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ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΚΑ-

ΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΥΨΗΛΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ: 
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΓΙΟΣ1, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ1, & ΜΑΡΙΑ ΚΟ-

ΣΚΟΛΟΥ2      

1ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ, Τ.Ε.Φ.Α.Α., ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ-

ΝΩΝ, 2ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ AΣΚΗΣΗΣ, Τ.Ε.Φ.Α.Α., ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑ-

ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν να συγκρίνει τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστι-
κά, παραμέτρους της σύστασης του σώματος καθώς και το σωματότυπο Ελλη-
νίδων αθλητριών της καλαθοσφαίρισης υψηλού επιπέδου σε σχέση με την αγω-

Περίληψη

νιστική τους θέση και το αγωνιστικό τους επίπεδο. Οι δοκιμαζόμενες (Ν = 133) (ΜΟηλικίας 
= 22.3, ΤΑ = 4.2 έτη) ήταν αθλήτριες της Α1 (Ν = 70) και Α2 (Ν = 63) Εθνικής κατηγορίας 
(ΜΟηλικίας = 23.6, ΤΑ = 4.6 και ΜΟηλικίας = 20.8, ΤΑ = 3.2 έτη, αντίστοιχα) και ταξινομή-
θηκαν σε “guards” (N = 60), “forwards” (N = 51) και “centres” (N = 22). Από επιλεγμένες αν-
θρωπομετρήσεις υπολογίστηκαν δείκτες σωματικής σύστασης και οι συνιστώσες του σωμα-
τότυπου. Τα αποτελέσματα έδειξαν συνολική σημαντική επίδραση της αγωνιστικής κατηγορί-
ας στο σωματικό ανάστημα, σε όλες τις παραμέτρους της σύστασης του σώματος εκτός της 
άλιπης σωματικής μάζας και σε όλες τις παραμέτρους του σωματότυπου εκτός της μεσομορ-
φίας. Σημαντικές διαφορές ως προς την αγωνιστική θέση των αθλητριών βρέθηκαν στο σω-
ματικό ανάστημα και στη μάζα, στο δείκτη μάζας σώματος, στο ποσοστό σωματικού λίπους, 
στη λιπώδη και άλιπη μάζα, στην ενδομορφία και τη μεσομορφία. Με βάση τα δεδομένα αυ-
τής της μελέτης, προσδιορίζεται το σωματομορφικό προφίλ των Ελληνίδων καλαθοσφαιρι-
στριών και δίνεται χρήσιμη πληροφόρηση για ορθολογικότερη επιλογή και προπονητική κα-
θοδήγηση στις αθλήτριες αυτές.
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τότυπος.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Οι ερευνητές ευχαριστούν τη Μάρθα Αργυρίου και τη Χρυσούλα Βεργή, οι οποίες συνέβαλαν τα μέγι-
στα στη συλλογή των ανθρωπομετρικών δεδομένων. Επίσης, ιδιαίτερα ευχαριστούν τις αθλήτριες της 
καλαθοσφαίρισης και τους προπονητές τους, χωρίς τη βοήθεια των οποίων η μελέτη δε θα μπορούσε 
να πραγματοποιηθεί. 
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