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Σκο πός της με λέ της ή ταν να α να λύ σει με τη μέ θο δο της συ στη μα τι κής πα ρα τή-
ρη σης και βι ντε ο α νά λυ σης τον τρό πο ε πί τευ ξης των τερ μά των (627) σε α γώ νες 
πο δο σφαί ρου (n=240) της Α΄ Ε θνι κής  κα τη γο ρί ας στην α γω νι στι κή πε ρί ο δο 

2003-2004. Χρη σι μο ποι ή θη καν πε ρι γρα φι κά στα τι στι κά, το x², α να λύ σεις δια κύ μαν σης, το t-
test και ο δεί κτης συ σχέ τι σης του Spearman, ε νώ η α ξιο πι στί α του πρω το κόλ λου κα τα γρα φής 
ε ξε τά σθη κε με το δεί κτη Cohen’s Kappa. Α πό τα α πο τε λέ σμα τα προ έ κυ ψε ό τι σε κά θε α γώ να 
ση μειώθη καν κα τά μέ σο ό ρο 2.6 τέρ μα τα. Η α πο τε λε σμα τι κό τη τα των ο μά δων στην ε πί τευ ξη 
τέρ μα τος ή ταν ση μα ντι κά με γα λύ τε ρη για τις γη πε δού χες ο μά δες, οι ο ποί ες νί κησαν τους 
πε ρισ σό τε ρους α γώ νες (47.5%). Δια πι στώ θη κε ε πί σης, ό τι το πο σο στό των ο μά δων που προ-
η γή θη καν στο σκορ ή ταν ση μα ντι κά με γα λύ τε ρο για τις γη πε δού χες ο μά δες. Τα πε ρισ σό τε-
ρα τέρ μα τα ε πι τεύ χθη καν στο δεύ τε ρο η μί χρο νο (58.7%) και μέ σα α πό τη με γά λη πε ριο χή 
(85.8%). Το 65.2% των τερ μά των ση μειώ θη καν με σουτ, ε νώ έ να σχε τι κά με γά λο πο σο στό 
ε πι τεύ χθη κε με κε φα λιά (21.9%) και α πό στα τι κές φά σεις (11.3%). Α πό τα α πο τε λέ σμα τα 
προ κύ πτουν χρή σι μες πλη ρο φο ρί ες που μπο ρούν να συμ βάλ λουν στον α πο τε λε σμα τι κό τερο 
σχε δια σμό των προ πο νη τι κών προ γραμ μά των και στην κα θο δή γη ση της προ πό νη σης και του 
α γώ να στο πο δό σφαι ρο. Προ γράμ μα τα προ πό νη σης που πε ριέ χουν ποι κί λες τε χνι κο τα κτι κές 
α σκή σεις ε νερ γη τι κής μορ φής με πί ε ση του αντι πά λου, του χώ ρου και του χρό νου, κα θώς 
μορ φές παι χνι διών που εί ναι πα ρό μοιες των α γω νι στι κών συν θη κών μπο ρούν να συμ βά λουν 
στη βελ τί ω ση της α γω νι στι κής συ μπε ρι φο ράς των παι κτών και της α πο τε λε σμα τι κό τη τας των 
ο μά δων στην ε πί τευ ξη τέρ μα τος.

Λέξειςκλειδιά: Πο δό σφαι ρο, Συ στη μα τι κή πα ρα τή ρη ση και α νά λυ ση α γώ να, Ε παγ γελ μα-
τικές κα τη γο ρίες.
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