
�Ταυτόχρονα µε την ανύψωση του
χεριού που σουτάρεις, πρόβαλε το αντίθε-
το πόδι και αντίθετο ώµο σου µπροστά.

�Το χέρι και ο αγκώνας που κρατάει
την µπάλα πρέπει να είναι πιο ψηλά
από τον ώµο.

�Ταυτόχρονα µε το πάτηµα του
αριστερού ποδιού στο έδαφος στρίψε
τη δεξιά σου πλευρά  και το δεξί σου
ώµο προς τα εµπρός.

�Τελείωσε το σουτ µε εκρηκτική
κίνηση του καρπού και των δακτύλων.

�Πρόσεχε ο αγκώνας σου σε όλη
την διάρκεια της κίνησης του σουτ
να είναι µακριά από το σώµα σου
και πάνω από τον ώµο σου.

�Ταυτόχρονα µε το άλµα
φέρε το χέρι µε την µπάλα
σε θέση για σουτ.

�Πάτα δυνατά και σήκω
ψηλά µε το αντίθετο πόδι
από το χέρι που σουτάρεις. 

�Σήκωσε γρήγορα το
αντίθετο γόνατο λυγισµένο
και πλάγια προς τα πάνω.

�Πήδα όσο πιο ψηλά
και σούταρε.

�Να προσγειωθείς µε τα δύο
πόδια ταυτόχρονα ή µε το πόδι
που πάτησες για άλµα.

�Αν δεν πετυχαίνεις τον στόχο σου
(γκολ) σκέψου το γιατί !

�Μάθε να ξεµαρκάρεσαι για να σουτά-
ρεις και να µην πατάς την γραµµή των 6m.

�Προσπάθησε µερικές φορές
να σουτάρεις ξαφνικά.

�Για να βάλεις γκολ σούταρε: 
α) Στην αντίθετη κατεύθυνση
από την κίνηση του τερµατοφύλακα.
β) Στις γωνίες του τέρµατος
ιδιαίτερα χαµηλά.
γ) Σκαστό σουτ.

� Να εκµεταλλεύεσαι την κάθε
ευκαιρία να πετάς όπως όταν σουτάρεις
διάφορα αντικείµενα όπως µπαλάκι
του τένις, πέτρα, κουκουνάρι, όσο
µακριά µπορείς ή σηµάδευε κάποιο
ακίνητο στόχο.

�Βελτιώσου στο βασικό σουτ,
από στάση, µε ένα βήµα, µε δύο
και τρία βήµατα.

�Σταδιακά να σουτάρεις κάθε φορά
και πιο γρήγορα.

�Τοποθέτησε σε τοίχο ή στο τέρµα
διάφορα αντικείµενα και σηµαδεψέ
τα µε την µπάλα δυνατά και γρήγορα.

�Προσπάθησε να σουτάρεις
την µπάλα και σε αντίθετη
κατεύθυνση από αυτή που κοιτάς.

�Να σουτάρεις, από διαφορετικές
αποστάσεις και θέσεις, προς το τέρµα.

�Χρησιµοποίησε διάφορα αντικείµε-
να (θάµνο, δένδρο, κολώνα, ορθοστάτη
ή το δίχτυ του βόλεϊ) για αµυντικό.

�Στις ασκήσεις  για το σουτ µε πτώση
χρησιµοποίησε στρώµατα γυµναστικής.

� Όταν πέφτεις
µπροστά, ταυτόχρονα
φέρε το χέρι σου
στη θέση για σουτ.

�Μετά το σουτ βάλε στο έδαφος,
τα χέρια σου, για να µη χτυπήσεις.

�Όταν πέφτεις λύγισε τα χέρια σου
και γλίστρησε το σώµα σου στο έδαφος.

Όταν σουτάρεις, ολόκληρο το χέρι σου
να κινείται κάτω από το επίπεδο του ώµου.

∆οκίµασε να σουτάρεις γέρνοντας το σώµα
σου δεξιά και αριστερά του αµυντικού.


