
34 2007, 66 • 34-42

ΤΟ ΠΙΑΣΙΜΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ: ΑΝΑ-
ΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΝΗΠΙΑΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ

ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ1, GEERT J.  P., SAVELSBERGH2, 

SIMON J. BENNETT3, KEITH DAVIDS4, ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΥΔΗΣ ΧΑΡΑ-

ΛΑΜΠΟΣ1, & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΟΥΪΟΣ1

1ΑΡΙΣΤΟΤΈΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗΣ, ΤΜHΜΑ ΕΠΙΣΤHΜΗΣ ΦΥΣΙ-

ΚΉΣ ΑΓΩΓΉΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟY 
2GEERT J. P. SAVELSBERGH, VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM, FAC-

ULTEIT DER BEWEGINGSWETENSCHAPPEN, AMSTERDAM, THE NETHER-

LANDS 
3SIMON J. BENNETT, RESEARCH INSTITUTE FOR EXERCISE & SPORT 

SCIENCES, LIVERPOOL JOHN MOORES UNIVERSITY
4UK KEITH DAVIDS, QUEENSLAND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, SCHOOL 

OF HUMAN MOVEMENT STUDIES, BRISBANE, AUSTRALIA

Σε αθλήματα όπως η καλαθοσφαίριση και η χειροσφαίριση, το κρίκετ, το μπέιζ-
μπολ και το ράγκμπι διακρίνονται ενέργειες όπως είναι αυτές του πιασίματος ή η 
παρεμπόδιση πιασίματος μιας μπάλας. Οι ενέργειες αυτές απαιτούν δεξιοτεχνία 

Περίληψη

και συντονισμένες ενέργειες. Οι προσπάθειες πιασίματος μιας μπάλας έχουν άμεση σχέση 
με τον προσανατολισμό του χεριού, με την γραμμή προβολής της μπάλας και διαφοροποιού-
νται ανάλογα με την ηλικία καθώς και με τις συνεχόμενες αλλαγές του περιβάλλοντος μέσα 
στο οποίο πραγματοποιούνται. Η ικανότητα του πιασίματος αναπτύσσεται από την νηπιακή 
ηλικία. Ήδη από τη 18 εβδομάδα τα νήπια αρχίζουν να ανακαλύπτουν ποια αντικείμενα μπο-
ρούν να πιάσουν. Από την 40 εβδομάδα και άνω είναι σε θέση να επεξεργάζονται τις σχετικές 
πληροφορίες που είναι διαθέσιμες και με βάση αυτές μπορούν να παρεμποδίσουν ένα κινού-
μενο αντικείμενο. Από την ηλικία αυτή μέχρι την ηλικία των 5 ετών η ικανότητα στο πιάσιμο 
ενός αντικειμένου εξαρτάται κυρίως από την ταχύτητα της κίνησής του. Μέχρι την ηλικία των 
πέντε ετών αρχίζουν να αναπτύσσουν τα βασικά γνωρίσματα ενός επιτυχημένου πιασίματος. 
Στην ηλικία των δώδεκα ετών τα παιδιά έχουν αποκτήσει τις βασικές συντονιστικές και φυσι-
κές ικανότητες για την ολοκλήρωση ενός επιτυχημένου πιασίματος. Για τους ενήλικες η ικα-
νότητα του πιασίματος μιας μπάλας εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο το άτομο που επι-
χειρεί το πιάσιμο βρίσκεται στη σωστή θέση στο σωστό χρόνο καθώς και από τον συντονισμό 
της κίνηση των χεριών σε σχέση με την προσέγγιση της μπάλας.
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