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Περίληψη 

 

 

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες ομάδες χρησιμοποιούν το Pick and Roll ως 

κύρια μορφή επίθεσης. Γι’ αυτό το λόγο ολοένα και περισσότερες  έρευνες 

πραγματοποιούνται  για την εξέταση της αποτελεσματικότητας του. Σκοπός αυτής 

της έρευνας ήταν να αναλυθεί η αποτελεσματικότητα εκμετάλλευσης ανισοϋψών 

καταστάσεων που έχουν δημιουργηθεί μέσω ενός Pick and Roll σε αγώνες 

καλαθοσφαίρισης αντρών στο πρωτάθλημα Euroleague 2017-2018. Αναλύθηκαν 225 

φάσεις από 16 αγώνες, στις οποίες πραγματοποιείται εκμετάλλευση ανισοϋψών 

καταστάσεων που προκύπτουν μέσα από τα pick and roll. Για την σημειογραφική 

ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Sport Scouts STA  3.2 για Η/Υ. Το σχήμα 

ανάλυσης περιλάμβανε την έδρα της ομάδας, τον νικητή και τον ηττημένο, τον χρόνο 

επίθεσης μετά το screen, το χρόνο που πραγματοποιήθηκε το screen, την 

εκμετάλλευση της ανισοϋψής κατάστασης, τις θέσεις των παικτών που εκτελούν το 

Pick and Roll, την επιλογή του παίκτη που θα επιτεθεί, το θετικό ή αρνητικό 

αποτέλεσμα, τον αριθμό πασών που έγιναν μετά το screen και τον τύπο την αλλαγής 

που πραγματοποίησε η άμυνα. Για την επεξεργασία των δεδομένων 

χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό πακέτο SPSS22  και για να διαπιστωθούν τυχόν 

διαφορές στις μεταβλητές   πραγματοποιήθηκε Crosstabulation  Analysis με τη x2 

(Chisquare) με επίπεδο σημαντικότητας p<.05. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρξαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές στην εκμετάλλευση ανισοϋψών καταστάσεων ως 

προς το χρόνο που πραγματοποιήθηκε το screen στα 24 δευτερόλεπτα (x2 =5,718 

p<.05) και ως προς τον παίκτη που εκμεταλλεύτηκε την ανισοϋψή κατάσταση 

(x2=8,345 p=.015). Τα ευρήματα συνιστούν ότι αυτή η μορφή της επίθεσης θα πρέπει 

πιθανόν να πραγματοποιείται στα 9-16 δευτερόλεπτα της επίθεσης, και κατ’ 

επέκταση να προσαρμοστεί η προπόνηση της επιθετικής τακτικής της ομάδας.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 



 

Το σύγχρονο μπάσκετ έχει αναπτυχθεί με ταχύτατους ρυθμούς δίνοντας 

αρκετή έμφαση στη επίθεση. Υπάρχει μία συνεχή προσπάθεια εκμετάλλευσης των 

αδυναμιών της άμυνας, για αυτό το λόγο θα πρέπει οι άμυνες των ομάδων να είναι 

οργανωμένες για να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε κατάσταση (Mexas et al., 2005). 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι, τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιήσει μία 

επίθεση όπως οι αιφνιδιασμοί (Tsamourtzis et al., 2005). Άλλη μία μορφή επίθεσης 

είναι να δοθεί η μπάλα σε παίκτη που βρίσκεται κοντά στο καλάθι (Mavridis et al., 

2009). 

Ο Marmarinos και οι συνεργάτες του (2016) παραθέτουν πως το Pick and Roll 

είναι ένας από τους αποτελεσματικότερους τρόπους επιθέσεων. Για αυτό το λόγο 

χρησιμοποιείται σχεδόν από κάθε ομάδα ως κύριο εργαλείο στην επίθεση τους. 

Επειδή είναι πολύ αποτελεσματικός αυτός ο τρόπος επίθεσης, πρέπει οι 

αντίπαλες ομάδας να αναπτύξουν τακτικές για αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα. 

Πέρα από αυτό όμως θα πρέπει οι παίκτες να αναπτύξουν την ταχύτερη ικανότητα 

λήψης αποφάσεων καθώς αυτή αυξάνει τις πιθανότητες να αντιδράσει σωστά η 

άμυνα (Lamas et al., 2011). Το ότι επιτεύχθηκε ο στόχος για μία φάση ή για έναν 

αγώνα δεν σημαίνει ότι αυτός θα πρέπει να είναι πάντα ο τρόπος αντίδρασης. 

Συμπεραίνουμε λοιπόν στο γεγονός πως η άμυνα θα πρέπει να γνωρίζει διάφορους 

τρόπους για να αντιμετωπίσει την αντίπαλη ομάδα(Lames, 2006).  

 

OΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ PICK AND ROLL 

 

To Pick and Roll είναι μία επιθετική κίνηση στη οποία ενεργούν δύο άτομα, 

όπου ο ένας χειρίζεται την μπάλα και ο άλλος εκτελεί το screen. Η εφαρμογή του 

γίνεται συνήθως σε δύο σημεία του γηπέδου, στην κορυφή του τριπόντου και κοντά 

στην ευθεία των δύο καλαθιών ή στα πλάγια του τριπόντου και κοντά στην 

προέκταση της γραμμής των ελευθέρων βολών.  

Σημαντικό είναι ότι μπορεί να υπάρχουν ταυτόχρονα δύο άτομα για screen, 

οι οποίοι θα βρίσκονται είτε δεξιά και αριστερά του αμυντικού που μαρκάρει το 

χειριστή της μπάλας είτε και οι δύο από μία πλευρά (double pick and roll). Σπάνιο 

αλλά εφικτό είναι το pick and roll στις γωνίες του γηπέδου , όπως επίσης και στις 

γωνίες της ρακέτας με την ελεύθερη βολή (high post). μπορεί ο  επιθετικός που 

δημιουργεί το screen να είναι τοποθετημένος και να περιμένει το συναθλητή του με 

τη μπάλα, είτε να βρίσκεται σε κίνηση και να είναι αυτός που πηγαίνει στον 

συναθλητή που ντριπλάρει. 

 Για την εκτέλεση του pick and roll είναι αναγκαία η γνώση πέντε βασικών 

σημείων τεχνικοτακτικής. Αυτά είναι η ντρίπλα, το screen, το σουτ, το πίβοτ και το 



ρολάρισμα και την πάσα μέσα στην ρακέτα και έξω. Σημαντική είναι η επιλογή της 

σωστής γωνίας του screen, καθώς αυτή επηρεάζεται από δύο παράγοντες. Ο ένας 

είναι ο στόχος της επίθεσης, αν δηλαδή η επίθεση θέλει να διεισδύσει ή αν θέλει να 

σουτάρει και ο άλλος είναι η αμυντική στάση του αθλητή που μαρκάρει τη μπάλα, 

δηλαδή ο τρόπος που έχει τοποθετήσει τα πόδια του ο αμυντικός (Καραμουσαλίδης, 

2018). 

 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

 

Ένας επιθετικός παίκτης στήνει ένα screen για τον συμπαίκτη του που έχει τη 
μπάλα. Ο παίκτης με τη μπάλα ντριπλάρει και περνάει «ώμο με ώμο» με τον παίκτη 
που στήνει το screen για να εμποδιστεί η πορεία του αμυντικού του. Στη συνέχεια ο 
screener ρολάρει για να αποκτήσει οπτική επαφή με τη μπάλα και κόβει προς το 
καλάθι. Ο χειριστής της μπάλας τη στιγμή αυτή έχει πολλές επιλογές ανάλογα με τον 
τρόπο που θα κινηθεί η άμυνα. Μπορεί να διεισδύσει προς το καλάθι, εάν 
διαπιστώσει ότι ο αμυντικός του πήγε πάνω από το screen, ο αμυντικός του screener 
του δίνει χώρο και δεν έχει σωστή αμυντική τοποθέτηση, έχει ελεύθερο διάδρομο 
προς το καλάθι. Μπορεί να διεισδύσει προς το καλάθι από την αντίθετη πλευρά του 
Pick, όταν υπάρχει βιαστική αντιμετώπιση από τους αμυντικούς για να σπάσουν το 
screen. Μπορεί να περάσει ανάμεσα από τον screener και τον αμυντικό του screener. 
Μπορεί να σουτάρει, εάν διαπιστώσει ότι ο αμυντικός του έπεσε πάνω στο screen 
και έμεινε πίσω, ο αμυντικός του κινήθηκε πίσω από το screen. Μπορεί να πασάρει 
στον screener τη στιγμή που έχει ρολάρει και κινείται προς το καλάθι. Η πάσα αυτή 
συνήθως γίνεται σκαστή με ένα ή δύο χέρια ή πλάγια γυριστή ή πάνω από το κεφάλι, 
ανάλογα με την αντίδραση του αμυνόμενου. Μπορεί να πασάρει στο Pop του 
screener. Μπορεί να πασάρει στο πρόωρο κόψιμο του screener πριν καν γίνει το 
screen. Μπορεί να πασάρει είτε στη δυνατή είτε στην αδύνατη πλευρά για κάποιο 
ελεύθερο σουτ από συμπαίκτη του ή ακόμα για να περάσει τη μπάλα εκείνος, με 
καλύτερη γωνία πάσας, μέσα στη ρακέτα. Αν ήταν καλή η αντιμετώπιση από την 
άμυνα, οι επιθετικοί μπορούν να κάνουν και δεύτερο Pick and Roll (Pick – Repick). Το 
Pick and Roll τις περισσότερες φορές εκτελείται από έναν κοντό παίκτη που χειρίζεται 
καλά τη μπάλα (guard) και έναν ψηλότερο παίκτη που στήνει το screen (forward ή 
center) (Κουτσουρίδης, 2016). 
 

 
 
 
 
 
 

Τρόποι αντιμετώπισης του Pick and Roll 



 
 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι αντιμετώπισης του Pick and Roll (Pozo, 2011). Αυτοί είναι: 

Slide Through, Push and Under, Trail and Sag, Over, Deny, Trap, Hedge Out και Switch 

(Κουτσουρίδης, 2016). Σε αυτή την εργασία αναλύθηκαν οι φάσεις στις οποίες η 

άμυνα επέλεξε ως τρόπο αντιμετώπισης την αλλαγή (switch). 

 

 

ΑΛΛΑΓΗ 

Αυτό τον τρόπο αντιμετώπισης τον χρησιμοποιούν συχνά ομάδες όπου οι 

αθλητές έχουν τα ίδια προσόντα και ο σκοπός είναι να μην δοθεί ελεύθερο σουτ. 

Ακόμη, χρησιμοποιείται όταν ο παίκτης με τη μπάλα ή αυτός που κάνει το screen 

σουτάρει με μεγάλη ευστοχία. Πολλές φορές πραγματοποιείται στα τελευταία 6-8 

δευτερόλεπτα της επίθεσης. Σημαντικό είναι να αξιολογηθεί ο screener, να μην πάρει 

τη μπάλα ο παίκτης που ρολάρει, να μην δοθεί χώρος για να περάσει ανάμεσα από 

τους αμυντικούς ο ballhandler και να μην γίνονται αργές αλλαγές. 

Παραλλαγές αυτού του τρόπου αντιμετώπισης είναι η αλλαγή ισοϋψών 

παικτών, η jump switch, η προσωρινή αλλαγή, η αλλαγή ανάγκης, η αλλαγή και αν 

γίνει πάσα επιστρέφουμε στους παίκτες μας, η αλλαγή και παγίδα για να φύγει η 

μπάλα από τα χέρια του παίκτη, όπως επίσης η τριπλή ή και τετραπλή αλλαγή για την 

ελαχιστοποίηση των mismatch (Καραμουσαλίδης, 2018).  

Σκοπός αυτής της έρευνας είναι η ανάλυση και η εξακρίβωση της 

αποτελεσματικότητας ανισοϋψών καταστάσεων στη χρήση του Pick and Roll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ 



 

Δείγμα 

 

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν δεκαέξι (16) αγώνες από το πρωτάθλημα 

τις Euroleague τη χρονιά 2017-2018. Στους αγώνες που αναλύθηκαν συμμετείχαν οι 

εξής ομάδες: Anadolu Efes, Real Madrid, Brose Bamberg , Olympiakos, Panathinaikos, 

CSKA Moswow, Maccabi Tel Aviv, Armani Olimpia Milan, Zalgiris, Valencia Basket, 

Fenerbache, Unicaja Malaga, Barcelona, Khimki, Crvena Zvezda, Baskonia.  

Σε αυτούς τους αγώνες βρέθηκαν 225 φάσεις με Pick and Roll όπου η άμυνα 

επέλεξε ως τρόπο αντιμετώπισης την αλλαγή (switch). Οι αγώνες επιλέχθηκαν τυχαία 

με τουλάχιστον δύο αγώνες από κάθε ομάδα (Vanquera et al., 2013, 2016). 

Οι αγώνες που αναλύθηκαν ήταν:  

• Anadolu Efes-Real Madrid 

• Anatolu Efes-Brose Bamberg 

• Baskonia-CSKA Moscow 

• Baskonia-Maccabi Tel Aviv 

• Crvena Zvezda-Khimki 

• Crvena Zvezda-Panathinaikos 

• Fenerbahce-CSKA Moscow 

• Maccabi Tel Aviv-Unicaja Malaga 

• Olympiakos-Barcelona 

• Panathinaikos-Barcelona 

• Panathinaikos-Khimki 

• Real Madrid-Olympiakos 

• Real Madrid-Zalgiris 

• Unicaja Malaga-Valencia Basket 

• Valencia Basket-Fenerbahce 

• Zalgiris-Armani Olimpia Milan 

 

 

Όργανα καταγραφής 

Τα όργανα που χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση της έρευνας ήταν 

ένας φορητός Η/Υ με εγκατεστημένο λογισμικό τα Windows 10, το Sport Scout STA 

Ver. 3.2 και το λογισμικό πακέτο SPSS 22 για την στατιστική επεξεργασία των 

δεδομένων. 

 



 

Διαδικασία μέτρησης και μεταβλητές 

Κατά τη διάρκεια παρακολούθησης των αγώνων καταγράφθηκαν σε λογιστικό 

φύλλο οι εξής μεταβλητές: 

• Ποια ομάδα είναι γηπεδούχος και ποια φιλοξενούμενη. 

• Νικήτρια και ηττημένη ομάδα. 

• Χρόνος επίθεσης μετά το Pick and Roll, δηλαδή αν πραγματοποιήθηκε σουτ 

μετά από 1-4 δευτερόλεπτα ή 5 δευτερόλεπτα και παραπάνω. 

• Σε ποιο δευτερόλεπτο της επίθεσης έγινε το screen. 

• Αν εκμεταλλεύτηκε το Pick and Roll η επίθεση. 

• Τι θέσεις παίζουν οι παίκτες που συμμετέχουν στο Pick and Roll. 

• Ποιος εκμεταλλεύτηκε την ανισοϋψή κατάσταση, ο χειριστής της μπάλας ή ο 

παίκτης που έστησε το screen ή ένας από τους άλλους τρεις παίκτες. 

• Αν ήταν θετικό ή αρνητικό το αποτέλεσμα για την επίθεση. 

• Πόσες πάσες έγιναν μετά το Pick and Roll. 

• Το είδος τις αλλαγής που επέλεξε ή άμυνα. 

 

 

Στατιστική ανάλυση 

Για την επεξεργασία των δεδομένων και τη στατιστική ανάλυση 

χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό πακέτο SPSS 22 για Windows. Για να διαπιστωθούν 

τυχόν διαφορές στις μεταβλητές πραγματοποιήθηκε Crosstabulation Analysis με τη 

x2 κατανομή (Chisquare), με επίπεδο σημαντικότητας p<0,05. 

Η σηματοδότηση που χρησιμοποιήθηκε και την ανάλυση των αγώνων είναι οι εξής: 

Σε περίπτωση αποτελεσματικής επίθεσης έχουμε 

• Εύστοχο δίποντο (2p) 

• Εύστοχο τρίποντο (3p) 

• Φάουλ (F) 

• Φάουλ και 2 ελεύθερες βολές (2ft) 

• Φάουλ και 3 ελεύθερες βολές (3ft) 

• Εύστοχο δίποντο και φάουλ (2p-F) 

• Εύστοχο τρίποντο και φάουλ (3p-F) 

Ενώ σε περίπτωση μη αποτελεσματικής επίθεσης έχουμε 

• Άστοχο δίποντο (-2p) 

• Άστοχο τρίποντο(-3p) 

• Λάθος (To) 



• Κόψιμο (Bl) 

• Κλέψιμο (St) 

• Επιθετικό φάουλ (Off.F) 

• Τέλος επίθεσης – Λήξη 24s (24s) 

 

Αποτελέσματα 

 

Αποτελέσματα κάθε μεταβλητής 

 

Στον πίνακα 1 υπάρχει το σύνολο των φάσεων που πραγματοποιήθηκαν από την 
γηπεδούχο και την φιλοξενουμένη ομάδα. Η διαφορά μεταξύ τους δεν είναι μεγάλη 
καθώς το ποσοστό των γηπεδούχων είναι 46,7%, ενώ των φιλοξενούμενων 53,3%. 

Πίνακας 1: Εντός-Εκτός Έδρας 

 Συχνότητα Ποσοστό 

 Εντός 105 46,7% 

Εκτός 120 53,3% 

Σύνολο 225 100,0% 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στον πίνακα 3 παρουσιάζεται το σύνολο των φάσεων 

κατά το οποίο υπερισχύουν με μικρή διαφορά οι φάσεις 

όπου πραγματοποιήθηκε επίθεση μέσα σε 1-4 

δευτερόλεπτα (52,9%). 

 

 

Πίνακας 3: ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ SCREEN 

 Συχνότητα Ποσοστό 

 1-4s 119 52,9 

5-…s 106 47,1 

Σύνολο 225 100,0 

 

Στον πίνακα 2 αναγράφονται οι φάσεις που                    

δημιούργησαν νικητές και ηττημένοι. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα φαίνεται πως οι ηττημένοι προσπαθούν 

να δημιουργήσουν σε μεγαλύτερο ποσοστό (61,8%) 

φάσεις για να εκμεταλλευτούν μια ανισοϋψή κατάσταση. 

 

Πίνακας 2: ΝΙΚΗΤΗΣ-ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ 

  Συχνότητα Ποσοστό 

 

Νίκη  86 38,2% 

Ήττα 139 61,8% 

Σύνολ

ο 
225 100,0% 



 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Το χρονικό σημείο κατά το οποίο έγινε το screen στα 24 

δευτερόλεπτα αναγράφονται στον πίνακα 4, όπου 

παρατηρούμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό των Pick and 

Roll έγιναν ανάμεσα στα 9-16 δευτερόλεπτα (63,1%), 

έπειτα στα 0-8s (22.7%) και τέλος στα 17-24s (14,2%) 

 

 

Πίνακας 4: ΧΡΟΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΟ SCREEN 

 Συχνότητα Ποσοστό 

 0-8s 51 22,7 

9-16s 142 63,1 

17-24s 32 14,2 

Σύνολο 225 100,0 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Στον παρακάτω πίνακα διακρίνουμε το ποσοστό 

εκμετάλλευσης της ανισοϋψής κατάστασης. 

Παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των 

καταστάσεων αυτών (62,2%) προσπαθεί να το 

εκμεταλλευτεί η επιτιθέμενη ομάδα. 

 

 

 

 

Πίνακας 5: ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ PICK AND ROLL 

 Συχνότητα Ποσοστό 

 Πήρε 

Πλεονέκτημα 
140 62,2% 

Δεν πήρε 

Πλεονέκτημα 
85 37,8% 

Σύνολο 225 100,0% 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Στον πίνακα 6 βλέπουμε τον συνδυασμό τον θέσεων 

που πραγματοποίησαν το Pick and Roll, από το οποίο 

συμπεραίνουμε πώς ο συνηθέστερος συνδυασμός είναι 

μεταξύ των θέσεων 1 και 5 (43,6%), μετά των θέσεων 2 

και 5 (21,3%). 

 

Πίνακας 6: ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΕΤΕΙΧΑΝ 

                     ΣΤΟ PICK AND ROLL 

 Συχνότητα Ποσοστό 

 1-4 39 17,3% 

1-5 98 43,6% 

2-4 29 12,9% 

2-5 48 21,3% 

3-5 11 4,9% 

Σύνολο 225 100,0% 

Στον παρακάτω πίνακα παρατηρείται η συχνότητα των 

φάσεων ως προς το ποιος εκμεταλλεύτηκε την 

ανισοϋψή κατάσταση. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τις 

καταστάσεις αυτές τις εκμεταλλεύονται κυρίως ο 

ballhandler ή κάποιο άλλος παίκτης που δεν συμμετείχε 

στο Pick and Roll. 

Πίνακας 7: ΠΟΙΟΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ 

 Συχνότητα Ποσοστό 

 Ballhandler 86 38,2 

Screener 53 23,6 

Other 86 38,2 

Σύνολο 225 100,0 



 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Στον πίνακα 8 αναγράφεται η θετική και αρνητική 

αποτελεσματικότητα της επίθεσης, από τον οποίο 

παρατηρουμε πως το συνηθέστερο αποτέλεσμα για την 

επίθεση είναι εύστοχο δίποντο (21,8%) και άστοχο 

τρίποντο (20%). 

 

 

 

Πίνακας 8: ΘΕΤΙΚΗ-ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 Συχνότητα Ποσοστό 

 2p 49 21,8% 

3p 20 8,9% 

F 29 12,9% 

2ft 9 4,0% 

-2p 35 15,6% 

-3p 45 20,0% 

To 8 3,6% 

St 16 7,1% 

Bl 8 3,6% 

Off.F 6 2,7% 

Σύνολο 225 100,0% 



 
 

 

Στο παρακάτω πίνακα αναγράφονται τα θετικά-

αρνητικά αποτελέσματα σε γενικότερη μορφή, όπου 

βλέπουμε πως υπερισχύει το αρνητικό ποσοστό (52,4%) 

 

Πίνακας 9: ΘΕΤΙΚΟ-ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 Συχνότητα Ποσοστό 

 Θετικό 107 47,6% 

Αρνητικό 118 52,4% 

Σύνολο 225 100,0% 

 
 

 

 

Στον πίνακα 10 παρουσιάζονται οι φάσεις στις όποιες 

δεν πραγματοποιήθηκε ή πραγματοποιήθηκε πάσα μετά 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Στον τελευταίο πίνακα των αποτελεσμάτων 

παρατηρούνται τα είδη της αλλαγής που 

χρησιμοποιήθηκαν για να αντιμετωπίσουν τα Pick and 

Roll. Με μεγάλη διαφορά στις περισσότερες φάσεις η 

άμυνα αντέδρασε με αλλαγή (85,3%) 

Πίνακας 11: ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 Συχνότητα Ποσοστό 

 Switch 192 85,3% 

Triple 

Rotation 
33 14,7% 

Σύνολο 225 100,0% 

 

το screen. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι μετά το scrren 

πιθανότερο είναι να γίνουν μία (32%) ή καμία πάσα 

(33,8%). 

Πίνακας 10: ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΣΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ SCREEN 

 Συχνότητα Ποσοστό 

 0 76 33,8% 

1 72 32,0% 

2 44 19,6% 

3 33 14,7% 

Σύνολο 225 100,0% 



 
 

 

 

Σύγκριση μεταβλητών σε σχέση με την θετική-αρνητική 

αποτελεσματικότητα 

 

Για να διαπιστωθεί η επίδραση της αποτελεσματικότητας του θετικού 

αρνητικού αποτελέσματος σε σχέση με τον χρόνο που πραγματοποιήθηκε το screen 

στα 24 δευτερόλεπτα, πραγματοποιήθηκε Crosstabulation Analysis με x2 κατανομή 

(Chisquare). Παρατηρήθηκε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς 

τον χρόνο του screen (x2=5.718 , p=0.05). Το χρονικό σύστημα στο οποίο γινόταν το 

screen ήταν τα 9-16 δευτερόλεπτα. 

Για να διαπιστωθεί η επίδραση της αποτελεσματικότητας του θετικού 

αρνητικού αποτελέσματος σε σχέση την επιλογή του παίκτη που εκμεταλλεύτηκε την 

ανισοϋψή κατάσταση, πραγματοποιήθηκε Crosstabulation Analysis με x2 κατανομή 

(Chisquare). Παρατηρήθηκε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς 

το ποιος πήρε το πλεονέκτημα (x2=8.345 , p=0.015). Καλύτερη εκτέλεση είναι οι 

παίκτες που δεν συμμετείχαν στο Pick and Roll (18,7%) 

 

 

Σύγκριση μεταβλητών σε σχέση με τον χρόνο εκμετάλλευσης  

 



Για να διαπιστωθεί η επίδραση της αποτελεσματικότητας του χρόνου μετά το 

screen σε σχέση με το έδρα που διαρδαματίζεται ο αγώνας, πραγματοποιήθηκε 

Crosstabulation Analysis με x2 κατανομή (Chisquare). Παρατηρήθηκε ότι δεν 

υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς την έδρα που διαδραματίζεται ο 

αγώνας (x2=2.997 , p=0.083). 

Για να διαπιστωθεί η επίδραση της αποτελεσματικότητας του χρόνου μετά το 

screen σε σχέση με το χρόνο που πραγματοποιείται το screen στα 24 δευτερόλεπτα, 

πραγματοποιήθηκε Crosstabulation Analysis με x2 κατανομή (Chisquare). 

Παρατηρήθηκε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς τον χρόνο 

που εκτελείται το screen στα 24 δευτερόλεπτα (x2=14,973 , p=0.001). Το μεγαλύτερο 

ποσοστό είναι στα 9-16s όπου η επίθεση μετά το screen γίνεται μετά από 5s (34,7%) 

Για την εξέταση της επίδρασης της αποτελεσματικότητας του χρόνου μετά το 

screen σε σχέση με τις πάσες που πραγματοποιήθηκαν μετά το screen, 

πραγματοποιήθηκε Crosstabulation Analysis με x2 κατανομή (Chisquare). 

Παρατηρήθηκε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς τις πάσες που 

εκτελέστηκαν μετά το screen (x2=17,006 , p=0.001. Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι 

όταν η επίθεση εκμεταλλεύεται το screen μέσα σε 1-4s και πραγματοποιεί μία 

(22,2%) ή καμία πάσα (18,7%) 

 

 

 

Σύγκριση μεταβλητών σε σχέση με την εκμετάλλευση του Pick and Roll 

 

Για να διαπιστωθεί η επιρροή της αποτελεσματικότητας της εκμετάλλευσης 

του Pick and Roll σε σχέση με την έδρα που διαδραματίζεται ο αγώνας, 

πραγματοποιήθηκε Crosstabulation Analysis με x2 κατανομή (Chisquare). 

Παρατηρήθηκε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε σχέση με την 

έδρα που πραγματοποιείται ο αγώνας (x2=0.211 , p=0.646). Αυτό σημαίνει ότι δεν 

επηρεάζεται η αποτελεσματικότητα από την έδρα αν και οι φιλοξενούμενοι είχαν 

υψηλό ποσοστό εκμετάλλευσης (32,4%).    

Για να διαπιστωθεί η επιρροή της αποτελεσματικότητας της εκμετάλλευσης 

του Pick and Roll σε σχέση με τον νικητή και τον ηττημένο, πραγματοποιήθηκε 

Crosstabulation Analysis με x2 κατανομή (Chisquare). Παρατηρήθηκε ότι δεν 

υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε σχέση με τον νικητή και τον ηττημένο 

(x2=1.613 , p=0.204). Να αναφερθεί πως υπάρχει υψηλή εκμετάλλευση από την 

ηττημένη ομάδα.  

Για να διαπιστωθεί η επιρροή της αποτελεσματικότητας της εκμετάλλευσης 

του Pick and Roll σε σχέση με τον χρόνο που επιτέθηκε μετά το screen, 



πραγματοποιήθηκε Crosstabulation Analysis με x2 κατανομή (Chisquare). 

Παρατηρήθηκε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε σχέση με τον 

χρόνο που επιτέθηκε μετά το screen (x2=1.931 , p=0.165).  

Για να διαπιστωθεί η επιρροή της αποτελεσματικότητας της εκμετάλλευσης 

του Pick and Roll σε σχέση με τον χρόνο που εκτελέστηκε το screen στα 24 

δευτερόλεπτα, πραγματοποιήθηκε Crosstabulation Analysis με x2 κατανομή 

(Chisquare). Παρατηρήθηκε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε 

σχέση με τον χρόνο που πραγματοποιήθηκε το screen στα 24 δευτερόλεπτα (x2=0.632 

, p=0.729). Να σημειωθεί πως υπάρχει υψηλή προσπάθεια εκμετάλλευσης του Pick 

and Roll όταν το screen γίνεται στο χρονικό διάστημα των 9-16 

δευτερολέπτων(39,6%). 

Για να διαπιστωθεί η επιρροή της αποτελεσματικότητας της εκμετάλλευσης 

του Pick and Roll σε σχέση με το ποιος συμμετέχει στην επιθετική κίνηση, 

πραγματοποιήθηκε Crosstabulation Analysis με x2 κατανομή (Chisquare). 

Παρατηρήθηκε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε σχέση με το 

ποιος συμμετέχει στο Pick and Roll (x2=3.835 , p=0.429). Ακόμη και αν δεν 

παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφορές οι ομάδες φαίνεται να προσπαθούν 

να χρησιμοποιούν περισσότερο το συνδυασμό θέσεων 1 και 5 (28,4%).  

Για να διαπιστωθεί η επιρροή της αποτελεσματικότητας της εκμετάλλευσης 

του Pick and Roll σε σχέση με το είδος της αλλαγής που επέλεξε να χρησιμοποιήσει η 

άμυνα, πραγματοποιήθηκε Crosstabulation Analysis με x2 κατανομή (Chisquare). 

Παρατηρήθηκε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε σχέση με το 

τρόπο αντιμετώπισης της άμυνας στο Pick and Roll (x2=0.970 , p=0.325). 

 

 

Συμπεράσματα και συζήτηση 

 

Από την επεξεργασία και την ανάλυση των δεδομένων της παρούσας έρευνας 

προκύπτουν αρκετά χρήσιμά συμπεράσματα. Μερικά από αυτά μπορούμε επίσης να 

τα συγκρίνουμε με άλλες έρευνες. 

Ένα από αυτά είναι τα αποτελέσματα των παικτών που συμμετείχαν στο Pick 

and Roll. Στη έρευνα του Polykratis με τους συνεργάτες του (2010) βρήκαν ότι το 

ποσοστό στο οποίο συμμετείχαν οι θέσεις 1 και 5 είναι 49,9% έναντι του 43,6%. Στις 

θέσεις 2 και 5 το ποσοστό είναι 18,4% σε σχέση με το 21,3 της παρούσας έρευνας. 

Υπάρχει μία ακόμη μεγαλύτερη ποσοστιαία διαφορά στις θέσεις 1 και 4 όπου το 

ποσοστό είναι 8,2% σε αντίθεση με το 17,3%. Μπορούμε έτσι να διαπιστώσουμε ότι 

υπάρχουν αρκετές ομοιότητες και μικρές διαφορές στο ποσοστό συμμετοχής της 

κάθε θέσης. 



Στην έρευνα του Calvo et al. (2017) βρέθηκαν 698 φάσεις στις οποίες ο τρόπος 

αντιμετώπισης ήταν αλλαγή. Από αυτές τις φάσεις το 52% είχε θετικό αποτέλεσμα 

για την επίθεση, ενώ το 48% είχε θετικό αποτέλεσμα για την άμυνα. Στην παρούσα 

έρευνα τα αποτελέσματα είναι διαφορετικά καθώς το 47,6% των φάσεων είχε θετικό 

αποτέλεσμα για την επίθεση και το 52,4% είχε αρνητικό αποτέλεσμα. 

Η έρευνα του Gomez et al. (2015) μας έδειξε ότι όταν το screen γίνεται στα 0-

8 δευτερόλεπτα, τότε υπάρχει μια πιθανότητα 17,7% για να επιτευχθεί καλάθι και 

ένα ποσοστό 8,9% για να μην επιτευχθεί. Στην παρούσα έρευνα τα αποτελέσματα 

είναι διαφορετικά καθώς οι πιθανότητες είναι 7,6% και 15,1% αντίστοιχα. Επιπλέον 

το ποσοστό επιτυχίας όταν το screen γίνεται στα 9-16 δευτερόλεπτα είναι 51,7% σε 

αντίθεση με το 33,3% της εργασίας. Το ποσοστό αποτυχίας σε αυτά τα δευτερόλεπτα 

είναι 52,3% στην έρευνα του Gomez et al., έναντι του 29,8%. Η τελευταία μεταβλητή 

σύγκρισης είναι η αποτελεσματικότητα στα 17-24 δευτερόλεπτα. Το ποσοστό 

επιτυχίας είναι 30,6% σε σχέση με το 6,7 της παρούσας εργασίας όπως επίσης και το 

ποσοστό αποτυχίας είναι 38,8% έναντι το 7,6%. 

Τα αποτελέσματα της σύγκρισης του θετικού-αρνητικού αποτελέσματος σε  

σχέση με το ποιος εκμεταλλεύτηκε την ανισοϋψή κατάσταση, δείχνουν ότι υπάρχει 

υψηλό ποσοστό αποτυχίας όταν εκμεταλλεύεται τη φάση ο χειριστής της μπάλας ή 

κάποιος από τους 3 παίκτες που δεν συμμετείχαν στο Pick and Roll. 

Σε μία ακόμη σύγκριση σχετικά με τον χρόνο εκμετάλλευσης μετά το screen 

σε συνδυασμό με τον χρόνο που πραγματοποιήθηκε το screen μας εμφανίζει ότι τα 

περισσότερα Pick and Roll γίνονται στο χρονικό διάστημα των 9-16 δευτερολέπτων 

και εκμεταλλεύονται την ανισοϋψή κατάσταση μετά από 5 δευτερόλεπτα. Αυτό 

σημαίνει ότι οι επιθέσεις είναι κατά κύριο λόγο υπομονετικές και ψάχνουν την 

καλύτερη δυνατή επιλογή.  

            Τα συμπεράσματα που βγαίνουν από αυτή την έρευνα είναι ότι η άμυνα στις 

περισσότερες φάσεις που θα χρησιμοποιήσει ως τρόπο αντιμετώπισης την αλλαγή, 

θα εκτελέσει την απλή μορφή της (85,3%). Ακόμη, θετικό αποτέλεσμα έχει η επίθεση 

όταν το screen γίνεται στα 9-16s (33,3%). 

           Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας είναι πολύ χρήσιμα για τους προπονητές 

καλαθοσφαίρισης, καθώς θα τους βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό στον σχεδιασμό της 

προπόνησης και στην αντιμετώπιση αντίπαλων ομάδων στην άμυνα. Ειδικότερα σε 

μία επίθεση η οποία χρησιμοποιεί πολύ το Pick and Roll. 
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