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Ο καθηγητής Peter Terry από το 
πανεπιστήμιο του Southern Queensland 
υποστηρίζει ότι παπούτσια δρόμου που 

αυξάνουν το ρυθμό της μουσικής ανάλογα 
με το διασκελισμό του δρομέα ή ακόμα και 
ενσωματωμένα μικροσκοπικά micro-mp3 

players, μπορεί μια μέρα να δώσουν στους 
αθλητές το προβάδισμα που θα τους 

ανεβάσει στο ψηλότερο βάθρο. 
"Κάτι τέτοιο σίγουρα θα προσθέσει ένα νέο 

επίπεδο στις αθλητικές δυνατότητες" 
σχολιάζει ο Terry, ο οποίος έχει 

συμμετάσχει σε 7 Ολυμπιάδες ως 
αθλητικός ψυχολόγος και έχει εκδώσει 
πολλά συγγράμματά του σχετικά με τη 
δύναμη της μουσικής στην τόνωση της 

αθλητικής απόδοσης.



ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κοινή άποψη όλων των ποδοσφαιρόφιλων, 
στην Ελλάδα, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, 
είναι ότι για να απολαύσει κανείς έναν 
ποδοσφαιρικό αγώνα πρέπει η διαιτησία να 
είναι δίκαιη και ο διαιτητής να περνά όσο το 
δυνατόν πιο απαρατήρητος. Πάνω σε αυτήν 
την ανάγκη έρχεται να διχάσει η ενδεχόμενη 
είσοδος της τεχνολογίας.
Από την μία πλευρά έχουμε την άποψη ότι 
από τη στιγμή που σε έναν ποδοσφαιρικό 
αγώνα θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα 
υπάρξουν λάθη τα οποία θα επηρεάσουν τη 
ροή του παιχνιδιού και ίσως το αποτέλεσμα, 
είτε επειδή είμαστε φίλοι κάποιας ομάδας που 
δεν θέλουμε να αδικηθεί, είτε επειδή έχουμε 
στοιχηματίσει τα λεφτά μας, επιβάλλεται η 
βοήθεια της τεχνολογίας για να αποφευχθούν 
τα ανθρώπινα (ή μη) λάθη. 

Γι’ αυτό το λόγο χρησιμοποιείται 
αυτό το σύστημα επικοινωνίας μεταξύ 
του διαιτητή και των βοηθών του. 



Τα ειδικά γυαλιά που φοράνε οι 
ποδοσφαιριστές που έχουν πρόβλημα με 
την όραση!

Edgar Davids



ΜΠΑΣΚΕΤ
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ

Τα παπούτσια
είναι ειδικά κατασκευασμένα
για να απορροφούν κραδασμούς 
γι’αυτό έχουν αερόσολα Η gel.

Εiναι ελαστικά 
και όχι πολύ 
βαριά για να 
μπορεί ο 
αθλητής να έχει 
καλύτερο άλμα.

ΤΕΛΟΣ,ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΟ VOLLEY

ΕΧΟΥΝ 
ΕΙΔΙΚΗ 
ΥΦΗ ΓΙΑ ΝΑ 
ΜΗΝ 
ΓΛΙΣΤΡΑΝΕ.
..

http://shopping.pathfinder.gr/product/12058961/�


ΒΟΛΕΫ

Μπάλα Βόλλεϊ Συνθετικό δέρμα (pu) 
Μέγεθος 5 

Βάρος 285g 

SOFT Touch 

Ενώσεις: Κολλητές



ΤΕΝΝΙΣ(ΡΑΚΕΤΑ)
ΡΑΚΕΤΑ ΤΕΝΙΣ WISH
Επίπεδο: Entry Level 

Υλικό: Aluminium 

Προτεινόμενο Τέντωμα: 45-50Lbs. (20-23Kg) 

Θήκη: 3/4
Μέγεθος 27" 

Κεφαλή 95 sq.in 

Βάρος 310 g

Υπάρχουν και κάποιες ρακέτες με ειδικές χορδές. Αυτές οι χορδές όταν η ρακέτα έρχεται σε 
επαφή με την μπάλα τότε κατά την διάρκεια της πρόσκρουσης οι χορδές της ρακέτας πηγαίνουν 
πίσω μαζί με την μπάλα και μετά την διώχνει.



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ HANDBALL

Μπάλα Handball 

Συνθετικό δέρμα (PVC 

Κατασκευάζεται ειδικά 
για να μπορούν οι 
παίκτες να την πιάσουν 
με το ένα χέρι. 



ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ

Ρακέτα πινγκ πονγκ Λεία-ITTF APROVED (Concave) 
3 star

Ταχύτητα: 15 

Ελεγχος: 16 
ΛΑΒΗ Concave-Ξύλο 5φυλο 

EXTRA LIGHT ΛΑΣΤΙΧΑ Triumph 2.0mm

Με ειδική υφή από το μέρος που την πιάνουμε για να μην γλιστράει.



Η σφυροβολία είναι ένα από τα αγωνίσματα ρίψεων των σύγχρονων αγώνων 
του στίβου. Προέρχεται, όπως και η σφαιροβολία, από παραδοσιακά αγωνίσματα 

που διεξάγονται στη Σκωτία. Το όνομά της παραπέμπει σε αυτή την 
παραδοσιακή μορφή της, όπου οι διαγωνιζόμενοι προσπαθούν εκσφενδονίσουν 
όσο γίνεται μακρύτερα ένα μεγάλο σφυρί σιδηρουργού. Στην σύγχρονη μορφή, 
το σφυρί έχει αντικατασταθεί από σιδερένια σφαίρα η οποία στερεώνεται σε ένα 

μακρύ μεταλλικό σύρμα που καταλήγει σε μία χειρολαβή. Το όργανο αυτό 
ονομάζεται σφύρα.

Η σφυροβολία είναι στο πρόγραμμα του στίβου από του Ολυμπιακούς Αγώνες 
του 1900 στο Παρίσι και παρέμεινε αποκλειστικά ανδρικό αγώνισμα για σχεδόν 
έναν αιώνα. Αν και γυναίκες άρχισαν να ασχολούνται από νωρίς με το αγώνισμα, 

η διεθνής ομοσπονδία του στίβου (I.A.A.F.) αναγνώρισε τη γυναικεία 
σφυροβολία μόλις το 1995, οπότε και άρχισαν να καταγράφονται και να 
επικυρώνονται οι επιδόσεις τους, ενώ την ενέταξε στο πρόγραμμα από το 

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 1999.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AF%CE%B2%CE%BF%CF%82�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%86%CF%8D%CF%81%CE%B1�
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=I.A.A.F.&action=edit&redlink=1�


Αγωνιστικός χώρος

Το αγώνισμα διεξάγεται σε ανοικτά 
στάδια, στο χώρο που περιβάλλεται από 

τις διαδρομές των αγώνων δρόμου. Ο 
αθλητής πραγματοποιεί την προσπάθειά 
του πατώντας πάνω σε έναν τσιμεντένιο 
κυκλικό δίσκο διαμέτρου 2,135 μέτρων 
που ονομάζεται βαλβίδα. Από το κέντρο 

της βαλβίδας ξεκινούν δύο ευθείες 
γραμμές μήκους αρκετών δεκάδων 

μέτρων που σχηματίζουν μεταξύ τους 
γωνία 34,92 μοιρών. Ο χώρος μεταξύ 

τους ονομάζεται τομέας ρίψης και 
αποτελεί το πεδίο προς το οποίο 

κατευθύνονται οι βολές του 
σφυροβόλου. Η βαλβίδα περιβάλλεται 
από ένα ψηλό προστατευτικό πλέγμα, 
τον κλωβό ασφαλείας, ο οποίος έχει 
άνοιγμα μόνο προς τον τομέα ρίψης. 

Στην κατηγορία ανδρών χρησιμοποιείται 
σφύρα βάρους 7,26 κιλών, ενώ η αυτή 
των γυναικών ζυγίζει ακριβώς 4 κιλά.

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%B2%CE%AF%CE%B4%CE%B1_%CF%81%CE%AF%CF%88%CE%B5%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1�
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BB%CF%89%CE%B2%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1�


Το χόκεϊ επί πάγου, γνωστό 
απλώς ως χόκεϊ στον Καναδά
και τις Ηνωμένες Πολιτείες, 
είναι ομαδικό άθλημα που 
παίζεται πάνω στον πάγο, ένα 
από τα πιο γρήγορα αθλήματα 
του κόσμου. Οι παίκτες 
κινούνται πάνω σε παγοπέδιλα 
στην επιφάνεια φυσικού ή 
τεχνητού πάγου. Χώρες με την 
μεγαλύτερη παράδοση στο 
χόκεϊ είναι ο Καναδάς, η 
Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, 
η Σουηδία, η Φινλανδία, η 
Τσεχία και η Σλοβακία.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CE%B3%CE%BF%CF%82�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%AC%CF%82�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%8E%CF%81%CE%B1�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%AC%CF%82�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%B7%CE%B4%CE%AF%CE%B1�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BD%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%83%CE%B5%CF%87%CE%AF%CE%B1�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B1�


Οι τελείως, μα τελείως σκληρές επιφάνειες του 
δαπέδου και των σφαιρών που πετούν με υψηλή 
ταχύτητα (μέχρι πάνω από 160 χιλιόμετρα), θέλουν ένα 
εξοπλισμό ασφάλειας. Οι παίκτες χόκεϊ είναι 
εξοπλισμένοι με μια σειρά αντικειμένων ασφάλειας για 
να ελαττώσουν τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού. 
Αυτό περιλαμβάνει συνήθως ένα κράνος, μαξιλάρια 
ώμων, τα μαξιλάρια αγκώνων, τα προστατευτικά 
γάντια, τα βαριά γεμισμένα σορτς, φρουρές 
αντικνημίων και μερικές φορές προστασία λαιμών. 
Μάσκες ένδυσης Goaltenders και πολύ ογκωδέστερος, 
εξειδικευμένος εξοπλισμός με σκοπό να τους 
προστατεύσει από πολλά άμεσα χτυπήματα από τη 
σφαίρα. Οι νέοι παίκτες χόκεϊ πρέπει για να φορέσουν 
μια μάσκα με μεταλλικό σύρμα στο πρόσωπό.



Η σφυροβολία είναι ένα από τα αγωνίσματα ρίψεων των σύγχρονων αγώνων 
του στίβου. Προέρχεται, όπως και η σφαιροβολία, από παραδοσιακά αγωνίσματα 

που διεξάγονται στη Σκωτία. Το όνομά της παραπέμπει σε αυτή την 
παραδοσιακή μορφή της, όπου οι διαγωνιζόμενοι προσπαθούν εκσφενδονίσουν 
όσο γίνεται μακρύτερα ένα μεγάλο σφυρί σιδηρουργού. Στην σύγχρονη μορφή, 
το σφυρί έχει αντικατασταθεί από σιδερένια σφαίρα η οποία στερεώνεται σε ένα 

μακρύ μεταλλικό σύρμα που καταλήγει σε μία χειρολαβή. Το όργανο αυτό 
ονομάζεται σφύρα.

Η σφυροβολία είναι στο πρόγραμμα του στίβου από του Ολυμπιακούς Αγώνες 
του 1900 στο Παρίσι και παρέμεινε αποκλειστικά ανδρικό αγώνισμα για σχεδόν 
έναν αιώνα. Αν και γυναίκες άρχισαν να ασχολούνται από νωρίς με το αγώνισμα, 

η διεθνής ομοσπονδία του στίβου (I.A.A.F.) αναγνώρισε τη γυναικεία 
σφυροβολία μόλις το 1995, οπότε και άρχισαν να καταγράφονται και να 
επικυρώνονται οι επιδόσεις τους, ενώ την ενέταξε στο πρόγραμμα από το 

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 1999.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AF%CE%B2%CE%BF%CF%82�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%86%CF%8D%CF%81%CE%B1�
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=I.A.A.F.&action=edit&redlink=1�


Αγωνιστικός χώρος

Το αγώνισμα διεξάγεται σε ανοικτά 
στάδια, στο χώρο που περιβάλλεται από 

τις διαδρομές των αγώνων δρόμου. Ο 
αθλητής πραγματοποιεί την προσπάθειά 
του πατώντας πάνω σε έναν τσιμεντένιο 
κυκλικό δίσκο διαμέτρου 2,135 μέτρων 
που ονομάζεται βαλβίδα. Από το κέντρο 

της βαλβίδας ξεκινούν δύο ευθείες 
γραμμές μήκους αρκετών δεκάδων 

μέτρων που σχηματίζουν μεταξύ τους 
γωνία 34,92 μοιρών. Ο χώρος μεταξύ 

τους ονομάζεται τομέας ρίψης και 
αποτελεί το πεδίο προς το οποίο 

κατευθύνονται οι βολές του 
σφυροβόλου. Η βαλβίδα περιβάλλεται 
από ένα ψηλό προστατευτικό πλέγμα, 
τον κλωβό ασφαλείας, ο οποίος έχει 
άνοιγμα μόνο προς τον τομέα ρίψης. 

Στην κατηγορία ανδρών χρησιμοποιείται 
σφύρα βάρους 7,26 κιλών, ενώ η αυτή 
των γυναικών ζυγίζει ακριβώς 4 κιλά.

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%B2%CE%AF%CE%B4%CE%B1_%CF%81%CE%AF%CF%88%CE%B5%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1�
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BB%CF%89%CE%B2%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1�


Το μπέιζμπολ εφευρέθηκε στην Βρετανία.
Είναι ένα από τα κυριότερα ομαδικά παιχνίδια 
των αμερικανών μετά το μπάσκετ.
Το μπέιζμπολ είναι σπορ γρήγορης σκέψης.
Σιγά σιγά το μπέιζμπολ αναπτύσσεται και στην Ελλάδα.



Είναι ειδικά κατασκευασμένο με ξύλο που δεν σπάει.
Είναι κατασκευασμένο με ξύλο για να είναι ελαφρύ,
ώστε  ο παίχτης που το κρατάει και βάζει εύκολα πολύ
δύναμη.


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
	Slide Number 4
	ΜΠΑΣΚΕΤ
	ΒΟΛΕΫ
	ΤΕΝΝΙΣ(ΡΑΚΕΤΑ)
	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ HANDBALL
	ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17

