
1 
Τςιϊλθσ  Σάκθσ-Χερίδθσ Γιϊργοσ 

ΣΑΚΣΙΚΗ  ΣΟ 

ΤΓΥΡΟΝΟ 

ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ 
 

 

 ΣΤΛ  

 ΤΣΘΜΑΣΑ  

 ΣΑΚΣΙΚΘ 
 ΜΟΡΦΕ ΣΑΚΣΙΚΘ 

 ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΤ 

 ΕΠΙΘΕΣΙΚΘ ΣΑΚΣΙΚΘ-ΕΠΙΘΕΣΙΚΕ ΣΡΑΣΘΓΙΚΕ 

 ΟΙ 4 ΦΑΕΙ ΣΟΤ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΤ 

 ΣΑΕΙ ΣΑΚΣΙΚΘ 

 

 

 ΕΙΘΓΘΣΘ  

 ΣΙΩΛΘ ΑΚΘ (ΠΡΟΠΟΝΘΣΘ UEFA PRO) 

 ΠΑΡΟΤΙΑΘ 

 ΧΕΡΙΔΘ ΓΙΩΡΓΟ  (ΠΡΟΠΟΝΘΣΘ UEFA PRO)  

 

 



2 
Τςιϊλθσ  Σάκθσ-Χερίδθσ Γιϊργοσ 

 1. ΚΑΘΟΡΙΜΟ (ΣΤΛ) ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΤ  

 τυλ παιχνιδιοφ μιασ ομάδασ είναι ο τρόποσ με τον οποίο παίηει ςτο γιπεδο. Κατά κάποιο τρόπο, μπορεί να 

παρουςιαςτεί ωσ το «ςιμα κατατεκζν» τθσ ομάδασ. Μποροφμε ακόμθ και να μιλιςουμε για ζνα ςυγκεκριμζνο 

τρόπο ςκζψθσ που επιβάλετε από τον προπονθτι με βάςθ τθ προςωπικι του εμπειρία ι τθ δικι του 

ποδοςφαιρικι κουλτοφρα(Scolari,Hiddink,Wenger,Sacchi,Cruyff, κλπ) που είναι πάντα προςαρμοςμζνθ ςτθν 

αξία των ποδοςφαιριςτϊν που ζχει ςτθ διάκεςι του.  

Αλλά ο τρόποσ παιχνιδιοφ ίςωσ είναι αποτζλεςμα τθσ τακτικισ που επιδιϊκει μια ομάδα να ακολουκιςει (AFC 

AJAX Amsterdam, A.J. Auxerre, F.C.Nantes, Atlantique, ι A.C Milan), ι ίςωσ να είναι αποτζλεςμα τθσ 

ποδοςφαιρικισ κουλτοφρασ μια χϊρασ (πχ. Brazil, Germany, England, Sweden ι Cameroon).  

 Αυτόσ ο τρόποσ παιχνιδιοφ ξεκινά απ’ το ςφςτθμα του παιχνιδιοφ & τθ ςυγκεκριμζνθ οργάνωςθ τθσ ομάδασ, 

ζτςι θ κίνθςθ των παικτϊν εξαρτάται απ’ το ςφςτθμα παιχνιδιοφ που ζχει επιλεγεί.  

 το ποδόςφαιρο υψθλισ ποιότθτασ, το ςφςτθμα παιχνιδιοφ & οι κινιςεισ τακτικισ ίςωσ να διαφζρουν από 

παιχνίδι ςε παιχνίδι, ι ακόμθ μζςα ςτον ίδιο αγϊνα. 

ΚΑΘΟΡΙΜΟ  ΣΤΛ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΤ  (Παράγοντεσ που μασ κακορίηουν  το ςτυλ, βλζπουμε ςτον παρακάτω πίνακα) 

ΟΡΓΑΝΩΘ 
ΟΜΑΔΑ

(Κατανομι αμυντικϊν & 
επικετικϊν κακθκόντων ςε 

κάκε ζναν ατομικά & ςε 
κάκε γραμμι παιχνιδιοφ & 
τισ ςχζςεισ μεταξφ κζςεων 

& γραμμϊν)

ΣΡΑΣΘΓΙΚΕ ΣΟΤ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΤ
(Κακοριςμόσ τρόπου ανάπτυξθσ  & άμυνασ ομάδασ)

(Τακτικά ςτοιχεία που είναι εξειδικευμζνα ςτο παιχνίδι)
Κακορίηουν το ςφςτθμα  του παιχνιδιοφ, τθν οργάνωςθ τθσ ομάδασ ςτισ επικετικζσ 
& αμυντικζσ φάςεισ του παιχνιδιοφ & υλοποιοφνται ατομικά ι ομαδικά εξαρτϊνται 

από τθν κζςθ τθσ ομάδασ ςτο παιχνίδι & απ’ τθν κατάςταςθ του παιχνιδιοφ.
Ρ.χ. Επικετικζσ ςτρατθγικζσ:Ρραγματοποίθςθ μακρινϊν μεταβιβάςεων ςτουσ 
επικετικοφσ οι οποίοι ζχουν ςτιριξθ απ’ τουσ παίκτεσ τθσ μεςαίασ γραμμισ .-ι 

πλαγιοκόπθςθ & πζραςμα πίςω απ’ τθν αμυντικι γραμμι των αντιπάλων.- Κλπ.
Αμυντικζσ ςτρατθγικζσ:Ρίεςθ ςτο κζντρο του γθπζδου ι οι αμυνόμενοι βγαίνουν α’ 

αντιμετωπίςουν  «ψθλά» τουσ επιτικζμενουσ 

ΑΤΟΜΙΚΗ & ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ 
ΡΑΙΚΤΩΝ

Ο όροσ αναφζρεται ςτθν κίνθςθ τθσ ομάδασ  ςαν μια ολικι & 
ςυντονιςμζνθ  αλλαγι κζςεων & παικτϊν ςτο γιπεδο, βαςιςμζνθ ςτθν 

επικετικι & αμυντικι ςτρατθγικι παιχνιδιοφ θ οποία επιτρζπει 
παραλλαγζσ ςτθν ανάπτυξθ του παιχνιδιοφ & ςτθν οργάνωςθ τθσ ομάδασ 

ςτο παιχνίδι. π.χ. αλλαγι από 4-4-2 ςε 3-4-3

ΧΕΔΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΤ  

(ςτρατθγικι για κάκε 
παιχνίδι ξεχωριςτά)

ΤΣΘΜΑ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΤ 

(θ αρχικι διάταξθ των 
παικτϊν-ο αρικμόσ  των 
παικτϊν ςτισ γραμμζσ 
παιχνιδιοφ & θ κζςθ 

τουσ ςτο γιπεδο 
εφαρμόηοντασ πιο 

αποτελεςματικά τθν 
τακτικι μασ 

ςυμπεριφορά) 
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ΓΙΑΦΟΡΑ ΣΤΛ  ΠΑΙΥΝΙΓΙΟΤ 

ΔΠΙΘΔΣΙΚΑ ΣΤΛ 

 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΚΤΙΣΙΜΟ ΡΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ι ΡΟΔΟΣΦΑΙΟ ΚΑΤΟΧΗΣ. 

 ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΙΧΝΙΔΙ. 

 ΡΑΙΧΝΙΔΙ  ΑΝΤΕΡΙΘΕΣΗΣ. 

 ΟΛΟΚΛΗΩΤΙΚΟ ΡΟΔΟΣΦΑΙΟ 

 

ΣΤΛ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΤ ΜΕ  ΕΘΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ 

 ΒΕΤΑΝΙΚΟ 

 ΛΑΤΙΝΙΚΟ 

 ΝΟΒΗΓΙΚΟ ΣΤΥΛ 

 ΝΟΤΙΟΑΜΕΙΚΑΝΙΚΟ 

 ΑΦΙΚΑΝΙΚΟ 

 

 

 2.ΤΣΗΜΑΣΑ  

 ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΤΣΘΜΑ 

 Είναι θ αρχικι διάταξθ (το ςτιςιμο) των  παικτϊν ςτο γιπεδο, δθλ. ο αρικμόσ των παικτϊν ςτισ διάφορεσ 

γραμμζσ παιχνιδιοφ (άμυνα, κζντρο, επίκεςθ) & θ κζςθ τουσ ςτο γιπεδο.  Π.χ.    

 1-4-4-2 / 1-4-3-3 /1-4-3-1-2 / 1-4-1-3-2 / 1-3-5-2 / 1-3-4-3  κ.λπ.  

 Σο ςφςτθμα πρζπει πάντα να προςαρμόηεται ςε εκείνα τα ςτοιχεία που ανεβάηουν τθν ποιότθτα των 

παικτϊν τθσ ομάδασ  

 Σο ςφςτθμα πρζπει να είναι ευζλικτο και ςυμμετρικό, οι αρικμοί δεν παίηουν τόςο ςθμαντικό ρόλο .  

1-4-4-2 Μπωλ     1-4-4-2  ΡΟΜΒΟ   
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1-4-3-3 V     1-4-3-3 (Λ) 

 

1-4-2-3-1      1-3-4-3 επζεία ή ιίκπεξν 
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1-3-5-2  επζεία ή ιίκπεξν  1-5-3-2 

 
 

3.ΣΑΚΣΙΚΗ  
 

 Τακτικι είναι όλεσ οι προγραμματιςμζνεσ (ςχεδιαςμζνεσ) αγωνιςτικζσ ενζργειεσ & κινιςεισ (ατομικζσ- 
υποομαδικζσ - ομαδικζσ) που εκτελοφνται  κατά τθν διάρκεια του αγϊνα δθλ. τρόποσ με τον οποίο μια 
ομάδα αγωνίηεται μζςα ςτο γιπεδο. 

 Εκπαίδευςθ τακτικισ ςθμαίνει αναλυτικι και λεπτομερι εργαςία. 
 Στο ποδόςφαιρο υψθλϊν απαιτιςεων θ λεπτομζρεια κάνει τθ διαφορά. 
 Οι προπονθτζσ πρζπει να γνωρίηουν τισ δυνατότθτεσ και αδυναμίεσ των παικτϊν τουσ και πωσ οι 

παίκτεσ τουσ κα εκπλθρϊςουν όςο το δυνατό καλφτερα  τα δυνατά τουσ ςθμεία, (επικετικά και 
αμυντικά) ςτο ςφςτθμα που κα χρθςιμοποιθκεί. 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΓΕΙΕΣ 
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΓΕΙΕΣ 

• Οι αγωνιςτικζσ ενζργειεσ είναι τα κλειδιά - οι διαδικαςίεσ - που χρθςιμοποιοφνται από τθν ομάδα με ςκοπό 
να ολοκλθρωκοφν οι προςπάκειζσ τθσ ςτθν άμυνα και ςτθν επίκεςθ.  

Οι αγωνιςτικζσ ενζργειεσ είναι αυτζσ που οδθγοφν τθν ομάδα ςτθν επιτυχία τζρματοσ ςτθν επίκεςθ ι ςτθν 

επανάκτθςθ τθσ κατοχισ τθσ μπάλασ ςτθν άμυνα.  

Επιμζρουσ φάςεισ μιασ επικετικισ ενζργειασ είναι: 

• Αγωνιςτικζσ ενζργειεσ αμζςωσ μετά τθν απόκτθςθ τθσ κατοχισ τθσ μπάλασ.  

•  Ανάπτυξθ του παιχνιδιοφ. 

•  Τελικζσ Ενζργειεσ (τελειϊματα)  

Σουτ/Κεφαλιά (αποτελεςματικότθτα)  

 
ΟΙ ΦΑΔΙ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ  
• ην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο  ζηελ πξνπόλεζε  δνθηκάδνπκε & δνπιεύνπκε ηελ ηαθηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ ζα 

αθνινπζήζνπκε ζην επόκελν παηρλίδη, θαζνξίδνληαο ηνπο πξνπνλεηηθνύο ζηόρνπο.  
ΣΖΝ ΣΑΚΣΗΚΖ ΣΖΝ  ΓΗΑΥΩΡΗΕΟΤΜΔ  Δ  ΓΤΟ ΦΑΔΗ 
• ΦΑΗ ΔΠΙΘΔΗ  (Οη ηαθηηθέο επηζεηηθέο ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη αηνκηθά – ππννκαδηθά – νκαδηθά κε ζθνπό 

ηελ επηηπρία ηέξκαηνο ή ηε δεκηνπξγία θάζεο)  
• ΦΑΗ ΑΜΤΝΑ (Οη ηαθηηθέο ακπληηθέο ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη ζε αηνκηθό επίπεδν ή απ’ όιε ηελ νκάδα κε 

ζθνπό ηελ απνθπγή ηέξκαηνο & ηελ επαλάθηεζε ηεο κπάιαο.)  
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Γηα λα αζρνιεζνύκε κε ηελ ηαθηηθή πξέπεη λα γλσξίδνπκε ηηο  
Βαζηθέο αξρέο παηρληδηνύ:  

• Δπίζεζεο  
• Άκπλαο  

Βαζηθέο  αξρέο παηρληδηνύ 

(ΑΣΟΜΙΚΟΤ-ΤΠΟΟΜΑΓΩΝ-ΟΜΑΓΙΚΟΤ 
• ΑΣΟΜΙΚΗ ΣΑΚΣΙΚΗ 

(Δλέξγεηεο πνπ εθηεινύληαη από έλαλ κόλν παίθηε) 
• ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΠΟΟΜΑΓΩΝ 

(Δλέξγεηεο πνπ εθδειώλνληαη από κηθξέο νκάδεο παηθηώλ) 
• ΟΜΑΓΙΚΗ ΣΑΚΣΙΚΗ 

(Δλέξγεηεο πνπ εθδειώλνληαη απ’ όιε ηελ νκάδα). 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ 
Ατομικι επικετικι τακτικι 
Γενικι (Για κάκε παίκτθ ανεξαρτιτωσ κζςθσ-ςε παιχνίδια 1V1, 
2V1 κ.ο.κ.)  
Ειδικι (αναλόγωσ των κζςεων π.χ. Σ/Φ , αμυντικοφσ, μζςουσ, 
επικετικοφσ)  
κοπόσ:  Επίτευξθ τζρματοσ. 

Ατομικι αμυντικι τακτικι 
Γενικι (Για κάκε παίκτθ ανεξαρτιτωσ κζςθσ-ςε παιχνίδια 1V1, 
1V2 κ.ο.κ.)  
Ειδικι (αναλόγωσ των κζςεων π.χ. Σ/Φ , αμυντικοφσ, μζςουσ, 
επικετικοφσ) 
κοπόσ: Κατάκτθςθ μπάλασ 

• Ζλεγχοσ τθσ μπάλασ 
• Οδιγθμα τθσ μπάλασ 
• Ντρίμπλα (προςπζραςθ) 
• Μεταβίβαςθ  
• Σζντρα-Σουτ-Ρλαςζ 
• Κεφαλιά 
• Ρροςφορά-Ξεμαρκάριςμα 

• Άμυνα εναντίον του αντίπαλου με μπάλα. 
• Άμυνα εναντίον του αντίπαλου χωρίσ μπάλα. 
• Άμυνα με υπαρικμία (παρεμπόδιςθ 

ςυνεργαςίασ)  
• Άμυνα με ιςαρικμία  
• Άμυνα με υπεραρικμία  
• Άμυνα με το κεφάλι 

ΣΑΚΣΙΚΘ ΤΠΟΟΜΑΔΩΝ 
Επικετικι τακτικι υποομάδων 
Γενικι (Για κάκε παίκτθ ανεξαρτιτωσ κζςθσ-ςε παιχνίδια 2V2, 
3V3, 3V4, 4V3 κ.ο.κ.) 
Ειδικι (Για τθν κάκε υποομάδα (γραμμι) χωριςτά-για 
διαφορετικζσ υποομάδεσ)  
κοπόσ: Επίτευξθ τζρματοσ.  

Αμυντικι τακτικι υποομάδων 
Γενικι (Για κάκε παίκτθ ανεξαρτιτωσ κζςθσ- ςε παιχνίδια 
2V2, 3V3, 3V4, 4V3 κ.ο.κ.)  
Ειδικι (Για τθν κάκε υποομάδα (γραμμι) χωριςτά-για 
διαφορετικζσ υποομάδεσ)  
κοπόσ: Επανάκτθςθ τθσ μπάλασ 

• Κατοχι μπάλασ 
• ¨1-2¨ μεταβίβαςθ 
• Ραράδοςθ παραλαβι μπάλασ. 
• Δθμιουργία & εκμετάλλευςθ χϊρου. 
• Αλλαγι κζςεων. 
• Οverlοping¨ (πζραςμα πίςω απ’ τθν πλάτθ) 
• Interlοping (πζραςμα μπροςτά απ’ τον παίκτθ 

Άμυνα χϊρου για τθν αντιμετϊπιςθ:  
• Άμυνα με υπαρικμία 
• Άμυνα με ιςαρικμία 
• Άμυνα με υπεραρικμία 
• Του αντιπάλου με μπάλα. 
• Των αντιπάλων κοντά ςτθν μπάλα. 
• Των αντιπάλων παικτϊν μακριά απ’ τθν μπάλα 

ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΤ 
Σα κεμζλια τθσ ομαδικισ τακτικισ 

ΕΠΙΘΕΘ  ΑΜΤΝΑ  

• Βάκοσ επικετικό. (Για άνετθ κυκλοφορία)  
• Ρλάτοσ επικετικό.  
• Κινθτικότθτα . 
• Αρικμθτικι υπεροχι. 
• Συνοχι γραμμϊν. 
• Διείςδυςθ, αιφνιδιαςμόσ & Αλλαγι ρυκμοφ. 
• Αυτοςχεδιαςμόσ.(Δθμιουργικζσ προςαρμοςτικζσ 

ικανότθτεσ παικτϊν )  
• Αλλαγι ςυμπεριφοράσ από επίκεςθ ςε άμυνα. 
• Επικοινωνία (οπτικι- λεκτικι-γλϊςςα του 

ςϊματοσ )! 

• Βάκοσ αμυντικό (για κάλυψθ). 
• Συγκζντρωςθ, προςανατολιςμόσ.  
• Ιςορροπία (διαγϊνια κάλυψθ)  
• Αρικμθτικι υπεροχι. 
• Συνοχι γραμμϊν. 
• Κακυςτζρθςθ παιχνιδιοφ. 
• Αυτοςυγκράτθςθ  
• Αλλαγι ςυμπεριφοράσ από άμυνα ςε επίκεςθ. 
• Επικοινωνία (οπτικι- λεκτικι –γλϊςςα του 

ςϊματοσ)! 

Στόχοσ: Διατιρθςθ κατοχισ μπάλασ-επίτευξθ  τζρματοσ  Στόχοσ: Επανάκτθςθ μπάλασ-αποφυγι τζρματοσ  



7 
Τςιϊλθσ  Σάκθσ-Χερίδθσ Γιϊργοσ 

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙ ΑΙΣΙΕ: TOY ΓΙΑΣΙ ΕΠΙΣΤΓΧΑΝΟΝΣΑΙ ΣΕΡΜΑΣΑ 
• ΕΛΛΕΙΨΘ ΠΙΕΘ ΣΟΝ ΚΑΣΟΧΟ ΣΘ ΜΠΑΛΑ. 
• ΕΛΛΕΙΨΘ ΚΑΛΤΨΘ  ΣΟΝ ΠΑΙΚΣΘ ΠΟΤ ΠΙΕΗΕΙ. 
• ΑΠΟΣΤΧΙΑ  (ΦΡΑΓΘ ΠΕΡΙΟΧΘ) ΔΘΛ.ΝΑ ΕΜΠΟΔΙΟΤΜΕ ΣΘΝ ΔΙΕΙΔΤΘ ΑΠ’ ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ. 
• ΑΠΟΣΤΧΙΑ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΟΤΜΕ ΣΘΝ ΜΠΑΛΑ. 
• ΣΘΜΕΝΕ ΦΑΕΙ –ΝΕΚΡΟ ΧΡΟΝΟ. 

ΜΟΡΦΕ ΣΑΚΣΙΚΘ 
ΓΕΝΙΚΘ – ΕΙΔΙΚΘ 

ΕΝΑ ΑΚΟΜΘ ΒΑΙΚΟ ΔΙΑΧΩΡΙΜΟ  ΣΘ ΣΑΚΣΙΚΘ ΕΙΝΑΙ 
• Θ ΓΕΝΙΚΘ ΣΑΚΣΙΚΘ (είναι αυτι που χρθςιμοποιοφμε ςαν μποφςουλα και είναι γνωςτι),  
• Θ ΕΙΔΙΚΘ ΣΑΚΣΙΚΘ (που εφαρμόηεται ανάλογα με τον αντίπαλο, τον καιρό κλπ.). 
•  ΣΘΝ ΕΞΑΚΘΘ ΣΙ ΣΘΜΕΝΕ ΦΑΕΙ ΣΟΤ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΤ.  
• ΣΑΚΣΙΚΘ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ. 

 

Α. ΓΔΝΙΚΗ ΟΜΑΓΙΚΗ ΣΑΚΣΙΚΗ  

 ηνλ ηνκέα απηό νη παίθηεο  καο εθαξκόδνπλ:  

 Σε κνξθή  ή  ηηο κνξθέο αλάπηπμεο ηνπ παηρληδηνύ θαη ηε ζσζηή ακπληηθή νξγάλσζε, ζύκθσλα κε ηηο 

βαζηθέο αξρέο ηνπ νκαδηθνύ παηρληδηνύ & έρεη ζρέζε κε ην βαζηθό καο ζύζηεκα.  

Β. Η ΔΙΓΙΚΗ ΟΜΑΓΙΚΗ ΣΑΚΣΙΚΗ  
ηελ εηδηθή νκαδηθή ηαθηηθή  πξνζπαζνύκε λα εθαξκόζνπκε νξηζκέλα εηδηθά κέηξα ώζηε:  

• Α) Αληηκεησπίδνληαο έηζη κε επηηπρία ηηο δηάθνξεο αγσληζηηθέο θαηαζηάζεηο &  
• Β) ιύλνληαο δηάθνξα αγσληζηηθά πξνβιήκαηα,  πνπ είλαη  γλσζηά  γηα ηνλ αληίπαιν ή κπνξνύλ  λα 

εκθαληζζνύλ ζηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα.  
Π . ρ: Η  δηάζπαζε ηεο εληζρπκέλεο άκπλαο ή ηνπ ηερλεηνύ νθζάηλη - Η εθαξκνγή ηνπ forechecking.  

C. ΟΙ ΣΑΣΙΚΔ ΦΑΔΙ ΣΟΤ ΠΑΙΥΝΙΓΙΟΤ  

• Βάδνπκε ηνπο παίθηεο  καο λα δνπιεύνπλ θαη ζηηο ζηαηηθέο θάζεηο ηνπ αγώλα.  

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΑΚΣΙΚΗ (ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ) 
ΜΟΡΦΕ  ΕΠΙΘΕΗ ΜΟΡΦΕ  ΑΜΤΝΑ 

• Επίζεζε ελαληίνλ πίεζεο. 

• Επίζεζε ελαληίνλ εληζρπκέλεο 

άκπλαο. 

• Επίζεζε ελαληίνλ ηερλεηνύ 

νθζάηλη. 

• Επίζεζε κε ζηεκέλεο θάζεηο 

(θάνπι, θόξλεξ, αξάνπη). 

• Επίζεζε αλάινγα κε ηνλ αληίπαιν, 

ηνλ θαηξό, ηνλ ρώξν, θιπ. 

• Εληζρπκέλε   άκπλα. 

• Πξέζζηλγθ ζηνλ ρώξν ηνπ θέληξνπ . 

• Πξέζζηλγθ ζην ρώξν ηεο επίζεζεο (fore checking). 

• Εληζρπκέλε άκπλα κε αληεπηζέζεηο. 

• Άκπλα κε ηερλεηό νθζάηλη. 

• Άκπλα ζε ζηεκέλεο θάζεηο (θάνπι, θόξλεξ, αξάνπη). 

• Άκπλα αλάινγα κε ηνλ αληίπαιν, ηνλ θαηξό, ηνλ ρώξν, 

θιπ. 

 
C. ΟΙ ΣΑΣΙΚΔ ΦΑΔΙ ΣΟΤ ΠΑΙΥΝΙΓΙΟΤ  

Δπαλαιακβαλόκελεο θάζεηο — θνκπίλεο γηα ρξήζε ζε ζηεκέλεο θάζεηο  
 
Οη ζηεκέλεο θάζεηο είλαη αλακθηζβήηεηα αλαγλσξηζκέλεο σο θαζνξηζηηθέο ζηηγκέο ζην παηρλίδη. Καηά ηε 
δηάξθεηα ησλ πην πξόζθαησλ δηεζλή δηνξγαλώζεσλ ηεο FIFA ην 2002 θαη 2003 (FIFA παγθόζκην θύπειιν, 
FIFA παγθόζκην πξσηάζιεκα θάησ ησλ 17), 30% από ηα ηέξκαηα επηηεύρζεθαλ από ζηεκέλεο θάζεηο 
αληίζεηα από ην 25% ησλ ίδησλ δηνξγαλώζεσλ ην 199ε-1999. Απηή ε αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ είλαη 
αλακθηζβήηεηα απνηέιεζκα ηεο βαξύηεηαο πνπ δόζεθε ζηε πξνπόλεζε εθηέιεζεο ησλ ζηεκέλσλ θάζεσλ.  
Οδεγίεο γηα απηό ην εηδηθό κέξαο ηνπ παηρληδηνύ κπνξνύλ λα δνζνύλ ζε λεαξνύο παίθηεο. Μηα ηδηαίηεξε 
πξνπνλεηηθή κνλάδα ή κηα κνλαδηθή εηζήγεζε κπνξεί λα πξνζηεζεί ζηνλ πξνπνλεηηθό θύθιν γηα λα 
βνεζεζεί ε αλάπηπμε απηώλ ησλ θαηαζηάζεσλ παηρληδηνύ. Απηέο νη εηζεγήζεηο ζπρλά πξνγξακκαηίδνληαη 
έμηξα από ηε ζπλνιηθή πξνπνλεηηθή κνλάδα κε ζπκκεηνρή νιόθιεξεο ηεο νκάδα, ζπλήζσο κηα θνξά ηελ 
εβδνκάδα πξηλ από ην παηρλίδη.  
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ΔΙΓΗ ΔΠΙΘΔΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
 

 
 
Οξγαλσκέλε (πξνζρεδηαζκέλε ) αλάπηπμε  

 Απαηηεί  παίθηεο κε θαιή Σερληθή θαηάξηηζε  
 Δμειίζζεηαη κέζα από κία ζεηξά θνληηλώλ κεηαβηβάζεσλ  
 Πξνο ηα εκπξόο θίλεζε ηεο νκάδαο  

 
Άκεζε Δπηζεηηθή Αλάπηπμε  

 Οη ακπληηθνί παίθηεο ηθαλνί ζηηο καθξηλέο κεηαβηβάζεηο  
 Οη παίθηεο πνπ ππνδέρνληαη ηελ κπάια πξέπεη λα είλαη θαινί ζηνλ έιεγρν απηήο  

   
ύλζεηε Δπηζεηηθή Αλάπηπμε  

 Υξεζηκνπνίεζε θνληηλώλ θαη καθξηλώλ κεηαβηβάζεσλ  
 Μπνξεί λα πξνεγεζεί ε καθξηλή κεηαβίβαζε ησλ θνληηλώλ ή κεηά από θάπνηεο θνληηλέο κεηαβηβάζεηο 

λα γίλεη καθξηλή κεηαβίβαζε  
 
ηνηρεία Δπηζεηηθνύ παηρληδηνύ  

 ηγνπξηά ζηηο θηλήζεηο ησλ παηθηώλ  
 Έιεγρν ηεο θαηνρήο ηεο κπάιαο  
 πγρξνληζκόο  
 Γξήγνξν παηρλίδη (κε δύν επαθέο 
 Πνηθηιία ζηελ αλάπηπμε (κε πξνβιέςηκε)  

Στρατηγικές 
ΣΡΑΣΘΓΙΚΕ ΣΟΤ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΤ  

 Αναφζρονται ςε τακτικά ςτοιχεία που είναι εξειδικευμζνα ςτο παιχνίδι  δθλ. ο τρόποσ παιχνιδιοφ μιασ 
ομάδασ όταν επιτίκεται  ι αμφνεται) & 

 Κακορίηουν το ςφςτθμα  του παιχνιδιοφ, τθν οργάνωςθ τθσ ομάδασ ςτισ επικετικζσ & αμυντικζσ φάςεισ του 
παιχνιδιοφ & υλοποιοφνται ατομικά ι ομαδικά, εξαρτϊνται από τθν κζςθ τθσ ομάδασ ςτο παιχνίδι & απ’ τθν 
κατάςταςθ του παιχνιδιοφ. Ρ.χ. 
Επικετικζσ ςτρατθγικζσ:  

 Ρραγματοποίθςθ μακρινϊν μεταβιβάςεων ςτουσ επικετικοφσ οι οποίοι ζχουν ςτιριξθ απ’ τουσ παίκτεσ τθσ 
μεςαίασ γραμμισ . 

 ι πλαγιοκόπθςθ & πζραςμα πίςω απ’ τθν αμυντικι γραμμι των αντιπάλων.- κλπ. 
 

Θ επιλογι του τρόπου επίκεςθσ εξαρτάται από τθν : 
 

 κατάςταςθ του παιχνιδιοφ,  
 τθ ηϊνθ όπου βρίςκεται μπάλα,  
 των αρικμό των παικτϊν  που είναι διακζςιμοι για τθν επίκεςθ,  
  τθν αςτάκεια τθσ αντίπαλθσ άμυνασ και όχι από το ςφςτθμα παιχνιδιοφ.  

 

Επικετικι 
Ανάπτυξθ

Οργανωμζνθ Άμεςθ Σφνκετθ 
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Πξνζδηνξηζκόο ησλ θύξησλ ηαθηηθώλ ζηξαηεγηθώλ 

Επίθεζη  
• Αποθςγή ανηιπάλος: Η ελέξγεηα απνθπγήο ηνπ αληηπάινπ κε ηξέμηκν, 

είηε ζηνλ ειεύζεξν ρώξν, είηε πξαγκαηνπνηώληαο κηα παξαπιαλεηηθή 
θίλεζε, ώζηε λα δερζεί ηε κπάια.  

• Επίθεζη απ’ όλη ηην ομάδα: Μηα δπλακηθή, επηζεηηθή πξάμε ζηελ 

νπνία ζπκκεηέρεη κεγάινο αξηζκόο παηθηώλ, ώζηε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ όιν 
ην γήπεδν γηα λα δεκηνπξγήζνπλ θελνύο ρώξνπο (θαη ζηα πιάγηα θαη ζηελ 

ακπληηθή  γξακκή ηνπ αληηπάινπ).  

• Κίνηζη δίσωρ ηη μπάλα: Δεκηνπξγία ρώξνπ γηα ηνπο ζπκπαίθηεο, κε 

ηξέμηκν ζηνλ ειεύζεξν ρώξν, κε παξαπιαλεηηθό ηξέμηκν θηι.  

• Σπιγωνικό Παισνίδι:  Παηρλίδη κε ζπκκεηνρή 3-4 παηθηώλ, όπνπ 2-3 

παίθηεο απηόκαηα δίλνπλ  βνήζεηα ζηνλ θάηνρν ηεο κπάιαο, εκπξόο ηνπ ή 

πίζσ ηνπ, δεμηά & αξηζηεξά, (Σηαπξό).  

• Παισνίδι “καηοσήρ” : Δηαηήξεζε θαηνρήο ηεο κπάιαο κε κεηαθνξά 

ηνπ παηρληδηνύ από ηα  αξηζηεξά ζηα δεμηά θαη αληίζηξνθα.  

• Αλλαγή πςθμού : Επηηάρπλζε ή επηβξάδπλζε ηνπ παηρληδηνύ (ε 

κεηαθνξά ηεο κπάιαο)  κε ηε ρξήζε εμεηδηθεπκέλσλ  ηερληθώλ θαη ηαθηηθώλ 
ελεξγεηώλ. 

• Αλλαγή παισνιδιού: Αιιαγή ηεο πεξηνρήο παηρληδηνύ κε κεγάιε πάζα 

ζε άιιε πιεπξά  ηνπ γεπέδνπ ζηελ αληίζεηε θαηεύζπλζε από απηή πνπ 
παηδόηαλ κέρξη ηώξα.  

• Παπαπλάνηζη ηος ανηιπάλος: Ο παίθηεο κε ηε κπάια 

θαηεπζύλεηαη πξνο ηνλ αληίπαιν ώζηε λα ηνλ δειεάζεη λα θάλεη ηάθιηλ, κεηά 

ηνλ απνθεύγεη κε ληξίπια ή κε πάζα.  

• Παισνίδι με ζηήπιξη : Η ελέξγεηα ζηελ νπνία αθνινπζνύκε ηνλ 

θάηνρν ηεο κπάιαο ώζηε λα ηνπ δώζνπκε έλα ζηήξηγκα .  

• Αλλαγέρ θέζηρ: Αιιαγέο ζέζεο ή δώλεο κε άιινπο παίθηεο. 

• Παπαπλανηηικό ηπέξιμο: Τξέμηκν ζην ρώξν γηα λα δεκηνπξγήζνπκε 

ζύγρπζε ζηελ άκπλα, αιιά όρη κε ζηόρν λα δερζνύκε ηε κπάια(κε απηό ηνλ 

ηξόπν ζθόπηκα δεκηνπξγνύκε ρώξν γηα έλα ζπκπαίθηε καο).  

• Σπέξιμο “ονerlap”: Δεκηνπξγία αξηζκεηηθήο ππεξνρήο ζην άθξα κε 

ηξέμηκν πίζσ από ηε πιάηε ελόο ζπκπαίθηε (δεκηνπξγία θαηάζηαζεο 2 κε 

1). 

• Παίκηηρ “piνot”:  Ο παίθηεο πνπ ζπλήζσο παίδεη κε πιάηε ζηελ 

αληίπαιε εζηία όηαλ  δέρεηαη ηε κπάια θαη κεηά ηε κεηαβηβάδεη ζε παίθηεο 
πνπ ηνλ ζηεξίδνπλ.  
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Σακτικι δράςθ  
Από τι εξαρτάται θ Σακτικι δράςθ μιασ ομάδασ ςτθν επικετικι τακτικι? 

• Θ Σακτικι δράςθ τθσ ομάδασ  εξαρτάται  από τθν:  

•  Ποιότθτα,  & Αποτελεςματικότθτα  των παικτϊν   κακϊσ και από τισ  

• Σεχνικζσ  τουσ ικανότθτεσ  όταν αυτι ζχει πάρει τθν μπάλα ςτθ κατοχι τθσ.  

Βαςικά 

• Μια καλι υποδοχι,  

• Ζνα κοντρόλ τθσ μπάλασ και μια  

• Καλι πρϊτθ πάςα είναι ςθμαντικά ςτοιχεία για τθν ζναρξθ μιασ επικετικισ ενζργειασ  και αλλαγισ τθσ ταχφτθτασ του 

παιχνιδιοφ.  

Ωζηόζν: 

• H Σαθηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ παηθηώλ ηειηθά παίδεη ξόιν ζηηο γλσζηηθέο ηνπο ηθαλόηεηεο 
•  (δηαίζζεζε θαη πξόβιεςε)  
• ηε ζπγθέληξσζή ηνπο. 
• ην λα πηζηέςνπλ ζηνλ εαπηό ηνπο θαη  
• ηελ επηθνηλσλία κέζα ζην παηρλίδη.  
Η Πνηόηεηα ηεο ηαθηηθήο ελέξγεηαο επίζεο εμαξηάηαη από ηελ εκπεηξία πνπ νη παίθηεο απνθηήζαλ ζηε πξνπόλεζε, ζε 
αληαγσληζηηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζηελ ηθαλόηεηά ηνπο λα “δηαβάδνπλ” ην παηρλίδη, ην νπνίν θέξδηζαλ κέζα από 
παξαηήξεζε θαη αλάιπζε (βιέπνληαο βίληεν θαη παηρλίδηα θαιήο πνηόηεηαο). Γηα λα ζηγνπξεπηνύκε όηη νη λεαξνί 
πνδνζθαηξηζηέο ηνπ ζήκεξα απνθηνύλ κηα ηθαλόηεηα λα “δηαβάδνπλ” ην παηρλίδη όζνλ αθνξά ηε ηαθηηθή ηνπ, ζην νπνίν 
ίζσο λα έρνπλ έιιεηςε. Πξέπεη λα παξαθνινπζνύλ ηηο κεγάιεο νκάδεο (Π.ρ. Βξαδηιία, Γαιιία, Οιιαλδία, ή Real Madrid 
f.c., Arsenal f.c, Barcelona f.c., Milan f.c θηι.) έηζη κε απηό ηνλ ηξόπν είλαη πνην εύθνιν λα θαηαιάβνπλ ηνλ ηαθηηθό 
ηξόπν παηρληδηνύ θαιύηεξα θαη λα κάζνπλ από απηόλ.  
Μηα θαιή αληίιεςε ηνπ παηρληδηνύ νδεγεί ζε έκπλεπζε, απνδπλάκσζε θαη ρξήζε ξίζθνπ, ηα νπνία κπνξνύλ λα θάλνπλ 
ηε δηαθνξά ζην παηρλίδη θαη λα βνεζήζνπλ ζηελ αιιαγή ηνπ απνηειέζκαηνο. Οη θαινί παίθηεο θαηέρνπλ ηέηνηεο 
ηθαλόηεηεο.  
Η εθαξκνγή ησλ ζηξαηεγηθώλ ηνπ παηρληδηνύ δελ έρεη ζρέζε κε ην ζύζηεκα παηρληδηνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ή ην πώο 
απηό εθαξκόδεηαη. Μηα νκάδα πνπ παίδεη κε 3-5- 2 ή 3-4-3 κπνξεί εύθνια λα επηηεζεί κε βαζκηαία αλάπηπμε, κε 
νξγαλσκέλν Παηρλίδη ή κε γξήγνξε αληεπίζεζε. Η επηινγή ηνπ ηξόπνπ επίζεζεο εμαξηάηαη από ηε θαηάζηαζε ηνπ 
παηγληδηνύ, ηε δώλε όπνπ βξίζθεηαη ε κπάια, ησλ αξηζκό ησλ παηθηώλ πνπ είλαη δηαζέζηκνη γηα ηελ επίζεζε, ή ηελ 
αζηάζεηα ηεο αληίπαιεο άκπλαο θαη όρη από ην ζύζηεκα παηρληδηνύ.  

 

Αυτό που κάνει τθ διαφορά ςτθν επιλογι τθσ κατάλλθλθσ  τακτικισ, ωςτόςο είναι: 

 θ ατομικι ποιότθτα των παικτϊν,  

 θ ποδοςφαιρικι τουσ ευφυΐα,  

 θ επικοινωνία μεταξφ τουσ  

 και θ εμπειρία τουσ.  

 

 “ παπάγονηαρ κλειδί για να κεπδηθεί η ηακηική μάση είναι να δημιοςπγούμε απιθμηηική 

ςπεποσή και να έσοςμε πολύ δςναηούρ παίκηερ ζηιρ μονομασίερ.”  

 

Άλλοι παράγοντεσ 

Ρου επίςθσ ςθμαντικοί ςτθν τακτικι ανάπτυξθ των παικτϊν είναι:  

• Η πεποίκθςθ του προπονθτι,  

• H επιμζλεια των παικτϊν ςτθν προπονθτικι διαδικαςία  

• Κακϊσ και τα κίνθτρα τουσ ϊςτε να κζλουν να μάκουν & να ζχουν πρόοδο! 

Βαςικζσ απαιτιςεισ για τθν τακτικι οργάνωςθ 
• Επικοινωνία μζςα ςτθν ομάδα (λεκτικι,  οπτικι, γλϊςςα του ςϊματοσ) 
• Κατοχι και κάλυψθ χϊρων ςτο γιπεδο (παιχνίδι ηϊνθσ). 
• Συμπαγζσ ςτιςιμο. 
• Χαλαρόσ ςχθματιςμόσ με κίνθςθ ςτο γιπεδο και χωρίσ τθν μπάλα. 
• Αρικμθτικι υπεροχι τθσ ομάδασ. 
• Μια  ιρεμθ, ςίγουρθ διάκεςθ ςτθν ομάδα αλλά με επικετικότθτα ϊςτε να κερδίηονται μονομαχίεσ. 
• Η παρουςία ςτθν ομάδα παικτϊν με ταλζντο και ιςχυρι προςωπικότθτα. 
• Η παρουςία παικτϊν θγετϊν. 
• Η ποιότθτα του “coaching”.  
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OI ΣΔΔΡΙ ΦΑΔΙ ΣΟΤ ΠΑΙΥΝΙΓΙΟΤ 

Εκμεταλλευόμενοι τθν εναλλαγι καταςτάςεων 

Μζςα ςτο παιχνίδι μποροφμε να ποφμε ότι ζχουμε  τισ εξισ φάςεισ: 

 Φάζε 1: Καηνρή   

Φάζε 2: Υάζηκν ηεο κπάιαο (ελαιιαγή θαηάζηαζεο)  

Φάζε 3: Καηνρή από ηνλ αληίπαιν 

Φάζε 4: Αλάθηεζε ηεο κπάιαο (ελαιιαγή θαηάζηαζεο) 

 

Φάζε 1: Καηνρή   

• Ζ επηηπρία ζ’ απηήλ ηε θάζε εμαξηάηαη από ην πόζν νξγαλσκέλε είλαη ε αληίπαιε νκάδα.  

• Ζ απνζηνιή ζαο είλαη λα ζπάζεηε ηελ ζπλνρή ηνπο θαη λα πεξάζεηε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξνπο 

αληηπάινπο πίζσ από ηελ κπάια.  

Φάζε 2: Υάζηκν ηεο κπάιαο (ελαιιαγή θαηάζηαζεο)  

• Όηαλ ραζεί ε κπάια, ην ηη ζα ζπκβεί κεηά εμαξηάηαη από ην πόζν νξγαλσκέλε είλαη ε νκάδα ζαο. 

• Γηα λα θεξδίζεηε ηελ κπάια γξήγνξα πξέπεη λα πεξάζεηε από ηελ επηζεηηθή ζε ακπληηθή ιεηηνπξγία 

ακέζσο θαη λα γπξίζνπλ όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξνη παίθηεο, ώζηε λα κε δερηείηε γθνι από 

αληεπίζεζε.  

Φάζε 3: Καηνρή από ηνλ αληίπαιν 

• Πάιη είλαη ε ζπλνρή ηεο δηθήο ζαο νκάδαο πνπ θάλεη ηε δηαθνξά ζ’ απηήλ ηε θάζε.  

• Όζν κέλεηε αλνξγάλσηνη ππάξρεη θίλδπλνο λα δερηείηε γθνι. 

Φάζε 4: Αλάθηεζε ηεο κπάιαο (ελαιιαγή θαηάζηαζεο) 

• ’ απηήλ ηελ θαηάζηαζε, δίλεηαη έκθαζε ζηε ζπλνρή ηνπ αληηπάινπ. 

• Μόιηο ραζεί ε κπάια ν αληίπαινο είλαη αλνξγάλσηνο θαη ν ζηόρνη ζαο είλαη λα εθκεηαιιεπηείηε απηήλ 

ηελ αδπλακία. 

Κύθινο ησλ ηεζζάξσλ θάζεσλ  

ηελ πξάμε, θάζε αγώλαο αθνινπζεί απηόλ ηνλ θύθιν ησλ ηεζζάξσλ θάζεσλ.  

ε κε θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο (κεγάιε πίεζε από ηνλ αληίπαιν), ην παηρλίδη απιά ελαιιάζζεηαη  κεηαμύ 

ησλ δύν θάζεσλ ελαιιαγήο θαηάζηαζεο.  

 

ΚΤΚΛΟ ΣΩΝ ΣΔΑΡΩΝ ΦΑΔΩΝ

 

Ρίεςθ ςτθ 
μπάλα

Κατοχι
Οργανωμζνοσ/ανοργάνωτοσ αντίπαλοσ

Χάςιμο μπάλασ
Ομάδα μασ οργανωμζνθ

Κατοχι απο τον αντίπαλο

Η ομάδα μασ οργανωμζνθ

Ανάκτθςθ μπάλασ

Οργανωμζνοσ/ανοργάνωτοσ 
αντίπαλοσ
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Τςιϊλθσ  Σάκθσ-Χερίδθσ Γιϊργοσ 

 

 

ΤΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΟΝΟ ΡΟΔΟΣΦΑΙΟ  EIΝΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΡΕΙΦΟΑ 

 Πςθ το δυνατό μεγαλφτερθ ευελιξία αναφορικά με τα κακικοντα των παικτϊν και ςε ςχζςθ με τθν 

αγωνιςτικι τουσ κζςθ. 

 Ευελιξία και παραλλαγι ςτουσ τρόπουσ παιχνιδιοφ και του ςυςτιματοσ/ςχθματιςμοφ ανάλογα του 

αντιπάλου και τθσ κατάςταςθσ του παιχνιδιοφ. 

  Ρλοφςιο ρεπερτόριο τεχνικοτακτικϊν ςτοιχείων, ζτςι ϊςτε ο παίκτθσ να μπορεί να αντιδρά κατάλλθλα ςε 

όλεσ τισ αγωνιςτικζσ φάςεισ του παιχνιδιοφ. 

 

Σάζειρ ηεσνικήρ 

• Η ζπζηεκαηηθή βειηίσζε & ηειεηνπνίεζε ησλ ηερληθώλ επηδεμηνηήησλ. 

• Η κεηαθνξά & ε απνηειεζκαηηθή ρξεζηκνπνίεζε ηνπο ζηνλ αγώλα. 

 

• Σάζειρ ηακηικήρ 

• 1. Η θαηνρή ηεο κπάιαο. 

• 2. Η γξήγνξε αλάπηπμε ηνπ παηρληδηνύ (γξήγνξνο ξπζκόο). 

• 3. Η αληεπίζεζε. 

• 4. Τν ηειείσκα ησλ επηζέζεσλ (ε δεκηνπξγία επθαηξηώλ γηα ηελ επίηεπμε ηεξκάησλ).  

• 5. Οη ζρεκαηηζκνί ηνπ παηρληδηνύ. 

• 6. Τν αηνκηθό παηρλίδη. 

• 7. Η ηαρύηεηα ελέξγεηαο (ιήςε απόθαζεο). 

• 8. Οη παίθηεο γηα ηε δεκηνπξγία νκάδαο. 

• 9. Η άκπλα πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ κπάια. 

 
ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΡΟΠΟΝΗΗ ΣΗ ΔΠΙΘΔΣΙΚΗ ΣΑΚΣΙΚΗ  
• Πξννδεπηηθή δηδαζθαιία αηνκηθήο θαη νκαδηθήο επηζεηηθήο ηαθηηθήο. 
• Κάζε κεγάιεο δηάξθεηαο πξόγξακκα πξνπόλεζεο πνδνζθαίξνπ πξέπεη λα μεθηλά κε δηδαζθαιία πνηθίισλ 

αηνκηθώλ θαη ππννκαδηθώλ ηαθηηθώλ θηλήζεσλ  
• Σα ζηνηρεία λα δηδαρζνύλ μερσξηζηά κε πνιιέο επαλαιήςεηο.  

Μεηά αθνινπζεί ε εθπαίδεπζε ηεο νκαδηθήο ηαθηηθήο! 
• ηελ εθπαίδεπζε ηεο νκαδηθήο ηαθηηθήο ε αηνκηθή θαη ππννκαδηθή ηαθηηθή είλαη πεξηζζόηεξν πξνζαξκνζκέλε 

ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ξόινπο ησλ παηθηώλ  θαζώο απηνί εηζρσξνύλ κέζα ζηελ γεληθή επηζεηηθή ζηξαηεγηθή ηεο 
νκάδαο. 

 
ΒΑΗΚΔ ΑΡΥΔ ΠΡΟΠΟΝΖΖ 

 Ζ πξνπόλεζε λα έρεη αγσληζηηθό ραξαθηήξα  

 Να δηνξζώλεηαη ζπγθεθξηκέλεο αγσληζηηθέο θάζεηο  

 Να πξνπνλνύληαη νη αγσληζηηθέο θάζεηο, όπσο εθηεινύληαη θαη ζην παηρλίδη  

 Μαδί κε ηνπο παίθηεο λα βξίζθεηαη ηηο ιύζεηο   

 Ζ εθπαίδεπζε ηεο ηαθηηθήο λα εθαξκόδεηαη ζηνπο ρώξνπο όπνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηνλ αγώλα  

 Ζ ηαθηηθή λα εθπαηδεύεηαη πνιύπιεπξα  

 Έλα ηαθηηθό ζέκα εθπαηδεύεηαη ζε πνιιέο πξνπνλεηηθέο κνλάδεο.  

 

 

Τποδείξεισ για τθν προπόνθςθ 

 Τελειοποίθςθ όλων των ςτοιχείων του παιχνιδιοφ τθσ ατομικισ και υποομαδικισ τακτικισ.  

 Συςτθματικι εκπαίδευςθ του πλάνου τακτικισ του παιχνιδιοφ. 

 Εκπαίδευςθ ςτθν αλλαγι ςυμπεριφοράσ από επίκεςθ ςε άμυνα και αντίςτροφα. 

 Συμφωνία παιχνιδιοφ & προπόνθςθσ. 

 

 


