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Πρόλογος
Τα τελευταία χρόνια η τάση της προπόνησης στο ποδόσφαιρο επικεντρώθηκε
περισσότερο στο ομαδικό παιχνίδι, και δόθηκε λιγότερη έμφαση στην εκπαίδευση της
μονομαχίας. Όμως οι συχνές μονομαχίες, οι διεκδικήσεις της μπάλας , η πίεση σε όλους
τους χώρους του γηπέδου και η υψηλή ταχύτητα του παιχνιδιού αναγκάζει πλέον τους
προπονητές να στρέψουν την προσοχή τους περισσότερο στην ατομική εξέλιξη των
παικτών. Η σπουδαιότητα της νίκης στις μονομαχίες είτε από την πλευρά του επιθετικού
είτε από την πλευρά του αμυντικού είναι μεγάλη για την έκβαση του παιχνιδιού. Πολλές
μελέτες (Bekris et al., 2014) συσχετίζουν τις νίκες των ομάδων με την επικράτηση στις
μονομαχίες. Η ικανότητα των παικτών να διατηρούν τη μπάλα στα πόδια τους σε μικρούς
χώρους, να μπορούν να ντριμπλάρουν και να αποφύγουν έναν ή περισσότερους αντιπάλους
καθώς και να επιλέξουν την καταλληλότερη και αποτελεσματικότερη λύση με αυξημένη
ταχύτητα απόφασης είναι ουσιώδεις παράμετροι απόδοσης. Αντίστοιχα η ικανότητα του
αμυντικού να τοποθετείται, να προσποιείται, να επιτίθεται στον επιθετικό, να κερδίζει τη
μπάλα και να συμμετέχει άμεσα στην επίθεση είναι μία πολύ σημαντική ατομική τακτική
συμπεριφορά στην οποία βασίζεται η ομαδική τακτική εξέλιξη.
Το βιβλίο αυτό καταδεικνύει τη σημασία των μονομαχιών , παρουσιάζει πολλούς
δημιουργικούς τρόπους εκπαίδευσης και διαμορφώνει στο μυαλό όλων την άποψη πως το
ατομικό παιχνίδι δεν εμποδίζει την ομαδική απόδοση αλλά αντίθετα πως η ομαδική
απόδοση απαιτεί ένα υψηλό επίπεδο στις μονομαχίες 1V1.
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Οι καταστάσεις του 1V1 που συναντώνται στο
ποδοσφαιρικό παιχνίδι
1. Μεταξύ εσωτερικών παικτών
Α) Με τη μπάλα στο έδαφος
Β) Με τη μπάλα στον αέρα
2. Μεταξύ επιθετικού και τερματοφύλακα
Α) Με τη μπάλα να κινείται στο έδαφος
Β) Με τη μπάλα να βρίσκεται στον αέρα
Γ) Με τη μπάλα ακίνητη (π.χ φάουλ, κόρνερ, πέναλτι)
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Κατηγορίες καταστάσεων 1V1 με τη μπάλα στο
έδαφος
1. Η μπάλα ελέγχεται από τον ένα παίκτη (σε διαφορετικές περιοχές του γηπέδου) ενώ
ο αμυνόμενος έχει διαφορετικές θέσεις και γωνίες (σε σχέση με τον επιτιθέμενο και την
εστία )
Τι ζητά ο κάτοχος της μπάλας;
✓Προστασία της μπάλας; (ατομικό κράτημα της μπάλας)
✓Ντρίμπλα;
✓Μεταβίβαση;
✓Σουτ -Τελείωμα;
2. Η μπάλα βρίσκεται ή κινείται ανάμεσα στους συμπαίκτες και είναι διεκδικήσιμη
3. Η μπάλα κινείται προς την πλευρά του ενός παίκτη και έτσι ο άλλος παίκτης
(αμυντικός) τοποθετείται ανάλογα με τις καταστάσεις που υπάρχουν εκείνη τη στιγμή
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Σκέψεις που διαφοροποιούν τη στρατηγική της εκπαίδευσης στο 1V1.
Κάθε κατάσταση 1V1 είναι διαφορετική.

➢Πόσος χρόνος υπάρχει για το 1V1; Η καθυστέρηση να παρθεί μία
απόφαση σημαίνει χάσιμο πλεονεκτήματος (π.χ κάλυψη ή πίεση από
δεύτερο παίκτη (1V2);
➢Καλύπτεται ο αμυνόμενος από συμπαίκτη του και από που;
➢Υπάρχει μειωμένος χώρος (π.χ κοντά στη γραμμή του πλάγιου άουτ);
➢Υπάρχει μεγάλη πυκνότητα ποδοσφαιριστών γύρω από την κατάσταση
1v1;
➢Σε ποιο χώρο εξελίσσεται η μονομαχία; (κοντά ή μακριά από την εστία;)
➢Ποια είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κατόχου της μπάλας (δυνατό
πόδι, ντρίμπλα κλπ); Παράδειγμα: Προπόνηση για προσπέραση αντιπάλου
και από τις 2 πλευρές.
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➢Υπάρχει στήριξη για τον επιτιθέμενο και πως θα επηρεαστεί η λήψη
απόφασής του;
➢Ποιες είναι οι τεχνικές ικανότητες του αμυντικού;
➢Ποια είναι τα σωματομετρικά και φυσικά χαρακτηριστικά των
παικτών που εμπλέκονται στην μονομαχία;
➢Ποιες είναι οι αντιληπτικές ικανότητες των παικτών που εμπλέκονται
στο 1V1 και ποιες είναι οι αντιληπτικές απαιτήσεις πριν και κατά τη
διάρκεια της μονομαχίας;
➢Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας άσκησης 1V1 (διάρκεια,
διάλειμμα, ένταση , σετ) και ποια είναι τα αποτελέσματα σε σχέση με
τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης;
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Προπονητικές υποδείξεις προς τους
αμυντικούς για επιτυχές 1V1
✓Ένας αμυντικός πρέπει να επιχειρεί να κερδίσει τη μπάλα από τον επιθετικό όταν είναι
βέβαιος ότι θα έχει επιτυχία. Διαφορετικά περιμένει την κατάλληλη στιγμή και να
εκμεταλλευτεί την ευκαιρία, κάνοντας πιθανόν και παραπλανητικές κινήσεις.
✓Βρίσκεται πάντα μεταξύ της εστίας του και του αντιπάλου επιθετικού.
✓Πλησιάζει τον επιθετικό που έχει τη μπάλα για να του μειώσει το χώρο και το χρόνο
δράσης ,αλλά είναι έτοιμος να «πιβοτάρει» στο πίσω πόδι (διαγώνια τοποθέτηση
ποδιών) και να ακολουθήσει μία αλλαγή κατεύθυνσης του αντιπάλου και να κάνει
προβολή (ή τάκλιγκ).
✓Επιλέγει να προσεγγίσει τον επιθετικό σε μία τέτοια γραμμή έτσι ώστε να διακόψει την
ταχύτητα –κίνηση του αντιπάλου προς τον επικίνδυνο χώρο
✓«Οδηγεί» τον επιθετικό με την τοποθέτηση των ποδιών του και του σώματός του στο
χώρο που θέλει.
✓Λαμβάνει υπόψη το «δυνατό» πόδι του αντιπάλου και «κλείνει» την πλευρά αυτή, εάν
οι υπόλοιπες συνθήκες το επιτρέπουν (περιοχή γηπέδου, θέση εστίας, συμπαικτών και
αντιπάλων).
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✓Το σώμα του είναι χαμηλωμένο για να κρατήσει χαμηλά το κέντρο βάρους , έχει λυγισμένα
πόδια ,στηρίζεται στα δάκτυλα και το βλέμμα του βρίσκεται στη μέση - στο ισχίο του
αντιπάλου.
✓Εκτελεί παραπλανητικές κινήσεις για να ξεγελάσει τον επιτιθέμενο και να τον ωθήσει σε
λανθασμένες κινήσεις και αποφάσεις.
✓Επιβραδύνει την κίνηση του επιθετικού που έχει τον πλήρη έλεγχο της μπάλας
✓Προσπαθεί να προβλέψει την επόμενη κίνηση του επιτιθέμενου.
✓Εκτελεί τάγκλιγκ μόνο εάν δεν υπάρχει άλλη λύση , γιατί μία πιθανή αποτυχία σε αυτό θα
τον βγάλει εκτός παιχνιδιού (ειδικά εάν δεν βρίσκεται στα πλάγια ή δεν υπάρχει κάλυψη
από συμπαίκτη).
✓Κλείνει τις επικίνδυνες γραμμές μεταβίβασης του επιθετικού, ώστε να μην μπορεί να
μεταβιβάσει τη μπάλα σε επικίνδυνους χώρους ή να σουτάρει.
✓Κοιτάζει πάντα τον κάτοχο της μπάλας και τον χώρο και δεν γυρίζει την πλάτη ποτέ προς
αυτόν.
✓ Προσπαθεί να αιφνιδιάσει τον επιθετικό και να κάνει ένα εκρηκτικό τάκλιγκ.

✓ Να γνωρίζει να εκτελεί διαφορετικά είδη τάκλιγκ (μετωπικό, με σύρσιμο κλπ).
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✓Να είναι πάντα έτοιμος να εκδηλώσει άμεση αντεπίθεση και να συμμετέχει στην
επιθετική μετάβαση.
✓Πιέζει στο σημείο που ο επιτιθέμενος δεν μπορεί να αισθανθεί άνετα και να
«τσεκάρει» τις επιλογές του και τον κάνει να κοιτάζει μόνο τη μπάλα.
✓Κάνει προβολή όταν η μπάλα είναι μακριά από το πόδι του επιτιθέμενου και δεν μπορεί
να αλλάξει εύκολα την κινητική της κατάσταση.
✓Εάν ο επιτιθέμενος περάσει τη μπάλα πίσω από τον αμυντικό εκείνος θα πρέπει να
κόψει το τρέξιμο του επιτιθέμενου προς τη μπάλα βάζοντας το σώμα του (και να κινηθεί
προς τη μπάλα).
✓Παρενοχλεί τον επιθετικό όταν υποδέχεται τη μπάλα.
✓Τον πιέζει για να χαλάσει την ισορροπία του όταν προσπαθεί να κοντρολάρει τη μπάλα.
✓Προσπαθεί να του χαλάσει την ηρεμία και να τον εκνευρίσει κατά τη διάρκεια του
αγώνα.
✓Πρέπει να κάνει τον αντίπαλο επιθετικό να νιώσει μειονεκτικά και πως μπορεί να
επιβληθεί σε όλες τις μονομαχίες (ψυχολογικό πλεονέκτημα).
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Προπονητικές υποδείξεις προς τους επιτιθέμενους
για επιτυχές 1V1
➢ Να έχει μία εποικοδομητική πρώτη επαφή (υποδοχή) και γρήγορη λήψη
απόφασης για την επόμενη ενέργεια εάν φτάσει πρώτος στη μπάλα .
➢Να μπορεί να διατηρεί την ατομική κατοχή της μπάλας με πολλούς τρόπους.
➢Εάν υπάρχει άμεσα η ευκαιρία να περάσει πίσω από τον αμυντικό δεν πρέπει να
τη χάσει (kill-touch).

➢Να χρησιμοποιεί αλλαγές ταχύτητας και κατεύθυνσης για να δημιουργήσει χώρο
και χρόνο. Εάν συμβεί, τότε το εκμεταλλεύεται αμέσως .
➢Όταν περνά τον αμυντικό θα πρέπει να βάλει «ώμο μπροστά» δηλαδή να
καλύψει τη μπάλα.
➢Να εκπαιδευτεί στην εφαρμογή διαφορετικής ντρίμπλας κάθε φορά.
➢Να κυνηγά όλες τις χαμένες μπάλες και να τις διεκδικεί μέχρι τέλους.
➢Να εκπαιδευτεί να σουτάρει
από όλες τις γωνίες και υπό τη πίεση αντιπάλου.
Copyright © 2021 Ευάγγελος Μ. Μπεκρής - All Rights Reserved

➢Να πιέζει τους αμυντικούς και να δημιουργεί συνθήκες 1V1.
➢Να πιέζει τον τερματοφύλακα προκαλώντας το λάθος (1V1 με τερματοφύλακα).
➢Να κυνηγά όλα τα rebounds.

➢Να επιλέγει τη μονομαχία και την πλευρά προσπέρασης ανάλογα με τις κινήσεις των
συμπαικτών και των αντιπάλων.
➢Μόλις χάσει τη μπάλα, αμέσως να πιέζει και να ενεργεί ως αμυντικός.
✓Να αλλάζει έντονα ρυθμό και να χαμηλώνει το σώμα του για πιο αποτελεσματική.
ενέργεια - εκτέλεση με εκρηκτικές κινήσεις.
➢Να συλλέγει συνεχώς οπτικές πληροφορίες από το γήπεδο έχοντας τη μπάλα στα πόδια.
➢Να μπορεί να ανταπεξέρχεται σε πίεση από περισσότερους αμυντικούς (1V2,1V3 κ.λ.π).
➢Να γνωρίζει και να μπορεί να εφαρμόσει τεχνικοτακτικά τις αρχές των μονομαχιών
εξειδικευμένα σε σχέση με την αγωνιστική του θέση.
➢Να παίρνει πρωτοβουλίες και να αυτοσχεδιάζει.
Copyright © 2021 Ευάγγελος Μ. Μπεκρής - All Rights Reserved

Μεθοδολογία προπόνησης στις μονομαχίες
Τα σενάρια προπόνησης στις μονομαχίες

➢Αφού προηγηθεί ταχύτητα και ακολούθως υπάρχει διεκδίκηση της μπάλας ή
έγκαιρη τοποθέτηση για διεκδίκηση.
➢Με τη μπάλα να διεκδικείται υπό διαφορετικές γωνίες και αποστάσεις από τους
δύο μονομάχους (π.χ η μπάλα πιο κοντά στον έναν).
➢Με την προσέγγιση του αμυντικού προς τον επιθετικό υπό διαφορετικές γωνίες
(μετωπικά,45ο ,90ο, στην πλάτη του επιτιθέμενου).
➢Με διαφορετικές τροχιές της μπάλας (στον αέρα με σέντρες ή μακρινές μπαλιές ή
στο έδαφος).
➢Σε σχέση με την αγωνιστική θέση των παικτών.
➢Σε στατικές φάσεις π.χ πλάγιο άουτ α)υποδοχή - κράτημα μπάλας ή μεταβίβαση
για τον επιθετικό και β)στιγμή προβολής – αποφυγή οδηγήματος ή μεταβίβασης
προς επικίνδυνο χώρο για τον αμυντικό.
➢Μετά από διαφορετικούς τρόπους υποδοχής της μπάλας του επιθετικού (στο
έδαφος ή στον αέρα) υπό διαφορετικές γωνίες προσέγγισης του αμυντικού.
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➢Με τοποθέτηση εστίας και αντιπάλων υπό διαφορετικές γωνίες (π.χ ο
επιθετικός έχει στο πλάι ή στην πλάτη του την εστία και τον αμυντικό ).
➢Με την επιλογή του επιθετικού να μονομαχήσει ή να συνεργαστεί με
συμπαίκτη (επιλεκτική υπεραριθμία).
➢Με διαπέραση γραμμών με διαφορετικό κέρδος πόντων ανάλογα με την
πλευρά προσπέρασης (π.χ δεξιά 1 πόντος, αριστερά 2 πόντοι).
➢Με τη χρήση πολλών εστιών ( ενεργοποίηση κάποιας εστίας με οπτικό
ερέθισμα).
➢Με την υπεράσπιση κώνων σε διαφορετικές αποστάσεις στην πλάτη των
αμυντικών.
➢Με πολλά ζευγάρια (1Vs1) στον ίδιο χώρο.
➢Με περιορισμένο χώρο μονομαχιών.
➢Με ένα ζευγάρι σε κάθε ζώνη ( ατομική κατοχή ή συνεργασίες).
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➢Με την σταθερή ή αιφνιδιαστική είσοδο δεύτερου αμυντικού ( αμυντική
υπεραριθμία) με ποικιλία γωνιών των 2 αμυντικών σε σχέση με την κίνηση
του επιθετικού.
➢Με ταυτόχρονη διατήρηση της μπάλας και κλέψιμο της μπάλας του
αντιπάλου.
➢Με τη χρήση παικτών - στηριγμάτων σε διαφορετικές γωνίες.
➢Με τη χρήση παικτών –στόχων για μεταβίβαση της μπάλας.
➢ Με βελτίωση της ταχύτητας αντίδρασης (π.χ με είσοδο άλλης μπάλας και
απενεργοποίησης της προηγούμενης).
➢Με βελτίωση των οπτικών δεξιοτήτων (π.χ αναπάντεχη κίνηση
επιθετικού στην πλάτη του αμυντικού).
➢Με αριθμήσεις παικτών που ενεργοποιούνται για διεκδίκηση ή
μονομαχία.
➢Με συνεχόμενες μονομαχίες σε διαφορετικές ζώνες μετά από κάποια
επιτυχημένη.
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Ιεράρχηση στόχων των επιθετικών παικτών
στις μονομαχίες
➢Στάδιο 1:Διατήρηση-προστασία μπάλας και δημιουργία
ευνοϊκότερων συνθηκών για μονομαχία
➢Στάδιο 2:Προσποίηση –ταχύτητα-αλλαγή ρυθμού για χάσιμο
τοποθέτησης και ισορροπίας του αμυντικού
➢Στάδιο 3:Προσπέραση αμυντικού και επίτευξη πλεονεκτήματος
θέσης για την επόμενη ενέργεια
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Ιεράρχηση στόχων των αμυντικών παικτών
στις μονομαχίες
➢Στάδιο 1: Έλεγχος κίνησης (επιβράδυνση) επιθετικού –τοποθέτηση
για πιθανή ενέργεια (ντρίμπλα ή μεταβίβαση) του επιθετικού σε
επικίνδυνο χώρο
➢Στάδιο 2: Εύρεση στιγμής προβολής πάνω στη μπάλα με το λιγότερο
ρίσκο
➢Στάδιο 3: Αποφυγή διείσδυσης επιθετικού –κάλυψη μπάλας –
τοποθέτηση σώματος – σπρώξιμο με ώμους
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Οι φυσικές ικανότητες που βελτιώνονται μέσα από την προπόνηση του
1V1

➢Ταχύτητα αντίδρασης (επιθετικό και αμυντικό agility)
➢Ταχυδύναμη –ισχύς ( για αλλαγές κατεύθυνσης, άλματα, σουτ)
➢Αντοχή ( για μεγαλύτερη διάρκεια και συχνότητα μονομαχιών )
➢Ικανότητα επιβράδυνσης και επιτάχυνσης (προσέγγιση και αποφυγή
αντιπάλου)
➢Δύναμη κορμού και ώμων (για ωθήσεις και τζαρτζαρίσματα)
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Συμβουλές προς τους προπονητές για την
προπόνηση του 1V1

➢Εισάγετε μονομαχίες σχεδόν σε κάθε προπόνηση και φροντίστε να
δημιουργήσετε ρεαλιστικές συνθήκες.
➢Να υπάρχει ποικιλία ασκήσεων 1V1 για να δίνετε πάντα διαφορετικές γνωστικές
και κινητικές εμπειρίες.
➢Να εξειδικεύετε τις ασκήσεις ανάλογα με τη θέση (σε ανάλογο ποσοστό σε σχέση
με τον συνολικό χρόνο)
➢Να αναλύετε , να αξιολογείτε και να διορθώνετε την απόδοση των
ποδοσφαιριστών σας στο 1V1 άμεσα στο γήπεδο κατά την προπόνηση.
➢ Να καταγράφετε με κάμερα την προπόνηση και τον αγώνα και να τεκμηριώνετε
μετά από συζήτηση τα αδύναμα και τα δυνατά τους σημεία.
➢Δείξτε σε video παίκτες –πρότυπα στις μονομαχίες, αναφερθείτε στη σημασία
τους στον αγώνα και δώστε κίνητρο ώστε να τους μιμηθούν.
➢Δημιουργείστε ένα πλάνο βελτίωσης για κάθε παίκτη και ελέγχετε την απόδοσή
του σε τακτά χρονικά διαστήματα.
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Το προφίλ ενός επιτυχημένου ποδοσφαιριστή στο
1V1
➢Να επιβάλλει την προσωπικότητά του. Να μπορεί να αντιμετωπίζει έναν ικανό και
σκληρό αντίπαλο, να κυριαρχεί αυτός και όχι ο αντίπαλός του και εάν έχει χαμηλό
ποσοστό επιτυχίας στις μονομαχίες του να προσπαθεί με επιμονή να αλλάξει αυτό
το ποσοστό με αύξηση των επιτυχημένων μονομαχιών.
➢Να αναλαμβάνει την ευθύνη -ρίσκο και την πρωτοβουλία για το πότε, που και πως
θα εμπλακεί σε κατάσταση 1V1 και να έχει αυτοπεποίθηση στις δυνατότητές του.
Να μπορεί να δίνει λύση εκεί που η ομάδα δεν μπορεί.
➢Να είναι δημιουργικός και να εφαρμόζει αναπάντεχες ενέργειες που δεν θα
περιμένουν οι αντίπαλοί του.
➢Να έχει αυτοέλεγχο και να μην παρασύρεται συναισθηματικά και ψυχικά σε
καταστάσεις που θα τον αποσυντονίσουν
➢Ο ποδοσφαιριστής που μπορεί να δει, να διαβάσει , να κατανοήσει και να
αντιληφθεί τις καταστάσεις που επικρατούν στο γήπεδο γρήγορα έχει ένα μεγάλο
πλεονέκτημα στις μονομαχίες. Εάν αυτά τα συνδυάσει με υψηλό επίπεδο φυσικής
κατάστασης τότε μπορεί να πετύχει τη μέγιστη απόδοση.
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Επεξήγηση σχημάτων

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ

1. Με σπριντ πριν το 1V1
2. 1V1V1 συνεχόμενες μετωπικές μονομαχίες
3. 1V1 με διεκδίκηση της μπάλας που κινείται μπροστά ανάμεσα στους
παίκτες
4. 1V1 με διεκδίκηση και σουτ σε κώνους
5. Σουτ και αμυντική μετάβαση για 1V1
6. 2Χ(1V1) σε 2 ζώνες και επίτευξη γκολ σε εστίες
7. Προστασία μπάλας σε περιορισμένο χώρο με επαναληπτικά σπριντ
διεκδίκησης.
8. Προστασία μπάλας και ατομική κατοχή στο 1V1
9. Πολλαπλά 1V1 σε πολλές εστίες
10. Μονομαχίες σε 3 ζώνες και διαφορετικούς συσχετισμούς
11. Σουτ μετά από πλάγια προσέγγιση στην εστία και πίεση αντιπάλου
(1V1)
12. 12. 3Χ(1V1) με 3 εστίες και βοήθειες
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13. Συνεργασίες για γκολ με σχέσεις 1V1 σε 3 ζώνες.
14. 4Χ(1V1) με προάσπιση 4 εστιών και κεντρικού κύκλου.
15. 1Vs1 και 2 στηρίγματα για κάθε παίκτη
16. Αντίδραση του αμυντικού στην διείσδυση του επιτιθέμενου προς την
εστία
17. Man to man 3X(1V1) με 2 target παίκτες
18. 4X(1V1) με 4 ζώνες και επίτευξη γκολ
19. 3Χ(1V1) με συνδυασμό ατομικής και υποομαδικής κατοχής σε 4 ζώνες
20. 2X(1V1) με διαπέραση γραμμής και τελείωμα φάσης
21. 2Χ(1V1) σε 4 εστίες, περιορισμός χώρου
22. Το 1V1 στα άκρα και στο τελείωμα μετά από σέντρα
23. 1V1 σε 4 εστίες, 2 για κάθε παίκτη
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24. 1V1 με εκπαίδευση φορ και στόπερ μέσα στη μεγάλη περιοχή
25. 2X(1V1) με πλάτη στον αντίπαλο και στην εστία σε 2 ζώνες
26. 1V1 για τους πλάγιους παίκτες και τους παίκτες της μεγάλης περιοχής
27. 1V1 σε κύκλο με μετάβαση
28. 1V1 μετά από υποδοχή κατεύθυνσης 180ο και εξέλιξη σε 1V2
29. 1v1+3 στηρίγματα και τελείωμα σε 1V2
30. Από το 1V1 στο 1V2 και 2V2 στη φάση μετάβασης
31. 1V2 σε 3 εστίες (οι αμυντικοί σε υπεραριθμία ).
32. Από το 1V1 στο 1V3 με αναπάντεχη είσοδο αμυντικών
33. 1V3 με αναπάντεχες μονομαχίες και μετάβαση σε 3V3
34. (1V3)X2. Η αποφυγή 3 αντιπάλων σε 2 ζώνες
35. Εκπαίδευση του κεντρικού χαφ στο 1V1
36. Αναπάντεχη επιλογή κατεύθυνσης στην επίθεση 1V1 με περιορισμό χρόνου και
αντίδραση του αμυντικού
37. Κατεύθυνση προσπέρασης σε σχέση με την κίνηση του συμπαίκτη.
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1. Με σπριντ πριν το 1V1
Στόχος: Η βελτίωση της ταχύτητας και της
μονομαχίας μετά από πλευρική προσέγγιση
από τον αμυντικό.
Περιγραφή:
Δημιουργούμε ένα παραλληλόγραμμο και στις
διαγώνιες κορυφές τους τοποθετούμε τους
αμυνόμενους (μπλε) και τους επιτιθέμενους
(κίτρινοι). Ο προπονητής τοποθετεί πάντα μία
μπάλα στη κορυφή που βρίσκεται δίπλα του.
Με το σήμα του οι παίκτες ξεκινούν και ο
κίτρινος παίκτης παίρνει τη μπάλα και την
οδηγεί προς την εστία, ενώ ο μπλε κινείται στον
απέναντι κώνο και προσεγγίζει τον αμυντικό
από το πλάι
Σημείωση: Για να βελτιωθεί η ταχύτητα θα
πρέπει να έχουμε μεγάλα διαλείμματα
(ανάλογα με την απόσταση που καλύπτεται).
Έτσι θα πρέπει να έχουμε 1-2 λεπτά διάλειμμα
(για απόσταση 20-30μ).

Προπονητικές υποδείξεις:
Ζητήστε 100% ένταση
Προσποίηση και αυξομείωση ρυθμού από τον
επιθετικό όταν πλησιάζει ο αμυντικός
Γρήγορη λήψη απόφασης για το είδος της
ντρίμπλας
Περιφερική όραση κατά τη διάρκεια του
οδηγήματος
Παραλλαγές:
Η απόσταση, το σχήμα και οι διαστάσεις
μπορούν
να
δώσουν
διαφορετικές
επιβαρύνσεις,
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Με σπριντ πριν το 1V1
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2. 1V1V1 συνεχόμενες μετωπικές μονομαχίες
Στόχος: Η βελτίωση της μονομαχίας κατά Προπονητικές υποδείξεις:
μέτωπο (επιθετική και αμυντική συμπεριφορά)
και η προσπέραση του αντιπάλου και από τις Έμφαση στην αρχική υποδοχή και έλεγχο της
μπάλας
δύο πλευρές
Περιγραφή: Σε χώρο 25Χ 15μ (ή διαμορφωμένο Ζητήστε διαφορετική ντρίμπλα κάθε φορά
στο επίπεδο και την ηλικία των παικτών) Εκτέλεση με εκρηκτικές κινήσεις
παίζεται παιχνίδι 1V1. O επιτιθέμενος παίκτης
προσπαθεί να μπει με τη μπάλα σε μία από τις Αλλαγή ρυθμού και χαμήλωμα σώματος για πιο
2 ζώνες που βρίσκονται πίσω από τον αποτελεσματική ενέργεια
αμυνόμενο. Εάν καταφέρει να μπει στη ζώνη Απόσταση αμυντικού και σωστή τοποθέτηση
της πλευράς του επιδέξιου ποδιού του τότε κλείνοντας τον διάδρομο που επιθυμεί (π.χ
κερδίζει 1 πόντο. Εάν μπει στην άλλη κερδίζει 2 δυνατού ποδιού αντιπάλου)
πόντους. Κατόπιν ο επιτιθέμενος βγαίνει από
την πλευρά που επιτέθηκε και ο αμυνόμενος Παραλλαγές:
παίρνει μπάλα από τον προπονητή για να Ζητήστε ντρίμπλα με το αδύνατο πόδι για
επιτεθεί πλέον στην απέναντι πλευρά. Εάν ο μεγαλύτερη εξοικείωση με αυτό και αύξηση της
αμυνόμενος κερδίσει τη μπάλα από τον δυσκολίας
επιτιθέμενο δεν υπάρχει συνέχεια στο παιχνίδι.
Σημείωση: Η άσκηση είναι ενδεδειγμένη για τη
βελτίωση της ισχύος (ταχυδύναμης).Γι αυτό τη
διατηρούμε για 6-8΄΄ και έχουμε μεγάλο
διάλειμμα ανάπαυλας ( περίπουCopyright
1 λεπτό).
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1V1V1 συνεχόμενες μετωπικές μονομαχίες
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3. 1V1 με διεκδίκηση της μπάλας που κινείται
μπροστά ανάμεσα στους παίκτες

Στόχος: Η διεκδίκηση της μπάλας που κινείται
μπροστά και ανάμεσα στους παίκτες (ίδια απόσταση
και γωνία), η προστασία της και η αποφυγή
αντιπάλου για επίτευξη γκολ
Περιγραφή:
Ο προπονητής μεταβιβάζει τη μπάλα στον κενό
χώρο μπροστά από τους παίκτες,όπως φαίνεται στο
σχήμα.Όποιος από τους δύο την κερδίσει προσπαθεί
αρχικά να την απομακρύνει από τον αντίπαλό
του,εάν αυτός βρίσκεται κοντά του, και κατόπιν
προσπαθεί να τον αποφύγει για να σκοράρει. Στην
περίπτωση που ο αντίπαλος κερδίσει τη μπάλα
άμεσα προσπαθεί να επιτεθεί.
Σημείωση: Από πλευράς φυσικής κατάστασης η
άσκηση βελτιώνει την ταχύτητα αντίδρασης και την
ταχυδύναμη (ισχύς). Εάν τη διατηρήσουμε
περισσότερο χρόνο από 15΄΄--20΄΄ τότε βελτιώνουμε
την αντοχή (αναερόβια προπόνηση).

Προπονητικές υποδείξεις:
➢ Ταχύτητα αντίδρασης
➢ Τοποθέτηση σώματος και πάρσιμο μπάλας στο
απομακρυσμένο πόδι από τον αντίπαλο κατά τη
διεκδίκηση
➢ Προσποίηση για αποφυγή αντιπάλου όταν είναι
πίσω (1V1 με πλάτη στον αντίπαλο)
➢ Γρήγορη αλλαγή κατεύθυνσης με τη μπάλα
➢ Χρήση διαφορετικών ειδών ντρίμπλας
➢ Βελτίωση μετάβασης
➢ Βελτίωση 1V1 με τον τερματοφύλακα
Παραλλαγές:
✓ Διαφορετικές θέσεις εκκίνησης (με πλάτη στην
μπάλα, πλάγια θέση, εδραία θέση, πρηνής θέση
κά)
✓ Ο ένας παίκτης τοποθετείται πιο μπροστά από τον
άλλο ώστε να αλλάξει η μορφή της άσκησης με
1V1 με τον τερματοφύλακα και μικρότερη πίεση
του αμυνόμενου προς τον επιθετικό.
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1V1 με διεκδίκηση της μπάλας που κινείται μπροστά
ανάμεσα στους παίκτες
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4. 1V1 με διεκδίκηση και σουτ σε κώνους
Στόχος: Η διεκδίκηση της μπάλας που κινείται
μπροστά και ανάμεσα στους παίκτες με αντίθετη
φορά (ίδια απόσταση και γωνία), η προστασία της
και η αποφυγή αντιπάλου για επίτευξη γκολ με
έμφαση στην ακρίβεια του σουτ
Περιγραφή:
Ο προπονητής μεταβιβάζει τη μπάλα στον κενό
χώρο μπροστά από τους παίκτες, όπως φαίνεται στο
σχήμα. Όποιος από τους δύο την κερδίσει
προσπαθεί αρχικά να την απομακρύνει από τον
αντίπαλό του,εάν αυτός βρίσκεται κοντά του, και
κατόπιν προσπαθεί να τον αποφύγει για να
σκοράρει χτυπώντας τους κώνους. Στην περίπτωση
που ο αντίπαλος κερδίσει τη μπάλα άμεσα
προσπαθεί να επιτεθεί.
Σημείωση: Από πλευράς φυσικής κατάστασης η
άσκηση βελτιώνει την ταχύτητα αντίδρασης και την
ταχυδύναμη (ισχύς). Εάν τη διατηρήσουμε
περισσότερο χρόνο από 15΄΄--20΄΄ τότε βελτιώνουμε
την αντοχή (αναερόβια προπόνηση).

Προπονητικές υποδείξεις:
➢ Ταχύτητα αντίδρασης
➢ Τοποθέτηση σώματος και πάρσιμο μπάλας στο
απομακρυσμένο πόδι από τον αντίπαλο κατά τη
διεκδίκηση
➢ Προσποίηση για αποφυγή αντιπάλου όταν είναι
πίσω (1V1 με πλάτη στον αντίπαλο)
➢ Γρήγορη αλλαγή κατεύθυνσης με τη μπάλα
➢ Χρήση διαφορετικών ειδών ντρίμπλας
➢ Βελτίωση μετάβασης
➢ Ακρίβεια σουτ
Παραλλαγές:
Όταν το γκολ επιτευχθεί με το αδύναμο πόδι τότε
μετρά διπλό.
Ο προπονητής παίρνει διαφορετική θέση ώστε να
δώσει σε έναν από τους 2 παίκτες ένα μικρό
πλεονέκτημα και να αλλάξει την κατάσταση
μονομαχίας μεταξύ των 2 παικτών.

Copyright © 2021 Ευάγγελος Μ. Μπεκρής - All Rights Reserved

1V1 με διεκδίκηση και σουτ σε κώνους
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5. Σουτ και αμυντική μετάβαση για 1V1
Στόχος: Η γρήγορη αμυντική μετάβαση Προπονητικές υποδείξεις:
μετά από επιθετική προσπάθεια και η
προσπάθεια μονομαχίας και αμυντικής Γρήγορη σκέψη και αλλαγή τακτικής
συμπεριφοράς.
δράσης πριν το σουτ του αντιπάλου
Ταχύτητα οδηγήματος
Περιγραφή:
Όπως φαίνεται στο σχήμα ο κόκκινος Προστασία μπάλας κατά το οδήγημα και το
παίκτης οδηγεί γρήγορα τη μπάλα και σουτ και απομάκρυνσή της από τον
σουτάρει πριν φτάσει στη λευκή γραμμή. αμυνόμενο
Μόλις σουτάρει ο μπλε παίκτης τρέχει με Σκοράρισμα υπό πίεση
τη μπάλα για να προλάβει να σουτάρει λίγο
πριν τη γραμμή της άλλης εστίας και πριν Παραλλαγές:
προλάβει ο κόκκινος παίκτης να τον Για μεγαλύτερη δυσκολία θα μπορούσατε
μαρκάρει .
να τοποθετήσετε 1 αμυντικό μέσα στην
Σημείωση: Η άσκηση μπορεί να περιοχή (πριν τη γραμμή) και να
χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της παρενοχλεί την εκτέλεση του σουτ.
ταχύτητας με μπάλα ή χωρίς. Έτσι
απαιτείται μεγάλο διάλειμμα ανάλογα με
την απόσταση των εστιών και την ηλικία
των παικτών. Συνιστώνται 3 σετ των 5-8
επαναλήψεων με διάλειμμα 30΄΄-1΄.
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Σουτ και αμυντική μετάβαση για 1V1
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6. 2Χ(1V1) σε 2 ζώνες και επίτευξη γκολ σε εστίες
Στόχος: Η ταχύτητα διαπέρασης ενός
αντιπάλου και εκδήλωσης επίθεσης, το παιχνίδι
1V1 με πλάτη
και η εκμετάλλευση της
μονομαχίας για παιχνίδι υπεραριθμίας (2V1)
Περιγραφή:
Χωρίζουμε το γήπεδο σε δύο μέρη. Ο παίκτης
στη πρώτη ζώνη δέχεται τη μπάλα από τον
τερματοφύλακά του και προσπαθεί να
διαπεράσει την κεντρική γραμμή. Εάν το
καταφέρει τότε
Α) Μεταβιβάζει τη μπάλα στο συμπαίκτη του
Β) Εισέρχεται στη δεύτερη ζώνη (επιθετική ) και
πραγματοποιείται παιχνίδι 2V1.
Σημείωση: Ανάλογα με τη συμμετοχή του κάθε
παίκτη στην άσκηση διαφοροποιείται η
επιβάρυνση.

Προπονητικές υποδείξεις:
Συνεργασία 2 επιθετικών
Διατήρηση πλάτους
Υποδοχή μετά από κίνηση χωρίς τη μπάλα για
παραλαβή μπάλας
Μονομαχία με πλάτη στην εστία και τον
αντίπαλο
Γρήγορη λήψη απόφασης και ταχύτητα
ενέργειας
Αμυντική συμπεριφορά σε ισαριθμία και
ολιγαριθμία (2V1)

Παραλλαγές:
Ο αμυντικός που προσπερνάται στη πρώτη
ζώνη κάνει μία ταχύτητα 10μ προς μία
κατεύθυνση (ορίζεται με κώνο) και μετά
εισέρχεται κι αυτός στη β ζώνη για παιχνίδι
Copyright © 2021 Ευάγγελος Μ.2V2.
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2Χ(1V1) σε 2 ζώνες και επίτευξη γκολ σε εστίες
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7. Προστασία μπάλας σε περιορισμένο χώρο με
επαναληπτικά σπριντ διεκδίκησης.

Στόχος: Η βελτίωση της προστασίας της μπάλας υπό
την πίεση του αντιπάλου και η διεκδίκησή της υπό
συνθήκες κόπωσης
Περιγραφή:
Δημιουργούμε 4 κυκλικούς χώρους όπου παίζονται
4 αντίστοιχες μονομαχίες. Αρχικά δίνονται 2 μπάλες
σε κάθε ομάδα. Δύο προπονητές είναι στο κέντρο
του χώρου και δίνουν μπάλες εάν αυτές βγουν από
τους χώρους αυτούς. Μετά από σήμα των
προπονητών ξεκινούν οι μονομαχίες σε κάθε χώρο
ταυτόχρονα. Μετά από προκαθορισμένο χρόνο (1530΄΄) οι προπονητές ζητούν να αφήσουν τις μπάλες
τους και να διεκδικήσουν τις μπάλες σε άλλους
χώρους κάνοντας σπριντ όπως φαίνεται στο σχήμα.
Σημείωση: Η άσκηση είναι αναερόβια με υψηλή
ένταση και η διάρκειά της εξαρτάται από το επίπεδο
και την ηλικία των παικτών. Για υψηλό επίπεδο
ενηλίκων ή παιδιών άνω των 16 ετών συνιστάται
συνολική διάρκεια 30΄΄- 2΄ με διάλειμμα 60΄΄- 2΄.

Προπονητικές υποδείξεις:
Απομάκρυνση μπάλας από τον αμυντικό
Τοποθέτηση σώματος διαγώνια και άνοιγμα
αγκώνων
Τζαρτζάρισμα για χάσιμο ισορροπίας του κατόχου
της μπάλας
Αλλαγή χώρου της μπάλας με οδήγημα και
προσποιήσεις μέσα στον περιορισμένο χώρο
Παραλλαγές:
Για πιο εύκολη και μετρήσιμη προπόνηση είναι
καλύτερα να μην αλλάζουν θέσεις οι παίκτες.Έτσι
όταν κάποιος καταφέρνει να διατηρήσει τη μπάλα
για 30΄΄ μέσα στον περιορισμένο χρόνο τότε η
ομάδα του κερδίζει 1 πόντο. Εάν μέσα στα 30΄΄
κλέψει ή διώξει τη μπάλα εκτός χώρου ο
αμυνόμενος τότε κερδίζει εκείνος 1 πόντο. Μετά
από κάθε επανάληψη των 30΄΄ δίνεται η μπάλα στον
άλλο παίκτη. Ποια ομάδα θα καταφέρει να πάρει
τους περισσότερους πόντους μετά από 10
επαναλήψεις;
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Προστασία μπάλας σε περιορισμένο χώρο με
επαναληπτικά σπριντ διεκδίκησης.
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8. Προστασία μπάλας και ατομική κατοχή στο 1V1
Στόχος: Η προστασία της μπάλας ,το
οδήγημα υπό πίεση και η διατήρηση της
απόδοσης σε συνθήκες κόπωσης
Περιγραφή:
Σε κυκλικό χώρο όπως φαίνεται στο
σχήμα
πραγματοποιούνται
4
μονομαχίες. Οι παίκτες που έχουν τη
μπάλα πρέπει να παίξουν υποχρεωτικά
με 4-5 επαφές και μετά να δώσουν τη
μπάλα σε κάποιον παίκτη – εξωτερικό
στήριγμα. Έτσι πιέζονται συνεχώς από
τον προσωπικό τους αντίπαλο.
Σημείωση: Η υψηλή ένταση και η
διάρκεια της άσκησης μπορούν να
δώσουν υψηλές επιβαρύνσεις. Έτσι
συνιστώνται επαναλήψεις διάρκειας
30΄΄-1΄ με διάλειμμα 1-2΄.

Προπονητικές υποδείξεις:
Απομάκρυνση μπάλας από αντίπαλο
Τοποθέτηση σώματος –άνοιγμα χεριών
Αλλαγές κατεύθυνσης με μπάλα
Ταχύτητα οδηγήματος
Προσποιήσεις

Παραλλαγές:
Για να μειώσουμε τη δυνατότητα της
εύκολης
μεταβίβασης
προς
τα
στηρίγματα
μπορούμε
να
τα
μοιράσουμε σε 2 για κάθε ομάδα. Έτσι
μειώνουμε
τις
επιλογές
της
μεταβίβασης
και
εστιάζουμε
περισσότερο στο «κράτημα» της
Copyright © 2021 Ευάγγελος Μ.μπάλας.
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9. Πολλαπλά 1V1 σε πολλές εστίες, διαφορετική
γωνία προσέγγισης προς την εστία και τον αμυντικό

Στόχος:

Η εξάσκηση στις μονομαχίες υπό Προπονητικές υποδείξεις:
διαφορετικές γωνίες μεταξύ επιθετικού, αμυντικού και
εστίας. Ταυτόχρονα η ανάπτυξη της φυσικής ➢ Σωστή τοποθέτηση του αμυντικού σε σχέση με την
εστία
κατάστασης.
➢ Διαγώνια θέση ποδιών
Περιγραφή:
Όπως φαίνεται στο σχήμα η προπόνηση περιλαμβάνει ➢ Γνώση του επιδέξιου ποδιού του επιθετικού
πολλές μονομαχίες σε πολλές εστίες. Ο παίκτης που ➢ Απρόβλεπτες
παραπλανητικές
κινήσεις
του
καταφέρει να περάσει με τη μπάλα τη γραμμή της
αμυντικού για να προκαλέσει τη βεβιασμένη κίνηση
εστίας κερδίζει 1 πόντο. Το γκολ επιτυγχάνεται και από
του επιθετικού
τις 2 πλευρές της γραμμής της εστίας. Όταν ο
➢ Τζαρτζάρισμα για χάσιμο ελέγχου της ισορροπίας
αμυντικός κερδίσει τη μπάλα αλλάζει ρόλο.
του επιθετικού
Σημείωση:
➢ Γρήγορη αντίδραση αμυντικού
Για τη βελτίωση της αντοχής (αναερόβια γαλακτική) ➢ Γρήγορες προσποιήσεις και διατήρηση της μπάλας
προτείνεται διάρκεια επανάληψης = 30΄΄-1΄ με
μακριά από τον αμυντικό
διάλειμμα 30΄΄ -2΄ανάλογα με το επίπεδο και την
ηλικία των αθλητών. Θα πρέπει να έχει προβλεφθεί η ➢ Ποικιλία ντρίμπλας
διατήρηση της ροής της άσκησης με αρκετές μπάλες
διαθέσιμες σε κάθε σταθμό. Επιπλέον βελτιώνεται η ➢ Ταχύτητα αλλαγής κατεύθυνσης με τη μπάλα
αντοχή στη ταχυδύναμη.

Παραλλαγές:

Όταν ο επιθετικός περάσει από την πλευρά του
«αδύναμου» ποδιού του ,τότε το γκολ μετρά διπλό.
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Πολλαπλά 1V1 σε πολλές εστίες, διαφορετική γωνία
προσέγγισης προς την εστία και τον αμυντικό
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10. Μονομαχίες σε 3 ζώνες και διαφορετικούς
συσχετισμούς

Στόχος: Αναπάντεχες καταστάσεις μονομαχιών
για επιθετικούς και αμυντικούς, αυξημένη
συχνότητα , διαφορετικοί συσχετισμοί και
μονομαχίες υπό διαφορετικές γωνίες
Περιγραφή:
Τρεις παίκτες ξεκινούν από τη γραμμή έχοντας
τη μπάλα στα πόδια τους (την ίδια ή
διαφορετική χρονική στιγμή) και επιτίθενται
προς την εστία. Τρεις αμυντικοί περιμένουν
μέσα στη ζώνη τους με σκοπό να διώξουν τη
μπάλα εκτός γηπέδου. Οι επιθετικοί ,εάν
χάσουν τη μπάλα τους πρέπει να επιστρέψουν
στην αρχή και να πάρουν άλλη μπάλα και να
ξαναπροσπαθήσουν μέχρι να τελειώσει ο
χρόνος.Πόσα γκολ θα βάλουν σε 3 λεπτά;
Σημείωση:
Άσκηση
υψηλής
έντασης,
κατάλληλη για βελτίωση της αντοχής (να
υπάρχει ροή). Συνιστώνται 5-8Χ3λεπτα με δ=11,5 λεπτό ανάλογα με το επίπεδο των παικτών.

Προπονητικές υποδείξεις:
Οι παίκτες –κάτοχοι της μπάλας ξεκινούν με
ερέθισμα του προπονητή σε διαφορετικές
στιγμές.
Οι αμυντικοί πρέπει να ελέγχουν το χώρο
συνεχώς και να αντιδρούν αμέσως
Εφεδρικές μπάλες για διατήρηση υψηλής ροής
άσκησης.

Παραλλαγές:
Όταν όλοι οι επιθετικοί έχουν περάσει από την
πρώτη ζώνη, τότε ο αμυντικός μπορεί να
γυρίσει πίσω και να βοηθήσει τους συμπαίκτες
του στις άλλες ζώνες.
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Μονομαχίες σε 3 ζώνες και διαφορετικούς συσχετισμούς
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11. Σουτ μετά από πλάγια προσέγγιση στην εστία
και
πίεση
αντιπάλου
(1V1)
Στόχος: Βελτίωση της προσποίησης,¨κοψίματος¨της Προπονητικές υποδείξεις:

μπάλας 180ο σε κατάσταση 1V1 και σουτ υπό
Χρησιμοποιείστε όλα τα είδη κοψιμάτων της μπάλας
πίεση - ταχύτητα αντίδρασης του αμυνόμενου
Επιταχύνεται και επιβραδύνεται έντονα
Περιγραφή: Χωρίζουμε τους παίκτες σε 2 ομάδες εκ
των οποίων μία ομάδα έχει μπάλα. Ο παίκτης – Τοποθετήστε τον επιθετικό από την άλλη πλευρά για
κάτοχος της μπάλας κινείται δεξιά από μία γραμμή να οδηγεί τη μπάλα με το άλλο πόδι
και ο αμυντικός αριστερά της γραμμής. Ο επιθετικός Χρησιμοποιείστε 2 ή 3 εστίες
προσπαθεί να αλλάξει κατεύθυνση (όσες φορές
θέλει) με τη μπάλα και να βρει τη γραμμή σουτ προς Αντί για εστίες τοποθετήστε παίκτη πάνω στη γραμμή
οποιαδήποτε εστία ελεύθερη για να σουτάρει. Έχει των εστιών που θα κινείται
30΄΄ χρόνο διαθέσιμο. Ο αμυντικός παίκτης κινείται Παραλλαγές:
συνέχεια δίπλα του ώστε να μην του επιτρέψει το
Η άσκηση μπορεί να γίνει με 2 εστίες κανονικού
σουτ.
μεγέθους και τερματοφύλακες (δες animation)
Σημείωση: Η άσκηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
τη βελτίωση της αντοχής στις ηλικίες Κ16 και Κ18 ,
εφόσον μετά από κάθε σουτ ο παίκτης παίρνει νέα
μπάλα από τον προπονητή και έτσι συμπληρώνει τον
απαιτούμενο
χρόνο
άσκησης.
Διαφορετικά
χρησιμοποιείται από όλες τις ηλικίες με μεγαλύτερο
διάλειμμα και μόλις επιτευχθεί το σουτ. Συνιστώνται
2-3 σετ με 4-6 επαναλήψεις των 30 δευτερολέπτων.
Copyright © 2021 Ευάγγελος Μ. Μπεκρής - All Rights Reserved
Διάλειμμα ανά σετ 3-5 λεπτά

Σουτ μετά από πλάγια προσέγγιση στην εστία και
πίεση αντιπάλου (1V1)
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12. 3Χ(1V1) με 3 εστίες και βοήθειες
Στόχος: Η βελτίωση σε αναπάντεχες συνθήκες
μονομαχιών και εναλλαγές αριθμητικών συσχετισμών
(1V1-1V2-2V1)
Περιγραφή:
Σε 3 ορθογώνιους χώρους ,όπως φαίνεται στο σχήμα
παίζονται ταυτόχρονα παιχνίδια 1V1. Μόλις ένας παίκτης
σημειώσει γκολ, τότε κινείται σε άλλο ορθογώνιο για να
βοηθήσει ένα συμπαίκτη του επιθετικά ή αμυντικά. Μόλις
τελειώσει η φάση τότε επανέρχεται στο δικό του γήπεδο.
Ο αντίπαλός του, που δέχθηκε το γκολ μένει για λίγο
εκτός παιχνιδιού περιμένοντας την επανεκκίνηση του
δικού του παιχνιδιού, όταν επιστρέψει ο αντίπαλός του.
Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο για ένα παιχνίδι 1V1. Όταν
μία μπάλα βγει εκτός παιχνιδιού θα πρέπει άμεσα να
επανέλθει άλλη από τον προπονητή. Ποια ομάδα θα
βάλει τα περισσότερα γκολ σε 3 λεπτά; Στο παιχνίδι θα
βάλουμε είτε μικρές εστίες ή τερματοφύλακες
Σημείωση: Η άσκηση μπορεί να εξελιχθεί με διαφορετικές
επιβαρύνσεις σε κάθε παίκτη ανάλογα με την εξέλιξή της.
Επιπλέον θα πρέπει να υπάρχουν πολλές μπάλες εκτός
των γραμμών για γρηγορότερες επαναφορές των μπαλών
και καλύτερη ροή παιχνιδιού.

Προπονητικές υποδείξεις:
Ζητήστε ένταση σε όλη τη διάρκεια της άσκησης
Διαφοροποιείστε το πλάτος των γηπέδων για διαφορετικά
αποτελέσματα (ευκολότερη ντρίμπλα και γκολ)
Ζητήστε άμεση αντίδραση και προσαρμογή στις αλλαγές
συσχετισμών και την τακτική συμπεριφορά
Παραλλαγές: Η συμμετοχή τερματοφυλάκων αλλάζει την
άσκηση και δημιουργεί πιο ρεαλιστικές συνθήκες, ενώ
βελτιώνει
και
τις
επιθετικές
δεξιότητες
των
τερματοφυλάκων (μεταβίβαση, υποδοχή)
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3Χ(1V1) με 3 εστίες και βοήθειες
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13. Συνεργασίες για γκολ με σχέσεις 1V1 σε 3 ζώνες.
Στόχος: Η βελτίωση του «κρατήματος» της
μπάλας, του μαρκαρίσματος, ξεμαρκαρίσματος
και της τεχνικής σε περιορισμένο χώρο και σε
σχέση με την αγωνιστική θέση του παίκτη.
Περιγραφή:
Οι παίκτες βρίσκονται σε 3 ζώνες (διαστάσεις
ανάλογα με το επίπεδο και την ηλικία των
παικτών). Σε κάθε μία από αυτές υπάρχει ένα
ζευγάρι αντιπάλων (1V1) που δεν μπορούν να
μετακινηθούν εκτός της ζώνης τους. Οι παίκτες
παίζουν με πολλές επαφές και προσπαθούν να
σκοράρουν από όλες τις ζώνες.
Σημείωση:
Εάν διατηρηθεί υψηλά η κινητικότητα των
παικτών και η ροή της άσκησης τότε η ένταση
θα κυμανθεί (μυϊκά και μεταβολικά) σε υψηλά
επίπεδα. Συνιστώνται 2-3 λεπτά σε κάθε
επανάληψη με 1-2 λεπτά ξεκούραση. Αριθμός
σετ 6-8 με διάλειμμα ανά σετ 3-5 λεπτά.

Προπονητικές υποδείξεις:
Συνεχής κινητικότητα
Αλλαγές κατεύθυνσης
Σωστό timing ξεμαρκαρίσματος
Συντονισμός παικτών για το σκοράρισμα
Ντρίμπλα και προσποιήσεις σε μικρό χώρο
Συνεργασίες
παικτών
–επιλογές
σε
διαφορετικές γωνίες
Τοποθέτηση σώματος και απομάκρυνση
μπάλας από τον αντίπαλο
Τεχνικές ενέργειες υπό πίεση και ταχύτητα
Παραλλαγές:
Οι επιθετικοί πλάγιοι παίκτες συγκλίνουν και
σκοράρουν εάν ο συμπαίκτης φορ μπει στη
ζώνη τους.
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Συνεργασίες για γκολ με σχέσεις 1V1 σε 3 ζώνες.
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14. 4Χ(1V1) με προάσπιση 4 εστιών και κεντρικού
κύκλου.

Στόχος: H εκπαίδευση στο 1V1 με
συναγωνιστική ομαδική μορφή και υπό την
πίεση του χρόνου
Περιγραφή:
2 ομάδες παικτών (μπλε και κίτρινοι) παίζουν 4
Χ(1V1) . H κάθε ομάδα έχει 2 μπάλες στην
κατοχή της. Ένας πόντος επιτυγχάνεται όταν ο
παίκτης που αμύνεται μπροστά από την εστία
μπει με τη μπάλα μέσα στον κύκλο. Αντίθετα ο
παίκτης που αμύνεται στον κύκλο προσπαθεί
να πετύχει γκολ στην εστία. Ποια ομάδα θα
κερδίσει τους περισσότερους πόντους σε 2
λεπτά;
Σημείωση: Η άσκηση έχει υψηλή ένταση και
εφόσον κρατηθεί η ροή της έχει κυρίως
αναερόβιες προσαρμογές. Συνιστώνται 2-3 σετ
Χ4-5 επαναλήψεις ανάλογα με το επίπεδο των
παικτών.

Προπονητικές υποδείξεις:
Διατηρήστε τη ροή της άσκησης
Ζητήστε ένταση στις μονομαχίες σε συνθήκες
έντονης κόπωσης
Αντίδραση και γρήγορη μετάβαση
Γρήγορη λήψη απόφασης για διατήρηση της
μπάλας ή επιθετική προσπάθεια
Ο προπονητής να αναφέρει το τρέχων σκορ
ώστε να δώσει κίνητρο στους παίκτες μέχρι
τέλους
Διατήρηση της τεχνικής της ντρίμπλας και του
υψηλού ρεπερτορίου μέχρι τέλους.
Παραλλαγές
Το γκολ μετρά διπλό εάν ο ποδοσφαιριστής
σκοράρει με το αδύναμο πόδι ή περάσει τον
προσωπικό του αντίπαλο.
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15. 1Vs1 και 2 στηρίγματα για κάθε παίκτη
Στόχος:
Η βελτίωση της ατομικής επιθετικής και αμυντικής
τακτικής
(μαρκάρισμα
–ξεμαρκάρισμα),
της
ατομικής κατοχής της μπάλας ,της ντρίμπλας και της
προσποίησης για εύρεση ευκαιρίας για μεταβίβαση.
Περιγραφή:
Σε χώρο 15 Χ 15μ (ανάλογα με ηλικία) τοποθετούμε
2 εσωτερικούς παίκτες και 4 στηρίγματα (2 διαγώνια
για κάθε παίκτη). Όπως φαίνεται στο σχήμα ο
κόκκινος παίκτης προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί, να
υποδεχθεί τη μπάλα να την κρατήσει και να γυρίσει
να μεταβιβάσει προς τον απέναντι διαγώνιο
συμπαίκτη του ( 1 πόντος).Εάν τη μπάλα την
κερδίσει ο αντίπαλός του προσπαθεί να κάνει το
ίδιο με τους συμπαίκτες του (να μεταφέρει τη
μπάλα από το ένα στήριγμα στο άλλο).
Σημείωση: Άσκηση αναερόβια γαλακτική, όταν γίνει
με υψηλό ρυθμό, ιδανική για βελτίωση της ειδικής
αντοχής των ποδοσφαιριστών. Συνιστώνται 4-6 σετ
των 30΄΄-1 λεπτού με ενδιάμεσο ενεργητικό
διάλειμμα. Ιδανική για τη β΄ φάση της
προετοιμασίας

Προπονητικές υποδείξεις:
Ζητάμε
ατομικό
ξεμαρκάρισμα
–
αλλαγή
κατεύθυνσης.
Απαιτούμε σωστό timing στην προσφορά για
υποδοχή.
Ενθαρρύνουμε το κράτημα της μπάλας ώστε να
δουλέψουν στη δύναμη, στο οδήγημα και στην
τοποθέτηση του σώματος.
Ζητάμε προσποίηση και δημιουργία οπτικής γωνίας
και γραμμής μεταβίβασης από τον επιθετικό
Παραλλαγές:
1.Όλα τα στηρίγματα είναι κοινά και για τους 2
εσωτερικούς παίκτες.
2.Παιχνίδι με 2 επαφές και υψηλότερη κινητικότητα
χωρίς τη μπάλα .
3. Κίνηση των στηριγμάτων πάνω στις πλευρές.
4.Εναλλαγή εσωτερικού και εξωτερικού παίκτη
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16. Αντίδραση του αμυντικού στην διείσδυση του
επιτιθέμενου προς την εστία

Στόχος: Η βελτίωση της αντίδρασης και της
περιφερικής όρασης των αμυντικών για
γρήγορη προσέγγιση του επιθετικού για
μονομαχία
Περιγραφή:
Οι παίκτες τοποθετούνται σε 3 γραμμές με τους
αμυντικούς να βρίσκονται στην κεντρική. Ένας
επιθετικός που επιλέγεται χωρίς να το γνωρίζει
ο αμυντικός οδηγεί τη μπάλα και αλλάζει
κατεύθυνση μεταξύ των κώνων. Κατόπιν
σπριντάρει με τη μπάλα στα πόδια και περνά
από τη γραμμή του αμυντικού. Ο αμυντικός , ο
οποίος κοιτάζει μόνο μπροστά μόλις
αντιληφθεί την πλευρά που εμφανίζεται ο
επιθετικός αντιδρά με σπριντ και προσπαθεί να
τον προφτάσει και να τον κόψει πριν
προσεγγίσει την εστία.
Σημείωση:
Η
άσκηση
μπορεί
να
χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της
αντίδρασης και της ταχύτητας με και χωρίς
μπάλα.

Προπονητικές υποδείξεις:
Ποικιλία στις αλλαγές κατεύθυνσης με μπάλα
Βελτίωση περιφερικής όρασης με έλεγχο
βλέμματος του αμυντικού μπροστά με ακίνητο
κεφάλι
Απομάκρυνση μπάλας μακριά από τους
αμυντικούς
Ταχύτητα εκκίνησης
Προσέγγιση εστίας με κατάλληλη γωνία
Παραλλαγές:
Η
άσκηση
πραγματοποιείται
με
την
τοποθέτηση των γραμμών σε διαφορετικές
γωνίες σε σχέση με την εστία ( πλάγια –
διαγώνια).
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17. Man to man 3X(1V1) με 2 target παίκτες
Στόχος: Η εφαρμογή των μονομαχιών σε υποομάδες, η
βελτίωση των οπτικών δεξιοτήτων και η λήψη απόφασης
για την καλύτερη επιλογή αγωνιστικής λύσης
Περιγραφή:
Σε χώρο 30Χ 30μ (ενήλικες) οι ποδοσφαιριστές χωρίζονται
σε 2 ομάδες των 4 παικτών εκ των οποίων ο ένας
βρίσκεται σε τετράγωνο διαστάσεων 5Χ5μ. Οι παίκτες
παίζουν man to man. Κάθε ομάδα προσπαθεί να μπει με
οδήγημα της μπάλας στο τετράγωνο του αντιπάλου.
Βασικός κανόνας του παιχνιδιού είναι πως θα πρέπει
υποχρεωτικά ένας παίκτης να κάνει τουλάχιστον 5
επαφές με τη μπάλα ή να την κρατήσει 5΄΄ ώστε να μπορεί
μετά να την μεταβιβάσει. Έτσι θα πρέπει να
πραγματοποιηθεί πρώτα μία μονομαχία και μετά να
επιλέξει την καταλληλότερη λύση. Όταν ένας επιτιθέμενος
μπει στο τετράγωνο του αντιπάλου τότε ο προσωπικός
του αντίπαλος αλλάζει με τον παίκτη που βρισκόταν μέσα
στο τετράγωνο.
Σημείωση:
Η άσκηση
διαρκεί 3-4 λεπτά και απαιτεί συνεχή
κινητικότητα από όλους τους παίκτες. Διάλειμμα 1-2
λεπτά. Σετ 4-6. Εάν εφαρμοστεί σωστά μπορεί να δώσει
υψηλές εντάσεις. Χρησιμοποιείται για βελτίωση της
αερόβιας ικανότητας.

Προπονητικές υποδείξεις:
Συνεχείς αλλαγές χώρου –συντονισμός κινήσεων μεταξύ
επιτιθεμένων
Προστασία μπάλας και «σκανάρισμα» του χώρου
Προσποιήσεις και αλλαγές κατεύθυνσης
Ταχύτητα με τη μπάλα
Συνεχής διερεύνηση χώρου
Παραλλαγές:
Αυξομειώσεις των διαστάσεων του χώρου δίνουν
διαφορετική δυσκολία
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18. 4X(1V1) με 4 ζώνες και επίτευξη γκολ
Στόχος: Η βελτίωση του 1V1 σε περιορισμένο
χώρο και σε σχέση με διαφορετικές
αγωνιστικές θέσεις.
Περιγραφή:
Χωρίζουμε το γήπεδο σε 4 ζώνες και σε κάθε
μία υπάρχουν 2 αντίπαλοι που μπορούν να
κινηθούν μόνο στη ζώνη τους. Για να
μεταφερθεί η μπάλα σε επιθετική ζώνη θα
πρέπει ο επιτιθέμενος να ντριμπλάρει και να
βρεθεί με τη μπάλα σε μία από τις γραμμές που
οριοθετούν τη ζώνη του.Μετά μπορεί να
πασάρει σε συμπαίκτη του.
Σημείωση: Η άσκηση απαιτεί υψηλή
κινητικότητα από τους παίκτες που δεν έχουν
μπάλα και έτσι απαιτούνται επιταχύνσεις,
επιβραδύνσεις και αλλαγές κατεύθυνσης.
Συνιστώνται 4-6 σετ των 4 λεπτών με διάλειμμα
2
λεπτών.
Τα
χαρακτηριστικά
αυτά
διαφοροποιούνται ανάλογα με το επίπεδο , την
ηλικία των αθλητών και την περίοδο.

Προπονητικές υποδείξεις:
Συνεχής κινητικότητα
Ατομικό ξεμαρκάρισμα στο σωστό χρόνο
Συντονισμένο τρέξιμο από τους συμπαίκτες για
δημιουργία περισσότερων επιλογών για
μεταβίβαση
Ντρίμπλα και οδήγημα
Τελείωμα υπό γωνία
Κλείσιμο γραμμών μεταβιβάσεων από τους
αμυντικούς

Παραλλαγές:
Η προϋπόθεση της ντρίμπλας για να περάσει η
μπάλα από τη μία ζώνη στην άλλη μπορεί να
διατηρηθεί μόνο όταν η μπάλα περνά από
αμυντική ζώνη σε επιθετική.
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19. 3Χ(1V1) με συνδυασμό ατομικής και
υποομαδικής κατοχής σε 4 ζώνες

Στόχος: Η ατομική κατοχή της μπάλας και η
συνεργασία για υποομαδική κατοχή σε
αριθμητικούς συσχετισμούς 1V1
Περιγραφή:
Χωρίζουμε το χώρο σε 4 ζώνες .Στις 3 από αυτές
υπάρχουν 3 ζευγάρια παικτών. Ο παίκτης που
έχει τη μπάλα δεν μπορεί να αλλάξει ζώνη και
είναι υποχρεωμένος να κάνει 5 επαφές με τη
μπάλα πριν τη μεταβιβάσει σε μία από τις 2
ζώνες που είναι δίπλα του. Απαγορεύεται
δηλαδή να κάνει διαγώνια μεταβίβαση. Οι
συμπαίκτες του κινούνται έτσι ώστε να
βρίσκονται πάντα σε διπλανή ζώνη.
Σημείωση:
Η άσκηση περιλαμβάνει πολλές επιταχύνσεις
και επιβραδύνσεις και συχνά σπριντ. Θεωρείται
ιδανική για προπόνηση αντοχής στο σπριντ.
Συνιστώνται 4-6 σετ των 3 λεπτών με δ=
1΄ανάμεσα.

Προπονητικές υποδείξεις:
Προστασία μπάλας
Αλλαγές κατεύθυνσης
Ντρίμπλα
Ταχύτητα και ξεμαρκάρισμα στο σωστό χρόνο
Δημιουργία βάθους και πλάτους για την
υποδοχή της μπάλας
Υποδοχή υπό πίεση
Δυνατές και ακριβείς μεταβιβάσεις
Παραλλαγές:
Εισάγουμε ένα επιπλέον ζευγάρι και έτσι σε
κάθε ζώνη υπάρχει 1V1. Έτσι αλλάζουν και οι
φυσικές απαιτήσεις της άσκησης (λιγότερα
σπριντ)
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20. 2X(1V1) με διαπέραση γραμμής και τελείωμα
φάσης

Στόχος: Η εκπαίδευση σε 2 συνεχόμενες Προπονητικές υποδείξεις:
μονομαχίες υπό διαφορετική γωνία

Περιγραφή:

Χρησιμοποιήστε διαφορετικά είδη ντρίμπλας

Οδηγήστε τη μπάλα με το απομακρυσμένο πόδι
Οι παίκτες τοποθετούνται όπως φαίνεται στο σε σχέση με τον αντίπαλο.
σχήμα. Ο μπλε παίκτης προσπαθεί να Αλλάξτε ρυθμό, επιταχύνετε και επιβραδύνετε
προσπεράσει τον πρώτο κίτρινο παίκτη και να για να χάσουν οι αμυντικοί την ισορροπία τους
διαπεράσει μία από τις γραμμές που
βρίσκονται στο πλάι έχοντας τη μπάλα στα Αλλάζετε συχνά απόφαση με αναπάντεχες
πόδια του. Μόλις περάσει τη γραμμή τότε ενέργειες
βγαίνει ένας δεύτερος κίτρινος παίκτης που Παραλλαγές:
βρίσκεται στην κεντρική ζώνη με σκοπό να τον
πιέσει από το πλάι . Έτσι πραγματοποιείται ένα Η άσκηση μπορεί να γίνει σε μικρότερο χώρο
τελείωμα υπό γωνία προς την εστία με την (μήκος ή πλάτος ) ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη
ποικιλομορφία και δυσκολία στον χειρισμό της
πίεση αντιπάλου από το πλάι.
μπάλας.
Copyright © 2021 Ευάγγελος Μ. Μπεκρής - All Rights Reserved

2X(1V1) με διαπέραση γραμμής και τελείωμα φάσης

Copyright © 2021 Ευάγγελος Μ. Μπεκρής - All Rights Reserved

21. 2Χ(1V1) σε 4 εστίες, περιορισμός χώρου
Στόχος: Η βελτίωση στην αμυντική και
επιθετική συμπεριφορά στο 1V1 με αυξημένη
δυσκολία εξαιτίας περιορισμένου χώρου και
αυξημένων οπτικών απαιτήσεων
Περιγραφή:
Οι ποδοσφαιριστές τοποθετούνται όπως στο
σχήμα σε χώρο διαστάσεων 25Χ25μ (ανάλογα
και με την ηλικία). Με το σύνθημα του
προπονητή ξεκινούν ταυτόχρονα 2 παίκτες με
μπάλα (ένας από κάθε ομάδα).Οι μονομαχίες
εξελίσσονται στο κέντρο του γηπέδου όπου ο
περιορισμένος χώρος δυσκολεύει τον έλεγχο
της μπάλας.Οι παίκτες που έχουν τη μπάλα
προσπαθούν να δουν και να κινηθούν σε
κενούς χώρους. Εάν τη μπάλα την κερδίσει ο
αμυντικός τότε επιτίθεται στην απέναντι εστία.
Σημείωση:
Άσκηση βελτίωσης οπτικών δεξιοτήτων,
αντίδρασης και ταχύτητας με και χωρίς μπάλα.

Προπονητικές υποδείξεις:
Συνεχής οπτική ενημέρωση του χώρου
Εκμετάλλευση του κενού χώρου που
δημιουργείται κατά τη διάρκεια της άσκησης
Αλλαγή ρυθμού και αναπάντεχες ενέργειες
ανάλογα με την κίνηση του άλλου ζευγαριού

Παραλλαγές:
Ξεκινούν ταυτόχρονα με μπάλα 2 παίκτες από
τη μία ομάδα και οι αμυντικοί μπορούν να
αλλάξουν αντίπαλο στο μαρκάρισμα ή να
επιλέξουν να αμυνθούν ταυτόχρονα στον ίδιο
παίκτη. Έτσι αλλάζουν στιγμιαία οι αριθμητικοί
συσχετισμοί και η επιθετική συμπεριφορά του
κατόχου της μπάλας.
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22. Το 1V1 στα άκρα και στο τελείωμα μετά από
σέντρα (προπόνηση θέσης)

Στόχος: Εξάσκηση στις μονομαχίες με σκοπό την
εύρεση χώρου για την εκτέλεση σέντρας και την
επίτευξη τέρματος μετά από σέντρα. Προπόνηση
βελτίωσης χαρακτηριστικών θέσης.
Περιγραφή:
Όπως φαίνεται στο σχήμα δημιουργούμε 2 ίδιες
ασκήσεις με διαφορετικούς ρόλους σε 2 ομάδες
ώστε να υπάρχει το κίνητρο του ανταγωνισμού. Η
άσκηση ξεκινά από την πλάγια ζώνη όπου ο
επιτιθέμενος
παίκτης
προσπαθεί
κάνοντας
προσποίηση να βρει χώρο για να κάνει σέντρα προς
την περιοχή όπου βρίσκεται ο μαρκαρισμένος
συμπαίκτης του που θα προσπαθήσει με 1 επαφή
να σκοράρει. Κάθε ομάδα κάνει 8 επιθέσεις. Ποια
ομάδα θα επιτύχει τα περισσότερα γκολ;
Σημείωση: Από την πλευρά της φυσικής κατάστασης
η άσκηση συνιστάται για βελτίωση της
εκρηκτικότητας . Για αυτό απαιτείται τουλάχιστον
ένα διάλειμμα 30΄΄-1΄μεταξύ των επαναλήψεων.

Προπονητικές υποδείξεις:
Εκρηκτικότητα κινήσεων
Ταχύτητα αντίδρασης του αμυνόμενου στην κίνηση
του επιθετικού
Έγκαιρη τοποθέτηση των αμυνόμενων ανάμεσα σε
αντίπαλο και εστία
Συντονισμός των επιτιθεμένων
Ποικιλία διαφορετικών ειδών ντρίμπλας και
σέντρας
Ξεμαρκάρισμα φορ και σκοράρισμα με διαφορετικές
κινήσεις στην περιοχή (α΄ ή β΄ δοκάρι)
Παραλλαγές:
Τοποθετήστε στην περιοχή 2 επιθετικούς εναντίον 2
αμυντικών. Έτσι δημιουργείτε μία μεγαλύτερη
ευχέρεια στην κατάληξη της σέντρας, αλλά
αυξάνεται κι ο βαθμός δυσκολίας της αμυντικής
συμπεριφοράς και συνεργασίας των αμυντικών.
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23. 1V1 σε 4 εστίες, 2 για κάθε παίκτη
Στόχος: Η ικανότητα αποφυγής αντιπάλου
και από τις 2 πλευρές και η γρήγορη
επανατοποθέτηση
Περιγραφή:

Δύο παίκτες βρίσκονται αντιμέτωποι. Ο
προπονητής μεταβιβάζει τη μπάλα στο μέσο
της απόστασης και εκείνοι την διεκδικούν. Ο
κάθε ένας ποδοσφαιριστής υπερασπίζεται δύο
εστίες μήκους 4-5 μ, με τους κώνους να έχουν
το χρώμα του. Όταν ένας παίκτης περάσει με τη
μπάλα μέσα από τη γραμμή της εστίας του
αντιπάλου κερδίζει 1 πόντο (προς τη πλευρά
του δυνατού ποδιού) και 2 πόντους (προς τη
πλευρά του αδύνατου ποδιού).

Σημείωση: Εάν ο στόχος είναι η ανάπτυξη
της ταχύτητας και ταχυδύναμης , η άσκηση
θα διαρκέσει 8-10΄΄ με μέγιστη ένταση και
θα ακολουθήσει διάλειμμα 2΄-3΄.Αριθμός
επαν: 5-6,Σετ: 3-4 .

Προπονητικές υποδείξεις:
Ποικιλία ρεπερτορίου ντρίμπλας
Συνεχής εναλλαγή διαγώνιας τοποθέτησης
ποδιών των αμυντικών
Επιβράδυνση αμυντικού
Τζαρτζάρισμα
Οδήγημα υπό πίεση
Προσποίηση –κοψίματα και αλλαγές
κατεύθυνσης με μπάλα
Παραλλαγές:
Η μεγαλύτερη απόσταση
μεταξύ των
εστιών που επιτίθεται ο κάτοχος της
μπάλας δημιουργεί μεγαλύτερη ευκολία.
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24. 1V1 με εκπαίδευση φορ και στόπερ μέσα στη
μεγάλη περιοχή

Στόχος: Η ταχύτητα λήψης απόφασης για την τοποθέτηση-

επανατοποθέτηση του φορ και του στόπερ σε σχέση με τη
θέση της μπάλας και η ταχύτητα ενεργειών με συνεργασίες
με τους συμπαίκτες για επίτευξη γκολ. Επίσης η τακτική
συμπεριφορά στη φάση μετάβασης

Περιγραφή:

Δύο παίκτες (π.χ ένας φορ και ένας στόπερ) βρίσκονται σε
χώρο 10μΧ10μ με 3 στηρίγματα, όπως φαίνονται στη φωτο.
Σκοπός του επιθετικού είναι να συνεργαστεί με τα
στηρίγματα που παίζουν με 1 επαφή και να βρει χώρο για να
σουτάρει προς την εστία. Ο επιθετικός παίζει με 2-3 επαφές
και περιορισμένο χρόνο.(30΄΄-1΄).Ο αμυντικός μόλις κερδίσει
τη μπάλα προσπαθεί
Α)Να τη μεταβιβάσει σε κάποιο στήριγμα (ως ξεκίνημα
μετάβασης) ή
Β) Να διαπεράσει μία από τις γραμμές των στηριγμάτων
έχοντας την κατοχή της μπάλας.
Σημείωση: Η άσκηση αυτή έχει πάρα πολύ μεγάλη ένταση
(85%-100% της Μ.Κ.Σ) Διάρκεια άσκησης 30΄΄-1΄. Διάλειμμα
30΄΄-2.΄Συνιστώνται 2-3 σετ των 4-6 επαναλήψεων ανάλογα
με το επίπεδο των παικτών. Εφαρμόζεται σε παιδιά άνω των
16 ετών.

Προπονητικές υποδείξεις:

Σωστές τοποθετήσεις επιθετικού και άνοιγμα
χεριών για προστασία της μπάλας
Γρήγορη και αναπάντεχη σκέψη και ενέργεια
Ταχύτητα απόφασης
Προσποίηση και δημιουργία χώρου για σουτ.
Γκολ με μία επαφή
Τοποθέτηση αμυντικού ανάμεσα σε παίκτη και
εστία.
Γρήγορη μετάβαση

Παραλλαγές:

Ο αμυντικός μόλις κερδίσει τη μπάλα παίζει ως
επιθετικός. Έτσι αλλάζουν οι ρόλοι.
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25. 2X(1V1) με πλάτη στον αντίπαλο και στην εστία σε 2
ζώνες

Στόχος: Η διαπέραση αντιπάλου που είναι πίσω από τον Προπονητικές υποδείξεις:
επιθετικό (στην πλάτη του) και η συνεργασία 2
επιτιθέμενων (π.χ 10ριού με 9άρι) με σκοπό
Δημιουργία χώρου και ξεμαρκάρισμα
Α) την σωστή μεταβίβαση στο φορ και το τελείωμα στο Κίνηση προς τη μπάλα για υποδοχή
1V1
Προστασία μπάλας
Β) το τελείωμα στη σχέση 2V1
Προσποίηση με τη μπάλα, ενώ ο επιθετικός βρίσκεται με
Περιγραφή:
την πλάτη στον αντίπαλο
Η μπάλα ξεκινά από τον προπονητή που δίνει στο χαφ. Συνεργασία –δημιουργία πλάτους στο 2V1
Εκείνος αφού δημιουργήσει χώρο και δεχτεί τη μπάλα
πρέπει να περάσει τον αντίπαλό του και να φτάσει με τη Δημιουργία ελεύθερου χώρου για σουτ
μπάλα την κεντρική ζώνη. Κατόπιν
Βελτίωση της μετάβασης
α) μεταβιβάζει τη μπάλα στο φορ και παραμένει στη θέση
του ή
Παραλλαγές:
β) εισέρχεται στην επιθετική περιοχή και με περιορισμό
χρόνου διεξάγεται παιχνίδι 2V1
Όταν ο χαφ προσπεράσει τον προσωπικό του αντίπαλο,
τότε στην επόμενη ζώνη μπαίνει ένας δεύτερος αμυντικός
Εάν κλέψει τη μπάλα κάποιος αμυντικός προσπαθεί να για να παιχτεί παιχνίδι 2V2.
βγει στην ¨κόντρα¨ και να διαπεράσει τη γραμμή του
επιτιθεμένου.
Σημείωση: Το παιχνίδι διεξάγεται για 2-3 λεπτά με σκοπό
την επίτευξη υψηλής έντασης και ρυθμού, (80-90% της
Μ.Κ.Σ).Απαιτείται ρυθμός και συνεχής ροή. Διάλειμμα 1΄
μεταξύ των επαναλήψεων. Συνιστώνται 2-3 σετ των (4-5
επαναλήψεων) ανάλογα με το επίπεδο Copyright
και την©περίοδο
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26. 1V1 για τους πλάγιους παίκτες και τους παίκτες
της μεγάλης περιοχής

Στόχος: Η βελτίωση στο οδήγημα κοντά στη
πλάγια γραμμή και στην πραγματοποίηση
σέντρας υπό την πίεση ενός αμυντικού, καθώς
και η βελτίωση στο σκοράρισμα υπό πίεση.
Περιγραφή:
Όπως φαίνεται στο σχήμα, ο προπονητής
μεταβιβάζει τη μπάλα μπροστά από τον μπλε
παίκτη που ακολουθείται από ένα κίτρινο
αμυντικό. Ο μπλε προσπαθεί να οδηγήσει τη
μπάλα κοντά στη γραμμή του άουτ και να
συντονιστεί με τον συμπαίκτη του που κινείται
στη μεγάλη περιοχή ενώ πιέζεται από έναν
αντίπαλο.
Σημείωση:
Η
άσκηση
μπορεί
να
χρησιμοποιηθεί για εξάσκηση στην ταχύτητα .
Προτείνονται 3-4 σετ των 5-6 επαναλήψεων
των 20-25 μέτρων ,ανάλογα με το επίπεδο και
την ηλικία των παικτών (για ηλικίες
μεγαλύτερες των 14 ετών)

Προπονητικές υποδείξεις:
Ταχύτητα εκκίνησης
Υποδοχή κατεύθυνσης
Γρήγορο οδήγημα
Συντονισμός και επικοινωνία μεταξύ των
επιθετικών
Ξεμαρκάρισμα και κίνηση στο σωστό χρόνο
Τελείωμα με μία επαφή
Αμυντική τοποθέτηση και αντίδραση στην
κίνηση του επιθετικού
Προσπάθεια αποφυγής εκτέλεσης της σέντρας
Παραλλαγές:
Μέσα στη μεγάλη περιοχή μπορεί να υπάρχουν
2 ζευγάρια παικτών (2V2) που μαρκάρονται με
man to man
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27. 1V1 σε κύκλο με μετάβαση
Στόχος: Παιχνίδι κατοχής με περιορισμό
επαφών και συνεργασία με στηρίγματα για τον
επιθετικό και άμεση επιθετική μετάβαση του
αμυντικού εναντίον περισσοτέρων αντιπάλων.
Περιγραφή:
Ο μπλε παίκτης κινείται μέσα στον κύκλο με 2
επαφές της μπάλας και συνεργάζεται με τους
παίκτες –στηρίγματα ώστε να κρατήσουν την
κατοχή της μπάλας.Τα στηρίγματα παίζουν με 1
επαφή . Όταν ο κόκκινος αμυντικός κερδίσει τη
μπάλα τότε την οδηγεί προς την περιφέρεια του
κύκλου και ντριμπλάρει όποιον αμυντικό βρει
στην πορεία του.Έτσι το παιχνίδι εξελίσσεται σε
1V1 ή 1V2 προς τη γραμμή του κύκλου.
Σημείωση: Το παιχνίδι διαρκεί από 30΄΄-1 λεπτό
και ζητάμε υψηλή ταχύτητα.Το διάλειμμα
διαρκεί 30΄΄-2΄ανάλογα με το επίπεδο των
παικτών. Εκτελούνται
2 σετ των 4-6
επαναλήψεων για κάθε εσωτερικό παίκτη. Το
Δσετ είναι 3-5 λεπτά

Προπονητικές υποδείξεις:
➢Αλλαγή κατεύθυνσης – ξεμαρκάρισμα
➢Υποδοχή κατεύθυνσης μακριά από τον
προσωπικό αντίπαλο
➢Ακρίβεια μεταβίβασης
➢Γρήγορο σκανάρισμα του χώρου
➢Οδήγημα μπάλας και ντρίμπλα
➢Συνεργασία αμυντικών εναντίον ενός
επιθετικού
Παραλλαγές:
Η άσκηση πραγματοποιείται με υποχρεωτικά 5
επαφές για τον εκάστοτε παίκτη κάτοχο της
μπάλας, ενώ οι εξωτερικοί παίκτες είναι
ουδέτεροι. Έτσι δίνεται έμφαση περισσότερο
στο κράτημα της μπάλας και λιγότερο στο
ρυθμό μέσω μεταβιβάσεων.
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28. 1V1 μετά από υποδοχή κατεύθυνσης 180ο και
εξέλιξη σε 1V2

Στόχος: Η ταχύτητα υποδοχής κατεύθυνσης
180ο , η ταχύτητα οδηγήματος, και η γρήγορη
λήψη απόφασης για επιλογή τρόπου αποφυγής
αντιπάλων
Περιγραφή: Όπως φαίνεται στην εικόνα ο
κίτρινος παίκτης βρίσκεται με τη πλάτη προς
την εστία και δέχεται τη μπάλα από τον μπλε
παίκτη που βρίσκεται μπροστά του.
Ταυτόχρονα ξεκινά ο άλλος μπλε παίκτης που
αμύνεται μπροστά στην εστία. Έτσι ο κίτρινος
παίκτης προσπαθεί να γυρίσει γρήγορα με τη
μπάλα και να προλάβει να παίξει 1V1 και όχι
1V2.Ο χώρος της άσκησης ρυθμίζεται ανάλογα
με το επίπεδο και την ηλικία των παικτών.
Σημείωση: Η άσκηση βελτιώνει την ταχύτητα
εκκίνησης (αμυντικός παίκτης) και την
ταχυδύναμη . Για αυτό για διάρκεια άσκησης 610΄΄ απαιτείται διάλειμμα τουλάχιστον 1-2
λεπτά. Ο όγκος εξαρτάται από το στόχο και την
ηλικία. Συνιστώνται 3-5 σετ X (5-6)
επαναλήψεις. Δσετ: 3-5 λεπτά

Προπονητικές υποδείξεις:
Κίνηση προς τη μπάλα πριν την υποδοχή
Διερεύνηση χώρου και περιφερική όραση του
επιθετικού για συνεχή οπτική πληροφόρηση
κατά τη διάρκεια της άσκησης
Συνεργασία αμυντικών για μαρκάρισμα και
κάλυψη
Τελείωμα με διαφορετικές ντρίμπλες
Εύρεση χώρου για σουτ
Παραλλαγές:
Ο κίτρινος παίκτης ξεκινά από την πλάγια
γραμμή, οπότε η προσέγγισή του στην εστία
γίνεται υπό διαφορετική γωνία και
δυσκολότερες συνθήκες.
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29. 1v1+3 στηρίγματα και τελείωμα σε 1V2
Στόχος: Η βελτίωση στην διατήρηση της μπάλας
εναντίον προσωπικού αντιπάλου, η διεκδίκηση της
μπάλας και η μετάβαση με παιχνίδι 1V2 και
τελείωμα προς την εστία.
Περιγραφή:
Οι παίκτες τοποθετούνται όπως φαίνεται στο σχήμα.
Οι διαστάσεις του τριγώνου εξαρτώνται από το
επίπεδο και την ηλικία των αθλητών. Ο κίτρινος
παίκτης με μεταβιβάσεις και έχοντας 2-3 επαφές με
τη μπάλα συνεργάζεται με τους παίκτες –
στηρίγματα που βρίσκονται στις κορυφές του
τριγώνου με σκοπό τη διατήρησή της. Όταν ο μπλε
παίκτης κλέψει τη μπάλα επιτίθεται προς την εστία.
Μπροστά στην εστία βρίσκεται ένας αμυντικός . Έτσι
η επίθεση καταλήγει με συσχετισμό 1V2 προς την
εστία.
Σημείωση: Η διάρκεια της άσκησης καθορίζει το
στόχο της φυσικής κατάστασης. Για προπόνηση
αντοχής συνιστάται 30΄΄-1΄ διάρκεια άσκησης με
30΄΄-2 ΄διάλειμμα ανάλογα με το επίπεδο της
προπονητικής κατάστασης του αθλητή. Εκτελούνται
2-3 σετ με 5-6 επαναλήψεις.Δ σετ: 3-5 λεπτά

Προπονητικές υποδείξεις:
Υποδοχή κατεύθυνσης για άμεσο παιχνίδι
Δημιουργία χώρου και ξεμαρκάρισμα στο σωστό
χρόνο
Τοποθέτηση και επανατοποθέτηση αμυντικού
Τζαρτζάρισμα και πίεση στις ενέργειες του
επιθετικού
Γρήγορη επιθετική μετάβαση και εύρεση χώρου για
τελείωμα της φάσης
Ντρίμπλα και από τις 2 πλευρές
Παραλλαγές:
Αρχικά δεν τοποθετούμε αμυντικό μπροστά στην
εστία,ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ευκολία.
Όταν ο μπλε παίκτης κλέψει τη μπάλα μπορεί να
συνεργαστεί με ένα από τα στηρίγματα που
βρίσκονται προς την πλευρά της εστίας.Έτσι γίνεται
παιχνίδι 2V1 ή 2V2.
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30. Από το 1V1 στο 1V2 και 2V2 στη φάση
μετάβασης
Στόχος: Η αντιμετώπιση 2 σχεδόν ταυτόχρονων
μονομαχιών υπό διαφορετικές γωνίες και η αμυντική
μετάβαση με τη βοήθεια συμπαίκτη (2V2)
Περιγραφή:
Οι παίκτες βρίσκονται τοποθετημένοι όπως φαίνεται στο
σχήμα. Οι διαστάσεις του χώρου εξαρτώνται από το
επίπεδο και την ηλικία των παικτών. Ο πλάγιος μπλε
παίκτης μεταβιβάζει τη μπάλα στο χώρο, εκεί που κινείται
με ταχύτητα ο κόκκινος παίκτης που υποδέχεται τη
μπάλα. Ταυτόχρονα ένας δεύτερος μπλε παίκτης πιέζει
μετωπικά τον κόκκινο παίκτη. Ο κόκκινος παίκτης
προσπαθεί να διαπεράσει με τη μπάλα τη γραμμή της
ζώνης 1.Εάν κλέψουν τη μπάλα οι μπλε παίκτες τότε
πραγματοποιείται μετάβαση με έναν επιπλέον κόκκινο
παίκτη να βγαίνει για να βοηθήσει τον συμπαίκτη
του.Έτσι πραγματοποιείται παιχνίδι 2V2 με σκοπό να
περάσει η μπλε ομάδα τη γραμμή της ζώνης 2.
Σημείωση:
Η άσκηση αυτή μπορεί να βελτιώσει την ταχύτητα, την
επιτάχυνση και την επιβράδυνση με και χωρίς μπάλα. Η
ένταση πρέπει να είναι 100% ,οπότε το διάλειμμα της
άσκησης θα πρέπει να είναι σχετικά μεγάλο (από 2-3
λεπτά).Εάν η άσκηση έχει ως σκοπό τη βελτίωση της
αντοχής θα πρέπει να επιδιωχθεί η συνέχεια της άσκησης
με παιχνίδι 2V2.

Προπονητικές υποδείξεις:
Έμφαση στην ταχύτητα ενέργειας (υποδοχή ,ντρίμπλα)
Προσποίηση και αλλαγές κατεύθυνσης
Πάρτε γρήγορη απόφαση για τον τρόπο διαπέρασης των
αμυντικών
Γρήγορη αμυντική μετάβαση
Αμυντική συμπεριφορά και συνεργασία 2 αμυντικών σε
φάση μετάβασης
Επιθετική μετάβαση και συνεργασία 2 επιθετικών

Παραλλαγές:
Η τροποποίηση των γωνιών προσέγγισης των 2
αμυντικών δίνει διαφορετικές εκδοχές διαπέρασης των
αμυντικών
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31. 1V2 σε 3 εστίες (οι αμυντικοί σε υπεραριθμία ).
Στόχος: Η βελτίωση στις συνεχείς μονομαχίες
(υπεραριθμία αμυντικών)
Περιγραφή:
Χωρίζουμε τους παίκτες σε ομάδες των 3
παικτών και σε κατάλληλο χώρο τοποθετούμε 3
εστίες με κώνους. Όποιος παίκτης έχει τη
μπάλα προσπαθεί να περάσει μέσα από τις
εστίες όσες περισσότερες φορές μπορεί. Εάν
χάσει τη μπάλα προσπαθεί να την ανακτήσει
πάλι αφού γίνεται αμυντικός. Ποιος παίκτης θα
περάσει με τη μπάλα μέσα από τις εστίες
περισσότερες φορές;
Σημείωση: Διάρκεια άσκησης 30΄΄-1 λεπτό.
Πραγματοποιούνται 9 επαναλήψεις όπου κάθε
παίκτης έχει αρχικά τη μπάλα στα πόδια του
στις 3 από αυτές. Η άσκηση μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της αντοχής σε
παιδιά μεγαλύτερα των 16 ετών και για
ενήλικες. Επειδή είναι αναερόβια θα πρέπει να
υπάρχει μεγάλο διάλειμμα για ανάκαμψη (1-2
λεπτά ανάλογα το επίπεδο).

Προπονητικές υποδείξεις:
Συνεχείς προσποιήσεις και αλλαγές
κατεύθυνσης με μπάλα
Περιφερική όραση
Συνεργασία στο μαρκάρισμα
Απομάκρυνση μπάλας μακριά από τους
αμυντικούς
Παραλλαγές:
Αντί για εστίες μπορούμε να δημιουργήσουμε
μικρούς κυκλικούς χώρους όπου θα πρέπει να
μπει ο παίκτης κάτοχος της μπάλας

Copyright © 2021 Ευάγγελος Μ. Μπεκρής - All Rights Reserved

1V2 σε 3 εστίες (οι αμυντικοί σε υπεραριθμία).

Copyright © 2021 Ευάγγελος Μ. Μπεκρής - All Rights Reserved

32. Από το 1V1 στο 1V3 με αναπάντεχη είσοδο
αμυντικών

Στόχος: Η βελτίωση του κρατήματος της μπάλας Προπονητικές υποδείξεις:
απέναντι σε περισσότερους αντιπάλους, η ανάπτυξη
της περιφερικής όρασης
αναπάντεχων καταστάσεων

και

η

αντιμετώπιση Προστασία μπάλας

Περιγραφή:

Όπως φαίνεται στο σχήμα δύο παίκτες βρίσκονται μέσα στον
κύκλο. Ο προπονητής μεταβιβάζει τη μπάλα στον μπλε
παίκτη. Εκείνος προσπαθεί να τη κρατήσει όσο μπορεί στην
κατοχή του ενώ σε τακτά χρονικά διαστήματα (όποτε ορίζει ο
προπονητής) μπαίνουν ένας – ένας και οι άλλοι 2 παίκτες.
Έτσι το παιχνίδι εξελίσσεται σε 1V3 και τότε ο παίκτης που
έχει τη μπάλα προσπαθεί να διαπεράσει τη γραμμή του
κύκλου. Μετά μπαίνουν οι άλλοι παίκτες με τον κόκκινο να
κρατά τη μπάλα και τους μπλε να μαρκάρουν.

Σημείωση:

Η διάρκεια της άσκησης εξαρτάται από τον στόχο που ζητάμε
σε σχέση με τη φυσική κατάσταση. Έτσι όταν έχουμε ως
στόχο την αναερόβια αντοχή, προσπαθούμε να
διατηρήσουμε την άσκηση από 20΄΄-1΄. Γι΄ αυτό εάν χαθεί η
μπάλα από τον κάτοχο της μπάλας, αμέσως δίνουμε άλλη.
Συνιστώνται 6-8 επαναλήψεις σε 2-3 σετ,με διάλειμμα/επαν=
40΄΄-2΄.Δ/σετ=5 λεπτά

Τοποθέτηση σώματος κάθετα προς τον αμυντικό
Απομάκρυνση μπάλας από αντίπαλο
Άνοιγμα χεριών για προστασία της μπάλας
Περιφερική όραση, σκανάρισμα χώρου του παίκτη που κρατά
τη μπάλα
Προσποίηση και αλλαγή κατεύθυνσης με τη μπάλα
Πίεση συντονισμένη –συνεργασία αμυντικών

Παραλλαγές:
Η είσοδος των αμυντικών παικτών μπορεί να γίνει για λίγα
δευτερόλεπτα και ο αριθμός τους μπορεί να αλλάζει (ώστε να
είναι πάντα μέσα 2 αμυντικοί μόνο).Έτσι διαφοροποιείται η
δυσκολία και η ένταση της άσκησης.
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33. 1V3 με αναπάντεχες μονομαχίες και μετάβαση
σε 3V3

Στόχος: Η γρήγορη προσαρμογή σε αναπάντεχες και
διαδοχικές καταστάσεις 1V1 έως 1V3
υπό
διαφορετικές γωνίες προσέγγισης και η γρήγορη
μετάβαση σε υποομαδικό παιχνίδι
Περιγραφή:
Οι παίκτες τοποθετούνται όπως φαίνεται στο σχήμα.
Ο μπλε παίκτης προσπαθεί να περάσει με τη μπάλα
μέσα στη ζώνη που βρίσκεται απέναντί του. Ο
προπονητής δίνει σήμα ταυτόχρονα ή σταδιακά σε 3
διαφορετικούς κίτρινους παίκτες κάθε φορά να
μπουν στο γήπεδο και να προσπαθήσουν να πάρουν
τη μπάλα. Εάν τα καταφέρουν προσπαθούν να
περάσουν τη μπάλα στη γραμμή που υπάρχουν οι
μπλε παίκτες, εκ των οποίων 2 βοηθούν το
συμπαίκτη τους στο αμυντικό παιχνίδι.
Σημείωση: Ανάλογα με την εξέλιξη του παιχνιδιού
αλλάζουν οι επιβαρύνσεις. Οι ομάδες των
αμυντικών αριθμούνται. Έτσι το σήμα στους παίκτες
μπορεί να δοθεί με αριθμούς πίσω από τον μπλε
παίκτη.(οπτικό ερέθισμα)

Προπονητικές υποδείξεις:
Ζητήστε ταχύτητα (κινητική και νοητική) στον παίκτη
που αρχικά έχει τη μπάλα.
Εισάγετε τους αμυντικούς παίκτες προοδευτικά για
να υπάρξει αντίστοιχη προσαρμογή.
Οι αμυντικοί παίκτες πρέπει να πιέσουν αλλά και να
καλύψουν τον συμπαίκτη τους.
Ο επιθετικός παίκτης μόλις χάσει τη μπάλα πιέζει
τον κάτοχό της.
Οι συμπαίκτες του μπλε παίκτη πρέπει να παίξουν
πιθανόν με αριθμητική ολιγαριθμία μόλις χαθεί η
μπάλα.
Παραλλαγές:
Οι κίτρινοι παίκτες μόλις κερδίσουν τη μπάλα
παίζουν με 1-2 επαφές, ενώ μόνο ένα παίκτης των
μπλε βοηθά στην εξέλιξη της φάσης (3V2)
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34. (1V3)X2. Η αποφυγή 3 αντιπάλων σε 2 ζώνες
Στόχος: Η βελτίωση της αποφυγής των Προπονητικές υποδείξεις:
αντιπάλων
σε
συνθήκες
αμυντικής
Ταχύτητα οδηγήματος της μπάλας,
υπεραριθμίας.
προσποίηση, αλλαγή ρυθμού
Περιγραφή: Όπως φαίνεται στο σχήμα ο
κίτρινος παίκτης οδηγεί τη μπάλα ενώ Εφαρμογή διαφορετικών ειδών ντρίμπλας
ταυτόχρονα
τον
προσεγγίζουν
από Αποφυγή αντιπάλου και από τις 2 πλευρές
διαφορετικές γωνίες 3 αμυντικοί. Εκείνος
προσπαθεί να προλάβει τους 2 αμυντικούς που Προσέγγιση αμυντικού με στόχο την διατήρηση
έρχονται από το πλάι και να παίξει μόνο με τον απόστασης ,την πρόβλεψη και την
αντίπαλο που έρχεται μετωπικά μπροστά του καθυστέρηση των ενεργειών του επιθετικού.
(1V1).Αν δεν τα καταφέρει κοιτάζει τον Τοποθέτηση αμυντικού ανάλογα με τη θέση
διαθέσιμο
χώρο
και
προσπαθεί
με των άλλων 2 αμυντικών
προσποιήσεις και αλλαγή ρυθμού να βρει το
χώρο να διεισδύσει στην πρώτη ζώνη. Κατά τον Παραλλαγές:
ίδιο τρόπο προσπαθεί να φτάσει στη δεύτερη Διαφορετική προσέγγιση των 3 αμυντικών προς
ζώνη αντιμετωπίζοντας άλλους αμυντικους.
τον επιθετικό (αντίστροφο τρίγωνο),ώστε να
Σημείωση: Η άσκηση αυτή βελτιώνει την υπάρχουν 2 αμυντικοί μπροστά και διαγώνια
περιφερική όραση του κάτοχου της μπάλας, τη και ένας πίσω από αυτόν σε απόσταση 4-5 μ.
λήψη απόφασης, καθώς και την επιτάχυνση και
επιβράδυνση έχοντας τη μπάλα στα πόδια του.
Παράλληλα βελτιώνει την ταχύτητα των 2
αμυντικών που κινούνται πλάι του.
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35. Εκπαίδευση του κεντρικού χαφ στο 1V1
Στόχος: Η εξάσκηση σε μονομαχίες στην κεντρική
ζώνη και η συμμετοχή στην επιθετική μετάβαση.
Περιγραφή:
Οι ποδοσφαιριστές χωρίζονται σε 3 ζώνες, όπως
φαίνεται στην εικόνα. Οι μπλε παίκτες πρέπει να
συνδυαστούν και να περάσουν τη μπάλα από τη μία
πλάγια ζώνη στην άλλη αφού υποχρεωτικά αυτή
περάσει από τον κεντρικό παίκτη . Στην περίπτωση
που η μπάλα κερδηθεί από τους κίτρινους παίκτες
τότε πραγματοποιείται επιθετική μετάβαση και ο
κίτρινος κεντρικός παίκτης μπαίνει στην περιοχή της
εστίας για να σκοράρει ή να συνεργαστεί με τον
συμπαίκτη του (2V2)
Σημείωση: Η άσκηση έχει υψηλή ένταση για τους
κεντρικούς παίκτες. Συνιστώνται 6-8 επαναλήψεις
των 3 λεπτών με διάλειμμα 2-3 λεπτά.

Προπονητικές υποδείξεις:
Ατομικό ξεμαρκάρισμα
Προσποίηση και αλλαγή κατεύθυνσης με πλάτη στον
αντίπαλο για να γυρίσει ο κεντρικός με μέτωπο προς
την εστία
Συνεργασία 2 ατόμων στην επίθεση (δημιουργία
χώρου ,1-2)
Δημιουργία πλάτους και build up από τους παίκτες
των πλάγιων ζωνών
Γρήγορη ατομική τακτική συμπεριφορά στην αλλαγή
κατοχής της μπάλας.
Τριγωνική διάταξη επιτιθεμένων με τη βοήθεια του
κεντρικού μέσου.

Παραλλαγές:
Στην κάθε πλάγια ζώνη προστίθεται ένα ακόμη
κίτρινος παίκτης οπότε ο συσχετισμός των παικτών
σε αυτές γίνεται 2V2 .Έτσι η άσκηση αποκτά
μεγαλύτερη δυσκολία σε όλες τις ζώνες και το
παντού man to man.
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36. Αναπάντεχη επιλογή κατεύθυνσης στην επίθεση 1V1
με περιορισμό χρόνου και αντίδραση του αμυντικού.

Στόχος: Η αλλαγή λήψης απόφασης του Προπονητικές υποδείξεις:

επιθετικού στην κατεύθυνση που θα
ακολουθήσει στο 1V1 και η αντίδραση του Ταχύτητα ενέργειας
αμυντικού.
Προσποιήσεις
Περιγραφή:
Βελτίωση ειδών ντρίμπλας
Οι ποδοσφαιριστές παίζουν 1V1 στην κεντρική Κοψίματα μπάλας και αλλαγές κατεύθυνσης
ζώνη όπως φαίνεται στο σχήμα. Ο επιθετικός
προσπαθεί μέσα σε 10΄΄ να προσποιηθεί και να Περιφερική όραση
επιλέξει κατεύθυνση προς μία από τις τρεις Αντίδραση αμυντικού σε διαφορετικές
εστίες που βρίσκονται δεξιά – αριστερά και κατευθύνσεις του επιθετικού
εμπρός του. Εάν ο αμυντικός κλέψει τη μπάλα
Αλλαγή ταχύτητας απόφασης και επιλογής
επιτίθεται στην τέταρτη εστία.
κατεύθυνσης

Σημείωση:

Η άσκηση πρέπει να πραγματοποιηθεί με
μέγιστη ταχύτητα, επιτάχυνση και επιβράδυνση Παραλλαγές:
για να βελτιωθεί η ισχύς. Συνιστώνται 2-3 σετ Μπορεί να προστεθεί αμυντικός μπροστά από
των 5-8 επαναλήψεων για κάθε παίκτη.
τις 3 εστίες που δύναται να επιτεθεί ο
επιθετικός. Έτσι στο τελείωμα της άσκησης θα
υπάρξουν συνθήκες 1V1 ή 1V2.
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37. Κατεύθυνση προσπέρασης σε σχέση με την
κίνηση του συμπαίκτη.

Στόχος: Η επιλογή κατεύθυνσης της
προσπέρασης του αντιπάλου σε σχέση με
την κίνηση του συμπαίκτη
Περιγραφή:
Χωρίζουμε το γήπεδο σε 2 ζώνες και στην
κάθε μία υπάρχουν 2 αντίπαλοι (1V1) όπως
φαίνεται στο σχήμα. Ο παίκτης που έχει τη
μπάλα πρέπει να περάσει την λευκή
γραμμή και να εισέλθει με τη μπάλα στην
άλλη ζώνη. Όμως η πλευρά διείσδυσης θα
εξαρτηθεί από τη κίνηση του συμπαίκτη
του και θα είναι αντίθετη, όπως φαίνεται
στο σχήμα. Εάν τη μπάλα την κερδίσουν οι
αμυντικοί τότε προσπαθούν να σκοράρουν
σε μία από τις 2 μικρές εστίες (2V2)
Σημείωση: Η επιβάρυνση της άσκησης
εξαρτάται από τη διάρκεια που θα
προκύψει εξαιτίας της αλλαγής της κατοχής
της μπάλας .

Προπονητικές υποδείξεις:
Περιφερική όραση με ταυτόχρονο κράτημα
της μπάλας
Αλλαγή ρυθμού
Εξάσκηση σε διαφορετικές ντρίμπλες
Μετάβαση
Αμυντική και επιθετική συνεργασία 2
παικτών.
Παραλλαγές:
Η είσοδος ενός επιπλέον αμυντικού στη
δεύτερη ζώνη μετά την είσοδο του
επιτιθέμενου με τη μπάλα μέσα σε αυτή
δημιουργεί μία συνθήκη 2V3 στο παιχνίδι .
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Κατεύθυνση προσπέρασης σε σχέση με την κίνηση του
συμπαίκτη.
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Λίγα λόγια για το βιβλίο «Η προπόνηση 1V1 στο
στο σύγχρονο ποδόσφαιρο»
Το βιβλίο αυτό έρχεται για να διευρύνει τους τρόπους εκπαίδευσης των
ποδοσφαιριστών μέσα από στοχευμένες ασκήσεις 1V1 και τις παραλλαγές τους.
Η σύντομη και η περιεκτική θεωρία του, η εκτενής περιγραφή όλων των
ασκήσεων με υποδείξεις, διαγράμματα και βίντεο – animations δίνουν τη
δυνατότητα στους προπονητές να παρουσιάσουν και να διδάξουν στους
ποδοσφαιριστές τους με σαφήνεια τη θεωρία και την πράξη των μονομαχιών.
Οι διαφορετικές εκδοχές προπόνησης του 1V1 και οι σκοποί που εξυπηρετούν
θα βοηθήσουν τους προπονητές να διακρίνουν το ευρύ φάσμα της προπόνησης
των μονομαχιών και θα τους δώσει ιδέες για να σχεδιάσουν νέες.
Το βιβλίο αναφέρεται σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες (από 9 ετών και άνω)
καθώς και στους ενήλικες ποδοσφαιριστές όλων των επιπέδων. Μέσα από τις
σελίδες του ο προπονητής θα εμπλουτίσει το καθημερινό του ασκησιολόγιο και
θα βελτιώσει τις φυσικές, αντιληπτικές, τεχνικές και τακτικές ικανότητες των
ποδοσφαιριστών του . Επιπλέον θα κάνει την προπόνηση 1V1 αποτελεσματική
και προκλητική για τους παίκτες του και θα συνδυάσει τη διασκέδαση με τη
μάθηση και τον ανταγωνισμό.
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