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ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 
 

Οι Παραολυμπιακοί Αγώνες αποτελούν την κορυφαία αθλητική διοργάνωση για 

αθλητές υψηλών επιδόσεων με αναπηρία και την δεύτερη μεγαλύτερη παγκοσμίως 

μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι αθλητές ανήκουν σε έξι (6) κατηγορίες 

αναπηρίας.  

 Οι σημαντικές επιδόσεις των αθλητών (με χρόνους μερικά μόνο δεύτερα πίσω από 

τους χρόνους αρτιμελών αθλητών σε αθλήματα όπως ο στίβος και η κολύμβηση) 

φανερώνουν το υψηλό επίπεδο των Αγώνων. 

Ιστορικά Στοιχεία 

Οι Παραολυμπιακοί Αγώνες είναι οι ισοδύναμοι Ολυμπιακοί Αγώνες για τους 

αθλητές με κινητικές, οπτικές ή διανοητικές αναπηρίες. Οι πρώτοι αγώνες για 

αθλητές με αναπηρία έγιναν το 1948 στο Στόουκ Mάντεβιλ στην Αγγλία. Την ημέρα 

της τελετής έναρξης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1948 στο Λονδίνο, ξεκίνησαν 

και θεσμοθετήθηκαν οι αγώνες του Στόουκ Mάντεβιλ και πραγματοποιήθηκε η 

πρώτη αθλητική διοργάνωση για αθλητές με αμαξίδιο. Τέσσερα χρόνια αργότερα, 

αθλητές από την Ολλανδία συμμετείχαν σε αυτούς τους αγώνες και έτσι γεννήθηκε το 

διεθνές κίνημα που είναι γνωστό πλέον ως Παραολυμπιακό κίνημα. Οι πρώτοι 

Αγώνες Ολυμπιακού χαρακτήρα για αθλητές με αναπηρία οργανώθηκαν το 1960 

στην Ρώμη, ύστερα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην ίδια πόλη. Θεωρούνται ως 

οι πρώτοι Παραολυμπιακοί Αγώνες. Περίπου 400 αθλητές από 23 χώρες συμμετείχαν 

σε 8 αθλήματα, 6 από τα οποία εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στο αγωνιστικό 

πρόγραμμα των Παραολυμπιακών Αγώνων (Τοξοβολία, Κολύμβηση, Ξιφασκία, 

Καλαθοσφαίριση, Επιτραπέζια Αντισφαίριση, Στίβος). Από τότε, οι Παραολυμπιακοί 

Αγώνες διεξάγονται κάθε 4 χρόνια, πάντα την ίδια χρονιά με τους Ολυμπιακούς 

Αγώνες. Το 1976 προστέθηκαν και άλλες κατηγορίες αναπηρίας και γεννήθηκε η ιδέα 

της συγχώνευσης διαφορετικών κατηγοριών αθλητών με αναπηρία για τη συμμετοχή 

τους σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις. Την ίδια χρονιά έγιναν και οι πρώτοι 

Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες στην Σουηδία. Οι Παραολυμπιακοί Αγώνες της 

Σεούλ (1988) ξεχώρισαν και από το γεγονός ότι οι Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί 

Αγώνες φιλοξενήθηκαν στην ίδια χώρα, στην ίδια πόλη και χρησιμοποιήθηκαν οι 

ίδιες εγκαταστάσεις με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έκτοτε, οι Παραολυμπιακοί 

Αγώνες γίνονται πάντα στην ίδια πόλη με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Από το 1960, 

έχουν διοργανωθεί δώδεκα (12) Θερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες και εννέα (9) 



Χειμερινοί. Οι Παραολυμπιακοί Αγώνες έχουν εξελιχθεί πλέον στο δεύτερο 

μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός μετά τους Ολυμπιακούς. 

 

Οι  Μασκότ Των Παραολυμπιακών 

Αγώνων  

Ο ΠΡΩΤΕΑΣ  

Το 2004 μασκότ των παραολυμπιακών 

αγώνων στην Αθηνά ήταν ο Πρωτέας. 

Δημιουργός του ήταν ο Σπύρος Γκόγκο, ο 

οποίος αφού έφτιαξε την Αθηνά και τον 

Φοίβο  ήταν εξοικειωμένος με την εικαστική 

ταυτότητα της Αθήνας του 2004 και τις 

απαιτήσεις της. Η μασκότ αυτή εξέφραζε  τις 

τέσσερις αξίες των Παραολυμπιακών 

αγώνων της Αθήνας: τη δύναμη, την 

επιδίωξη, την έμπνευση και τη γιορτή. Έτσι, 

εμπνευσμένος από την ελληνική θάλασσα 

και το όραμα των Παραολυμπιακών αγώνων, 

γεννιέται ένας νέος ήρωας, που θα αναδείξει 

και θα προβάλει τις αξίες των 

Παραολυμπιακών αγώνων στην ανθρωπότητα. 

Είναι ένας ιππόκαμπος, που έχει πάρει το όνομά του από μια αρχαία θεότητα της 

θάλασσας. Το όνομά του εμπεριέχει την έννοια της πρωτιάς, την τελική επιδίωξη των 

Παραολυμπιακών αγώνων». 

FU NIU LELE  

Το 2008 μασκότ των παραολυμπιακών αγώνων 

στο Πεκίνο ήταν η Φου Νιου Λέλε. Η μασκότ 

των αγώνων ήταν μια πολύχρωμη αγελαδίτσα 

το όνομα της οποίας σημαίνει χαρά και ευτυχία 

στα κινέζικα. Τα χαρακτηριστικά της αγελάδας, 

όπως εργατικότητα, αποφασιστικότητα, 

ευψυχία, αντοχή και δύναμη φαίνεται πως 

επιλέχθηκαν για να παραλληλιστούν με τα 



χαρακτηριστικά των αθλητών που αγωνίζονται στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. 

Το σχέδιο της μασκότ ήταν εμπνευσμένο από τις γεωργικές καλλιέργειες και τη 

σχετική κουλτούρα του αρχαίου κινέζικου πολιτισμού, εκφράζοντας αρμονία μεταξύ 

ανθρώπου και φύσης, συμβολίζοντας τις παραδοσιακές μεθόδους σχεδιασμού στα 

κινέζικα χαρακτικά και στα λαϊκά παιχνίδια. 

 

MANDEVILLE                                                     

   Το 2012 η μασκότ των παραολυμπιακών 

αγώνων στο Λοδίνο ήταν η Mandeville. Η 

ιστορία πίσω από τη δημιουργία του Wenlock 

και του Mandeville είναι πως σχηματίστηκαν 

από τις τελευταίες σταγόνες από ατσάλι που 

περίσσεψε από την κατασκευή του τελευταίου 

δοκαριού του Ολυμπιακού Σταδίου. Μια ταινία 

κινουμένων σχεδίων, σε σενάριο του 

συγγραφέα παιδικών βιβλίων Michael 

Morpurgo, περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο 

αυτές οι δύο μασκότ ήρθαν στη ζωή και πώς 

μπορούν να προσαρμόζονται στον περιβάλλοντα χώρο, αλλάζοντας την εμφάνισή 

τους ανάλογα με την περίσταση.Τα ονόματα των δύο μασκότ, αντανακλούν την 

πλούσια Ολυμπιακή & Παραολυμπιακή ιστορία της Μ. Βρετανίας..Το όνομα 

«Mandeville» προέρχεται από το Stoke Mandeville στο Buckinghamshire. Το 1940, ο 

πρώην στρατιωτικός Dr.Ludwig Guttmann, πήγε στο Νοσοκομείο του Stoke 

Mandeville για να στήσει μια νέα πτέρυγα Κακώσεων Νωτιαίου Μυελού, ώστε να 

βοηθήσει τους πρώην στρατιώτες που είχαν υποστεί κάκωση νωτιαίου μυελού. Στην 

προσπάθειά του να τους ενθαρρύνει κατά την αποκατάστασή τους, τους παρότρυνε 

να ασχοληθούν με αθλήματα, γεγονός που οδήγησε στη διαμόρφωση των «Αγώνων 

Stoke Mandeville», που θεωρούνται πλέον παγκοσμίως ως ο πρόδρομος των 

σύγχρονων Παραολυμπιακών Αγώνων. 

ΜΑΣΚΟΤ ΤΟΥ ΡΙΟ  

  Το 2016 οι μασκότ των παραολυμπιακών αγώνων 

στην Βραζιλία είναι αφιερωμένες στην πλούσια 

χλωρίδα και πανίδα. Η οργανωτική παρουσίασε δύο 

συμπαθή πλάσματα μέσω βίντεο που προβλήθηκε 

σε εθνικό δίκτυο. Η μασκότ των ολυμπιακών 



αγώνων είναι ένα κίτρινο ζώο, που αντιπροσωπεύει όλα τα ζώα της Βραζιλίας, ενώ 

αυτή των παραολυμπιακών είναι ένα μπλε λουλούδι, με μαλλιά από φύλλα, που 

αντιπροσωπεύει την χλωρίδα της χώρας. Τα ονόματα τους δεν έχουν ακόμα 

αποφασιστεί και θα προκύψουν από ψηφοφορία του κοινού, ανοιχτή σε όλους, στην 

επίσημη ιστοσελίδα των Ο.Α. του 2016.  

 

Ο Παραολυμπιακός Όρκος των αθλητών  

 

«Στο όνομα των αθλητών,  

ορκίζομαι ότι συμμετέχουμε,  

σε αυτούς τους Παραολυμπιακούς Αγώνες,  

σεβόμενοι και μένοντας πιστοί  

στους κανόνες που τους διέπουν,  

στο πλαίσιο του αληθινού φίλαθλου πνεύματος,  

για τη δόξα των Αγώνων  

και την τομή των ομάδων μας»  

Κατηγορίες Αθλητών  

1. Με ακρωτηριασμό     

2. Με εγκεφαλική παράλυση    

3. Με περιορισμό η ολική απώλεια όρασης    

4. “Les Autres” – με άλλες αναπηρίες (νανισμό ,σκλήρυνση κατά πλάκας κ.α)     

5. Με κάκωση του νωτιαίου μυελού 

 

Θερινά Παραολυμπιακά Αθλήματα 

Το αγωνιστικό πρόγραμμα των Θερινών Παραολυμπιακών Αγώνων περιλαμβάνει 

πλέον 20 αθλήματα. Δεκαέξι από αυτά είναι κοινά με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1


τα υπόλοιπα τέσσερα είναι αποκλειστικά Παραολυμπιακά. Αυτά είναι τα Μπότσια, 

Γκόλμπολ, Άρση βαρών σε πάγκο και Ράγκμπι με αμαξίδιο. Στους Αγώνες της 

Αθήνας προστέθηκε το άθλημα του Ποδοσφαίρου 5x5, ενώ στο Πεκίνο για πρώτη 

φορά θα αγωνιστούν αθλητές στην Κωπηλασία. 

Αναλυτικά τα Παραολυμπιακά αθλήματα είναι: 

1. Αντισφαίριση με αμαξίδιο 

2. Άρση βαρών σε πάγκο 

3. Γκόλμπολ (Goalball) 

4. Επιτραπέζια Αντισφαίριση 

5. Ιππασία 

6. Ιστιοπλοΐα 

7. Καλαθοσφαίριση με αμαξίδιο 

8. Κολύμβηση 

9. Μπότσια (Boccia) 

10. Ξιφασκία με αμαξίδιο 

11. Πετοσφαίριση (Καθιστών) 

12. Ποδηλασία 

13. Ποδόσφαιρο 5x5 

14. Ποδόσφαιρο 7x7 

15. Ράγκμπυ με αμαξίδιο 

16. Σκοποβολή 

17. Στίβος 

18. Τζούντο 

19. Τοξοβολία 

20. Κωπηλασία (νέο άθλημα στο Πεκίνο) 

Χειμερινά Παραολυμπιακά Αθλήματα 

1. Αλπικό σκι 

2. Δίαθλο 

3. Κέρλινγκ με αμαξίδιο 

4. Σκι αντοχής 

5. Χόκεϊ επί πάγου με έλκηθρο 
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Παρουσίαση ορισμένων 

Παραολυμπιακών Αθλημάτων 

  

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 
 

 

Η Κολύμβηση ξεκίνησε ως δραστηριότητα αποκατάστασης και ψυχαγωγίας, 

γρήγορα όμως εξελίχθηκε σε ένα από τα δημοφιλέστερα αθλήματα για άτομα με 

αναπηρία. Στους αγώνες Κολύμβησης συμμετέχουν αθλητές και αθλήτριες με: 

κινητικές αναπηρίες και με ολική ή μερική απώλεια όρασης. 

Οι τυφλοί αθλητές και οι αθλητές με περιορισμό όρασης, ανάλογα με το βαθμό 

οπτικής απώλειας, κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες: S11-SB11-SM11, S12-

SB12-SM12 και S13-SB13-SM13. 

Στους κολυμβητές με κινητικές αναπηρίες η ταξινόμηση σε κατηγορίες είναι σχετικά 

πιο περίπλοκη. Ανάλογα με τον τύπο της αναπηρίας, εξετάζεται ο βαθμός μυϊκής 

δύναμης, ο συντονισμός κινήσεων ή το εύρος της κίνησης και, στη συνέχεια, 

αξιολογείται μέσα στο νερό η λειτουργική δυνατότητα και ο περιορισμός κινήσεων 

στα διάφορα στυλ κολύμβησης. Μετά από την παραπάνω αξιολόγηση οι αθλητές 

κατατάσσονται σε μία από τις 

10 κατηγορίες, S1-S10, για το ελεύθερο, το ύπτιο και την πεταλούδα 

8 για το πρόσθιο, SB2-SB9 

8 για τη μεικτή ατομική, SM3-SM10 

Όσο μεγαλύτερες είναι οι κινητικές δυνατότητες ενός κολυμβητή τόσο υψηλότερη 

είναι και η κατηγορία στην οποία θα ενταχθεί. Ένας κολυμβητής μπορεί να έχει μία 

κατηγορία για ένα κολυμβητικό στυλ και διαφορετική για ένα άλλο, π.χ. να είναι S5 

στο ελεύθερο, SB4 ή SB3 στο πρόσθιο και SM5 ή SM4 στη μεικτή ατομική. Με αυτό 

το σύστημα ταξινόμησης, σε κάθε κατηγορία εντάσσονται κολυμβητές με 



διαφορετική αναπηρία αρκεί, λειτουργικά, να έχουν όμοιες ή περίπου όμοιες 

δυνατότητες. 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 

 

• Η Κολύμβηση συμπεριλήφθηκε ως Παραολυμπιακό άθλημα στους πρώτους 
Αγώνες που διεξήχθησαν το 1960, στη Ρώμη και έκτοτε αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος του αγωνιστικού προγράμματος των Παραολυμπιακών 
Αγώνων. 
Στην Ελλάδα η κολύμβηση καλλιεργείται αρκετά χρόνια, ενώ Πανελλήνια 
Πρωταθλήματα για αθλητές με αναπηρία άρχισαν να διεξάγονται από το 
1988. Οι μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες Ελλήνων κολυμβητών και 
κολυμβητριών σημειώθηκαν στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Σύδνεϋ, 
με τη κατάκτηση δύο χρυσών και ενός χάλκινου μεταλλίου, καθώς επίσης 
και αρκετών θέσεων στις τελικές οχτάδες. 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

• Ο εξοπλισμός των αθλητών αποτελείται από μαγιό, σκουφάκι και 
προστατευτικά γυαλιά. Τα γυαλιά συμβάλλουν στη προστασία των ματιών 
των κολυμβητών. Οι αθλητές απαγορεύεται να χρησιμοποιήσουν ή να 
φορέσουν οτιδήποτε μπορεί να αυξήσει την ταχύτητα τους, την ικανότητα 
να επιπλέουν, ή την αντοχή τους. 

• Στους αγώνες Κολύμβησης συμμετέχουν αθλητές και αθλήτριες με κινητικές 
αναπηρίες και αθλητές με μειωμένη όραση ή τυφλοί. 
Οι κανονισμοί της Επιτροπής Κολύμβησης της Διεθνούς Παραολυμπιακής 
Επιτροπής (ΔΠΕ) ισχύουν για τους κολυμβητές και κολυμβήτριες με 
αναπηρία. Οι κανονισμοί της ΔΠΕ είναι σύμφωνοι με τους κινητικούς 
περιορισμούς που παρουσιάζει ένας κολυμβητής ή μια κολυμβήτρια. Για 
παράδειγμα ένας από τους κανονισμούς αφορά στη στροφή και στον 
τερματισμό στο αγώνισμα της πεταλούδας, κατά τον οποίο ο κολυμβητής 
που έχει ανισοσκελείς βραχίονες επιτρέπεται να ακουμπήσει στο τοίχωμα με 
το ένα χέρι, αλλά η κίνηση και των δύο βραχιόνων προς τα εμπρός θα πρέπει 
να γίνει ταυτόχρονα. 

Αθλητές με κινητικές αναπηρίες 



 

• Στους κολυμβητές με κινητικές αναπηρίες η ταξινόμηση σε κατηγορίες είναι πιο 
περίπλοκη. Αρχικά εξετάζεται ο η λειτουργική ικανότητα δηλαδή ο βαθμός μυϊκής 
δύναμης, ο συντονισμός κινήσεων ή το εύρος της κίνησης του αθλητή, βάση του 
τύπου της αναπηρίας. Στη συνέχεια αξιολογείται η λειτουργική δυνατότητα και ο 
περιορισμός των κινήσεων του αθλητή μέσα στο νερό στα διάφορα στυλ 
κολύμβησης. 
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, οι αθλητές κατατάσσονται σε μια από τις: 

• 10 κατηγορίες, S1-S10, για το ελεύθερο, το ύπτιο, την πεταλούδα, 
• 8 κατηγορίες, SB2-SB9, για το πρόσθιο, και 
• 8 κατηγορίες, SM3-SM10, για τη μεικτή ατομική. 
• Σύμφωνα με αυτό το σύστημα ταξινόμησης, αθλητές με όμοιες ή περίπου 

όμοιες λειτουργικά δυνατότητες κατατάσσονται στην ίδια κατηγορία, 
ανεξάρτητα από την αναπηρία. Όσο μεγαλύτερες είναι οι δυνατότητες ενός 
κολυμβητή, τόσο υψηλότερη είναι και η κατηγορία στην οποία θα ενταχθεί. 
Επιπρόσθετα, ένας κολυμβητής μπορεί να ενταχθεί σε μία κατηγορία για ένα 
κολυμβητικό στυλ και σε διαφορετική κατηγορία για κάποιο άλλο. Για 
παράδειγμα μπορεί να αγωνίζεται στην κατηγορία S5 στο ελεύθερο, SB4 στο 
πρόσθιο και SM5 στη μεικτή ατομική. 
Ανάλογα με τις κατηγορίες στις οποίες εντάσσεται ο κάθε αθλητής με 
κινητική αναπηρία, μπορεί να λάβει μέρος σε ένα ή περισσότερα από τα 
ακόλουθα αγωνίσματα: 

-50μ. και 100μ. ελεύθερο: κατηγορίες S1ανδρών και S2 έως S10  

-200μ. ελεύθερο: κατηγορίες S2 ανδρών και S3 έως S5  

-400μ. ελεύθερο: κατηγορίες S6 έως S10  

-50μ. ύπτιο: κατηγορίες S1 ανδρών και S2 έως S5  

-100μ. ύπτιο: κατηγορίες S6 έως S10  

-50μ. πεταλούδα: κατηγορίες S4 έως S7  

-100μ. πεταλούδα: κατηγορίες S8 έως S10  

-50μ. πρόσθιο: κατηγορίες SB2 ανδρών και SΒ3  

-100μ. πρόσθιο: κατηγορίες SΒ4 έως SΒ9  

-150μ. μεικτή ατομική: κατηγορίες SΜ3 ανδρών και SΜ4  

-200μ. μεικτή ατομική: κατηγορίες SΜ5 ανδρών και SΜ6 έως SΜ10  

-Σκυταλοδρομία 4×50μ. ελεύθερο και 4×50μ. μεικτή ομαδική  

-Σκυταλοδρομία 4×100μ. ελεύθερο και 4×100μ. μεικτή ομαδική  

Οι κολυμβητές οι οποίοι λόγω κινητικού περιορισμού δε μπορούν να εκτελέσουν 

εκκίνηση από το βατήρα, αποκτούν το δικαίωμα να ξεκινήσουν μέσα από το νερό. 

Στην εκκίνηση επιτρέπεται ένας βοηθός να κρατήσει τους εν λόγω κολυμβητές από 



τα πόδια, τα χέρια ή τους βραχίονες στο τοίχωμα της πισίνας, αλλά απαγορεύεται 

να τους δώσει οποιαδήποτε ώθηση. 

 

ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 

 

• Χαράλαμπος Ταιγανίδης 
• Κωνσταντίνος – Μάριος Φύκας 
• Χρήστος Ταμπαξής 
• Μαρία Καλπακίδου 
• Αλέξανδρος Ταξιλδάρης 
• Γιάννης Κωστάκης 
• Γιώργος Καπελάκης 
• Αντώνης Κυμουνδρής 
• Φώτης Ζαφείρης 
• Νίκος Καπλάνης 
• Μαρία Ιωάννα Μπατσαλιά 
• Αντώνιος Γιαπουτζής 

 

 

 

 

 

 

Μπότσια 

 



Το μπότσια (Boccia) είναι άθλημα για αθλητές με αναπηρία. Είναι διασκευασμένη 

μορφή του ιταλικού αθλήματος μπότσε και έχει σχεδιαστεί ώστε να παίζεται από 

άτομα με εγκεφαλική παράλυση ή άλλη κινητική αναπηρία που 

χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο. Αποτελεί Παραολυμπιακό άθλημα, και 

παίζεται σε περισσότερες από 40 χώρες. Διοικητική αρχή για το άθλημα αποτελεί 

η Διεθνής Ένωση Άθλησης και Ψυχαγωγίας Ατόμων με Εγκεφαλική Παράλυση. Στο 

πρόγραμμα των Παραολυμπιακών Αγώνων μπήκε για πρώτη φορά το 1984 

στην Παραολυμπιάδα της Νέας Υόρκης. Είναι ένα από τα τρία αθλήματα των 

Παραολυμπιακών Αγώνων που δεν έχουν αντίστοιχο Ολυμπιακό άθλημα. 

 

 

Το Παιχνίδι: 

 

Το μπότσια παίζεται ατομικά, σε ζευγάρια ή σε ομάδες των τριών. Σκοπός του 

παιχνιδιού είναι να ρίξουν οι παίκτες την πλαστική μπάλα τους (χρώματος κόκκινου 

ή μπλε) όσο πιο κοντά μπορούν στη λευκή μπάλα - στόχο που καλείται "jack". Η 

λευκή μπάλα ρίχνεται πρώτη, ενώ στη συνέχεια οι ομάδες ρίχνουν εναλλάξ τις 

μπάλες τους. Οι μπάλες προωθούνται με τα χέρια, τα πόδια, ή -εάν η αναπηρία του 

συμμετέχοντα είναι σοβαρή- με μία βοηθητική συσκευή. Στο τέλος του κάθε γύρου, 

ο διαιτητής μετράει την απόσταση που έχουν οι μπάλες των ομάδων από τη μπάλα 

- στόχο και δίνει ένα βαθμό για κάθε μπάλα που είναι πιο κοντά στη μπάλα στόχο 

από τη κοντινότερη μπάλα του αντιπάλου. Η ομάδα ή παίκτης με την υψηλότερη 

βαθμολογία είναι νικητής στο τέλος του αγώνα. Ο αριθμός των γύρων και οι μπάλες 

έχει στη διάθεσή της κάθε ομάδα εξαρτώνται από των αριθμό των συμμετεχόντων. 

Στο ατομικό παιχνίδι υπάρχουν 4 γύροι, και ο κάθε παίκτης έχει στη διάθεσή του 6 

μπάλες. Στο παιχνίδι με ζευγάρια, οι γύροι παραμένουν τέσσερις ενώ ο κάθε 

παίκτης έχει στη διάθεσή του 3 μπάλες ανά γύρο. Όταν αγωνίζονται ομάδες των 

τριών, το παιχνίδι αποτελείται από έξι γύρους, ενώ κάθε παίκτης έχει στη διάθεσή 

του 2 μπάλες. 

 

 



 

 

Κατηγορίες: 

Για να μπορούν να αγωνιστούν στο μπότσια, οι αθλητές πρέπει να είναι 

ανάπηροι ως αποτέλεσμα εγκεφαλικής παράλυσης, ή άλλης νευρολογικής 

διαταραχής με παρόμοια αποτελέσματα, όπως η μυϊκή δυστροφία ή 

ο τραυματικός τραυματισμός εγκεφάλου (ΤΒΙ). Οι παίκτες εξετάζονται ώστε να 

διαπιστωθεί το μέγεθος της αναπηρίας τους και να καταταγούν στην αντίστοιχη 

τάξη που θα τους επιτρέψει να αγωνιστούν απέναντι σε αθλητές με παρόμοιες 

φυσικές λειτουργίες. 

Οι αθλητές του Μπότσια κατατάσσονται σε μία από τις παρακάτω τέσσερις 

κατηγορίες: 

 

BC1 - Οι παίκτες αυτής της τάξης ρίχνουν τη μπάλα με το χέρι ή το πόδι. Ένας 

βοηθός είναι δυνατό να μετακινεί και να σταθεροποιεί το αμαξίδιο ή να τους 

δίνει τη μπάλα. 

 

BC2 - Οι παίκτες αυτής της τάξης ρίχνουν τη μπάλα με το χέρι. Δεν έχουν βοηθό. 

 

BC3 - Οι παίκτες αυτής της τάξης έχουν σημαντική φυσική αναπηρία. Μπορούν 

να χρησιμοποιήσουν μία βοηθητική συσκευή για να ρίξουν τη μπάλα. Μπορούν 

να έχουν βοηθό. Ο βοηθός πρέπει να έχει την πλάτη στραμμένη στο γήπεδο, 

ενώ απαγορεύεται η οπτική του επαφή με το παιχνίδι. 

 

BC4 - Οι παίκτες αυτής της τάξης έχουν άλλες σημαντικές φυσικές αναπηρίες. 

Δεν έχουν βοηθό. 

 



 

Αγώνες: 

 

Το μπότσια παίζεται αγωνιστικά αλλά και ως άθλημα αναψυχής. Οι αγώνες 

οργανώνονται σε τοπικό, εθνικό, και διεθνές επίπεδο. Μεγαλύτερη διοργάνωση 

για το άθλημα είναι οι Παραολυμπιακοί Αγώνες που λαμβάνουν χώρα κάθε 

τέσσερα χρόνια αμέσως μετά από του Ολυμπιακούς Αγώνες. Το Ευρωπαϊκό 

Πρωτάθλημα, και τα άλλα Πρωταθλήματα ηπείρων οργανώνονται ένα χρόνο 

μετά τη Παραολυμπιάδα. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα διεξάγεται δύο χρόνια 

μετά, ενώ το Παγκόσμιο Κύπελλο ένα χρόνο πριν τους Παραολυμπιακούς 

Αγώνες. 

Στην παγκόσμια κατάταξη υπάρχουν περίπου 200 αθλητές. Στο Παγκόσμιο 

Πρωτάθλημα του 2006 έλαβαν μέρος αθλητές από 29 χώρες. Οι χώρες 

της Ιβηρικής χερσονήσου είναι οι χώρες με τα περισσότερα 
μετάλλια. Πορτογαλία και Ισπανία κυριαρχούν σε διεθνές επίπεδο. 

Στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης στη κατηγορία BC3 βρίσκεται 

ο Έλληνας αθλητής Γρηγόρης Πολυχρονίδης. 

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Μπότσια του 2007, που διεξήχθη 

στο Βανκούβερ του Καναδά έλαβαν μέρος 179 αθλητές από 24 χώρες. Στους 

αγώνες αυτούς κρίθηκε η συμμετοχή των αθλητών στους Παραολυμπιακούς 

Αγώνες του Πεκίνου, το 2008. 

Στίβος 
Ο Στίβος είναι από τα πιο αγαπητά και ενδιαφέροντα αθλήματα στον χώρο του 

Παραολυμπιακού κινήματος καθώς συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό αθλητών 

και αγωνισμάτων. Από τους πρώτους Παραολυμπιακούς αγώνες το 1960, ο στίβος 

συμπεριλαμβάνεται στο αγωνιστικό πρόγραμμα. 

Αγωνίσματα: 



• Αγώνες Δρόμου και αγώνες ταχύτητας (100, 200, 400, 4Χ 100 
σκυταλοδρομία, 4Χ 400 σκυταλοδρομία)  

• Δρόμοι ημι- αντοχής (800, 1.500) και Δρόμοι αντοχής (5.000, 10.000) 
• Μαραθώνιος 
• Αγώνες Αλμάτων, άλμα εις ύψος, άλμα εις μήκος και  άλμα τριπλούν. 
• Αγώνες Ρίψεων, σφαιροβολία, δισκοβολία, ακοντισμός και κορύνα 
• Πένταθλο 

 

Οι κατηγορίες που μπορούν να αγωνιστούν 

στο άθλημα του Στίβου: 

 Τυφλοί αθλητές 

 Αθλητές με Εγκεφαλική Παράλυση 

 Αθλητές με ακρωτηριασμούς και Les Autres Που αγωνίζονται μόνο όρθιοι 

 

 Αθλητές με κάκωση νωτιαίου μυελού και Les Autres που αγωνίζονται μόνο με 
αναπηρικό αμαξίδιο 

 Αγωνίσματα ρίψεων 
 

Τυφλοί αθλητές: 

Η αναπηρία όρασης ενός αθλητή κυμαίνεται από καθόλου αντίληψη φωτός έως 

αντίληψη φωτός αλλά χωρίς να μπορούν να διακρίνουν το σχήμα ενός χεριού σε 

κάθε απόσταση ή σε οποιαδήποτε κατεύθυνση. Ο αθλητής μπορεί να έχει την 

ικανότητα να αναγνωρίζει το σχήμα ενός χεριού και να έχει μικρή οπτική οξύτητα 

έως 2/60 και ή οπτικό πεδίο λιγότερο των 5 βαθμών. 

 

Αθλητές με Εγκεφαλική Παράλυση: 

Στις 3 πρώτες κατηγορίες αγωνίζονται σε αναπηρικό αμαξίδιο και στις τελευταίες 4 

αγωνίζονται όρθιοι. Οι αθλητές έχουν φτωχή λειτουργική δύναμη στα χέρια, πόδια 

και κορμό αλλά μπορούν να μετακινηθούν μόνοι με το αμαξίδιο. Οι αθλητές 



αγωνίζονται σε αμαξίδιο ή στην καρέκλα ρίψεων (πατέντα). Έχει καλύτερη 

λειτουργία χεριού. Ο αθλητής επιδεικνύει καλή λειτουργική δύναμη με ελάχιστο 

περιορισμό ή προβλήματα ελέγχου των χεριών ή του κορμού. Έχει καλή στατική 

ισορροπία αλλά παρουσιάζει κάποια προβλήματα δυναμικής ισορροπίας. Μια 

μετατόπιση του κέντρου βάρους μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ισορροπίας. Οι 

αθλητές μπορεί να έχουν επαρκή λειτουργία των κάτω άκρων ώστε να μπορούν να 

κάνουν δρόμους, ή να τρέχουν κατά τη διάρκεια της ρίψης. Οι αθλητές σε αυτή την 

κατηγορία μπορούν να περπατούν χωρίς βοήθεια ή βοηθητικούς μηχανισμούς. 

Έχουν περισσότερο πρόβλημα ελέγχου με τα άνω άκρα παρά με τα κάτω και έχουν 

καλύτερη λειτουργία ποδιού από τους αθλητές της κατηγορίας Τ35. Όλα τα άκρα 

εμπλέκονται και η δυναμική ισορροπία είναι συνήθως καλύτερη από την στατική. Ο 

έλεγχος του χεριού, της λαβής και της απελευθέρωσης επηρεάζονται κατά την ρίψη. 

Οι αθλητές αυτής της κατηγορίας έχουν σπαστικότερα σε ένα χέρι ή ένα πόδι της 

ίδιας πλευράς. Έχουν καλή λειτουργική ικανότητα στην πλευρά του σώματος που 

δεν έχει αναπηρία, καλύτερη ανάπτυξη, καλό έλεγχο βραχίονα και χεριού και 

ολοκληρωμένη κίνηση. Οι αθλητές προχωρούν χωρίς βοήθεια και συχνά με ένα 

άκρο. 

 

Αθλητές με ακρωτηριασμούς και Les Autres 

Που αγωνίζονται μόνο όρθιοι: 

Αθλητές που έχουν μονό ακρωτηριασμό πάνω από το γόνατο ή βλάβες 

ισοδύναμες με έναν ακρωτηριασμό πάνω από το γόνατο. Αθλητές που έχουν 

μονό ακρωτηριασμό κάτω από το γόνατο ή βλάβες ισοδύναμες με 

ακρωτηριασμό κάτω από το γόνατο. Αθλητές που έχουν μονό ακρωτηριασμό 

πάνω ή κάτω από τον αγκώνα ή ισοδύναμες βλάβες με μονό ακρωτηριασμό 

χεριού. 

Αθλητές με κάκωση νωτιαίου μυελού και Les 

Autres που αγωνίζονται μόνο με αναπηρικό 

αμαξίδιο: 



Οι αθλητές σε αυτή την κατηγορία έχουν αδυναμία στην λειτουργία του ώμου και 

την ικανότητα να λυγίζουν αλλά όχι και να τεντώνουν την άρθρωση του αγκώνα. 

Οι αθλητές δεν έχουν λειτουργία στον κορμό ή των ποδιών, κίνηση στα δάχτυλα 

αλλά μπορούν να λυγίζουν τους καρπούς προς τα πίσω αλλά όχι εμπρός. Οι 

αθλητές σε αυτήν την κατηγορία έχουν καλό ώμο, αγκώνα και λειτουργία του 

καρπού αλλά φτωχή έως φυσιολογική κάμψη και έκταση δακτύλων. Οι αθλητές 

δεν έχουν λειτουργία στον κορμό ή τα πόδια. Οι αθλητές σε αυτή την κατηγορία 

έχουν φυσιολογική λειτουργία άνω άκρων αλλά δεν έχουν λειτουργία σε 

κοιλιακούς, πόδια, ή στην χαμηλότερη ζώνη της σπονδυλικής στήλης. Οι αθλητές 

σε αυτήν την κατηγορία έχουν φυσιολογική λειτουργία των άνω άκρων και 

μερική έως φυσιολογική λειτουργία κορμού. Οι αθλητές μπορεί να έχουν 

στοιχειώδη λειτουργία κάτω άκρων. 

Αγωνίσματα ρίψεων: 

• Οι αθλητές σε αυτήν την κατηγορία έχουν αδυναμία στην λειτουργία του 

ώμου και την ικανότητα να λυγίζουν αλλά όχι και να τεντώνουν τον 

αγκώνα. Οι αθλητές δεν έχουν λειτουργία του κορμού ή των ποδιών, κίνηση 

στα δάκτυλα αλλά μπορούν να λυγίσουν τους καρπούς προς τα πίσω αλλά 

όχι εμπρός. Οι αθλητές σε αυτήν την κατηγορία έχουν καλό ώμο, αγκώνα 

και λειτουργία του καρπού αλλά φτωχή έως φυσιολογική κάμψη και έκταση 

δακτύλων. Οι αθλητές δεν έχουν λειτουργία στον κορμό ή τα πόδια. Οι 

αθλητές σε αυτήν την κατηγορία έχουν φυσιολογική λειτουργία των άνω 

άκρων με αδυναμία στο χέρι χωρίς λειτουργία σε κοιλιακούς, πόδια ή 

εκτείνοντες μύες του κορμού. Οι αθλητές σε αυτήν την κατηγορία έχουν 

φυσιολογική λειτουργία άνω άκρων αλλά δεν έχουν λειτουργία κοιλιακών ή 

εκτεινόντων  μυών του κορμού. Οι αθλητές σε αυτήν την κατηγορία έχουν 

φυσιολογική λειτουργία άνω άκρων και μπορεί να έχουν μερική έως 

φυσιολογική λειτουργία κορμού. Οι αθλητές δεν έχουν λειτουργία ποδιών. 

Οι αθλητές έχουν φυσιολογική λειτουργία κορμού και χεριών και μερική 

λειτουργία ποδιών. Οι αθλητές μπορεί να έχουν ψηλό διπλό ακρωτηριασμό 

κάτω άκρων. Οι αθλητές έχουν φυσιολογική λειτουργία άνω άκρων και 

κορμού καθώς και αυξημένη λειτουργία ποδιών. Οι αθλητές μπορεί να 

έχουν διπλό ψηλό ακρωτηριασμό άνω άκρων. Οι αθλητές έχουν 

φυσιολογική λειτουργία άνω άκρων και κορμού. Οι αθλητές που έχουν 

διπλό χαμηλό ακρωτηριασμό (κάτω από το γόνατο) ή μονό ακρωτηριασμό 

πάνω από το γόνατο αγωνίζονται σε αυτήν την κατηγορία. 

 



Το κέρλινγκ 

Το κέρλινγκ, γνωστό και ως "σκάκι επί πάγου", είναι ένα ομαδικό 

άθλημα στο οποίο σύρονται βαριές πέτρες από γρανίτη επάνω σε ένα 

στρώμα πάγου προς έναν τελικό στόχο. Οι αναζητήσεις για το "curling" 

αυξήθηκαν κατά σχεδόν 6 φορές κατά τη διάρκεια των Αγώνων. Το 

κέρλινγκ με αμαξίδιο είναι ένα άθλημα υψηλής ακρίβειας, το οποίο 

παίζεται στο ίδιο στρώμα πάγου με το κανονικό κέρλινγκ, αλλά πετώντας 

πέτρες από μια στατική θέση. Οι αναζητήσεις για το παραολυμπιακό 



άθλημα διπλασιάστηκαν κατά τη διάρκεια του Μαρτίου. Οι μεγάλες 

επωνυμίες εξέφρασαν την άποψή τους  

Η αμφιλεγόμενη πολιτική της Ρωσίας ώθησε την εφημερίδα Guardian 

του ΗΒ και το τηλεοτπικό κανάλι Channel 4 να αλλάξουν τα χρώματα 

στα λογότυπά τους και το Google είχε τη σημαία με τα χρώματα του 

ουράνιου τόξου. Οι αναζητήσεις για 'olympic charter' εκτινάχθηκαν τον 

Φεβρουάριο. 

 



      (Βόλεϊ Πετοσφαιριστή) καθιστών 

 
Η Πετοσφαιριστή καθιστών αθλητών έκανε την εμφάνισή της το 1956 και αποτελεί 

ένα από τα σημαντικότερα ομαδικά αθλήματα για αθλητές με αναπηρία. Οι διαφορές 

μεταξύ Παραολυμπιακής και Ολυμπιακής Πετοσφαιρισής είναι ελάχιστες. 

Συγκεκριμένα, στην Πετοσφαιριστή καθιστών, οι διαστάσεις του γηπέδου είναι 

μικρότερες, το φιλέ (δίχτυ) τοποθετείται σε πιο χαμηλό ύψος, ενώ οι αθλητές 

αγωνίζονται καθιστοί. 

Το άθλημα απαιτεί ένταση, αγωνιστικότητα, συνεργασία και στρατηγική από τους 

συμμετέχοντες. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές με κινητικές αναπηρίες 

(ακρωτηριασμό ή άλλη κινητική αναπηρία). Στην Πετοσφαιρισή καθιστών οι αθλητές 

και αθλήτριες, μολονότι δεν κατατάσσονται σε κατηγορίες όπως στα άλλα αθλήματα, 

πρέπει να πληρούν τους όρους της ελάχιστης αναπηρίας. 

Οι αγώνες διεξάγονται μεταξύ δύο ομάδων σε κλειστό γήπεδο, σε αγωνιστικό χώρο 

διαστάσεων 10 x 6 μέτρων. Κάθε ομάδα αποτελείται από έξι βασικούς παίχτες, ενώ οι 

αναπληρωματικοί δεν ξεπερνούν τους έξι. Ιστορικό 

Η Πετοσφαιρισηή καθιστών αθλητών παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1956 

στην Ολλανδία και ήταν συνδυασμός Πετοσφαίρισης με Sitzball, ένα παιχνίδι 

γερμανικής προέλευσης που παιζόταν στο δάπεδο χωρίς φιλέ, με περιορισμένη 

όμως κινητικότητα για τους αθλητές. Μέχρι το 1978 έγιναν πολλές διεθνείς 

διοργανώσεις. Ορόσημο στην ιστορία της Πετοσφαίρισης για άτομα με αναπηρία 

αποτέλεσε το έτος 1980, όταν εντάχθηκε για πρώτη φορά στο αγωνιστικό 

πρόγραμμα των Παραολυμπιακών Αγώνων, με συμμετοχή εφτά ομάδων. Από το 

1993 διοργανώνονται Παγκόσμια Πρωταθλήματα Πετοσφαίρισης καθιστών για 

άνδρες και γυναίκες. 

Ως τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Σύδνεϋ το 2000, το άθλημα περιελάμβανε 

δύο αγωνίσματα: την Πετοσφαίριση όρθιων και την Πετοσφαίριση καθιστών 

στο έδαφος αθλητών. Σήμερα, μετά από απόφαση της Διεθνούς Παραολυμπιακής 

Επιτροπής, διεξάγεται μόνο το αγώνισμα της Πετοσφαίρισης καθιστών. 
Εξοπλισμός 

Μπάλες 

Η μπάλα μπορεί να είναι μονόχρωμη ή να αποτελείται από συνδυασμό περισσότερων 

χρωμάτων. Τόσο το υλικό της, όσο και το χρώμα της πρέπει να συμφωνούν με τους 

κανονισμούς της Παγκόσμιας Οργάνωσης Πετοσφαίρισης για Αθλητές με Αναπηρία 

(World Organisation Volleyball for Disabled – WOVD), όπως εφαρμόζονται σε κάθε 

παγκόσμιο πρωτάθλημα ή τουρνουά. Η περιφέρειά της είναι μεταξύ 65 έως 67 

εκατοστών και το βάρος της κυμαίνεται από 260 έως 280 γραμμάρια. 



Ενδυμασία 

Όσον αφορά στη στολή του αγωνιζόμενου αθλητή, περιλαμβάνει μπλούζα, κάλτσες, 

αθλητικά παπούτσια, ενώ αντί για σορτς, οι παίκτες επιτρέπεται να φορούν μακρύ 

παντελόνι. Οι αθλητές της κάθε ομάδας πρέπει να φορούν μπλούζες οι οποίες φέρουν 

τους επίσημους αριθμούς. Οι αριθμοί στις μπλούζες των παικτών είναι από 1 έως 18. 

Η μπλούζα κάθε αθλητή πρέπει να φέρει τον αριθμό του, με γραμματοσειρά ύψους 15 

εκατοστών για την μπροστινή πλευρά και 20 εκατοστών για την πίσω πλευρά. Η 

μπλούζα του αρχηγού της ομάδας πρέπει να φέρει κάτω από τον αριθμό στην 

μπροστινή πλευρά, μία ρίγα μήκους 8 εκατοστών και φάρδους 2 εκατοστών. Το 

χρώμα και το σχέδιο της στολής είναι κοινό για όλους τους παίκτες της ίδιας ομάδας 

εκτός από τον libero. 

Κανονισμοί 

Οι κανονισμοί που διέπουν το άθλημα έχουν καθοριστεί από τη Διεθνή Ομοσπονδία 

Πετοσφαίρισης και το Διεθνή Οργανισμό Πετοσφαίρισης για Αθλητές με Αναπηρία 

(WOVD). 

Αγωνιστικός Χώρος 

Ο αγωνιστικός χώρος αποτελείται από το γήπεδο και την ελεύθερη ζώνη, που 

σχηματίζουν ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. Το γήπεδο είναι ένα ορθογώνιο με 

διαστάσεις 10 x 6 μέτρων, ενώ η ελεύθερη ζώνη εκτείνεται τουλάχιστον 4 μέτρα από 

τη μεγάλη και 6 μέτρα από τη μικρή πλευρά του γηπέδου. 

Το γήπεδο χωρίζεται σε δύο ίσα μέρη, από μια κεντρική γραμμή, καθένα από τα 

οποία έχει μήκος 5 μέτρων και πλάτος 6 μέτρων. Κάθετα στη κεντρική γραμμή 

τοποθετείται το φιλέ (δίχτυ), ύψους 1,15 μέτρων για τους άνδρες και 1,05 μέτρων για 

τις γυναίκες. Το μήκος του κυμαίνεται από 6,50 έως 7 μέτρα, ενώ το πλάτος του είναι 

0,80 μέτρα. Πάνω στους στυλοβάτες τεντώνεται το φιλέ, και τοποθετούνται οι 

αντένες (εύκαμπτες ράβδοι) που θεωρούνται μέρος του φιλέ και πλευρικά καθορίζουν 

τον κυρίως αγωνιστικό χώρο. 

Σε καθένα από τα δύο ίσα μέρη και σε απόσταση 2 μέτρων από την κεντρική γραμμή 

υπάρχει η παράλληλη επιθετική γραμμή, που δημιουργεί δύο ζώνες, τη μπροστά ζώνη 

(επιθετική) και τη πίσω ζώνη (αμυντική). Το σερβίς εκτελείται πίσω από την τελική 

γραμμή καθ’ όλο το μήκος των 6 μέτρων. 

Αγώνας 

Στόχος κάθε ομάδας είναι να περάσει τη μπάλα πάνω από το δίχτυ και μέσα από το 

διάστημα που ορίζουν οι αντένες, και να ακουμπήσει στο έδαφος του γηπέδου της 

αντιπάλου ομάδας. Κάθε ομάδα επιτρέπεται να έχει μέχρι τρεις επαφές με τη μπάλα, 

προτού την επιστρέψει προς την αντίπαλη ομάδα. Η προσπάθεια για μπλοκ δεν 

θεωρείται επαφή. 

Ένας αγώνας αποτελείται το πολύ από πέντε σετ. Καθένα από τα τέσσερα πρώτα σετ 

ολοκληρώνεται όταν μία ομάδα συγκεντρώσει 25 πόντους, έχοντας διαφορά 

τουλάχιστον δύο πόντων από την αντίπαλη ομάδα (π.χ. 25-23). Σε περίπτωση 



ισοπαλίας 24-24, το σετ συνεχίζεται έως ότου μία από τις δύο ομάδες αποκτήσει 

προβάδισμα δύο πόντων και ανακηρυχθεί νικήτρια του σετ (π.χ. 26-24). Σε 

περίπτωση ισοπαλίας 2-2 σετ, διεξάγεται και πέμπτο σετ, το οποίο ολοκληρώνεται 

όταν μία ομάδα συγκεντρώσει 15 πόντους, έχοντας διαφορά τουλάχιστον δύο πόντων 

από την αντίπαλη ομάδα (π.χ. 15-13). Σε περίπτωση ισοπαλίας 14-14, το σετ 

συνεχίζεται έως ότου μία από τις δύο ομάδες αποκτήσει προβάδισμα δύο πόντων και 

ανακηρυχθεί νικήτρια του σετ (π.χ. 16-14). Νικήτρια ομάδα του αγώνα 

ανακηρύσσεται εκείνη που θα φτάσει σε τρία νικηφόρα σετ. 

Μια ομάδα έχει μέχρι 12 παίκτες, εκ των οποίων ένας είναι ο αρχηγός της ομάδας και 

κάποιος άλλος είναι ο libero. Οι αρχικές θέσεις των παικτών μέσα στον αγωνιστικό 

χώρο είναι συγκεκριμένες. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού αυτές προσδιορίζονται 

και ελέγχονται από τη θέση της λεκάνης στο έδαφος. 

Ο αγώνας αρχίζει με προσπάθεια για σερβίς, δηλαδή κτύπημα της μπάλας από την 

ζώνη του σερβίς, στη πίσω άκρη του γηπέδου, με στόχο να περάσει η μπάλα πάνω 

από το φιλέ προς την αντίπαλη ομάδα. Κάθε φάση συνεχίζεται μέχρι η μπάλα να 

«προσγειωθεί» στο έδαφος εντός ή εκτός των ορίων του γηπέδου, ή όταν η αντίπαλη 

ομάδα αποτύχει να επιστρέψει τη μπάλα με κανονικό τρόπο. Κατά την εκτέλεση του 

σερβίς πρέπει η λεκάνη του παίκτη να είναι πίσω από την τελική γραμμή. Τα πόδια 

επιτρέπεται να είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Οι άλλοι παίκτες παραμένουν στις 

θέσεις τους. Μετά την εκτέλεση του σερβίς από έναν παίκτη, οι υπόλοιποι αθλητές 

μπορούν να μετακινήσουν τη λεκάνη και να καταλάβουν οποιαδήποτε θέση στο 

γήπεδο και στην ελεύθερη ζώνη. 

Η επαφή του πέλματος ή των ποδιών με το γήπεδο των αντιπάλων επιτρέπεται, με την 

προϋπόθεση ότι δεν παρεμποδίζεται το παιχνίδι των αντιπάλων. Η επαφή με τα χέρια 

επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι ένα μέρος του χεριού βρίσκεται είτε σε επαφή με 

την κεντρική γραμμή ή ακριβώς πάνω από αυτήν. 

Κατά την εκτέλεση ενός επιθετικού χτυπήματος, η λεκάνη του παίκτη (της 

μπροστινής ζώνης) πρέπει να ακουμπά στο έδαφος. 

Ο παίκτης της άμυνας μπορεί να κάνει επιθετική ενέργεια, δηλαδή να στείλει ή να 

καρφώσει την μπάλα, από οποιοδήποτε ύψος πίσω από την επιθετική ζώνη, αρκεί 

κατά τη στιγμή της ενέργειας η λεκάνη να μην αγγίζει ή να περνά τη γραμμή της 

επίθεσης. Μετά το χτύπημα, ο παίκτης μπορεί να εισέλθει στη ζώνη επίθεσης. 

Σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, οι παίκτες που βρίσκονται σε αμυντική 

προσπάθεια πρέπει να έχουν επαφή με το έδαφος, με κάποιο μέρος του σώματος 

μεταξύ λεκάνης και ώμων. Σε ορισμένες περιπτώσεις αμυντικής ενέργειας στο πίσω 

μέρος του γηπέδου, όπως για παράδειγμα κατά το «σώσιμο της μπάλας», οι αθλητές 

έχουν δικαίωμα να χάσουν για λίγο χρόνο την επαφή με το έδαφος. Παρόλα αυτά δεν 

επιτρέπεται να σηκωθούν όρθιοι, να σηκώσουν το σώμα ή να κάνουν βήματα. 

Ο αγώνας διευθύνεται από δύο διαιτητές, με συνεργάτες το σημειωτή και τους 

επόπτες (2 έως 4, ανάλογα με την κατηγορία του αγώνα). Οι δύο διαιτητές 

τοποθετούνται ο ένας απέναντι στον άλλον, στη νοητή προέκταση της κεντρικής 

γραμμής του γηπέδου. Ο πρώτος διαιτητής διευθύνει τον αγώνα, ο δεύτερος ελέγχει 

τις παραβάσεις στην περιοχή της ευθύνης του, ο σημειωτής έχει την αποκλειστική 

ευθύνη να καταγράφει όλες τις ενέργειες στο φύλλο αγώνα, ενώ οι επόπτες γραμμών 

ελέγχουν την επαφή της μπάλας με το γήπεδο και την τροχιά της μέσα ή έξω από τις 



αντένες του φιλέ. Οι επόπτες επιπρόσθετα, υποδεικνύουν στον δεύτερο διαιτητή με 

μια κίνηση του χεριού, το αντικανονικό σήκωμα της λεκάνης. 

Νέοι Κανονισμοί 

Libero: Είναι ένας ειδικά εκπαιδευμένος αμυντικός παίκτης, ο οποίος φοράει 

διαφορετικού χρώματος στολή από όλη την υπόλοιπη ομάδα. Έχει δικαίωμα να μπει 

απεριόριστες φορές στον αγώνα, όταν η φάση είναι σε διακοπή και μόνο σε θέση 

αμυντικού παίκτη, χωρίς την έγκριση των διαιτητών, αντικαθιστώντας κάποιον από 

τους παίκτες της πίσω ζώνης του γηπέδου. Απαγορεύεται να κάνει σερβίς, και να 

εκδηλώσει επιθετική ενέργεια. Παίζει όμως σημαντικό ρόλο στην υποδοχή των 

σερβίς και στην άμυνα της ομάδας. 

Σε περίπτωση τραυματισμού του libero, ο προπονητής με την εξουσιοδότηση του 

πρώτου διαιτητή, μπορεί να ονομάσει έναν άλλο παίκτη libero για το υπόλοιπο του 

αγώνα, ενώ ο αρχικός libero δεν μπορεί να αγωνιστεί ξανά στον ίδιο αγώνα. 

Δείτε επίσης: Διεθνής Οργανισμός Πετοσφαίρισης για Αθλητές με Αναπηρία 

(WOVD) Διεθνής Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης (FIVB) 

Ταξινόμηση σε αγωνιστικές κατηγορίες 

Στην Πετοσφαίριση καθιστών οι αθλητές και αθλήτριες δεν κατατάσσονται σε 

αγωνιστικές κατηγορίες όπως συμβαίνει σε πολλά άλλα αθλήματα των 

Παραολυμπιακών Αγώνων. Υπάρχει μόνο η κατάταξη με βάση την ελάχιστη 

αναπηρία. Δηλαδή οι αθλητές πρέπει απλώς να τηρούν έναν ελάχιστη βαθμό 

αναπηρίας για να μπορούν να αγωνίζονται στην Πετοσφαίριση καθιστών. 

Στη Πετοσφαίριση καθιστών μπορούν να αγωνιστούν αθλητές με κινητικές αναπηρίες 

όπως: 

 ακρωτηριασμούς, 

 εγκεφαλική παράλυση, 

 κάκωση νωτιαίου μυελού και 

 άλλες κινητικές αναπηρίες (κατηγορία Les Autres). 

Παραδείγματα αναπηριών αθλητών που έχουν το δικαίωμα να αγωνιστούν στη 

Πετοσφαίριση καθιστών είναι τα ακόλουθα: 

 αθλητές με ακρωτηριασμό άνω ή κάτω άκρου, 

 αθλητές με δυσπλασίες ή αθλητές με κινητική πάρεση ή ολική παράλυση των κάτω 

άκρων, 

 αθλητές της κατηγορίας Les Autres με αναπηρίες όπως δυσπλασία ή εξάρθρωση 

των ισχίων, ολική ενδοπρόθεση του γονάτου ή του ισχίου, ατέλεια κυκλοφοριακή 

ανεπάρκεια του κάτω άκρου, ψευδάρθρωση του χαμηλότερου άκρου, αστάθεια 

πρόσθια οπίσθια 1,5 εκατ. του γονάτου, εξάρθρωση της γληνοβραχιόνιας άρθρωσης 

κ.λ.π. 

Η ταξινόμηση στην ελάχιστη αναπηρία πραγματοποιείται από τουλάχιστον έναν 

εξουσιοδοτημένο ιατρό Πετοσφαίρισης. Κάθε αθλητής Πετοσφαίρισης πρέπει να έχει 



μια προσωπική κάρτα ταξινόμησης. Αυτή η κάρτα εκδίδεται από το τμήμα 

Πετοσφαίρισης πριν από την έναρξη κάθε επίσημου αγώνα. 

Τεχνικές 

Αθλητές 

Αθλητές Διεθνούς Επιπέδου 

Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών που διεξήχθη στο Κάιρο της Αιγύπτου το 2002 

οι αθλητές που ξεχώρισαν ήταν: 

 Καλύτερος στο σερβίς: Hojat Behravan, Ιράν 

 Καλύτερος επιθετικός: Hadi-A, Ιράκ 

 Καλύτερος υποδοχέας: Thomas Renger, Γερμανία 

 Καλύτερος μπλοκέρ: El Deen Hesham, Αίγυπτος 

 Καλύτερος αμυντικός: Manko Adnan, Βοσνία-Ερζεγοβίνη 

 Καλύτερος πασαδόρος: Ali Golhar, Ιράν 

 Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών που διεξήχθη στο Kamnik της Σλοβενίας το 

2002 οι αθλήτριες που ξεχώρισαν ήταν: 

 Καλύτερη αμυντικός: Aletta Adema, Ολλανδία 

 Καλύτερη υποδοχέας: Minna Hiltunen, Φιλανδία 

 Καλύτερη πασαδόρος: Saito Yoko, Ιαπωνία 

 Καλύτερη στο σερβίς: Larysa Klochkova, Ουκρανία 

 Καλύτερη μπλοκέρ: Li-Ping Li, Κίνα 

 Καλύτερη επιθετικός: Neringa Susinskyte, Λιθουανία 

 Πιο πολύτιμη παίκτης: Anita Goltnik-Urnaut, Σλοβενία 

Έλληνες Αθλητές 

Η Πετοσφαίριση καθιστών καλλιεργείται στην Ελλάδα από το 2001 και μέχρι 

στιγμής έχουν σχηματίσει ομάδες τα σωματεία: Σπάρτακος, Αετοί, Αετοί Κρήτης, 

Λάζαρος Στεφανίδης ο Μακεδόνας, ΠΑΣΚΑ και Τριπτόλεμος. Οι Παραολυμπιακοί 

Αγώνες της Αθήνας ήταν οι πρώτοι Αγώνες που συμμετείχε Ελληνική Ομάδα 

Πετοσφαίρισης Καθιστών. Επίσης η Εθνική Ομάδα έχει αγωνιστεί στα 

Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα του 2003, 2005 και 2007. 

 



 

 


