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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

Θα  ήζεια  λα  επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή κνπ  Καξακνπζαιίδε Γεψξγην γηα 

ηε βνήζεηα θαη ηελ ζηήξημε ηνπ θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο κνπ. Δπηπιένλ, 

ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο θαζεγεηέο κνπ γηα ηηο γλψζεηο πνπ κνπ 

κεηέδσζαλ, θαζψο θαη ηηο γλψζεηο πνπ κνπ πξνζέθεξαλ φια απηά ηα ρξφληα.  

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ θαη ηνπο αλζξψπνπο πνπ 

είλαη δίπια κνπ. Κπξίσο ηνπο γνλείο κνπ γηα ηελ ζηήξημε θαη ζπκπαξάζηαζε πνπ κνπ 

πξνζέθεξαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο κνπ ζην παλεπηζηήκην αιιά θαη ηεο 

δσήο κνπ γεληθφηεξα. 

 Αθηεξψλσ ηελ  εξγαζία  απηή ζηνπο θίινπο κνπ, ζηνπο δηθνχο κνπ 

αλζξψπνπο θαη ζηελ νηθνγέλεηα κνπ. 
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Πεξίιεςε 

θνπφο ηεο κειέηεο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζνπη ηξηψλ 

πφλησλ ζην Δπξσπατθφ πξσηάζιεκα ηεο Δπξσιίγθα. Σν δείγκα απνηέιεζαλ νη 18 

νκάδεο πνπ ζπκκεηείραλ ζην Δπξσπατθφ πξσηάζιεκα ηε ρξνληά 2020-2021, κέζσ 

ηεο παξαθνινχζεζεο 35 αγψλσλ ηεο regular season. Καηαγξάθηεθαλ ζπλνιηθά 1774, 

εχζηνρα θαη άζηνρα ζνπη ηξηψλ πφλησλ θαη ζεκεηψζεθαλ νη ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο 

νπνίεο εθηειέζηεθαλ. Οη δηαθνξεηηθέο απηέο ζπλζήθεο εθηέιεζεο απνηεινχλ θαη 

απηέο ηηο κεηαβιεηέο ηεο αθφινπζεο έξεπλαο θαη έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ θάζε 

εθηέιεζεο ηνπ ζνπη, ηελ ρξνληθή ζηηγκή εθηέιεζεο, ηελ αγσληζηηθή ζέζε ηνπ παίθηε 

εθηέιεζεο, ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο θαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηνπ αγψλα. Σα ηξίπνληα 

απνηέιεζαλ ην 36,29% ησλ ζπλνιηθψλ πφλησλ ησλ νκάδσλ πνπ κειεηήζεθαλ. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ην πνζνζηφ επζηνρίαο ζηελ Euroleague ήηαλ 38,4%, κε ηα 

πεξηζζφηεξα ηξίπνληα λα εθηεινχληαη ζε νξγαλσκέλν παηρλίδη, ζην ηέηαξην 

δεθάιεπην θπξίσο απφ ηνπο guards. Ζ Crosstabulation Analysis κε ηε x² θαηαλνκή 

(Chi – square) θαη  επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο p < 0,05, καο έδεημε φηη ππήξμαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνλ παξάγνληα «απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

ηξηπφληνπ» ζε ζρέζε κε «ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηνπ ηξηπφληνπ» x² =8,801, p =0,012, 

θαζψο θαη ζηνπο παξάγνληεο «απνηέιεζκα ηνπ αγψλα» ζε ζρέζε κε «ηνλ ηξφπν 

εθηέιεζεο ηεο επίζεζεο» x² =6,157, p =0,046 θαη «πεξίνδνο εθδήισζεο επίζεζεο»  

x²=8,171, p=0,043. Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα απνδεηθλχνπλ ηε ζεκαζία ησλ ζνπη 

ηξηψλ πφλησλ ζην απνηέιεζκα ησλ αγψλσλ θαη απνηεινχλ ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ηνπο 

πξνπνλεηέο θαιαζνζθαίξηζεο ζπκβάιινληαο ζηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ πξνπνλεηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ. 

 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Δπξσπατθφ πξσηάζιεκα, Υξφλνο εθηειέζεηο ηξηπφληνπ, 

Απνηέιεζκα ηνπ αγψλα  
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Abstract 

The purpose of this survey is to analyze the efficacy of three – point shot attempts in 

the European championship. The sample comprised of 18 teams that participate in 

Euroleague championship in the year 2020-2021, by attending 35 matches of the 

regular season. A total of 1774 three - pointers were listed, moreover we charted the 

conditions under which they occurred. These different execution conditions are also 

the variables of the following survey and they are related with the phase of the shot 

being executed, the moment of the execution, the position of the player, the duration 

of the execution and the outcome of the game. The three – pointers accounted for 

36,29% of the total points of the teams studied. The results indicated that the accuracy 

rate in the Euroleague was 38,4 % , with most three – pointers being executed in set 

game, particularly in fourth quarter by guards. Crosstabulation Analysis with x² 

distribution (Chi – square) and significance level p < 0,05, proclaimed that there were 

statistically noteworthy differences in the factor “ three – point shot efficacy” 

compared to the “ execution time of  three – pointer”  x² =8,801, p =0,012,  as well as 

the factors “ result of the game” compared to the “ way that the offense was execute” 

x² =6,157, p =0,046  and “ execution time of the offense” x²=8,171, p=0,043. The 

above results do not only indicate that three pointers play an important role in the 

game outcome but they constitute a valuable asset for coaches as well, by aiding them 

to optimize the coaching planning. 

 

Key words: European championship, execution time of three – pointer, outcome of 

the game 
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Πξόινγνο 

 ηελ ζεκεξηλή επνρή φια θηλνχληαη ζηνπο ξπζκνχο ηνπ Covid-19, ελφο ηνχ 

πνπ έρεη επηβάιεη ην δηθφ ηνπ θαζεζηψο θαξαληίλαο ζε παγθφζκην επίπεδν. ηελ 

επνρή απηή, άλζξσπνη φισλ ησλ ειηθηψλ, αλεμαξηήησο θχινπ θαη επαγγέικαηνο 

ήξζαλ αληηκέησπνη κε ηελ θαζηζηηθή δσή θαη ηελ ηειεξγαζία, δίρσο λα γλσξίδνπλ ην 

ηέινο ηεο θαηάζηαζεο απηήο. Αλαδήηεζαλ επνκέλσο κηα δηέμνδν αλαδσνγφλεζεο, 

αλαλέσζεο θαη ειεπζεξίαο, ε νπνία ζα ζπκκνξθψλεηαη κε ηα κέηξα ηεο θαξαληίλαο. 

πσο απνδείρζεθε, απηή ε δηέμνδνο δελ ζα κπνξνχζε λα ήηαλ άιιε, πέξα απφ ηνλ 

αζιεηηζκφ. Μηιψληαο γηα αζιεηηζκφ, κία έλλνηα ηφζν δηεπξπκέλε πνπ πεξηέρεη πάξα 

πνιιά αληηθείκελα. Ξεθηλάεη απφ έλα απιφ ρνξφ ζην ζπίηη, κηα βφιηα γηα πεξπάηεκα 

θαη θαζαξφ αέξα θαη θηάλεη κέρξη ηα γήπεδα φπνπ επαγγεικαηίεο αζιεηέο έρνπλ 

αθηεξψζεη ηε δσή ηνπο γηα λα θάλνπλ απηφ πνπ αγαπνχλ.  ηελ ρξνληά πνπ βηψζακε 

θαη ζπλερίδνπκε λα δνχκε, φινη νη άλζξσπνη, αζιεηέο θαη κε, ζηξάθεθαλ ζηελ 

άζθεζε , κε ηελ πην απιή κνξθή ηεο γηαηί κέζα απφ απηήλ πέηπραλ ηελ εξεκία, ηελ 

επεμία θαη ηελ δηαηήξεζε ηεο ςπρξαηκίαο ηνπο. πσο θαηαιαβαίλνπκε ν αζιεηηζκφο 

είλαη γηα φινπο θαη απηφ θπξίσο πνπ έρεη επηθξαηήζεη ζηελ πεξίνδν πνπ δηαλχνπκε, 

είλαη φηη αζιεηηζκφο ζεκαίλεη πγεία, ηφζν ζσκαηηθή φζν θαη ςπρνπλεπκαηηθή. 
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1 Δηζαγσγή  

1.1 Η ηζηνξία ηεο θαιαζνζθαίξηζεο  

Δθαηφλ ηξηάληα ρξφληα (1891-2021) θαιαζνζθαίξηζεο κέρξη ζήκεξα. Πψο φκσο 

μεθίλεζαλ φια; 

Δκπλεπζηήο ηνπ παηρληδηνχ πνπ νλνκάδεηαη Καιαζνζθαίξηζε (Basketball) 

ήηαλ ν Καλαδφο θαζεγεηήο Φπζηθήο Αγσγήο Dr. Σδέηκο Νέτζκηζ θαη ην δεκηνχξγεζε 

γηα λα εμάςεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ ηνπ γηα ην κάζεκα ηεο γπκλαζηηθήο πνπ σο 

ηφηε γηλφηαλ ζε «αίζνπζα παγσληάο». Ο δηεπζπληήο ηνπ θνιιεγίνπ ηνπ είρε αλαζέζεη 

λα βξεη θάηη θαηλνχξγην. Δθείλε ηελ επνρή ν Νέτζκηζ ήηαλ 30 ρξνλψλ θαη ζε κηα απφ 

ηηο δεκηνπξγηθφηεξεο θάζεηο ηεο δσήο ηνπ. Ξαθληθά ινηπφλ ηνπ ήξζε απηή ε ηδέα, θαη 

ζθέθηεθε θαη ηνπο θαλφλεο, νη νπνίνη ζα ήηαλ ν ζθειεηφο ηνπ παηρληδηνχ. Οη θαλφλεο 

είραλ σο εμήο : α) ζα παίδεηαη κε ηα ρέξηα θαη κε ζηξνγγπιή κπάια β) Απαγνξεχεηαη 

ην πεξπάηεκα ησλ παηθηψλ κε ηελ κπάια γ) Οη αιιαγέο ζα γίλνληαη ζε φιε ηελ 

δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ δ) Γελ επηηξέπεηαη ε ζσκαηηθή επαθή κε ηνλ παίθηε πνπ 

είλαη θάηνρνο ηεο κπάιαο ε) Ο ζηφρνο ζα είλαη αλπςσκέλνο θαη ζε νξηδφληην επίπεδν 

κε ην έδαθνο. 

Σα πξψηα θαιάζηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ θνπηηά απφ ξνδάθηλα πνπ ηα 

βξήθαλε ζηελ απνζήθε ηνπ θνιιεγίνπ. Σνπνζεηήζεθαλ ζε χςνο 305 εθ. θαη γη απηφ 

ρξεζηκνπνίεζαλ ζθάια γηα λα βγάδνπλ ηε κπάια απφ ην θαιάζη φηαλ ην ζνπη ήηαλ 

εχζηνρν. Αξγφηεξα ηα αληηθαηέζηεζαλ απφ κεηαιιηθνχο δαθηπιίνπο κε θηιέ. 

Ζ ηζηνξία ηεο θαιαζνζθαίξηζεο μεθίλεζε φηαλ ν Νέτζκηζ ρψξηζε ηνπο 

θνηηεηέο ηνπ ζε δχν νκάδεο ησλ 9 παηθηψλ. ηε ζπλέρεηα  ν Νέτζκηζ ζπκπιήξσζε 

ηνπο θαλνληζκνχο πξνζζέηνληαο αθφκα νθηψ θαη ζηηο 11 Μαξηίνπ ηνπ 1892 έγηλε ν 

πξψηνο επίζεκνο αγψλαο, αλάκεζα ζηνπο καζεηέο θαη ζηνπο θαζεγεηέο ηνπ 

πξίλγθθειλη θαη ήδε ην παηρλίδη νλνκαδφηαλ “BASKETBALL’’. To 1894 

πνδνζθαηξηθέο κπάιεο, κε ηηο νπνίεο παηδφηαλ ην παηρλίδη αληηθαζίζηαληαη κε 

θαηλνχξγηεο, εηδηθέο γηα κπάζθεη θαη θαζηεξψλνληαη θαη νη ειεχζεξεο βνιέο πνπ 

κεηξνχλ έλα πφλην θαη ην θαιάζη δχν πφληνπο. ρεηηθά κε ηελ νλνκαζία  ηνπ 

παηρληδηνχ πξνηάζεθαλ πνιιά νλφκαηα αιιά ηειηθά επηθξάηεζε ην Basketball, πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηα αληηθείκελα κε ηα νπνία παίδεηαη, δειαδή baskets ( θαιάζηα) θαη 

ball (κπάια).  
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Ο πξψηνο επξσπατθφο ζχιινγνο πνπ ηδξχεη νκάδα κπάζθεη είλαη ε γαιιηθή 

ηαλη Φξαλζε. Σν 1898 δεκηνπξγήζεθε ην πξψην επαγγεικαηηθφ πξσηάζιεκα ζηηο 

ΖΠΑ, ΝΒL( National Basketball League). ηηο 18 Ηνπλίνπ ηνπ 1932 ηδξχζεθε ζηελ 

Γελεχε ε FIBA θαη πξψηα κέιε ηεο ήηαλ νη νκνζπνλδίεο : ηεο Αξγεληηλήο, ηεο 

Σζερνζινβαθίαο, ηεο Διιάδαο, ηεο Ηηαιίαο, ηεο Λεηνλίαο, ηεο Πνξηνγαιίαο, ηεο 

Ρνπκαλίαο θαη ηεο Διβεηίαο. Μεηαμχ ησλ ηδξπηηθψλ κειψλ ηεο FIBA (απφ ηηο 8 

ρψξεο – κέιε) ήηαλ θαη δχν Έιιελεο, ν πκεψλ Μαπξνζθνχθεο θαη ν Γηάλλεο 

Ακπαηδηφγινπ ελψ πξψηνο πξφεδξνο ήηαλ ν Διβεηφο Μνπθάξ. Σέζζεξα ρξφληα 

αξγφηεξα ην κπάζθεη θάλεη ηελ πξψηε ηνπ εκθάληζε ζηνπο Οιπκπηαθνχο ηνπ 

Βεξνιίλνπ, κε πξψηε ληθήηξηα ηελ νκάδα ησλ ΖΠΑ. Σα Δπξσπατθά πξσηαζιήκαηα 

αξρίδνπλ ην 1935 ζηελ Γελεχε θαη ηα Παγθφζκηα θχπειια ζην Μπνπέλνο Άηξεο ην 

1950. Σν θνιεγηαθφ κπάζθεη ΝCAA θαζηεξψλεηαη ζηελ Ακεξηθή ην 1939. Έλα ρξφλν 

αξγφηεξα κεηαδίδνληαη γηα πξψηε θνξά αγψλεο κπάζθεη απφ ηελ ηειεφξαζε. Ζ πην 

κεγάιε ζηηγκή πνπ ζα ζεκαηνδνηήζεη ην κέιινλ ηνπ κπάζθεη θαη ζα ην νδεγήζεη ζε 

άιια επίπεδα γξάθεηαη ην 1949 κε ηελ δεκηνπξγία ηνπ ΝΒΑ. (Tsitskaris, 

Chatziathanasiou, Lefas, Galazoulas, 2012) 

1.2 Η θαιαζνζθαίξηζε ζηελ Διιάδα 

 Ζ θαιαζνζθαίξηζε ζηελ Διιάδα, αλ θαη δελ έρεη αλαγλσξηζηεί επηζήκσο, 

απνηειεί ην εζληθφ καο άζιεκα. Σεθκήξηα απηνχ, απνηεινχλ νη επξσπατθέο αιιά θαη 

παγθφζκηεο δηαθξίζεηο, ηφζν ζε εζληθφ επίπεδν φζν θαη ζε επίπεδν ζπιιφγσλ ηεο 

ρψξαο καο. Αμίδεη σζηφζν λα αλαθεξζνχκε ζηα ζεκεία – ζηαζκνχο ηεο ηζηνξίαο ηεο 

ειιεληθήο θαιαζνζθαίξηζεο.  

 Σν basketball έγηλε γλσζηφ ζηελ Διιάδα 27 ρξφληα κεηά ηελ αλαθάιπςε ηνπ. 

Γηα πξψηε θνξά πξαγκαηνπνηήζεθε αγψλαο θαιαζνζθαίξηζεο ζηελ Αζήλα ην 1918 

απφ ηε Υ.Α.Ν. θαη θαηφπηλ ην 1919 ζηε Θεζζαινλίθε. Σν 1919 άξρηζε λα δηαδίδεηαη 

ζηελ Θεζζαινλίθε απφ ηελ Υξηζηηαληθή Αδειθφηεηα Νέσλ Θεζζαινλίθεο (ΥΑΝΘ) 

κε πξσηνπφξν ην Μαηθι ηεξγηάδε πνπ έηπρε λα ήηαλ καζεηήο ηνπ Νέτζκηζ.  Ζ έδξα 

ηνπ Διιεληθνχ κπάζθεη παξακέλεη ε Θεζζαινλίθε θαη κάιηζηα ην θηήξην ηεο 

ΥΑΝΘ. Σν 1923 ε θπβέξλεζε παξαρσξεί δσξεάλ ζηελ ΥΑΝΘ έλα νηθφπεδν, φπνπ 

δεκηνπξγείηαη ην πξψην γήπεδν ηνπ ζπιιφγνπ ν νπνίνο ην 1924 κε ηελ έγθξηζε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο απνθηά ην δηθαίσκα κπάζθεη ζηα ζρνιεία. Σελ ρξνληά 1924-25 
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ππάξρνπλ πεξίπνπ 15 νκάδεο θαη 350 αζιεηέο θαη δηνξγαλψλεηαη ην πξψην ηνπηθφ 

πξσηάζιεκα. 

 Σν 1949 ε εζληθή καο νκάδα αλδξψλ ζπκκεηείρε γηα πξψηε θνξά ζην 

παλεπξσπατθφ πξσηάζιεκα, πνπ δηνξγαλψζεθε ζην Κάηξν θαη πήξε ηελ ηξίηε ζέζε. 

ε επίπεδν ζπιιφγσλ, ην 1968 ε ΑΔΚ θαηέθηεζε ηνλ πξψην επξσπατθφ ηίηιν γηα ην 

ειιεληθφ basketball, θαζψο θέξδηζε ην θχπειιν θππειινχρσλ Δπξψπεο ληθψληαο 

ζηνλ ηειηθφ ηε ιάβηα Πξάγαο κε ζθνξ 89 – 82. Κνκβηθή ζηηγκή γηα ηελ Διιάδα 

είλαη ην 1970, ρξνληά θαηά ηελ νπνία ηδξχζεθε ε Διιεληθή Οκνζπνλδία 

Καιαζνζθαίξηζεο (Δ.Ο.Κ.) πνπ απφ ηφηε έρεη ηελ επζχλε ηεο θαιαζνζθαίξηζεο ζηε 

ρψξα καο. Έπεηηα, απφ ην 1894 – 1991 θπξηάξρεζε ε νκάδα ηνπ ΑΡΖ ζηα επξσπατθά 

ζαιφληα. Μφληκα ε πξσηαζιήηξηα νκάδα ηεο Δπξψπεο είρε λα επηδείμεη πνιιέο 

πεξγακελέο, κε ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε ηξία final four (ηειηθή θάζε θππέιινπ 

πξσηαζιεηξηψλ).  Κιείλνληαο, ν ρψξνο ηνπ αζιήκαηνο, έθηαζε ζην απφγεην ηεο 

δφμαο ηνπ ην 1987 φηαλ ε εζληθή καο νκάδα αλδξψλ θαηέθηεζε ην παλεπξσπατθφ 

πξσηάζιεκα, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα, ζην ζηάδην «Δηξήλεο θαη Φηιίαο», 

ληθψληαο ηελ ηζηνξηθή νκάδα ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο κε ζθνξ 103 – 101, κεηά απφ 

πεληάιεπηε παξάηαζε ( Eurobasket 1987).  

 Γελ ζα κπνξνχζαλ λα ιείπνπλ σζηφζν θαη ηα θνκκάηηα ηεο ζχγρξνλεο 

ηζηνξίαο, έλα εθ ησλ νπνίσλ θαη πην ζεκαληηθφ, είλαη ε θαηάθηεζε ηνπ 

παλεπξσπατθνχ πξσηαζιήκαηνο αλδξψλ απφ ηελ Δζληθή καο νκάδα ην 2005 

(Eurobasket 2005). Σέινο, δχν ζχιινγνη πνπ ππεξαζπίδνληαη αληάμηα κέρξη ζήκεξα 

ηελ κεγάιε απηή ηζηνξία ηεο ρψξαο καο είλαη ε νκάδα ηνπ Οιπκπηαθνχ Πεηξαηά 

(Ο..Φ.Π.) θαη ν Παλαζελατθφο (Π.Α.Ο), κε 3 θαη 6 επξσπατθνχο ηίηινπο 

(Euroleague), αληίζηνηρα. (Tsitskaris et al., 2012) 

1.3 Ιζηνξία ηεο  Euroleague 

Ζ δηνξγάλσζε μεθίλεζε ηελ πεξίνδν 1957–58 (φινη νη αγψλεο δηεμήρζεζαλ ην 

εκεξνινγηαθφ έηνο 1958) κε ηελ νλνκαζία Κχπειιν Πξσηαζιεηξηψλ. Μέρξη ην 

1990–91 ζπκκεηείραλ κφλν νη πξσηαζιήηξηεο νκάδεο ηεο θάζε ρψξαο. Απφ ηελ 

επφκελε ζεδφλ άξρηζαλ λα πξνζηίζεληαη δεπηεξαζιήηξηεο ή θαη ηξηηαζιήηξηεο νκάδεο 

απφ ηηο θαιαζνζθαηξηθά πξνεγκέλεο ρψξεο ηεο θαη ε δηνξγάλσζε άιιαμε κνξθή. Σν 

1996–97 θαηαξγήζεθαλ νη πξνθξηκαηηθνί λνθ - άνπη αγψλεο θαη νη νκάδεο 

μεθηλνχζαλ ηελ πνξεία ηνπο απφ ηελ αξρηθή θάζε ησλ νκίισλ, ηαπηφρξνλα φκσο 
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έραζαλ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο νη ρψξεο φπνπ ην άζιεκα δε γλσξίδεη ηδηαίηεξε 

αλάπηπμε.   

Σελ αγσληζηηθή πεξίνδν 1965-1966 δνθηκάζηεθε γηα πξψηε θνξά ε 

δηαδηθαζία Final Four αλάκεζα ζηηο ηέζζεξηο νκάδεο πνπ ζα έθηαλαλ ζηε θάζε ησλ 

εκηηειηθψλ, θαηά ηα πξφηππα ηνπ ακεξηθαληθνχ θνιεγηαθνχ πξσηαζιήκαηνο. Πνιχ 

ζχληνκα ε ηδέα εγθαηαιείθζεθε, γηα λα επαλέιζεη πνιιά ρξφληα αξγφηεξα (1987–88) 

θαη λα θαζηεξσζεί  έσο ζήκεξα. Μφλε εμαίξεζε ππήξμε ην 2001, φηαλ ε δηνξγάλσζε 

ηεο FIBA πεξηειάκβαλε θάηλαι θνξ, ελψ ε αληίζηνηρε ηεο Euroleague Basketball φρη. 

Απφ ηελ κέξα δεκηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ, κέρξη ην 2015, ε δηνξγάλσζε απνηεινχηαλ 

απφ 22 νκάδεο, νη νπνίεο ήηαλ πξσηαζιήηξηεο ζηε ρψξα ηνπο θαη ρσξηδφηαλ ζε 

ηέζζεξηο νκίινπο αλάινγα κε ηε γεσγξαθηθή ηνπο ζέζε γηα λα θηάζνπλ ζηα 

εκηηειηθά ηνπ πξσηαζιήκαηνο. Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2015 ε Euroleague Basketball θαη 

ε πνιπεζληθή εηαηξεία IMG, εηδηθεπκέλε ζε αζιεηηθά, κφδα θαη κάξθεηηλγθ 

ππέγξαςαλ δεθαεηέο ζπκβφιαην ζπλεξγαζίαο, αιιάδνληαο ηε δνκή ηεο δηνξγάλσζεο 

πξνζθέξνληαο παξάιιεια ζηηο νκάδεο πεξηζζφηεξα έζνδα. ηε λέα Δπξσιίγθα, 

ινηπφλ, ζα ζπκκεηέρνπλ 16 νκάδεο, φπνπ φιεο ζα ηεζνχλ αληηκέησπεο κεηαμχ ηνπο ζε 

κία θαλνληθή πεξίνδν πνπ ζα δηαξθεί 30 αγσληζηηθέο. ηε ζπλέρεηα, νη νθηψ πξψηεο 

ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξνεκηηειηθή θάζε (1-8, 2-7, 3-6, 4-5) θαη χζηεξα απφ κία 

ζεηξά πέληε αγψλσλ, φπνηνο δειαδή θηάζεη ηηο ηξεηο λίθεο, ζα πξνθξηζεί ζην Final 4. 

Απφ ηε ζεδφλ 2019-2020, νη νκάδεο απμήζεθαλ ζε 18, κε ην ηζρχνλ θαζεζηψο ησλ 11 

νκάδσλ κε ζπκβφιαην ηχπνπ Α, ηηο ζέζεηο ησλ δηνξγαλψζεσλ, αιιά θαη ηελ 

πξνζζήθε 2 νκάδσλ, θαζψο δφζεθαλ δχν εγγπεκέλεο wild cards (εμαζθαιηζκέλε 

ζπκκεηνρή γηα δχν ζπλαπηέο ζεδφλ / 2019–20 θαη 2020–21) ζε Μπάγεξλ θαη 

Βηιεξκπάλ. Σε ζεδφλ 2019-2020, ην πξσηάζιεκα αθπξψζεθε θαη δελ ππήξμε 

πξσηαζιεηήο, ιφγσ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξνλντνχ. Ζ απφθαζε πάξζεθε ζηηο 25 

Μαΐνπ 2020, κεηά απφ ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηηο δηνξγάλσζεο (11 νκάδεο κε 

ζπκβφιαηα ηχπνπ Α) θαη ηνπ Γηεπζχλνληα ζπκβνχινπ Σδφξληη Μπεξηνκένπ. 

Αξλεηηθή ζηελ επαλέλαξμε ηεο δηνξγάλσζεο ήηαλ θαη ε Έλσζε Παηθηψλ (ELPA). 

Σειεπηαία αγσληζηηθή ηεο ζεδφλ ήηαλ ζηηο 13 Μαξηίνπ 2020. 

Απφ ηελ πεξίνδν 2000–2001 κέρξη ην 2004-2005 ε επζχλε ηεο δηνξγάλσζεο 

αλήθεη ζηελ ηδησηηθή εηαηξεία Euroleague Basketball, θαζψο θαη ζηηο νκάδεο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ κηα παλεπξσπατθή θνηλνπξαμία ησλ θνξπθαίσλ επαγγεικαηηθψλ 

ζπιιφγσλ θαιαζνζθαίξηζεο, πνπ νλνκάδεηαη Έλσζε Δπξσπατθψλ Δπαγγεικαηηθψλ 
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Οκάδσλ Καιαζνζθαίξηζεο (ULEB). Αθφκα απφ ηελ πεξίνδν 2004-2005 κέρξη ην 

2010-2011 ε δηνξγάλσζε αλήθε ηδησηηθά απφ ηελ Fiba Europe. 

Παιαηφηεξα ε νλνκαζία ηεο ήηαλ Κχπειιν Πξσηαζιεηξηψλ Οκάδσλ 

Δπξψπεο ή Δπξσπατθφ Πξσηάζιεκα πιιφγσλ θαη δηνξγαλψηξηα αξρή ήηαλ ην 

επξσπατθφ ηκήκα ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Καιαζνζθαίξηζεο (FIBA Europe). Σν 

2000 κέρξη ην 2004-2005 επήιζε ξήμε αλάκεζα ζηε λεντδξπζείζα ηφηε εηαηξεία 

Euroleague Basketball, ε νπνία εθπξνζσπνχζε ηηο πεξηζζφηεξεο κεγάιεο νκάδεο, θαη 

ηεο FIBA, πνπ εθπξνζσπνχζε θπξίσο ηηο εζληθέο νκνζπνλδίεο. Ωο απνηέιεζκα ηεο 

ζχγθξνπζεο, ηελ πεξίνδν 2000–2001 δηεμήρζεζαλ δχν δηνξγαλψζεηο: κία απφ ηελ 

πξψηε (Δπξσιίγθα, ληθήηξηα ε Βίξηνπο Μπνιφληα) θαη κία απφ ηελ δεχηεξε 

(νππξνιίγθα, ληθήηξηα ε Μαθάκπη Σει Αβίβ). Ακθφηεξεο ζεσξνχληαη ηζφηηκα 

πξσηαζιήηξηεο Δπξψπεο γηα ην 2001.Σειηθά φκσο ην 2004-2005 έσο ην 2010-2011 ε 

δηνξγάλσζε αλήθε ηδησηηθά ζηελ FIBA EUROPE. Ακέζσο κεηά ε FIBA ππνρψξεζε 

θαη θαηάξγεζε ηε νππξνιίγθα. Έηζη, απφ ηε πεξίνδν 2001–2002 θνξπθαία 

επξσπατθή δηαζπιινγηθή απνηειεί απνθιεηζηηθά ε Δπξσιίγθα. Απφ ηελ πεξίνδν 

2010-2011 νλνκάδεηαη «Turkish Airlines Euroleague» (TAE) ιφγσ ηεο πθηζηάκελεο 

ρνξεγίαο ηεο απφ ηελ Turkish Airlines. (Euroleague Basketball.net, 2008) 

1.4 Γηαδηθαζία – Καλνληζκνί 

 Έλαο αγψλαο θαιαζνζθαίξηζεο πξαγκαηνπνηείηαη απφ δχν νκάδεο ησλ πέληε 

παηθηψλ θαη ζπλήζσο πινπνηείηαη ζε θιεηζηφ γήπεδν (κε παξθέ ζην έδαθνο). 

Τπάξρνπλ πνιιέο κνξθέο ζην θνκκάηη ηεο δηάξθεηαο θαη ησλ πεξηφδσλ. Ζ 

επηθξαηέζηεξε κνξθή θαη απηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε επξσπατθέο δηνξγαλψζεηο, 

αιιά θαη ζηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο, έρεη ζην ζχλνιν ηεο ηέζζεξηο πεξηφδνπο, 

δηάξθεηαο 10 ιεπηψλ ε θάζε κία θαη κεηά ην πέξαο ησλ δχν πξψησλ πεξηφδσλ ππάξρεη 

ε αλάπαπια – εκίρξνλν, δηάξθεηαο 15 ιεπηψλ. Μεηαμχ 1
εο 

-  2
εο

 θαη 3
εο

 -  4
εο

 

κεζνιαβεί δηάιεηκκα 2 ιεπηψλ. Νηθήηξηα νκάδα κεηά ην πέξαο ησλ 40 ιεπηψλ, είλαη 

εθείλε πνπ ζα έρεη δηακνξθψζεη ην κεγαιχηεξν ζθνξ πφλησλ. Δάλ ν αγψλαο ιήμεη 

ηζφπαινο, νη δχν νκάδεο ζπλερίδνπλ ζε πεληάιεπηε παξάηαζε.  

 Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο ηεο επίζεζεο κηαο νκάδαο είλαη 24 δεπηεξφιεπηα, ελψ γηα 

λα πεξάζεη κηα νκάδα ηελ κπάια απφ ην κηζφ γήπεδν έρεη κφλν 8 δεπηεξφιεπηα. Γελ 

επηηξέπεηαη λα ηξέρεη θάπνηνο θξαηψληαο ηελ κπάια (βήκαηα): πξέπεη ή λα θάλεη 
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ζπγρξφλσο ληξίκπια ή λα ζηακαηήζεη θαη λα δψζεη πάζα. Αιιηψο ε κπάια πεγαίλεη 

ζηελ αληίπαιε νκάδα.  

ην παξθέ ππάξρεη ε γξακκή ηνπ ηξηπφληνπ (ζηα 6.75 κέηξα ζηελ Δπξψπε γηα 

δηνξγαλψζεηο ππφ ηελ αηγίδα ηεο FIBA, 7.25 ζην NBA, πνπ νξίδεη ηελ αμία θάζε 

ζνπη. Οη αζιεηέο κπνξνχλ λα ζθνξάξνπλ γηα 2 πφληνπο (κέζα απφ ηε γξακκή) ή γηα 3 

(έμσ απφ απηήλ, εθφζνλ δελ ηελ παηνχλ). Γηα 1 πφλην κεηξάεη ε βνιή, ηελ νπνία 

ζνπηάξνπλ νη παίθηεο, θαηφπηλ ππνδείμεσο ησλ δηαηηεηψλ (ελψ ν ρξφλνο έρεη 

δηαθνπεί) κεηά απφ θάνπι ή ηερληθή πνηλή. (Tsitskaris et al., 2012) 

1.5 Η ηζηνξία ηνπ ζνπη ηξηώλ πόλησλ 

ηηο 5 Ηνπλίνπ ζπκπιεξψλνληαη  52  ρξφληα απφ ηνλ πξψην επίζεκν αγψλα 

πνπ θαζηεξψζεθε ην ηξίπνλην. Ήηαλ κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο θαηλνηνκίεο ζηελ 

ηζηνξία ηνπ παγθνζκίνπ κπάζθεη. Ο θαλνληζκφο πνπ έθεξε επαλάζηαζε ζην άζιεκα 

θαζηεξψζεθε γηα πξψηε θνξά ζε επίζεκν αγψλα ζηηο 5 Ηνπλίνπ 1969 επί επνρήο Έηκπ 

άκπεξζηαηλ ελψ ζεκαληηθφ ξφιν έπαημε ν Σδνξηδ Μάηθαλ πνπ ήηαλ θνκηζάξηνο ηνπ 

Basketball Association (ABA), φπνπ εθείλε ηελ επνρή ήηαλ ην αληίπαιν δένο ηνπ 

ΝΒΑ. Σν ΝΒΑ ζηελ νπζία, πηνζέηεζε ηε γξακκή ησλ ηξηψλ πφλησλ ηε ζεδφλ 1979-

80 φηαλ δειαδή ζπγρσλεχηεθε κε ην ΑΒΑ. πσο θαη ζήκεξα ε γξακκή ησλ ηξηψλ 

πφλησλ δελ είρε ίζεο απνζηάζεηο απφ φια ηα κέξε ηνπ γεπέδνπ θαζψο απφ ηε θνξπθή 

ε απφζηαζε ήηαλ 7.23 κέηξα ελψ απφ ηηο γσλίεο 6.7 κέηξα. Μεηά απφ ην NBA ήηαλ ε 

ζεηξά ηεο FIBA λα εηζάγεη ζηελ Δπξψπε ην ηξίπνλην ην 1984 αιιά ζε κηθξφηεξε 

απφζηαζε ζηα 6.25 κέηξα. 

Ο πξψηνο εχζηνρνο παίρηεο ζε ζνπη 3 πφλησλ ζην NBA ήηαλ κε ην λνχκεξν 

42 ν ηφηε ζκνι θφξγνπνξλη ησλ Boston Celtics Kξηο Φνξλη (Chris Ford) ζηηο 12 

Οθησβξίνπ ηνπ 1979 ζηνλ αγψλα ελαληίσλ ησλ Houston Rockets. Σηο ζεδφλ 1994 - 

1997 ην NBA επηρείξεζε λα κηθξχλεη ηελ απφζηαζε ηνπ ηξίπνληνπ θαζψο ηα πνζνζηά 

επζηνρίαο ήηαλ πνιχ κηθξά θαη έηζη ε γξακκή ηνπ ηξίπνληνπ ηνπνζεηήζεθε 

πεξηκεηξηθά ηεο κπαζθέηαο ζε απφζηαζε 6.7 κέηξα. Σν 1998 ε απφζηαζε επαλήιζε 

ζηα αξρηθά ηεο κεγέζε (7,24 κέηξα) θαη έθηνηε δελ έρεη γίλεη θακία αιιαγή. (Ryan 

W., iHoops.com, 2010) 

Πέληε ρξφληα κεηά (1984) , ε FIBA εηζήγαγε ηνλ θαλνληζκφ θαη ζηηο δηθέο ηεο 

δηνξγαλψζεηο, κε ην «Μάηδηθ» ηνπ ειιεληθνχ κπάζθεη, λπλ ηερληθφ δηεπζπληή ζηνλ 
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ΠΑΟΚ, λα γίλεηαη ν πξψηνο παίθηεο πνπ επζηφρεζε ζε αγψλα πξσηαζιήκαηνο, 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ αλακέηξεζε αλάκεζα ζην «Γηθέθαιν ηνπ Βνξξά» θαη ηνλ 

Παληψλην. Γηαηηεηήο ήηαλ ν Κψζηαο Ρήγαο θαη νη άλζξσπνη ηεο γξακκαηείαο 

ρξέσζαλ αξρηθά ην ηξίπνλην ζην Μάλζν Καηζνχιε. Σν ιάζνο αλαγλσξίζηεθε, ε ηάμε 

απνθαηαζηάζεθε θαη ν Νίθνο ηαπξφπνπινο έκεηλε ζηελ ηζηνξία. 

Ο πξψηνο Έιιελαο παίθηεο πνπ επζηφρεζε ζε ζνπη ηξηψλ πφλησλ ζηελ 

ηζηνξία ηνπ εγρψξηνπ κπάζθεη είλαη ν πξνπνλεηήο, Γηψξγνο Καιαθαηάθεο, ν νπνίνο 

ην πέηπρε ιίγεο εκέξεο λσξίηεξα, ζην παηρλίδη γηα ην Κχπειιν Κφξαηο κεηαμχ ηνπ 

Ησληθνχ Νηθαίαο θαη ηνπ ΑΠΟΔΛ. ηελ Α1, ν πξψηνο ζε επζηνρία ζε ηξίπνληα είλαη 

ν πξψελ πξνπνλεηήο ηεο ΑΔΚ, Άγγεινο Κνξσληφο, ν νπνίνο νινθιήξσζε ηελ 

θαξηέξα ηνπ, έρνληαο πεηχρεη 828, πνιχ κπξνζηά απφ ην δεχηεξν, Σδνλ Κφξθαο, κε 

676. 

Γηα λα κεηξήζεη γηα 3 πφληνπο, πξέπεη θαη ηα δχν πφδηα ηνπ παίθηε ηε ζηηγκή 

ηνπ ζνπη λα είλαη πίζσ απφ ηε γξακκή ηνπ ηξίπνληνπ. Αλ έζησ θαη ην έλα πφδη 

αθνπκπάεη νξηαθά ηε γξακκή ηνπ ηξίπνληνπ, ηφηε αλ κπεη θαιάζη κεηξάεη γηα 2 

πφληνπο. Αληηζέησο, αλ έλαο παίθηεο θάλεη ηδακπ ζνπη, δειαδή ζνπηάξεη ελψ έρεη 

πεδήζεη ζηνλ αέξα, ηφηε αλ μεθηλήζεη ην άικα κε ηα δχν πφδηα ηνπ πίζσ απφ ηε 

γξακκή ηνπ ηξίπνληνπ θαη πξνζγεησζεί κέζα απφ ηε γξακκή, ην θαιάζη κεηξάεη γηα 3 

πφληνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε κπάια είρε θχγεη απφ ηα ρέξηα ηνπ παίθηε φζν 

απηφο ήηαλ αθφκα ζηνλ αέξα. (Tsitskaris et al., 2012) 

Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ, παξαθνινπζψληαο έλαλ απιφ αγψλα 

θαιαζνζθαίξηζεο ηνπ ζήκεξα, παξαηεξεί θαλείο ηνλ απμεκέλν αξηζκφ εθηειέζεσλ 

ζνπη ηξηψλ πφλησλ, αιιά θαη ηα κεγάια πνζνζηά επζηνρίαο απηψλ. Ζ εμέιημε ησλ 

εξεπλψλ, ηεο επηζηήκεο αιιά θαη ηεο εκπεηξίαο πάλσ ζην αληηθείκελν ηεο 

θαιαζνζθαίξηζεο έρνπλ νδεγήζεη ζηελ πιήξε γλψζε ηεο ηερληθήο γηα ηελ εθηέιεζε 

κηαο ηφζν ζχλζεηεο δεμηφηεηαο, φπσο είλαη ην ζνπη ηξηψλ πφλησλ. Ωζηφζν ε 

πξνπφλεζε θαη ε εμάζθεζε ηνπ ηξηπφληνπ δελ αξθεί γηα λα είλαη έλαο παίθηεο 

απνηειεζκαηηθφο ζηα ζνπη ηνπ κέζα ζε έλαλ αγψλα. πσο γίλεηαη αληηιεπηφ θαη απφ 

ηηο αθφινπζεο κειέηεο, ππάξρνπλ πάξα πνιινί παξάγνληεο, θαηά ηε δηάξθεηα ελφο 

καηο, νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ ηειηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζνπη ηξηψλ πφλησλ. 

Οξηζκέλνη θαη νη ζεκαληηθφηεξνη απφ απηνχο, είλαη νη εμήο : 1) ν ηξφπνο εθηέιεζεο 

ηεο επίζεζεο (transition – offensive rebound – set game) 2) ν ρξφλνο εθηέιεζεο ηνπ 
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ζνπη ηξηψλ πφλησλ ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ επίζεζεο κηαο νκάδαο 3) ε αγσληζηηθή 

ζέζε ηνπ παίθηε πνπ εθηειεί ην ηξίπνλην 4) ε πεξίνδνο πνπ εθηειείηαη ην ηξίπνλην 5) 

ην απνηέιεζκα ηνπ αγψλα.  

1.6 Αλαζθόπεζε βηβιηνγξαθίαο γηα ην ζνπη ηξηώλ πόλησλ 

Ζ ζεκαζία ηνπ ζνπη ζηελ θαιαζνζθαίξηζε απνηέιεζε αληηθείκελν κειέηεο 

γηα πνιιέο δεθαεηίεο. Πνιινί πξνπνλεηέο (Αλαζηαζηάδεο, 1984; Σζίηζθαξεο θαη 

Υ''αζαλαζίνπ, 1992; Zeravitca θαη Pavlovic, 1990) ππνζηεξίδνπλ φηη ην ζνπη είλαη ην 

θπξηφηεξν θαη ην πην επράξηζην θαη πνιχηηκν απφ ηα ζεκειηψδε ζηνηρεία ηνπ 

κπάζθεη. ηαλ ζέινπκε λα κάζνπκε γηα έλα παηγλίδη ην πξψην πξάγκα πνπ ξσηάκε 

είλαη ην ζθνξ θαη γηα ηελ απφδνζε θάπνηνπ παίθηε, νη πφληνη πνπ πέηπρε. 

χκθσλα κε ηνλ Nelson (1989), ζηφρνο θάζε νκάδαο πξέπεη λα είλαη πάληα ε 

επηδίσμε ελφο "θαινχ ζνπη". Καιφ ζνπη ζεκαίλεη φηη ε εθηέιεζε έγηλε θάησ απφ ηηο 

θαιχηεξεο δπλαηέο πξνυπνζέζεηο θαη φηη πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ θαηάιιειν γηα 

ηελ πεξίζηαζε παίθηε.  Γηα λα επηηχρνπκε πςειά πνζνζηά επζηνρίαο ζα πξέπεη λα 

δίλνπκε έκθαζε ζε ηέζζεξα ζεκεία: α) επηδηψθνπκε ε κπάια λα πάεη θνληά ζην 

θαιάζη πξηλ επηδηψμνπκε ζνπη απφ ηελ πεξηθέξεηα, β) κεηά ηελ πάζα ν παζέξ θφβεη 

ζην θαιάζη, γ) ηα εμσηεξηθά ζνπη γίλνληαη απφ ηνπο θαινχο ζνπηέξ θαη δ) θάλνπκε 

φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα κπαζίκαηα. 

χκθσλα κε ηνπο Zeravitca θαη Pavlovic (1990),  ην ζνπη γίλεηαη πάληα φηαλ 

ππάξρεη πξννπηηθή λα κπεη θαιάζη θαη φηαλ ν ζπκπαίθηεο βξίζθεηαη ζηελ θαιχηεξε 

δπλαηή ζέζε.  Τπάξρεη  έλαο άγξαθνο θαλφλαο, ν νπνίνο πξέπεη λα γίλεηαη ζεβαζηφο: 

επθνιφηεξα θαη πην ζίγνπξα πεηπραίλνπκε πφληνπο φηαλ είκαζηε θάησ απφ ην θαιάζη. 

Σν ζνπη απφ κεγαιχηεξε απφζηαζε πνηέ δελ πξέπεη λα απνθαζίδεηαη, εάλ 

πξνεγνπκέλσο δελ εμαληιεζνχλ φιεο νη δπλαηφηεηεο λα βξεζεί ε κπάια θάησ απφ ην 

θαιάζη. ηαλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ, εμαηηίαο πηεζηηθήο άκπλαο, ηφηε νη παίθηεο 

απνθαζίδνπλ γηα ζνπη θαη απφ ηε κέζε ή αθφκε θαη απφ κεγαιχηεξε απφζηαζε. Απφ 

ην 1984 πνπ θαζηεξψζεθε απφ ηελ FIBA ην ζνπη ηξηψλ πφλησλ κέρξη ην 1993 έρεη 

απμεζεί ζηα Δπξσπατθά Πξσηαζιήκαηα Δζληθψλ νκάδσλ ηφζν ν αξηζκφο ηνπο (4.24 

- 6.05 αλά παηρλίδη) φζν θαη ηα πνζνζηά επζηνρίαο (38% - 43%) (Schmidt & 

Clausmeyer,1995). Δπίζεο, βξήθαλ φηη δελ ππήξραλ ζεκαληηθέο πνζνζηηαίεο 

δηαθνξέο ζηα ηξίπνληα ζηα γθξνππ ησλ νκάδσλ πνπ θαηαηάρζεθαλ ζηηο ζέζεηο απφ 1-

4 θαη 5-8, εθηφο ηνπ Παλεπξσπατθνχ Πξσηαζιήκαηνο ηνπ 1989 πνπ θπζηθά 
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θαιχηεξα πνζνζηά είραλ νη νκάδεο πνπ θαηαηάρζεθαλ ζηηο ζέζεηο απφ 1-4. Σα 

ηξίπνληα νδεγνχλ ζε πςειφηεξν ζθνξάξηζκα, βνεζνχλ ηελ νκάδα πνπ είλαη πίζσ ζην 

ζθνξ λα επαλέιζεη ζην παηρλίδη, θαη αλεβάδνπλ ηελ ςπρνινγία ησλ παηθηψλ. (Mikes, 

1988) 

Ο Van Gundy, (1993) αλαθέξεη φηη: "δελ κνπ αξέζεη ν θαλφλαο ηνπ 

ηξίπνληνπ. Πεγαίλεη θφληξα ζε κία απφ ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ παηρληδηνχ δειαδή λα 

πεγαίλεη ε κπάια κέζα, φζν ην δπλαηφλ πην θνληά ζην θαιάζη πξηλ γίλεη ην ζνπη. 

Ωζηφζν, ν θαλφλαο ηνπ ηξίπνληνπ είλαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ έλα κέξνο ηνπ 

παηρληδηνχ θαη αθηεξψλσ πνιχ κεγάιν ρξφλν ζην πσο λα ηνλ εθκεηαιιεπηνχκε φζν 

ην δπλαηφλ θαιχηεξα. Μεηά απφ 7 πεξηφδνπο, είκαζηε πεπεηζκέλνη φηη κία απφ ηηο 

θαιχηεξεο πεξηνρέο γηα ην ηξίπνλην είλαη απφ ην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ γεπέδνπ".  

χκθσλα κε ηνπο Jean Slawinski, Julien Louis, Julien Poli, Eve Tiollier, 

Charles Khazoom θαη Daniel Dinu (2018) ε θφπσζε δελ είλαη έλαο απνκνλσκέλνο 

παξάγνληαο πνπ ηξνπνπνηεί ηελ εθηέιεζε ελφο ζνπη ηξηψλ πφλησλ. Σα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλαο ηνπο έδεημαλ φηη δελ ππήξρε επίδξαζε θφπσζεο ζε θακία απφ ηηο θχξηεο 

αξζξψζεηο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ θίλεζε (π.ρ. θαξπφο, ψκνο, αγθψλαο, ηζρίν, γφλαην 

θαη αζηξάγαιν), είηε φηαλ ην θέληξν κάδαο ήηαλ ζηε ρακειφηεξε ζέζε ηνπ, είηε ζηελ 

απειεπζέξσζε κπάιαο. Δπηπιένλ, νη κεηαβιεηέο απειεπζέξσζεο κπάιαο δελ 

ηξνπνπνηήζεθαλ απφ ην πξσηφθνιιν θφπσζεο. Σα απνηειέζκαηά έδεημαλ φηη ε 

ζσκαηηθή θφπσζε πνπ πξνθαιείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ελφο αγψλα δελ κεηαβάιιεη ηηο 

θηλεκαηηθέο κεηαβιεηέο ηνπ ζνπη ηξηψλ πφλησλ ζε ειίη κπάζθεη παίθηεο. ε απηφ 

πνπ θαηέιεμαλ νη ζπγγξαθείο είλαη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ελφο αγψλα, ε πνιχπινθε 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ θφπσζεο, ηαθηηθψλ απνθάζεσλ, γξακκήο ζθνξ, 

ππνιεηπφκελνπ ρξφλνπ θαη ακπληηθήο πίεζεο απφ ηνλ αληίπαιν, κπνξεί λα επεξεάζεη 

ηελ θηλεκαηηθή θαη ηελ αθξίβεηα ηνπ ζνπη ηξηψλ πφλησλ, ηδηαίηεξα ζε λεαξνχο 

παίθηεο (Malarranha et al., 2013). 

χκθσλα ηψξα κε ηελ έξεπλα ησλ Gabor Csataljay, Nic James, Mike Hughes 

θαη Henriette Dancs (2013) ε νπνία κειέηεζε κηα νπγγξηθή νκάδα κπάζθεη πξψηεο 

θαηεγνξίαο, βγήθε ην ζπκπέξαζκα φηη νη νκάδεο πνπ θέξδηδαλ είραλ κεγαιχηεξε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζην ηξίπνλην σο ζπλέπεηα ηεο θαιχηεξεο νκαδηθήο 

ζπλεξγαζίαο, επεηδή νη παίθηεο ζα κπνξνχζαλ λα βξνπλ πεξηζζφηεξεο αλνηρηέο 

επθαηξίεο ζθνξ ρσξίο θακία ελεξγή ακπληηθή παξνπζία. Ζ άιιε πεξίπησζε ησλ 
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πςειφηεξσλ πνζνζηψλ ηξηπφληνπ ήηαλ ην επίπεδν ηεο ακπληηθήο απφδνζεο, επεηδή νη 

ληθεηέο αλάγθαζαλ ηνλ αληίπαιφ ηνπο λα πξνζπαζήζεη θάησ απφ ηε κέγηζηε 

ακπληηθή πίεζε. ε ηειηθή αλάιπζε, ίζσο ε πην ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

θεξδηζκέλσλ θαη ησλ εηηεκέλσλ νκάδσλ ήηαλ φηη νη ληθεηέο κπνξνχζαλ λα 

εθκεηαιιεπηνχλ ηηο επθαηξίεο ηνπο λα ζθνξάξνπλ απνηειεζκαηηθά, φρη κφλν ρσξίο 

ακπληηθή πίεζε αιιά θαη ζηηο πην δχζθνιεο θαηαζηάζεηο κε πςειφ επίπεδν ακπληηθήο 

πίεζεο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ππήξμε ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ εμεξεχλεζε 

αζιεηηθψλ απαηηήζεσλ θαη ηελ αλίρλεπζε πην απνηειεζκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ 

βειηηψλνπλ ηελ απφδνζε  (Drust, 2010; Hughes & Bartlett, 2002; Nevill, Atkinson, & 

Hughes, 2008). ε νκαδηθά αζιήκαηα φπσο ην κπάζθεη, απαηηείηαη θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ζρεηηθά κε ηηο ηαθηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ησλ 

παηθηψλ γηα λα εληζρπζνχλ νη ππάξρνπζεο γλψζεηο ζρεηηθά κε ην παηρλίδη θαη ηελ 

πξνπφλεζε ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο απφδνζεο (Sampaio, Ibáñez, & 

Lorenzo, 2013). Ζ θπξηαξρία ζην ξηκπάνπλη είλαη έλα θξίζηκν ζηνηρείν ηνπ 

παηρληδηνχ πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο θαιχηεξεο νκάδεο ζην κπάζθεη (Csataljay, 

O'Donoghue, Hughes, & Dancs, 2009; Gómez, Lorenzo, Sampaio, Ibáñez, & Ortega, 

2008; Sampio, Drinkwater, & Leite, 2010). Σν επηζεηηθφ ξηκπάνπλη είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ αθνχ πξνζθέξεη επθαηξίεο γηα δεχηεξνπ ζνπη (Kubatko, Oliver, Pelton, & 

Rosenbaum, 2007; Oliver, 2004). πγθεθξηκέλα, ηα επηζεηηθά ξηκπάνπλη 

αληηπξνζσπεχνπλ ην 8-10% ησλ ζπλνιηθψλ ρακέλσλ ζνπη, πνπ παξέρνπλ πεξίπνπ 

10-15 δεπηεξφιεπηα επηινγέο εθηέιεζεο (Csataljay et al., 2009; Gómez et al., 2008; 

Sporiš, Šango, Vučetić, & Mašina, 2006). 

Κιείλνληαο ζχκθσλα κε ηνπο Suárez-Cadenas, E.  θαη Courel-Ibáñez, J. 

(2017), ε έξεπλα ηνπο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζνπη κεηά απφ επηζεηηθφ 

rebound έδεημε φηη ην πνζνζηφ επζηνρίαο απμάλεηαη θαηά 67% ζε ζρέζε κε ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξψηεο θάζεο. Οη ληθήηξηεο νκάδεο παξαηεξήζεθε φηη ήηαλ πην 

απνηειεζκαηηθέο απφ ηηο εηηεκέλεο ζηηο εθηειέζεηο κεηά απφ επηζεηηθφ rebound θαη 

απηφ βξέζεθε φηη νθείιεηαη ζηελ θαιχηεξε ιήςε απνθάζεσλ ηνπ ζνπη ζε ζρέζε κε 

ηνπο εηηεκέλνπο. 
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1.7 θνπόο ηεο εξγαζίαο 

θνπφο ηεο εξγαζίαο ήηαλ λα κειεηεζνχλ ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζνπη 

ηξηψλ πφλησλ ζε δηαθνξεηηθέο επηζεηηθέο θαηαζηάζεηο (transition, offensive rebound, 

set game). Σα δεδνκέλα απηά κπνξνχλ κειινληηθά λα αμηνπνηεζνχλ απφ έλαλ 

πξνπνλεηή θαη ηελ νκάδα ηνπ, γηα ηελ θαιχηεξε δηακφξθσζε ηεο πξνπφλεζεο θαη 

ηελ θαιχηεξε επηινγή ησλ επηζεηηθψλ ηαθηηθψλ θαη ζηφρσλ ηνπο. 

1.8 Πξνζδηνξηζκόο όξσλ 

Δπξσιίγθα: είλαη θιεηζηή δηαζπιινγηθή δηνξγάλσζε θαιαζνζθαίξηζεο γηα 

ηνπο άλδξεο ζηελ Δπξψπε θαη αλαδεηθλχεη ηνλ Πρωηαθληηή Δσρώπης ζην άζιεκα.  

Σξίπνλην: Υαξαθηεξίδεηαη ην ζνπη πνπ εθηειείηαη έμσ απφ ηε γξακκή ηνπ ηξηπφληνπ 

(6,75m), ρσξίο ν παίθηεο λα παηάεη ηε γξακκή ησλ ηξηψλ πφλησλ. 

Δπηζεηηθό Ρηκπάνπλη : είλαη ε επηηπρεκέλε αλάθηεζε θαηνρήο ηεο κπάιαο, απφ έλαλ 

επηζεηηθφ, κεηά απφ έλα ρακέλν ζνπη ή κηα ειεχζεξε βνιή ηεο νκάδαο ηνπ. 

Αηθληδηαζκόο – Transition: Δίλαη ε επηζεηηθή ηαθηηθή πξνζπάζεηα ηεο νκάδαο πνπ 

αλαπηχζζεηαη βάζεη πξνζρεδηαζκέλσλ θηλήζεσλ θαη έρεη ζθνπφ ηελ φζν ην δπλαηφλ 

γξεγνξφηεξε πξνψζεζε ηεο κπάιαο αιιά θαη ησλ αζιεηψλ, ζην επηζεηηθφ κέξνο ηνπ 

γεπέδνπ. 

Οξγαλσκέλε επίζεζε – Set game: επηζεηηθφ παηρλίδη κε ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, ψζηε 

λα εθκεηαιιεπηνχκε ηελ ηθαλφηεηα θάπνηνπ παίθηε. Οξγαλσκέλε θαη 

πξνζρεδηαζκέλε επίζεζε (Βακβαθνχδεο et. al. 1995). 

2 Μεζνδνινγία 

2.1 Γείγκα  

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 35 αγψλεο πνπ δηεμήρζεζαλ ζηελ 

Euroleague ηνπ 2020 – 2021, ζηνπο νπνίνπο εθηειέζηεθαλ θαη θαηαγξάθηεθαλ 1774 

ζνπη ηξηψλ πφλησλ. Δπηιέρζεθε ην ζπγθεθξηκέλν πξσηάζιεκα πξνθεηκέλνπ ην 

επίπεδν φισλ ησλ νκάδσλ λα είλαη πςειφ θαη αληαγσληζηηθφ. Οη νκάδεο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ Euroleague θαη ησλ νπνίσλ νη αγψλεο απνηέιεζαλ ην δείγκα ηεο 

έξεπλαο είλαη νη εμήο : Άικπα Βεξνιίλνπ, Αλαληνινπ Δθέο, Αζβει – Βηιεξκπαλ, 

Βαιέλζηα, Δξπζξφο Αζηέξαο, Εαιγθίξηο Κάνπλαο, Εελίη Αγίαο Πεηξνχπνιεο, 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
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Μαθάκπη Σει Αβηβ, Μπάγεξλ Μνλάρνπ, Μπαξηζειφλα, Μπαζθφληα, Οιίκπηα 

Μηιάλν, Οιπκπηαθφο, Παλαζελάηθνο, Ρεαι Μαδξίηεο, Σζζθα Μφζραο, Φελεξκαρηζε 

θαη Υίκθη. Οη αγψλεο πνπ κειεηήζεθαλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 1. 

 

35 αγώλεο – Euroleague 2020-2021 

Khimki – Olympiacos 

88-105 

Zalgiris – Bayern 

74-73 

Bayern - Crvena Zvezda 

74-59 

Armani – Baskonia 

79-84 

Barcelona - Maccabi 

67-68 

Khimki – Barcelona 

75-87 

Anadolu Efes – Real Madrid 

65-73 

Armani – Olympiacos 

90-79 

Bayern – Zenit 

82-80 

Bayern –Barcelona 

90-77 

Alba Berlin – Real Madrid 

63-72 

Zenit – Anadolu 

85-78 

Maccabi – Real Madrid 

86-84 

Maccabi – Baskonia 

91-82 

Valencia – CSKA 

105-103 

Olympiacos – Barcelona 

74-76 

Panathinaikos – 

Fenerbahce 

82-68 

Panathinaikos – Khimki 

94-78 

Real Madird – 

Panathinaikos 

76-66 

Zalgiris – Fenerbahce 

99-62 

Khimki – Fenerbahce 

76-107 

Valencia – Alba Berlin 

92-100 

Crvena Zvezda - Anadolu 

efes 

64-75 

Villeurbanne – Zalgiris 

74-83 

CSKA – Zalgiris 

83-73 

Alba Berlin - Asvel 

Villeurbanne 

76-75 

Real Madrid- Villeurbanne 

91-84 

Armani Milan – Zenit 

82-76 

CSKA - Alba Berlin 

88-93 

Villeurbanne – Valencia 

90-77 

Barcelona – Zenit 

85-81 

Baskonia – Valenthia 

71-70 

Olympiacos – 

Panathinaikos 

77-88 
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Anadolu Efes – Zvezda 

86-72 

Khimki – Baskonia 

67-89 

Πίλαθαο 1 : Οη αγψλεο πνπ απνηέιεζαλ ην δείγκα αλάιπζεο. 

2.2 Όξγαλα θαηαγξαθήο 

Σα φξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο ήηαλ 

ηα παξαθάησ : έλαο ππνινγηζηήο κε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Windows 7, ην Πξφγξακκα 

βηληεναλάιπζεο SportScout STA θαη ην ιεηηνπξγηθφ παθέην SPSS v.27. 

2.3 Γηαδηθαζία θαη κεηαβιεηέο 

 Αξρηθά γηα ηελ αλάιπζε ελφο αγψλα, θαηεβάζηεθε ην βίληεν ηνπ παηρληδηνχ 

ζε κνξθή mp4. Έπεηηα πεξάζηεθε ην βίληεν ζην πξφγξακκα SportScout STA θαη 

δεκηνπξγήζεθε έλα ζρήκα αλάιπζεο, κε ηα δεδνκέλα (κεηαβιεηέο) πνπ εμεηάζηεθαλ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ αγψλα, νξηνζεηήζεθε ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηεο θάζεο πνπ εμεηαδφηαλ θαη επηιέρζεθαλ νη θαηάιιειεο κεηαβιεηέο απφ 

ην ζρήκα αλάιπζεο, νη νπνίεο πεξηέγξαθαλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ παηρληδηνχ. Σν 

πξφγξακκα SportScout STA, πέξαζε απηφκαηα ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ζην 

πξφγξακκα Microsoft Office Excel θαη ζην ηέινο ηεο παξαθνινχζεζεο απηφ ην 

αξρείν απνζεθεχηεθε γηα λα κελ ραζνχλ ηα δεδνκέλα ηνπ παηρληδηνχ. ια ηα 

παηρλίδηα, φηαλ νινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο, πεξάζηεθαλ ζε έλα 

θαηλνχξγην ππνινγηζηηθφ θχιιν, ζε ζηήιεο ην θάζε δεδνκέλν, αλάινγα κε ηελ θάζε 

κεηαβιεηή. 

 Οη κεηαβιεηέο πνπ αλαιχζεθαλ, ηφζν γηα ηνπο ληθεηέο φζν θαη γηα ηνπο 

εηηεκέλνπο, ήηαλ νη παξαθάησ : 

1. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ηξηπφληνπ (εχζηνρν ζνπη - άζηνρν ζνπη). 

2. Ο ηξφπνο εθηέιεζεο ηεο επίζεζεο (transition – offensive rebound – set game). 

3. Ο ρξφλνο εθηέιεζεο ηνπ ηξηπφληνπ (0 – 6 δεπη., 7 – 18 δεπη., 19 – 24 δεπη. ). 

4. Ζ ζέζε ηνπ παίθηε πνπ εθηειεί ην ηξίπνλην (guard – forward – center). 

5. Σελ πεξίνδν πνπ εθηειέζηεθε ην ηξίπνλην ( πξψηε πεξ. – δεχηεξε πεξ. – ηξίηε 

πεξ. – ηέηαξηε πεξ.). 

6. Σν απνηέιεζκα ηνπ αγψλα ( λίθε – ήηηα). 
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2.4 ηαηηζηηθή αλάιπζε 

Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθφ παθέην SPSS v.27 γηα Windows. Γηα λα δηαπηζησζεί 

αλ ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηηο δηάθνξεο κεηαβιεηέο πνπ εμεηάζηεθαλ, ζε ζρέζε κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ηξηπφληνπ αιιά θαη ην απνηέιεζκα ησλ αγψλσλ, 

ρξεζηκνπνηήζεθε Crosstabulation Analysis κε ηε x² θαηαλνκή (Chi – square), κε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο p < 0,05.  

 Γεδνκέλνπ φηη ν έιεγρνο x² κεηξάεη ηηο πηζαλέο δηαθνξέο κεηαμχ 

παξαηεξνχκελσλ θαη αλακελφκελσλ ηηκψλ, γηα λα δηαπηζησζεί ζε πνηα δηαζηαχξσζε 

νθείιεηαη ε αλεμαξηεζία ησλ κεηαβιεηψλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ην Adjusted 

Standardized Residual (θξίζηκε ηηκή = 1,96 θαη p = 0,05). 

3. Απνηειέζκαηα  

 Απφ ηα 35 παηρλίδηα αλαιχζεθαλ θαη θαηαγξάθηεθαλ 1774 ζνπη ηξηψλ 

πφλησλ. Γηα φιεο ηηο κεηαβιεηέο πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε ζπρλνηήησλ θαη ηα 

απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη κέζσ ησλ παξαθάησ γξαθεκάησλ θαη κε ηελ 

πεξηγξαθή ησλ πνζνζηψλ.  

Απφ ηα 1774 ζνπη ηξηψλ πφλησλ, ηα εχζηνρα ηξίπνληα ήηαλ n=682, 38,4% θαη 

ηα άζηνρα ηξίπνληα ήηαλ n=1092, 61,6%. Ζ επζηνρία δειαδή ζην θνξπθαίν 

πξσηάζιεκα ηεο Δπξψπεο ήηαλ ζην 38,4%. 

Γξάθεκα 1. Σα εχζηνρα θαη άζηνρα ζνπη ηξηψλ πφλησλ. 

38,40% 

61,60% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%
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Εφςτοχο τρίποντο  Άςτοχο τρίποντο  

Αποτελεςματικότητα του 
τριπόντου 
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Βξέζεθε, απφ ην ζχλνιν ησλ εθηειεζκέλσλ ζνπη ηξηψλ πφλησλ, φηη ην 14,6% 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε θαηάζηαζε transition (n= 259), ην 7,5% ζε θαηάζηαζε κεηά 

απφ offensive rebound (n= 133) θαη ην ππφινηπν 77,9% ζε θαηάζηαζε νξγαλσκέλνπ 

παηρληδηνχ, δειαδή set game (n=1382).  

Γξάθεκα 2. Σα ζνπη ηξηψλ πφλησλ αλάινγα κε ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο επίζεζεο. 

 ηα ρξνληθά πιαίζηα ησλ 24 δεπηεξνιέπησλ, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

εθηέιεζεο ηξηπφλησλ ζεκεηψζεθε ζην ελδηάκεζν ρξνληθφ δηάζηεκα (7-18 

δεπηεξφιεπηα) κε 53,6% (n=951) ελψ αθνινχζεζαλ ηα ηειεπηαία έμη δεπηεξφιεπηα 

κε 35,5% (n=629) θαη ηα πξψηα έμη δεπηεξφιεπηα κε 10,9% (n=194).  

Γξάθεκα 3.  Σα ζνπη ηξηψλ πφλησλ αλάινγα κε ην ρξφλν εθηέιεζεο ηνπο. 

14,60% 
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ηηο αγσληζηηθέο ζέζεηο ησλ παηθηψλ, βξέζεθαλ κεγάιεο απνθιίζεηο κεηαμχ 

ηνπο ζηα πνζνζηά εθηειέζεσλ ζνπη ηξηψλ πφλησλ, μεθηλψληαο απφ ηε ζέζε guard κε 

64,10% (n=1137) θαη απφ πίζσ έξρεηαη ε ζέζε forward κε 32% (n=568) θαη ε ζέζε 

center κε 3,9% (n=69),ην νπνίν ήηαλ θαη ην ρακειφηεξν πνζνζηφ φισλ.  

Γξάθεκα 4. Σα ζνπη ηξηψλ πφλησλ ζχκθσλα κε ηηο αγσληζηηθέο ζέζεηο ησλ παηθηψλ. 

ζνλ αθνξά ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο ησλ ηξηπφλησλ, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

εθηειέζεσλ ζεκεηψζεθε ζηελ ηέηαξηε πεξίνδν κε 28% (n=497) ελψ αθνινχζεζαλ ε 

δεχηεξε πεξίνδνο κε 24,7% (n=439), ε ηξίηε πεξίνδνο κε 24% (n=425) θαη ηειεπηαία 

ε πξψηε πεξίνδνο κε 23,3% (n=413). 

Γξάθεκα 5. Σα ζνπη ηξηψλ πφλησλ αλά πεξίνδν. 

Κιείλνληαο ηελ αλάιπζε ζπρλνηήησλ, ηειεπηαία κεηαβιεηή ήηαλ ηα ζνπη 

ηξηψλ πφλησλ ζχκθσλα κε ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηνπ αγψλα. Οη νκάδεο πνπ λίθεζαλ 
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εθηέιεζαλ ζπλνιηθά 857 εχζηνρα θαη άζηνρα ηξίπνληα (48,3%) ελψ νη νκάδεο πνπ 

έραζαλ εθηέιεζαλ 917 ζνπη (51,7%).   

Γξάθεκα 6. Σα ζνπη ηξηψλ πφλησλ ζχκθσλα κε ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηνπ αγψλα. 

3.1 ύγθξηζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ ηξηπόληνπ κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ 

κε ρξήζε ηεο Crosstabulation Analysis κε ηε x² θαηαλνκή (Chi – square) 

Γηα λα γίλεη ε ζχγθξηζε ησλ κεηαβιεηψλ ηεο «απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

ηξηπφληνπ» (εχζηνρν – άζηνρν) ζε ζρέζε κε «ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο επίζεζεο» 

(transition – offensive rebound – set game) πξαγκαηνπνηήζεθε Crosstabulation 

Analysis κε ηε x² θαηαλνκή (Chi – square), ε νπνία καο ελεκεξψλεη γηα ην θαηά 

πφζνλ απηέο νη δχν κεηαβιεηέο είλαη αλεμάξηεηεο. Παξαηεξήζεθε φηη δελ ππήξμαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ «απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

ηξηπφληνπ» (εχζηνρν – άζηνρν) ζε ζρέζε κε «ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο επίζεζεο» 

(transition – offensive rebound – set game), θαζψο ε ειάρηζηε ηηκή ηνπ επηπέδνπ 

ζεκαληηθφηεηαο (p= 0,981 θαη x²= 0,39) είλαη κεγαιχηεξε απφ ην επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο ηνπ ειέγρνπ (p= 0,05).  

Δπνκέλσο νη κεηαβιεηέο «απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ηξηπφληνπ» θαη «ηξφπνο 

εθηέιεζεο ηεο επίζεζεο» είλαη αλεμάξηεηεο. Σα πνζνζηά επζηνρίαο ηνπ ηξηπφληνπ 

ζπλνιηθά ήηαλ 38,4%, παξφια απηά, ελψ θαη ζηηο ηξείο επηζεηηθέο θαηαζηάζεηο ηα 

πνζνζηά ήηαλ παξφκνηα, παξαηεξήζεθε κεγαιχηεξν πνζνζηφ επζηνρίαο νξηαθά, ζην 

επηζεηηθφ transition (39%). 
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Γξάθεκα 7. Σα εχζηνρα θαη άζηνρα ζνπη ηξηψλ πφλησλ ζε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν 

εθηέιεζεο ηεο επίζεζεο. 

Γηα λα γίλεη ε ζχγθξηζε ησλ κεηαβιεηψλ ηεο «απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

ηξηπφληνπ» (εχζηνρν – άζηνρν) ζε ζρέζε κε «ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηνπ ηξηπφληνπ» 

(0-6 δεπη. , 7-18 δεπη. , 19-24 δεπη.) πξαγκαηνπνηήζεθε Crosstabulation Analysis κε 

ηε x² θαηαλνκή (Chi – square), ε νπνία καο δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ελδερφκελε 

αλεμάξηεηε ζρέζε απηψλ ησλ δχν κεηαβιεηψλ. Παξαηεξήζεθε φηη ππήξμαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ «απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

ηξηπφληνπ» (εχζηνρν – άζηνρν) ζε ζρέζε κε «ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηνπ ηξηπφληνπ» 

(0-6 δεπη. , 7-18 δεπη. , 19-24 δεπη.), θαζψο ε ειάρηζηε ηηκή ηνπ επηπέδνπ 

ζεκαληηθφηεηαο (p= 0,012 θαη x²=8,801) είλαη κηθξφηεξε απφ ην επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο ηνπ ειέγρνπ (p= 0,05).  

Δπνκέλσο νη κεηαβιεηέο «απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ηξηπφληνπ» θαη «ρξφλνο 

εθηέιεζεο ηεο επίζεζεο» δελ είλαη αλεμάξηεηεο. Σα πνζνζηά επζηνρίαο ησλ ζνπη 

ηξηψλ πφλησλ ήηαλ παξφκνηα ζην ελδηάκεζν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο επίζεζεο θαη ζηα 

πξψηα έμη δεπηεξφιεπηα (7-18 = 41,22%, 0-6= 39,69%) ελψ αθνινχζεζαλ ηα 

ηειεπηαία έμη δεπηεξφιεπηα (19-24 δεπηεξφιεπηα) φπνπ ην πνζνζηφ επζηνρίαο έπεθηε 

ζην 33,86%.  
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Τρόποσ εκτζλεςησ τησ επίθεςησ. 

Εφςτοχο τρίποντο 

Άςτοχο τρίποντο 
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Γξάθεκα 8. Σα εχζηνρα θαη ηα άζηνρα ηξίπνληα ζε ζρέζε κε ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο 

επίζεζεο. 

Γηα λα γίλεη ε ζχγθξηζε ησλ κεηαβιεηψλ ηεο «απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

ηξηπφληνπ» (εχζηνρν – άζηνρν) ζε ζρέζε κε «ηε ζέζε ηνπ παίθηε πνπ εθηειεί ην 

ηξίπνλην» (guard – forward – center) πξαγκαηνπνηήζεθε Crosstabulation Analysis κε 

ηε x² θαηαλνκή (Chi – square), ε νπνία καο ελεκεξψλεη γηα ην θαηά πφζνλ απηέο νη 

δχν κεηαβιεηέο είλαη αλεμάξηεηεο. Παξαηεξήζεθε φηη δελ ππήξμαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ «απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ηξηπφληνπ» 

(εχζηνρν – άζηνρν) ζε ζρέζε κε «ηε ζέζε ηνπ παίθηε πνπ εθηειεί ην ηξίπνλην» 

(guard – forward – center), θαζψο ε ειάρηζηε ηηκή ηνπ επηπέδνπ ζεκαληηθφηεηαο (p= 

0,753 θαη x²=0,567) είλαη κεγαιχηεξε απφ ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ηνπ ειέγρνπ 

(p= 0,05).  

Δπνκέλσο νη κεηαβιεηέο «απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ηξηπφληνπ» θαη «ζέζε ηνπ 

παίθηε πνπ εθηειεί ην ηξίπνλην» είλαη αλεμάξηεηεο. Καη νη ηξεηο ζέζεηο αζιεηψλ 

είραλ παξφκνηα πνζνζηά επζηνρίαο, κε ηνπο forward λα έρνπλ νξηαθά ιίγν 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζην 39,26%, ηνπο guard ζην 38,26% θαη ηνπο center κε ην 

κηθξφηεξν πνζνζηφ επζηνρίαο ζην 34,78%. 
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Γξάθεκα 9. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ηξηπφληνπ ζε ζρέζε κε ηελ ζέζε ηνπ παίθηε 

πνπ εθηειεί ην ηξίπνλην. 

Γηα λα γίλεη ε ζχγθξηζε ησλ κεηαβιεηψλ ηεο «απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

ηξηπφληνπ» (εχζηνρν – άζηνρν) ζε ζρέζε κε «ηελ πεξίνδν πνπ εθηειέζηεθε ην 

ηξίπνλην» (πξψην πεξ. – δεχηεξν πεξ. – ηξίην πεξ. – ηέηαξην πεξ.) πξαγκαηνπνηήζεθε 

Crosstabulation Analysis κε ηε x² θαηαλνκή (Chi – square), ε νπνία καο δίλεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ ελδερφκελε αλεμάξηεηε ζρέζε απηψλ ησλ δχν κεηαβιεηψλ. 

Παξαηεξήζεθε φηη δελ ππήξμαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ «απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ηξηπφληνπ» (εχζηνρν – άζηνρν) ζε ζρέζε κε 

«ηελ πεξίνδν πνπ εθηειέζηεθε ην ηξίπνλην» (πξψην πεξ. – δεχηεξν πεξ. – ηξίην πεξ. 

– ηέηαξην πεξ.), θαζψο ε ειάρηζηε ηηκή ηνπ επηπέδνπ ζεκαληηθφηεηαο (p= 0,073 θαη 

x²=6,980) είλαη κεγαιχηεξε απφ ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ηνπ ειέγρνπ (p= 0,05).  

Δπνκέλσο νη κεηαβιεηέο «απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ηξηπφληνπ» θαη «πεξίνδνο 

πνπ εθηειέζηεθε ην ηξίπνλην» είλαη αλεμάξηεηεο. Σα πνζνζηά επζηνρίαο αλά 

δεθάιεπην ήηαλ παξφκνηα ζηηο ηξείο πξψηεο πεξηφδνπο(πξψην= 40,68%, δεχηεξν = 

41,69%, ηξίην=38,12%), ελψ ζην ηέηαξην δεθάιεπην ζεκεηψζεθε ην κηθξφηεξν 

πνζνζηφ επζηνρίαο ζην 34%. 
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Θζςη του παίκτη που εκτελεί το τρίποντο. 

Εφςτοχο τρίποντο 

Άςτοχο Τρίποντο 
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Γξάθεκα 10. Σα εχζηνρα θαη άζηνρα ζνπη ηξηψλ πφλησλ ζε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν 

εθηέιεζεο ηνπ ηξηπφληνπ. 

3.2 ύγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ αγώλα (λίθε ή ήηηα) κεηαμύ ησλ 

κεηαβιεηώλ, κε ρξήζε ηεο Crosstabulation Analysis κε ηε x² θαηαλνκή (Chi – 

square) 

Γηα λα γίλεη ε ζχγθξηζε ησλ κεηαβιεηψλ «απνηέιεζκα ηνπ αγψλα» (λίθε ή 

ήηηα) ζε ζρέζε κε «ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο επίζεζεο» (transition – offensive 

rebound – set game) πξαγκαηνπνηήζεθε Crosstabulation Analysis κε ηε x² θαηαλνκή 

(Chi – square), ε νπνία καο ελεκεξψλεη γηα ην θαηά πφζνλ απηέο νη δχν κεηαβιεηέο 

είλαη αλεμάξηεηεο. Παξαηεξήζεθε φηη ππήξμαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ «απνηέιεζκα ηνπ αγψλα» (λίθε ή ήηηα) ζε ζρέζε κε «ηνλ 

ηξφπν εθηέιεζεο ηεο επίζεζεο» (transition – offensive rebound – set game) θαζψο ε 

ειάρηζηε ηηκή ηνπ επηπέδνπ ζεκαληηθφηεηαο (p= 0,046 θαη x²=6,157) είλαη κηθξφηεξε 

απφ ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ηνπ ειέγρνπ (p= 0,05).  

Δπνκέλσο νη κεηαβιεηέο «απνηέιεζκα ηνπ αγψλα» θαη «ηξφπνο εθηέιεζεο ηεο 

επίζεζεο» δελ είλαη αλεμάξηεηεο. Οη εθηειέζεηο ησλ ζνπη ηξηψλ πφλησλ εκθάληζαλ ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζε θαηαζηάζεηο set game (77,9%) θαη ζηε ζπλέρεηα 

αθνινχζεζαλ νη transition θαηαζηάζεηο ( 14,6%) θαη ηέινο νη θαηαζηάζεηο κεηά απφ 

offensive rebound ( 7,5%). Αλαιπηηθά νη νκάδεο πνπ θέξδηζαλ ζνχηαξαλ ιηγφηεξα 

ηξίπνληα ζε θαηαζηάζεηο transition (n=112) ζε ζρέζε κε ηνπο εηηεκέλνπο (n=147), 
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Περίοδοσ που εκτελζςτηκε το τρίποντο. 

Εφςτοχο τρίποντο 

Άςτοχο τρίποντο 
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φπσο θαη ζε θαηαζηάζεηο νξγαλσκέλνπ παηρληδηνχ (n =670) αληίζηνηρα ( n =712). 

Αληίζεηα  νη ληθεηέο είραλ πεξηζζφηεξα ζνπη ηξηψλ πφλησλ κεηά απφ επηζεηηθφ 

ξηκπάνπλη (n= 75) ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ έραζαλ (n= 58). Σα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ φηη νη νκάδεο πνπ θέξδηδαλ ην παηρλίδη είραλ κεγαιχηεξν πνζνζηφ επηζέζεσλ 

πνπ θαηέιεγαλ ζε ηξίπνλην (εχζηνρν θαη άζηνρν) ζε θαηαζηάζεηο offensive rebound 

(56,39%), ελψ γηα ηηο νκάδεο πνπ έραζαλ ηειηθά ην παηρλίδη, βξέζεθε φηη είραλ 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζε θαηαζηάζεηο transition (56.76%). 

Γξάθεκα 11. Σν απνηέιεζκα ησλ αγψλσλ ζε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο 

επίζεζεο. 

Γηα λα γίλεη ε ζχγθξηζε ησλ κεηαβιεηψλ «απνηέιεζκα ηνπ αγψλα» (λίθε ή 

ήηηα) ζε ζρέζε κε «ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηνπ ηξηπφληνπ» (0-6 δεπη. , 7-18 δεπη. , 19-

24 δεπη.) πξαγκαηνπνηήζεθε Crosstabulation Analysis κε ηε x² θαηαλνκή (Chi – 

square), ε νπνία καο δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ελδερφκελε αλεμάξηεηε ζρέζε απηψλ 

ησλ δχν κεηαβιεηψλ. Παξαηεξήζεθε φηη δελ ππήξμαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ «απνηέιεζκα ηνπ αγψλα» (λίθε ή ήηηα) ζε ζρέζε 

κε «ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηνπ ηξηπφληνπ» (0-6 δεπη. , 7-18 δεπη. , 19-24 δεπη.) θαζψο 

ε ειάρηζηε ηηκή ηνπ επηπέδνπ ζεκαληηθφηεηαο (p= 0,132 θαη x²=4,051) είλαη 

κεγαιχηεξε απφ ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ηνπ ειέγρνπ (p= 0,05).  

Δπνκέλσο νη κεηαβιεηέο «απνηέιεζκα ηνπ αγψλα» θαη «ρξφλνο εθηέιεζεο 

ηνπ ηξηπφληνπ» είλαη αλεμάξηεηεο. πλνιηθά νη εθηειέζεηο ησλ ζνπη ηξηψλ πφλησλ 

43,24% 

56,39% 

48,48% 

56,76% 

43,61% 

51,52% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Transition Offensive Rebound Set Game

Α
π

ο
τζ

λε
ς

μ
α

 τ
ο

υ
 α

γώ
να

. 

Τρόποσ εκτζλεςησ τησ επίθεςησ. 
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είραλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζην δηάζηεκα 7-18 δεπηεξφιεπηα (53,6%) ελψ 

αθνινχζεζαλ ηα ηειεπηαία έμη δεπηεξφιεπηα (35,5%) θαη ζηελ ηειεπηαία ζέζε ήηαλ 

ηα πξψηα έμη δεπηεξφιεπηα ( 10,9%). Οη ληθεηέο είραλ κηθξφηεξν αξηζκφ ηξηπφλησλ 

ζηα δηαζηήκαηα 0-6 θαη 19-24 sec (n=84 θαη n=452 αληίζηνηρα) ζε ζρέζε κε ηνπο 

εηηεκέλνπο (n=110 θαη n=499), ελψ κεγαιχηεξν είραλ ζην δηάζηεκα 7-18 sec ( n= 

321 , εηηεκέλνη= 308). Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη νκάδεο πνπ θέξδηζαλ ην 

παηρλίδη είραλ κεγαιχηεξν πνζνζηφ επηζέζεσλ πνπ θαηέιεμαλ ζε ηξίπνλην (εχζηνρν – 

άζηνρν) ζηα  7-18 δεπηεξφιεπηα (51,03%), ελψ γηα ηηο νκάδεο πνπ έραζαλ ηειηθά ην 

παηρλίδη βξέζεθε φηη είραλ κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζηα πξψηα 0-6 δεπηεξφιεπηα 

(56,70%) φπσο θαη ζηα 19-24 δεπηεξφιεπηα (52,47%). 

Γξάθεκα 12. Σν απνηέιεζκα ησλ αγψλσλ ζε ζρέζε κε ην ρξφλν εθηέιεζεο ηνπ 

ηξηπφληνπ. 

Γηα λα γίλεη ε ζχγθξηζε ησλ κεηαβιεηψλ «απνηέιεζκα ηνπ αγψλα» (λίθε ή 

ήηηα) ζε ζρέζε κε «ηελ ζέζε ηνπ παίθηε πνπ εθηειεί ην ηξίπνλην» (guard – forward – 

center) πξαγκαηνπνηήζεθε Crosstabulation Analysis κε ηε x² θαηαλνκή (Chi – 

square), ε νπνία καο ελεκεξψλεη γηα ην θαηά πφζνλ απηέο νη δχν κεηαβιεηέο είλαη 

αλεμάξηεηεο. Παξαηεξήζεθε φηη δελ ππήξμαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ «απνηέιεζκα ηνπ αγψλα» (λίθε ή ήηηα) ζε ζρέζε κε «ηελ 

ζέζε ηνπ παίθηε πνπ εθηειεί ην ηξίπνλην» (guard – forward – center) θαζψο ε 

ειάρηζηε ηηκή ηνπ επηπέδνπ ζεκαληηθφηεηαο (p= 0,306 θαη x²=2,366) είλαη 

κεγαιχηεξε απφ ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ηνπ ειέγρνπ (p= 0,05).  
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Δπνκέλσο νη κεηαβιεηέο «απνηέιεζκα ηνπ αγψλα» θαη «ζέζε ηνπ παίθηε πνπ 

εθηειεί ην ηξίπνλην» είλαη αλεμάξηεηεο. Οη guard είραλ πνζνζηφ εθηειέζεσλ ζην 

64%, ην κεγαιχηεξν φισλ ησλ αγσληζηηθψλ ζέζεσλ ησλ νκάδσλ, ελψ δεχηεξνη ήξζαλ 

νη forward κε 32% θαη ζην ηέινο νη center κε 3,9%. πλνιηθά νη εθηειέζεηο ησλ ζνπη 

ηξηψλ πφλησλ, γηα ηνπο ληθεηέο, είραλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ ηνπο guard 

(n=545, 47,93%), ελψ αθνινχζεζαλ νη forward (n= 284, 50%), ζηνπο νπνίνπο ην 

πνζνζηφ κνηξάζηεθε ηζφπνζα κε ηνπο εηηεκέλνπο (n=284, 50%), θαη ηέινο είλαη νη 

center (n=28 , 40.58%). Γηα ηνπο εηηεκέλνπο βξέζεθε φηη είραλ κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

εθηειέζεσλ απφ ηνπο center (n=41, 59,42%) θαη έπεηηα ήηαλ νη guard( n=592, 

52.07%). 

Γξάθεκα 13. Σν απνηέιεζκα ησλ αγψλσλ ζε ζρέζε κε ηε ζέζε ηνπ παίθηε πνπ 

εθηειεί ην ηξίπνλην. 

Γηα λα γίλεη ε ζχγθξηζε ησλ κεηαβιεηψλ «απνηέιεζκα ηνπ αγψλα» (λίθε ή 

ήηηα) ζε ζρέζε κε «ηελ πεξίνδν πνπ εθηειέζηεθε ην ηξίπνλην» (πξψηε πεξ. – 

δεχηεξε πεξ. – ηξίηε πεξ. – ηέηαξηε πεξ.) πξαγκαηνπνηήζεθε Crosstabulation 

Analysis κε ηε x² θαηαλνκή (Chi – square), ε νπνία καο δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

ελδερφκελε αλεμάξηεηε ζρέζε απηψλ ησλ δχν κεηαβιεηψλ. Παξαηεξήζεθε φηη 

ππήξμαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ «απνηέιεζκα ηνπ 

αγψλα» (λίθε ή ήηηα) ζε ζρέζε κε «ηελ πεξίνδν πνπ εθηειέζηεθε ην ηξίπνλην» 

(πξψηε πεξ. – δεχηεξε πεξ. – ηξίηε πεξ. – ηέηαξηε πεξ.) θαζψο ε ειάρηζηε ηηκή ηνπ 
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Θζςη του παίκτη που εκτελεί το τρίποντο. 
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επηπέδνπ ζεκαληηθφηεηαο (p=0,043 θαη x²=8,171) είλαη κηθξφηεξε απφ ην επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο ηνπ ειέγρνπ (p=0,05).  

Δπνκέλσο νη κεηαβιεηέο «απνηέιεζκα ηνπ αγψλα» θαη «πεξίνδνο πνπ 

εθηειέζηεθε ην ηξίπνλην» δελ είλαη αλεμάξηεηεο. ην ζχλνιν ηνπο ηα πνζνζηά 

εθηειέζεσλ ζνπη ηξηψλ πφλησλ αλά δεθάιεπην μεθίλεζαλ κε ην κεγαιχηεξν ζην 

ηέηαξην δεθάιεπην κε 28% (n=497), ζην δεχηεξν 24,7% (n=439) θαη ζην ηξίην 24% 

(n=425) ήηαλ παξφκνηα θαη ηέινο ζην πξψην δεθάιεπην κε 23,3% (n= 413). Σα 

ζπλνιηθά πνζνζηά εθηειέζεσλ ηξηπφλησλ γηα ηνπο ληθεηέο ήηαλ παξφκνηα ζηηο δχν 

πξψηεο πεξηφδνπο (πξψηε= 51,09%, δεχηεξε= 51,94%), ελψ αθνινχζεζε ε ηέηαξηε 

πεξίνδνο (47,08%) θαη ζηελ ηειεπηαία ζέζε ήηαλ ε ηξίηε πεξίνδνο (43,29%). ηνπο 

εηηεκέλνπο απφ ηελ άιιε, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ εθηειέζεσλ, ήηαλ ζηελ ηξίηε 

πεξίνδν θπξίσο (56,71%) θαη ζηελ ηέηαξηε πεξίνδν (52,92%), ελψ αθνινχζεζαλ κε 

ίδην πνζνζηφ ε πξψηε θαη δεχηεξε πεξίνδνο (48%). Οη ληθεηέο ζην πξψην εκίρξνλν 

ζνχηαξαλ πεξηζζφηεξα ηξίπνληα ζε ζρέζε κε ηνπο εηηεκέλνπο θάηη πνπ δε ζπλέβαηλε 

ζην δεχηεξν εκίρξνλν.  

 

Γξάθεκα 14. Σν απνηέιεζκα ησλ αγψλσλ ζε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν πνπ εθηειέζηεθε 

ην ηξίπνλην. 
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Περίοδοσ που εκτελζςτηκε το τρίποντο. 

Ομάδα Νίκηςε  

Ομάδα Ζχαςε 
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4. πδήηεζε 

Πξνεγνχκελεο έξεπλεο ζηελ θαιαζνζθαίξηζε έρνπλ εληνπίζεη δείθηεο 

επηδφζεσλ πνπ δηαθξίλνπλ ηηο νκάδεο πνπ θεξδίδνπλ θαη ράλνπλ ζπλήζσο κε βάζε ηηο 

κεηαβιεηέο ησλ απνηειεζκάησλ, π.ρ. απφδνζε ζνπη δχν θαη ηξηψλ πφλησλ ή αξηζκφ 

ξηκπάνπλη, θιεςίκαηα, αζίζη θ.ά. (Choi et al., 2006; Ibanez et al., 2008; Ibanez et al., 

2009; Lorenzo et al., 2010; Sampaio and Janeira, 2003). 

Πνιινί απφ ηνπο ζπγγξαθείο ηφληζαλ ηε ζεκαζία ηνπ ζνπη δχν πφλησλ (Choi 

et al., 2006; Gomez et al., 2006a,b; Ibanez et al., 2009; Lorenzo et al., 2010; Sampaio 

and Janeira, 2003) θαη ηνπ ζνπη ηξηψλ πφλησλ (Choi et al., 2006; Csataljay et al., 

2009; Gomez et al., 2006a,b; Ibanez et al., 2009) σο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηελ επηηπρή απφδνζε ηεο νκάδαο. 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Gabor Csataljay, Nic James, Mike Hughes θαη 

Henriette Dancs (2013), βγήθε ην ζπκπέξαζκα φηη νη νκάδεο πνπ θέξδηζαλ, πέηπραλ 

πην απνηειεζκαηηθά πνζνζηά ζνπη ηξηψλ πφλησλ σο ζπλέπεηα ηεο θαιχηεξεο 

νκαδηθήο ζπλεξγαζίαο, επεηδή δειαδή νη παίθηεο ζα κπνξνχζαλ λα βξνπλ 

πεξηζζφηεξεο επηινγέο γηα εθηέιεζε ρσξίο θακία ακπληηθή πίεζε. ε ηειηθή αλάιπζε, 

ίζσο ε πην ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ θεξδηζκέλσλ θαη ησλ εηηεκέλσλ νκάδσλ 

ήηαλ φηη νη ληθεηέο ζα κπνξνχζαλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο επθαηξίεο ηνπο λα 

ζθνξάξνπλ πην απνηειεζκαηηθά, φρη κφλν ρσξίο ακπληηθή πίεζε αιιά θαη ππφ ηηο πην 

δχζθνιεο θαηαζηάζεηο, κε πςειφ επίπεδν ακπληηθήο πίεζεο. 

 ηελ έξεπλα καο ζηελ θεηηλή Euroleague (2020-2021), έπεηηα απφ ηε 

ζχγθξηζε ησλ κεηαβιεηψλ ηεο «απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ηξηπφληνπ» ζε ζρέζε κε 

«ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο επίζεζεο», βξέζεθε φηη ζε θαηαζηάζεηο transition ηα 

πνζνζηά επζηνρίαο άγγημαλ ην 39%, ελψ ζε θαηαζηάζεηο κεηά απφ επηζεηηθφ 

ξηκπάνπλη θαη ζε θαηαζηάζεηο set game άγγημαλ ην 38,4%. Ίζσο απηφ λα νθείιεηαη 

ζηελ έιιεηςε νξγαλσκέλνπ ακπληηθνχ transition. Οη παίθηεο εθκεηαιιεχηεθαλ ηελ 

αδπλακία ηεο άκπλαο κε πηζαλά ειεχζεξα ζνπη, θαη έρνληαο ξπζκφ εθηέιεζαλ ζνπη 

ηξηψλ πφλησλ κε κεγαιχηεξν πνζνζηφ επζηνρίαο.  

πλερίδνληαο, έλα ζηελφ ζθνξ ζην ηέινο ηνπ παηρληδηνχ απμάλεη ην άγρνο 

ζηνπο παίθηεο, ψζηε λα εθηειέζνπλ ζνπη κε επηηπρία, θαη απμάλεη ζεκαληηθά ηφζν 

ηελ ςπρηθή φζν θαη ηε ζσκαηηθή πίεζε (Bar-Eli et al., 2006). Δπηπιένλ, νη λένη 

θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ πνπ μεθίλεζαλ ην 2000, φπσο ε κείσζε ηνπ επηζεηηθνχ 

ρξφλνπ απφ 30 ζε 24 δεπηεξφιεπηα απαηηνχλ πην αθξηβείο θαη γξήγνξεο ελέξγεηεο, 
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απμάλνληαο ζεκαληηθά ηηο απαηηήζεηο. Ζ θπζηθή ηθαλφηεηα εθηέιεζεο 

επαλαιακβαλφκελσλ ζπξηλη ζε πςειή έληαζε έσο ην ηέινο ηνπ παηρληδηνχ παίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ αληαγσληζκφ θαη κπνξεί λα θαζνξίζεη ην ηειηθφ απνηέιεζκα 

(Girard et al., 2011; Lyons et al., 2006; Mikołajec et al., 2012).  

Σν ηξίπνλην αληηπξνζσπεχεη ην 16% ησλ πφλησλ πνπ έρνπλ ζεκεησζεί ζε έλα 

παηρλίδη θαη θαζνξίδνπλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα ζε κεγάιν βαζκφ (Guo et al., 2004). 

Παξφια απηά, ζηελ έξεπλα καο δηαπηζηψζεθε φηη ην ζχλνιν ησλ ηξηπφλησλ, ήηαλ ην 

36,29% ησλ ζπλνιηθψλ πφλησλ φισλ ησλ νκάδσλ πνπ κειεηήζεθαλ. Οη  Jean 

Slawinski , Julien Louis , Julien Poli , Eve Tiollier , Charles Khazoom , Daniel Dinu 

(2018) ζηελ κειέηε ηνπο κε παίθηεο πςειψλ θαηεγνξηψλ, βξήθαλ φηη κεκνλσκέλα ε 

θφπσζε ησλ αζιεηψλ δελ επεξεάδεη ηελ θηλεκαηηθή εθηέιεζε ηνπ ζνπη ηξηψλ 

πφλησλ. Έλαο αζιεηήο κπνξεί λα εθηειέζεη κε ηνλ ίδην ηξφπν έλα ηξίπνλην, είηε ζηελ 

αξρή είηε ζην ηέινο ηνπ αγψλα. Απηφ πνπ θάλεθε λα επεξεάδεη ζχκθσλα κε ηνπο 

ζπγγξαθείο ήηαλ ν αληίπαινο, ε ζσκαηηθή επαθή, ν ρξφλνο, ην άγρνο θαη άιιεο 

κεηαβιεηέο.  

Απφ ηελ δηθή ηνπο πιεπξά, νη Paola Zuccolotto, Marica Manisera θαη Marco 

Sandri,(2017) βξήθαλ ζηελ αλάιπζε ηνπο φηη νη αζιεηέο πςειψλ θαηεγνξηψλ 

(Ηηαιηθφ Πξσηάζιεκα Serie A2 2015/2016 θαη Οιπκπηαθφ Σνπξλνπά Μπάζθεη "Ρίν 

2016") ζε θαηαζηάζεηο πςειήο πίεζεο έρνπλ επίδξαζε ζηελ ςπρνινγία ηνπο. ε 

απηέο ηηο θαηαζηάζεηο νη παξάγνληεο άγρνο θαη ςπρνινγία επεξεάδνπλ θαζνξηζηηθά 

ηηο επηινγέο ηνπο αλάινγα κε ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο κηαο επίζεζεο – ελφο ζνπη.  

Ο Skinner (2012) πξνζπάζεζε λα εληνπίζεη ηα πξνβιήκαηα ηεο επηινγήο ηνπ 

ζνπη αλαιχνληαο ην πξσηάζιεκα NBA. Ο ζπγγξαθέαο δηαπίζησζε φηη ε δηάξθεηα ηνπ 

ρξφλνπ (δειαδή, ηα δεπηεξφιεπηα πνπ απνκέλνπλ γηα ηε εθηέιεζε) θαη νη πάζεο πνπ 

αλέπηπμε ε νκάδα πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε ήηαλ νη κεηαβιεηέο πνπ επεξέαζαλ 

πεξηζζφηεξν ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζνπη.  Κιείλνληαο κε ηνπο Miguel A. 

Gómez , Francisco Alarcón θαη Enrique Ortega (2015), νη νπνίνη επηβεβαίσζαλ ηνλ 

Skinner κε ηα επξήκαηα ηνπο. Οη ζπγγξαθείο βξήθαλ φηη ζε κε ηζνξξνπεκέλεο 

θαηαζηάζεηο αγψλα, ε ρξήζε πάζαο, ηξηψλ θαη κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ απηψλ, είραλ 

πνιχ κεγάιε δηαθνξά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θάζεο απφ φηη ν ίδηνο αξηζκφο 

κεηαβηβάζεσλ ζε ηζνξξνπεκέλεο θαηαζηάζεηο αγψλα.  

ζνλ αθνξά απηά, ε έξεπλα καο, παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα καο χζηεξα 

απφ ηε ζχγθξηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ηξηπφληνπ κε ηελ πεξίνδν πνπ 

εθηειέζηεθε ην ηξίπνλην θαη ηελ ζχγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ αγψλα κε ηελ 
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πεξίνδν πνπ εθηειέζηεθε ην ηξίπνλην. Σα ζηνηρεία απηά επηγξακκαηηθά καο 

πιεξνθνξνχλ φηη ε επζηνρία ηνπ ζνπη ηξηψλ πφλησλ ζηελ πξψηε θαη δεχηεξε πεξίνδν 

είλαη 40,68% θαη 41,69%, αληίζηνηρα. Παξάιιεια νη νκάδεο πνπ εθηεινχζαλ κεγάιν 

πνζνζηφ ηξηπφλησλ ζηελ πξψηε θαη δεχηεξε πεξίνδν, πήξαλ ηε λίθε ηνπ αγψλα ζην 

ηέινο. Ίζσο απηφ λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη παίθηεο ησλ νκάδσλ ιεηηνπξγνχζαλ 

θαιχηεξα ρσξίο ηελ πίεζε ηνπ άγρνπο έρνληαο κεγαιχηεξα πνζνζηά επζηνρίαο ζηελ 

πξψηε θαη δεχηεξε πεξίνδν, θαζνξίδνληαο ην απνηέιεζκα ηνπ αγψλα. Απφ ηελ άιιε, 

ζηελ ηξίηε θαη ηέηαξηε πεξίνδν ην πνζνζηά επζηνρίαο είλαη ζεκαληηθά κεησκέλα, 

επηβεβαηψλνληαο ηηο πξναλαθεξζείζεο έξεπλεο γηα ηελ επηξξνή ηνπ άγρνπο θαη ηεο 

ςπρνινγίαο, φρη φκσο ηεο θφπσζεο (Jean Slawinski , Julien Louis , Julien Poli , Eve 

Tiollier , Charles Khazoom , Daniel Dinu /2018 ) ζηηο θξίζηκεο θαηαζηάζεηο. 

 

4.1 πκπεξάζκαηα  

 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζνπη ηξηψλ πφλησλ : 

Γηαπηζηψζεθε φηη νη νκάδεο είραλ παξφκνηα πνζνζηά επζηνρίαο κεηά απφ 

φιεο ηηο επηζεηηθέο θαηαζηάζεηο. Μηθξφ πξνβάδηζκα επζηνρίαο βξέζεθε ζηηο 

θαηαζηάζεηο transition κε πνζνζηφ 39%, ελψ ζε θαηαζηάζεηο κεηά απφ offensive 

rebound θαη set game, θαηαγξάθηεθαλ 38,4% επζηνρίαο ζηελ εθάζηνηε θαηεγνξία. 

Απηή ε κηθξή δηαθνξά νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ζε θαηαζηάζεηο αηθληδηαζκνχ ε 

άκπλα δελ είλαη θαιά νξγαλσκέλε θαη ε νκάδα πνπ επηηίζεηαη κπνξεί λα βξεη 

γξήγνξα θαη εχθνια έλα ειεχζεξν – ακαξθάξηζην ζνπη. Δπηπιένλ, ηα ηειεπηαία 

ρξφληα νη ηαρχηεηεο θαη ν ξπζκφο ελφο αγψλα θαιαζνζθαίξηζεο είλαη ζεκαληηθά 

απμεκέλα ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ. ηνλ αηθληδηαζκφ άξα, έλαο παξάγνληαο πνπ 

ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη ν ξπζκφο ηεο επηηηζέκελεο νκάδαο 

πνπ δχζθνια κπνξεί λα δηαθνπεί απφ ηελ άκπλα ζε πξψην ρξφλν. Δπνκέλσο είλαη 

αλάγθε νη νκάδεο λα δνπιεχνπλ ζε πςειέο εληάζεηο θαη λα ηξέρνπλ ην γήπεδν, 

εθφζνλ επηηπγράλεηαη θαη ε κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα.  

Παξφια απηά φκσο, βιέπνληαο αλαιπηηθφηεξα ηνπο αξηζκνχο ησλ ζνπη ηξηψλ 

πφλησλ ζε θάζε θαηάζηαζε, παξαηεξείηαη φηη νη θαηαζηάζεηο transition είραλ ην 1/5 

(14,6%) ησλ ζπλνιηθψλ ζνπη πνπ εθηειέζηεθαλ ζε set game θαη βξέζεθαλ ζηε 

δεχηεξε ζέζε κε κεγάιε δηαθνξά. Ίζσο απηφ λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη 

πξνπνλεηέο δίλνπλ ηελ εληνιή γηα εθηέιεζε ελφο lay-up ή ελφο ζνπη δχν πφλησλ ζηηο 

transition θαηαζηάζεηο, κε ην ζθεπηηθφ φηη ε άκπλα είλαη αθφκα αλνξγάλσηε θαη 
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κπνξεί κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα επηηεπρζεί έλα πην ζίγνπξν θαιάζη αληί γηα έλα ζνπη 

ηξηψλ πφλησλ ην νπνίν έρεη κεγαιχηεξν ξίζθν.  

ηελ δηάξθεηα κηαο επίζεζεο ε θάζε νκάδα έρεη 24 δεπηεξφιεπηα ζηελ 

δηάζεζε ηεο γηα λα επηηεζεί. Ωζηφζν, φπσο βξέζεθε ζηελ έξεπλα καο, έρεη ζεκαζία ε 

ρξνληθή ζηηγκή εθηέιεζεο ηνπ ζνπη ηξηψλ πφλησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ηα πην εχζηνρα δηαζηήκαηα κε παξφκνηα πνζνζηά ήηαλ 

ζηα πξψηα έμη δεπηεξφιεπηα κε 39,69% θαη ζην ελδηάκεζν δηάζηεκα, φπνπ 

εκθαλίζηεθε θαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζην 41,22%, ελψ ηα πην ρακειά πνζνζηά 

ζεκεηψζεθαλ ζηα ηειεπηαία έμη δεπηεξφιεπηα κε 33,86%. Σα απνηειέζκαηα απηά 

ραξαθηεξίζζεθαλ απφ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Οη παίθηεο πηζαλφλ λα 

ιεηηνχξγεζαλ θαιχηεξα ζε θαηάζηαζε εξεκίαο, φπσο απηή ηνπ ελδηάκεζνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο, ζηελ νπνία είραλ πεξηζζφηεξν θαζαξφ κπαιφ, ςπρνινγία θαη κεησκέλε 

πίεζε απφ ην ρξφλν. Ο αξηζκφο ησλ ζνπη ζε θαηάζηαζε αηθληδηαζκνχ είλαη ν 

κηθξφηεξνο κεηαμχ ησλ άιισλ, θάηη πνπ δείρλεη φηη νη νκάδεο πξνζπάζεζαλ λα 

επηηεζνχλ θπξίσο κε ςπρξαηκία θαη εθηέιεζαλ έλα νιφθιεξν ζχζηεκα γηα λα βξνπλ 

ηελ θαηάιιειε επηινγή. Σέινο ζεκεηψζεθε ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο εθηειέζεσλ ζνπη 

ηξηψλ πφλησλ ζηα ηειεπηαία έμη δεπηεξφιεπηα, ζηα νπνία θαηαγξάθεηαη θαη ην 

κηθξφηεξν πνζνζηφ επζηνρίαο. Ίζσο ζα έπξεπε ζηηο θαηαζηάζεηο ηειεπηαίσλ 

δεπηεξνιέπησλ, νη νκάδεο λα ςάρλνπλ κία ιχζε θνληά ζην θαιάζη, κε έλα δίπνλην, 

αθφκε θαη θάησ απφ ην θαιάζη, ρσξίο λα ξηζθάξνπλ ςάρλνληαο βεβηαζκέλεο ιχζεηο 

ζε θαηαζηάζεηο φπνπ ε άκπλα ηζρπξνπνηείηαη θαη ε επίζεζε ράλεη ηελ ςπρξαηκία ηεο 

απφ ηελ πίεζε ηνπ ρξφλνπ. 

Οη αγσληζηηθέο ζέζεηο ησλ παηθηψλ ησλ νκάδσλ ζπγθέληξσζαλ παξφκνηα 

πνζνζηά επζηνρίαο, κε ηνπο forward λα έρνπλ ειαθξψο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

επζηνρίαο ηξηπφληνπ ζην 39,26%, ελψ ε ζέζε guard ήηαλ ζην 38,26% θαη ε ζέζε 

center ζην 34,78%. Πηζαλφλ απηφ λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη forward είλαη 

θπξίσο παίθηεο πνπ ζνπηάξνπλ, θαζψο θαη ζην φηη νη guards είλαη παίθηεο πνπ έρνπλ 

θπξίσο ηελ κπάια, μνδεχνληαο αξθεηή ελέξγεηα ζε πνιιέο δνπιεηέο κέζα ζην γήπεδν, 

κε ζπλέπεηα ην κηθξφ πνζνζηφ επζηνρίαο ηνπο ζηηο πνιιέο εθηειέζεηο ηνπο. ηελ 

κειέηε καο βξέζεθε φηη νη guards είραλ φλησο ην κεγαιχηεξν αξηζκφ εθηειέζεσλ 

ζνπη ηξηψλ πφλησλ, ρσξίο φκσο λα έρνπλ θαη ηελ κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα, 

επηβεβαηψλνληαο ηα φζα αλαθέξζεθαλ. Απφ ηελ άιιε ε ζέζε center βξίζθεηαη 

ζπλερψο θνληά ζην θαιάζη θαη έρεη ηελ κεγαιχηεξε ζσκαηηθή επαθή, θφπσζε θαη 

ηξηβή. Ο ξφινο ηνπο έρεη πεξηνξηζκέλε θπξίσο θαηνρή ηεο κπάιαο ζηελ πεξηθέξεηα, 
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θαζψο επίζεο νη πξνπνλεηέο εζηηάδνπλ θπξίσο λα αμηνπνηήζνπλ ηα ςειά θνξκηά 

κέζα ζην θαιάζη πνπ έρνπλ πιενλέθηεκα παξά έμσ ζηελ πεξηθέξεηα.   

ηα δεθάιεπηα ησλ αγψλσλ θαηαγξάθζεθαλ παξφκνηα πνζνζηά επζηνρίαο 

ζην πξψην εκίρξνλν θαη ζην ηξίην δεθάιεπην ελψ ζην ηέηαξην εληνπίζηεθε 

ζεκαληηθή πηψζε (34%). Πηζαλψο απηφ λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη παίθηεο ησλ 

νκάδσλ ήηαλ μεθνχξαζηνη ζηα πξψηα δεθάιεπηα, θαζψο επίζεο θαη ζην φηη είραλ 

θαζαξφ κπαιφ γηα λα γπξίζνπλ ηελ κπάια θαη λα βξνπλ ηελ θαιχηεξε επηινγή. 

Δπηπξνζζέησο ζηελ πξψηε θαη δεχηεξε πεξίνδν ην παηρλίδη είλαη ζηελ αξρή ηνπ θαη 

νη νκάδεο είλαη ζε έλα αλαγλσξηζηηθφ επίπεδν κε απνηέιεζκα λα ζνπηάξνπλ κε 

κεγαιχηεξε εξεκία, ςπρξαηκία θαη ςπρνινγία θαζψο ζηα δεθάιεπηα απηά δελ 

ππάξρεη ηφζν κεγάιε πίεζε θαη άγρνο γηα ην ηειηθφ απνηέιεζκα ζε ζρέζε κε ηα 

ηειεπηαία δχν πνπ ε κπάια κπνξεί λα θαίεη ζε έλα ελδερφκελν ληέξκπη.  

Γηα ην απνηέιεζκα ησλ αγψλσλ : 

Βιέπνληαο ηα φζα βξέζεθαλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ηξηπφληνπ ζηηο 

επηζεηηθέο θαηαζηάζεηο,  ζηα νπνία ζεκεηψζεθαλ ζεκαληηθά ζηαηηζηηθέο δηαθνξέο, 

ζπκπεξαίλνπκε φηη αλ θαη θαηαγξάθηεθε πνζνζηφ επζηνρίαο ζην 39% ζε 

θαηαζηάζεηο transition, νη νκάδεο πνπ λίθεζαλ δελ εθηέιεζαλ πεξηζζφηεξα ηξίπνληα 

απφ ηνπο εηηεκέλνπο (43,24%). Απηφ ην γεγνλφο ζπλδπαζηηθά κε ηα ηξίπνληα πνπ 

εθηειέζηεθαλ ζην set game ησλ ληθεηψλ, δείρλεη φηη νη νκάδεο πςεινχ επηπέδνπ κε 

έκπεηξνπο θαη θαηαμησκέλνπο παίθηεο, έιεγραλ ην ξπζκφ ηνπ παηρληδηνχ θαη έθαλαλ 

θαιχηεξεο επηινγέο ζηηο επηζέζεηο ηνπο κε εξεκία θαη θχξηα έκθαζε ζην νξγαλσκέλν 

παηρλίδη. Απφ ηελ άιιε, ε επηζεηηθή θαηάζηαζε πνπ εληνπίζηεθε ζπρλφηεξα ζηνπο 

ληθεηέο, ήηαλ νη εθηειέζεηο ηξηπφλησλ κεηά απφ επηζεηηθφ ξηκπάνπλη (56,39%) ζηελ 

νπνία ζεκεηψζεθε πνζνζηφ επζηνρίαο 38,4%. 

ην ελδηάκεζν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο επίζεζεο εκθαλίζηεθε θαη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ επζηνρίαο θαη ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο επηζέζεσλ ησλ νκάδσλ 

πνπ λίθεζαλ, απνδεηθλχνληαο φηη νη θαιέο νκάδεο έιεγραλ ην ξπζκφ, πεγαίλνληαο ην 

παηρλίδη εθεί πνπ ζέινπλ ρσξίο λα επεξεάδνληαη απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο αληίπαιεο 

άκπλαο.  

Οη παίθηεο πνπ βξίζθνληαη ζηε ζέζε forward ζα κπνξνχζαλ λα 

ραξαθηεξηζηνχλ ζαλ παίθηεο θιεηδί ηεο νκάδαο. ηελ έξεπλα καο βξέζεθε φηη ην 

πνζνζηφ εθηειέζεσλ ηνπο κνηξάζηεθε ηζφπνζα ζε ληθεηέο θαη εηηεκέλνπο, αιιά θαη 
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φηη απηνί ήηαλ πνπ ζεκείσζαλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ επζηνρίαο. Δπνκέλσο, ίζσο ζα 

έπξεπε νη forward λα εθηεινχλ πεξηζζφηεξα ζνπη. 

ηηο πεξηφδνπο εθηέιεζεο ηεο επίζεζεο, νη ληθεηέο ζεκείσζαλ ηα κεγαιχηεξα 

πνζνζηά εθηειέζεσλ ζνπη ηξηψλ πφλησλ ζην πξψην εκίρξνλν (πξψηε =51,09%, 

δεχηεξε =51,94%), ελψ  νη εηηεκέλνη είραλ πεξηζζφηεξεο εθηειέζεηο ζην δεχηεξν 

εκίρξνλν (ηξίηε = 56,71%, ηέηαξηε = 52,92%), φπνπ ππήξραλ θαη ηα ρακειφηεξα 

πνζνζηά επζηνρίαο, θαη θπξίσο ζηελ ηέηαξηε πεξίνδν κε 34%. Ίζσο ην γεγνλφο φηη 

ήηαλ πίζσ ζην ζθνξ θαη πξνζπαζνχζαλ λα επαλαθάκςνπλ, δεκηνχξγεζε κεγάιε 

πίεζε, θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην άγρνο θαη ην ρξφλν επεξεάζηεθε ζεκαληηθά ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ νκάδσλ.  

 Γλσξίδνληαο νη πξνπνλεηέο θαη νη παίθηεο απνηειέζκαηα φπσο απηά, κπνξνχλ 

λα ξπζκίδνπλ αλάινγα ηελ πξνπφλεζε ηνπο θαη ηηο αζθήζεηο ηνπο γηα ηελ εμάζθεζε 

ησλ αδχλακσλ ζηνηρείσλ θαη ηελ εζθεκκέλε ζπκκφξθσζε ηεο νκάδαο κε ηα ζεηηθά. 

Δπηπιένλ, γλσξίδνληαο ηα πνζνζηά ζηα νπνία ππεξηεξνχλ, ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη λα ηα εθκεηαιιεπηνχλ ζηνρεπκέλα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

αγψλα. Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ην ζηνηρείν ηνπ επηζεηηθνχ ξηκπάνπλη φπσο έρνπλ 

δείμεη θαη παιαηφηεξεο έξεπλεο. Αθφκα θαη ηψξα φκσο πνιινί είλαη νη παίθηεο πνπ 

ακεινχλ ην ξηκπάνπλη θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ, θάηη πνπ ζα πξέπεη λα ππνινγίδεηαη 

απφ ηνπο πξνπνλεηέο θαη λα δνπιεχεηαη εμίζνπ ζηνρεπκέλα ζηελ πξνπνλεηηθή 

δηαδηθαζία. Έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ εχξεκα ηεο έξεπλαο είλαη ηα παξφκνηα πνζνζηά 

επζηνρίαο, κεηαμχ φισλ ησλ αγσληζηηθψλ ζέζεσλ, κε ειάρηζην πξνβάδηζκα γηα ηνπο 

forward. Ζ πιεξνθνξία απηή κπνξεί λα αμηνπνηεζεί θαηάιιεια θαη νη νκάδεο λα 

επηιέγνπλ ηνπο forward γηα λα ζνπηάξνπλ θπξίσο.  

Δπηπιένλ νη παίθηεο νη ίδηνη φηαλ παξαηεξνχλ αληίζηνηρεο κειέηεο, κπνξνχλ 

λα θηάλνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα, ζχκθσλα θαη κε ηελ εκπεηξία ηνπο θαη λα ιεηηνπξγνχλ 

βειηηψλνληαο ηηο αδπλακίεο ηνπο θαη εληζρχνληαο ηα πξνηεξήκαηα ηνπο. ζνλ αθνξά 

ην θνκκάηη ησλ επηζέζεσλ, νη πξνπνλεηέο ζα πξέπεη λα ππνινγίδνπλ πεξηζζφηεξν ηα 

ηξίπνληα ζηνλ αηθληδηαζκφ θαη θπξίσο κεηά απφ επηζεηηθφ ξηκπάνπλη, φπνπ ε 

ςπρνινγία ππεξέρεη θαη ε αληίπαιε άκπλα αδπλαηεί λα αληαπεμέιζεη, ρσξίο λα 

ππνβαζκίδνπλ ηελ επηινγή απηή, γηαηί είλαη απνηειεζκαηηθή θαη δίλεη κεγαιχηεξν 

ζθνξ. ηηο ηειεπηαίεο πεξηφδνπο πνπ ε πίεζε αξρίδεη λα απμάλεηαη, νη παίθηεο ζα 

πξέπεη λα ειέγρνπλ ην ξπζκφ ηνπ παηρληδηνχ, λα θάλνπλ πεξηζζφηεξεο πάζεο θαη λα 

γπξλάλ ηε κπάια, θαη λα εθηεινχλ ζην δηάζηεκα 7-18 δεπηεξφιεπηα ςάρλνληαο ηελ 
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θαιχηεξε επηινγή, απνθεχγνληαο θπξίσο ην δηάζηεκα 19-24. Σέινο έλα θνκκάηη πνπ 

ζα πξέπεη λα εμαζθήζνπλ νη νκάδεο, είλαη νη επηινγέο θαη νη εθηειέζεηο ηνπο ζηα 

ηειεπηαία ιεπηά ησλ αγψλσλ θαη δεπηεξφιεπηα ησλ επηζέζεσλ ηνπο, φπνπ ε πίεζε 

ηνπ παηρληδηνχ γηα κηα γξήγνξε, εχζηνρε θαη ζσζηή επηινγή κεγαιψλεη θαη ηα 

πνζνζηά επζηνρίαο αξρίδνπλ λα πέθηνπλ. Μία θαιή ιχζε είλαη ε θπθινθνξία ηεο 

κπάιαο ε νπνία επηβάιεη ην ξπζκφ ηεο θαη πξνζθέξεη εξεκία ζηνπο επηζεηηθνχο. 

 ηελ παξνχζα κειέηε αλαιχζεθε ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζνπη ηξηψλ 

πφλησλ ζε δηαθνξεηηθέο επηζεηηθέο θαηαζηάζεηο. Πξνηείλεηαη νη κειινληηθέο κειέηεο 

λα δηεξεπλήζνπλ αληίζηνηρεο επηζεηηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζνπη δχν πφλησλ, βιέπνληαο ηηο δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο θαη 

θαηά πφζνλ απηέο επεξεάδνπλ ηελ επζηνρία, θαζψο δελ είλαη θαη ιίγεο νη θνξέο φπνπ 

παίθηεο πςεινχ  επηπέδνπ έρνπλ αζηνρήζεη ηελ θξίζηκε ζηηγκή ζε έλα ζεσξεηηθά 

εχθνιν ζνπη φπσο είλαη απηφ θάησ απφ ην θαιάζη. Δπηπιένλ, κία ηδέα είλαη ε 

εμεηδηθεπκέλε έξεπλα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζνπη ηξηψλ πφλησλ ζε θάζε κία 

απφ απηέο ηηο επηζεηηθέο θαηαζηάζεηο μερσξηζηά, φπσο ηα πνζνζηά επζηνρίαο ζε 

άκπλα man to man θαη ζε άκπλα δψλεο, ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο νπνίαο ζα βνεζήζνπλ 

ηηο νκάδεο θαη γηα ηελ άκπλα αιιά θαη γηα ηελ επίζεζε. 

Σέινο κία κειέηε πνπ ζα άμηδε λα δηεξεπλεζεί είλαη νη ςπρνινγηθνί 

παξάγνληεο ηνπ άγρνπο θαη ηεο πίεζεο θαη θαηά πφζνλ απηνί ππάξρνπλ θαη 

επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, θαη ζηελ άκπλα αιιά θαη ζηελ επίζεζε. Με ηελ 

εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο εληζρχνληαη ζπλερψο νη δπλαηφηεηεο ησλ λέσλ εξεπλψλ. Θα 

κπνξνχζε επνκέλσο ε έξεπλα λα πξαγκαηνπνηεζεί ππφ έλαλ εμαηξεηηθά ζρεδηαζκέλν 

πξνζνκνησηή αγσληζηηθήο θαηάζηαζεο, απνκνλψλνληαο θαη δηεξεπλψληαο ηελ θάζε 

κεηαβιεηή θαηάζηαζε μερσξηζηά ή κε ηελ δεκηνπξγία ελφο κηθξνχ κεραληζκνχ ην 

νπνίν ζα βξίζθεηαη πάλσ ζην ηζνζεξκηθφ – ζηνιή ηνπ θάζε αζιεηή θαη ζα ζπιιέγεη 

εμαηνκηθεπκέλα δεδνκέλα ησλ παηθηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα.   
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