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F3. Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΡΙΨΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ 
ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
Χατζημανουήλ Δ., Μολφέτας Α., Σταυρόπουλος Ν., Σκανδάλης Β., Μαυροπούλου Α.
Εργαστήριο αξιολόγησης της βιολογικής απόδοσης του ανθρώπου, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η εικόνα των στατιστικών δεικτών των πρωταθλημάτων βοηθά στην κατανόηση των 
επιμέρους στοιχείων των αγώνων με σκοπό την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, ωφελώντας τους 
ανθρώπους του αθλήματος. Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της ρίψης 
σε σχέση με την περιοχή εκτέλεσης και την αποτελεσματικότητα του τερματοφύλακα σε αθλητές 
χειροσφαίρισης υψηλού επιπέδου. Εξετάστηκαν μέσω βίντεο ανάλυσης 25 αγώνες της περιόδου 2017- 
2018, ελέγχοντας μεταβλητές της επίθεσης και της άμυνας χρησιμοποιώντας την περιγραφική στατιστική 
και το τεστ χ2. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συνολικές ρίψεις ανά αγώνα ήταν 42,36 με 
αποτελεσματικότητα 56,9%. Οι τερματοφύλακες είχαν αποτελεσματικότητα 28,2%. Οι ρίψεις 
πραγματοποιήθηκαν κυρίως από δεξιόχειρες αθλητές από την κεντρική περιοχή και από μεσαία 
απόσταση, ενώ κατευθύνονταν στην αριστερή περιοχή της εστίας σε χαμηλό ύψος. Ακόμα φάνηκε ότι 
υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην απόσταση ρίψης και την αποτελεσματικότητα 
αναποτελεσματικότητα της περιοχής με τα περισσότερα γκολ. Συμπερασματικά, η Ελληνική 
χειροσφαίριση υπολείπεται στοιχείων που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη χειροσφαίριση.
Λέξεις κλειδιά: Χειροσφαίριση, ανάλυση, αξιολόγηση, απόδοση.

ΕΙΣΑΓΩΓΉ: Στη σύγχρονη αθλητική επιστήμη η κίνηση και η προπόνηση αξιολογείται μέσω της 
μέτρησης της απόδοσης. Αυτό συμβαίνει γιατί η αξιολόγηση και ο υπολογισμός της μέτρησης της 
απόδοσης παίζει σημαντικό ρόλο στους προπονητές για το σχεδίασμά της προπονητικής διαδικασίας και
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επιπλέον για το σχεδίασμά του επίσημου αγωνιστικού περιβάλλοντος που είναι ο αγώνας.(Bilge, 2012). 
Οι Debanne και Laffaye (2017), δηλώνουν ότι η ανάλυση της αθλητικής απόδοσης μπορεί να 
συνεισφέρει στην έρευνα της απόδοσης μιας ομάδας και να προδιαγράφει την επιτυχία μέχρι ένα σημείο 
στα ομαδικά αθλήματα, η οποία περιγράφεται από τη σχέση της ανθεκτικότητας ανάμεσα στις ομάδες 
που έχουν ανταγωνιστικά ενδιαφέροντα. Η ανάλυση μετά από έναν αγώνα βοηθάει στην αξιολόγηση της 
απόδοσης στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ενώ η συγκεντρωτική ανάλυση μετά από μια σαιζόν, ένα 
πρωτάθλημα ή ένα τουρνουά κυπέλου, μπορεί να συνεισφέρει στην ταξινόμηση και στην εκτίμηση της 
αποτυχίας ή της επιτυχίας των συμμετεχόντων ομάδων και ακόμα περισσότερο από αυτό, στη γενική 
αποτίμηση σε αυτόν τον τομέα του κάθε αθλήματος (Bilge, 2012). Η μελέτη των Ohnjec, Vuleta, 
Milanovic & Gruic (2008), εστιάστηκε στη συνεισφορά συγκεκριμένων παραμέτρων και καταστάσεων 
του παιχνιδιού ως κριτήριο για το αποτέλεσμα αγώνων χειροσφαίρισης, διερευνώντας τη διαφορά των 
γκολ στο τελικό αποτέλεσμα μεταξύ των ομάδων, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα γυναικών το 2003. Έτσι, 
φάνηκε ότι οι νικήτριες ομάδες είχαν μ.ο. 3,55 ρίψεις περισσότερες από τις ηττημένες ομάδες, έχοντας 
επιπλέον και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις ρίψεις αυτές (61,31% έναντι 43,33%). Όπως 
αναφέρουν οι Gruic, Vuleta & Milanovic (2007), στην προκριματική φάση του παγκοσμίου 
πρωταθλήματος ανδρών το 2003 τόσο οι νικήτριες όσο και οι ηττημένες ομάδες είχαν τον ίδιο μ.ο. 
ρίψεων, όμως με διαφορετική αποτελεσματικότητα (62,25% οι νικήτριες έναντι 44,3% οι ηττημένες). 
Είναι γνωστό ότι ρόλος του Τ/Φ στη χειροσφαίριση, όπως αναφέρει ο Czerwinski (1997), είναι πολύ 
σημαντικός. Κατά μέσο όρο το 1/3 των ρίψεων θα πρέπει να αποκρούεται από τον Τ/Φ, ενώ οι Τ/Φ 
υψηλού επίπεδου αποκρούουν σχεδόν το 50% των ρίψεων. Σε παγκόσμια και πανευρωπαϊκά 
πρωταθλήματα έχουν παρατηρηθεί αποτελεσματικότητες τερματοφυλάκων σε ποσοστά 40% και 44% 
(Χατζημανουήλ, 2011). Οι Espina-Agullo, Perez-Turpin, Jimenez-Olmedo, Penichet-Tomas & Pueo 
(2016), ανέλυσαν την απόδοση των Τ/Φ βάσει στοιχείων από 32 τελικούς αγώνες χάντμπολ ανδρών, 
υψηλού επιπέδου σε διεθνείς διοργανώσεις στη χρονική περίοδο 1982-2012 (για 20 χρόνια) και 
αναφέρουν για τις ρίψεις των 9μ. αποτελεσματικότητα 35,7%, για τις ρίψεις των 6μ. 29,4% και για τις 
ρίψεις των 7μ. 24,2%. Οι Hansen κ.ά. (2017), ανέλυσαν τα αποτελέσματα του παγκοσμίου 
πρωταθλήματος ανδρών του 2015 και ανέφεραν ότι ο μ.ο. (μέσος όρος) της αποτελεσματικότητας των 
τερματοφυλάκων ήταν 30%, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό (41%) το παρουσίασαν οι τερματοφύλακες 
στην αριστερή κεντρική περιοχή του τέρματος, καταδεικνύοντας έτσι την περιοχή αυτή της εστίας ως την 
πιο αποτελεσματική για έναν τερματοφύλακα, θεωρώντας ότι το επικρατές χέρι των τερματοφυλάκων 
(δεξιόχειρες) πιθανώς δικαιολογεί αυτήν την τάση. Η χειροσφαίριση στην Ελλάδα δεν είναι ιδιαίτερα 
αναπτυγμένη λαμβάνοντας υπόψη πολλούς και διαφορετικούς τομείς του αθλήματος (Μαυρίκου, 2015). 
Παρόλα αυτά η πρόσφατη εικόνα των στατιστικών δεικτών των πρωταθλημάτων στην Ελληνική 
επικράτεια βοηθά και συνεισφέρει στους Ευρωπαϊκούς και Παγκόσμιους δείκτες με σκοπό την καλύτερη 
κατανόηση των επιμέρους στοιχείων των αγώνων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Αυτό για 
να επιτευχθεί χρειάζεται να γίνεται τακτικά και σε κάθε αγωνιστική σεζόν μια ανάλυση σε 
συγκεκριμένους δείκτες που αναγνωρίζονται ως αξιόπιστοι παγκοσμίως και μια αξιολόγηση, ώστε να 
βγουν χρήσιμα συμπεράσματα που θα ωφελήσουν τους ανθρώπους του αθλήματος (ομοσπονδία, 
προπονητές, αθλητές κλπ.). Αυτό οδήγησε και στον σκοπό της παρούσας μελέτης που ήταν η διερεύνηση 
της αποτελεσματικότητας της ρίψης σε σχέση με την περιοχή εκτέλεσης και την αποτελεσματικότητα του 
τερματοφύλακα σε αθλητές χειροσφαίρισης υψηλού επιπέδου.
ΜΕΘΟΔΟΣ: Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 25 αγώνες χειροσφαίρισης ομάδων υψηλού επιπέδου 
των Ελληνικών πρωταθλημάτων χειροσφαίρισης (ανδρών), που διεξήχθησαν την περίοδο 2017-2018 και 
την περίοδο 2018-2019. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν η βιντεο-ανάλυση. Συνολικά αξιολογήθηκαν 
13 ομάδες που πραγματοποίησαν αγώνες ως γηπεδούχες και φιλοξενούμενες ομάδες. Οι μεταβλητές της 
έρευνας που καταγράφηκαν και στη συνέχεια αναλύθηκαν, ήταν οι μεταβλητές της επίθεσης και οι 
μεταβλητές της άμυνας. Οι μεταβλητές της επίθεσης ήταν: α) αποτελεσματικότητα της ρίψης από τα 6 
και 9 μέτρα (ρίψεις από τα 6μ., γκολ από τα 6μ., ρίψεις από τα 9μ_. γκολ από τα 9μ., β) η κατάληξη της 
ρίψης (γκολ, δοκάρι άουτ, απόκρουση), γ) η κατεύθυνση της ρινης (κατεύθυνση ρίψης στην εστία στη 
χαμηλή, μεσαία, ψηλή, αριστερή, κεντρική και δεξιά περιοχήι. δ) η απόσταση της ρίψης από την εστία 
(ρίψεις από κοντινή < 6μ., μεσαία 6-9 μ. και μακρινή απόσταση > 9μΛ Οι μεταβλητές της άμυνας ήταν 
οι αποκρούσεις τερματοφύλακα στις ρίψεις των επιθετικών.
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Στατιστική ανάλυση: Για τη στατιστική ανάλυση της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η περιγραφική
στατιστική. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε η συχνότητα των τιμών και το ανάλογο ποσοστό τους, 
όπως επίσης η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση (SD). Επιπλέον, οι διαφορές ανάμεσα στην απόσταση 
της ρίψης, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα (γκολ) στην περιοχή του γηπέδου με τα περισσότερα και 
λιγότερα γκολ εξετάστηκαν και αναλύθηκαν με το τεστ χ2. Το επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε στο 
0,05. Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων της μελέτης έγινε με τη χρήση του προγράμματος SPSS 
22.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι ο μέσος όρος (Μ.Ο.) ρίψεων και για τις δυο 
ομάδες που συμμετείχαν ανά παιχνίδι ήταν 42,36 ± 6,9 ρίψεις. Οι γηπεδούχες ομάδες πραγματοποίησαν 
στους 25 αγώνες που αναλύθηκαν συνολικά 1049 ρίψεις. Οι φιλοξενούμενες ομάδες πραγματοποίησαν 
1069 ρίψεις. Στον πίνακα 1 φαίνονται οι συνολικές ρίψεις των γηπεδούχων και φιλοξενούμενων ομάδων, 
η τελική κατάληξη των ρίψεων και τα αντίστοιχα ποσοστά τους.
Πίνακας 1. Ρίψεις γηπεδούχων - φιλοξενούμενων ομάδων και η κατάληξη τους._____________________
Κατάληξη ρίψεων Γηπεδούχες ομάδες Ποσοστό Φιλοξενούμενες ομάδες Ποσοστό
Μεταβλητές Συχνότητα % Συχνότητα %
Γκολ 576 54,9 630 59
Απόκρουση 327 31,2 302 28,2
Άουτ 94 9 76 7,1
Δοκάρι 52 4,9 61 5,7
Σύνολο 1049 100 1069 100
Επιπλέον, από την ανάλυση των δεδομένων φάνηκε ότι οι περισσότερες προσπάθειες έγιναν από 
δεξιόχειρες αθλητές. Πιο συγκεκριμένα στον πίνακα 2 φαίνονται οι προσπάθειες ρίψεων και η κατάληξή 
τους, με τα αντίστοιχα ποσοστά τους, από τους δεξιόχειρες και τους αριστερόχειρες αθλητές τόσο από τις 
γηπεδούχες όσο και από τις φιλοξενούμενες ομάδες.
Πίνακας 2. Προσπάθειες ρίψεων δεξιόχειρων - αριστερόχειρων αθλητών και η κατάληξη τους._________

Κατάληξη
ρίψεων

Δεξιόχειρες 
γηπεδούχων % 
ομάδων

Αριστερόχειρες Δεξιόχειρες 
γηπεδούχων % φιλοξενούμενων % 
ομάδων ομάδων

Αριστερόχειρες 
φιλοξενούμενων % 
ομάδων

Μεταβλητές Συχνότητα Συχνότητα Συχνότητα Συχνότητα
Γκολ 387 54,7 189 55,4 433 59 197 58,8
Απόκρουση 220 31,1 107 31,4 217 29,5 85 25,4
Άουτ 64 9 30 8,8 46 6,3 30 8,9
Δοκάρι 37 5,2 15 4,4 38 5,2 23 6,9
Σύνολο 708 100 341 100 734 100 335 100
Όσον αφορά στην περιοχή ρίψης και συγκεκριμένα στο ακριβές σημείο από το οποίο
πραγματοποιήθηκαν οι ρίψεις από τους αθλητές, φάνηκε ότι οι περισσότερες ρίψεις πραγματοποιήθηκαν 
από την κεντρική περιοχή του γηπέδου και συγκεκριμένα από μεσαία απόσταση, δηλαδή μεταξύ 6 και 9 
μέτρων. Στους πίνακες 3 και 4 φαίνεται η συχνότητα των τιμών στην απόσταση ρίψης και στην περιοχή 
(σημείο του γηπέδου) από την οποία οι ρίψεις αυτές προήλθαν τόσο για τις γηπεδούχες όσο κα για τις 
φιλοξενούμενες ομάδες.
Πίνακας 3. Απόσταση και περιοχή ρίψης γηπεδούχων ομάδων.__________________________________

Περιοχή γηπέδου Απόσταση < 6m Απόσταση 6m -  9m Απόσταση > 9 m
Μεταβλητές Συχνότητα Συχνότητα Συχνότητα
Αριστερή γωνιακή περιοχή 61 22 1
Αριστερή πλευρική περιοχή 45 86 69
Κεντρική περιοχή 113 195 138
Δεξιά πλευρική περιοχή 76 98 65
Δεξιά γωνιακή περιοχή 68 11 1
Σύνολο ρίψεων 363 412 274
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Πίνακας 4. Απόσταση και περιοχή ρίψης φιλοξενούμενων cιμάδων.
Περιοχή γηπέδου Απόσταση < 6 m Απόσταση 6 - 9 m  Απόσταση > 9 m
Μεταβλητές Συχνότητα Συχνότητα Συχνότητα
Αριστερή γωνιακή περιοχή 51 20 2
Αριστερή πλευρική περιοχή 54 71 63
Κεντρική 133 221 136
περιοχή
Δεξιά πλευρική περιοχή 77 93 54
Δεξιά γωνιακή περιοχή 82 11 1

Σύνολο ρίψεων 397 416 256

Ακόμα, όσον αφορά στο συγκεκριμένο σημείο κατεύθυνσης της μπάλας στην εστία (δηλαδή η ακρίβεια 
της ρίψης), από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας φάνηκε ότι η κατεύθυνση της μπάλας τόσο στις 
γηπεδούχες όσο και στις φιλοξενούμενες ομάδες τις περισσότερες φορές ήταν στην αριστερή περιοχή της 
εστίας και σε χαμηλό ύψος. Στους πίνακες 5 και 6 φαίνεται η συχνότητα των τιμών στην κατεύθυνση της
μπάλας προς την εστία και στο ακριβές σημείο κατάληξης (ύψος) που είχε στις γηπεδούχες και
φιλοξενούμενες ομάδες.
Πίνακας 5. Περιοχή και ύψος κατεύθυνσης της μπάλας στην εστία στις γηπεδούχες ομάδες.
Ύψος ρίψης Αριστερή περιοχή της εστίας Κεντρική περιοχή της εστίας Δεξιά περιοχή της εστίας
Μεταβλητές Συχνότητα Συχνότητα Συχνότητα
Υψηλό ύψος 91 51 82
Μεσαίο ύψος 159 48 109
Χαμηλό ύψος 176 58 129
Σύνολο 426 157 320

Πίνακας 6. Περιοχή και ύψος κατεύθυνσης της μπάλας στην εστία στις φιλοξενούμενες ομάδες.
Ύψος ρίψης Αριστερή περιοχή της εστίας Κεντρική περιοχή της εστίας Δεξιά περιοχή της εστίας
Μεταβλητές Συχνότητα Συχνότητα Συχνότητα
Υψηλό ύψος 98 58 109
Μεσαίο ύψος 152 43 140
Χαμηλό ύψος 168 42 122
Σύνολο 418 143 371
Επιπλέον, από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι τα περισσότερα γκολ από όλες τις ομάδες (γηπεδούχες και
φιλοξενούμενες) επιτεύχθηκαν από την κεντρική περιοχή του γηπέδου από κοντινή, μεσαία και μακρινή 
απόσταση. Στον πίνακα 7 φαίνεται η συχνότητα των γκολ ανά περιοχή και ανά απόσταση.
Πίνακας 7. Αποτελεσματικότητα των ρίψεων (γκολ) από όλες τις ομάδες ανά περιοχή του γηπέδου και
ανά απόσταση.
Περιοχή γηπέδου Γκολ από απόσταση < 6 m Γκολ από απόσταση 6 - 9 m Γκολ από απόσταση > 9 m
Μεταβλητές Συχνότητα Συχνότητα Συχνότητα
Αριστερή γωνιακή ^  
περιοχή

26 1

Αριστερή 64 
πλευρική περιοχή

92 63

Κεντρική , 
περιοχή

263 141

Δεξιά πλευρική ^ 89 57
περιοχή
Δεξιά γωνιακή ^ 15 0
περιοχή
Σύνολο ρίψεων 459 485 262
Τέλος, από τεστ χ  φάνηκε ότι για όλες τις ομαόες ττ- 
αποτελεσματικότητα (περιοχή που επιτεύχθηκαν tc

•εεΛτχή ίου γηπέδου με τη μεγαλύτερη 
-·νολ), υπήρξαν σημαντικές διαφορές
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όσον αφορά την απόσταση. Πιο συγκεκριμένα στην κεντρική περιοχή του γηπέδου, τα γκολ που 
επιτεύχθηκαν από απόσταση < 6 μέτρων είχαν σημαντική διαφορά με τα γκολ που επιτεύχθηκαν από 
απόσταση 6 -9  μέτρων και με τα γκολ που επιτεύχθηκαν από απόσταση > 9 μέτρων (ρ < 0,01). Επιπλέον, 
τα γκολ που επιτεύχθηκαν μεταξύ 6 - 9  μέτρων, είχαν σημαντική διαφορά με τα γκολ που επιτεύχθηκαν 
από απόσταση > 9 μέτρων (ρ < 0,01). Επιπλέον, από το τεστ χ", φάνηκε ότι στην περιοχή του γηπέδου με 
τη μικρότερη αποτελεσματικότητα (περιοχή που επιτεύχθηκαν τα λιγότερα γκολ) υπήρξαν σημαντικές 
διαφορές όσον αφορά την απόσταση. Πιο συγκεκριμένα στην αριστερή γωνιακή περιοχή του γηπέδου τα 
γκολ που επιτεύχθηκαν από απόσταση < 6 μέτρων είχαν σημαντική διαφορά μόνο με τα γκολ που 
επιτεύχθηκαν από απόσταση 6 - 9  μέτρων (ρ < 0,01).
ΣΥΖΗΤΗΣΗ: Από τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, όσον αφορά στις συνολικές ρίψεις ανά 
παιχνίδι, φάνηκε ότι αυτές αυξήθηκαν ελάχιστα σε σχέση με την περίοδο 2013-2014 και 2014-2015 
(Hatzimanouil, Giatsis, Kepesidou, Kanioglou & Loizos., 2017). Έτσι, ενώ παλαιότερα οι συνολικές 
ρίψεις ήταν 40,49 τώρα βρέθηκαν να είναι 42,36. Συνεπώς, η αύξηση αυτή υποδηλώνει μια τάση του 
Ελληνικού πρωταθλήματος να πλησιάσει τους δείκτες πρωταθλημάτων υψηλού επιπέδου και επίσης 
δείχνει μια προσπάθεια των Ελληνικών ομάδων να αυξήσουν το ρυθμό παιχνιδιού και κατά συνέπεια και 
τις συνολικές ρίψεις στον αγώνα. Οι τιμές αυτές πλησιάζουν τις τιμές του A Gomez, Lago-Penas, Viano 
& Gonzalez -Garcia (2014), που αναφέρουν για το Ισπανικό πρωτάθλημα 2012-2013, 45,8 ρίψεις για τις 
υψηλού επιπέδου ομάδες και 44 ρίψεις για τις μεσαίου επιπέδου. Παρόλα αυτά οι συνολικές ρίψεις της 
παρούσας μελέτης υπολείπονται των ξένων τιμών που κυμαίνονται από 50.3±3.2 έως 52.5±3.1 ρίψεις ανά 
αγώνα (Bilge,2012; Meletakos, Vagenas & Bayios, 2011). Οι διαφορές αυτές (του Ελληνικού 
πρωταθλήματος σε σχέση με άλλα υψηλού επιπέδου) οφείλονται στη διαφορετική ικανότητα των 
παικτών και στην ξεχωριστή ποιότητα των ομάδων και των πρωταθλημάτων. Ακόμα, από τα 
αποτελέσματα φάνηκε ότι το 54,9% έως το 59% των συνολικών ρίψεων σε έναν αγώνα καταλήγουν σε 
γκολ. Τα αποτελέσματα αυτά φαίνεται ότι συμφωνούν με αυτά του Χατζημανουήλ κ.ά. (2017), οι οποίοι 
ανέλυσαν 44 αγώνες της κατηγορίας “Handball Premier” (πρώτη κατηγορία ανδρών) των περιόδων 2013- 
2014 και 2014-2-15 και βρήκαν ότι το ποσοστό αποτελεσματικότητας όλων των παικτών από όλες τις 
θέσεις ήταν 54,1%. Στο ίδιο περίπου νούμερο (54,21%) κατέληξε και οι Foretic, Rogulj & Tminic 
(2010). Ο A Gomez κ.ά. (2014), αναφέρουν ότι το ποσοστό αποτελεσματικότητας για τις ισπανικές 
ομάδες την περίοδο 2012-2013 ήταν 56,9%. Ο Bilge (2012), αναφέρει ότι μεταξύ Ολυμπιακών, 
Παγκόσμιων και Ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην 
αποτελεσματικότητα των ρίψεων, ενώ αυτές κυμαίνονται από 49% έως 67%. Ένα άλλο αξιοσημείωτο 
στοιχείο είναι η αποτελεσματικότητα των τερματοφυλάκων που βρέθηκε να είναι σε ένα ποσοστό 28,2%. 
Το ποσοστό αυτό είναι αρκετά μεγαλύτερο από αυτό που βρήκε ο Hatzimanouil κ.ά. (2017), αλλά και ο 
Leuciuc (2010), με ποσοστό 21,47% και φανερώνει την πρόοδο που έγινε στον τομέα αυτόν. Σε σχέση 
βέβαια με την αποτελεσματικότητα ξένων τερματοφυλάκων και άλλων πρωταθλημάτων υψηλού 
επιπέδου, το ποσοστό αυτό είναι χαμηλό. Όπως αναφέρουν οι Arvidsson, Hylle & Thomsen (2003), το 
ποσοστό αποτελεσματικότητας σε διεθνές υψηλό επίπεδο θα πρέπει να φτάνει και να ξεπερνά το 35%. Σε 
υψηλού επιπέδου πρωταθλήματα (πανευρωπαϊκά, παγκόσμια κλπ.), υπήρχαν παραδείγματα 
αποτελεσματικότητας που έφτασαν στο 48% (Χατζημανουήλ, 2011). Οι Espina-Agullo κ.ά. (2016), 
αναφέρουν ότι διαχρονικά οι κινήσεις, οι αποκρούσεις και οι τακτικές του τερματοφύλακα δεν έχουν 
αλλάξει σημαντικά. Όσον αφορά στις συνολικές ρίψεις που πραγματοποιήθηκαν από τα αποτελέσματα 
φάνηκε ότι το 68% των συνολικών ρίψεων πραγματοποιήθηκε από δεξιόχειρες αθλητές, ενώ το υπόλοιπο 
32% από αριστερόχειρες. Αυτό είναι λογικό λόγω του ότι οι περισσότεροι χειροσφαιριστές στις ομάδες 
γενικότερα είναι δεξιόχειρες και η χρησιμοποίηση αριστερόχειρων αθλητών στις θέσεις του δεξιού 
περιφερειακού και του δεξιού πλάγιου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα είναι ορθολογική. Επιπλέον, η 
αποτελεσματικότητα τόσο των δεξιόχειρων παικτών όσο και των αριστερόχειρων κυμάνθηκε στα ίδια 
επίπεδα με ποσοστά 56,85% και 57,1% αντίστοιχα. Οι περισσότερες ρίψεις για όλες τις ομάδες 
πραγματοποιήθηκαν από την κεντρική περιοχή και από μεσαία απόσταση ( 6 - 9  μέτρα). Τα 
αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με αυτά του Hatzimanouil κ.ά. (2017), και της Πουρνάρα (2012) που 
αναφέρουν ότι τις περισσότερες ρίψεις σε έναν αγώνα τις πραγματοποιούν οι περιφερειακοί 
χειροσφαιριστές (αριστερός, κεντρικός, δεξιός περιφερειακός). Συγκεκριμένα, η Πουρνάρα (2012), 
αναφέρει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ρίψεων (54,2%), γίνεται από απόσταση 7 μέτρων. Στην παρούσα 
έρευνα τις περισσότερες ρίψεις τις έκανε ο κεντρικός περιφερειακός μεταξύ 6 - 9  μέτρων, αφού από
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εκείνη την περιοχή υπάρχει η μεγαλύτερη γωνία ρίψης μετά από την ίδια περιοχή αλλά από κοντινή 
απόσταση (< 6 μέτρων). Τα αποτελέσματα αυτά φανερώνουν την αδυναμία των Ελληνικών ομάδων να 
εκτελούν ρίψεις από μεγάλη απόσταση (> 9 μέτρων), αφού για να εφαρμοστούν τέτοιου είδους ρίψεις 
χρειάζονται υψηλόσωμοι αθλητές με πολύ καλές ρίψεις, κατευθύνοντας την μπάλα στην εστία, ανάλογα 
με τον αμυντικό σχηματισμό και τον τερματοφύλακα. Επιπλέον, αυτοί οι αθλητές θα πρέπει να 
συνεργάζονται με εξαιρετικό τρόπο με τον παίκτη γραμμής (πίβοτ). Αυτό το χαρακτηριστικό του 
παιχνιδιού (ρίψεις από τα 9 μέτρα) συγκαταλέγεται στα βασικά γνωρίσματα της σύγχρονης 
χειροσφαίρισης (Meletakos κ.ά., 2011). Όσον αφορά την περιοχή και το ύψος κατεύθυνσης της μπάλας 
προς στην εστία, από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι οι περισσότερες ρίψεις για όλες τις ομάδες 
κατευθύνονται στην αριστερή περιοχή της εστίας σε χαμηλό ύψος. Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα 
της παρούσας μελέτης συμφωνούν με αυτά του Gutierrez Aguilar Oscar & P.J. Pascual (2011) και του 
Hianik (2007) οι οποίοι αναφέρουν ότι οι περισσότερες ρίψεις κατευθύνονται στην αριστερή περιοχή της 
εστίας σε χαμηλό ύψος. Αντίθετα, η Πουρνάρα (2012), αναφέρει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 
συγκεντρώνουν οι ψηλές ρίψεις στη δεξιά πλευρά της εστίας. Επιπλέον, από τα αποτελέσματα φάνηκε 
ότι η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα (γκολ), αν αναλογιστεί κανείς τις περισσότερες ρίψεις, 
επιτεύχθηκε από την κεντρική περιοχή του γηπέδου και από απόσταση μεταξύ 6 - 9  μέτρων με ποσοστό 
63,2% για όλες τις ομάδες (416 ρίψεις και 263 γκολ). Αναλύοντας την αποτελεσματικότητα των ομάδων 
από τα 6 και τα 9 μέτρα μπορεί να ειπωθεί ότι από τα 6 μέτρα η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα 
βρέθηκε να είναι από την αριστερή περιοχή του γηπέδου (στη θέση του αριστερού περιφερειακού) με 
ποσοστό 64,6% (99 ρίψεις και 64 γκολ). Τα αποτελέσματα αυτά είναι σύμφωνα με τους Foretic κ.ά. 
(2010), που αναφέρουν ποσοστό 64,2%, καθώς και με τις έρευνες του A Gomez κ.ά. (2014), με ποσοστό 
62,1%, του Ferrari, Dos Santos & Vaz (2014), με ποσοστό 65,3% και του Leuciuc (2010), με ποσοστό 
63,7%. Στις ρίψεις από μεγάλη απόσταση (> 9 μ.) η περιοχή με τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ήταν 
η δεξιά περιοχή (στη θέση του δεξιού περιφερειακού) με ποσοστό 47,8% (119 ρίψεις και 57 γκολ). Τα 
αποτελέσματα αυτά είναι σύμφωνα με την έρευνα του Hianik (2007) ο οποίος αναφέρει ότι το ποσοστό 
αποτελεσματικότητας σε αυτές τις ρίψεις κυμαίνεται από 40-50%. Οι Foretic κ.ά. (2010), αναφέρουν 
ποσοστό 41%, οι Ferrari κ.ά. (2014), 46,6%, ενώ αποκλίσεις από αυτά τα ποσοστά έχουν οι μελέτες των 
Gruic κ.ά. (2006), που αναφέρει ποσοστό 38,5 και των Macovei & Rizescu (2008), που αναφέρουν 
ποσοστό 56,7%. Αξιοσημείωτη είναι η αναφορά των Vuleta, Sporis & Milanovic, (2015), που αναφέρουν 
ποσοστό 68,6%, καταδεικνύοντας έτσι το σημαντικό ρόλο που παίζουν αυτές οι ρίψεις στη σύγχρονη 
χειροσφαίριση. Τέλος, όσον αφορά στα αποτελέσματα από το τεστ χ2, φάνηκε ότι υπάρχουν σημαντικές 
διαφορές σε σχέση με την απόσταση ρίψης και την αποτελεσματικότητα (γκολ) στην περιοχή του 
γηπέδου από όπου επιτεύχθηκαν τα περισσότερα γκολ. Πιο συγκεκριμένα και οι 3 αποστάσεις (κοντινές, 
μεσαίες και μακρινές) διαφέρουν μεταξύ τους σημαντικά. Επιπλέον, στην περιοχή του γηπέδου με τη 
μικρότερη αποτελεσματικότητα (αριστερή γωνιακή περιοχή) τα γκολ που επιτεύχθηκαν από απόσταση < 
6 μέτρων είχαν σημαντική διαφορά μόνο με τα γκολ που επιτεύχθηκαν από απόσταση 6 - 9  μέτρων. Τα 
συγκεκριμένα αποτελέσματα φανερώνουν απόλυτη ανομοιογένεια στην απόσταση της περιοχής του 
γηπέδου με τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, καθώς επίσης και μια διαφοροποίηση των γκολ στην 
περιοχή του γηπέδου με τη μικρότερη αποτελεσματικότητα ανάμεσα στην κοντινή και μεσαία απόσταση. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Συμπερασματικά, μπορεί να ειπωθεί ότι οι μεταβλητές της επίθεσης και της άμυνας 
που εξετάσθηκαν παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες με τους ξένους δείκτες ομάδων και πρωταθλημάτων 
άλλης ποιοτικής προσέγγισης, ταυτόχρονα όμως παρουσιάζουν και σημαντικές διαφορές, όπως η έλλειψη 
ρίψεων από μεγάλη απόσταση (> 9 μέτρων), δηλ-αδή στοιχείων που αποτελούν γνώρισμα και 
χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη χειροσφαίριση. Είναι προφανής η ανάγκη για περεταίρω έρευνα με σκοπό 
την πλήρη αποσαφήνιση των συγκεκριμένων δεικτών στην Ελληνική χειροσφαίριση.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: Όσον αφορά στα αποτελέσματα της έρευνας, αυτά θα βοηθήσουν τους ανθρώπους του 
αθλήματος (ομοσπονδία, προπονητές, αθλητές κλπ.). δείχνοντας τους πόσο σημαντική είναι η 
συνεισφορά των ρίψεων από απόσταση > 9 ιιέτρων. ωθωντας τους σε μια πιο αυστηρή επιλογή των 
αθλητών από μικρή ηλικία (ψηλοί αθλητές με ανάλ^τσι αοροολ,ογικά και κινητικά χαρακτηριστικά). Κατ’ 
αυτόν τον τρόπο η Ελληνική χειροσφαίριση θα εναρμονιστεί με τη σύγχρονη τάση που επικρατεί στο 
Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο χώρο του αθλήματος. Πρστετνεται επομένως μια καλύτερη διαχείριση του 
όλ,ου θέματος τόσο από τους προπονητές όσο και αχe τοο; αθλητές. Από την άλλη, η Ομοσπονδία του
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αθλήματος θα πρέπει να κατανοήσει το όλο θέμα και να δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές στην 
επιτροπή ανάπτυξης του αθλήματος.
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F4. Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΑΤΑ ΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 2018
Μολφέτας Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να εξεταστεί η αποτελεσματικότητα των 7 
καλύτερων τερματοφυλάκων (Τ/Φ) της τελικής φάσης του 13ου Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 
χειροσφαίρισης ανδρών. Στη διοργάνωση συμμετείχαν τριάντα επτά (37) από 16 εθνικές ομάδες. Στη 
μελέτη χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από την επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης, αναλύθηκαν με 
στοιχεία περιγραφικής στατιστικής και συγκρίθηκαν με ανάλογα αποτελέσματα άλλων διοργανώσεων 
υψηλού επιπέδου. Οι μεταβλητές που ερευνήθηκαν ήταν: α) τα σωματομετρικά στοιχεία των Τ/Φ, β) οι 
αποκρούσεις σε ρίψεις από διάφορες περιοχές του γηπέδου (7μ, 6μ, πλάγια, 9μ, διεισδύσεις στην περιοχή 
του τέρματος, αιφνιδιασμοί, γρήγορη σέντρα), γ) οι αποκρούσεις σε ρίψεις που κατευθύνονταν σε 
διάφορες περιοχές της εστίας (ψηλά, μέση, χαμηλά, αριστερά, κέντρο, δεξιά), δ) ο αριθμός των 
παιχνιδιών που έπαιξαν και ε) ο χρόνος συμμετοχής τους στους αγώνες. Οι μέσες τιμές (a=0,05) των 
σωματομετρικών στοιχείων των 7Τ/Φ είναι ύψος = 1,92 m ± 0,0, μάζα σώματος = 94,9 kg ± 6,8 και 
δείκτης σωματικής μάζας (ΒΜΙ) = 25,8 kg/m2 ±1,6 και ήταν σε αντιστοιχία με εκείνες που έχουν 
εκτιμηθεί σε άλλες διοργανώσεις και έρευνες. Η συσχέτιση του ύψους των 7Τ/Φ με την 
αποτελεσματικότητα τους ήταν σημαντικά υψηλή (r=0,84), και της σωματικής τους μάζας υψηλή 
(r=0,63). Οι 7Τ/Φ σημείωσαν μέση αποτελεσματικότητα 36% έχοντας δεχθεί συνολικά 1.018 σουτ και 
έχοντας αποκρούσει τα 367 από αυτά. Για τους 7 Τ/Φ ανά παιχνίδι, ο μέσος χρόνος συμμετοχής ήταν 
31±6 λεπτά, οι αποκρούσεις 8±2 και τα σουτ που δέχθηκαν 23±5, ενώ για τους υπόλοιπους 30 Τ/Φ του 
τουρνουά ο χρόνος συμμετοχής ήταν 26±5 λεπτά, οι αποκρούσεις 5±1 και τα σουτ που δέχθηκαν 18±3. Η 
συνολική αποτελεσματικότητα των 7 Τ/Φ ήταν υψηλότερη κατά 22% από εκείνη των υπόλοιπων 30 Τ/Φ 
της διοργάνωσης, ενώ ήταν σημαντικά υψηλότερη, κατά 48%, στην αντιμετώπιση των πέναλτι και των 
διεισδύσεων στην περιοχή του τέρματος (break throw). Σε επίπεδο εθνικών ομάδων στη διοργάνωση την 
υψηλότερη αποτελεσματικότητα είχε η Σουηδία (36%) έχοντας τους 2 από τους 7 Τ/Φ. Η ομαδική 
αποτελεσματικότητα των Τ/Φ ήταν υψηλή και στις άλλες εθνικές ομάδες στις οποίες μετείχαν οι 
υπόλοιποι από τους 7Τ/Φ και πιο συγκεκριμένα της Σλοβενίας και της Λευκορωσίας με 34%, της 
Γαλλίας με 33%, της FYROM με 32% και της Δανίας με 31%.
Λέξεις κλειδιά: αποτελεσματικότητα, τερματοφύλακας, χειροσφαίριση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο τερματοφύλακας (Τ/Φ) στη χειροσφαίριση διαφέρει από τους συναθλητές του όχι μόνο 
εξαιτίας του ρόλου που πρέπει να παίξει σε έναν αγώνα λόγω της θέσης του, αλλά και επειδή η απόδοσή 
του πολλές φορές καθορίζει την εξέλιξη του παιχνιδιού καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Η καλή του 
απόδοση προκαλεί και συγκεντρώνει τον θαυμασμό όλων, διεκδικώντας τον τίτλο του πολυτιμότερου 
παίκτη αγώνα ενώ αντίθετα, με μια κακή απόδοσή του μπορεί να γίνει ο αρνητικός πρωταγωνιστής του 
παιχνιδιού. Η αγωνιστική του συμπεριφορά αν και ταιριάζει περισσότερο με εκείνη των αθλητών των 
ατομικών αθλημάτων πρέπει ταυτόχρονα να συνδυάζεται με την ομαδική συνεργασία (Χατζημανουήλ, 
2011). Η σταθερότητα του Τ/Φ επιδρά στη συνολική απόδοση της ομάδας. Ο σταθερός Τ/Φ στις 
αποκρούσεις του, δίνει στους συμπαίκτες του ένα αίσθημα ασφάλειας για την προστασία του τέρματος, 
με αποτέλεσμα να παίζουν πιο ελεύθερα στον αγώνα, ενώ ο ασταθής Τ/Φ τους γεμίζει με άγχος με 
αποτέλεσμα να μειώνεται η απόδοσή τους (Μπάγιος. 2010). Η σημαντικότητα του ρόλου του Τ/Φ, όπως 
αναφέρει ο Czerwinski (1996), φαίνεται από το 'ϊγόυο: ότι μπορεί να επηρεάσει έως και 50% την 
απόδοση μιας ομάδας. Σε αυτό το συιιπερασ^α συνηγορούν και τα αποτελέσματα μεγάλων
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ. ieikiQ «por.cotn Τόμος 38 -  Τεύχος 3, 4 (2018, 109 & 110)
Προσοχή: Η πιστοποίηση παρουσίασης επιστημονική; ε ^ α η α ς  m  τινεται μόνο με βεβαίωση που

χορηγείται από την Ε.Γ.Β.Ε. μετά το χέρας tw* τςπ ττνεΛΛου.
www.facebook.com/egvel954 S2 www.egve.gr

http://www.egve.gr
http://ikee.lib.auth.gr/record/129186/
http://www.facebook.com/egvel954

