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Εισαγωγή 

Τι είναι το Pick and Roll; 

Είναι ένας επιθετικός συνδυασμός όπου ένας παίκτης στήνει ένα screen για τον συ-

μπαίκτη του που έχει τη μπάλα, μετά ρολάρει για να αποκτήσει οπτική επαφή με τη 

μπάλα και κόβει προς το καλάθι. Η αλήθεια είναι όμως ότι ο πρωταρχικός στόχος του 

Pick and Roll είναι να μπορέσει να ελευθερωθεί ο παίκτης με την μπάλα και να βρει 

έναν διάδρομο προς το καλάθι ή ένα ελεύθερο σουτ. 

Το Pick and Roll μπορεί να εκτελεστεί σχεδόν παντού στο γήπεδο. Οι πιο συνηθισμέ-

νες περιπτώσεις είναι οι εξής: 

1. Side Pick and Roll (από την κορυφή)  

 

 

 

 

 

3. High Pick and Roll 

 

 

 

 

2. Side Pick and Roll (από τη baseline) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σπανιότερα, εφαρμόζεται κοντά στις γωνίες του γηπέδου και στη γωνία της γραμμής 

της ελεύθερης βολής, ειδικά στο επαγγελματικό μπάσκετ. Το Pick and Roll μπορεί να 

γίνει με δύο τρόπους: 
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1. Ο επιθετικός, που δημιουργεί το screen, να είναι τοποθετημένος και να περι-

μένει τον συναθλητή του με την μπάλα και 

2. Ο επιθετικός, που δημιουργεί το screen, να βρίσκεται σε κίνηση και να είναι 

αυτός που πηγαίνει στον συναθλητή του, ο οποίος ντριπλάρει. 

 

Η Ιστορία του Pick and Roll 

Μία ιστορία που μας έρχεται από την Αμερική αφηγείται ότι όταν πρωτοανακαλύφ-

θηκε το άθλημα αυτό, παιζόταν σε γυμναστήρια τα οποία φυσικά δεν είχαν τη μορφή 

που έχουν σήμερα. Αρκετά από αυτά τα γυμναστήρια είχαν κολόνες μέσα, και οι παί-

κτες τις εκμεταλλευόντουσαν για να κρύβονται από τους αντιπάλους τους ή με κα-

τάλληλες προσποιήσεις να τους ρίχνουν πάνω σε αυτές. Με τα χρόνια όμως, στα νέα 

γυμναστήρια που φτιάχνονταν δεν υπήρχαν κολόνες. Έτσι οι παίκτες που είχαν συνη-

θίσει να τις χρησιμοποιούν, έπρεπε να βρουν έναν άλλον τρόπο για να το κάνουν αυ-

τό. Γι αυτόν τον λόγο σιγά-σιγά ξεκίνησαν να χρησιμοποιούσαν τους συμπαίκτες 

τους ως ζωντανές κολόνες και κάπως έτσι δημιουργήθηκαν τα σκριν.  

Η εξέλιξη του Pick and Roll σε ένα από τα πιο σημαντικά «plays» στο κολεγιακό 

μπάσκετ ήρθε από τον Bruce Webber, πρώην προπονητή του Illinois State College, 

που ξεκίνησε την καριέρα του ως βοηθός προπονητή στο Western Kentucky and 

Purdue. Μέχρι τότε σχεδόν καμία κολεγιακή ομάδα δεν είχε το Pick and Roll σαν βα-

σικό στοιχείο της επίθεσής της. Η επίθεση motion του Bob Knight (προπονητή της 

Indiana) και η επίθεση αιφνιδιασμού του Dean Smith (προπονητή του North 

Carolina), ήταν οι βασικές μορφές επίθεσης που χρησιμοποιούσαν οι περισσότεροι 

προπονητές. Τα σκριν εξακολουθούσαν να χρησιμοποιούνται, χωρίς μεγάλη συχνό-

τητα όμως. Τότε, ο John Stockton βρήκε τον Karl Malone και οι Utah Jazz τελειοποί-

ησαν την τέχνη της επίθεσης των 2 παικτών. 

Οι δύο τους αποτέλεσαν για σχεδόν δύο δεκαετίες το τέλειο δίδυμο. Ο βασιλιάς των 

ασίστ παρέα με τον Karl Malone μετέτρεψαν τη συνεργασία ψηλού-κοντού, το Pick 

and Roll, σε ένα σύστημα που έγινε διάσημο σε όλο τον μπασκετικό κόσμο και τους 

έκανε διάσημους ως ένα τέλειο παράδειγμα συνεργασίας. Όλοι ήξεραν το σύστημα 

του κόουτς της Utah, του Jerry Sloan αλλά κανείς δεν μπόρεσε ποτέ να το αντιμετω-

πίσει εύκολα. 
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 Έτσι, μια γενιά παικτών ξεκίνησαν να θέλουν να παίζουν το Pick and Roll. Παρ’ όλα 

αυτά, ακόμα κι όταν οι Jazz έφτασαν να το χρησιμοποιούν με επιτυχία από τα τέλη 

της δεκαετίας του ‘80 μέχρι και τα τέλη του ‘90, με αποκορύφωμα τη συμμετοχή της 

ομάδας τους στους τελικούς του NBA το 1997 και το 1998, η εκτέλεση του Pick and 

Roll δεν εξελίχθηκε μέχρι την τελευταία δεκαετία. 

«Είναι δύσκολο να αμυνθείς στο Pick and Roll» δήλωσε ο Mike Brey, προπονητής 

του Notre Dame. «Απομονώνονται οι παίκτες, προκαλεί περιστροφές και αναγκάζεται 

να βγει έξω ο ψηλός της ομάδας». 

 

Οι καλύτεροι εκτελεστές του Pick and Roll σε Ευρώπη και Αμερική 

Τα τελευταία χρόνια το χρησιμοποιούν όλο και περισσότεροι προπονητές τόσο στην 

Ευρώπη όσο και στην Αμερική. Παρακάτω αναφέρονται μερικά από τα κορυφαία 

δίδυμα σε Ευρώπη και Αμερική: 

Ευρώπη: 

1. Pablo Prigioni - Luis Scola (Tau Ceramica) 

Αγωνίστηκαν μαζί στην Ευρωλίγκα με τη φανέλα της Tau για 4 σεζόν και κατάφεραν 

να φτάσουν τρεις σερί φορές στο Final 4. Μπορεί να μην έφτασαν στην κατάκτηση 

της Ευρωλίγκα, αλλά άφησαν το στίγμα τους στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.  

2. Δημήτρης Διαμαντίδης – Michael Batiste (Παναθηναϊκός) 

Οι δυο τους άλλαξαν τον ορισμό του Pick and Roll για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Με 

τον Željko Obradović να τους καθοδηγεί κατέκτησαν τρεις φορές την Ευρωλίγκα και 

κανείς δε μπορούσε να τους περιορίσει.  

3. Βασίλης Σπανούλης – Kyle Hines (Ολυμπιακός) 

Οι δυο τους επικοινωνούσαν εξαιρετικά μέσα στο παρκέ, με αποτέλεσμα και τις δύο 

χρονιές του Hines στον Ολυμπιακό να στεφθούν δυο φορές πρωταθλητές Ευρώπης. 
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4. Juan Carlos Navarro – Pau Gasol (Team Spain) 

Αποτελούν ένα από τα πιο ιστορικά δίδυμα παικτών στο Ευρωπαϊκό μπάσκετ κερδί-

ζοντας πάρα πολλούς τίτλους και διακρίσεις με την Εθνική Ισπανίας από το 2001 μέ-

χρι το 2016, αλλά και με τη Barcelona τη σεζόν 2000-2001. 

Αμερική: 

1. Manu Ginobili - Tim Duncan (San Antonio Spurs) 

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα με αυτό το δίδυμο ήταν ο αριθμός των επιλογών που 

μπορούσαν να προκύψουν από τη συνεργασία τους. Από τη μία ο Ginobili μπορεί να 

περάσει τη μπάλα μέσα από «κλειδαρότρυπα» ή ακόμα να σταματήσει και να σουτά-

ρει. Και από την άλλη ο Duncan μπορούσε να ρολάρει προς το καλάθι και να τελειώ-

σει τη φάση με οποιονδήποτε τρόπο. Για αυτό υπήρξαν ένα από τα καλύτερα δίδυμα 

του ΝΒΑ από το 2001 μέχρι και το 2016, όταν αποσύρθηκε ο Tim Duncan.  

2. Kobe Bryant – Pau Gasol (Los Angeles Lakers) 

Ο Kobe Bryant ήταν πάντα ένα ενδιαφέρον κομμάτι του Pick and Roll. Κι αυτό, γιατί 

είχε κατά καιρούς συμπαίκτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Οι τρεις καλύτεροι 

παρτενέρ του ήταν ο Shaquille O’Neal, ο Lamar Odom και ο Pau Gasol. Ο Gasol εί-

ναι ένας από τους καλύτερους Power Forward-Center της γενιάς του και είχε εξαιρε-

τική επικοινωνία με τον Kobe. Μαζί έφτασαν στην κατάκτηση του τροπαίου το 2009 

και το 2010.  

3. Steve Nash - Amar'e Stoudemire (Phoenix Suns) 

Ο Steve Nash ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες στο να αποφασίσει τι θα κάνει 

με τη μπάλα. Μαζί με τον Stoudemire ήταν από τα κορυφαία δίδυμα τις χρονιές που 

ήταν συμπαίκτες στο Phoenix (2004 – 2010) εκτελώντας άρτια το Pick and Roll. 

 

Εκτέλεση 

To Pick and Roll περιλαμβάνει 5 βασικά στοιχεία τεχνικοτακτικής τα οποία είναι: 

1. Η ντρίπλα 

2. Το σκριν 
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3. Το σουτ 

4. Το πίβοτ ή αλλιώς ρολάρισμα 

5. Η πάσα μέσα στη ρακέτα ή έξω 

Ας δούμε όμως αναλυτικά πώς γίνεται η εκτέλεση του Pick and Roll. 

 Ένας επιθετικός παίκτης (screener) στήνει ένα screen για τον επιθετικό συμπαίκτη 

του που έχει τη μπάλα (ballhandler). Γνωστό επίσης και σαν screen στη μπάλα (Pick). 

Ο επιθετικός με τη μπάλα ντριπλάρει και περνάει «ώμο με ώμο» με τον screener 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 (Roll). Ο ballhandler 

τη στιγμή αυτή έχει πολλές επιλογές ανάλογα με τον τρόπο που θα κινηθεί η άμυνα.  

 Μπορεί να διεισδύσει προς το καλάθι, εάν διαπιστώσει ότι: 

α) ο αμυντικός του πήγε πάνω από το screen, 

β) ο αμυντικός του screener του δίνει χώρο και δεν έχει σωστή αμυντική το-

ποθέτηση και 

γ) 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. 

 Μπορεί να σουτάρει, εάν διαπιστώσει ότι:  

α) ο αμυντικός του έπεσε πάνω στο screen, 

β) ο αμυντικός του κινήθηκε πίσω από το screen και 

γ) ο αμυντικός του screener έμεινε πίσω. 

 Μπορεί να πασάρει στον screener αφότου ο τελευταίος έχει ρολάρει και κινεί-

ται προς το καλάθι. Η πάσα συνήθως γίνεται σκαστή με ένα ή δύο χέρια, ή 

πλάγια γυριστή ή πάνω από το κεφάλι, ανάλογα με την αντίδραση του αμυνό-

μενου. 

 Μπορεί να πασάρει είτε στη δυνατή είτε στην αδύνατη πλευρά για κάποιο ε-

λεύθερο σουτ από συμπαίκτη του ή ακόμα για να περάσει η μπάλα, με καλύ-

τερη γωνία πασαρίσματος, μέσα στη ρακέτα. 

 Μετά το Pick, αν ο αμυντικός του screener βγει κάθετα στον ballhandler, τότε 

ο τελευταίος κάνει μια ντρίπλα προς τα πίσω και ψάχνει τον screener που έχει 
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ρολάρει προς το καλάθι ή κάποιον ελεύθερο συμπαίκτη του από τη δυνατή ή 

αδύνατη πλευρά. 

 Αν ήταν καλή η αντιμετώπιση από την άμυνα, οι επιθετικοί μπορούν να κά-

νουν και 2
ο
 Pick and Roll (Pick – Repick). 

Το Pick and Roll τις περισσότερες φορές χρησιμοποιείται από έναν κοντό παίκτη που 

χειρίζεται καλά τη μπάλα (guard) και έναν ψηλότερο παίκτη που στήνει το screen 

(forward ή center). Αν οι αμυντικοί κάνουν αλλαγή, τότε η επίθεση έχει δύο ευνοϊκά 

mismatch. Ο ballhandler έχει πλεονέκτημα ταχύτητας έναντι του ψηλότερου αμυντι-

κού και ο screener έχει πλεονέκτημα ύψους έναντι του κοντύτερου αμυντικού. Γι αυ-

τό η επιθετική ομάδα πρέπει να εκμεταλλευτεί ένα από αυτά τα δύο mismatch. 

Παρακάτω θα παρατεθούν κάποια σημαντικά σημεία που χρειάζονται προσοχή από 

τους παίκτες που εκτελούν το Pick and Roll. 

Ο ballhandler: 

Ιδανικά, θα πρέπει να είναι ικανός να διεισδύει προς το καλάθι (drive), να πασάρει 

σωστά, να παίρνει σωστές αποφάσεις, να έρχεται σε επαφή με τους αμυντικούς και να 

ξεφεύγει, να μπορεί να σηκώνεται για σουτ μετά από ντρίπλα. Παρόλα αυτά, μπορεί 

ακόμα να είναι αποτελεσματικός χωρίς να έχει όλες αυτές τις ικανότητες αν: 

 Χαμηλώνει το σώμα του, ώστε να μπορεί να ξεφεύγει γρήγορα από τον αμυ-

ντικό, και να μην χάνει την ισορροπία του όταν ο τελευταίος χρησιμοποιεί τον 

αγκώνα (check) ή το σώμα του (push). 

 Περιμένει για το screen. Πολλές φορές ο παίκτης με τη μπάλα ξεκινάει πολύ 

νωρίς, διευκολύνοντας έτσι τους αντιπάλους να αμυνθούν. 

 Προσποιείται αντίθετα για να παραπλανεί τον αμυντικό και να τον οδηγεί κατ’ 

ευθείαν πάνω στο screen. 

 Έχει το κεφάλι ψηλά και βλέπει το γήπεδο. Πολλοί παίκτες διεισδύουν στην 

αντίπαλη ρακέτα με το κεφάλι κάτω, πέφτοντας πάνω σε αμυντικές βοήθειες, 

καταλήγοντας σε επιθετικό φάουλ. 

Ο screener: 

Γενικά, ο screener πρέπει να στήνει καλά screen και να έχει τη αθλητική ικανότητα 

να ρολάρει προς το καλάθι, να πιάσει την πάσα και να ολοκληρώσει την προσπάθεια. 
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Θετικό είναι επίσης αυτός ο παίκτης να μπορεί να ποστάρει αλλά και να μπορεί να 

σουτάρει από μέση και μακρινή απόσταση εκτελώντας σωστά και το pick and pop. 

Επιπλέον θα πρέπει να: 

 Επικοινωνεί με τον συμπαίκτη του με τα μάτια ή με κάποια σημάδια (π.χ. να 

σηκώσει το γροθιά του ψηλά όταν πρόκειται να κάνει screen). 

 Έχει τα πόδια του παράλληλα και λυγισμένα, σημαδεύοντας με το στήθος του 

τον ώμο του αμυντικού και το άνοιγμα τον ποδιών να είναι όσο το άνοιγμα 

των ώμων ή και λίγο μεγαλύτερο. 

 Τοποθετεί τα χέρια χαμηλά με τους πήχεις να είναι παράλληλα στα πλευρά, 

μπροστά στο στομάχι ή μπροστά στο στήθος 

 Παραμένει ακίνητος για να αποφεύγει το επιθετικό φάουλ. 

 Ρολάρει αμέσως μετά το screen, προσπαθώντας να εγκλωβίσει τον αμυντικό 

στην πλάτη του, και να σηκώνει τα χέρια του για να δώσει στόχο στον passer. 

Χρήση 

Το Pick and Roll χρησιμοποιείται σε πολλές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια της επίθε-

σης μιας ομάδας: 

1. Στο επιθετικό transition, για μία γρήγορη επίθεση. 

2. Στην αρχή ή στο τέλος ενός επιθετικού συστήματος. Ένα play μπορεί να ξεκι-

νάει με Pick and Roll ή να καταλήγει σε Pick and Roll. 

3. Όταν δεν βγαίνει ένα σύστημα, τότε η ομάδα μπορεί να έχει μια δεύτερη ευ-

καιρία να σκοράρει παίζοντας ένα Pick and Roll (πολύ σημαντικό από το 

1954 και μετά, όπου ο Danny Biasone εφηύρε τον κανόνα των 24 δευτερολέ-

πτων). 

4. Στα τελευταία δευτερόλεπτα μιας περιόδου ή του αγώνα.  

 

Άμυνα στο Pick and Roll 

Το Pick and Roll αποτελεί βασικό επιθετικό στοιχείο όλων των ομάδων τα τελευταία 

χρόνια. Αυτό αναγκάζει την άμυνα να παίρνει μία απόφαση σχεδόν σε κάθε κατοχή 
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της αντίπαλης ομάδας. Αυτή η απόφαση οδηγεί σε μία πληθώρα επιθετικών επιλο-

γών: το σταμάτημα και σουτ, τη διείσδυση προς το καλάθι, την πάσα στον παίκτη που 

ρολάρει προς το καλάθι ή που κάνει pop out, την kick-out pass και άλλα.  

Ως εκ τούτου, οι ομάδες έχουν καταλήξει σε μία ποικιλία τρόπων αντιμετώπισης. 

Φυσικά, κάθε ομάδα έχει διάφορους τρόπους για να αμυνθεί στο Pick and Roll, κι 

αυτό εξαρτάται από τα ατομικά μαρκαρίσματα και από τη συνολική αμυντική φιλο-

σοφία της εκάστοτε ομάδας. 

Αυτό οδηγεί σε μία ποικιλία ερωτήσεων: Τι είναι διατεθειμένη η άμυνα να αφήσει 

ελεύθερο; Ποιο είναι το «νούμερο ένα» πράγμα που θέλει να σταματήσει; Πόσο ται-

ριάζει το roster της ομάδας με τη φιλοσοφία του προπονητή; Ή μία καλύτερη ερώτη-

ση: Πώς μπορούν να αμυνθούν οι παίκτες της ομάδας στο Pick and Roll; 

Ο στόχος της άμυνας κάθε φορά είναι: να καθοδηγήσει την αντίπαλη επίθεση να κά-

νει κάτι το οποίο είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που έχει συνηθίσει να κάνει. Αν 

αναγκαστούν οι επιθετικοί να πάρουν επιθετικές αποφάσεις οι οποίες είναι καινούρ-

γιες σ’ αυτούς, τότε θα έχουν καταστραφεί τα θεμέλια των επιθετικών τους ενερ-

γειών. 

Για να μπορέσουν λοιπόν οι αμυντικοί να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά ένα Pick 

and Roll, δύο πράγματα πρέπει να κάνουν οπωσδήποτε: 

1. Να έχουν διάθεση και πολλή ενέργεια και 

2. Να επικοινωνούν μεταξύ τους.  

 

Τρόποι αντιμετώπισης του Pick and Roll 

1. Slide Through (Γλίστρημα Ανάμεσα) 

Ο αμυντικός που μαρκάρει τον παίκτη με τη μπάλα, τον οδηγεί στο screen και τελευ-

ταία στιγμή ο αμυντικός του screener του ανοίγει χώρο για να περάσει από ανάμεσα, 

σαν 3
ος

 παίκτης. Χρησιμοποιείται όταν ο παίκτης με τη μπάλα δεν απειλεί με σουτ. 
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2. Push and Under 

Όταν ο screener στήνει το pick, ο αμυντικός του δεν δίνει χώρο και βασικά κολλάει 

πάνω του. Στην ουσία γίνεται μέρος του screen και σπρώχνει τον screener για να πε-

ράσει ο αμυντικός του ballhandler από κάτω, σαν 4
ος

 παίκτης. Έτσι δεν επιτρέπεται 

στον screener να ρολάρει εύκολα προς το καλάθι, ενώ ταυτόχρονα αφήνεται ελεύθερο 

το σουτ του επιθετικού με την μπάλα. 

3. Switch (Αλλαγή)  

Τη στιγμή που περνάει ο ballhandler από το screen, γίνεται αλλαγή των αμυντικών. 

Αυτό ο τρόπος αντιμετώπισης προτιμάται όταν οι αμυντικοί έχουν τα ίδια προσόντα 

και όταν μένουν λίγα δευτερόλεπτα για την εκδήλωση της επίθεσης. Μ’ αυτήν την 

αλλαγή δεν δίνεται εύκολα ούτε το σουτ και ούτε χώρος για σπλιτ. Παρ’ όλα αυτά, 

υπάρχει κίνδυνος στις ανισοϋψείς αλλαγές, γιατί θα βρεθεί ο ballhandler με τον ψη-

λότερο (και κατά πάσα πιθανότητα πιο αργό) αμυντικό και ο ψηλός screener με τον 

κοντύτερο αμυντικό 

4. Trail and Sag (Δυναμικό Πέρασμα)  

O αμυντικός του ballhandler περνάει δυναμικά πάνω από το screen (ή αλλιώς σκιά) 

για να κόψει το σουτ ενώ ταυτόχρονα ο αμυντικός του screener προσπαθεί να κόψει 

το drive. Αυτό προτιμάται όταν ο παίκτης με τη μπάλα είναι ικανός στο σουτ και όταν 

ο screener δεν είναι τόσο καλός στις μετακινήσεις. 

5. Deny (Άρνηση) 

Στην περίπτωση αυτή ο αμυντικός του ballhandler παίζει με τέτοιον τρόπο, ώστε να  

του απαγορεύει να περάσει από το screen. O αμυντικός του screener είναι στο ύψος 

της προσωπικής, έτοιμος να σταματήσει πιθανή διείσδυση του ballhandler και να 

μαρκάρει το roll του screener. 

6. Trap (Παγίδα) 

Μπορεί να γίνει πριν, την ίδια στιγμή ή μετά το screen. Είναι όταν οι δύο αμυντικοί 

(συνήθως του ballhandler και του screener) πιέζουν τον παίκτη με τη μπάλα και προ-

σπαθούν να τον παγιδεύσουν. Αυτό γίνεται είτε για να αναγκάσουμε έναν ικανό α-

θλητή να διώξει τη μπάλα από τα χέρια του, είτε για να υποπέσει σε λάθος ένας επιρ-
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ρεπής αθλητής. Επίσης μπορεί να γίνει και από τον παίκτη της αδύνατης πλευράς μα-

ζί με τον αμυντικό του ballhandler. Η κίνηση των αμυντικών πρέπει να είναι επιθετι-

κή και χωρίς να αφήσουν κενό για διείσδυση. Οι άλλοι τρεις παίκτες παίζουν κλειστά 

και είναι έτοιμοι για rotation. 

7. Hedge out 

Ο αμυντικός του screener προσπαθεί να εμποδίσει την πορεία του ballhandler έως 

ότου ο συμπαίκτης του περάσει (είτε κάτω είτε πάνω) από το screen. Αυτό μπορεί να 

γίνει με πολλούς τρόπους: 

1. Με απότομα κάθετα βήματα, κοιτώντας δηλαδή τη πλάγια γραμμή, και ε-

πιστροφή γρήγορα πίσω 

2. Με απότομα βήματα σε γωνία 45
ο
 ή παράλληλα στη baseline. 

Επίσης, μεγάλο ρόλο παίζει και ο αριθμός των βημάτων που θα κάνει ο αμυντικός 

του screener. Μπορεί να κάνει ένα, αν ο ballhandler είναι ικανός πασέρ, για να προ-

λάβει το roll του ψηλού. Ή αλλιώς μπορεί να κάνει 2-3 μέχρι ο ballhandler να τραβη-

χτεί προς τα πίσω ή να φύγει η μπάλα από τα χέρια του ή να σταματήσει τη ντρίπλα ή 

μέχρι να γυρίσει ο αμυντικός του. 

8. Παραμονή στον παίκτη με τη μπάλα 

Ουσιαστικά σε αυτήν τη περίπτωση δεν υπάρχει καμία αντιμετώπιση από την άμυνα 

γιατί το screen που γίνεται είναι ψεύτικο. Χρειάζεται προσοχή βέβαια στο απότομο 

κόψιμο του ψηλού προς το καλάθι. 

 

Σκοπός της εργασίας 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι, μέσα από την παρατήρηση και ανάλυση αγώνων 

μιας κορυφαίας αθλητικής διοργάνωσης, να βρεθεί το πόσο αποτελεσματική, ή μη, 

είναι η κάθε μορφή αντιμετώπισης του high Pick and Roll, αλλά και η διαφορά στην 

αποτελεσματικότητα της επίθεσης ανάλογα με τον τρόπο αντιμετώπισης της άμυνας. 
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Μεθοδολογία 

Στην έρευνα αυτή έγινε καταγραφή και ανάλυση των High Pick and Roll και πιο συ-

γκεκριμένα αναλύθηκε η αποτελεσματικότητα της επίθεσης σε σχέση με τον τρόπο 

αντιμετώπισης της άμυνας σε κάθε High Pick and Roll, που είχε σαν κατάληξη την 

επιθετική ενέργεια μόνο του παίκτη με τη μπάλα ή του screener. 

Για τον σκοπό αυτό αναλύθηκαν είκοσι (20) μαγνητοσκοπημένοι αγώνες των τελευ-

ταίων Ολυμπιακών αγώνων, που έγιναν στο Rio τον Αύγουστο του 2016. Η παρακο-

λούθηση και ανάλυση όλων των αγώνων έγινε σε φορητό υπολογιστή με τη χρήση 

των παρακάτω προγραμμάτων: VLC media player, BS.player και Microsoft Excel 

2010. Οι αγώνες από τους οποίους προέκυψαν οι φάσεις που μελετήθηκαν φαίνονται 

αναλυτικά στον Πίνακα 1. 

 Πίνακας 1: Αγώνες που αναλύθηκαν 

GROUP PHASE 

7 Αυγ. Brazil 76 - 82 Lithuania 

9 Αυγ. Argentina 90 - 82 Croatia 

9 Αυγ. Spain 65 - 66 Brazil 

10 Αυγ. Serbia 75 - 76 France 

11 Αυγ. Nigeria 87 - 96 Spain 

12 Αυγ. USA 94 - 91 Serbia 

13 Αυγ. Argentina 111 - 107 Brazil 

13 Αυγ. Spain 109 - 59 Lithuania 

14 Αυγ. USA 100 - 97 France 

15 Αυγ. Nigeria 69 - 86 Brazil 

15 Αυγ. Spain 92 - 73 Argentina 

15 Αυγ. Lithuania 81 - 90 Croatia 

QUARTER-FINALS 

17 Αυγ. Australia 90 - 64 Lithuania 

17 Αυγ. Spain 92 - 67 France 

17 Αυγ. USA 105 - 78 Argentina 

17 Αυγ. Croatia 83 - 86 Serbia 

SEMI-FINALS 

19 Αυγ. Spain 76 - 82 USA 

19 Αυγ. Australia 61 - 87 Serbia 

FINALS 

21 Αυγ. Australia 88 - 89 Spain 

21 Αυγ. Serbia 66 - 96 USA 
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Στο Πίνακα 2 φαίνεται η σηματοδότηση που χρησιμοποιήθηκε κατά την ανάλυση των 

αγώνων στην έρευνα. 

Αποτελεσματική Επίθεση Μη Αποτελεσματική Επίθεση 

Εύστοχο δίποντο (+2) Άστοχο δίποντο (-2) 

Εύστοχο τρίποντο (+3) Άστοχο τρίποντο (-3) 

Φάουλ (Φ) Λάθος (Λ) 

Φάουλ → 2 Ελεύθερες βολές (2ΕΒ) Κόψιμο (Κ) 

Φάουλ → 3 Ελεύθερες βολές (3ΕΒ) Κλέψιμο (ΚΛ) 

Εύστοχο δίποντο + Φ (2+1ΕΒ) Επιθετικό φάουλ (ΕΦ) 

Εύστοχο τρίποντο + Φ (3+1ΕΒ) Τέλος επίθεσης - Λήξη 24s (24) 

 

 

Αποτελέσματα 

Παρακάτω, φαίνονται αναλυτικά σε πίνακες τα αποτελέσματα της ανάλυσης του κάθε 

αγώνα ξεχωριστά. 

 

Πίνακας 3: Αποτελέσματα αγώνα Βραζιλία – Λιθουανία (76 – 82 ) 

Τρόποι Άμυνας Αποτελεσματική Επίθεση Μη Αποτελεσματική Επίθεση 

Slide Through +2, +3  

Push and Under   

Switch +2, +3, Φ, +2 24, -3, -2, Λ, -2 

Trail and Sag Φ, 2+1ΕΒ, Φ, Φ, 2+1ΕΒ -2, -2, -3, Λ, -2 

Deny   

Trap +2  

Hedge Out Φ, +2, +2, 2+1ΕΒ Κ, Κ, Κ, -2 

Παραμονή στον παίκτη +2, Φ  

 

 

 

Πίνακας 2: Σηματοδότηση αποτελεσματικής και μη αποτελεσματικής επίθεσης  
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Πίνακας 4: Αποτελέσματα αγώνα Αργεντινή – Κροατία (90 - 82) 

Τρόποι Άμυνας Αποτελεσματική Επίθεση Μη Αποτελεσματική Επίθεση 

Slide Through +3 -3, -2 

Push and Under   

Switch +2, +2, Φ, +2 -3, Κ, -3, -2, -2, ΚΛ, -3, -3 

Trail and Sag +2, +2, +2, Φ, Φ, +2, +3, +2, +3, Φ, +2 ΚΛ, -2, -3, -2, -3, ΕΦ, -3 

Deny   

Trap   

Hedge Out +2  

Παραμονή στον παίκτη Φ, Φ, Φ -2 

 

 

Πίνακας 5: Αποτελέσματα αγώνα Ισπανία – Βραζιλία (65 - 66) 

Τρόποι Άμυνας Αποτελεσματική Επίθεση Μη Αποτελεσματική Επίθεση 

Slide Through +2 -2 

Push and Under +2  

Switch Φ, Φ, Φ -2, -3, -2 

Trail and Sag +3, +3, Φ, Φ, Φ, +2, +2, Φ, Φ, +2 ΕΦ, ΚΛ, -2, -2, -2, -2, -2 

Deny   

Trap   

Hedge Out Φ, Φ -2, -3, -2, -3, ΚΛ 

Παραμονή στον παίκτη Φ -3 

 

 

Πίνακας 6: Αποτελέσματα αγώνα Σερβία – Γαλλία (75 - 76) 

Τρόποι Άμυνας Αποτελεσματική Επίθεση Μη Αποτελεσματική Επίθεση 

Slide Through   

Push and Under   

Switch Φ -2, Κ, Κ, -2 

Trail and Sag  -2, Λ 

Deny   

Trap  ΚΛ 

Hedge Out +2, Φ, +2 ΚΛ, Λ, Λ, ΚΛ, Λ, -3, ΚΛ 

Παραμονή στον παίκτη +2, +2 -2 
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Πίνακας 7: Αποτελέσματα αγώνα Νιγηρία – Ισπανία (87 - 96) 

Τρόποι Άμυνας Αποτελεσματική Επίθεση Μη Αποτελεσματική Επίθεση 

Slide Through +2, +3  

Push and Under Φ  

Switch 2+1ΕΒ, Φ, +3 -2, Λ, -3 

Trail and Sag +3, Φ, +2, +2, +2 -3, ΚΛ, -3, Λ, ΚΛ, -3, -3, Κ, -2, -2 

Deny   

Trap   

Hedge Out 2+1ΕΒ  

Παραμονή στον παίκτη Φ, +3, +3  

 

 

Πίνακας 8: Αποτελέσματα αγώνα Αμερική – Σερβία (94 - 91) 

Τρόποι Άμυνας Αποτελεσματική Επίθεση Μη Αποτελεσματική Επίθεση 

Slide Through   

Push and Under   

Switch Φ, +3, +2 ΚΛ 

Trail and Sag +2, +2 -2 

Deny   

Trap  ΚΛ 

Hedge Out Φ, +2, Φ, Φ  

Παραμονή στον παίκτη +2, +2, Φ, +3  

 

 

Πίνακας 9: Αποτελέσματα αγώνα Αργεντινή – Βραζιλία (111 - 107) 

Τρόποι Άμυνας Αποτελεσματική Επίθεση Μη Αποτελεσματική Επίθεση 

Slide Through +2, +2, +3 -3, -2 

Push and Under +3 ΕΦ 

Switch +2, +2, Φ, Φ, +3, Φ, +2, Φ, Φ, +2 Λ, -3, -2, -3, -3, -3, -2, ΚΛ, -2, -3 

Trail and Sag Φ, Φ, Φ, +3, +2, 2+1ΕΒ, Φ ΚΛ, -3, Λ, Λ, -2 

Deny  24, -2 

Trap   

Hedge Out  Λ 

Παραμονή στον παίκτη Φ -2, -2, ΚΛ, -2 
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Πίνακας 10: Αποτελέσματα αγώνα Ισπανία – Λιθουανία (109 - 59) 

Τρόποι Άμυνας Αποτελεσματική Επίθεση Μη Αποτελεσματική Επίθεση 

Slide Through +3, 2+1ΕΒ, +3, +3  

Push and Under +2 Λ 

Switch Φ, Φ, +3 -3, -2, -3 

Trail and Sag +3, +2, +3, +3, +2, +2 ΚΛ, ΚΛ, -2, Κ 

Deny   

Trap  -3 

Hedge Out +2, Φ, +3, Φ, +2 ΚΛ, -2, -3 

Παραμονή στον παίκτη +3 -2 

 

 

Πίνακας 11: Αποτελέσματα αγώνα Αμερική – Γαλλία (100 - 97) 

Τρόποι Άμυνας Αποτελεσματική Επίθεση Μη Αποτελεσματική Επίθεση 

Slide Through  -2, -3 

Push and Under   

Switch +2, +2, Φ, +2 Κ, -2, 24, Λ, -3, 24, -3 

Trail and Sag 2+1ΕΒ, 2+1ΕΒ, +2, +2 Κ, Λ, -2 

Deny  Λ 

Trap   

Hedge Out  Λ 

Παραμονή στον παίκτη +2, Φ -3, -3, -3, -2, Λ 

 

 

Πίνακας 12: Αποτελέσματα αγώνα Νιγηρία – Βραζιλία (69 - 86) 

Τρόποι Άμυνας Αποτελεσματική Επίθεση Μη Αποτελεσματική Επίθεση 

Slide Through  24, -3, -3, -2, -2 

Push and Under   

Switch +2 -2, -3, ΚΛ 

Trail and Sag +2, +2, +3, +2, +2, +2, +2, Φ Λ, -2, -2, -2, Λ, ΕΦ, -2, ΚΛ 

Deny  -3 

Trap   

Hedge Out +2, Φ -3, -3 

Παραμονή στον παίκτη +3, Φ -2 
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Πίνακας 13: Αποτελέσματα αγώνα Ισπανία – Αργεντινή (92 - 73) 

Τρόποι Άμυνας Αποτελεσματική Επίθεση Μη Αποτελεσματική Επίθεση 

Slide Through +3 +2 

Push and Under   

Switch Φ, +2, Φ, +2 Λ, -3, -3 

Trail and Sag Φ, Φ, Φ, Τ, +2, +2, Φ -2, K, -2, -2, -2, Λ, -2, Λ, ΕΦ   

Deny   

Trap +2 -2 

Hedge Out Φ, 2+1ΕΒ -2, Λ, ΚΛ 

Παραμονή στον παίκτη +2, +3 -2, Λ, -2 

(Σημείωση: Τ = Τεχνική ποινή για θέατρο)  

 

Πίνακας 14: Αποτελέσματα αγώνα Λιθουανία – Κροατία (81 - 90) 

Τρόποι Άμυνας Αποτελεσματική Επίθεση Μη Αποτελεσματική Επίθεση 

Slide Through 2+1ΕΒ, +3 -2, -2, ΕΦ 

Push and Under   

Switch Φ, +2 -3, -3 

Trail and Sag +2, Φ, +2 Λ, -2, -2 

Deny   

Trap   

Hedge Out 2+1ΕΒ, Φ -2, -2, Λ, -2, ΚΛ, -2 

Παραμονή στον παίκτη +2 ΚΛ 

 

 

 

Πίνακας 15: Αποτελέσματα αγώνα Αυστραλία – Λιθουανία (90 - 64) 

Τρόποι Άμυνας Αποτελεσματική Επίθεση Μη Αποτελεσματική Επίθεση 

Slide Through  -2, -3, -3, -3, Λ 

Push and Under   

Switch Φ -2, Λ, -2, -2, Λ 

Trail and Sag Φ, +2, +3, +2, Φ, +2, +2, +2, +2, 2+1ΕΒ, +3 -2, Λ, Λ, -2, Λ, -3, -3 

Deny   

Trap   

Hedge Out +2 -2, -2, Λ 

Παραμονή στον παίκτη  Λ 
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Πίνακας 16: Αποτελέσματα αγώνα Ισπανία – Γαλλία (92 - 67 ) 

Τρόποι Άμυνας Αποτελεσματική Επίθεση Μη Αποτελεσματική Επίθεση 

Slide Through  -2 

Push and Under   

Switch   

Trail and Sag Φ, +2, +2, +2, +2 -2, -3, -2 

Deny   

Trap   

Hedge Out +2, +2 Κ, -2, -3, Λ 

Παραμονή στον παίκτη 2+1ΕΒ, +2 Λ, -3, -3 

 

 

Πίνακας 17: Αποτελέσματα αγώνα Αμερική – Αργεντινή (105 - 78) 

Τρόποι Άμυνας Αποτελεσματική Επίθεση Μη Αποτελεσματική Επίθεση 

Slide Through  -3, -3 

Push and Under +3  

Switch +2, +2, Φ, +2, Φ, +2 Κ, -2, -2, -3, -3, -3, -2 

Trail and Sag Φ, Φ, +3, 2+1ΕΒ ΚΛ, -3 

Deny   

Trap   

Hedge Out  Κ 

Παραμονή στον παίκτη +2 -2 

 

 

 

Πίνακας 18: Αποτελέσματα αγώνα Κροατία – Σερβία (83 - 86 ) 

Τρόποι Άμυνας Αποτελεσματική Επίθεση Μη Αποτελεσματική Επίθεση 

Slide Through 2ΕΒ -3 

Push and Under   

Switch Φ, +2, 3+1ΕΒ -3, -2,-3 

Trail and Sag +2, +2, +2, +2, +2, 2ΕΒ, Φ ΚΛ, Λ, -3, ΕΦ, Λ 

Deny   

Trap 2ΕΒ  

Hedge Out +3, +2, +2, +2, +2 -2, Λ, Λ,  

Παραμονή στον παίκτη 2ΕΒ  
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Πίνακας 19: Αποτελέσματα αγώνα Ισπανία – Αμερική (76 – 82 ) 

Τρόποι Άμυνας Αποτελεσματική Επίθεση Μη Αποτελεσματική Επίθεση 

Slide Through  -2 

Push and Under   

Switch Φ, +3, Φ, +2, +3 -2, -3, Λ, -2, -2, -2, ΕΦ, ΕΦ, -3 

Trail and Sag Φ, +3, +3, +2 -3, ΚΛ, -2, ΚΛ, -3, -2, -2, Κ,-2 

Deny   

Trap   

Hedge Out   

Παραμονή στον παίκτη +2 -3, -2, -2 

 

 

Πίνακας 20: Αποτελέσματα αγώνα Αυστραλία – Σερβία (61 – 87) 

Τρόποι Άμυνας Αποτελεσματική Επίθεση Μη Αποτελεσματική Επίθεση 

Slide Through +3, +2  

Push and Under   

Switch Φ, Φ -2, Λ, -3, ΕΦ, -3 

Trail and Sag +2, +2, Φ, +3, +2 -2, -3, -2, Κ, -3, Λ 

Deny   

Trap   

Hedge Out Φ ΚΛ 

Παραμονή στον παίκτη  Λ 

 

 

Πίνακας 21: Αποτελέσματα αγώνα Αυστραλία – Ισπανία (88 – 89) 

Τρόποι Άμυνας Αποτελεσματική Επίθεση Μη Αποτελεσματική Επίθεση 

Slide Through 3ΕΒ, +2  

Push and Under   

Switch Φ, +2, +2, Φ, 2+1ΕΒ, +2, +2, +2 -2 

Trail and Sag Φ, +2, Φ, +2, +2, Φ, +2, Φ, Φ -3, -2, -2, ΚΛ 

Deny +3  

Trap +3 Λ 

Hedge Out  -3 

Παραμονή στον παίκτη   
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Πίνακας 22: Αποτελέσματα αγώνα Σερβία – Αμερική (66 – 96) 

Τρόποι Άμυνας Αποτελεσματική Επίθεση Μη Αποτελεσματική Επίθεση 

Slide Through  Λ 

Push and Under   

Switch +3 -2, -3, -3, -3, -3, ΚΛ 

Trail and Sag +2, Φ Κ, -3, -2, -3 

Deny   

Trap   

Hedge Out +2, Φ ΚΛ 

Παραμονή στον παίκτη +2  

 

 

Από τους αγώνες αυτούς κατεγράφησαν συνολικά 584 High Pick and Roll, όπου η 

τελική προσπάθεια έγινε από τον έναν εκ των δύο επιθετικών παικτών που συμμετεί-

χαν σ’ αυτό. Παρακάτω φαίνονται τα συνολικά αποτελέσματα. 

 

Πίνακας 23: Συνολικά αποτελέσματα 

Τρόποι Άμυνας Αποτελεσματική Επίθεση Μη Αποτελεσματική Επίθεση 

Slide Through 21 27 

Push and Under 5 2 

Switch 68 88 

Trail and Sag 115 104 

Deny 1 4 

Trap 4 5 

Hedge Out 37 46 

Παραμονή στον παίκτη 30 27 
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