι αντίθετα 

Παραλλαγή:  

  

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ / ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ  



 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ 

ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ  

 

“The goalkeeper is a 
part of the team, 

 not apart from the 
team” 

 



Ο Τερματοφύλακας είναι κάτι περισσότερο από το 
να πιάνει την μπάλα και να προστατεύει την εστία : 

 
- λειτουργεί ως τελευταίος αμυντικός  

 (οργάνωση άμυνας και καθοδήγηση) 

 

- λειτουργεί ως πρώτος επιθετικός - έναρξη επίθεσης  

(οργανωμένης ή αντεπίθεσης) 

 
- έχει γνώση τακτικής ομάδας-αντιπάλου 

 



ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΣΕ 
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

 

 Α) τεχνική προετοιμασία του τερματοφύλακα 

 (προθέρμανση- ειδικό μέρος της προθέρμανσης) 

 

 Β) λειτουργική εξάσκηση (υποομαδική τακτική) 

 

 Γ) τακτική εξάσκηση (ομαδική τακτική) 

  



ΠΡΟΒΛΗΜΑ:  
ο αντίπαλος επιχειρεί πολλά σουτ από μέση και 

μακρινή απόσταση  

ΣΚΟΠΟΣ: αμυντική συμπεριφορά αντιμετώπισης των σουτ 

ΣΤΟΧΟΣ ΟΜΑΔΑΣ: αμυντική συγκέντρωση-πίεση στον κάτοχο της μπάλας - 
αλληλοκάλυψη  

ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ Τ/Φ: ετοιμότητα  

 να δεχτεί σουτ- σωστή κατάληψη θέσης- καθοδήγηση  

 της άμυνας  



Στόχος: 

          λήψη απόφασης για την τεχνική και τακτική ενέργεια του 
ΤΦ σε σουτ  

  

Οργάνωση:  

          στο χώρο της μεγάλης περιοχής / ο ΤΦ κινείται προς τον 
Π/Ρ και δέχεται σουτ για λαβή επάνω του σε όλα τα ύψη 
και στη επιστροφή στο αρχικό σημείο εκτελεί ασκήσεις 
συντονισμού σε κώνους / πτώσεις από τα γόνατα (δεξιά- 
αριστερά) σε χαμηλό και μεσαίο ύψος / λαβή ή 
απόκρουση του ΤΦ σε σουτ του ΠΡ από διάφορες γωνίες 
από την μεγάλη περιοχή / λαβή ή απόκρουση του ΤΦ σε 
σουτ του ΠΡ από διάφορες γωνίες από την μεγάλη 
περιοχή με την παρουσία του άλλου ΤΦ μπροστά του που 
λειτουργεί ως επιθετικός  

  

Σημεία κλειδιά:  

•  αρχική θέση του ΤΦ 

• τοποθέτηση και κατάληψη θέσης 

• ισορροπία και ομοιόμορφη κατανομή του βάρος του 
σώματος και στα δύο πόδια  

• αποφυγή πρόβλεψης της πορείας της μπάλας 

• γρήγορη αντίληψη της πορείας της μπάλας  

• λήψη απόφασης για την τεχνική και τακτική ενέργεια που 
πρέπει να ακολουθήσει  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Τ/Φ 



Στόχος : 
          αμυντική συμπεριφορά για την αντιμετώπιση των  
   σουτ του αντιπάλου  
  
Οργάνωση : 7v 5+1 Τ/Φ 
 
          στο μισό γήπεδο / δυο μικρές εστίες στο κέντρο του 

γηπέδου / διάταξη 1-3-3 v 4-1+ Τ/Φ / οι επιτιθέμενοι 
παίζουν με τρεις επαφές και επιχειρούν πολλά σουτ  / οι 
αμυνόμενοι ελεύθερα και όταν κερδίσουν την μπάλα 
προσπαθούν να πετύχουν τέρμα στις μικρές εστίες / 
ανάπτυξη από το κέντρο και τα πλάγια / γραμμή άμυνας 5-
10μ έξω από τη μεγάλη περιοχή  
 

Σημεία κλειδιά:  
• αρχική θέση του Τ/Φ 
• τοποθέτηση και κατάληψη θέσης 
• ισορροπία και ομοιόμορφη κατανομή του βάρος του  
          σώματος και στα δύο πόδια  
•  αποφυγή πρόβλεψης της πορείας της μπάλας 
•  γρήγορη αντίληψη της πορείας της μπάλας  
•  λήψη απόφασης για την τεχνική και τακτική ενέργεια που 

πρέπει να ακολουθήσει 
• καθοδήγηση του Τ/Φ  
• επικοινωνία- παρατήρηση  
• αλληλοκάλυψη  
• λήψη απόφασης των παικτών 
•  μπλοκάρισμα του σουτ 
•  κάλυψη του Τ/Φ μετά από απόκρουση  

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ 



Στόχος :  

          αμυντική συμπεριφορά για την αντιμετώπιση των σουτ του 
αντιπάλου  

  

Οργάνωση : 8+1 Τ/Φ v 8+1 Τ/Φ  

           στο μισό γήπεδο / μια εστία στο κέντρο του γηπέδου / 
διάταξη 1-2-3-3 v1-4- 2-2 / ελεύθερο παιχνίδι / ανάπτυξη 
από το κέντρο και τα πλάγια / γραμμή άμυνας 5-10μ  έξω 
από την μεγάλη περιοχή  

 

Σημεία κλειδιά:  

• αρχική θέση του Τ/Φ 

• τοποθέτηση και κατάληψη θέσης 

• ισορροπία και ομοιόμορφη κατανομή του βάρος του  

           σώματος και στα δύο πόδια  

•  αποφυγή πρόβλεψης της πορείας της μπάλας 

•  γρήγορη αντίληψη της πορείας της μπάλας  

• λήψη απόφασης για την τεχνική και τακτική ενέργεια που 
πρέπει να ακολουθήσει 

• καθοδήγηση του Τ/Φ  

• επικοινωνία- παρατήρηση  

• αλληλοκάλυψη 

• λήψη απόφασης των παικτών 

•  μπλοκάρισμα του σουτ 

•  κάλυψη του Τ/Φ μετά από απόκρουση  

 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 20´ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ 15´ 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ 20´ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 



 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ:  

ο αντίπαλος έχει ένα δεξιό μπακ πολύ επιθετικό 
ο οποίος προωθείται και πραγματοποιεί 

επικίνδυνες σέντρες-σουτ  

ΣΚΟΠΟΣ: αμυντική συμπεριφορά αντιμετώπισης της σέντρας σουτ  

ΣΤΟΧΟΣ ΟΜΑΔΑΣ: παρατηρητικότητα -επικοινωνία 

 - σωστή τοποθέτηση των αμυντικών 

 - γρήγορη αντίδραση 

 ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ Τ/Φ : - αρχική τοποθέτηση - παρατηρητικότητα - 
επικοινωνία  

 - ταχύτητα πρόβλεψης της πορείας της μπάλας  

 - ταχύτητα απόφασης - ταχύτητα αντίδρασης 

 



 
Στόχος:  
     λήψη απόφασης και αντιμετώπιση  
     σέντρας σουτ 
 
Οργάνωση: 
      στον χώρο της εστίας και της μεγάλης περιοχής 
      Α. κίνηση του Τ/Φ γύρω απο την εστία και λαβές 
      σε όλα τα ύψη 
      Β . σέντρες σουτ απο τον ΠΡ προς τον Τ/Φ 
      από την γραμμή του άουτ  
      Γ. δύο γκρουπ παικτών (αμυνόμενοι-επιτιθέμενοι) : 
      ένας πλάγιος παίκτης πετάει την μπάλα στον  
      χώρο και εκτελεί σέντρα σουτ στους δύο 
      επιθετικούς εναντίον δύο αμυντικών 
  
Σημεία κλειδιά: 
• αρχική θέση ΤΦ 
• παρατήρηση 
• επικοινωνία 
• ταχύτητα πρόβλεψης 
• λήψη απόφασης 
 
- 
  
 - 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Τ/Φ 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ 
Στόχος : 

αντιμετώπιση σέντρας σουτ 

 

Οργάνωση: 8ν 6+ΤΦ  

- δύο μικρές εστίες στην τελική γραμμή του κέντρου 

-Διάταξη: 3-1-3-1 ν 4-2-+ΤΦ  

ΠΡ και ΠΡ Τ/Φ επικεντρώνονται στην αμυνόμενη ομάδα 

- ο Β/Θ προπονητή καθοδηγεί την αντίπαλη ομάδα 

- η ανάπτυξη ξεκινά από τον αμυντικό της επιτιθέμενης ομάδας ο 
οποίος σε συνεργασία με τον αμυντικό μέσο προσπαθούν να 

περάσουν πάσες στους πλάγιους έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι 
συνθήκες για σέντρες σουτ  

- η αμυνόμενη ομάδα προσπαθεί να κερδίσει την μπάλα, και να 
πετύχει τέρμα σε μια από τις μικρές εστίες 

 

  

Σημεία κλειδιά: 

• αρχική θέση ΤΦ  

• παρατήρηση 

• επικοινωνία 

• ταχύτητα πρόβλεψης της πορείας της  

 μπάλας  

• ταχύτητα απόφασης 

• προσαρμογή σε νέα κατάσταση μετά  

 από την αλλαγή της φάσης  

 

  

  



Στόχος: 

  αντιμετώπιση σέντρας σουτ  

 

 Οργάνωση: 9+ΤΦ V9+ΤΦ 

-  -¾ γηπέδου με μία φορητή εστία στην αντίπαλη περιοχή 

- διάταξη: 1-3-2-3-1 ν 1-4-2-3  

- ΠΡ Τ/Φ επικεντρώνεται στην αμυνόμενη ομάδα 

- δημιουργία προϋποθέσεων για σέντρες σουτ  

 

Σημεία κλειδιά:  

•  αρχική θέση ΤΦ  

• παρατήρηση - επικοινωνία 

•  ταχύτητα πρόβλεψης της πορείας της μπάλας 
ταχύτητα στην λήψη απόφασης 

• έξοδος αν χρειαστεί  

•         προσαρμογή σε νέα κατάσταση μετά  

           από την αλλαγή της φάσης  

  

ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 20´ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ 15´ 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ 20´ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 



 
 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ:  
η αντίπαλη ομάδα είναι πολύ δυνατή στις 

στατικές φάσεις- κυρίως στα πλάγια φάουλ 

ΣΚΟΠΟΣ: Αμυντική συμπεριφορά αντιμετώπισης των στατικών φάσεων  

 

 ΣΤΟΧΟΣ ΟΜΑΔΑΣ:  

- παρατηρητικότητα - επικοινωνία 

 - σωστή τοποθέτηση των αμυντικών - γρήγορη αντίδραση 

  

 ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ Τ/Φ :  

παρατηρητικότητα - επικοινωνία  

 - αρχική τοποθέτηση - ταχύτητα πρόβλεψης της πορείας της μπάλας  

-ταχύτητα απόφασης - ταχύτητα αντίδρασης - έξοδος  

  



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Τ/Φ 
 

Στόχος :  

         λήψη απόφασης και αντιμετώπιση στατικών 
φάσεων  

Οργάνωση:  

         - στο χώρο της εστίας  

 Α) κίνηση του ΤΦ μέσα από κώνους και άλμα για 
λαβή μπάλας (όλα τα είδη των κινήσεων 
που χρησιμοποιεί ο ΤΦ εμπρός- πλάγια 
βήματα - πλάγια με σταυρωτούς 
βηματισμούς – κίνηση προς τα πίσω με 
σταυρωτούς βηματισμούς  

 Β) σέντρες από τον Π/Ρ τοποθετώντας 
ομοιώματα μπροστά από τον ΤΦ 

          - επιθετική ενέργεια από τον ΤΦ μετά την 
έξοδο  

 

Σημεία κλειδιά:  

• αρχική θέση ΤΦ  

• παρατήρηση- επικοινωνία 

•  ταχύτητα πρόβλεψης -  

           λήψη απόφασης 

• έξοδος 

 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ 

Στόχος : 

 αντιμετώπιση στατικών φάσεων  

Οργάνωση : 8ν 7+ΤΦ  

- δύο μικρές εστίες στην τελική γραμμή του κέντρου 

- διάταξη: 2-4-2 ν 4-2-1+ΤΦ  

- ΠΡ Τ/Φ επικεντρώνεται στην αμυνόμενη ομάδα 

- ο προπονητής καθοδηγεί την αντίπαλη ομάδα 

- η ανάπτυξη ξεκινά από τον αμυντικό της επιτιθέμενης 
ομάδας ο οποίος σε συνεργασία με τους 
αμυντικούς μέσο προσπαθούν να περάσουν πάσες 
στους πλάγιους έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι 
συνθήκες για πλάγια φάουλ  

- η αμυνόμενη ομάδα προσπαθεί να κερδίσει την μπάλα 
και να πετύχει τέρμα σε μια από τις μικρές εστίες 

 

Σημεία κλειδιά:  

• αρχική θέση ΤΦ  

• παρατήρηση – επικοινωνία  

•        ταχύτητα πρόβλεψης της πορείας της μπάλας  

         - ταχύτητα απόφασης 

• έξοδος - προσαρμογή σε νέα κατάσταση μετά  

            από τη στατική φάση  

 



ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ 
Στόχος : 

αντιμετώπιση στατικών φάσεων  

 

Οργάνωση :11 ν 11 
- ¾ γηπέδου με μία φορητή εστία στην αντίπαλη περιοχή 
-Διάταξη: 1-4-3-3 ν 4-1-4-1  
-ΠΡ Τ/Φ επικεντρώνεται στην αμυνόμενη ομάδα 
- Δημιουργία προϋποθέσεων για στατικἐς φάσεις  
 

 

Σημεία κλειδιά : 

• αρχική θέση ΤΦ  

• παρατήρηση – επικοινωνία  

•         ταχύτητα πρόβλεψης της πορείας της μπάλας  

           - ταχύτητα απόφασης 

• έξοδος - προσαρμογή σε νέα κατάσταση μετά  

          από τη στατική φάση  
 

 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 15´ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ 20´ 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ 20´ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 



 
 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ:  
 Η αντίπαλη ομάδα επιχειρεί κάθετες πάσες 

στην πλάτη της αμυντικής γραμμής με στόχο 
τους επιθετικούς  

ΣΚΟΠΟΣ: αμυντική συμπεριφορά αντιμετώπισης της κάθετης πάσας  

 

 ΣΤΟΧΟΣ ΟΜΑΔΑΣ:  

αμυντική συγκέντρωση-πίεση στον κάτοχο της μπάλας- αλληλοκάλυψη- 
επικοινωνία  

 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ Τ/Φ  

επικοινωνία- λήψη απόφασης - έξοδος και 1ν1 

 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Τ/Φ 

 

Στόχος : 

λήψη απόφασης και αντιμετώπιση 

 κάθετης πάσας  

Οργάνωση : 

 στην μεγάλη περιοχή  
- κάθετη πάσα του ΠΡ είτε μέσα στην μεγάλη 
περιοχή με πτώση του ΤΦ έξω από την περιοχή 
για να αποκρούσει με τα πόδια 
- τοποθετούμε έξω από την περιοχή δυο 
ομοιώματα από τα οποία ξεκινούν οι επιθετικοί 
στις κάθετες πάσες του ΠΡ  

  

Σημεία κλειδιά:  

• αρχική θέση ΤΦ  

• παρατήρηση- επικοινωνία 

•         λήψη απόφασης 

• έξοδος 

• προσαρμογή σε νέα κατάσταση μετά από 
αλλαγή της φάσης 

 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ 

Στόχος : 

 αντιμετώπιση της κάθετης πάσας στην πλάτη της άμυνας  

Οργάνωση : 6+ΤΦ ν 7  
- στα 2/3 του γηπέδου  
 - δυο μικρές εστίες 10 m κάτω  
 από την γραμμή του κέντρου προς το άλλο μισό  
- διάταξη: 1-4-2 ν 5-2 
- γραμμή άμυνας: 10μ. έξω από μεγάλη περιοχή 
 - Off side  
- η ανάπτυξη ξεκινά από ένα από τους δυο αμυντικούς 
μέσους της επιτιθέμενης ομάδος όπου σε συνεργασία 
μεταξύ τους  ή με τον επιθετικό μέσο η τους ακριανούς 
μπακ-χαφ επιχειρούν κάθετη πάσα στην πλάτη της 
άμυνας 
- αν η αμυνόμενη ομάδα κερδίσει την μπάλα προσπαθεί 
να πετύχει τέρμα στις μικρές εστίες  
 

Σημεία κλειδιά:  

• αρχική θέση ΤΦ  

• παρατήρηση – επικοινωνία 

•        λήψη απόφασης 

• έξοδος – 1ν1  

•  προσαρμογή σε νέα κατάσταση μετά  

            από την αλλαγή φάσης 

 



ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ 
Στόχος :  

          περιορισμός του χώρου μεταξύ άμυνας και ΤΦ- 
αμυντική συγκέντρωση-επικοινωνία ΤΦ και 
αμυνόμενων  

 

Οργάνωση :8 ν 8 + 2 ΤΦ 
- ¾ γηπέδου με μία φορητή εστία στην αντίπαλη περιοχή 
- διάταξη: 1-4-2-2 ν 1-1-5-2 
- γραμμή άμυνας: 10μ. έξω από μεγάλη περιοχή 
- ανάπτυξη από κεντρικό άξονα 
-Off side 
 - προπονητής ΤΦ επικεντρώνεται στην αμυνόμενη 
ομάδα 
- ο προπονητής καθοδηγεί την αντίπαλη ομάδα 
- δημιουργία προϋποθέσεων για κάθετες πάσες 
 

  

 

Σημεία κλειδιά : 

• αρχική θέση ΤΦ  

• παρατήρηση – επικοινωνία 

•         λήψη απόφασης  

• έξοδος – 1ν1  

• προσαρμογή σε νέα κατάσταση μετά  

          από την αλλαγή κατάστασης  
 

 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 15´ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ 20´ 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ 20´ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 



ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 



- Από τις παρακάτω ασκήσεις μπορεί να γίνει επιλογή είτε ολόκληρης της 
άσκησης είτε 1-2 τεχνικών ενεργειών ανάλογα με το επίπεδο των ΤΦ 

- Μπορεί να γίνει συνδυασμός 2 τεχνικών ενεργειών από διαφορετικές 
ασκήσεις και να προκύψει νέος συνδυασμός  

- Το ύψος της λαβής είναι ενδεικτικό και μπορεί και εξαρτάται από τις ανάγκες 
ή τις αδυναμίες του ΤΦ  

- H τεχνική ενέργεια μιας πτώσης μπορεί να αντικατασταθεί με μία άλλη πχ 
πτώση σε σουτ χαμηλού ύψους σε σουτ μεσαίου ύψους κλπ  

- Όπου υπάρχει λαβή με πτώση μπορεί να αντικατασταθεί με απόκρουση με 
πτώση 

- Όπου μια γροθιά μπορεί να αντικατασταθεί με 2 (και αντίστροφα) 

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ - ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ 



Στόχος  

 

• Λαβή με ΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ σε σουτ 
χαμηλού ύψους 

• Λαβή με πτώση πλάγια σε σουτ 
μεσαίου ύψους 

• Επιθετική τεχνική με χέρι  

 

Περιγραφή  

 

 Ο ΤΦ δέχεται διαδοχικά από τον ΠΡ 

 - ένα σουτ χαμηλού ύψους για να εκτελέσει 
λαβή με πτώση ανάγκης σε συρτό σουτ 

-ένα σουτ σε μεσαίο ύψος για να εκτελέσει 
λαβή με πτώση πλάγια 

- και μετά επιθετική τεχνική με το χέρι 

- και από τις 2 πλευρές η άσκηση 

 

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 



Στόχος 

 

• Απόκρουση με πόδι (με ή χωρίς 
πτώση)  

• Λαβή με πτώση πλάγια σε σουτ 
μεγάλου ύψους 

• Επιθετική τεχνική με πόδι  

 

Περιγραφή  

 

 Ο ΤΦ δέχεται από τον ΠΡ 

-ένα σουτ χαμηλού ύψους για να 
αποκρούσει με το πόδι(με ή χωρίς 
πτώση)  

- ένα σουτ μεγάλου ύψος από την άλλη 
πλευρά για να εκτελέσει λαβή με πτώση 
πλάγια 

- και μετά επιθετική τεχνική με το πόδι  

- και από τις 2 πλευρές η άσκηση 

 

 

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 



Στόχος:  

• Τεχνική πάσας  

• Νευρομυικός συντονισμός (μετακίνηση 
εμπρός) 

• Λαβή (κεφάλι η θώρακας) 

•  Πλάγια πτώση με λαβή σε σουτ 
χαμηλού ύψους  

 

Περιγραφή 

 

 Ο ΤΦ με το αριστερό πόδι 

- στέλνει μια μπάλα στα χέρια του άλλου ΤΦ - 
μετά εκτελεί κίνηση εμπρός με πλάγια 
βήματα (ζικ-ζακ) και λαβή του ΤΦ σε σουτ από 
τον ΠΡ στο ύψος του θώρακα η στο κεφάλι  

- αμέσως αντιδρά σε νέο σουτ απο τον ΠΡ 
εκτελώντας λαβή με πτώση πλάγια σε σουτ 
χαμηλού ύψους  

- και από τις 2 πλευρές η άσκηση 

 

 

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 



 Στόχος  

 

• Λαβή (θώρακας –κοιλιά) 

•  Νευρομυϊκός συντονισμός (πλάγια 
μετακίνηση)  

• Απόκρουση με παλάμη (με η χωρίς πτώση) 

• Απόκρουση με πλάγια πτώση σε σουτ 
μεσαίου ύψους 

 

Περιγραφή 

 

 Ο ΤΦ δέχεται από τον ΠΡ 

-ένα σουτ επάνω του για λαβή (θώρακας η 
κοιλιά)  

- στην συνέχεια μετακινείται πλάγια πάνω από 
ράβδους και αποκρούει με παλάμη πάνω από το 
δοκάρι βολή μεγάλου ύψους απο τον ΠΡ (με η 
χωρίς πτώση)  

- στην συνέχεια αποκρούει με πλάγια πτώση 
σουτ μεσαίου ύψους απο τον ΠΡ στην αντίθετη 
πλευρά  

- και από τις 2 πλευρές η άσκηση 

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 



 Στόχος 

 

•  Τεχνική πάσας  

• Νευρομυϊκός συντονισμός / μετακίνηση 
πλάγια (μπρος πίσω) 

• Λαβή (κοιλιά) 

•  Πλάγια πτώση με λαβή σε σουτ μεγάλου 
ύψους  

 

Περιγραφή 

 

 Ο ΤΦ με το αριστερό πόδι  

- επιστρέφει με το πλασέ ή το κουντεπιέ την 
μπάλα που του έχει πετάξει ο άλλος ΤΦ με 
αναπήδηση στο έδαφος  

- μετά εκτελεί κίνηση μπρός - πίσω μέσα από 
κώνους και δέχεται σουτ από τον ΠΡ για να 
εκτελέσει λαβή στο ύψος της κοιλιάς  

- στην συνέχεια δέχεται νέο σουτ μεγάλου ύψους 
από τον ΠΡ για να πραγματοποιήσει λαβή με 
πτώση πλάγια μεγάλου ύψους 

- και από τις 2 πλευρές η άσκηση 

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 



Στόχος  

 

• Νευρομυϊκός  συντονισμός (σταυρωτός 
βηματισμός) 

• Λαβή (χαμηλό ύψος) 

•  Απόκρουση με παλάμη πάνω από το 
δοκάρι με το αντίθετο χέρι  

 

 

Περιγραφή 

 

 Ο ΤΦ εκτελεί σταυρωτούς βηματισμούς πάνω 
από ράβδο και δέχεται σουτ για να εκτελέσει 
λαβή σε σουτ χαμηλού ύψους  

- στην συνέχεια αντιδρά σε νέα βολή μπάλας 
μεγάλου ύψους για να εκτελέσει απόκρουση 
με παλάμη πάνω από το οριζόντιο δοκάρι με το 
αντίθετο χέρι  

- και από τις 2 πλευρές η άσκηση 

  

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 



Στόχος  

 

• Λαβή (θώρακας η κεφάλι) 

• Μετακίνηση (σταυρωτός βηματισμός) 

• Λαβή με άλμα με ένα πόδι  

• Απόκρουση με μια γροθιά μετά από άλμα με 
ένα πόδι  

 

Περιγραφή 

 

 Ο ΤΦ δέχεται ένα σουτ από τον ΠΡ στο ύψος του 
θώρακα (η στο ύψος του κεφαλιού)  

- στην συνέχεια μετακινείται πλάγια και εκτελεί 
λαβή με άλμα με ένα πόδι σε βολή μπάλας 
μεγάλου ύψους από τον ΠΡ  

-  στην συνέχεια μετακινείται στην άλλη πλευρά 
για να εκτελέσει απόκρουση με μία γροθιά σε νέα 
μπάλα που πετάει ο ΠΡ  

 

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 



Στόχος  

 

• Σέντρα σουτ  χαμηλού ύψους 

• Μετακίνηση πίσω (σταυρωτός 
βηματισμός) 

• Απόκρουση με παλάμη πάνω από το 
δοκάρι  

• Σέντρα σουτ  μεσαίου ύψους 

 

Περιγραφή 

 

 Ο ΤΦ στο πρώτο δοκάρι δέχεται σέντρα σουτ 
χαμηλού ύψους από τον ΠΡ 

- στην συνέχεια μετακινείται προς τα πίσω 
αποκρούει με παλάμη –δάκτυλα πάνω από το 
δοκάρι βολή μπάλας μεγάλου ύψους από τον 
ΠΡ παράλληλη με το οριζόντιο δοκάρι κ 

- στην συνέχεια αντιδρά σε σέντρα σουτ 
μεσαίου ύψους  

- και από τις 2 πλευρές η άσκηση 

 

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 



Στόχος 

  

• Λαβή χαμηλού ύψους  

• Μετακίνηση πίσω (σταυρωτός βηματισμός) 

• Λαβή με άλμα με ένα πόδι  

• Λαβή ή απόκρουση σε σουτ με αναπήδηση 
στο έδαφος  

 

Περιγραφή 

 

 Ο ΤΦ δέχεται για λαβή μπάλας ένα σουτ χαμηλού 
ύψους από τον ΠΡ  

- στην συνέχεια μετακινείται πίσω και εκτελεί 
λαβή με άλμα με ένα πόδι σε βολή μπάλας 
μεγάλου ύψους από τον ΠΡ μπροστά από 
ομοίωμα ή συνασκούμενο 

- στην συνέχεια μετακινείται πίσω από το 
ομοίωμα στην άλλη πλευρά για να εκτελέσει λαβή 
ή απόκρουση σε σουτ που έχει αναπηδήσει στο 
έδαφος από τον άλλο ΤΦ  

- και από τις 2 πλευρές η άσκηση 

 

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 



Στόχος  

• Λαβή (κνήμη η κοιλιά) 

• Απόκρουση με δυο γροθιές 

• Πτώση στα πόδια επιτιθέμενου  

 

Περιγραφή 

 

 Ο ΤΦ δέχεται ένα σουτ από τον ΠΡ για λαβή 
μπάλας στην κνήμη ή στην κοιλιά 

 - στη συνέχεια μετακινείται εμπρός και 
αποκρούει με γροθιές βολή μεγάλου ύψους απο 
τον ΠΡ  

- στη συνέχεια πέφτει στα πόδια του άλλου ΤΦ 
που λειτουργεί σαν επιθετικός μετά απο πάσα του 
ΠΡ ή παίζει ένας εναντίον ενός εάν την μπάλα την 
πάρει απευθείας ο συνασκούμενος  

- και από τις 2 πλευρές η άσκηση 

 

  

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 



Στόχος 

  

• Λαβή (κοιλιά η θώρακας) 

• Λαβή με πτώση σε σουτ χαμηλού ύψους  

• Απόκρουση σε σουτ μεγάλου ύψους 

 

Περιγραφή 

 

 Ο ΤΦ δέχεται ένα σουτ από τον ΠΡ για λαβή 
μπάλας στην κοιλιά ή στον θώρακα  

-στη συνέχεια εκτελεί πλάγια πτώση με λαβή σε 
σουτ χαμηλού ύψους  

- αμέσως μετακινείται στην αντίθετη μεριά για να 
εκτελέσει απόκρουση σε σουτ μεγάλου ύψους 

- και από τις 2 πλευρές η άσκηση 

 

 

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 



 Στόχος 

 

• Λαβή με άλμα με ένα πόδι 

• Λαβή σε σουτ χαμηλού ύψους  

• Λαβή με πτώση πλάγια σε σουτ χαμηλού 
ὐψους  

  

Περιγραφή 

 

 Ο ΤΦ εκτελεί λαβή με άλμα με ένα πόδι σε βολή 
μαγάλου ύψους απο τον ΠΡ μπροστά απο 
ομοίωμα ή άλλον ΤΦ που λειτουργεί σαν 
επιθετικός  

 - στη συνέχεια υποδέχεται ένα σουτ επάνω του 
χαμηλού ύψους εκτελώντας λαβή και 

- τέλος αντιδρά σε σουτ χαμηλού ύψους από τον 
ΠΡ εκτελώντας λαβη με πλάγια πτώση  

 

 

 

  

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 



Στόχος 

 

• Ταχύτητα αντίδρασης  

• Τεχνική (ένας εναντίον ενός) 

 

Περιγραφή 

 

 Ο ΠΡ βρίσκεται πίσω από δύο άλλους ΤΦ που 
στέκονται περίπου στο ύψος της μικρής 
περιοχής και εμποδίζουν το οπτικό πεδίο του 
ΤΦ που βρίσκεται στην εστία . Ο ΠΡ είτε 
πετάει μια μπάλα που κρατάει στα χέρια του 
προς τον ΤΦ για να αντιδράσει είτε δίνει μια 
μικρή πάσα προς την εστία δίπλα σε έναν από 
τους δύο άλλους ΤΦ για να κινηθούν ως 
επιθετικοί εναντίον του ΤΦ. Ο ΤΦ είτε μαζεύει 
την μπάλα με γλίστρημα στο έδαφος είτε 
πέφτει στα πόδια του επιθετικού  

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ 



Το παρόν έντυπο & ηλεκτρονικό υλικό είναι το 1ο από μια 
σειρά εκδόσεων που σχεδιάζει η Ε.Π.Ο για την Ανάπτυξη 
του Ελληνικού ποδοσφαίρου 


