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5. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «BASKETBALL» Οι τεχνικές δεξιότητες 

στη διδασκαλία των Αναπτυξιακών ηλικιών, ΕΠΙΘΕΣΗ-ΑΜΥΝΑ, Τσίτσκαρης, 

Λέφας, Θεοχαρόπουλος, Νικοπούλου, Γαρέφης, οδηγός Γ.Γ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, 

2003 & 2010. 

 

 Το κεφάλαιο που ακολουθεί περιλαμβάνει ασκήσεις εκμάθησης και εξάσκησης 

των βασικών στοιχείων τεχνικής, μερικής και ομαδικής τακτικής του αθλήματος της 

καλαθοσφαίρισης.  Οι ασκήσεις είναι χωρισμένες ανά αντικείμενο και αριθμούνται από τις 

πιο εύκολες στις πιο δύσκολες. Όσο μικρότερη είναι η χρονολογική και η προπονητική 

ηλικία των αθλητών τόσο πιο εύκολες και απλές ασκήσεις πρέπει να εφαρμόζονται. 

Επιπρόσθετα, περιλαμβάνονται συνδυασμένες ασκήσεις που περιέχουν περισσότερα 

από δυο αντικείμενα και αφορούν τους πιο προχωρημένης προπονητικής ηλικίας, 

αθλητές. 

 Σε κάθε άσκηση αναφέρεται ο σκοπός, ο αριθμός των αθλητών και ο τρόπος που 

χωρίζονται και τοποθετούνται μέσα στον χώρο του γηπέδου, η διαδικασία της άσκησης, η 

διάρκεια, κάποιες πιθανές παραλλαγές της άσκησης και τα προπονητικά σημεία που 

χρειάζονται ιδιαίτερης προσοχής. 

 

5.1. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΛΑ 

 

1. Αλλαγή κατεύθυνσης 

Σκοπός: Η βελτίωση της ταχύτητας των ποδιών και η εξάσκηση της αλλαγής 

κατεύθυνσης. 

Αριθμός αθλητών: Μη περιορισμένος αριθμός αθλητών. 

Εξοπλισμός: Ένα γήπεδο και μια σφυρίχτρα. 

Διαδικασία: Οι αθλητές ξεκινάνε και τρέχουν πάνω στην πλάγια γραμμή και όπου 

συναντήσουν γωνία εκτελούν αλλαγή κατεύθυνσης (σχ. 1). Οι αθλητές αφήνουν 

και διατηρούν κατά τη διάρκεια της άσκησης, απόσταση ο ένας από τον 
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άλλον. Στην αρχή δίνεται προσοχή στη σωστή εκτέλεση της αλλαγής κατεύθυνσης 

και στη συνέχεια στην αύξηση της έντασης και της ταχύτητας εκτέλεσης της 

άσκησης. 

Διάρκεια: 3-5 λεπτά. Ανάλογα από την προπονητική και χρονολογική ηλικία των 

αθλητών. 

Παραλλαγές:  

α. Τοποθετούνται κώνοι όπως στο σχήμα 2. Οι αθλητές εκτελούν τρέξιμο και 

αλλαγές κατεύθυνσης σε κάθε κώνο που συναντούν. 

    

β. Οι αθλητές τοποθετούνται αραιωμένοι πίσω από την τελική γραμμή και με το 

πρώτο σύνθημα του προπονητή τρέχουν προς τα μπροστά ενώ με το δεύτερο 

εκτελούν αλλαγή κατεύθυνσης και συνεχίζουν κατά μήκος του γηπέδου με 

συνεχείς αλλαγές κατεύθυνσης. Με αυτήν την άσκηση εξασκείται και η γρήγορη 

αντίδραση των αθλητών, αφού δε γνωρίζουν τη χρονική στιγμή που θα δώσει το 

σύνθημα ο προπονητής. 

Προπονητικά σημεία: Οι αθλητές πρέπει να τρέχουν με το κεφάλι στην προέκταση του 

σώματος (βλέμμα να κοιτάζει μπροστά) και να εκτελούν έντονα το βηματισμό της 

αλλαγής κατεύθυνσης. 

Σχήμα 1 

 

Σχήμα 2 
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2. Σταματήματα 

Σκοπός: H εκμάθηση και σωστή εκτέλεση στα σταματήματα (σταμάτημα-βηματισμός, 

σταμάτημα-άλμα). 

Αριθμός αθλητών: Μη περιορισμένος αριθμός αθλητών. 

Εξοπλισμός: Ένα γήπεδο μπάσκετ και μια σφυρίχτρα. 

Διαδικασία: Οι αθλητές αραιωμένοι πάνω στην τελική γραμμή. Με το σφύριγμα του 

 

προπονητή ξεκινούν να τρέχουν αργά προς την απέναντι τελική γραμμή (σχ. 3). 

Σε κάθε γραμμή που συναντούν εκτελούν το προκαθορισμένο είδος 

σταματήματος. 

Διάρκεια: 3-5 λεπτά. 

Παραλλαγή: Οι αθλητές τοποθετούνται όπως και παραπάνω. Ξεκινούν να τρέχουν αργά 

προς την απέναντι τελική γραμμή και με το σφύριγμα του προπονητή εκτελούν το 

προκαθορισμένο είδος σταματήματος. Η άσκηση εκτελείτε με μεγαλύτερη ένταση 

από την παραπάνω και οι αθλητές εκτελούν περισσότερα σταματήματα. 

Προπονητικά σημεία: Σταμάτημα στη σωστή θέση ετοιμότητας και στη διατήρηση της 

ισορροπίας του σώματος. 

 

3. Pivot 

Σκοπός: Η εκμάθηση της κίνησης του pivot. 

Αριθμός αθλητών: Μη περιορισμένος αριθμός αθλητών. 

Εξοπλισμός: Ένα γήπεδο μπάσκετ και μια σφυρίχτρα. 

Σχήμα 3 
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Διαδικασία: Οι αθλητές βρίσκονται αραιωμένοι στο γήπεδο και εκτελούν συνεχόμενα 

pivot (μετωπιαία – ραχιαία).  

Διάρκεια: 5-7 λεπτά. 

Προπονητικά σημεία: Ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή εκτέλεση των pivot και στο πόδι που 

μένει σταθερό στο έδαφος. 

 

4. Σταματήματα - Pivot 

Σκοπός: Η εξοικείωση των σταματημάτων και εκμάθηση της κίνησης του pivot. 

Αριθμός αθλητών: Μη περιορισμένος αριθμός αθλητών. 

Εξοπλισμός: Ένα γήπεδο και μια σφυρίχτρα. 

Διαδικασία: Οι αθλητές αραιωμένοι πάνω στην τελική γραμμή. Με το σφύριγμα του 

προπονητή ξεκινούν να τρέχουν αργά προς την απέναντι τελική γραμμή (σχ. 3). 

Σε κάθε γραμμή που συναντούν (προσωπική, κεντρική, απέναντι προσωπική και 

τελική γραμμή) εκτελούν το προκαθορισμένο είδος σταματήματος και στη συνέχεια 

εκτελούν το προκαθορισμένο είδος pivot. 

Διάρκεια: 5-7 λεπτά. 

Προπονητικά σημεία: Διατήρηση της ισορροπίας στο σταμάτημα και σωστή κίνηση του 

pivot. 

 

5. Προσποιήσεις 

Σκοπός: H εκμάθηση και σωστή εκτέλεση των προσποιήσεων 

Αριθμός αθλητών: Μη περιορισμένος αριθμός αθλητών. 

Εξολπισμός: Mια μπάλα για κάθε παίκτη ή δυο παίκτες. 

Διαδικασία: Οι αθλητές σε μια σειρά έξω από τρίποντο, εξασκούνται στην προσποίηση 

(για ντρίμπλα ή/και σουτ), και στη συνέχεια εκτελούν ντρίμπλα και μπάσιμο ή 

σουτ. 

Διάρκεια: 7-10 λεπτά. 

Προπονητικά σημεία: Προσοχή στην σωστή κίνηση των ποδιών για την αποφυγή της 

παράβασης των βημάτων. 
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6. Χειρισμός της μπάλας (εξοικείωση με τη μπάλα) 

Σκοπός:  Η ανάπτυξη της ταχύτητας των χεριών και της καλής επαφής των αθλητών με 

την μπάλα. 

Αριθμός αθλητών: Μη περιορισμένος αριθμός αθλητών. 

Εξοπλισμός: Μια μπάλα για κάθε έναν αθλητή ή για κάθε δυο αθλητές και ένα 

χρονόμετρο. 

Διάρκεια: Κάθε άσκηση διαρκεί για 30-60 δευτερόλεπτα ανάλογα με την προπονητική 

ηλικία. Μπορούν να γίνουν 2-3 επαναλήψεις σε κάθε άσκηση. 

Διαδικασία: Ο χειρισμός της μπάλας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους κάθε ένας 

από τους οποίους θα περιγραφεί στη συνέχεια: 

α. Από παλάμη σε παλάμη:  Οι αθλητές κρατούν από μία μπάλα και τη μεταφέρουν 

από τη μια παλάμη στην άλλη. Αρχικά τα χέρια βρίσκονται στην πρόταση και στη 

συνέχεια ανεβαίνουν προς τα επάνω μέχρι την ανάταση. 

 Παραλλαγή: Η ίδια κίνηση της μπάλας αλλά με μετακίνηση των αθλητών προς τα 

μπροστά ή προς τα πίσω κατά μήκος του γηπέδου. 

β. Πάσα επαφής από το ένα χέρι στο άλλο με δάκτυλα εναλλάξ: Τα χέρια μπορούν 

να βρίσκονται στην ανάταση, μπροστά στο στήθος, στη μέση, στα γόνατα. 

γ. Γύρω από το κεφάλι: Οι αθλητές βρίσκονται στην όρθια θέση. Εκτελούν γρήγορες 

περιφορές της μπάλας γύρω από το κεφάλι και με το σύνθημα του προπονητή 

αλλάζουν φορά. 

δ. Γύρω από τη μέση: Οι αθλητές βρίσκονται στην όρθια θέση. Εκτελούν γρήγορες 

περιφορές της μπάλας γύρω από τη μέση και με το σφύριγμα του προπονητή 

αλλάζουν φορά. 

ε. Γύρω από τα δύο πόδια: Οι αθλητές βρίσκονται στην όρθια στάση με ενωμένα και 

ελαφρά λυγισμένα πόδια. Εκτελούν γρήγορες περιφορές της μπάλας γύρω από τα 

δύο πόδια δεξιόστροφα και με το σφύριγμα του προπονητή αλλάζουν τη φορά.  

στ. Γύρω από το ένα πόδι: Οι αθλητές βρίσκονται στην όρθια στάση με τα πόδια σε 

διάσταση. Εκτελούν περιφορές της μπάλας γύρω από το ένα πόδι δεξιόστροφα. 

Με το σφύριγμα του προπονητή περιφέρουν την μπάλα αριστερόστροφα κ.ο.κ..  

ζ. Οχτάρι γύρω από τα πόδια: Οι αθλητές βρίσκονται στην όρθια θέση σε διάσταση. 

Σχηματίζουν τον αριθμό οκτώ μεταφέροντας την μπάλα γύρω και περιφέροντας 

την ανάμεσα στα πόδια και με το σφύριγμα του προπονητή αλλάζουν φορά.  
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η. Γρήγορη κίνηση των χεριών: Οι αθλητές αραιώνουν στο γήπεδο κρατώντας από μία 

μπάλα ανάμεσα στα πόδια με το ένα χέρι να τη στηρίζει από μπροστά και το άλλο 

χέρι πίσω από τα πόδια. Από εκεί αφήνουν την μπάλα και την ξαναπιάνουν 

αλλάζοντας τη θέση των χεριών - το χέρι που στήριζε μπροστά τη μπάλα τώρα τη 

στηρίζει από πίσω και αντίστροφα, το πίσω εμπρός. Η άσκηση συνεχίζεται μέχρι 

το σφύριγμα του προπονητή. 

θ. Πιάσιμο της μπάλας: Οι αθλητές κρατώντας από μια μπάλα εκτελούν πετάγματα 

κατακόρυφα και πιάσιμο, με τα δύο χέρια, στην ανάταση ή στην πρόταση. 

 

 Παραλλαγές: 

α. Μετά το πέταγμα κάνουν άλμα και πιάνουν την μπάλα στο ψηλότερο σημείο 

αυτού. 

 β. Η ίδια κίνηση της μπάλας με μετακίνηση των αθλητών κατά μήκος του γηπέδου. 

ι. Χτυπήματα της μπάλας στο έδαφος και πιάσιμο: Οι αθλητές βρίσκονται στην όρθια 

στάση με μια μπάλα στα χέρια. Με το σύνθημα εκτελούν συνεχόμενα, δυνατά 

χτυπήματα της μπάλας στο έδαφος. 

ια. Σκάσιμο της μπάλας και πιάσιμο: Οι αθλητές βρίσκονται στην όρθια στάση με τα 

πόδια σε διάσταση. Κρατώντας και με τα δύο τους χέρια μια μπάλα μπροστά στο 

σώμα, λυγίζουν τα γόνατα και τη χτυπάνε ανάμεσα από τα πόδια πιάνοντας την 

πίσω από την πλάτη. Στη συνέχεια εκτελούν το ίδιο με σκάσιμο της μπάλας από 

την πλάτη και πιάσιμό της μπροστά. 

ιβ. Οκτάρι με μετακίνηση: Οι αθλητές εκτελούν οχτάρι γύρω από τα πόδια με 

μετακίνηση προς τα μπροστά ή προς τα πίσω κατά μήκος του γηπέδου. 

Προπονητικά σημεία: Προσοχή στη διατήρηση της σωστής θέσης ετοιμότητας και της 

θέσης του κεφαλιού στην προέκταση του σώματος μετο βλέμμα μπροστά. 

 

5.2. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΤΡΙΜΠΛΑ 

 

1. Πάνω και κάτω: στατική ντρίμπλα με μεγάλη κίνηση του χεριού προς τα πάνω (ψηλή 

ντρίμπλα) και προς τα κάτω (χαμηλή ντρίμπλα). 

Παραλλαγή: οι αθλητές κάνουν ντρίμπλα ψηλά και μόλις ακουστεί το σύνθημα κάνουν 

ντρίμπλα όσο πιο χαμηλά μπορούν 
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2. Ντρίμπλα στατικά από το ένα χέρι στο άλλο: Οι αθλητές από τη θέση ετοιμότητας 

δίνουν τη μπάλα από το ένα χέρι στο άλλο, μπροστά στο σώμα. 

Παραλλαγή: δίνουν τη μπάλα από το ένα χέρι στο άλλο αφού πρώτα εκτελέσουν μια 

ντρίμπλα πλάγια (ντρίμπλα μπροστά από το αριστερό χέρι στο δεξί, μια ντρίμπλα 

πλάγια με το δεξί χέρι, ντρίμπλα μπροστά από το δεξί χέρι στο αριστερό, ντρίμπλα 

πλάγια με το αριστερό, κοκ.) 

3. Ντρίμπλα με το ένα χέρι γύρω από τα πόδια: Οι αθλητές κρατώντας από μία μπάλα 

αραιώνουν στο γήπεδο και εκτελούν ντρίμπλα με το δεξί τους χέρι γύρω από το 

κάθε τους πόδι σχηματίζοντας οχτάρι, απομακρύνοντας την ντρίμπλα κ.λ.π.. Στη 

συνέχεια εκτελούν το ίδιο με το αριστερό τους χέρι. 

4. Ντρίμπλα με κύκλους: Οι αθλητές κάνουν ντρίμπλα χαμηλά σχηματίζοντας κύκλους 

γύρω από το ένα πόδι και μετά από το άλλο.   

Παραλλαγή: από όρθια στάση, ντρίμπλα γύρω από τα δύο πόδια ενωμένα. Σε γονάτιση, 

ντρίμπλα γύρω από το σώμα. Το ένα πόδι στηρίζεται μπροστά: ντρίμπλα γύρω 

και κάτω από το πόδι. Επανάληψη με το άλλο πόδι μπροστά. 

5. Ντρίμπλα σε οχτάρι: Ντρίμπλες σχηματίζοντας τον αριθμό οκτώ γύρω και ανάμεσα 

στα πόδια που βρίσκονται σε θέση ετοιμότητας την μπάλα. Χρησιμοποίηση και 

των δυο χεριών και βλέμμα να κοιτάει μπροστά. 

6. Ντρίμπλα πλάγια μπροστά και πίσω: Το δεξί πόδι βρίσκεται μπροστά από το 

αριστερό. Ντρίμπλα με το αριστερό χέρι πλάγια σχηματίζοντας ένα V προς τα 

μπροστά και προς τα πίσω. Η κίνηση γίνετε από τον ώμο με το χέρι να είναι 

τεντωμένο και τη παλάμη να προηγείται κάθε φορά της μπάλας. Εκτέλεση της 

άσκησης και με το άλλο χέρι. 

7. V – ντρίμπλα μπροστά: Οι αθλητές βρίσκονται στη θέση ετοιμότητας. Εκτελούν 

ντρίμπλα μπροστά από το σώμα σχηματίζοντας ένα V χρησιμοποιώντας μόνο το 

δεξί χέρι, με την παλάμη να προηγείται κάθε φορά της μπάλας. Εκτέλεση της 

άσκησης και με το άλλο χέρι. 

Διάρκεια άσκησης: Κάθε μία από τις παραπάνω ασκήσεις διαρκεί για 30-60 

δευτερόλεπτα ανάλογα με τη προπονητική ηλικία. Γίνονται 2-3 επαναλήψεις για 

κάθε άσκηση. 

Προπονητικά σημεία: Προσοχή στη σωστή κίνηση των χεριών και θέση του σώματος. 

Πιθανά λάθη: α. Να μη διατηρούν οι αθλητές τη σωστή θέση ετοιμότητας. 
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β. Να μη διατηρούν το κεφάλι στην προέκταση του σώματος και το βλέμμα 

μπροστά. 

 

8. Ντρίμπλα πάνω στις γραμμές 

Σκοπός: Η εκμάθηση και η εξάσκηση της ντρίμπλας εν κινήσει . 

Αριθμός αθλητών: Απεριόριστος αριθμός αθλητών. 

Εξοπλισμός: Μια μπάλα για κάθε αθλητή. 

Διαδικασία: Οι αθλητές τοποθετούνται σε μια σειρά πίσω από την τελική γραμμή (σχ. 4) 

και εκτελούν ντρίμπλα πάνω στην πλάγια γραμμή. Σε κάθε γωνία που συναντούν 

μπορούν να αλλάξουν κατεύθυνση και να κινηθούν πάνω σε όποια γραμμή 

 

θέλουν. Η άσκηση εκτελείται πάνω σε όλες τις γραμμές του γηπέδου όπως 

φαίνεται στο παραπάνω σχήμα. Αρχικά χρησιμοποιούν το δεξί χέρι και με το 

σύνθημα του προπονητή, το αριστερό. 

Διάρκεια: 3-5 λεπτά. 

Η άσκηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την προθέρμανση των αθλητών. Η 

ταχύτητα εκτέλεσης της άσκησης εξαρτάται από την ικανότητα και την 

προπονητική ηλικία του παίκτη. 

Προπονητικά σημεία: Να εκτελούν τη ντρίμπλα πάνω στις γραμμές με το βλέμμα να 

κοιτάζει μπροστά. 

 

9. Ντρίμπλα ελέγχου 

Σκοπός: Η βελτίωση του ελέγχου της μπάλας κατά την ντρίμπλα με το δεξί και το 

αριστερό χέρι. 

Σχήμα 4 
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Αριθμός αθλητών: Μη περιορισμένος αριθμός αθλητών. 

Εξοπλισμός: Μία μπάλα για κάθε αθλητή. 

Διαδικασία: Οι αθλητές αραιώνουν στο γήπεδο με μια μπάλα. Εκτελούν στατική 

ντρίμπλα ελέγχου με το δεξί χέρι. Με το σύνθημα του προπονητή αλλάζει και 

εκτελεί ντρίμπλα με το αριστερό χέρι. 

Διάρκεια: 3-5 λεπτά (ο προπονητής αποφασίζει για την ακριβή χρονική διάρκεια). 

Προπονητικά σημεία: Εκτέλεση χαμηλής ντρίμπλας με το κεφάλι στην προέκταση του 

σώματος και το βλέμμα μπροστά. 

Παραλλαγές:  

α. Ο προπονητής δείχνει με τα δάχτυλα του χεριού του έναν αριθμό και οι αθλητές 

φωνάζουν τον αριθμό που βλέπουν. 

β. Οι αθλητές χωρίζονται σε ζευγάρια, ο ένας απέναντι από τον άλλο και όταν 

εκτελεί ο ένας την ντρίμπλα ελέγχου, ο άλλος του δείχνει με τα δάχτυλα του χεριού 

του έναν αριθμό. 

 

10. Κοντρόλ ή χαμηλή ντρίμπλα 

Σκοπός: Εξάσκηση στη ντρίμπλα. 

Αριθμός αθλητών: Μη περιορισμένος αριθμός αθλητών. 

Εξοπλισμός: Μια μπάλα για κάθε αθλητή. 

Διαδικασία: Οι αθλητές βρίσκονται αραιωμένοι στη τελική γραμμή του γηπέδου έχοντας 

ο καθένας από μια μπάλα (σχ. 3). Με το σφύριγμα του προπονητή, οι αθλητές 

εκτελούν ντρίμπλα κατά μήκος του γηπέδου προς την απέναντι τελική γραμμή. Σε 

κάθε γραμμή που συναντούν, σταματούν και εκτελούν ντρίμπλα ελέγχου.  

Διάρκεια: 3-5 λεπτά. 

Παραλλαγές: 

α. Ο προπονητής τους δείχνει αριθμούς με τα δάχτυλα του χεριού του και οι 

αθλητές φωνάζουν τον αριθμό που βλέπουν. 

β. Ο κάθε αθλητής εκτελεί στατική ντρίμπλα ελέγχου με το δεξί χέρι. Με το πρώτο 

σφύριγμα του προπονητή εκτελούν γρήγορη ντρίμπλα προς τα μπροστά και με το 

δεύτερο σφύριγμα σταματάνε και εκτελούν στατική ντρίμπλα ελέγχου με το 

αριστερό χέρι κ.ο.κ.. 
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Προπονητικά σημεία: Έμφαση στο σωστό λύγισμα των ποδιών, στην προφύλαξη της 

μπάλας με το αντίθετο χέρι, στο σωστό σημείο χτυπήματος της μπάλας και στο 

σήκωμα του κεφαλιού προκειμένου οι αθλητές να μάθουν να βλέπουν στο 

γήπεδο. 

 

12. Εναλλαγή ψηλής- χαμηλής ντρίμπλας 

Σκοπός: Εξάσκηση στη ντρίμπλα. 

Αριθμός αθλητών: Μη περιορισμένος αριθμός αθλητών. 

Εξοπλισμός: Μια μπάλα για κάθε αθλητή. 

Διαδικασία: Οι αθλητές κάνουν ντρίμπλα ελεύθερα μέσα στο γήπεδο και με το σφύριγμα 

του προπονητή εκτελούν ντρίμπλα ελέγχου παρακολουθώντας ταυτόχρονα τον 

προπονητή τους.  

Διάρκεια: 3-5 λεπτά. 

Παραλλαγή: Ο προπονητής τους δείχνει αριθμούς με τα δάχτυλα του χεριού του και οι 

αθλητές φωνάζουν τον αριθμό που βλέπουν. 

 

13. Ντρίμπλα πάνω στη γραμμή του τρίποντου 

Σκοπός: Εξάσκηση στην ντρίμπλα ελέγχου. 

Αριθμός αθλητών: Μη περιορισμένος αριθμός αθλητών. 

Εξοπλισμός: Μια μπάλα για κάθε αθλητή. 

Διαδικασία: Οι αθλητές βρίσκονται αραιωμένοι πάνω στη γραμμή του τρίποντου έχοντας  

 

 

ο καθένας μια μπάλα (σχ. 5). Οι αθλητές αρχίζουν να κάνουν ντρίμπλα πάνω στην 

γραμμή του τριπόντου ενώ ο προπονητής βρίσκεται στη γραμμή των ελευθέρων 

Σχήμα 5 
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βολών. Με το σφύριγμά του οι αθλητές σταματούν και εκτελούν ντρίμπλα ελέγχου 

κοιτάζοντας τον προπονητή.  

Παραλλαγές:  

α. Ο προπονητής σχηματίζει αριθμούς με τα δάχτυλα του ενός χεριού και οι 

αθλητές πρέπει να τον φωνάξουν. 

β.  Ο προπονητής τους πλησιάζει προσπαθώντας να τους ¨κλέψει¨ την μπάλα. 

γ. Οι αθλητές με το σφύριγμα του προπονητή κάνουν σταμάτημα-πήδημα με τα 

πόδια στραμμένα προς το καλάθι και σηκώνοντας τη μπάλα μέχρι το μέτωπο, 

έτοιμοι για να σουτάρουν. 

Διάρκεια: 5-7 λεπτά. 

Προπονητικά σημεία: Έμφαση στη προστασία της μπάλας με το ελεύθερο χέρι και στη 

διατήρηση του βλέμματος μπροστά για να εξασκηθούν στη περιφερειακή όραση. 

 

14. Ντρίμπλα στον κύκλο 

Σκοπός: Η ανάπτυξη της ικανότητας ελέγχου της ντρίμπλας, της ταχύτητας των χεριών 

και της προφύλαξης της μπάλας. 

Αριθμός αθλητών: 9 αθλητές, 3 σε κάθε κύκλο του γηπέδου. 

Εξοπλισμός: 9 μπάλες, μία για κάθε παίκτη. 

Διαδικασία: Τρεις αθλητές τοποθετούνται σε κάθε κύκλο του γηπέδου με μια μπάλα ο 

καθένας. Με το σύνθημα του προπονητή εκτελούν ντρίμπλα μέσα στον κύκλο 

προσπαθώντας ο καθένας να ακουμπήσει την μπάλα των άλλων δύο, 

προστατεύοντας συγχρόνως τη δική του. Σε περίπτωση που κάποιος χάσει την 

μπάλα ή αναγκαστεί να κάνει ντρίμπλα έξω από τον κύκλο τότε βγαίνει από το 

παιχνίδι και συνεχίζουν οι άλλοι δύο μέχρι να μείνει ο ένας από τους δύο μέσα 

στον κύκλο. 

Διάρκεια: 3-5 επαναλήψεις. 

Παραλλαγή: Η άσκηση εκτελείται για προκαθορισμένο χρόνο (π.χ. 1 λεπτό) με τους 

αθλητές να χρεώνονται από έναν αρνητικό βαθμό για κάθε χάσιμο της μπάλας. 

Κερδίζει ο αθλητής που με τη λήξη του χρόνου έχει συγκεντρώσει τους λιγότερους 

βαθμούς.  

Προπονητικά σημεία: Σωστή εκτέλεση της ντρίμπλας ελέγχου, προστασία της μπάλας 

με το σώμα και επιπλέον ταχύτητα κατά την προσπάθεια κλεψίματος της μπάλας. 
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15. Ντρίμπλα σε περιορισμένο χώρο 

Σκοπός: Βελτίωση της επιδεξιότητας της ντρίμπλας, της προστασίας της μπάλας κατά 

την ντρίμπλα, του κλεψίματος της μπάλας των αντιπάλων και της ανάπτυξης της 

περιφερειακής όρασης. 

Αριθμός αθλητών: Απεριόριστος αριθμός αθλητών. 

Εξοπλισμός: Μια μπάλα του μπάσκετ για κάθε παίκτη. 

Διαδικασία: Οι αθλητές εκτελούν ντρίμπλα και συγχρόνως προσπαθούν να κλέψουν ή 

να διώξουν την μπάλα των άλλων αθλητών έξω από το γήπεδο. Κάθε αθλητής 

που θα χάσει την μπάλα, βγαίνει από το παιχνίδι κι εκτελεί γρήγορο τρέξιμο κατά 

μήκος του γηπέδου (1 ή 2 φορές) ή συνεχίζει να συμμετέχει αλλά χρεώνεται με 

βαθμό. Αρχικά η άσκηση εκτελείται στο μισό του γηπέδου, στη συνέχεια στο χώρο 

που οριοθετείται από την τελική γραμμή και το τρίποντο και τέλος μέσα στη 

ρακέτα. 

Διάρκεια: 3-5 λεπτά. 

Προπονητικά σημεία: Σωστή εκτέλεση της ντρίμπλας ελέγχου, προστασία της μπάλας 

με το σώμα και επιτάχυνση του σώματος κατά την προσπάθεια κλεψίματος της 

μπάλας. 

 

16. Ντρίμπλα γύρω από τους κύκλους 

Σκοπός: Βελτίωση της επιδεξιότητας της ντρίμπλας. 

Αριθμός αθλητών: Απεριόριστος αριθμός αθλητών. 

Εξοπλισμός: Μια μπάλα για κάθε παίκτη. 

Διαδικασία: Οι αθλητές εκτελούν ντρίμπλα κατά μήκος του γηπέδου και γύρω από τους 

κύκλους που συναντούν (προσωπικής – κεντρικής – προσωπικής) χωρίς να 

αλλάζουν χέρι (σχ. 6). 
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Διάρκεια: 3-5 λεπτά. 

Παραλλαγή: οι αθλητές αλλάζουν το χέρι της ντρίμπλας, ανάλογα με τη πλευρά του 

γηπέδου που κινούνται. 

 

 

17. Παραλλαγές ντρίμπλας 

Σκοπός: Η εκμάθηση όλων των παραλλαγών της ντρίμπλας  

Αριθμός: Μη περιορισμένος αριθμός αθλητών. 

Εξοπλισμός: Μια μπάλα για κάθε αθλητή. 

Διαδικασία: Οι παραλλαγές την ντρίμπλας είναι: 

  α. Σταυρωτή. 

  β. Σταμάτημα και ξεκίνημα. 

  γ. Rocker ντρίμπλα. 

  δ. Διστακτική. 

  ε. Ραχιαία. 

  στ. Κάτω από τα πόδια 

  ζ. Reverse. 

Αρχικά, οι αθλητές αραιώνουν στο γήπεδο και μαθαίνουν στατικά τις παραλλαγές 

της ντρίμπλας που προαναφέρθηκαν. 

Διάρκεια: Περίπου 5-7 λεπτά για την κάθε παραλλαγή αλλά σε διαφορετικές 

προπονητικές μονάδες η κάθε μια. 

Σχήμα 6 
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Προπονητικά σημεία:  

 α. Έλεγχος της μπάλας με τα δάχτυλα. 

 β. Κράτημα του κεφαλιού στην προέκταση του σώματος με το βλέμμα μπροστά. 

 γ. Εξάσκηση και με τα δυο χέρια. 

 

18. Παραλλαγές ντρίμπλας σε μικρό χώρο 

Σκοπός: Εξάσκηση στις παραλλαγές της ντρίμπλας.  

Αριθμός αθλητών: Απεριόριστος αριθμός αθλητών. 

Εξοπλισμός: Μια μπάλα για κάθε αθλητή. 

Διαδικασία: Οι αθλητές σχηματίζουν μια σειρά ο ένας πίσω από τον άλλον (σχ. 7). Οι 

αθλητές πραγματοποιούν όλες τις παραλλαγές της ντρίμπλας ανάμεσα στους 

κώνους.  

 

Διάρκεια: 3-5 λεπτά για κάθε παραλλαγή ντρίπλας. 

Προπονητικά σημεία: Έμφαση στη σωστή εκτέλεση της ντρίμπλας, στην αλλαγή του 

ρυθμού και της ταχύτητας της ντρίμπλας μετά την παραλλαγή της. 

 

19. Ντρίμπλα και παραλλαγές πάνω στις γραμμές 

Σκοπός: Η εκμάθηση και η εξάσκηση όλων των παραλλαγών της ντρίμπλας. 

Αριθμός αθλητών: Απεριόριστος αριθμός αθλητών. 

Εξοπλισμός: Μια μπάλα για κάθε αθλητή. 

Διαδικασία: Τοποθετούνται οι αθλητές πίσω από την τελική γραμμή (σχ. 4) και εκτελούν 

ντρίμπλα πάνω στην πλάγια γραμμή. Σε κάθε γωνία που συναντούν εκτελούν και 

Σχήμα 7 
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μια παραλλαγή ντρίμπλας και συνεχίζουν να κάνουν ντρίμπλα προς τη νέα  

κατεύθυνση. Η άσκηση εκτελείται πάνω σε όλες τις γραμμές του γηπέδου όπως 

φαίνεται στο σχήμα. 

Διάρκεια: Κάθε παίκτης πρέπει να συμπληρώσει έναν πλήρη κύκλο του γηπέδου. Η 

ταχύτητα εκτέλεσης της άσκησης εξαρτάται από την ικανότητα και την ηλικία του 

παίκτη. 2-3 επαναλήψεις. Η άσκηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την 

προθέρμανση των αθλητών με διάρκεια 3-5 λεπτά. 

Προπονητικά σημεία: Σωστή εκτέλεση των παραλλαγών της ντρίμπλας και το βλέμμα 

να κοιτάζει μπροστά . 

 

20. Αστέρι-Παραλλαγές ντρίμπλες 

Σκοπός: Εξάσκηση στις παραλλαγές της ντρίμπλας.  

Αριθμός αθλητών: Μέγιστος αριθμός 16 αθλητές, χωρισμένοι σε 4 ομάδες των 2, 3 ή 4 

ατόμων. 

Εξοπλισμός: Δυο μπάλες η κάθε ομάδα. 

Διαδικασία: Οι ομάδες βρίσκονται σε απόσταση 5 μέτρων από τους κώνους (σχ. 8).  

 

 

Οι πρώτοι αθλητές από κάθε ομάδα αρχίζουν να κάνουν ντρίμπλα προς τους 

κώνους και μόλις φτάσουν σε αυτούς αλλάζουν κατεύθυνση πραγματοποιώντας 

μια παραλλαγή ντρίμπλας και κατευθύνονται προς τον αθλητή της επόμενης 

ομάδας όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα. Όλοι οι αθλητές κινούνται κατά τον 

ίδιο ακριβώς τρόπο.  

Διάρκεια: 5-7 λεπτά. 

Παραλλαγές: 

Σχήμα 8 
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α. Οι αθλητές φτάνουν μέχρι τον κώνο, κάνουν σταμάτημα-πήδημα, pivot και 

πάσα στον επόμενο παίκτη της ίδιας ομάδας.  

β. Οι αθλητές κάνουν pivot και πασάρουν στον επόμενο παίκτης της άλλης 

ομάδας. 

 Προπονητικά σημεία: Ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή εκτέλεση των παραλλαγών της 

ντρίμπλας. 

 

5.3. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΣΑ 

 

1. Πάσες σε ζευγάρια 

Σκοπός: η εκμάθηση των διαφορετικών ειδών πάσας. 

Αριθμός αθλητών: Μη περιορισμένος αριθμός αθλητών χωρισμένοι σε ζευγάρια. 

Εξοπλισμός: Μια μπάλα μπάσκετ για κάθε ζευγάρι. 

Διαδικασία: Οι αθλητές χωρισμένοι σε ζευγάρια ο ένας απέναντι από τον άλλο σε 

απόσταση 5-6 μέτρα. Εκτελούν όλου του είδους τις πάσες στατικά. 

Διάρκεια: 10-15 λεπτά. 

Προπονητικά σημεία: Επιμονή στη σωστή εκτέλεση της πάσας. 

 

2. Κακή πάσα 

Σκοπός: Η βελτίωση της ταχύτητας αντίδρασης των αθλητών και η εκμάθηση του 

πιασίματος των δύσκολων πασών. 

Αριθμός αθλητών: Μη περιορισμένος αριθμός αθλητών χωρισμένοι σε ζευγάρια. 

Εξοπλισμός: Μια μπάλα μπάσκετ για κάθε ζευγάρι. 

Διαδικασία: Οι αθλητές χωρισμένοι σε ζευγάρια ο ένας απέναντι από τον άλλο σε 

απόσταση 5-6 μέτρα. Εκτελούν πάσες ο ένας στον άλλο με δύναμη και με 

κατάληξη κάθε φορά σε διαφορετικά σημεία ώστε να δυσκολευτεί το πιάσιμο της 

μπάλας. 

Διάρκεια: 5-7 λεπτά. 
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Προπονητικά σημεία: Πέταγμα της μπάλας σε σημεία κοντινά στο συνασκούμενο έτσι 

ώστε να δυσκολεύεται αλλά ταυτόχρονα να επιτυγχάνεται το πιάσιμο της μπάλας 

και να μη διακόπτεται η άσκηση. 

 

3. Πάσες με δυο μπάλες 

Σκοπός: Συντονισμός – συγχρονισμός και γρήγορη, σωστή εξάσκηση της πάσας 

Αριθμός αθλητών: Μη περιορισμένος αριθμός αθλητών χωρισμένοι σε ζευγάρια. 

Εξοπλισμός: Δυο μπάλες μπάσκετ για κάθε ζευγάρι. 

Διαδικασία: Οι αθλητές χωρισμένοι σε ζευγάρια απέναντι ο ένας από τον άλλο σε 

απόσταση 5-6 μέτρα με μια μπάλα ο καθένας. Εκτελούν ταυτόχρονα διαφορετικού 

είδους πάσα, ο ένας στον άλλο π.χ. ο ένας κάνει σκαστή πάσα ενώ ο άλλος, 

στήθους. 

Διάρκεια: 3-5 λεπτά. 

Προπονητικά σημεία: Επιμονή στη σωστή εκτέλεση της πάσας. Συγχρονισμός 

πετάγματος – πιασίματος. 
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4. Πάσες με δυο μπάλες ταυτόχρονα 

Σκοπός: Συντονισμός – συγχρονισμός χεριών (για προχωρημένη προπονητική ηλικία) 

Αριθμός αθλητών: Μη περιορισμένος αριθμός αθλητών χωρισμένοι σε ζευγάρια. 

Εξοπλισμός: Δυο μπάλες μπάσκετ για κάθε ζευγάρι. 

Διαδικασία: Οι αθλητές χωρισμένοι σε ζευγάρια απέναντι ο ένας από τον άλλο σε 

απόσταση 5-6 μέτρα. Ο αθλητής κρατάει δυο μπάλες από μια σε κάθε χέρι και 

εκτελεί ταυτόχρονες πάσες και με τα δυο χέρια απέναντι στο συναθλητή του. 

Διάρκεια: 3-5 λεπτά. 

Προπονητικά σημεία: Επιμονή στη σωστή εκτέλεση της πάσας. Συγχρονισμός και των 

δυο χεριών. 

 

5. Πάσες με πλάτη 

Σκοπός: Σωστή εκτέλεση της πάσας και αντίδραση στο πιάσιμο. 

Αριθμός αθλητών: Μη περιορισμένος αριθμός αθλητών χωρισμένοι σε ζευγάρια. 

Εξοπλισμός: Μια μπάλα μπάσκετ για κάθε ζευγάρι. 

Διαδικασία: Οι αθλητές χωρισμένοι σε ζευγάρια ο ένας απέναντι από τον άλλο σε 

απόσταση 5-6 μέτρα. Ο ένας (Ο1) κρατάει τη μπάλα ενώ ο άλλος (Ο2) έχει πλάτη 

σε αυτόν. Ο Ο1 φωνάζει ¨μπάλα¨ και εκτελεί πάσα. Ο Ο2 πρέπει να γυρίσει και να 

υποδεχθεί τη μπάλα. 

Διάρκεια: 5-7 λεπτά. 

Παραλλαγή: Ο παίκτης που κρατάει τη μπάλα για να κάνει πάσα φωνάζει ¨δεξιά¨ ή 

¨αριστερά¨ και κάνει δύσκολες πάσες. 

Προπονητικά σημεία: Γρήγορη αντίδραση και σωστή υποδοχή της πάσας. Σωστή 

εκτέλεση της πάσας. 

 

6. Ρυθμός για την πάσα με κίνηση 

Σκοπός: Εξάσκηση της σωστής εκτέλεσης της πάσας εν κινήσει. 

Αριθμός αθλητών: Το σύνολο των αθλητών χωρισμένο σε ομάδες των τεσσάρων ή των 

πέντε. 

Εξοπλισμός: Μια μπάλα του μπάσκετ για κάθε ομάδα. 
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Διαδικασία: Κάθε ομάδα χωρίζεται σε δυο υποομάδες και τοποθετούνται απέναντι η μία 

από την άλλη (σχ. 9). Ο Ο1 εκτελεί πάσα στον Ο2 

ο οποίος πιάνει την μπάλα κινούμενος εκτελεί 

τους δύο βηματισμούς για να δώσει πάσα εν 

κινήσει και δίνει πάσα στον Ο3 κ.ο.κ.. Ο Ο1 μετά 

την πάσα τρέχει εξωτερικά πίσω από τον Ο4, 

κ.ο.κ.. 

 

Διάρκεια: 3-5 λεπτά ανάλογα με την προπονητική ηλικία των αθλητών. 

Προπονητικά σημεία: Ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή εκτέλεση της πάσας εν κινήσει. 

 

7. Συνεχόμενες πάσες σε κυκλική κίνηση 

Σκοπός: Εξάσκηση της σωστής εκτέλεσης της πάσας εν κινήσει. 

Αριθμός αθλητών: Το σύνολο των αθλητών χωρισμένο σε ομάδες των τεσσάρων ή των 

πέντε. 

Εξοπλισμός: Μια μπάλα του μπάσκετ για κάθε ομάδα. 

Διαδικασία: Οι αθλητές χωρίζονται σε τριάδες σε κυκλική διάταξη (σχ. 10). Εκτελούν 

πάσες τρέχοντας δεξιόστροφα και με το σύνθημα 

του προπονητή αλλάζουν τη φορά τρεξίματος. 

 

 

Διάρκεια: 3-5 λεπτά ανάλογα με την προπονητική ηλικία των αθλητών. 

Προπονητικά σημεία: Ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή εκτέλεση της πάσας εν κινήσει. 

 

8. Τέσσερις γωνίες 

Σκοπός: Εξάσκηση όλων των ειδών της πάσας. 

Αριθμός αθλητών: Το σύνολο των αθλητών χωρισμένοι σε 4 ομάδες. 

Εξοπλισμός: Μια-δυο μπάλες για κάθε ομάδα. 

Διαδικασία: Οι αθλητές χωρισμένοι ανά δύο σχηματίζουν ένα παραλληλόγραμμο (σχ. 

11). Οι Ο1 και Ο5  κρατούν από μια μπάλα. Εκτελούν πάσα στους Ο3  και Ο7  

Σχήμα 9 

Ο2  Ο1   Ο3 Ο4 

Σχήμα 10 
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αντίστοιχα και τρέχουν εξωτερικά του 

παραλληλογράμμου, πίσω από τους Ο4 και Ο8 

αντίστοιχα. Οι Ο3 και Ο7 εκτελούν πάσα στους Ο6 

και Ο2 και τρέχουν πίσω από τους Ο9 και Ο3 

αντίστοιχα κ.ο.κ..  

 

 

 

Διάρκεια: 3-5  λεπτά. 

Παραλλαγή: Οι αθλητές να εκτελούν διαφορετικού είδους πάσας. 

Προπονητικά σημεία: Εκτέλεση της άσκησης με μία μπάλα όταν οι αθλητές βρίσκονται 

στο αρχάριο στάδιο. Ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή εκτέλεση όλων των ειδών της 

πάσας έτσι ώστε να υπάρχει διάρκεια στην άσκηση. 

 

9. Αστέρι 

Σκοπός: Η εξάσκηση των διαφόρων ειδών πάσας και η βελτίωση της αντίληψης των 

νεαρών αθλητών. 

Αριθμός αθλητών: Τουλάχιστον 6 σε κάθε ομάδα άσκησης. 

Εξοπλισμός: Μια μπάλα μπάσκετ για κάθε ομάδα άσκησης. 

Διαδικασία: Οι αθλητές είναι διατεταγμένοι έτσι ώστε να σχηματίζουν τις γωνίες ενός 

αστεριού (σχ. 12). Ο Ο1 έχει την μπάλα, δίνει πάσα στον Ο3 και τρέχει πίσω από 

αυτόν. Ο Ο3 δίνει πάσα στον Ο5 και τρέχει από 

πίσω του, ο Ο5 στον Ο2, ο Ο2 στον Ο4, ο Ο4 στον 

Ο6 κ.ο.κ.. Κάθε αθλητής τρέχει πίσω από τον 

παίκτη που έδωσε πάσα. Η απόσταση των 

αθλητών (άνοιγμα του αστεριού) εξαρτάται από 

την ικανότητα τους και το είδος της πάσας που 

χρησιμοποιείται. Οι πάσες πρέπει να γίνονται εν 

κινήσει. 

 

 

Σχήμα 11 

Σχήμα 12 

Ο1 

Ο2 

Ο4 

Ο3 

Ο5 

Ο6 

Ο8 

Ο7 

Ο9 

Ο10 

Ο4 

Ο3 

Ο2 

Ο6 

Ο7 

Ο8 

     1 

5 
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Διάρκεια: 3-5 λεπτά. Η διάρκεια και η ένταση της άσκησης εξαρτάται από την 

προπονητική ηλικία των αθλητών. 

Παραλλαγές: 

α. Ορίζουμε κάθε φορά διαφορετική πάσα. Η παραλλαγή αυτή χρησιμοποιείται 

κυρίως στους έμπειρους αθλητές γιατί απαιτεί μεγάλη αυτοσυγκέντρωση. 

 β. Η άσκηση μπορεί να γίνει κοντά στο καλάθι με τελική κατάληξη το μπάσιμο-

σουτ σε πιο προχωρημένη προπονητική ηλικία. Ο αθλητής που εκτελεί το 

μπάσιμο, παίρνει το ριμπάουντ και ξεκινάει τις πάσες. 

Προπονητικά σημεία: Ένταση στην εκτέλεση της άσκησης και προσοχή στις σωστές 

πάσες.  Επίσης, πρέπει πάντα να τρέχουν γρήγορα πίσω από αυτόν που μόλις 

έδωσαν την πάσα.  

 

10. Πάσα και κίνηση στην κενή γωνία 

Σκοπός: Εξάσκηση στην πάσα και κίνηση του αθλητή μετά από αυτήν. 

Αριθμός αθλητών: Μη περιορισμένος αριθμός αθλητών χωρισμένοι σε τριάδες. 

Εξοπλισμός: Μια μπάλα μπάσκετ για κάθε τριάδα. 

Διαδικασία: Οι αθλητές χωρισμένοι σε τριάδες διάσπαρτοι στο χώρο, σχηματίζουν 

τετράγωνο με τη μια του γωνία να είναι κενή (σχ. 

13). Ένας αθλητής εκτελεί πάσα στον άλλο και 

κινείται στην κενή γωνία. 

 

 

Διάρκεια: 3-5 λεπτά. 

Παραλλαγή: Εκτελούνται διαφορετικού είδους πάσας που μπορεί να έχουν καθοριστεί 

από τον προπονητή ή να κάνουν οι αθλητές όποιο είδος πάσας θέλουν. 

Προπονητικά σημεία: Προσοχή στην σωστή εκτέλεση της πάσας και γρήγορη κίνηση 

του αθλητή μετά την πάσα. Η ένταση της άσκησης διαφοροποιείται ανάλογα με το 

στόχο. 

Σχήμα 13 
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11. Πάσα και κίνηση διαγώνια 

Σκοπός: Εξάσκηση στην πάσα και κίνηση μετά από αυτήν - Ο συγχρονισμός της ομάδας 

(για προχωρημένη προπονητική ηλικία). 

Αριθμός αθλητών: Τουλάχιστον 8 αθλητές. 

Εξοπλισμός: Μια μπάλα που διαδοχικά μπορούν να φθάσουν μέχρι τρεις. 

Διαδικασία: Οι αθλητές σχηματίζουν ένα τετράγωνο με δυο παίκτες σε κάθε γωνία (σχ. 

14). Ο Ο1 κάνει πάσα στον Ο2 και τρέχει προς τον Ο3. Παίρνει πάλι την μπάλα 

 

από τον Ο2 και δίνει πάσα εν κινήσει στον Ο3. Ο Ο2 μετά την πάσα στον Ο1 κινείται 

από πίσω του προς τον Ο4. Παίρνει πάσα από τον Ο3 και δίνει στον Ο4, κ.ο.κ.. 

Όταν οι αθλητές εξοικειωθούν με την άσκηση μπαίνει και 2η μπάλα και στη 

συνέχεια και 3η. 

Διάρκεια: Από 3-6 λεπτά. 

Προπονητικά σημεία: Έμφαση στις σωστές πάσες – συγχρονισμός όλης της ομάδας. 

 

12. Πάσες σε ζευγάρια κατά μήκος του γηπέδου 

Σκοπός: Εξάσκηση στην πάσα εν κινήσει. 

Αριθμός αθλητών: Απεριόριστος αριθμός αθλητών χωρισμένοι σε ζευγάρια. 

Εξοπλισμός: Μια μπάλα μπάσκετ για κάθε ζευγάρι αθλητών. 

Διαδικασία: Οι αθλητές ξεκινούν κάτω από το ένα καλάθι σε ζευγάρια με απόσταση 5-6 

μέτρα. Τρέχουν κατά μήκος του γηπέδου και κάνουν πάσες ο ένας στον άλλον 

(σχ. 15). Δηλαδή, ο Ο1 δίνει πάσα στον Ο2 που τρέχει προς τα μπροστά, ο Ο2 

Σχήμα 14 

Ο1  Ο5 Ο6    Ο2 

Ο7  Ο3 
Ο8 

4 
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επιστρέφει την πάσα στον Ο1 που τρέχει προς τα μπροστά κ.ο.κ.. Μόλις 

περάσουν την κεντρική γραμμή του γηπέδου ξεκινούν την άσκηση οι Ο3 και Ο4 

κ.ο.κ.. 

Διάρκεια: 3-5 λεπτά, ανάλογα με την προπονητική ηλικία των αθλητών και τον στόχο της 

προπονητικής μονάδας. 

Παραλλαγές:  

α. Οι πάσες να εκτελούνται μετά από μια ντρίμπλα (βοηθάει στην εξάσκηση της 

ντρίμπλας μετά από πάσα). 

β. Περιορισμός στον αριθμό των πασών για να βάλουν καλάθι. 

γ. Αυξάνεται η απόσταση των αθλητών από εκείνη των 5-6 μέτρων που 

προαναφέρθηκε, για την εξοικείωση με πιο μακρινές πάσες. 

δ. Συνδυασμένη άσκηση: Ο Ο1 δίνει πάσα στον Ο2, ο Ο2 επιστρέφει την πάσα και 

τρέχει γρήγορα προς το απέναντι καλάθι. Ο Ο1 εκτελεί 2-3 ντρίμπλες και στη 

συνέχεια δίνει μακρινή πάσα στον Ο2. Άσκηση για αρκετά εξασκημένους αθλητές. 

Προπονητικά σημεία: Έμφαση στις σωστές πάσες και τη συνεργασία των παικτών. 

Έμφαση στο σωστό τρέξιμο (πρέπει να αποφεύγονται τα πλάγια βήματα). 

 

13. Τρεις αθλητές - σταθερός κεντρικός 

Σκοπός: Εξάσκηση στην πάσα εν κινήσει, στον αιφνιδιασμό και του τελικό μπάσιμο-

σουτ. 

Αριθμός αθλητών: Μη περιορισμένος αριθμός αθλητών χωρισμένοι σε τριάδες. 

Εξοπλισμός: Τουλάχιστον δύο μπάλες. 

Διαδικασία: Οι αθλητές παρατάσσονται σε τριάδες (ένας κεντρικός και δυο πλάγιοι) 

πίσω από τη μια τελική γραμμή του γηπέδου (σχ. 16).  

Σχήμα 15 

 1 Ο3 

Ο2 Ο4 
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Ο Ο1 δίνει πάσα στον Ο3, ο Ο3 επιστρέφει την πάσα στον Ο1, ο Ο1 στον Ο2 που 

του επιστρέφει την πάσα κ.ο.κ.. Η μπάλα περνάει πάντα από τον κεντρικό παίκτη 

πριν δοθεί στους πλάγιους. Ο τελευταίος πλάγιος παίκτης που θα δεχθεί πάσα 

κοντά στο καλάθι θα εκτελέσει το τελικό μπάσιμο-σουτ. Μόλις η μια τριάδα 

ολοκληρώσει την άσκηση ξεκινάει η άλλη (Ο4, Ο5, Ο6). 

Διάρκεια: 3-5 λεπτά, ανάλογα με την προπονητική ηλικία των αθλητών και τον στόχο της 

προπονητικής μονάδας. 

Παραλλαγές: 

α. Περιορισμός στον αριθμό των πασών για να βάλουν καλάθι (π.χ. να μπει 

καλάθι με πέντε πάσες ή λιγότερες). Ο αριθμός των πασών που θα γίνουν για να 

μπει το καλάθι εξαρτάται και μειώνεται ανάλογα με την προπονητική ηλικία των 

αθλητών. 

β. Η άσκηση μπορεί να γίνει για περισσότερα από ένα γήπεδα (π.χ. για δυο ή τρία 

κ.ο.κ.) σε πιο προχωρημένη προπονητική ηλικία και ανάλογα με τον στόχο της 

προπονητικής μονάδας. 

Προπονητικά σημεία: Έμφαση στη σωστή εκτέλεση της πάσας εν κινήσει. 

 

14. Πάσες σε οχτάρι 

Σκοπός: Εκμάθηση και εξάσκηση της σωστής μετακίνησης των παικτών μέσα στο 

γήπεδο κατά τον αιφνιδιασμό (τρέξιμο σε ανοιχτούς διαδρόμους), της σωστής 

εκτέλεσης της πάσας εν κινήσει και του τελικού μπασίματος-σουτ. 

Αριθμός αθλητών: Μη περιορισμένος αριθμός αθλητών χωρισμένοι σε τριάδες. 

Εξοπλισμός: Τουλάχιστον δύο μπάλες του μπάσκετ. 

Διαδικασία: Οι αθλητές παρατάσσονται σε τριάδες (ένας κεντρικός και δυο πλάγιοι) 

πίσω από τη μια τελική γραμμή του γηπέδου (σχ. 17).  

Σχήμα 16 
  1 Ο4 

Ο2 Ο5 

Ο3 Ο6 
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Ξεκινούν προς το απέναντι καλάθι: ο Ο1 δίνει πάσα στον Ο3 που τρέχει μπροστά 

και κινείται προς αυτόν περνώντας από πίσω και μπροστά του, ο Ο3 δίνει πάσα 

στον Ο2 και τρέχει από πίσω του κ.ο.κ.. Δηλαδή, κάθε παίκτης που δίνει πάσα 

τρέχει και περνάει πίσω από τον παίκτη που μόλις έδωσε την πάσα. Η τελική 

κατάληξη είναι το μπάσιμο-σουτ. Μόλις η μια τριάδα ολοκληρώσει την άσκηση 

ξεκινάει η επόμενη (Ο4, Ο5, Ο6). 

Διάρκεια: 3-5 λεπτά, ανάλογα με την προπονητική ηλικία των αθλητών και τον στόχο της 

προπονητικής μονάδας. 

Παραλλαγές: 

α. Εκτέλεση της άσκησης με τους παίκτες σε κοντινή απόσταση ο ένας με τον 

άλλο (κεντρικό διάδρομο). 

β. Εκτέλεση της άσκησης με περιορισμένο αριθμό πασών (π.χ. να μπει καλάθι με 

τέσσερις πάσες). Έτσι εκτελείται η άσκηση με μεγαλύτερη ένταση και γίνονται πιο 

μακρινές πάσες. 

γ. Η άσκηση μπορεί να γίνει για περισσότερα από ένα γήπεδα (π.χ. για δυο ή τρία 

κ.ο.κ.) σε πιο προχωρημένη προπονητική ηλικία και ανάλογα με τον στόχο της 

προπονητικής μονάδας. 

Προπονητικά σημεία: Έμφαση στη σωστή εκτέλεση της πάσας εν κινήσει και στην 

εύστοχη κατάληξη της μπάλας στο καλάθι. 

 

15. Κορόϊδο  

Σκοπός: εξάσκηση της σωστής εκτέλεσης της πάσας υπό πίεση. 

Αριθμός αθλητών: Μη περιορισμένος αριθμός αθλητών χωρισμένοι σε τριάδες. 

Εξοπλισμός: Μια μπάλα μπάσκετ για κάθε τριάδα. 

Σχήμα 17 

Ο2 Ο5 

Ο3 Ο6 

 1 Ο4 
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Διαδικασία: Οι αθλητές χωρισμένοι σε τριάδες κατά μήκος του γηπέδου. Οι δυο είναι 

απέναντι και εκτελούν πάσες ενώ ο τρίτος αθλητής βρίσκεται στη μέση και 

προσπαθεί να τους κλέψει τη μπάλα κατά την πάσα. Όταν ακουμπήσει τη μπάλα 

γίνεται αλλαγή ρόλων με αυτόν που έκανε τη λάθος πάσα. 

Διάρκεια: 3-5 λεπτά. 

Προπονητικά σημεία: Έμφαση στην σωστή εκτέλεση της πάσας υπό πίεση. 

 

16. Πάσες με άμυνα 

Σκοπός: Εξάσκηση των αθλητών στις πάσες κάτω από πιεστική άμυνα. 

Αριθμός αθλητών: Μη περιορισμένος αριθμός αθλητών χωρισμένοι σε τριάδες. 

Εξοπλισμός: Μια μπάλα για κάθε τριάδα. 

Διαδικασία: Τοποθέτηση των αθλητών όπως στο σχήμα 18. Ο Ο1 έχει την μπάλα και ο 

Ο3 παίζει πιεστική άμυνα. Ο Ο1 δίνει πάσα στον Ο2 και 

τρέχει να του κάνει άμυνα ενώ ο Ο3 παίρνει τη θέση 

του Ο1 για να δεχθεί πάσα από τον Ο2 που τρέχει να 

του κάνει άμυνα κ.ο.κ.. 

 

 

Διάρκεια: 3-5 λεπτά. 

Παραλλαγές: 

α. Εκτέλεση της άσκησης με σταθερό αμυντικό παίκτη που θα αλλάζει μόνο όταν 

κλέψει την μπάλα. 

β. Εκτέλεση της άσκησης στις ευθείες των τριών κύκλων του γηπέδου (απόσταση 

3,8 μέτρα) για μεγαλύτερη ένταση. 

Προπονητικά σημεία: Εκτέλεση της άσκησης με τους αθλητές να εκτελούν διάφορες 

προσποιήσεις πριν την πάσα. Ο αμυνόμενος χρησιμοποιεί τα χέρια για να 

εμποδίσει την πάσα. 

Ο2 Ο1   Ο3 

Σχήμα 18 
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5.4. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΟΥΤ 

 

1. Σουτ εν στάση 

Σκοπός: Εκμάθηση της σωστής κίνησης του χεριού στην εκτέλεση του σουτ. 

Αριθμός αθλητών: Απεριόριστος αριθμός αθλητών.  

Εξοπλισμός: Μια μπάλα για κάθε αθλητή. 

Διαδικασία: Στατικά, ο αθλητής εκτελεί μόνος του τη κίνηση του σουτ. 

Διάρκεια: 3-5 λεπτά. 

Παραλλαγές: 

α. Οι αθλητές χωρίζονται σε ζευγάρια και εκτελούν τη κίνηση του σουτ ο ένας στον 

άλλο. 

β. Οι αθλητές βρίσκονται σε εδραία θέση και εξασκούνται στην κίνηση του σουτ, 

μόνοι τους ή σε ζευγάρια.  

γ. Οι αθλητές βρίσκονται σε ύπτια κατάκλιση και εξασκούνται στην κίνηση του 

σουτ μόνοι τους ή σε ζευγάρια.  

Προπονητικά σημεία: Ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή θέση του χεριού. 

 

2. Κίνηση του σουτ εν στάση 

Σκοπός: Εκμάθηση της σωστής κίνησης του χεριού για την εκτέλεση του σουτ. 

Αριθμός αθλητών: Απεριόριστος αριθμός αθλητών.  

Εξοπλισμός: Μια μπάλα για κάθε αθλητή. 

Διαδικασία: Σε θέση ετοιμότητας οι αθλητές κρατούν από μια μπάλα στο ύψος της 

λεκάνης. Με το σύνθημα του προπονητή εκτελούν ανέβασμα της μπάλας στην 

σωστή θέση για σουτ. 

Διάρκεια: 3-5 λεπτά. 

Παραλλαγή: Μετά το ανέβασμα της μπάλας, οι αθλητές κάνουν σουτ στον εαυτό τους ή 

σε κάποιον συνασκούμενο. 

Προπονητικά σημεία: Ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή θέση του χεριού κατά το ανέβασμα 

της μπάλας και κατά το σουτ. 
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3. Άσκηση Καγκουρό 

Σκοπός: Εξάσκηση στη σωστή κίνηση του χεριού για το ανέβασμα της μπάλας κατά την 

εκτέλεση του άλματος του σουτ. 

Αριθμός αθλητών: Απεριόριστος αριθμός αθλητών. 

Εξοπλισμός: Μια μπάλα ο κάθε αθλητής. 

Διαδικασία: Οι αθλητές βρίσκονται διάσπαρτοι στο χώρο με μια μπάλα και εκτελούν 

συνεχόμενα άλματα σηκώνοντας ταυτόχρονα την μπάλα μέχρι το ύψος του 

μετώπου.  

Διάρκεια: 5 –10 άλματα, 3-5 επαναλήψεις (ανάλογα με την προπονητική ηλικία και το 

στόχο της άσκησης). 

Παραλλαγές: 

α. Τα άλματα μπορούν να γίνουν σε μήκος προς το καλάθι ή κάποιον 

συνασκούμενο.  

β. Μετά τα άλματα οι αθλητές εκτελούν σουτ το καλάθι.  

 Προπονητικά σημεία: Έμφαση στο να μάθουν οι αθλητές να φέρνουν τη μπάλα στη 

σωστή θέση για σουτ τη στιγμή που βρίσκονται στο ψηλότερο σημείο του 

άλματος. Οι αθλητές να έχουν καλή ισορροπία κατά τη στιγμή της προσγείωσης 

από το άλμα 

. 

3. Αυτοπάσα και σουτ 

Σκοπός: Εξάσκηση στο σταμάτημα με άλμα και στο σουτ.  

Αριθμός αθλητών: Απεριόριστος, 5 σε κάθε πλευρά της ρακέτας. 

Εξοπλισμός: Μια μπάλα για κάθε αθλητή. 

Διαδικασία: Οι αθλητές βρίσκονται σε μια σειρά έξω από το τρίποντο με μέτωπο στο 

καλάθι. Ο αθλητής κάνει αυτοπάσα, σταμάτημα με άλμα και σουτ. Μετά το σουτ 

παίρνει το ριμπάουντ και πηγαίνει στο τέλος της σειράς.  

Διάρκεια: 5-7 λεπτά. 

Παραλλαγές: 

α. Συνδυασμένη άσκηση: Ο αθλητής μπορεί να εκτελέσει προσποίηση για σουτ ή 

προσποίηση αντίθετης κίνησης-σταυρωτό βήμα-ντρίμπλα και σουτ. 
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β. Ο αθλητής μπορεί να εκτελέσει την άσκηση από τις πλάγιες θέσεις κάνοντας 

σουτ με τη βοήθεια του ταμπλό.  

 Προπονητικά σημεία: Έμφαση στη τεχνική της αυτοπάσας καθώς είναι πολύ σημαντική 

για την εξάσκηση στο σουτ, στο συγχρονισμό του πιασίματος της μπάλας και της 

κίνησης των χεριών με το προσγείωση, στη σωστή τεχνική του σουτ και των 

προσποιήσεων. 

 

4. Σουτ μετά από πάσα 

Σκοπός: Εξάσκηση στη σωστή κίνηση του σταματήματος κατά την υποδοχή της μπάλας 

και του σουτ. 

Αριθμός αθλητών: 6-7 αθλητές σε κάθε καλάθι. 

Εξοπλισμός: 4-5 μπάλες σε κάθε καλάθι. 

Διαδικασία: Δύο αθλητές,  βρίσκονται στο ύψος της προσωπικής γραμμής (σχ. 19) ενώ 

οι υπόλοιποι κρατούν από μια μπάλα στο ύψος της κεντρικής γραμμής. 

 

 

Ο παίκτης που βρίσκεται στο κέντρο δίνει πάσα στον παίκτη που βρίσκεται στη 

προσωπική γραμμή και τρέχοντας προς το καλάθι δέχεται και πάλι την μπάλα από 

αυτόν εκτελώντας μπάσιμο ή σουτ.  Ο παίκτης που κάνει την τελική πάσα παίρνει 

το ριμπάουντ και με ντρίμπλα πηγαίνει στο τέλος της σειράς που βρίσκεται στο 

κέντρο ενώ ο παίκτης που έκανε το σουτ πηγαίνει στη γραμμή της προσωπικής 

κ.ο.κ.. Η άσκηση εκτελείται και από τις δυο πλευρές του καλαθιού. 

Διάρκεια: 5-7 λεπτά. 

Παραλλαγές: 

α. Συνδυασμένη άσκηση: Μόλις οι αθλητές δεχθούν την πάσα κοντά στο καλάθι 

εκτελούν σταμάτημα με τα δύο πόδια, προσποίηση, μια ντρίμπλα και σουτ. 

Σχήμα 19 
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β. Συνδυασμένη άσκηση: Μόλις οι αθλητές δεχθούν την πάσα κοντά στο καλάθι 

εκτελούν σταμάτημα με τα δύο πόδια, προσποίηση, μια ντρίμπλα και τελικό 

μπάσιμο-σουτ. 

γ. Συνδυασμένη άσκηση: Μόλις οι αθλητές δεχθούν την πάσα κοντά στο καλάθι 

εκτελούν σταμάτημα με τα δύο πόδια, προσποίηση και εκτέλεση του μπασίματος 

ή του σουτ στη φορά της προσποίησης. 

Προπονητικά σημεία: Προσοχή στη σωστή εκτέλεση των βηματισμών του μπασίματος-

σουτ καθώς και του σουτ. Ιδιαίτερη προσοχή στην κίνηση των ποδιών κατά τις 

προσποιήσεις για την αποφυγή των παράβασης των βημάτων. 

 

5. Σουτ από τις γωνίες της προσωπικής  

Σκοπός: Εξάσκηση στο σουτ με συναγωνιστικό παιχνίδι.  

Αριθμός αθλητών: Μη περιορισμένος, χωρισμένοι σε τέσσερις ομάδες. 

Εξοπλισμός: Μια μπάλα για κάθε ομάδα. 

Διαδικασία: Η κάθε ομάδα τοποθετείται σε μια από τις τέσσερις γωνίες των γραμμών 

εκτέλεσης της ελεύθερης βολής με τους αθλητές να βρίσκονται ο ένας πίσω από 

τον άλλον (σχ. 20). 

 

Ο πρώτος αθλητής από κάθε ομάδα έχει την μπάλα στα χέρια του. Με το 

σφύριγμα του προπονητή ο αθλητής κάνει σουτ, τρέχει και παίρνει το ριμπάουντ, 

δίνει πάσα στον αθλητή που βρισκόταν από πίσω του και τρέχει στο τέλος της 

σειράς του. Κάθε εύστοχο καλάθι μετράει αθροιστικά για την ομάδα. Κάθε ομάδα 

προσπαθεί να πετύχει πρώτη τον αριθμό πόντων που ορίζει ο προπονητής π.χ. 7 

ή 9. Οι αθλητές φωνάζουν δυνατά τον αριθμό των πόντων που πετυχαίνουν. 

Μόλις μια ομάδα πετύχει τον προκαθορισμένο αριθμό γίνεται αλλαγή θέσεων 

Σχήμα 20 



 80 

σύμφωνα με τη φορά του ρολογιού και το παιχνίδι συνεχίζεται μέχρι να περάσουν 

όλες οι ομάδες απ’ όλες τις θέσεις. 

Διάρκεια: 3-5 λεπτά (να περάσουν όλες οι ομάδες από όλες τις θέσεις τουλάχιστον μια 

φορά). 

Παραλλαγές: 

α. Ο παίκτης που κάνει το σουτ παίρνει το ριμπάουντ του επόμενου παίχτη. 

β. Η άσκηση εκτελείται σε προκαθορισμένο χρόνο και μετράνε τα συνολικά 

εύστοχα σουτ από όλες τις θέσεις. 

γ. Η άσκηση εκτελείται από διαφορετικά σημεία του γηπέδου. 

Προπονητικά σημεία: Γρήγορη αντίδραση των αθλητών μετά το σουτ (κίνηση για 

ριμπάουντ), σωστή πάσα (ακρίβεια) και συμμετοχή όλων των αθλητών στο 

μέτρημα των πόντων. Διορθώσεις σε όλα τα τεχνικά στοιχεία που συνθέτουν την 

άσκηση. 

 

6. Σουτ από διάφορες θέσεις 

Σκοπός: Εξάσκηση στο σουτ από διάφορες θέσεις του γηπέδου και της κίνησης για 

επιθετικό ριμπάουντ μετά το σουτ. 

Αριθμός αθλητών: 8 αθλητές σε κάθε καλάθι. 

Εξοπλισμός: 4 μπάλες του μπάσκετ σε κάθε καλάθι. 

Διαδικασία: Οι αθλητές χωρίζονται σε δυάδες και τοποθετούνται όπως φαίνεται στο 

σχήμα 21. Οι πρώτοι από κάθε ζευγάρι εκτελούν σουτ, τρέχουν, παίρνουν το 

 

 

ριμπάουντ και δίνουν πάσα στο δεύτερο της δεξιάς δυάδας και τρέχουν από πίσω 

τους (κυκλική μετακίνηση).  

Σχήμα 21 
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Διάρκεια: 2-3 λεπτά για κάθε φορά μετακίνησης (προς τα δεξιά - προς τα αριστερά). Η 

διάρκεια και η ένταση αυξάνεται ανάλογα με την προπονητική ηλικία). 

Προπονητικά σημεία: Ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή εκτέλεση των επιμέρους τεχνικών 

στοιχείων που συνθέτουν την άσκηση. Οι πιο ψηλοί παίκτες εκτελούν σουτ από 

μικρότερη από το καλάθι απόσταση ενώ οι πιο κοντοί από μεγαλύτερη. Μετράει ο 

καθένας πόσα εύστοχα σουτ εκτέλεσε. 

 

7. Συνεχόμενες αυτοπάσες και σουτ 

Σκοπός: Εξάσκηση στο πιάσιμο της μπάλας, στο σταμάτημα και στο γρήγορο σουτ. 

Αριθμός αθλητών: 4-5 αθλητές σε κάθε καλάθι. Αν υπάρχουν πολλά καλάθια καλό είναι 

να υπάρχουν λιγότεροι αθλητές στο καθένα, για να μην ενοχλεί ο ένας τον άλλο. 

Εξοπλισμός: Ένα γήπεδο με, αν είναι δυνατόν, περισσότερα από δύο καλάθια και μία 

μπάλα του μπάσκετ για κάθε αθλητή. 

Διαδικασία: Κάθε αθλητής έχει από μία μπάλα. Πετάει την μπάλα μπροστά του δίνοντάς 

της ανάποδο φάλτσο, έτσι ώστε αφού χτυπήσει στο έδαφος να ξαναγυρίσει σε 

αυτόν, πιάνει την μπάλα με σταμάτημα - άλμα και στη συνέχεια εκτελεί γρήγορο 

σουτ. Κινείται για το ριμπάουντ και εκτελεί την ίδια κίνηση από την άλλη πλευρά 

της ρακέτας διατηρώντας γρήγορο ρυθμό. Μετράει πόσα σουτ εκτελεί και πόσα 

από αυτά είναι εύστοχα. 

Παραλλαγές:  

α. Μετά την αυτοπάσα και το πιάσιμο της μπάλας εκτελεί προσποίηση για σουτ, 

μία ντρίμπλα και κατόπιν σουτ. 

β. Το ίδιο αλλά η τελική προσπάθεια γίνεται με μπάσιμο σουτ. 

Διάρκεια: Εκτελούν 2-4 σετ των 1-3 λεπτών ή 2-4 σετ των 10-30 σουτ ανάλογα με τη 

προπονητική ηλικία. 

Προπονητικά σημεία: Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στο σταμάτημα και το γρήγορο σουτ 

καθώς επίσης και στη σωστή εκτέλεση της προσποίησης στις παραλλαγές της 

άσκησης. 

 

Σημείωση:  Σε όλες τις ασκήσεις του σουτ και ιδιαίτερα σε αυτές που αποσκοπούν στην 

εξάσκηση, πρέπει ο αθλητής να μετράει τόσο το συνολικό αριθμό των σουτ που 

εκτελεί όσο και εκείνων που ευστοχεί έτσι ώστε να έχει από τη μία πλευρά κάποιο 



 82 

μέτρο σύγκρισης και από την άλλη να έχει στραμμένη την προσοχή του στη 

σωστή εκτέλεση των σουτ. Σε προχωρημένη προπονητική ηλικία αναγκαία είναι η 

χρονομέτρηση του παίκτη που εκτελεί την άσκηση για εξάσκηση του παίκτη στη 

γρήγορη εκτέλεση του σουτ και την εξοικείωση του παίκτη με τη πίεση του χρόνου. 

 

8. Σουτ από το Α-Β 

Σκοπός: Εξάσκηση του σουτ από τη θέση του low post και βελτίωση της φυσικής 

κατάστασης. 

Αριθμός αθλητών: 4-5 αθλητές σε κάθε καλάθι. 

Εξοπλισμός: Δύο μπάλες σε κάθε καλάθι και ένα χρονόμετρο. 

Διαδικασία: Τοποθετούνται δύο μπάλες στις θέσεις Α-Β (σχ. 22). 

 

 

 

 Ο αθλητής (Ο1) βρίσκεται στο κέντρο της ρακέτας στην ίδια ευθεία με τις μπάλες 

(θέση low post), με πλάτη στο καλάθι. Με το σύνθημα του προπονητή μετακινείται 

από τη μια θέση (Α) στην άλλη (Β) εναλλάξ, παίρνοντας την μπάλα και εκτελώντας 

σουτ. Ο Ο2 βρίσκεται κάτω από το καλάθι και μαζεύει το ριμπάουντ μετά από κάθε 

σουτ του Ο1 και επανατοποθετεί την μπάλα στην αρχική της θέση. 

Παραλλαγές: 

α. Ο Ο1 παίρνει την μπάλα με πλάτη στο καλάθι, εκτελεί πίβοτ προς αυτό και στη 

συνέχεια σουτ.  

β. Ο Ο1 παίρνει την μπάλα με πλάτη στο καλάθι, εκτελεί ένα βήμα προς την τελική 

γραμμή, σταμάτημα με τα δύο πόδια και σουτ από μπροστά ή από πίσω με 

φάλτσο. 

Σχήμα 22 

Α Β  Ο1 

Ο2 
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Διάρκεια: 20-60 δευτερόλεπτα ή εκτέλεση 10-30 σουτ, ανάλογα με την προπονητική 

ηλικία και την ικανότητα εκτέλεσης του σουτ κάθε αθλητή. 

Προπονητικά σημεία: Ιδιαίτερη προσοχή στα επιμέρους τεχνικά στοιχεία που 

συνθέτουν την άσκηση.  

 

9. Σουτ ενός λεπτού 

Σκοπός: Εξάσκηση στο γρήγορο και σωστό τεχνικά, σουτ, στο ριμπάουντ και τη σωστή 

πάσα για γρήγορο σουτ. 

Αριθμός αθλητών: 12 αθλητές, χωρισμένοι σε 3άδες σε κάθε πλευρά της ρακέτας. 

Εξοπλισμός: 8 μπάλες, δύο ανά τριάδα αθλητών. 

Διαδικασία: Οι αθλητές χωρισμένοι σε τριάδες τοποθετούνται με τον τρόπο που φαίνεται 

στο σχήμα 23. 

 

 

Ο Ο1 εκτελεί σουτ μια φορά από τη θέση του guard και μια από τη θέση του 

forward δεχόμενος πάσες μόνο από τον Ο2. Ο Ο3 παίρνει το ριμπάουντ και δίνει 

πάσα στον Ο2. Η άσκηση διαρκεί ένα λεπτό και στη συνέχεια αλλάζουν θέσεις 

κυκλικά (ο Ο2 είναι αυτός που εκτελεί σουτ, ο Ο3 του δίνει πάσα και ο Ο1 μαζεύει 

το ριμπάουντ και δίνει πάσα στον Ο3 κ.ο.κ.). Ο κάθε αθλητής μετράει τον αριθμό 

των σουτ που εκτέλεσε και πόσα από αυτά ήταν εύστοχα. 

Παραλλαγές: 

α. Το σουτ μπορεί να εκτελεστεί μετά από προσποίηση και ντρίμπλα. 

β. Εκτέλεση των σουτ από σταθερή θέση. Η παραλλαγή αυτή εφαρμόζεται κυρίως 

στους αρχάριους αθλητές. 

Διάρκεια: 30-60 δευτερόλεπτα ή 10-30 συνεχόμενα σουτ, ανάλογα με την προπονητική 

ηλικία κάθε αθλητή.  

Σχήμα 23 

Ο3 

Ο2 

1 

1 
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Προπονητικά σημεία: Ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή εκτέλεση των επιμέρους τεχνικών 

στοιχείων που συνθέτουν την άσκηση. 

 

10. Σουτ σε ζευγάρια 

Σκοπός: Εξάσκηση του σουτ, της γρήγορης αντίδρασης για τη διεκδίκηση του ριμπάουντ 

μετά από σουτ και τέλος της γρήγορης πρώτης πάσας για την ανάπτυξη του 

αιφνιδιασμού. 

Αριθμός αθλητών: 6-8 αθλητές σε κάθε καλάθι. 

Εξοπλισμός: Μία μπάλα του μπάσκετ για κάθε δυάδα αθλητών. 

Διαδικασία: Οι αθλητές χωρίζονται σε ζευγάρια και τοποθετούνται τρία ή τέσσερα 

ζευγάρια σε κάθε καλάθι. Με το σύνθημα του προπονητή εκτελούν σουτ, τρέχουν, 

παίρνουν το ριμπάουντ και δίνουν πάσα στο συνασκούμενό τους ο οποίος δέχεται 

την μπάλα εν κινήσει, εκτελεί σταμάτημα και σουτ κ.ο.κ.. Οι αθλητές μετρούν πόσα 

σουτ εκτέλεσαν και πόσα από αυτά ήταν εύστοχα. Εκτελούν 10-30 σουτ ανάλογα 

με την ικανότητά τους. 

Διάρκεια: 30-60 δευτερόλεπτα ή 10-30 συνεχόμενα σουτ, ανάλογα με την προπονητική 

ηλικία. Πραγματοποιούνται 1-3 σετ σε κάθε καλάθι. 

Παραλλαγές: 

α. Εκτέλεση της άσκησης με χρονικό περιορισμό (πόσα σουτ θα εκτελέσει το 

ζευγάρι σε π.χ. 1 λεπτό). 

β.  Ο αθλητής μπορεί να πραγματοποιήσει σουτ μετά από προσποίηση και 

ντρίμπλα. 

γ. Οι αθλητές μετά το σουτ μπορούν να τρέχουν μέχρι το κέντρο και η άσκηση 

χρησιμοποιείται και για τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης σε πιο 

προχωρημένους αθλητές.  

 

11. Σουτ σε τριάδες 

Σκοπός: Εξάσκηση στο σουτ μετά από πάσα.  

Αριθμός αθλητών: 12 αθλητές, χωρισμένοι σε τέσσερις τριάδες.  

Εξοπλισμός: Μια μπάλα για κάθε τριάδα. 
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Διαδικασία: Σε κάθε καλάθι βρίσκονται δυο τριάδες (σχ. 24). Με την έναρξη της άσκησης 

ο Ο1 εκτελεί σουτ, τρέχει για το ριμπάουντ και δίνει πάσα στο συναθλητή του (Ο2) 

ο οποίος βρίσκεται στη γωνία του γηπέδου. Ο Ο2 κάνει πάσα με τη σειρά του στον 

Ο3 ο οποίος έρχεται από το κέντρο του γηπέδου. Ο Ο1 τρέχει στη γωνία (όπου θα 

δεχτεί την πάσα από τον Ο3), ο Ο2 τρέχει μέχρι το κέντρο και επιστρέφει για να 

δεχτεί πάσα από τον Ο1 κ.ο.κ.. 

     

 

 

Διάρκεια: 1-3 λεπτά ή η άσκηση ολοκληρώνεται μόλις μια από τις ομάδες ευστοχήσει σε 

π.χ. 11 σουτ. 

Παραλλαγές: 

α. Ο αθλητής μπορεί να εκτελέσει σουτ μετά από προσποίηση και ντρίμπλα. 

β. Οι αθλητές εκτελούν αμυντικά γλιστρήματα από το κέντρο μέχρι το τρίποντο, 

παίρνουν την μπάλα και κάνουν σουτ. 

Προπονητικά σημεία: Ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή εκτέλεση του σουτ. Γρήγορη 

κίνηση για το επιθετικό ριμπάουντ. Γρήγορη και σωστή πάσα στο συνασκούμενο. 

 

12. Σουτ μετά από ντρίμπλα 

Σκοπός: Εξάσκηση του σουτ μετά από ντρίμπλα από διαφορετικές θέσεις. 

Αριθμός αθλητών: 4-5 σε κάθε καλάθι. 

Εξοπλισμός: Ένα γήπεδο με όσο το δυνατόν περισσότερα καλάθια και από μια μπάλα 

του μπάσκετ για κάθε αθλητή. 

Διαδικασία: Ο αθλητής ξεκινάει περίπου από την κεντρική γραμμή του γηπέδου και 

εκτελώντας ντρίμπλα κατευθύνεται προς το μέρος που βρίσκεται ο προπονητής, 

σταματάει μπροστά του και εκτελεί σουτ. Στη συνέχεια παίρνει το ριμπάουντ και 

γίνεται τελευταίος στη στήλη από όπου ξεκίνησε.       

Σχήμα 24 

Ο3 

1 

Ο2 
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Παραλλαγή: Η ίδια άσκηση μόνο που οι αθλητές ξεκινούν από τα πλάγια του γηπέδου 

στο ύψος της προσωπικής γραμμής. 

Διάρκεια: 3-5 λεπτά. Η διάρκεια και η ένταση της άσκησης εξαρτάται από την 

προπονητική ηλικία των αθλητών. 

Προπονητικά σημεία: Ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή εκτέλεση των επιμέρους τεχνικών 

στοιχείων που συνθέτουν την άσκηση. 

 

13. Knock Out (Διαγωνιστικό παιχνίδι με ελεύθερες βολές) 

Σκοπός: Εξάσκηση στις ελεύθερες βολές με συναγωνισμό.  

Αριθμός αθλητών: Μη περιορισμένος.  

Εξοπλισμός: Δυο μπάλες και ένα καλάθι. 

Διαδικασία: Οι αθλητές βρίσκονται σε μια γραμμή (ο ένας πίσω από τον άλλον) με τον  

πρώτο  να βρίσκεται στη γραμμή των ελευθέρων βολών (σχ. 25). 

 

 

Οι δυο πρώτοι αθλητές έχουν από μια μπάλα στα χέρια τους. Με το σύνθημα του 

προπονητή, οι αθλητές ξεκινούν να εκτελούν σουτ από τη γραμμή της 

προσωπικής. Στην περίπτωση που ευστοχήσει ο παίκτης που κάνει το σουτ, 

παίρνει το ριμπάουντ και δίνει πάσα παίχτη χωρίς μπάλα (π.χ. ο 1ος θα δώσει 

πάσα στον 3ο παίχτη). Στην περίπτωση που αστοχήσει, πρέπει να πάρει το 

ριμπάουντ και να βάλει καλάθι πριν ευστοχήσει ο παίκτης 2. Αν ο 2 βάλει καλάθι 

(είτε με βολή είτε με σουτ από κάτω) πριν από τον 1 τότε ο παίκτης 1 βγαίνει εκτός 

παιχνιδιού. 

Διάρκεια: Μέχρι να μείνει ένας παίκτης που θα είναι και ο νικητής. 2-3 φορές μέσα στη 

προπονητική μονάδα. 

Προπονητικά σημεία: Γρήγορη κίνηση των αθλητών για το ριμπάουντ και έμφαση στη 

τεχνική του σουτ. 

Σχήμα 25 
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Σημείωση: Η άσκηση είναι πολύ ευχάριστη και οι αθλητές εξασκούνται στο σουτ και στο 

ριμπαουντ διασκεδάζοντας. 

 

14. Σουτ από το high post 

Σκοπός: Εξάσκηση του σουτ από τη γραμμή της προσωπικής ή των κινήσεων του 

αθλητή από τη θέση του high post. 

Αριθμός αθλητών: 4-5 αθλητές σε κάθε καλάθι. 

Εξοπλισμός: Μια μπάλα για κάθε αθλητή. 

Διαδικασία: Οι αθλητές βρίσκονται πάνω στην προσωπική γραμμή με πλάτη στο καλάθι 

κρατώντας μια μπάλα. Από εκεί πετάνε την μπάλα ψηλά, την πιάνουν εκτελώντας 

άλμα, κάνουν πίβοτ προς το καλάθι και στη συνέχεια εκτελούν σουτ. Τρέχουν, 

παίρνουν το ριμπάουντ και με ντρίμπλα γίνονται τελευταίοι στην σειρά από όπου 

ξεκίνησαν. Μόλις εκτελέσει σουτ ο αθλητής παίρνει θέση στη προσωπική γραμμή 

ο επόμενος αθλητής, κ.ο.κ.. 

Παραλλαγές:  

α. Μετά το πίβοτ εκτελεί προσποίηση, μία ντρίμπλα και σουτ. 

β. Μετά το πίβοτ εκτελεί προσποίηση, μία ντρίμπλα και μπάσιμο σουτ. 

γ. Με πλάτη στο καλάθι εκτελεί προσποίηση από τη μία πλευρά, δυναμική 

ντρίμπλα από την άλλη και μπάσιμο σουτ. 

Διάρκεια: 3-5 λεπτά. Η διάρκεια και η ένταση της άσκησης εξαρτάται από την 

προπονητική ηλικία των αθλητών. 

Προπονητικά σημεία: Ιδιαίτερη προσοχή στην σωστή εκτέλεση των επιμέρους τεχνικών 

στοιχείων που συνθέτουν την άσκηση.  

 

15. Ελεύθερες βολές με συναγωνισμό 

Σκοπός: Εξάσκηση του σουτ από την προσωπική (ελεύθερη βολή). 

Αριθμός αθλητών: 5-6 αθλητές σε κάθε καλάθι. 

Εξοπλισμός: Δύο μπάλες του μπάσκετ σε κάθε καλάθι. 

Διαδικασία: Οι αθλητές τοποθετούνται σε μία στήλη πίσω από την προσωπική γραμμή 

με μέτωπο στο καλάθι. Οι δύο πρώτοι της στήλης κρατούν από μια μπάλα και 

ένας αθλητής  βρίσκεται κάτω από το καλάθι (σχ. 26). Ο πρώτος παίκτης  εκτελεί 
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σουτ και στη συνέχεια πηγαίνει στη θέση του παίκτη που βρίσκεται κάτω από το 

καλάθι ενώ ο παίκτης που βρίσκεται κάτω από το καλάθι παίρνει το ριμπάουντ, 

δίνει πάσα στον τρίτο παίκτη της γραμμής και γίνεται τελευταίος στη στήλη, κ.ο.κ.. 

Οι αθλητές μετράνε τα εύστοχα σουτ.   

Ανάλογα με την ικανότητα των αθλητών συναγωνίζονται στις 10 ή 20 εύστοχες 

ελεύθερες βολές. 

 

Διάρκεια: Ανάλογα με τον χρόνο που θα κάνουν για να ευστοχήσουν στο συγκεκριμένο 

αριθμό ελεύθερων βολών. 

Παραλλαγή: Οι αθλητές αφού πάρουν το ριμπάουντ και δώσουν πάσα στον συμπαίκτη 

τους, τρέχουν μέχρι την κεντρική γραμμή και επιστρέφουν στην σειρά τους.  

Προπονητικά σημεία: Γρήγορη μετακίνηση των αθλητών στις διαφορετικές θέσεις και 

ιδιαίτερη προσοχή στα επιμέρους τεχνικά στοιχεία που συνθέτουν την άσκηση. 

 

16. Αριστερό - δεξί ραβερσέ σουτ 

Σκοπός: Εξάσκηση του ραβερσέ σουτ (hook-shot) σε διαφορετικές αποστάσεις από το 

καλάθι. 

Αριθμός αθλητών: 3-4 σε κάθε καλάθι. 

Εξοπλισμός: Όσο το δυνατόν περισσότερα καλάθια και από μια μπάλα σε κάθε καλάθι. 

Διαδικασία: Ο αθλητής βρίσκεται σε απόσταση ενός μέτρου από το καλάθι με τον ώμο 

του κάθετα στο ταμπλό. Από εκεί εκτελεί ένα βήμα με το εσωτερικό του πόδι και 

στη συνέχεια ραβερσέ σουτ. Παίρνει το ριμπάουντ έχοντας τον άλλο του ώμο 

προς το ταμπλό και εκτελεί ραβερσέ σουτ με το άλλο χέρι, κ.ο.κ. 

Παραλλαγές:  

α. Η ίδια άσκηση αλλά σε μεγαλύτερη απόσταση από το καλάθι. 

Σχήμα 26 
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β. Δίνει πάσα στον προπονητή (C) κινείται προς το καλάθι και παίρνοντας πάλι 

την μπάλα εκτελεί ραβερσέ σουτ. Η άσκηση επαναλαμβάνεται από την άλλη 

πλευρά του καλαθιού. 

Διάρκεια: 20-30 συνεχόμενα σουτ, ανάλογα με την προπονητική ηλικία των αθλητών. 

Προπονητικά σημεία: Ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή τεχνική των επιμέρους στοιχείων 

που συνθέτουν την άσκηση. 

 

5.5. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΑΣΙΜΟ-ΣΟΥΤ 

 

1. Βηματισμοί μπασίματος-σουτ 

Σκοπός: Εκμάθηση του μπασίματος-σουτ. 

Αριθμός αθλητών: Απεριόριστος αριθμός αθλητών. 

Διαδικασία: Οι αθλητές αραιώνουν σε ευθεία γραμμή και εκτελούν τα βήματα του 

μπασίματος χωρίς μπάλα. 

Διάρκεια: 3-5 λεπτά. 

Παραλλαγή: Κάθε αθλητής έχει από μια μπάλα και κάνει την κίνηση του σουτ στο τέλος 

του μπασίματος. 

 

2. Μπάσιμο-σουτ στο καλάθι 

Σκοπός: Εκμάθηση του μπασίματος-σουτ. 

Αριθμός αθλητών: Απεριόριστος αριθμός αθλητών. 

Διαδικασία: Οι αθλητές τοποθετούνται σε μια σειρά κοντά στο low post με μέτωπο το 

καλάθι χωρίς μπάλα. Από εκεί αρχικά εκτελούν το τελευταίο βήμα του 

μπασίματος. Στη συνέχεια εκτελούν και τα δυο βήματα.  

Διάρκεια: 7-10 λεπτά. 

Παραλλαγές: 

α. κάθε αθλητής έχει μια μπάλα και κάνει την κίνηση του σουτ στο τέλος του 

μπασίματος. 

β. οι αθλητές παίρνουν την μπάλα από τον προπονητή και εκτελούν τα βήματα 

του μπασίματος.  
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3. Μπάσιμο-σουτ με ντρίμπλα 

Σκοπός: Εξάσκηση του μπασίματος-σουτ. 

Αριθμός αθλητών: 3-7 σε κάθε καλάθι ανάλογα με το συνολικό αριθμό των αθλητών. 

Εξοπλισμός: Μία μπάλα για κάθε παίκτη και όσο το δυνατόν περισσότερες μπασκέτες. 

Διαδικασία: Οι αθλητές τοποθετημένοι κοντά στο καλάθι σε απόσταση ώστε να μπορούν 

με μια ντρίμπλα να εκτελέσουν μπάσιμο-σουτ. Στη συνέχεια, παίρνουν το 

ριμπάουντ και με ντρίμπλα επιστρέφουν στο τέλος της ομάδας τους. Μόλις 

ολοκληρώσει την τελική προσπάθεια ο πρώτος παίκτης ξεκινάει ο επόμενος κ.ο.κ. 

Παραλλαγές:  

α. Αύξηση της απόστασης με το καλάθι: Εκτέλεση της άσκησης με δύο, τρεις ή 

τέσσερις ντρίμπλες. 

β. Εκτέλεση της άσκησης με μια ντρίμπλα αλλά να αυξάνεται η απόσταση από το 

καλάθι. Η παραλλαγή αυτή βοηθάει στην ενδυνάμωση των ποδιών και στην 

εκτέλεση μεγαλύτερων διασκελισμών. Πρέπει να εκτελείται κυρίως από 

προχωρημένους παίκτες. 

Διάρκεια: 3-5 λεπτά. Η διάρκεια και η ένταση της άσκησης εξαρτάται από την 

προπονητική ηλικία των αθλητών. 

Προπονητικά σημεία: Ιδιαίτερη προσοχή στην εκτέλεση της ντρίμπλας με αντίθετο χέρι 

– πόδι και στη σωστή εκτέλεση του μπασίματος-σουτ. 

 

4. Μπάσιμο-σουτ μετά από πάσα 

Σκοπός: Εξάσκηση του μπασίματος σουτ. 

Αριθμός αθλητών: Απεριόριστος αριθμός αθλητών χωρισμένοι σε ζευγάρια. 

Εξοπλισμός:. Μια μπάλα για κάθε ζευγάρι. 

Διαδικασία: Οι αθλητές χωρισμένοι σε δυο γραμμές όπως φαίνεται στο σχήμα 27. Ο Ο1 

δίνει πάσα στον Ο2 και τρέχει προς το καλάθι. Ο Ο2 επιστρέφει την πάσα στον Ο1 

που εκτελεί μπάσιμο-σουτ. Στην συνέχεια παίρνει το ριμπάουντ και αλλάζει θέσεις 

με τον Ο1.  
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Μπάλα 

 

Παραλλαγή:  Εκτέλεση της άσκησης με πάσες σε όλο το γήπεδο. 

Διάρκεια: 3-5 λεπτά. Η διάρκεια και η ένταση της άσκησης εξαρτάται από την 

προπονητική ηλικία των αθλητών. 

Προπονητικά σημεία: Ιδιαίτερη προσοχή στην σωστή εκτέλεση της πάσας και του 

μπασίματος για αποφυγή της παράβασης των βημάτων. 

 

5. Πέντε μπασίματα 

Σκοπός: Η βελτίωση στην εκτέλεση της επιδεξιότητας της ντρίμπλας και των 

παραλλαγών της και με τα δύο χέρια, στο μπάσιμο-σουτ, καθώς και της αντοχής 

στην ταχύτητα των νεαρών αθλητών. 

Αριθμός αθλητών: Απεριόριστος αθλητές. 

Εξοπλισμός: Ένα γήπεδο με τουλάχιστον δύο καλάθια και έξι μπάλες. 

Διαδικασία: Τοποθετούνται οι μπάλες κατά μήκος της κεντρικής γραμμής όπως φαίνεται 

στο σχήμα 28.  

 

 Δύο αθλητές ξεκινούν διαμετρικά αντίθετα, παίρνουν μια μπάλα και κάνουν 

μπάσιμο στο μισό γήπεδο. Στη συνέχεια παίρνουν το ριμπάουντ, επιστρέφουν τη 

Σχήμα 27 

Σχήμα 28 

Ο2 

1 
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μπάλα στη θέση της και παίρνουν τη διπλανή μπάλα για να συνεχίσουν την 

άσκηση. Η άσκηση τελειώνει μόλις ολοκληρώσουν και τα πέντε μπασίματα και 

επιστρέψουν και την τελευταία μπάλα στο αρχικό της σημείο. Εφαρμόζεται σε 

προχωρημένης προπονητικής εμπειρίας, αθλητές. 

Διάρκεια: Η άσκηση πρέπει να εκτελείται με μεγάλη ένταση. Απαραίτητη είναι η 

χρονομέτρηση του αθλητή. 

 

5.6. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ 

 

1. Ριμπάουντ μετά από σουτ 

Σκοπός: Ανάπτυξη της βασικής κίνησης του ριμπάουντ 

Αριθμός αθλητών: Οι αθλητές χωρισμένοι σε ζευγάρια, 2 ή 3 ζευγάρια σε κάθε καλάθι. 

Εξοπλισμός: Όσο το δυνατόν περισσότερες μπασκέτες και από μια μπάλα για κάθε 

ζευγάρι. 

Διαδικασία: Ο παίκτης 1 κάνει σουτ και ο 2 παίρνει το ριμπάουντ. Ο παίκτης 1 

μετακινείται περιφερειακά, παίρνει πάσα από τον 2 και κάνει σουτ από διάφορες 

θέσεις. Μετά από 5-10 σουτ οι παίκτες αλλάζουν ρόλους. 

Παραλλαγές: 

α. Ο παίκτης 2 κοιτάζει τον παίκτη 1 που κάνει το σουτ. 

 β. Ο παίκτης 2 κοιτάζει το καλάθι. 

 γ. Ο παίκτης 1 κάνει σουτ μετά από ντρίμπλα. 

 δ. Ο παίκτης 1 κάνει σουτ μετά από πάσα του 2. 

Διάρκεια: 3-5 λεπτά. 

Προπονητικά σημεία: Διεκδίκηση της μπάλας στο ψηλότερο σημείο του άλματος, 

γρήγορη και σωστή πάσα στον παίκτη για σουτ. 

 

2. Ριμπάουντ μετά από χτύπημα της μπάλας στο ταμπλώ  

Στόχος: Εξάσκηση στη βασική κίνηση του ριμπάουντ. 

Αριθμός αθλητών: Οι αθλητές χωρισμένοι σε δυο ομάδες σε κάθε καλάθι. 

Εξοπλισμός: Όσο το δυνατόν περισσότερα καλάθια και από μια μπάλα κάθε ομάδα. 
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Διαδικασία: Οι παίκτες παρατάσσονται σε δυο σειρές με μέτωπο στο καλάθι. Η άσκηση 

αρχίζει με τους πρώτους παίκτες από κάθε ομάδα να πετάνε την μπάλα στο ταμπλώ 

και να κινούνται για να πάρουν το ριμπάουντ. Στη συνέχεια πετάνε και πάλι τη 

μπάλα στο ταμπλώ και οι παίκτες που βρίσκονται από πίσω τους κινούνται για το 

ριμπάουντ, κ.ο.κ.. Οι παίκτες που παίρνουν το ριμπάουντ και πετάνε τη μπάλα για 

τους επόμενους  πηγαίνουν στο τέλος της σειράς από όπου ξεκίνησαν. 

Παραλλαγές: Οι παίκτες μετά το ριμπάουντ και το χτύπημα της μπάλας στο ταμπλώ 

πηγαίνουν στο τέλος της άλλης σειράς. 

Διάρκεια: 3-5 λεπτά. 

Προπονητικά σημεία: Διεκδίκηση της μπάλας στο ψηλότερο σημείο του άλματος. 

 

3. Ριμπάουντ και σουτ με αντίσταση 

Σκοπός: Ανάπτυξη αυτοσυγκέντρωσης κατά την κίνηση για επιθετικό ριμπάουντ. 

Αριθμός αθλητών: Οι αθλητές χωρισμένοι σε τριάδες σε κάθε καλάθι. 

Εξοπλισμός: Όσο το δυνατόν περισσότερα καλάθια και από μια μπάλα κάθε τριάδα. 

Διαδικασία: Τρεις παίκτες, ο ένας δίπλα στον άλλο με μέτωπο στο καλάθι (σχ. 29). 

 

 

Ο κεντρικός παίκτης πετάει την μπάλα στο ταμπλώ έτσι ώστε να έρθει πάλι σε 

αυτόν. Στη συνέχεια προσπαθεί να βάλει καλάθι χωρίς να κάνει ντρίμπλα. Οι 

παίκτες που βρίσκονται δεξιά και αριστερά από αυτόν  προσπαθούν να πάρουν το 

ριμπάουντ, ο καθένας στην πλευρά του και να εμποδίσουν τον κεντρικό να βάλει 

καλάθι χωρίς να του κάνουν φάουλ. Μόλις γίνουν πέντε προσπάθειες από τον ίδιο 

παίκτη  αλλάζουν κυκλικά θέσεις. 

Διάρκεια: 3-5 λεπτά. 

Προπονητικά σημεία: Διεκδίκηση της μπάλας στο ψηλότερο σημείο του άλματος με 

αντίπαλο. 

Σχήμα 29 
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4. Συνεχόμενα φόλοου στο ταμπλώ 

Σκοπός: Ανάπτυξη πλάγιων κινήσεων ποδιών και σωστός συγχρονισμός στο άλμα για 

το ριμπάουντ ή το φόλοου. 

Αριθμός αθλητών: Οι αθλητές χωρισμένοι σε τριάδες σε κάθε καλάθι. 

Εξοπλισμός: Όσο το δυνατόν περισσότερα καλάθια και από μια μπάλα κάθε τριάδα. 

Διαδικασία: Η άσκηση αποσκοπεί στην κίνηση των παικτών που δεν συμμετέχουν στο 

ριμπάουντ. 

 

 

 Ο παίκτης 1 πετάει τη μπάλα στο ταμπλώ από την πλευρά του 3 και στη 

συνέχεια αλλάζει θέσεις με τον 2 (σχήμα 30). Ο 3 πετάει την μπάλα στο ταμπλώ 

προς τη πλευρά του 2 και αλλάζει θέσεις με τον 1. Η άσκηση συνεχίζει για 

συγκεκριμένο αριθμό αλλαγών ή χρόνο. 

Διάρκεια: 2-3 λεπτά. Στους πιο προχωρημένους προπονητικά αθλητές μπορεί να είναι 

20-40 συνεχόμενα φόλοου. 

Προπονητικά σημεία: Σωστό άλμα και συγχρονισμό για το ριμπάουντ και το φόλοου. 

 

5. Ριμπάουντ με αντίσταση 

Σκοπός: Ανάπτυξη της ισορροπίας και της ικανότητας απόκτησης της αίσθησης της 

βαρύτητας. 

Αριθμός αθλητών: Οι αθλητές χωρισμένοι σε δυάδες σε κάθε καλάθι. 

Εξοπλισμός: Όσο το δυνατόν περισσότερα καλάθια και από μια μπάλα η κάθε δυάδα. 

Διαδικασία: Η άσκηση αφορά δυο παίκτες. Ο 2 κάνει σουτ ενώ ο 1 κινείται για να πάρει το 

ριμπάουντ. Ο προπονητής εφαρμόζει μια μικρή αντίσταση στον 1 κατά τη διάρκεια 

του ριμπάουντ, προκειμένου ο παίκτης να δώσει έμφαση στη διατήρηση της 

ισορροπίας και να συγκεντρωθεί στην αίσθηση της βαρύτητας. 

Σχήμα 30 

2 

1 3 
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Διάρκεια: 1-3 λεπτά για κάθε δυάδα. 

Προπονητικά σημεία: Διεκδίκηση της μπάλας με υπερνίκηση της αντίστασης του 

αντιπάλου. 

 

6. Συναγωνισμός για block out και ριμπάουντ 

Σκοπός: Ανάπτυξη της βασικής κίνησης του ριμπάουντ και της μαχητικότητας στη 

διεκδίκηση. 

Αριθμός αθλητών: Οι αθλητές χωρισμένοι σε τριάδες σε κάθε καλάθι. 

Εξοπλισμός: Όσο το δυνατόν περισσότερα καλάθια και από μια μπάλα κάθε τριάδα. 

Διαδικασία: Ο 3 κάνει σουτ και οι 2 και 1 διεκδικούν το ριμπάουντ. Όποιος από τους 

δυο κερδίσει το ριμπάουντ (αν π.χ. ο 2) κάνει ντρίπλα έξω από τη ρακέτα και 

σουτάρει. Οι υπόλοιποι δυο (1 και 3) διεκδικούν το ριμπάουντ. Αν το σουτ είναι 

εύστοχο συνεχίζει ο ίδιος παίκτης. Η άσκηση διαρκεί για συγκεκριμένο χρόνο ή 

αριθμό σουτ εύστοχων και μη. 

Διάρκεια: 2-3 λεπτά. 

Προπονητικά σημεία: Έμφαση στο σωστό block out και ριμπάουντ μετά από πίεση. 

 

7. Διαγώνια φόλοου στο ταμπλώ 

Σκοπός: Εξάσκηση της τεχνικής του ριμπάουντ, της κίνησης των ποδιών, του ρυθμού 

και του ελέγχου της μπάλας. Βασικός σκοπός της άσκησης είναι η επίτευξη 

συνεχόμενων, ελεγχόμενων χτυπημάτων της μπάλας στο ταμπλώ για ένα 

συγκεκριμένο αριθμό επαναλήψεων. 

Αριθμός αθλητών: Οι αθλητές χωρισμένοι σε τριάδες σε κάθε καλάθι. 

Εξοπλισμός: Όσο το δυνατόν περισσότερα καλάθια και από μια μπάλα κάθε τριάδα. 

Διαδικασία: Η άσκηση απαιτεί τους παίκτες χωρισμένους σε τριάδες (σχ. 31). Οι δυο 

παίκτες βρίσκονται από την ίδια πλευρά και ο τρίτος βρίσκεται από την αντίθετη 

πλευρά. Ο παίκτης με την μπάλα ξεκινάει χτυπώντας τη μπάλα στο ταμπλώ με 

τρόπο που να περάσει πάνω από το καλάθι στην απέναντι πλευρά. Ο παίκτης 

της απέναντι πλευράς  πετάει την μπάλα στο ταμπλώ της απέναντι πλευράς. Οι 

παίκτες αλλάζουν πλευρές μετά από κάθε πέταγμα της μπάλας στο ταμπλώ.  
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Διάρκεια: 30-60 δευτερόλεπτα. 

Προπονητικά σημεία:  

α. Οι παίκτες σε όλη τη διάρκεια πρέπει να κρατούν τα χέρια πάνω από τους 

ώμους. 

 β. Οι παίκτες πρέπει να εκτελούν τα άλματα με τα δυο πόδια και να πιάνουν την 

μπάλα με τα δυο χέρια. 

 γ. Οι παίκτες πρέπει να κρατούν τους αγκώνες τεντωμένους και να 

χρησιμοποιούν τα δάκτυλα και τους καρπούς τους. 

 δ. Οι παίκτες πρέπει να κρατούν την μπάλα ψηλά και να ελέγχουν το χτύπημα. 

 ε. Οι παίκτες πρέπει να αλλάζουν γρήγορα θέσεις. Οι ομάδες πρέπει να 

αποτελούνται από παίκτες ίδιας ικανότητας και σωματικής διάπλασης. 

 

8. Ριμπάουντ και σουτ 

Σκοπός: Εξάσκηση της τεχνικής του ριμπάουντ και των κινήσεων που αποβλέπουν στο 

σκοράρισμα μέσα από τη ρακέτα. 

Αριθμός αθλητών: Οι αθλητές χωρισμένοι σε ομάδες, δυο σε κάθε καλάθι. 

Εξοπλισμός: Όσο το δυνατόν περισσότερα καλάθια και από μια μπάλα κάθε ομάδα. 

Διαδικασία: Οι παίκτες είναι παρατεταγμένοι σε δυο σειρές κοιτώντας το καλάθι (σχ. 

32). Οι πρώτοι παίκτες από κάθε σειρά έχουν μπάλα. Πετάνε την μπάλα στο 

ταμπλώ, κινούνται για να πάρουν το ριμπάουντ και εκτελούν μια συγκεκριμένη 

κίνηση σκοραρίσματος. Στη συνέχεια δίνουν την μπάλα στον επόμενο της 

σειράς τους. 

Σχήμα 31 



 97 

 

 

Διάρκεια: 3-5 λεπτά. 

Προπονητικά σημεία: Διεκδίκηση της μπάλας στο ψηλότερο σημείο του άλματος, 

κράτημα της μπάλας ψηλά για γρήγορο σουτ. 

 

9. Ριμπάουντ μετά από βήματα άμυνας 

Σκοπός: Ανάπτυξη του χρόνου αντίδρασης, της κίνησης των ποδιών, του συντονισμού 

και της τεχνικής του ριμπάουντ. 

Αριθμός αθλητών: 4-5 αθλητές σε κάθε καλάθι. 

Εξοπλισμός: Όσο το δυνατόν περισσότερα καλάθια και από μια μπάλα. 

Διαδικασία: Οι παίκτες είναι παρατεταγμένοι σε μια σειρά πίσω από τη προσωπική 

γραμμή. Τοποθετούμε κώνους διάσπαρτους μέσα στη ρακέτα. Ο προπονητής 

κάνει σουτ. Ο πρώτος παίκτης της σειράς πρέπει να αντιδράσει και 

αποφεύγοντας τους κώνους να πάρει το ριμπάουντ χωρίς να χτυπήσει η μπάλα 

στο έδαφος. Μετά το ριμπάουντ ο παίκτης κάνει κίνηση σκοραρίσματος. 

Παραλλαγές: 

α. Αλλαγή της διάταξης των κώνων. 

β. Ο προπονητής κάνει σουτ από διάφορες θέσεις. 

Διάρκεια: 3-5 λεπτά, ανάλογα με τον αριθμό και την ικανότητα των αθλητών. 

Προπονητικά σημεία: Καλό γλίστρημα και συγχρονισμό για το ριμπάουντ. 

 

10. Φόλοου με το ένα ή με τα δύο χέρια 

Σκοπός: Βελτίωση του συγχρονισμού της κίνησης του αθλητή και της επαφής με την 

μπάλα. 

Σχήμα 32 
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Αριθμός αθλητών: 3-4 αθλητές σε κάθε καλάθι. 

Εξοπλισμός: Όσο το δυνατόν περισσότερα ταμπλό και μια μπάλα του μπάσκετ σε κάθε 

ένα από αυτά. 

Διαδικασία: Ο αθλητής βρίσκεται μπροστά στο ταμπλό με μέτωπο προς αυτό και από 

εκεί εκτελεί φόλοου σουτ με τα δύο χέρια. Ο αριθμός των φόλοου σουτ εξαρτάται 

από την ευχέρεια εκτέλεσης της κίνησης του κάθε αθλητή. 

Παραλλαγές:  

α. Τα φόλοου σουτ εκτελούνται με ένα χέρι. 

β. Τα φόλοου σουτ εκτελούνται με τα δύο χέρια εναλλάξ. 

Διάρκεια: Ανάλογα με την ευχέρεια του αθλητή στη σωστή εκτέλεση των φόλοου σουτ. 

Θα πρέπει να φτάσει να εκτελεί χωρίς διακοπή, από δέκα με κάθε χέρι. 

Προπονητικά σημεία: Ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή εκτέλεση των επιμέρους 

στοιχείων που συνθέτουν την άσκηση. 

 

11. Άσκηση ‘σούπερμαν’ 

Σκοπός: Εξάσκηση και βελτίωση του συγχρονισμού και της ισορροπίας στο ριμπάουντ. 

Αριθμός αθλητών: 3-4 σε κάθε καλάθι. 

Εξοπλισμός: Όσο το δυνατόν περισσότερα καλάθια και μια μπάλα του μπάσκετ σε κάθε 

ένα από αυτά. 

Διαδικασία: Ο αθλητής βρίσκεται στη θέση Α και από εκεί πετάει την μπάλα στο 

ταμπλώ από την άλλη πλευρά του καλαθιού, τρέχει στη θέση Β και πιάνει την 

μπάλα εκτελώντας άλμα (σχ. 33). Στη συνέχεια πετάει πάλι την μπάλα στο  

 

 

ταμπλό, τρέχει στη θέση Α και πιάνει την μπάλα εκτελώντας σταμάτημα με άλμα 

κ.ο.κ.. 

Σχήμα 33 

Α Β 
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Διάρκεια: Όσος χρόνος χρειάζεται για την εκτέλεση 10-30 τέτοιων ριμπάουντ. Ο 

αριθμός των ριμπάουντ εξαρτάται από την προπονητική ηλικία και την ευχέρεια 

εκτέλεσής των από τους αθλητές. 

Προπονητικά σημεία: Ιδιαίτερη προσοχή στα επιμέρους τεχνικά στοιχεία που 

συνθέτουν την άσκηση και κυρίως στο συγχρονισμό του άλματος με την μπάλα, 

έτσι ώστε το πιάσιμό της να γίνεται στο ψηλότερο σημείο. 

 

12. Φόλοου κατά ομάδες 

Σκοπός: Εξάσκηση και βελτίωση του συγχρονισμού και της ισορροπίας στο άλμα για τη 

διεκδίκηση του ριμπάουντ. 

Αριθμός αθλητών: 10-12 αθλητές σε κάθε καλάθι. 

Εξοπλισμός: Από δύο μπάλες σε κάθε καλάθι. 

Διαδικασία: Οι αθλητές χωρίζονται σε δύο ομάδες με μέτωπο προς το καλάθι (βλέπε 

σχήμα 32). Από εκεί ο πρώτος κάθε ομάδας πετάει την μπάλα στο ταμπλώ της 

πλευράς του, εκτελεί φόλοου και γίνεται τελευταίος της ομάδας του. Συνεχίζει ο 

δεύτερος και κ.ο.κ.. 

Παραλλαγές: 

α. Μετά το φόλοου τρέχουν και γίνονται τελευταίοι της άλλης ομάδας. 

β. Μετά το φόλοου τρέχουν μέχρι την κεντρική γραμμή και επιστρέφουν στο τέλος 

της δικής τους ή της άλλης ομάδας. 

Διάρκεια: 30-60 δευτερόλεπτα, ανάλογα με τον αριθμό των αθλητών και την ικανότητα 

τους στην εκτέλεση της άσκησης. 

Προπονητικά σημεία: Ιδιαίτερη προσοχή στο συγχρονισμό του άλματος με την μπάλα, 

έτσι ώστε το πιάσιμό της να γίνεται στο ψηλότερο σημείο και το χτύπημα της 

μπάλας στο ταμπλό με ολόκληρη την παλάμη για καλύτερη επαφή. 

 

13. Ριμπάουντ και πρώτη πάσα 

Σκοπός: Εξάσκηση και βελτίωση του αμυντικού ριμπάουντ και της πρώτης πάσας για 

γρήγορη ανάπτυξη του αιφνιδιασμού. 

Αριθμός αθλητών: 10-12 αθλητές σε κάθε καλάθι. 

Εξοπλισμός: 4-6 μπάλες σε κάθε καλάθι. 
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Διαδικασία: Οι αθλητές εκτελούν φόλοου πάσα στο ταμπλώ της πλευράς τους, 

παίρνουν το ριμπάουντ και δίνουν πάσα στους αθλητές που βρίσκονται στη 

γωνία. Στη συνέχεια τρέχουν και πηγαίνουν στη γωνία ενώ οι αθλητές που 

βρίσκονται στη γωνία,  μετά την πάσα που δέχθηκαν, δίνουν με τη σειρά τους 

πάσα στους συναθλητές που βρίσκονται στην ίδια σειρά με αυτούς και  γίνονται 

τελευταίοι της γραμμής κ.ο.κ. (σχ. 34). 

 

 

Παραλλαγές: 

α. Αν ο κάθε αθλητής της σειράς έχει από μια μπάλα, οι αθλητές που βρίσκονται 

στη γωνία  γίνονται τελευταίοι εκτελώντας ντρίμπλα. 

β. Οι αθλητές που βρίσκονται στη γωνία, γίνονται τελευταίοι της άλλης γραμμής 

έτσι ώστε να εκτελούν την άσκηση και από τις δύο πλευρές του καλαθιού. 

Διάρκεια: 5-7 λεπτά. 

Προπονητικά σημεία: Ιδιαίτερη προσοχή στο συγχρονισμό του άλματος με το πιάσιμο 

της μπάλας και της προσγείωσης από αυτό για μια γρήγορη πρώτη πάσα. 

 

14. Άσκηση block out 

Σκοπός: Εξάσκηση στην διατήρηση του αντιπάλου μακριά από την μπάλα. 

Αριθμός αθλητών: 2-6 αθλητές σε κάθε κύκλο του γηπέδου. 

Εξοπλισμός: Μία μπάλα σε κάθε κύκλο του γηπέδου. 

Διαδικασία: Μία μπάλα βρίσκεται στο κέντρο του κύκλου. Οι αθλητές τοποθετούνται 

έξω από κάθε κύκλο, με τους αμυντικούς (Χ) εσωτερικά και τους επιθετικούς  

Σχήμα 34 
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(Ο) εξωτερικά (σχ. 35). Με το σύνθημα του προπονητή οι Ο προσπαθούν να 

μπουν μέσα στον κύκλο και να πάρουν την μπάλα ενώ οι Χ τους εμποδίζουν με 

κίνηση block out. 

Διάρκεια: 5-6 επαναλήψεις για την κάθε ομάδα. 

Προπονητικά σημεία: Ιδιαίτερη προσοχή στην τεχνική του block out. 

 

5.7. ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

1. Ντρίμπλα-πίβοτ-πάσα 

Σκοπός: Εξάσκηση στις παραλλαγές της ντρίμπλας.  

Αριθμός αθλητών: Απεριόριστος αριθμός, χωρισμένοι σε τέσσερις ομάδες των 2, 3 ή 4 

ατόμων. 

Εξοπλισμός: Μια μπάλα για κάθε ομάδα. 

Διαδικασία: Οι ομάδες βρίσκονται σε απόσταση 5 μέτρων από τους κώνους (σχ. 36) 

 

 

 

Οι πρώτοι αθλητές από κάθε ομάδα αρχίζουν να κάνουν ντρίμπλα προς τους 

κώνους. Μόλις φτάσουν στον κώνο εκτελούν σταμάτημα με άλμα, πίβοτ και πάσα 

στον επόμενο παίκτη της ίδιας ομάδας. 

Σχήμα 35 

χ 

Ο 

Ο 

χ 

Σχήμα 36 

Μπάλα 
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Διάρκεια: 3-5 λεπτά. 

Παραλλαγή: Οι αθλητές κάνουν πιβοτ και δίνουν πάσα στον επόμενο παίκτης της άλλης 

ομάδας. 

 Προπονητικά σημεία: Έμφαση στην διατήρηση του κεφαλιού ψηλά, στην σωστή 

εκτέλεση της πάσας, στη διατήρηση της ισορροπίας του σώματος στα 

σταματήματα και στα πίβοτ 

. 

2. Ντρίπλα – Πάσα – σουτ σε τέσσερις γωνίες 

Σκοπός: Εξάσκηση των παικτών στην ντρίμπλα, στην πάσα και στο μπάσιμο-σουτ μετά 

από πάσα. 

Αριθμός αθλητών: Τουλάχιστον 12, τρεις σε κάθε γωνία του γηπέδου. 

Εξοπλισμός: Έξι μπάλες. 

Διαδικασία: Τοποθέτηση των αθλητών σύμφωνα με το σχήμα 37. 

       

 Ο αθλητές ξεκινούν ταυτόχρονα με ντρίμπλα και καθώς φθάνουν στην κεντρική 

γραμμή δίνουν πάσα στους παίκτες που βρίσκονται στην απέναντι γωνία του 

γηπέδου. Στη συνέχεια τρέχουν προς το καλάθι και δέχονται πάσα επιστροφής για 

να εκτελέσουν το τελικό μπάσιμο-σουτ ή σουτ. Μετά την τελική προσπάθεια-σουτ 

τρέχουν πίσω από τους αθλητές της γραμμής στην οποία έκανα πάσα ενώ οι 

αθλητές που έκαναν τη τελική πάσα παίρνουν το ριμπάουντ και πηγαίνουν στο 

τέλος της γραμμής που βρίσκεται στην απέναντι γωνία. Μόλις οι αθλητές φθάσουν 

στο κέντρο και δώσουν πάσα ξεκινούν οι επόμενοι κάθε σειράς κ.ο.κ.. Η άσκηση 

εκτελείται δεξιόστροφα και αριστερόστροφα. 

Διάρκεια: 3-5 λεπτά, ανάλογα με την προπονητική ηλικία των αθλητών και τον στόχο 

της άσκησης. 

Σχήμα 37 
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Προπονητικά σημεία: Η άσκηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την προθέρμανση 

της ομάδας. Ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή εκτέλεση της ντρίμπλας, της πάσας 

και του τελικού μπασίματος ή τζάμπ σουτ. 

 

3. Σουτ μετά από παραλλαγές της ντρίμπλας 

Σκοπός: Εξάσκηση του μπασίματος-σουτ και του σουτ μετά από παραλλαγές της 

ντρίμπλας. 

Αριθμός αθλητών: 7-8 αθλητές σε κάθε καλάθι. 

Εξοπλισμός: Μια μπάλα του μπάσκετ για κάθε αθλητή. 

Διαδικασία: Οι αθλητές είναι τοποθετημένοι στο ύψος της κεντρικής γραμμής κοντά 

στην πλάγια γραμμή (σχ. 38). 

 

 

 Ο αθλητής εκτελεί ντρίμπλα προς την τελική γραμμή και σταυρωτή ντρίμπλα 

μόλις φθάσει σε αυτήν. Στη συνέχεια, εκτελεί ντρίμπλα προς τη γωνία της 

προσωπικής, εκεί εκτελεί σταυρωτή ντρίμπλα και τελικό μπάσιμο ή σουτ. 

Παραλλαγές: 

α. Η άσκηση επαναλαμβάνεται με όλες τις παραλλαγές της ντρίμπλας 

μεμονωμένα π.χ. μόνο ραχιαία, ή σε συνδυασμό τους π.χ. σταυρωτή – ραχιαία 

κ.ο.κ.  

β.  Η άσκηση εκτελείται σε ολόκληρο το γήπεδο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 

για την προθέρμανση των αθλητών προχωρημένης προπονητικής ηλικίας. 

Διάρκεια: 3-5 λεπτά για κάθε μια πλευρά του καλαθιού. Η διάρκεια και η ένταση της 

άσκησης εξαρτάται από την προπονητική ηλικία των αθλητών. 

Προπονητικά σημεία: Εκτέλεση της ντρίμπλας και των παραλλαγών της χαμηλά, με το 

κεφάλι στην προέκταση του σώματος και το βλέμμα μπροστά και έλεγχος της 

μπάλας κατά την ντρίμπλα. Ισορροπία κατά την τελική προσπάθεια του 

Σχήμα 38 
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μπασίματος και του σουτ το οποίο πρέπει να εκτελείται αμέσως μετά τη 

παραλλαγή της ντρίμπλας. 

 

4. Προσποίηση - ντρίμπλα -  σουτ 

Σκοπός: Εξάσκηση της προσποίησης και της ντρίμπλας μακριά από τον αντίπαλο για το 

σουτ. 

Αριθμός αθλητών: 4-5 σε κάθε πλευρά του καλαθιού. 

Εξοπλισμός: Μία μπάλα του μπάσκετ για κάθε αθλητή. 

Διαδικασία: Ο αθλητής που πρόκειται να κάνει σουτ βρίσκεται στη θέση του guard και 

από εκεί εκτελεί προσποίηση για σουτ μπροστά από κάποιον αμυντικό ή τον 

coach, ντρίμπλα μακριά από αυτόν και στη συνέχεια σουτ. Παίρνει το ριμπάουντ 

και με ντρίμπλα πηγαίνει πίσω από τη στήλη από την οποία ξεκίνησε. 

Παραλλαγή: Η ίδια άσκηση αλλά με αφετηρία τη θέση του forward. 

Διάρκεια: 3-5 λεπτά από κάθε πλευρά του καλαθιού. Η διάρκεια και η ένταση της 

άσκησης εξαρτάται από την προπονητική ηλικία των αθλητών. 

Προπονητικά σημεία: Ιδιαίτερη προσοχή στα επιμέρους τεχνικά στοιχεία που 

συνθέτουν την άσκηση. 

 

5. Σουτ μετά από κίνηση  

Σκοπός: Εξάσκηση στο σουτ μετά από πάσα. 

Αριθμός αθλητών: Μη περιορισμένος, χωρισμένοι σε δυο ομάδες των 7-8 ατόμων στα 

δυο καλάθια. 

 Εξοπλισμός: 8 μπάλες και 2 κώνοι. 

Διαδικασία: Οι αθλητές δημιουργούν μια γραμμή λίγο έξω από το τρίποντο έχοντας 

μπάλα όλοι εκτός από τον πρώτο (σχ. 39). Ο πρώτος αθλητής κατευθύνεται 

προς το καλάθι και μόλις φτάσει κάτω από αυτό αλλάζει απότομα κατεύθυνση και 

επιλέγει τη μεριά από την οποία θα κάνει σουτ. Μόλις περάσει από τον κώνο 

δέχεται πάσα από τον δεύτερο αθλητή και κάνει σουτ. Ο αθλητής που κάνει το 

σουτ τρέχει, παίρνει το ριμπάουντ και πηγαίνει στο τέλος της σειράς ενώ ο 

αθλητής που κάνει την πάσα τρέχει προς το καλάθι και επιλέγει την 
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αντίθετη πλευρά για να πάρει πάσα από τον τρίτο αθλητή και να κάνει σουτ κ.ο.κ. 

Διάρκεια: 3-5 λεπτά. Η διάρκεια και η ένταση της άσκησης εξαρτάται από την 

προπονητική ηλικία των αθλητών. 

Παραλλαγές: 

α. Ο αθλητής την ώρα που βγαίνει για να κάνει σουτ τραβιέται προς τη γωνία 

(σχήμα ). 

β. Ο αθλητής μόλις πάρει τη μπάλα εκτελεί σταμάτημα με άλμα –προσποίηση - 

ντρίμπλα και σουτ. 

Προπονητικά σημεία: Έμφαση στο να μάθει ο αθλητής να στρέφει τον κορμό και τα 

πόδια προς το καλάθι ανεξάρτητα από τη θέση στην οποία βρίσκεται για καλό 

σταμάτημα και γρήγορη εκτέλεση του σουτ και στη σωστή χρονική στιγμή της 

πάσας.  

 

6. Σουτ και μπασίματα-σουτ 

Σκοπός: Εξάσκηση στα σουτ και στα μπασίματα-σουτ μέσα από ποικιλία κινήσεων. 

Αριθμός αθλητών: Μη περιορισμένος, χωρισμένοι σε δυο σειρές. 

Εξοπλισμός: 3-5 μπάλες. 

Διαδικασία: Οι αθλητές βρίσκονται στις δυο γωνίες του γηπέδου (σχ. 40). 

Μπάλα έχουν οι αθλητές της μιας σειράς. Ο αθλητής με τη μπάλα ξεκινάει 

κάνοντας ντρίμπλα μέχρι το κέντρο του γηπέδου ενώ ο αθλητής χωρίς μπάλα 

τρέχει ταυτόχρονα από την άλλη πλευρά. Με το που φτάνουν στο κέντρο ο 

αθλητής που έχει τη μπάλα κάνει πάσα στον απέναντι αθλητή και στη συνέχεια 

τρέχει στον κεντρικό διάδρομο προς το καλάθι δεχόμενος πάσα επιστροφής για 

να κάνει σουτ ή μπάσιμο-σουτ. Ο αθλητής που κάνει τη τελική πάσα παίρνει το 

ριμπάουντ και οι αθλητές αλλάζουν σειρά. 

Σχήμα 39 
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Διάρκεια: 3-5 λεπτά. Η διάρκεια και η ένταση της άσκησης εξαρτάται από την 

προπονητική ηλικία των αθλητών. 

Παραλλαγές: 

α. Ο αθλητής μπορεί να πραγματοποιήσει σταμάτημα με άλμα ή βηματισμό. 

β. Ο αθλητής μπορεί να κάνει προσποίηση-σταυρωτό βήμα-ντρίμπλα και 

μπάσιμο-σουτ ή σουτ 

γ. Ο αθλητής μπορεί να δεχτεί νωρίτερα την μπάλα και να πραγματοποιήσει σουτ 

ή μπάσιμο-σουτ μετά κάποια παραλλαγή της ντρίμπλας. 

Προπονητικά σημεία: Έμφαση στην σωστή εκτέλεση των επιμέρους τεχνικών 

στοιχείων που συνθέτουν την άσκηση. 

 

7. Συνεχόμενα μπασίματα-σουτ 

Σκοπός: Η βελτίωση στην εκτέλεση της επιδεξιότητας της ντρίμπλας και με τα δύο 

χέρια, στο μπάσιμο-σουτ, καθώς και της αντοχής στην ταχύτητα των νεαρών 

αθλητών. 

Αριθμός αθλητών: Απεριόριστος αριθμός. 

Εξοπλισμός: Ένα γήπεδο με τουλάχιστον δύο καλάθια και δυο μπάλες. 

Διαδικασία: Κάθε αθλητής εκτελεί μόνος του για τον προκαθορισμένο χρόνο ή αριθμό 

μπασιμάτων-σουτ. Ο αθλητής βρίσκεται στην μια γωνία της γραμμής ελεύθερων 

βολών π.χ. από τη δεξιά πλευρά του καλαθιού (σχ. 41).  

Σχήμα 40 
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Από εκεί ξεκινάει ντρίμπλα με το δεξί του χέρι προς το καλάθι, εκτελεί μπάσιμο-

σουτ, παίρνει το ριμπάουντ, εκτελεί ντρίμπλα με το δεξί του χέρι προς την 

αριστερή γωνία της γραμμής ελεύθερων βολών, γυρίζει προς το καλάθι, κάνει 

ντρίμπλα με το αριστερό χέρι, εκτελεί μπάσιμο από την αριστερή πλευρά του 

καλαθιού, παίρνει το ριμπάουντ και εκτελεί ντρίμπλα με το δεξί χέρι προς την 

αρχική του θέση κ.ο.κ..  

Διάρκεια: 30-60 δευτερόλεπτα ή 6-12 μπασίματα. Η ένταση εξαρτάται από την 

προπονητική ηλικία του κάθε αθλητή. 

Προπονητικά σημεία: Η άσκηση εφαρμόζεται σε πιο προχωρημένους αθλητές. 

Προσοχή στη σωστή εκτέλεση των επιμέρους στοιχείων που συνθέτουν την 

άσκηση. 

 

8. Πάσα - προσποίηση - πάσα - σουτ 

Σκοπός: Εξάσκηση των κινήσεων του παίκτη μετά από πάσα. 

Αριθμός αθλητών: Το ελάχιστο δύο και το μέγιστο έξι αθλητές σε κάθε πλευρά της 

ρακέτας. 

Εξοπλισμός: Μια μπάλα για κάθε αθλητή. 

Διαδικασία: Ο αθλητής 1 (σχ. 42) δίνει πάσα στον αθλητή 2 και στη συνέχεια εκτελεί 

προσποίηση και αλλαγή κατεύθυνσης (προσποίηση προς τα δεξιά και κίνηση 

προς τα αριστερά), ξαναπαίρνει την μπάλα από τον 2 και εκτελεί σουτ. Ο 

1παίρνει τη θέση του 2 ενώ ο 2 κινείται για το ριμπάουντ και η άσκηση 

συνεχίζεται με τον 3. 

Σχήμα 41 
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Διάρκεια: 3-5 λεπτά, ανάλογα με τον αριθμό και την προπονητική ηλικία των αθλητών. 

Προπονητικά σημεία: Ιδιαίτερη προσοχή στην προσποίηση και στο σταμάτημα για 

γρήγορο και σωστό τεχνικά, σουτ. 

 

9. Πάσα - προσποίηση - πάσα - σουτ για 3 πόντους 

Σκοπός: Εξάσκηση της κίνησης του πασέρ μακριά από την μπάλα, της μακρινής πάσας 

και του σουτ 3 πόντων (άσκηση για προχωρημένους αθλητές). 

Αριθμός αθλητών: Το ελάχιστο τρεις και το μέγιστο έξι με οκτώ αθλητές. 

Εξοπλισμός: Μια μπάλα για κάθε αθλητή. 

Διαδικασία: Ο 1 (σχ. 43) δίνει πάσα στον 2 και στη συνέχεια εκτελεί προσποίηση και 

αλλαγή κατεύθυνσης αντίθετα και μακριά από την μπάλα, έξω από την γραμμή 

των 6,25 m (προσποίηση προς τα δεξιά και κίνηση προς τα αριστερά), 

ξαναπαίρνει την μπάλα από τον 2 και εκτελεί σουτ για 3 πόντους. Ο 1  παίρνει τη 

θέση του 2 ενώ ο 2 κινείται για το ριμπάουντ και η άσκηση συνεχίζεται με τον 3,  

με πάσα στον 1 αλλά από την αριστερή πλευρά κ.ο.κ. 

 

 

Διάρκεια: 3-5 λεπτά ανάλογα με τον αριθμό και την προπονητική ηλικία των αθλητών. 

Σχήμα 42 

2 

1 

3 

Σχήμα 43 
2 

1 

3 
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Προπονητικά σημεία: Ιδιαίτερη προσοχή στο σταμάτημα για τη γρήγορη και σωστή 

εκτέλεση του σουτ 3 πόντων. 

 

10. Ομαδικό παιχνίδι για block out και ριμπάουντ 

Σκοπός: Εξάσκηση του αμυντικού block out και του επιθετικού ριμπάουντ. 

Αριθμός αθλητών: 8-10 αθλητές σε κάθε καλάθι. 

Εξοπλισμός: Μια μπάλα του μπάσκετ και δύο προπονητές σε κάθε καλάθι. 

Διαδικασία: Οι Χ κάνουν άμυνα και οι Ο επίθεση (σχ. 44). Με το σύνθημα του 

προπονητή κινούνται δεξιόστροφα γύρω από τη ρακέτα. Οι δύο προπονητές 

 

 

(C) δίνουν πάσες ο ένας στον άλλον και οι αμυνόμενοι αθλητές πρέπει να 

παίρνουν σε κάθε μετακίνησή τους την κατάλληλη αμυντική στάση. Με το σουτ 

ενός από τους δύο προπονητές πρέπει να εκτελέσουν block out στους 

επιθετικούς που κινούνται για το επιθετικό ριμπάουντ. Η άσκηση εκτελείται και με 

μετακίνηση των αθλητών αριστερόστροφα. 

Παραλλαγή: Η άσκηση μπορεί να γίνει συναγωνιστική συγκρίνοντας το σκορ των 

ριμπάουντ ανάμεσα στους επιθετικούς και τους αμυντικούς. 

Διάρκεια: 3-5 λεπτά. 

Προπονητικά σημεία: Ιδιαίτερη προσοχή στα επιμέρους τεχνικά στοιχεία που 

συνθέτουν την άσκηση. 

 

 

11. Ριμπάουντ μετά από σουτ 

Σκοπός: Να διδάξει στους παίκτες την κίνηση του ριμπάουντ μετά από σουτ. 

Σχήμα 44 

Ο Χ Ο Χ 

Χ 

Ο 
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c 
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Αριθμός αθλητών: Οι αθλητές χωρισμένοι σε τριάδες σε κάθε καλάθι. 

Εξοπλισμός: Όσο το δυνατόν περισσότερα καλάθια και από δυο μπάλες κάθε τριάδα. 

Διαδικασία: Ο 3 κάνει κίνηση– V, παίρνει πάσα από τον 2 και κάνει σουτ (σχ. 45). Ο 2 

παίρνει το ριμπάουντ. Στη συνέχεια ο 3 πηγαίνει και εκτελεί το ίδιο από την 

πλευρά του 1. 

 

 

Διάρκεια: 3-6 λεπτά για κάθε τριάδα. Οι παίκτες αλλάζουν ρόλους μετά π.χ. από 1 

λεπτό ή 10 επαναλήψεις, 5 από κάθε πλευρά του καλαθιού. 

Προπονητικά σημεία: Διεκδίκηση της μπάλας στο ψηλότερο σημείο του άλματος, 

γρήγορη πάσα στον παίκτη για σουτ, σωστή εκτέλεση της κίνησης –V και σωστό 

σταμάτημα και σουτ. 

 

12. Σουτ μετά από κίνηση σε μια πλευρά 

Σκοπός: Εξάσκηση στον τρόπο με τον οποίο πρέπει ο αθλητής να γυρίσει προς το 

καλάθι.  

Αριθμός αθλητών: Μη περιορισμένος, χωρισμένοι στα δυο καλάθια ώστε ο κάθε 

αθλητής να πραγματοποιήσει περισσότερες επαναλήψεις. 

Εξοπλισμός: 2 καλάθια και 8-10 μπάλες. 

Διαδικασία: Οι αθλητές με μπάλα βρίσκονται κάτω από το καλάθι ενώ οι υπόλοιποι 

βρίσκονται έξω από το τρίποντο (σχ. 46). Ο 1 δίνει πάσα στον 2 και αφού κάνει 

μια προσποίηση κάτω από το καλάθι επιλέγει την πλευρά από την οποία θα βγει 

να κάνει σουτ. Ο 2 δίνει πάσα ξανά στον 1 ο οποίος πραγματοποιεί σουτ. Ο 2 

παίρνει το ριμπάουντ και τρέχει κάτω από το καλάθι, ενώ ο 1 κινείται στη θέση 

του 2. 

 

Σχήμα 45 

1 2 

3 

1 

2 

Μπάλα 
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Διάρκεια: 3-5 λεπτά. Η διάρκεια και η ένταση της άσκησης εξαρτάται από την 

προπονητική ηλικία των αθλητών. 

Παραλλαγές: 

α. Μετά το σταμάτημα με άλμα εκτελεί προσποίηση - σταυρωτό βήμα – μια 

ντρίμπλα και σουτ. 

β. Μετά το σταμάτημα με άλμα εκτελεί προσποίηση - σταυρωτό βήμα – μια 

ντρίμπλα και lay up. 

Προπονητικά σημεία: Έμφαση στο να μάθει ο αθλητής να στρέφει τον κορμό και τα 

πόδια προς το καλάθι, ανεξάρτητα από τη θέση στην οποία βρίσκεται. 

Συγχρονισμός στην πάσα και στο ξεμαρκάρισμα. 

 

Σχήμα 46 

Μπάλα 
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5.8. ΕΠΙΘΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΙ  ΜΕ ΜΠΑΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 

«BASKETBALL», Οι τεχνικές δεξιότητες στη διδασκαλία των 

Αναπτυξιακών ηλικιών, ΕΠΙΘΕΣΗ-ΑΜΥΝΑ, Τσίτσκαρης, Λέφας, 

Θεοχαρόπουλος, Νικοπούλου, Γαρέφης, οδηγός 

Γ.Γ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, 2003 & 2010. 

1. Ξεμαρκαρίσματα 

Σκοπός: Εξάσκηση των αθλητών στην κίνηση του ξεμαρκαρίσματος. 

Αριθμός αθλητών: 3 αθλητές σε κάθε πλευρά της ρακέτας. 

Εξοπλισμός: Δύο μπάλες για κάθε τριάδα αθλητών. 

Διαδικασία: Οι κινήσεις που μπορεί να εκτελέσει ο αθλητής μετά την πάσα είναι: 

α. Κίνηση V (σχήμα 47): Ο 2 κινείται προς το καλάθι, αλλάζει απότομα κατεύθυνση 

και επιστρέφει στην αρχική του θέση για να πάρει την μπάλα. Όταν πάρει την 

μπάλα, πρέπει να βρίσκεται σε θέση για σουτ (τα πόδια παράλληλα και το 

σώμα στραμμένο προς το καλάθι). 

 

 

 

β. Κίνηση back door (σχήμα 48): Ο 2 κινείται προς τα έξω, μακριά από το καλάθι, 

αλλάζει απότομα κατεύθυνση και κινείται προς αυτό ζητώντας μπάλα. 

 

 

Σχήμα 47 

1 

2 

Σχήμα 48 

2 

1 
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γ. Κίνηση Ζ (σχήμα 49): Ο 2 εκτελεί κίνηση προς τη ρακέτα, στη συνέχεια έξω από 

αυτήν και απότομα αλλάζει κατεύθυνση και κινείται και πάλι προς το καλάθι 

παίρνοντας την μπάλα με back door κίνηση. 

 

 

δ. Κίνηση Π (σχήμα 50): Ο 2 εκτελεί κίνηση προς τη ρακέτα στη συνέχεια προς την 

τελική γραμμή και τελικά προς την πλάγια γραμμή ζητώντας την μπάλα. Μόλις 

ο 2 πάρει την μπάλα μετά από κάποια από τις παραπάνω κινήσεις 

ξεμαρκαρίσματος, εκτελεί σουτ και στη συνέχεια παίρνει το ριμπάουντ και 

 

 

αλλάζει θέση με τον 1. Η άσκηση συνεχίζεται με τον 1 που κινείται στη θέση 

του 2 για να εκτελέσει κίνηση ξεμαρκαρίσματος και να δεχθεί πάσα από τον 2 

ή κάποιον άλλο παίκτη κ.ο.κ.. 

Διάρκεια: 5-7 λεπτά για κάθε είδος ξαμαρκαρίσματος. 

Προπονητικά σημεία: Ιδιαίτερη προσοχή στα επιμέρους τεχνικά στοιχεία που 

συνθέτουν την άσκηση, όπως: την αλλαγή κατεύθυνσης, το πιάσιμο της 

μπάλας, το σταμάτημα της οριζόντιας μετακίνησης του σώματος, την πάσα 

και το σουτ. 

 

2. Κινήσεις που μπορεί να εκτελέσει ο πασέρ 

Σχήμα 49 

Σχήμα 50 

1 

2 

1 

2 
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Σκοπός: Εκμάθηση των κινήσεων που μπορεί να κάνει ο αθλητής μετά από κάθε 

πάσα. Αποτελεί μια βασική άσκηση για όλους τους αθλητές ανεξαρτήτου 

αγωνιστικής θέσης. 

Αριθμός αθλητών: 4-5 αθλητές σε κάθε καλάθι. 

Εξοπλισμός: Μία μπάλα για κάθε αθλητή. 

Διαδικασία: Οι κινήσεις που μπορεί να εκτελέσει ο αθλητής μετά την πάσα είναι: 

α. Κίνηση give and go (σχήμα 51): Μετά την πάσα προσποιείται ότι θα κινηθεί προς 

τον παίκτη που έδωσε την πάσα και στη συνέχεια κινείται αντίθετα από αυτόν, 

συνήθως προς το καλάθι. 

 

 

 

β. Κίνηση αντίθετη προς το καλάθι (σχήμα 52): Μετά την πάσα προσποιείται ότι 

θα κινηθεί προς τον παίκτη που έδωσε την πάσα και στη συνέχεια κινείται 

αντίθετα από αυτόν, πίσω από τον αμυντικό. 

 

 

γ. Κίνηση προς το καλάθι και επιστροφή (σχήμα 53): Μετά την πάσα κινείται προς 

το καλάθι αλλάζει απότομα κατεύθυνση και επιστρέφει στην αρχική του θέση 

για να ξαναπάρει την μπάλα. 

Σχήμα 51 
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C 

Σχήμα 52 
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δ. Κίνηση προς τον παίκτη που έδωσε πάσα (σχήμα 54): Μετά την πάσα 

προσποιείται ότι θα κινηθεί αντίθετα από τον παίκτη που έδωσε την πάσα και 

στη συνέχεια κινείται προς αυτόν για να κάνει ή να πάρει screen (εσωτερικό ή 

εξωτερικό). 

 

 

 

ε. Αντίθετο screen  (σχήμα 55): Μετά την πάσα προσποιείται ότι θα κινηθεί προς 

τον παίκτη που έδωσε την πάσα, αλλάζει κατεύθυνση και κινείται αντίθετα 

από αυτόν, για να δώσει screen στο συμπαίκτη της αδύνατης πλευράς. Στη 

συνέχεια εκτελεί πίβοτ είτε προς το καλάθι, είτε μακριά από αυτό ανάλογα με 

την κίνηση του συμπαίκτη που δέχθηκε το screen. 

 

 

Σχήμα 53 

Σχήμα 54 

1 

C 

Σχήμα 55 
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C 
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Όλες οι παραπάνω κινήσεις πρέπει να διδάσκονται σταδιακά και να εξασκούνται 

συνολικά σε τακτές προπονητικές μονάδες. 

Διάρκεια: 5-7 λεπτά για κάθε μεμονωμένη κίνηση. 

Προπονητικά σημεία: Ιδιαίτερη προσοχή στα επιμέρους τεχνικά στοιχεία που 

συνθέτουν την άσκηση, όπως είναι η πάσα, η προσποίηση, η αλλαγή 

κατεύθυνσης, το screen, κ.λ.π.. 

 

3. Επιθετική συνεργασία δύο παικτών σε μία πλευρά της ρακέτας 

Σκοπός: Εξάσκηση της συνεργασίας των παικτών της forward και low post θέσης 

χωρίς μπάλα. 

Αριθμός αθλητών: 3 αθλητές σε κάθε πλευρά της ρακέτας. 

Εξοπλισμός: Μία μπάλα του μπάσκετ για κάθε τριάδα αθλητών. 

Διαδικασία: Οι αθλητές τοποθετούνται με τον τρόπο που φαίνεται στα σχήματα  και, 

με την μπάλα στον 1. Ο 3  εκτελεί up screen στον 2 που εκτελώντας κίνηση 

back door δέχεται την μπάλα κοντά στο καλάθι (σχ. 56). Ο 2 εκτελεί down 

screen στον 3 (σχ. 57), που παίρνει την μπάλα από τον 1 και εκτελεί σουτ. Ο 

1 παραμένει σταθερός ενώ οι 2 και 3 αλλάζουν συνεχώς θέσεις. 

 

   

 

 

 

 

Διάρκεια: 3-5 λεπτά για κάθε πλευρά της ρακέτας. 

Προπονητικά σημεία: Ιδιαίτερη προσοχή στα επιμέρους τεχνικά στοιχεία που 

συνθέτουν την άσκηση, όπως: το screen, το pivot, η πάσα και το σουτ. 

 

4. Up και down screen με την μπάλα στα πλάγια 

Σχήμα 56 Σχήμα 57 
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2 
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Σκοπός: Εξάσκηση των αθλητών των θέσεων point guard και low post στα Up και 

down screen. 

Αριθμός αθλητών: 3 σε κάθε πλευρά της ρακέτας. 

Εξοπλισμός: Μία μπάλα του μπάσκετ για κάθε τριάδα αθλητών. 

Διαδικασία: Ο 3 κινείται και εκτελεί up screen στον 1 και μένει σε αυτήν τη θέση. Στη 

συνέχεια ο 1 κινείται και εκτελεί up screen στον 3, κ.ο.κ. (σχήμα 58). Ο 2 

κρατάει την μπάλα σε πλάγια θέση.  

Παραλλαγή: Η ίδια άσκηση με την εκτέλεση down screen από τους αθλητές (σχ. 

59). Ύστερα από μερικές επαναλήψεις οι αθλητές αλλάζουν ρόλους κυκλικά. 

 

         

 

   

 

 

      

Διάρκεια: 3-5 λεπτά σε κάθε πλευρά της ρακέτας. 

Προπονητικά σημεία: Ιδιαίτερη προσοχή στα επιμέρους τεχνικά στοιχεία που 

συνθέτουν την άσκηση, όπως: το screen και το pivot προς την μπάλα. 

 

5. Screen μεταξύ point guard και forward με την μπάλα στο low post 

Σκοπός: Εξάσκηση του screen μεταξύ των point guard και forward όταν η μπάλα 

βρίσκεται στο low post. 

Αριθμός αθλητών: 3 σε κάθε πλευρά του γηπέδου. 

Εξοπλισμός: Μία μπάλα του μπάσκετ για κάθε τριάδα αθλητών. 

Διαδικασία: Ο 3 έχει την μπάλα. Με το σύνθημα του προπονητή ο 1 κινείται και 

εκτελεί screen στον 2 (σχ. 60).  

Σχήμα 58 Σχήμα 59 
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Ο 3 μπορεί να: α. δώσει πάσα στον 2  για να κάνει σουτ, β. δώσει πάσα στον 

2  και αυτός στον 1 που κάνει pivot προς το καλάθι μετά το screen, γ. δώσει 

πάσα στον 1 για να κάνει αυτός το σουτ. Η άσκηση μπορεί να εκτελεστεί με 

τους αθλητές σε σταθερές θέσεις και να αλλάζουν ρόλους μετά από μερικές 

επαναλήψεις ή να αλλάζουν ρόλους κυκλικά μετά από κάθε σουτ.     

Παραλλαγές: Το ίδιο με εκτέλεση screen από τον Ο2 στον Ο1  (σχ. 61).  

Διάρκεια: 3-5 λεπτά σε κάθε πλευρά της ρακέτας. 

Προπονητικά σημεία: Ιδιαίτερη προσοχή στην σωστή εκτέλεση των επιμέρους 

στοιχείων που συνθέτουν την άσκηση. 

 

6. Συνεργασία τριών παικτών στη μία πλευρά της ρακέτας 

Σκοπός: Εκμάθηση και εξάσκηση της συνεργασίας των αθλητών στην επίθεση από 

τη μία πλευρά της ρακέτας. 

Αριθμός αθλητών: 3 σε κάθε πλευρά της ρακέτας. 

Εξοπλισμός: Μια μπάλα για κάθε τριάδα αθλητών. 

Διαδικασία: Ο 1 εκτελεί πάσα στον 2 (σχ. 62) και στη συνέχεια κινείται στη low post 

για down screen στον 3 που ανεβαίνει στην προσωπική γραμμή ή δέχεται up 

screen από τον 3. Ο 2 δίνει πάσα στον 3 (σχ. 63) και δέχεται back screen από 

τον 1. Ο 3 μπορεί να δώσει είτε στον 2 είτε στον 1 και να συνεχιστούν τα 

δiάφορα screen. 

Σχήμα 60 Σχήμα 61 
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Η άσκηση αποτελεί ένα συνδυασμό κινήσεων που έχουν τη δυνατότητα να 

εκτελέσουν οι παίκτες της ίδιας πλευράς, με τα συνεχή down, back και 

διαγώνια screen. Αποτελεί το συνδυασμό των τριών τελευταίων ασκήσεων 

και εφαρμόζεται κύρια στους αθλητές προχωρημένης προπονητικής 

εμπειρίας. 

Διάρκεια: 5-7 λεπτά για την κάθε πλευρά της ρακέτας. 

Προπονητικά σημεία: Ιδιαίτερη προσοχή στα επιμέρους τεχνικά στοιχεία που 

συνθέτουν την άσκηση και στη συνεργασία των παικτών.  

 

7. Cross screen 

Σκοπός: Εξάσκηση του cross screen. 

Αριθμός αθλητών: 6-8 αθλητές σε κάθε ρακέτα. 

Εξοπλισμός: Μία μπάλα για κάθε τριάδα αθλητών. 

Διαδικασία: Ο 1 εκτελεί ντρίμπλα προς τη μία πλευρά του γηπέδου δίνοντας έτσι το 

σύνθημα για να ξεκινήσουν οι 2 και 3 (σχ. 64) κόψιμο προς την ρακέτα. 

 

 

Σχήμα 62 Σχήμα 63 
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 Φθάνοντας στο μέσο αυτής ο 2 εκτελεί screen στον 3 και στη συνέχεια 

ρολάρει προς το low ή high post αντίθετα προς την κατεύθυνση της κίνησης 

του αθλητή που δέχθηκε το screen.  Συνεχίζει η επόμενη τριάδα ενώ οι 

παίκτες της προηγούμενης αλλάζουν θέσεις κυκλικά. Η άσκηση εκτελείται από 

δεξιά και από αριστερά της ρακέτας. 

Διάρκεια: 5-7 λεπτά ανάλογα με τον αριθμό των αθλητών. 

Προπονητικά σημεία: Ιδιαίτερη προσοχή στα επιμέρους τεχνικά στοιχεία που 

συνθέτουν την άσκηση και στη συνεργασία των παικτών.  

 

8. Συνεργασία δύο παικτών με κίνηση σε όλο το γήπεδο 

Σκοπός: Εξάσκηση της συνεργασίας δύο παικτών με συνεχή κίνηση. 

Αριθμός αθλητών: 10-12 αθλητές χωρισμένοι σε δυάδες. 

Εξοπλισμός: Μία μπάλα του μπάσκετ για κάθε ζευγάρι αθλητών. 

Διαδικασία: Οι αθλητές χωρισμένοι σε δυάδες παρατάσσονται πίσω από την μια 

τελική γραμμή (σχ. 65). 

 

Ξεκινάει το πρώτο ζευγάρι κάνοντας πάσες κατά μήκος του γηπέδου και μόλις 

φθάσει στο ύψος των 6,25m (γραμμή τρίποντου) του απέναντι καλαθιού 

εκτελεί: 

α. Πάσα και κίνηση give and go προς το καλάθι. 

β. Πάσα και κίνηση back door προς το καλάθι. 

γ. Πάσα και εσωτερικό screen. 

δ. Πάσα και εξωτερικό screen. 

ε. Ντρίμπλα και blind screen. 

Σχήμα 65 
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στ. Πάσα, κίνηση προς το καλάθι, απότομη αλλαγή κατεύθυνσης και κίνηση 

προς τα έξω ζητώντας πάσα και εκτελώντας σουτ. 

Διάρκεια: 5-7 λεπτά. 

Προπονητικά σημεία: Ιδιαίτερη προσοχή στα επιμέρους τεχνικά στοιχεία που 

συνθέτουν την άσκηση και στη συνεργασία των παικτών.  

 

9. Συνεργασία τριών παικτών με κίνηση σε όλο το γήπεδο 

Σκοπός: Εκμάθηση και εξάσκηση της συνεργασίας των παικτών με συνεχή κίνηση 

σε ολόκληρο το γήπεδο. 

Αριθμός αθλητών: Απεριόριστος αριθμός αθλητών χωρισμένοι σε τριάδες. 

Εξοπλισμός: Μία μπάλα του μπάσκετ για κάθε τριάδα. 

Διαδικασία: Οι αθλητές βρίσκονται πίσω από τις τελικές γραμμές του γηπέδου (σχ. 

66). 

 

 

Η άσκηση αρχίζει με τη πρώτη τριάδα να τρέχει κατά μήκος του γηπέδου 

εκτελώντας πάσες ο ένας στον άλλο και μόλις φθάσουν στο ύψος των 6,25m 

του απέναντι καλαθιού εκτελούν: 

α. ο κεντρικός παίκτης της τριάδας δίνει πάσα στον ένα πλάγιο και κινείται για 

αντίθετο screen. 

β. ο κεντρικός παίκτης της τριάδας δίνει πάσα στον ένα πλάγιο και εκτελεί 

κίνηση give and go μέσα στην ρακέτα. Ο πλάγιος που δε δέχθηκε την μπάλα 

αναπληρώνει τη θέση του κεντρικού. 

Σχήμα 66 
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γ. ο κεντρικός παίκτης της τριάδας δίνει πάσα στον ένα πλάγιο, εκτελεί κίνηση 

give and go μέσα στη ρακέτα και βγαίνοντας από αυτήν στην αδύνατη πλευρά 

εκτελεί back screen στον πλάγιο της πλευράς. 

δ. ο κεντρικός παίκτης της τριάδας εκτελεί ντρίμπλα προς τη μία πλευρά 

δίνοντας έτσι το σύνθημα στους πλάγιους να ξεκινήσουν κόψιμο προς το 

καλάθι, cross screen και στη συνέχεια ρολάρισμα. 

ε. εκτελούν την άσκηση με πάσες και κίνηση σε οχτάρι αρχικά με πολλές 

πάσες και στη συνέχεια με περιορισμένο μικρότερο αριθμό, π.χ. με τρεις 

πάσες και σουτ από τον εκάστοτε κεντρικό παίκτη. 

Μόλις οι παίκτες φθάσουν στο ύψος των 6,25m, ξεκινάει η άλλη τριάδα προς 

το αντίθετο καλάθι. Έτσι εξασφαλίζεται η συνεχόμενη κίνηση των αθλητών. Οι 

συνεργασίες εκτελούνται αρχικά στατικά και στη συνέχεια με κίνηση. 

Παραλλαγή: Η άσκηση εκτελείται με πάσες και οχτάρι (με πολλές ή λίγες πάσες) και 

τελική προσπάθεια μια από τις παραπάνω συνεργασίες. 

Διάρκεια: 3-5 λεπτά για κάθε μία από τις παραπάνω συνεργασίες, ανάλογα με την 

προπονητική ηλικία, τον αριθμό των αθλητών και την ταχύτητα εκτέλεσης της 

άσκησης. 

Προπονητικά σημεία: Ιδιαίτερη προσοχή στα επιμέρους τεχνικά στοιχεία που 

συνθέτουν την άσκηση και στη συνεργασία των παικτών για την 

αυτοματοποίηση των κινήσεων των αθλητών. 

 

10. Επιθετική συνεργασία τεσσάρων παικτών (Give and go) 

Σκοπός: Εκμάθηση και εξάσκηση της επιθετικής συνεργασίας των τεσσάρων 

εξωτερικών παικτών κοντά στο καλάθι. 

Αριθμός αθλητών: Το ελάχιστο 4 αθλητές σε κάθε καλάθι. 

Εξοπλισμός: Μια μπάλα του μπάσκετ σε κάθε καλάθι. 

Διαδικασία: Ο 1 εκτελεί οριζόντια πάσα στον 2 και κόψιμο μέσα στην ρακέτα με 

κατεύθυνση αντίθετη από τη μεριά της μπάλας. Ο 3 αναπληρώνει τον 1 (σχ. 

67).  Ο 1 εκτελεί κάθετη πάσα στον 3 και κόψιμο προς το καλάθι ζητώντας 

μπάλα (σχ. 68). Ο 2 αναπληρώνει τη θέση του 1. Οι αθλητές αλλάζουν θέσεις 

κυκλικά και με αυτόν τον τρόπο διατηρείται πάντα το τετράγωνο. 
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Διάρκεια: 3-5 λεπτά για την κάθε τετράδα. 

Προπονητικά σημεία: Ιδιαίτερη προσοχή στην πάσα, στην προσποίηση μετά την 

πάσα και το κόψιμο προς το καλάθι, στον τρόπο που θα ζητήσει την μπάλα 

και την αναπλήρωση της θέσης από άλλο αθλητή. 

 

 

11. Figure eight 

Σκοπός: Εξάσκηση της επιθετικής συνεργασίας των αθλητών στο εξωτερικό screen 

και της συνεργασίας των τεσσάρων περιφερειακών παικτών κοντά στο 

αντίπαλο καλάθι. 

Αριθμός αθλητών: 4 αθλητές σε κάθε καλάθι. 

Εξοπλισμός: Μια μπάλα του μπάσκετ σε κάθε καλάθι. 

Διαδικασία: Οι αθλητές βρίσκονται σε διάταξη, δύο guard και δύο forward (σχ. 69). 

Ο 1 εκτελεί ντρίμπλα προς τον 2 οποίος περνάει εξωτερικά του 1 και συνεχίζει 

την ντρίμπλα προς τον 3. Ο 1 πηγαίνει στη θέση του 4 και ο 4 στη θέση του 2. 

Ο 3 παίρνει πάσα από τον 2 και εκτελεί ντρίμπλα προς τον 4 κ.ο.κ. 

 

Σχήμα 67 Σχήμα 68 
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Διάρκεια: 3-5 λεπτά για την κάθε τετράδα. 

Παραλλαγή: Η ίδια άσκηση μπορεί να εκτελεστεί με τρεις παίκτες που σχηματίζουν 

τρίγωνο, ένας play maker και δύο forward. 

Προπονητικά σημεία: Η ντρίμπλα να εκτελείται κάθε φορά με το εξωτερικό, προς το 

καλάθι, χέρι, η πάσα να δίνεται χέρι με χέρι και μετά την πάσα να εκτελείται 

πίβοτ και μετακίνηση στη νέα θέση. 

 

12. Passing game 

Σκοπός: Εξάσκηση των αθλητών στην πάσα και κίνηση αντίθετα όπως επίσης και 

στο screen μακριά από την μπάλα. 

Αριθμός αθλητών: Τουλάχιστον 4 αθλητές σε κάθε καλάθι. 

Διαδικασία: Οι αθλητές τοποθετούνται όπως  φαίνεται στο σχήμα 70, δύο guard 1 

και 2 και δύο forward 3 και 4. 

             

 

  

 

 

         

 Ο 1 δίνει πάσα στον 2, προσποιείται και αλλάζει κατεύθυνση εκτελώντας 

screen στον 3 που κινείται μετά το screen προς τα πάνω. Ο 2 δίνει οριζόντια 

πάσα στον 3 και στη συνέχεια κινείται για κάθετο screen στον 4 (όπως 

Σχήμα 69 
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προηγουμένως). Αν ο 2 δώσει πάσα στον 4 (σχ. 71) μπορεί να εκτελέσει 

κόψιμο προς το καλάθι και να αντικατασταθεί από τον 3 κι αυτός από τον 1 ή 

να κινηθεί για αντίθετο screen στον 3. Έτσι δίνεται ελευθερία στις κινήσεις των 

τεσσάρων αθλητών.      

Διάρκεια: 3-5 λεπτά για την κάθε τετράδα, έτσι ώστε να εξασκηθούν οι αθλητές στις 

επιμέρους κινήσεις. 

Προπονητικά σημεία: Προσοχή στην κίνηση ξεμαρκαρίσματος του αθλητή έτσι 

ώστε να δεχθεί την μπάλα, στον τρόπο που θα γίνει το screen και το pivot για 

να δεχθούν την μπάλα και στη διατήρηση των κατάλληλων θέσεων και 

αποστάσεων μεταξύ τους. 

 

5.9. ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

1. Βασική αμυντική στάση και μετακινήσεις 

Σκοπός: Εκμάθηση των βασικών αμυντικών στάσεων και των αμυντικών 

μετακινήσεων. 

Αριθμός αθλητών: Μη περιορισμένος αριθμός αθλητών. 

Εξοπλισμός: Ένα γήπεδο και μία σφυρίχτρα. 

Διαδικασία: Οι αθλητές αραιώνουν απέναντι από τον προπονητή (C) (σχ. 72). 

 

 

 Με το σφύριγμα του, οι αθλητές χτυπούν με τις παλάμες των χεριών τους, το 

δάπεδο και στη συνέχεια έρχονται στην αμυντική στάση (λυγισμένα στα 

γόνατα και τους γοφούς πόδια, κορμός όρθιος, κεφάλι στην προέκταση του 

κορμού και χέρια ανοιχτά στην έκταση). Ο C δείχνει με το χέρι του διάφορες 

κατευθύνσεις (μπροστά - πίσω - δεξιά - αριστερά) και οι αθλητές 

μετακινούνται προς αυτές με αμυντικό βηματισμό. 

Σχήμα 72 

C 
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Διάρκεια: 10-30 δευτερόλεπτα, 3-6 σετ ανάλογα με την προπονητική ηλικία. 

Προπονητικά σημεία: Ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή αμυντική στάση και στην 

αμυντική μετακίνηση χωρίς χιασμό των ποδιών. 

 

2. Χτύπημα στο εσωτερικό μέρος του μηρού 

Σκοπός: Εξάσκηση στη σωστή αμυντική στάση με λύγισμα από τα γόνατα και της 

γρήγορης κίνησης των χεριών για το κλέψιμο της μπάλας. 

Αριθμός αθλητών: Μη περιορισμένος αριθμός αθλητών χωρισμένοι σε ζευγάρια. 

Εξοπλισμός: Ένα γήπεδο μπάσκετ και μία σφυρίχτρα. 

Διαδικασία: Οι αθλητές χωρίζονται σε ζευγάρια σε περιορισμένο χώρο. Με το 

σφύριγμα του προπονητή λυγίζουν τα γόνατα και προσπαθούν να χτυπήσουν 

ο ένας το εσωτερικό μέρος του μηρού του άλλου. Συγχρόνως προσπαθούν να 

αποφύγουν το χτύπημα του αντιπάλου με κινήσεις των χεριών ή των ποδιών. 

Διάρκεια: 10-30 δευτερόλεπτα ή 5-10 επαναλήψεις, 3-6 σετ ανάλογα με την 

προπονητική ηλικία των αθλητών. 

Προπονητικά σημεία: Λύγισμα των γονάτων και γρήγορη κίνηση των χεριών 

μπροστά.  
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3. Άσκηση ζιγκ-ζαγκ 

Σκοπός: Εξάσκηση των αθλητών στο αμυντικό γλίστρημα με κατεύθυνση προς τα 

πλάγια και πίσω. 

Αριθμός αθλητών: 10-12 αθλητές σε ολόκληρο το γήπεδο. 

Εξοπλισμός: Μία μπάλα για κάθε ζευγάρι αθλητών. 

Διαδικασία: Οι αθλητές βρίσκονται στην τελική γραμμή και έχουν πλάτη στην 

κατεύθυνση κίνησης. Ξεκινούν να εκτελούν 2-3 πλάγια και πίσω βήματα (σχ. 

73) μέχρι την απέναντι τελική γραμμή. Για να περιοριστεί η μετακίνηση στα 

πόδια, οι αθλητές κρατούν τα χέρια πίσω από την πλάτη τους. 

 

Παραλλαγές: 

α.  Αφού συνηθίσουν τη μετακίνηση με τα πόδια, τότε δουλεύουν και τα χέρια 

στην έκταση με κίνηση πάνω - κάτω. 

β. Γίνονται ζευγάρια και ο επιτιθέμενος τρέχει 2-3 βήματα αριστερά - δεξιά και 

ο αμυνόμενος κοντράρει με το σώμα του την κίνηση του επιθετικού 

ακολουθώντας τον. 

γ. Ο επιτιθέμενος με μπάλα εκτελεί ντρίμπλα με δύο - τρία βήματα δεξιά - 

αριστερά και ο αμυνόμενος προσπαθεί να βρίσκεται κόντρα στην ντρίμπλα 

του αντιπάλου του στην αρχή με τα χέρια στην πλάτη και στη συνέχεια με τα 

χέρια πλάγια. 

δ. Χωρίζεται το γήπεδο σε δύο μέρη με μια νοητή ευθεία που ενώνει τα δύο 

καλάθια και δουλεύουν οι αθλητές συναγωνιστικά, με προσπάθεια του 

αμυνόμενου να κλέψει την μπάλα από τον επιτιθέμενο. 

ε. Σε ζευγάρια ο επιτιθέμενος κάνει ντρίμπλα με 2-3 βήματα ζιγκ-ζαγκ 

αριστερά και δεξιά και ο αμυνόμενος κοντράρει με το σώμα του την κίνηση 

Σχήμα 73 
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του επιθετικού ακολουθώντας τον. Μόλις περάσουν το κέντρο παίζουν ένα 

εναντίον ενός μέχρι να βάλει, ένας από τους δυο, καλάθι. 

Διάρκεια: 3-5 λεπτά για κάθε παραλλαγή άσκησης. 

Προπονητικά σημεία: Ιδιαίτερη προσοχή κατά την αμυντική στάση πρέπει να 

δίνεται στην ορθή θέση του σώματος και τη διατήρηση του κεφαλιού στην 

ευθεία του κορμού με το βλέμμα μπροστά, στο λύγισμα των γονάτων και στην 

αποφυγή του χιασμού των ποδιών στις αλλαγές κατεύθυνσης. 

 

4.  1 vs 1 από το κέντρο 

Σκοπός: Εξάσκηση στην άμυνα ένας εναντίον ενός. 

Αριθμός αθλητών: 10-12 αθλητές, χωρισμένοι σε ζευγάρια. 

Εξοπλισμός: Μία μπάλα για κάθε ζευγάρι αθλητών. 

Διαδικασία: Οι αθλητές τοποθετούνται στο κέντρο του γηπέδου όπως στο σχήμα 74. 

 

Ο αθλητής που έχει μπάλα, την κυλάει στον απέναντι αθλητή και στη συνέχεια 

επιλέγει το γήπεδο στο οποίο θα του κάνει άμυνα. Οι δυο αθλητές παίζουν 

ένας εναντίον ενός στο μισό γήπεδο. 

Παραλλαγή: Ο αθλητής που έχει μπάλα αφού κυλήσει την μπάλα στον απέναντι 

αθλητή περιμένει και ο επιτιθέμενος είναι εκείνος που θα επιλέξει το γήπεδο 

στο οποίο θα εκδηλώσει επίθεση. Ο αμυνόμενος πρέπει να τρέξει για να τον 

προλάβει και του κάνει άμυνα. 

Διάρκεια: 3-5 λεπτά. 

Προπονητικά σημεία: Σε αρχάριο επίπεδο η προσοχή στρέφεται στην σωστή 

τοποθέτηση και μετακίνηση των ποδιών στην άμυνα. Σε προχωρημένο 

Σχήμα 74 
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επίπεδο δίνεται έμφαση τόσο στην επιτυχημένη άμυνα όσο και στην εύστοχη 

επιθετικά ενέργεια. 

 

5. Running defense 

Σκοπός: Εξάσκηση των αθλητών στον τρόπο τρεξίματος έτσι ώστε να μπορούν να 

προλαβαίνουν τον αντίπαλό τους και να σταματήσουν την ντρίμπλα του. 

Αριθμός αθλητών: 10-12 αθλητές. 

Εξοπλισμός: Μία μπάλα για κάθε ζευγάρι αθλητών. 

Διαδικασία: Οι αθλητές βρίσκονται πίσω από την τελική γραμμή χωρισμένοι σε 

ζευγάρια (σχ. 75). 

 

 Ο 1 ξεκινάει με ντρίμπλα και ο 2 τρέχει με ταχύτητα και όταν τον προλάβει 

μπαίνει κάθετα στην κίνησή του για να σταματήσει την ντρίμπλα. Το ίδιο 

εκτελείται προς την άλλη πλάγια γραμμή. 

Παραλλαγές: 

α. Ο αμυνόμενος (2) προλαβαίνει τον επιτιθέμενο (1) περίπου στη μέση της 

πορείας του και με σωστή αμυντική στάση και μετακίνηση προσπαθεί να τον 

οδηγήσει στην πλάγια γραμμή. 

β. Χωρίς επιτιθέμενο τρέχει ο αμυνόμενος, κάνει πιβοτ και συνεχίζει με πλάγια 

βήματα άμυνας. 

Διάρκεια: 3-5 λεπτά για την κάθε πλευρά του γηπέδου. 

Προπονητικά σημεία: Ο αμυνόμενος πρέπει να τρέξει γρήγορα έτσι ώστε να 

προλάβει τον επιτιθέμενο και να σταματήσει την μετακίνηση του 

τοποθετώντας το σώμα του κάθετα στην ντρίμπλα. Ιδιαίτερη έμφαση στο 

σωστό αμυντικό γλίστρημα χωρίς να γίνεται χιασμός των ποδιών. 

Σχήμα 75 

1 2 
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6. Σταμάτημα του επιθετικού που κάνει ντρίμπλα και άμυνα σε παίκτη που 

έχασε το δικαίωμα αυτής 

Σκοπός: Εξάσκηση του σταματήματος της ντρίμπλας και του τρόπου άμυνας στον 

παίκτη με μπάλα που δεν έχει δικαίωμα ντρίμπλας. 

Αριθμός αθλητών: 10-12 αθλητές, χωρισμένοι σε ζευγάρια. 

Εξοπλισμός: Μία μπάλα του μπάσκετ για κάθε ζευγάρι αθλητών. 

Διαδικασία: Οι αθλητές σε ζευγάρια τοποθετούνται στη μία γωνία της κεντρικής 

γραμμής (σχ. 76). Ο 2 δίνει την μπάλα στον 1. Ο 1 ξεκινάει με ντρίμπλα και ο 

2 τρέχει τον προλαβαίνει και προσπαθεί να εμποδίσει την ντρίμπλα. 

 

 

Ο 2 παίζει άμυνα κινώντας τα χέρια πάνω - κάτω αποτρέποντας την πάσα 

από τον 1 στον C. 

Διάρκεια: 3-5 λεπτά για κάθε πλευρά του γηπέδου. 

Προπονητικά σημεία: Ο 2 πρέπει να κινεί τα χέρια του πάνω - κάτω περίπου στο 

ύψος της μπάλας εμποδίζοντας την πάσα και αποφεύγοντας το φάουλ.  

 

7. Άμυνα σε μία πάσα απόσταση 

Σκοπός: Εκμάθηση του τρόπου άμυνας σε παίκτη χωρίς μπάλα σε μία πάσα 

απόσταση. 

Αριθμός αθλητών: Συνολικά 12 αθλητές, τρεις αθλητές σε κάθε πλευρά της ρακέτας 

Εξοπλισμός: Μία μπάλα για κάθε τριάδα. 

Διαδικασία: Ο 1 κρατάει την μπάλα ενώ ο 2 κάνει άμυνα στον 3 (σχ. 77). Ο 2 

προσπαθεί να εμποδίσει τον 3 να δεχθεί πάσα από τον 1. Ο 3 προσπαθεί να 

ξεμαρκαριστεί για να δεχθεί την πάσα. Οι αθλητές αλλάζουν θέσεις κυκλικά 

(αριστερόστροφα). 

Σχήμα 76 
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Παραλλαγή: Μόλις ο 3 πάρει την μπάλα παίζει ένας εναντίον ενός με τον 2. 

Διάρκεια: 20-40 δευτερόλεπτα για κάθε αθλητή που κάνει άμυνα και 3-6 σετ σε κάθε 

πλευρά της ρακέτας. 

Προπονητικά σημεία: Ο 2 πρέπει να κάνει άμυνα στον 3 χωρίς να τον ακουμπάει. 

Ο 2 πρέπει να έχει το δεξί του χέρι τεντωμένο στην ευθεία που ενώνει τον  3 

και την μπάλα εμποδίζοντας έτσι την πάσα. 

 

8. Σταμάτημα της μπάλας κατά το μπάσιμο-σουτ του αντιπάλου 

Σκοπός: Εξάσκηση του παίκτη που θα κάνει σταμάτημα της μπάλας όταν ο 

αντίπαλος επιθετικός εκτελεί μπάσιμο - σουτ. 

Αριθμός αθλητών: Συνολικά 12-14 αθλητές, 6-8 αθλητές σε κάθε καλάθι του 

γηπέδου. 

Εξοπλισμός: Τρεις μπάλες σε κάθε καλάθι. 

Διαδικασία: Στο μισό γήπεδο, ο 1 ξεκινάει με ντρίμπλα για να εκτελέσει μπάσιμο 

ενώ ο 4 ξεκινάει ταυτόχρονα από τη γωνία της κεντρικής γραμμής (σχ. 78). Ο 

1 “εκθέτει” την μπάλα κατά το τελικό μπάσιμο-σουτ και ο 4 τη σταματάει κατά 

 

 

Σχήμα 77 
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την κίνηση του σουτ. Ο 4 παίρνει το ριμπάουντ και πηγαίνει στην στήλη του 1 

ενώ ο 1 στη στήλη του 4.  

Διάρκεια: 3-5 λεπτά. 

Προπονητικά σημεία: Ιδιαίτερη προσοχή στο χέρι με το οποίο θα γίνει το 

σταμάτημα του σουτ. Από τη δεξιά πλευρά χρησιμοποιείται το αριστερό χέρι 

και από την αριστερή και το αντίθετο. Για την αποφυγή του φάουλ πρέπει, το 

χέρι που θα χρησιμοποιηθεί για το σταμάτημα της μπάλας να κινηθεί 

οριζόντια. 

 

9. Δύο εναντίον ενός 

Σκοπός: Εκμάθηση και εξάσκηση της βοήθειας και επιστροφής (help and recover). 

Αριθμός αθλητών: 12 αθλητές, 3 σε κάθε πλευρά της ρακέτας. 

Εξοπλισμός: Μία μπάλα του μπάσκετ για κάθε τριάδα αθλητών. 

Διαδικασία: Τοποθέτηση των αθλητών όπως στο σχήμα 79. Ο 1 εκτελεί ντρίμπλα 

προς τη ρακέτα και ο 2 κάνει πιβοτ, βοηθάει στο σταμάτημα της ντρίμπλας 

από τον 1 και επιστρέφει και πάλι στον 3. Στη συνέχεια η μπάλα δίνεται στον 

3 και η κίνηση επαναλαμβάνεται με αρχική άμυνα του 2 στον 1, κίνηση για 

σταμάτημα της ντρίμπλας του 3 και επιστροφή. Οι αθλητές αλλάζουν θέσεις 

και πλευρά γηπέδου. 

 

 

Διάρκεια: 3-5 λεπτά για κάθε πλευρά του γηπέδου. 

Προπονητικά σημεία: Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στον τρόπο με τον 

οποίο ο αμυνόμενος τοποθετεί το σώμα του για να σταματήσει την ντρίμπλα 

του επιτιθέμενου και στη χρονική στιγμή που θα επιστρέψει στην αρχική του 

θέση άμυνας. 

 

Σχήμα 79 
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10. Δύο εναντίον δύο με βοήθεια από έναν τρίτο 

Σκοπός: Ταυτόχρονη εξάσκηση άμυνας και επίθεσης με την επίθεση να έχει βοήθεια 

από έναν τρίτο. Εκμάθηση της διάρκειας στην αμυντική προσπάθεια (να 

ακολουθεί συνέχεια τον αντίπαλο επιθετικό). 

Αριθμός αθλητών: 6 αθλητές σε κάθε πλευρά της ρακέτας. 

Εξοπλισμός: Μία μπάλα σε κάθε εξάδα αθλητών. 

Διαδικασία: Δύο αθλητές κάνουν άμυνα, δύο επίθεση και οι υπόλοιποι δύο μένουν 

έξω από την πλάγια γραμμή (σχ. 80). Οι επιτιθέμενοι παίζουν εναντίον των 

αμυνόμενων και όταν δυσκολευτούν (π.χ. δεν μπορούν να δώσει πάσα ο 

ένας στον άλλο), δίνουν πάσα στον προπονητή (C) και προσπαθούν να 

ξεμαρκαριστούν.  

 

  

Από την αρχή δίνεται εντολή στους επιτιθέμενους να συνεργαστούν για 

αρκετό χρόνο μέχρι να εκδηλώσουν την τελική προσπάθεια. Όταν 

ολοκληρωθεί η επιθετική συνεργασία οι αθλητές που ήταν έξω από την 

πλάγια γραμμή γίνονται επιτιθέμενοι, οι επιτιθέμενοι γίνονται αμυνόμενοι και 

οι αμυνόμενοι μένουν έξω από την πλάγια γραμμή. 

Διάρκεια:  5-7 λεπτά για την κάθε εξάδα αθλητών. 

Προπονητικά σημεία: Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στον τρόπο άμυνας των 

αθλητών. 

 

11. Δύο εναντίον δύο στη low post θέση με ντρίμπλα από τον C 

Σκοπός: Εκμάθηση του τρόπου άμυνας των pivot στη low post θέση με την μπάλα 

να κινείται στην αδύνατη και δυνατή πλευρά του γηπέδου. 

Αριθμός αθλητών: 12 αθλητές, 6 αθλητές σε κάθε καλάθι. 

Σχήμα 80 
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Εξοπλισμός: Μία μπάλα για κάθε 6άδα αθλητών. 

Διαδικασία: Τοποθέτηση των αθλητών όπως φαίνεται στο σχήμα 81 με δύο ακόμη 

αθλητές έξω από την τελική γραμμή. Ο C εκτελεί ντρίμπλα προς τα δεξιά και 

προς τα αριστερά της ρακέτας κοντά στη γραμμή του τρίποντου και οι 

αμυνόμενοι έρχονται, ανάλογα με την αλλαγή της θέσης του C, στην 

κατάλληλη αμυντική στάση. Η άσκηση συνεχίζεται με αλλαγή των θέσεων των 

αθλητών (αυτοί που ήταν έξω από την τελική γραμμή γίνονται επιτιθέμενοι, οι 

επιτιθέμενοι γίνονται αμυνόμενοι και οι αμυνόμενοι μένουν έξω από την τελική 

γραμμή). 

 

 

Διάρκεια: 5-7 λεπτά για την κάθε εξάδα αθλητών. Κάθε δυάδα παίζει άμυνα δύο 

φορές. 

Προπονητικά σημεία: Αρχικά η επίθεση θα πρέπει να είναι παθητική και στη 

συνέχεια ολοένα και πιο ενεργητική εκτελώντας κάποια επιθετική συνεργασία 

(π.χ. με εκτέλεση cross screen). 

 

12. Αμυντική βοήθεια των εξωτερικών παικτών στους pivot 

Σκοπός: Εκμάθηση και εξάσκηση της αμυντικής βοήθειας των εξωτερικών παικτών 

στους pivot όταν η μπάλα βρίσκεται μέσα στη ρακέτα. 

Αριθμός αθλητών: 6 αθλητές σε κάθε πλευρά της ρακέτας. 

Εξοπλισμός: Μία μπάλα μπάσκετ για κάθε εξάδα αθλητών. 

Διαδικασία: Οι Χ1, Χ3 κάνουν άμυνα στους Ο1 και Ο3 αντίστοιχα (σχ. 82). Μόλις 

δοθεί πάσα στον Ο5 οι αμυνόμενοι κινούνται για αμυντική βοήθεια στον Χ5. 

Στη συνέχεια επιστρέφουν στους αρχικούς τους επιθετικούς που μετά την 

πάσα κινούνται προς διάφορες κατευθύνσεις. Αρχικά, ο Ο5 εκτελεί pivot προς 

Σχήμα 81 
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τη μία ή την άλλη πλευρά και στη συνέχεια κινείται μετά από αυτό προς το 

καλάθι. Μετά από 2-3 επαναλήψεις οι αθλητές αλλάζουν θέσεις. 

 

 

 

Παραλλαγή: Η ίδια άσκηση από την αριστερή πλευρά της ρακέτας με τον pivot στη 

high post θέση. 

Διάρκεια: 5-7 λεπτά. 

Προπονητικά σημεία: Σωστή αμυντική θέση και επιστροφή για άμυνα στον παίκτη 

την κατάλληλη χρονική στιγμή. 

 

13. Αμυντική βοήθεια στην αδύνατη πλευρά. 

Σκοπός: Εκμάθηση και εξάσκηση του τρόπου αμυντικής βοήθειας των παικτών της 

αδύνατης πλευράς. 

Αριθμός αθλητών: 5 αθλητές σε κάθε καλάθι. 

Εξοπλισμός: Μία μπάλα του μπάσκετ σε κάθε καλάθι. 

Διαδικασία: Τοποθέτηση των αθλητών όπως φαίνεται στο σχήμα 83. Ο Ο3 εκτελεί 

μπάσιμο από την τελική γραμμή του γηπέδου. Ο Χ1 κινείται από την αδύνατη 

πλευρά για να σταματήσει την κίνηση του Ο3 και ο Χ1 οπισθοχωρεί για να  
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κάνει άμυνα στον Ο5 που έμεινε μόνος του. Αρχικά ο Ο3 εκτελεί την κίνησή 

του αργά και μετά από κάποιες επαναλήψεις γρηγορότερα. Η άσκηση 

επαναλαμβάνεται από την άλλη πλευρά του γηπέδου. Μετά από ένα λεπτό οι 

αθλητές αλλάζουν ρόλους (οι επιθετικοί γίνονται αμυντικοί και το αντίθετο). 

Διάρκεια: 5-7 λεπτά. 

Προπονητικά σημεία: Σωστή αμυντική βοήθεια με αποφυγή του φάουλ. 

 

14. Τρεις εξωτερικοί παίκτες εναντίον τριών και αμυντική βοήθεια στον pivot 

Σκοπός: Εκμάθηση και εξάσκηση του τρόπου αμυντικής βοήθειας όταν η μπάλα 

είναι στον pivot μέσα στη ρακέτα. 

Αριθμός αθλητών: 7 αθλητές σε κάθε καλάθι. 

Εξοπλισμός: Μία μπάλα του μπάσκετ σε κάθε καλάθι. 

Διαδικασία: Τοποθέτηση των αθλητών όπως φαίνεται στο σχήμα 84 με τον Ο5 να 

κινείται ελεύθερα μέσα στη ρακέτα. Οι επιτιθέμενοι εκτελούν διάφορες 

επιθετικές συνεργασίες (π.χ. screen) και οι αμυνόμενοι κάνουν άμυνα σε 

αυτές. Μετά από κάθε 3η ή 4η πάσα δίνουν την μπάλα στον Ο5 σε 

οποιαδήποτε θέση κι αν βρίσκεται αυτός και οι αμυντικοί οπισθοχωρούν μέσα 

στη ρακέτα δίνοντας βοήθεια. Οι αθλητές αλλάζουν ρόλους (οι επιτιθέμενοι 

γίνονται αμυνόμενοι και το αντίθετο). 

 

 

Διάρκεια: 5-7 λεπτά για κάθε 7άδα αθλητών. 

Προπονητικά σημεία: Βαθμιαία αύξηση της έντασης στην προσπάθεια των 

επιτιθέμενων. 

 

 

Σχήμα 84 
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15. Βοήθεια στην αδύνατη πλευρά 

Σκοπός: Εξάσκηση της αμυντικής βοήθειας από την αδύνατη πλευρά όταν υπάρχει 

επιτιθέμενος στη high post θέση και της περιστροφής (rotation). 

Αριθμός αθλητών: Συνολικά 14 αθλητές, 7 σε κάθε καλάθι. 

Εξοπλισμός: Μία μπάλα σε κάθε καλάθι. 

Διαδικασία: Τοποθέτηση των αθλητών όπως φαίνεται στο σχήμα 85. Ο Ο1 εκτελεί 

ντρίμπλα προς το καλάθι. Ο Χ3 κινείται για να τον σταματήσει και ο Χ2 

οπισθοχωρεί για να παίξει άμυνα στον Ο3. Ο Χ4 παίζει άμυνα στον Ο4 από 

πλάγια για να τον εμποδίσει να πάρει πάσα. Η άσκηση εκτελείται και από τις 

δύο πλευρές του γηπέδου και με αλλαγή ρόλων των αθλητών. 

 

 

Διάρκεια: 3-5 λεπτά και αλλαγή ρόλων. 

Προπονητικά σημεία: Ο Χ3 πρέπει να κινηθεί κάθετα στην κίνηση του Ο1 και ο Χ2 

να οπισθοχωρήσει προσέχοντας συγχρόνως και τον Ο2. 

 

16. Αντιμετώπιση των screen μεταξύ των pivot 

Σκοπός: Εκμάθηση και εξάσκηση της αντιμετώπισης των screen μεταξύ των pivot 

και της αμυντικής βοήθειας από τον εξωτερικό παίκτη. 

Αριθμός αθλητών: Συνολικά 12 αθλητές, 6 σε κάθε καλάθι. 

Εξοπλισμός: Μία μπάλα σε κάθε καλάθι. 

Διαδικασία: Τοποθέτηση των αθλητών όπως φαίνεται στο σχήμα 86. Ο Ο1 εκτελεί 

ντρίμπλα εξωτερικά της ρακέτας και οι Ο4 και Ο5 κάνουν screen μεταξύ τους 

(up, down, cross screen). Οι Χ4 και Χ5 κάνουν άμυνα αντιμετώπισης των 

screen και ο Χ1 κάθε φορά που πηγαίνει η μπάλα σε έναν από τους Ο4 και 

Σχήμα 85 
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Ο5, οπισθοχωρεί και δίνει βοήθεια. Η άσκηση εκτελείται και από τις δύο 

πλευρές της ρακέτας. 

 

 

Διάρκεια: 3-5 λεπτά για κάθε πλευρά. 

Προπονητικά σημεία: Η άσκηση αρχικά πρέπει να εκτελείται με παθητική επίθεση 

και στη συνέχεια με ενεργητική. Ο Ο1 πρέπει να εκτελεί ντρίμπλα και από τις 

δύο πλευρές της ρακέτας. 

 

17. Άμυνα στην κίνηση flash του pivot 

Σκοπός: Εκμάθηση και εξάσκηση της άμυνας του pivot κατά την κίνηση του από τη 

low post θέση στη high post ή από την αδύνατη στη δυνατή πλευρά. 

Αριθμός αθλητών: 12 αθλητές, χωρισμένοι σε τετράδες. 

Εξοπλισμός: Μία μπάλα για κάθε καλάθι. 

Διαδικασία: Ο Ο1 δίνει πάσα στον Ο2  (σχ. 87). Ο Ο5 μετά από προσποίηση προς 

την τελική γραμμή, αλλάζει κατεύθυνση και κινείται προς το high post. 

            

 

  

 

 

 

 Ο Χ5 παίζοντας over play τον Ο5 προσπαθεί να βρίσκεται συνεχώς ανάμεσα 

σε αυτόν και τον Ο2. Αν ο Ο5 εκτελέσει προσποίηση προς το high post και 

Σχήμα 86 

Σχήμα 87 Σχήμα 88 

Χ5  Ο5 

Χ4 

Ο4 

Χ1 

  1 

Ο2 

Ο5      Χ5 

 1 

Ο2 

Ο5       Χ5 

   1 
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αλλάζοντας κατεύθυνση κινηθεί προς την τελική γραμμή (σχ. 88), ο Χ5 τον 

ακολουθεί προσπαθώντας να βρίσκεται συνεχώς ανάμεσα σε αυτόν και τον 

Ο2. Οι αθλητές αλλάζουν θέσεις κυκλικά έτσι ώστε όλοι να περάσουν από τη 

θέση του αμυνόμενου.         

Διάρκεια: 5-7 λεπτά για κάθε τετράδα αθλητών. 

Προπονητικά σημεία: Προσοχή πρέπει να δίνεται στην αμυντική μετακίνηση. Ο 

αμυνόμενος δεν πρέπει να βγει πολύ μπροστά από τον επιθετικό γιατί 

υπάρχει κίνδυνος για back boor πάσα αλλά ούτε και να μείνει πίσω από αυτόν 

γιατί έτσι θα μπορέσει να πάρει την μπάλα. 

 

18. Παίζοντας άμυνα μπροστά από αυτόν που κόβει προς το καλάθι 

Σκοπός: Εξάσκηση της άμυνας του παίκτη που εκτελεί κόψιμο μέσα στη ρακέτα. 

Αριθμός αθλητών: Τουλάχιστον 6 αθλητές σε κάθε καλάθι. 

Εξοπλισμός: Μία μπάλα του μπάσκετ σε κάθε καλάθι. 

Διαδικασία: Ο Ο1 αφού δώσει πάσα στον Ο3 (σχ. 89), προσποιείται και αλλάζοντας 

κατεύθυνση κόβει μέσα στη ρακέτα. Ο Χ1 μετά την πάσα κάνει ένα μικρό βήμα 

προς τον Ο3 έτσι ώστε να βρεθεί σε θέση βοήθειας. Στη συνέχεια, ακολουθεί 

τον Ο1 παίζοντας άμυνα πάντα από μπροστά του. Ο Ο2 κινείται προς τη θέση 

που ήταν πριν ο Ο1, δέχεται πάσα, στη συνέχεια δίνει την μπάλα στον Ο1 και 

εκτελεί κόψιμο μέσα στη ρακέτα κ.ο.κ.. Η άσκηση συνεχίζεται με αλλαγή των 

ρόλων των παικτών (οι επιτιθέμενοι γίνονται αμυνόμενοι και το αντίθετο). 

 

 

Διάρκεια: 5-7 λεπτά. 

Προπονητικά σημεία: Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην άμυνα του παίκτη 

που εκτελεί το κόψιμο και στην τοποθέτηση των υπόλοιπων αμυνόμενων 

ώστε να βρίσκονται συνέχεια στην κατάλληλη θέση για βοήθεια. 

Σχήμα 89 
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19. Τέσσερις εναντίον τεσσάρων 

Σκοπός: Εξάσκηση της άμυνας σχεδόν σε όλες τις καταστάσεις που μπορούν να 

παρουσιαστούν. 

Αριθμός αθλητών: Τουλάχιστον 8 αθλητές σε κάθε καλάθι. 

Εξοπλισμός: Μία μπάλα σε κάθε καλάθι. 

Διαδικασία: Με αυτήν τη διάταξη μπορούμε να εξασκήσουμε τις διαφορετικές 

καταστάσεις άμυνας που πιθανά να παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια ενός 

παιχνιδιού. Μπορούν να γίνουν έξι διαφορετικές ασκήσεις: 

1. Οι επιτεθέμενοι ανταλλάσσουν πάσες (σχ. 90) και οι αμυνόμενοι κάνουν 

άμυνα ανάλογα με τη θέση του επιτιθέμενου σε σχέση με την μπάλα. 

 

       

2. Οι επιτιθέμενοι εκτελούν ντρίμπλα στο κενό της άμυνας και πάσα στο 

διπλανό συμπαίκτη τους (σχ. 91). Οι αμυνόμενοι εκτελούν βοήθεια και 

επιστροφή (help and recover). 

 

 

3. Oι Ο3 και Ο4 εκτελούν ντρίμπλα προς την τελική γραμμή (σχ. 92) ενώ οι 

αμυνόμενοι, περιστροφική κίνηση (rotation) δίνοντας αμυντική βοήθεια. 

Σχήμα 90 

Σχήμα 91 
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4. Οι επιτιθέμενοι εκτελούν οριζόντια πάσα και κάθετο screen (σχ. 93). Οι 

αμυνόμενοι οπισθοχωρούν, ακολουθώντας τον αντίπαλο τους και αφήνοντας 

διάδρομο στο συμπαίκτη τους για την αντιμετώπιση του screen. 

                                  

 

 

5. Οι επιτιθέμενοι εκτελούν κάθετη πάσα και κόψιμο προς το καλάθι (σχ. 94). 

Ο αμυνόμενος ακολουθεί τον παίκτη κατά το κόψιμο προσπαθώντας να 

βρίσκεται πάντα ανάμεσα σε αυτόν και τον παίκτη με μπάλα. 

 

 

6. Οι επιτιθέμενοι εκτελούν κάθετη πάσα και κόψιμο όπως προηγουμένως 

(σχ. 95). Ο Ο3 κινείται προς το high post (flash) και στη συνέχεια έξω από τη 

ρακέτα στη θέση του guard. Ο Χ3 ακολουθεί την κίνηση flash του Ο3 κάνοντας 

του άμυνα από μπροστά.  

Σχήμα 92 
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Με την άσκηση εξασκείται η άμυνα α. στο κόψιμο προς το καλάθι, β. στην 

κίνηση flash από τη δυνατή στην αδύνατη πλευρά. 

Οι ασκήσεις πρέπει να εκτελούνται με τη σειρά που αναγράφονται (από την 

πιο εύκολη στην πιο δύσκολη). 

Διάρκεια: 5-7 λεπτά για κάθε περίπτωση. 

Προπονητικά σημεία: Προσοχή στην σωστή αμυντική αντιμετώπιση και 

προσαρμογή των διαφορετικών επιθετικών καταστάσεων. 

 

 

Σχήμα 95 
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