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1 Ο Τ/Φ στη χειροσφαίριση
Ο τερματοφύλακας (Τ/Φ) στην ομαδική χειροσφαίριση (team handball) αποτελεί σε μία 
ομάδα έναν από τους επτά παίκτες που ξεκινάνε τον αγώνα. Διαφέρει από τους υπόλοι-
πους συναθλητές του όχι μόνο εξαιτίας του ρόλου που πρέπει να παίξει σε έναν αγώνα 
λόγω της θέσης του, αλλά και επειδή η απόδοσή του πολλές φορές καθορίζει την εξέλιξη 
του παιχνιδιού. Έτσι, μπορεί να συγκεντρώσει όλα τα βλέμματα πάνω του διεκδικώντας 
έναν θετικό ρόλο στη ροή του αγώνα ή μπορεί πολύ εύκολα να γίνει ο αρνητικός πρωτα-
γωνιστής του παιχνιδιού. Η πορεία που θα ακολουθήσει εξαρτάται από πολλούς και κρίσι-
μους παράγοντες που θα επιδιώξουμε να αναλύσουμε παρακάτω.

1.1 Η ιδιαιτερότητα του Τ/Φ
Πολλά ομαδικά αθλήματα περιλαμβάνουν εστίες (τέρματα) στον αγωνιστικό χώρο, τα 
οποία ένας αθλητής υπερασπίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε η μπάλα να μην περάσει σ’ 
αυτά. Τέτοια αγωνίσματα είναι τα μη Ολυμπιακά αθλήματα —λακρός (lacrosse), μπάντι 
(bandy), χέρλινγκ (hurling)— αλλά και τα Ολυμπιακά αγωνίσματα, όπως είναι το χόκεϊ 
επί χόρτου (field hockey), το χόκεϊ επί πάγου (ice hockey), η ποδοσφαίριση (soccer), η 
υδατοσφαίριση (water polo) και η ομαδική χειροσφαίριση. Στην ομαδική χειροσφαίρι-
ση, ο Τ/Φ είναι ο μόνος παίκτης σε σχέση με τους υπόλοιπους, στον οποίο επιτρέπεται 
να αγγίζει την μπάλα με τα πόδια του. Βρίσκεται μόνος σ’ έναν χώρο που ονομάζεται πε-
ριοχή τέρματος, ο οποίος αποτελείται από ένα ημικύκλιο με ακτίνα έξι μέτρων από την 
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εστία. Εκεί, χρησιμοποιώντας διάφορες κινήσεις, προσπαθεί να πιάνει ή να αποκρούει 
τις ρίψεις (σουτ) της αντίπαλης ομάδας.

Παρά την ιδιομορφία που έχει αυτή η αγωνιστική θέση, ο Τ/Φ ανήκει και πρέπει να θε-
ωρείται ισότιμο μέλος στο σύνολο μιας ομάδας. Όμως, λόγω της ιδιαιτερότητας της θέσης 
που κατέχει, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται διαφορετικά σε αγωνιστικό επίπεδο από τους 
υπόλοιπους αθλητές της ομάδας. Αυτό γίνεται λόγω της ατομικότητας από την οποία δια-
κρίνεται η θέση που κατέχει μέσα στο παιχνίδι. Η αγωνιστική θέση του Τ/Φ είναι εντελώς 
διαφορετική από τις υπόλοιπες αγωνιστικές θέσεις, δηλαδή τους παίκτες του γηπέδου, 
διότι αυτή η θέση παρουσιάζει κάποιες δικές της ιδιομορφίες και ιδιαιτερότητες. Πιο συ-
γκεκριμένα, η συγκεκριμένη αγωνιστική θέση επιδεικνύει μια ξεχωριστή φιλοσοφία που 
ταιριάζει περισσότερο στα ατομικά αθλήματα. Ταυτόχρονα, όμως, συνδυάζει αυτή την 
ατομική φιλοσοφία με την ομαδική συνεργασία κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Συνε-
πώς, για την καλύτερη προετοιμασία του, ο Τ/Φ επιβάλλεται να κάνει ατομικές προπονή-
σεις με τον ειδικό προπονητή τερματοφυλάκων (Ratianidze & Curkan, 1981).

1.2 Η σημασία του ρόλου του Τ/Φ
Η χειροσφαίριση είναι ένα ομαδικό άθλημα, αλλά ο ατομικός ρόλος του Τ/Φ είναι πολύ ση-
μαντικός (Fritz & Schmidt, 2005). Σύμφωνα με τον Costantini (2003), για να κατανοήσουμε 
τον ρόλο του Τ/Φ θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τους κανονισμούς που αναφέρονται σ’ 
αυτήν την αγωνιστική θέση. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τους κανόνες, ο Τ/Φ:

 περιορίζεται κυρίως να κινείται στην «περιοχή του»,

 μπορεί να εξέλθει από αυτήν και να εναρμονιστεί με τους κανονισμούς των παι-
κτών γηπέδου,

 μπορεί να αντικατασταθεί από έναν παίκτη γηπέδου, ώστε η ομάδα να παίξει με 
επτά παίκτες στην επίθεση.

Συνεπώς, σύμφωνα με τους κανονισμούς, φαίνεται ότι υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι 
κανόνες για τον ρόλο του Τ/Φ. Παρ’ όλο που από πολλούς θεωρείται ότι ο Τ/Φ είναι ένας 
παίκτης σαν όλους τους άλλους, θα λέγαμε ότι ο ρόλος του έχει κάτι το διαφορετικό. 
Πιο συγκεκριμένα, ο ρόλος του είναι πολύ εξειδικευμένος και η σημασία του είναι ξεκά-
θαρη όταν ζητάμε το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα.

Αναλυτικότερα, ο ρόλος του Τ/Φ κατά τη διάρκεια της άμυνας είναι:

 να αποκρούσει τη ρίψη από τον αντίπαλο,

 να κοντρολάρει την μπάλα ώστε να γίνει κάτοχός της όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

Ο ρόλος του Τ/Φ κατά τη διάρκεια της επίθεσης είναι:

 να ξεκινήσει την επίθεση όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
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 να επισημαίνει τις αδυναμίες της επίθεσης της ομάδας του καθώς και τις αδυναμίες 
της αντίπαλης άμυνας, αφού ελέγχει όλο το γήπεδο κατά τη διάρκεια της οργανωμέ-
νης επίθεσης της ομάδας του και είναι ο πιο κοντινός παρατηρητής του παιχνιδιού.

 να μπορεί να ρυθμίζει τα ενεργειακά του αποθέματα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε 
να χαλαρώνει και να ξεκουράζεται όταν η ομάδα του βρίσκεται σε οργανωμένη 
επίθεση, με σκοπό να είναι απόλυτα έτοιμος και συγκεντρωμένος όταν η ομάδα 
του αμύνεται.

Σήμερα, ο ρόλος του τερματοφύλακα στην επίθεση είναι διαφοροποιημένος σε σχέση με 
τα προηγούμενα χρόνια και πριν τις τελευταίες αλλαγές των κανονισμών. Έτσι, η Παγκό-
σμια Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης τροποποίησε τους κανονισμούς με σκοπό την περαιτέ-
ρω ανάπτυξη της χειροσφαίρισης, αλλά και με τη λογική να γίνει το άθλημα πιο θεαματικό, 
ώστε να είναι πιο ελκυστικό στο ευρύ κοινό. Συνεπώς, σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς 
όπως αυτοί ισχύουν σήμερα, αν μια ομάδα επιθυμεί μπορεί να αγωνίζεται στο γήπεδο με 
επτά παίκτες γηπέδου μια συγκεκριμένη στιγμή. Έτσι, ένας παίκτης γηπέδου μπορεί να 
αντικαταστήσει τον τερματοφύλακα. Στην περίπτωση αυτή, ο παίκτης γηπέδου συνεχίζει 
να φορά κανονικά τη στολή του και δεν υποχρεώνεται να φορά, όπως παλιότερα, φανέλα 
με τα ίδια χρώματα της φανέλας του τερματοφύλακα που αντικαταστάθηκε. Επίσης, όταν 
μια ομάδα αγωνίζεται με επτά παίκτες γηπέδου (Γράφημα 1.1), τότε κανένας από τους παί-
κτες γηπέδου δεν μπορεί να μπει στην περιοχή τέρματος και να παίξει ως τερματοφύλακας 
εκτελώντας χρέη τερματοφύλακα. 

Γράφημα 1.1 Ομάδα που αγωνίζεται με επτά παίκτες γηπέδου
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Επίσης, εάν σε κάποια στιγμή του παιχνιδιού (το παιχνίδι είναι σε εξέλιξη) και ένας από 
τους επτά παίκτες γηπέδου μπει στην περιοχή τέρματος της ομάδας του με σκοπό να 
καταστρέψει μια καθαρή ευκαιρία για γκολ (Γράφημα 1.2), αυτό έχει ως αποτέλεσμα η 
αντίπαλη ομάδα να κερδίσει ρίψη επτά μέτρων, δηλαδή πέναλτι. 

Γράφημα 1.2 Αποτροπή καθαρής ευκαιρίας για γκολ 
από παίκτη γηπέδου ομάδας που αγωνίζεται με επτά παίκτες γηπέδου

Αντίθετα, κάτι τέτοιο επιτρέπεται όταν ένας παίκτης γηπέδου (κάποιος από τους επτά παί-
κτες γηπέδου) βγει εκτός παιχνιδιού και αντικατασταθεί από έναν τερματοφύλακα (Γρά-
φημα 1.3, Γράφημα 1.4). Συνεπώς, ο τερματοφύλακας που αντικατέστησε κάποιον από 
τους επτά παίκτες γηπέδου έχει κατόπιν όλα τα δικαιώματα που ορίζουν τη λειτουργία και 
τη θέση του στο παιχνίδι. Εκτός των άλλων, υπάρχει και η περίπτωση στην οποία όταν μια 
ομάδα αγωνίζεται με επτά παίκτες γηπέδου και πρέπει αυτή η ομάδα να εκτελέσει «ρίψη 
τερματοφύλακα», τότε ένας παίκτης γηπέδου θα πρέπει να κάνει αλλαγή με τον τερματο-
φύλακα που βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας του, ώστε όταν μπει στο παιχνίδι ο τερμα-
τοφύλακας να εκτελέσει τη ρίψη (Γράφημα 1.5, βλ. σελίδα 6). 
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Γράφημα 1.3 Αντικατάσταση παίκτη γηπέδου με τερματοφύλακα

Γράφημα 1.4 Αποτροπή επίτευξης τέρματος από τερματοφύλακα 
που αντικατέστησε παίκτη γηπέδου
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Γράφημα 1.5 Επαναφορά της μπάλας και ρίψη τερματοφύλακα 
μετά από αντικατάσταση με παίκτη γηπέδου

Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι όλα τα παραπάνω εφαρμόζονται κατά τον έναν ή τον άλ-
λον τρόπο σύμφωνα με την τακτική που ακολουθεί μια ομάδα, αλλά και σύμφωνα με 
το πλάνο παιχνιδιού που εφαρμόζει. Έτσι, για παράδειγμα, υπάρχουν ομάδες που παί-
ζουν στην οργανωμένη επίθεση με επτά παίκτες γηπέδου για μεγάλο χρονικό διάστη-
μα μέσα σε έναν παιχνίδι, άλλες για μικρότερο διάστημα και άλλες δεν χρησιμοποιούν 
καθόλου τους επτά παίκτες γηπέδου στην οργανωμένη επίθεση. Ακόμα, σε αυτό το 
σημείο θα λέγαμε ότι κάποιες ομάδες χρησιμοποιούν αυτή τη δυνατότητα αποσπα-
σματικά σε κάποιες φάσεις του παιχνιδιού, δηλαδή μόνο σε ορισμένες οργανωμένες 
επιθέσεις και όχι σε όλες τις περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα, όταν κάποιος παίκτης 
γηπέδου έχει τιμωρηθεί με δίλεπτη αποβολή.

Η σημασία που έχει ο ρόλος του Τ/Φ, όπως αναφέρει ο Czerwinski (1996), φαίνεται 
εκτός των άλλων από το γεγονός ότι μπορεί να επηρεάσει έως και 50% την απόδοση μιας 
ομάδας. Ο ίδιος συγγραφέας αναφέρει ότι η αποτελεσματικότητα του Τ/Φ στη χειροσφαί-
ριση συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πιο σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν το 
παιχνίδι και έχει εξίσου σπουδαία σημασία με την αποτελεσματικότητα της άμυνας και 
του αιφνιδιασμού (Czerwinski, 1997). Σε αυτό το συμπέρασμα συνηγορούν και τα απο-
τελέσματα μεγάλων διοργανώσεων (Ολυμπιακοί Αγώνες, Παγκόσμια Κύπελα–Πρωταθλή-
ματα). Κατά κανόνα, τα τελευταία χρόνια, οι πρωταγωνίστριες ομάδες έχουν πάντοτε κο-
ρυφαίους Τ/Φ (Seco, 1999). Η απόδοση του Τ/Φ επηρεάζει, όπως προαναφέραμε, και τη 
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γενικότερη απόδοση μιας ομάδας και συνεπώς, η συγκεκριμένη θέση αποκτά μεγάλη ση-
μασία και σπουδαιότητα (Czerwinski, 1998· Κοτζαμανίδης, 1992). Ένας καλός Τ/Φ μπορεί 
να κάνει μια καλή ομάδα καλύτερη και μια μέτρια ομάδα να είναι ανταγωνιστική. Επιπλέον, 
δεν είναι μόνο ο τελευταίος παίκτης της άμυνας, αλλά και ο πρώτος παίκτης της επίθεσης 
λόγω της ευθύνης του στον αιφνιδιασμό. Η αποτελεσματικότητά του επιδρά πολύ στην 
ψυχολογία των συμπαικτών του και η συνολική του απόδοση επηρεάζει σημαντικά την 
επιτυχία της ομάδας (Clanton & Dwight, 1997).

Η αποτελεσματικότητα ενός καλού Τ/Φ πρέπει να είναι τουλάχιστον 35%. Λίγες είναι οι 
πολύ καλές ομάδες που πρωταγωνιστούν σε διεθνές επίπεδο και έχουν δύο πολύ καλούς 
Τ/Φ, η αποτελεσματικότητά των οποίων φτάνει και ξεπερνά το 35% (Arvidsson, Hylle & 
Thomsen, 2003). Όμως, η αποτελεσματικότητα του Τ/Φ δεν εξαρτάται αποκλειστικά από 
αυτόν. Η αποτελεσματικότητα του Τ/Φ επηρεάζεται σημαντικά από την άμυνα της ομάδας 
και από την καλή συνεργασία που έχει μαζί της ο Τ/Φ (Czerwinski, 2000). Ο Τ/Φ είναι ο 
αθλητής που χρειάζεται άλλοτε να παίζει ατομικά και άλλοτε σε συνεργασία με τους συ-
μπαίκτες του (Fritz & Schmidt, 2005). Ο Τ/Φ είναι ο παίκτης που πρέπει να αποκρούσει την 
μπάλα και είναι ουσιαστικά ο τελευταίος παίκτης της άμυνας. Κατά μέσο όρο, το ένα τρίτο 
των ρίψεων αποκρούεται από τον Τ/Φ, ενώ οι Τ/Φ παγκόσμιας κλάσης (υψηλού επιπέδου) 
αποκρούουν σχεδόν τις μισές από τις ρίψεις που γίνονται κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. 
Στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών στη Νορβηγία το 2008, ο καλύτερος Τ/Φ του 
τουρνουά, ο δανός Κάσπερ Χβίντ, είχε ποσοστό αποκρούσεων 40% με 124 αποκρούσεις 
στις 307 ρίψεις. Στο ίδιο τουρνουά, ο νορβηγός Στέινερ Έγκε είχε ποσοστό στις ρίψεις των 
επτά μέτρων (πέναλτι) 48% με 13 αποκρούσεις στις 27 ρίψεις (ΟΧΕ, 2008). Ακόμα, όπως 
αναφέρεται στα στατιστικά στοιχεία της IHF (2009), μεγαλύτερο ποσοστό αποκρούσεων 
στους αγώνες (44%) με 52 αποκρούσεις στις 118 ρίψεις —έχοντας όμως συμμετάσχει σε 
λίγα παιχνίδια (έξι)— είχε ο καλύτερος στη στατιστική Τ/Φ του παγκοσμίου πρωταθλήμα-
τος της Κροατίας το 2009, ο σουηδός Σάντστρομ Περ.

1.3 Κατηγοριοποίηση και ταξινόμηση των Τ/Φ
Κατά καιρούς, στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί διάφοροι τύ-
ποι Τ/Φ. Ο διαχωρισμός τους γίνεται λόγω της διαφορετικότητας του στιλ παιχνιδιού 
(τρόπος έκφρασης κινήσεων–τεχνική) και εξαιτίας των διαφορετικών μορφολογικών 
χαρακτηριστικών και κινητικών ικανοτήτων τους. Έτσι, οι Τ/Φ διαχωρίζονται άλλοτε σε 
Τ/Φ με κλασσικό στιλ, με ποδοσφαιρικό ή με συνδυαστικό στιλ και άλλοτε σε Τ/Φ αντα-
νακλαστικών, θέσεων ή συνδυασμών (Μπάγιος, 2002· Οξύζογλου, 2006). Ανεξάρτητα 
από την κατηγοριοποίηση που γίνεται σε κάθε Τ/Φ, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι τα 
όρια της μιας ή της άλλης κατηγορίας Τ/Φ δεν είναι και τόσο ξεκάθαρα στη σύγχρονη 
χειροσφαίριση, εξαιτίας του γεγονότος ότι αρκετοί Τ/Φ χρησιμοποιούν δύο ή και τρία 
διαφορετικά στιλ παιχνιδιού όταν αγωνίζονται. Αυτό γίνεται επειδή σε υψηλό επίπε-
δο οι Τ/Φ προσπαθούν να εκμεταλλευτούν και να αποκομίσουν τα καλύτερα δυνατά 
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αποτελέσματα των διαφόρων στιλ παιχνιδιού, σε κάθε ξεχωριστή κίνηση που σκοπό 
έχει την απόκρουση της μπάλας. Μια πιο βασική και ξεκάθαρη ταξινόμηση των Τ/Φ θα 
λέγαμε ότι είναι, ανεξαρτήτως τρόπου έκφρασης κινήσεων–τεχνικής ή των μορφολο-
γικών χαρακτηριστικών – κινητικών ικανοτήτων, η κατάταξή τους σε ενεργητικούς και 
σε παθητικούς Τ/Φ.

Κύριο χαρακτηριστικό των ενεργητικών Τ/Φ είναι η μεταφορά του σώματος–κορ-
μού και των άκρων προς την κατεύθυνση της μπάλας. Αντίθετα, οι παθητικοί Τ/Φ πε-
ριμένουν την μπάλα να κατευθυνθεί προς το σώμα τους και δυσκολεύονται σε ρίψεις 
οι οποίες κατευθύνονται μακριά από το σώμα τους. Το πλεονέκτημα των ενεργητικών 
Τ/Φ σε σχέση με τους παθητικούς είναι ότι σε μία ενδεχόμενη δύσκολη ρίψη και κατ’ 
επέκταση δύσκολη απόκρουση (ρίψη που κατευθύνεται σε γωνία) θα «ψάξουν» και θα 
προσπαθήσουν να αποκρούσουν την μπάλα με περισσότερες πιθανότητες σε σχέση 
με τους παθητικούς Τ/Φ, οι οποίοι θα αρκεστούν απλά στην παρακολούθηση της μπά-
λας. Ένας ενεργητικός Τ/Φ, ανεξαρτήτως των μορφολογικών του χαρακτηριστικών και 
της τεχνικής που ακολουθεί, διακρίνεται από τη συνεχόμενη προσπάθεια απόκρουσης 
όλων των ρίψεων και από μια συνεχώς έντονη κινητική συμπεριφορά. Όταν αυτά τα 
στοιχεία συνδυάζονται με ιδανικά μορφολογικά χαρακτηριστικά και πολύ καλές κινητι-
κές ικανότητες, τότε μιλάμε για Τ/Φ υψηλού επιπέδου.

1.4 Το «χτίσιμο» του Τ/Φ
Οι επιτυχημένες αποκρούσεις (αποτελεσματικότητα) ενός Τ/Φ εξαρτώνται από διάφο-
ρες ειδικές «ικανότητες» που την κατάλληλη χρονική στιγμή πρέπει να συνδυαστούν 
και να συνυπάρξουν. Ο Olsson (2003) αναφέρει ότι το «χτίσιμο» ενός Τ/Φ θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τα στοιχεία που εμφανίζονται στον πίνακα 1.1.

Πίνακας 1.1 Στοιχεία τα οποία πρέπει να περιλαμβάνονται στο «χτίσιμο» ενός Τ/Φ

Εμπειρία

Στρατηγική

Αντίληψη Πνευματική δύναμη

Τεχνική Φυσικά χαρακτηριστικά Τακτική

Γενική γνώση της χειροσφαίρισης

Αθλητική συμπεριφορά

Ταλέντο = Φυσικές και πνευματικές ικανότητες
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 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1
Για να μπορέσουμε να προπονήσουμε και να «χτίσουμε» έναν Τ/Φ, θα πρέπει να ασχο-
ληθούμε με τις τρεις βασικές ενότητες του Τ/Φ, οι οποίες είναι η τεχνική, τα φυσι-
κά χαρακτηριστικά και η τακτική. Εάν ένας Τ/Φ δεν έχει τις απαιτούμενες φυσικές 
ικανότητες δεν μπορεί να αναπτύξει ικανοποιητικά την τεχνική και χωρίς κατάλληλη 
τεχνική δεν μπορεί να φτάσει το κατάλληλο επίπεδο τακτικής, ώστε να μπορεί να 
παίζει καλά. Το σημαντικό είναι να δούμε τον τερματοφύλακα ως ξεχωριστό άτομο 
και να προετοιμάσουμε την προπόνηση σύμφωνα με τις δυνατότητες που μας δίνει 
το άτομο αυτό.

Έτσι, η κοινή προπόνηση, που πρέπει να γίνεται από όλους τους Τ/Φ ανεξαιρέτως, 
θα πρέπει να περιλαμβάνει την προπόνηση φυσικής κατάστασης, τη φάση εκμάθη-
σης (καινούργιες κινήσεις – νέες τακτικές επιλογές) και τη φάση ανάπτυξης (ανάπτυ-
ξη των ήδη αποκτημένων γνώσεων και πληροφοριών). Η προπόνηση, στην οποία θα 
πρέπει να εξατομικεύουμε τους Τ/Φ και να τους ενημερώνουμε ξεχωριστά, ανήκει 
στη φάση της βελτίωσης, κατά την οποία πληροφορούμε τους Τ/Φ μέσω μικρών δι-
ορθώσεων για τυχόν λάθη τους. Κύριος σκοπός της προπόνησης και της προετοι-
μασίας του Τ/Φ πρέπει να είναι να βοηθήσουμε ξεχωριστά κάθε Τ/Φ να πετύχει το 
μέγιστο των δυνατοτήτων του.

Κάθε Τ/Φ κατέχει ιδιαίτερες προσωπικές ικανότητες. Αυτό κάνει τον κάθε Τ/Φ να 
είναι μοναδικός–ξεχωριστός και να έχει διαφορετικές απαιτήσεις στην προπόνησή 
του. Εξαιτίας των ιδιαίτερων προσωπικών ικανοτήτων κάθε Τ/Φ, θα πρέπει να προ-
σαρμόζουμε και να εναρμονίζουμε τις διάφορες τεχνικές απόκρουσης σε κάθε πε-
ρίπτωση. Ένα ποσοστό 30% από την προπόνηση του Τ/Φ πρέπει να γίνεται μαζί με 
τους παίκτες γηπέδου, έτσι ώστε ο Τ/Φ να παίρνει μέρος στις ασκήσεις των παικτών 
γηπέδου για να βοηθηθεί και να κατανοήσει το παιχνίδι από την πλευρά των παικτών 
γηπέδου. Αυτό θα τον βοηθήσει στην ανάπτυξη της γενικής γνώσης της χειροσφαίρι-
σης, που είναι απαραίτητο στοιχείο για το «χτίσιμο» ενός καλού Τ/Φ.

Οι γρήγορες και δυνατές ρίψεις είναι από τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης χει-
ροσφαίρισης. Ο Τ/Φ πρέπει να βρίσκεται συνεχώς σε ετοιμότητα, να είναι έτοιμος να 
αποκρούει ρίψεις και μετά να κάνει μεταβίβαση (πάσα) αιφνιδιασμού. Ο Τ/Φ πρέπει 
να έχει μεγάλη αυτοσυγκέντρωση και ένταση, στοιχεία που απαιτούν πολύ καλή φυ-
σική κατάσταση. Αυτή είναι η βάση για την απόδοση του Τ/Φ. Ο Τ/Φ πρέπει όχι μόνο 
να βελτιώνει τη φυσική του κατάσταση, αλλά να βελτιώνει και την αυτοσυγκέντρωσή 
του. Ένα γενικά δυνατό και καλό σώμα από ανθρωπομετρικής–μορφολογικής πλευ-
ράς, βοηθάει στην αποτελεσματικότητα των αποκρούσεων του Τ/Φ στις ισχυρές ρί-
ψεις. Η αλτικότητα, η ευκινησία και η συναρμογή κινήσεων είναι προϋποθέσεις για 
έναν πολύ καλό Τ/Φ (Fritz & Schmidt, 2005).

Τέλος, θα λέγαμε ότι η πορεία ενός Τ/Φ, ο οποίος προπονείται συχνά και προσπαθεί 
να βελτιώνεται συνεχώς, αξιολογείται από τη διαχρονική του απόδοση και όχι από πε-
ριστασιακές εξάρσεις της απόδοσης που έχουν μικρή σχετικά χρονική διάρκεια.
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6+1: ΤΕΧΝΙΚΗ-ΤΑΚΤΙΚΗ-ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

1.5 Μορφολογικά χαρακτηριστικά και σωματότυπος των Τ/Φ

Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των αθλητών παίζουν σπουδαίο ρόλο και συνεισφέ-
ρουν σε μεγάλο βαθμό στην αθλητική απόδοση των γνωστών ομαδικών αθλημάτων 
(Burke, Read & Gollan, 1985· Cherwinski, 2000· Mocsai, 2002· Soares & Anjos, 1993· 
Taborsky, 2001· Χατζημανουήλ, Κουτλιάνος & Μεταξάς, 2003). Η Diaczuk (1982), με-
τρώντας κάποια μορφολογικά χαρακτηριστικά, διαπίστωσε πως το ύψος σώματος, το 
μήκος των άνω και κάτω άκρων όπως και το μήκος παλάμης, επιδρούν σημαντικά στην 
αθλητική απόδοση. Πιο συγκεκριμένα, μεταβλητές όπως το σωματικό ανάστημα, το 
σωματικό βάρος, η αμφοακρωμιακή απόσταση, η έκταση των χεριών και το μήκος της 
παλάμης είναι σημαντικές στη χειροσφαίριση.

Σύμφωνα με τις έρευνες των Hosek και Pavlin (1983) και του Bota (1984), προϋπόθε-
ση για υψηλή απόδοση και μεγάλες επιτυχίες είναι τα προαναφερθέντα μορφολογικά 
χαρακτηριστικά των αθλητών. Ο Stawiarski (1989), σε δείγμα αθλητών υψηλού επιπέ-
δου, συγκρίνοντας το σωματικό ύψος και βάρος με την αθλητική απόδοση, βρήκε μια 
υψηλή συσχέτιση μεταξύ τους. Αναλυτικότερα, όσον αφορά το ύψος του Τ/Φ, ο Taborsky 
(2001) υποστηρίζει ότι οι τερματοφύλακες ανήκουν στους υψηλότερους παίκτες σε μια 
ομάδα, με ανάστημα κοντά στα 192 εκατοστά. Ο Μπάγιος (2002) αναφέρει ότι τα τελευ-
ταία χρόνια η τάση για ψηλούς Τ/Φ κυμαίνεται από 192-196 εκατοστά. Παρ’ όλα αυτά, 
τα τελευταία χρόνια συναντάμε και Τ/Φ που δεν είναι τόσο ψηλοί, αλλά κυμαίνονται 
σίγουρα πάνω από 185 εκατοστά και σε διεθνείς διοργανώσεις είχαν επιτυχημένες εμ-
φανίσεις (Fritz & Schmidt, 2005· Mikus, Lafko & Kustor, 2003· Seco, 1998). Το βάρος ενός 
υψηλού επιπέδου Τ/Φ θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 80–89 κιλά (Germanescu, 1983· 
Seco, 1998). Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα σύγχρονου κορυφαίου Τ/Φ, ο οποίος δεν 
είναι τόσο ψηλός, είναι ο γερμανός Henning Fritz, ο οποίος έχει σωματικό ανάστημα 
188 εκατοστά και ζύγιζε 89 κιλά.

Σύμφωνα με τους Ghermanescu (1989) και Focseneanu & Paraschiv (1986), ο λόγος 
του σωματικού αναστήματος ενός Τ/Φ προς την έκταση των χεριών του, για αθλητές 
υψηλού επιπέδου, είναι 100/106. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι ένας Τ/Φ με σωματικό 
ανάστημα 195 εκατοστά θα πρέπει να έχει άνοιγμα χεριών στην έκταση 206,7 εκατο-
στά. O Germanescu (1989) αναφέρει ότι η ιδανική μέση τιμή της αμφοακρωμιακής 
απόστασης είναι μεταξύ 42-43 εκατοστά και η ιδανική μέση τιμή του μήκους παλάμης 
είναι μεταξύ 24-25 εκατοστά. Η Diaczuk (1982) διερεύνησε τη σημασία του σωματικού 
αναστήματος, του μήκους των άνω και κάτω άκρων, καθώς και του μήκους της παλά-
μης με την υψηλή αθλητική απόδοση και βρήκε ότι αυτή εξαρτάται από τους παρα-
πάνω παράγοντες. Συγκεκριμένα, για τον Τ/Φ θα λέγαμε ότι το σωματικό ανάστημα 
και η έκταση των χεριών βοηθάνε στην καλύτερη κάλυψη της εστίας, ενώ η διάμετρος 
παλάμης ενισχύει τον ευκολότερο χειρισμό της μπάλας και την ακρίβεια της μεταβίβα-
σης. Οι τιμές της έκτασης των χεριών, της αμφοακρωμιακής απόστασης και του μήκους 
παλάμης στους υψηλού επιπέδου χειροσφαιριστές θα πρέπει να κυμαίνονται ανάμε-


