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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ Έ ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PLAY
TENNIS KAI TENNIS 10s
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

Η διοργάνωση πρωταθληµάτων κόκκινου, πορτοκαλί και πράσινου γήπεδου, αποσκοπεί στην
προσπάθεια της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας του Τένις ( ITF), να κάνει πιο προσιτή και πιο ευχάριστη
την προσπάθεια των νέων παιχτών, να µάθουν να παίζουν τένις. Έτσι λοιπόν τροποποιώντας το
µέγεθος του γηπέδου, τον τύπο της µπάλλας και το µέγεθος της ρακέτας δηµιουργείται το κατάλληλο
περιβάλλον, ώστε τα µικρά παιδιά , να καταφέρνουν από το πρώτο µάθηµα να παίζουν παιχνίδι µε
πόντους ,αυξάνοντας έτσι το κίνητρό τους για να παραµείνουν σ’ αυτό το άθληµα. Το κόκκινο,
πορτοκαλί και πράσινο γήπεδο αποτελεί την διαβάθµιση των τριών επιπέδων ,τα οποία έχει εισάγει η
ΙΤF και κατ’ επέκταση η Ελληνική Οµοσπονδία Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Α). Μικρότερο µέγεθος
γηπέδου σηµαίνει ότι οι παίκτες δεν χρειάζονται τόσο πολύ δύναµη για να κτυπήσουν την µπάλλα, και
µπορούν εποµένως να παίξουν ράλι µε περισσότερο κοντρόλ. Στενότερο γήπεδο σηµαίνει ότι η
απόσταση που πρέπει να καλυφθεί µειώνεται, το οποίο επιτρέπει στον παίκτη να φτάσει περισσότερες
µπάλλες και να έχει καλύτερη ισορροπία όταν εκτελεί το χτύπηµα.
Ακολουθώντας τις παραπάνω αρχές και εναρµονιζόµενοι πλήρως µε την ΙΤF και την ΕΦΟΑ, η
Έ Ένωση σε συνεργασία µε τον υπεύθυνο tutor, τους προπονητές των σωµατείων, αλλά και µε την
συνεχή συνεργασία µε την τεχνική διεύθυνση της ΕΦΟΑ πραγµατοποίησε µία σειρά από αγώνες ,που
αποσκοπούσε ακριβώς στον παραπάνω στόχο της ITF.
Αναφορά πρωταθληµάτων:
Φεβρουάριος 2010: ∆ιοργάνωση του πρώτου ενωσιακού πρωταθλήµατος κόκκινου-πορτοκαλίπράσινου γηπέδου στις κλειστές εγκαταστάσεις του Φθιωτικού Οµίλου Αντισφαίρισης µε την
συµµετοχή 76 παιδιών
Απρίλιος 2010: διοργάνωση πρωταθλήµατος πορτοκαλί γήπεδο στην Ελασσόνα µε συµµετοχή
23 παιδιών
Μάιος 2010: ∆ιοργάνωση του Παλλαρισαικού πρωταθλήµατος για τον νοµό Λάρισας, κόκκινο ,
πορτοκαλί και πράσινο γήπεδο µε την συµµετοχή 82 παιδιών, στον Όµιλο Αντισφαίρισης Νίκαιας
Αύγουστος 2010: ∆ιοργάνωση πρωταθλήµατος πορτοκαλί γήπεδο στον όµιλο Αντισφαίρισης
Σκιάθου µε την συµµετοχή 19 παιδιών.
Επιµόρφωση :¨
∆εκέµβριος 2010 : πραγµατοποιήθηκε το σεµινάριο tennis 10s από τους κυρίους Γ. Παπαχατζή
και Μ. Μουλιανιτάκη στις εγκαταστάσεις του Οµίλου Αντισφαίρισης Νίκαιας το οποίο
παρακολούθησε η πλειοψηφία σχεδόν των προπονητών της ένωσης. Επίσης στο πλαίσιο του
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σεµιναρίου πραγµατοποιήθηκε συνάντηση της τεχνικής διεύθυνσης της Οµοσπονδίας µε το δ.σ. της
ένωσης και των παρευρισκοµένων προπονητών.
Άλλες δραστηριότητες:
Σεπτέµβριος 2010: Ενηµερωτική συνάντηση των προπονητών της ένωσης µε τον β’ έφορο
αγωνιστικού της ΕΦΟΑ κ. Γιάννη Αθαναηλίδη, όπου το κυρίαρχο θέµα ήταν η ανταλλαγή απόψεων
για το πώς βλέπουν οι προπονητές την εφαρµογή στην πράξη του προγράµµατος επιµόρφωσης των
προπονητών που έχει ξεκινήσει η ΕΦΟΑ µέσω της τεχνικής διεύθυνσης. Ακολούθησε και συνάντηση
των προπονητών µε τον πρόεδρο της Οµοσπονδίας κ. Ζαννιά και του διοικητικού συµβουλίου της
ένωσης
Θα πρέπει εδώ να τονιστεί η καθολική αποδοχή του προγράµµατος play & stay/play tennis και
tennis 10s από το σύνολο των προπονητών-τριών των σωµατείων της Έ ένωσης, σχετικά µε την
µέθοδο διδασκαλίας και προσέγγισης των µικρών παιδιών στο τένις, αλλά και µε τον τρόπο
διεξαγωγής των διαφόρων πρωταθληµάτων, πράγµα που προσδίδει µία ξεχωριστή ατµόσφαιρα και
ένα διαφορετικό κλίµα στην κάθε διοργάνωση και που αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την
προσέλκυση και παραµονή στο τένις ολοένα και περισσότερων µικρών παιδιών. Αυτό οφείλεται για
τρεις λόγους. Πρώτον διότι από το 2006 και µετά , µέσα από την συνεργασία των προπονητών
πραγµατοποιούνταν από τότε παρόµοια πρωταθλήµατα ( π.χ µε χρωµατιστές µπάλλες , µικρότερα
γήπεδα, χαµηλότερο φιλέ, φιλέ µίνι τέννις κ.λ.π. ) µε πολύ µεγάλη συµµετοχή ,πράγµα το οποίο
οδήγησε την πλειοψηφία των προπονητών-τριών να ασπαστούν αρκετά νωρίς αυτήν την φιλοσοφία
που αφορούσε τον τρόπο διδασκαλίας για τα µικρά παιδιά και την χρησιµοποίηση του κατάλληλου
εξοπλισµού.Τα αποτελέσµατα αυτά του τρόπου δουλειάς των προπονητών είναι εµφανή εάν κοιτάξει
κανείς τα ταµπλώ των ενωσιακών στα οποία οι σηµερινές οκτάδες απαρτίζονται από εκείνα τα παιδιά
που κάποτε έπαιζαν στα κόκκινα και πορτοκαλί πρωταθλήµατα .Εάν ανατρέξει επίσης κάποιος στα
ταµπλώ των πανελλαδικών πολλά από τα παιδιά αυτά είναι µεσα στις δεκαεξάδες. Βέβαια τα
πράγµατα εξελίχθηκαν, η ΙTF επισήµως πλέον, προτείνει µία σύγχρονη µέθοδο διδασκαλίας , την
οποία βέβαια απ’ ότι φαίνεται έχει αποδεχθεί το σύνολο σχεδόν των Ελλήνων προπονητών. Ο
δεύτερος λόγος είναι ακριβώς ότι οι περισσότεροι ,αν όχι όλοι ,οι προπονητές της Έ Ένωσης έχουν
παρακολουθήσει τα σεµινάρια που έχουν πραγµατοποιηθεί στην ένωσή µας µέσω της τεχνικής
διεύθυνσης και προσπαθούν να εφαρµόσουν στην πράξη την µεθοδολογία εκµάθησης που προτείνει
η ITF. Και ο τρίτος λόγος ήταν η αµέριστη συµπαράσταση του διοικητικού συµβουλίου της Ε
ΈΝΩΣΗΣ και προσωπικά του προέδρου του κ. Παναγιώτη Σέγκη απέναντι στην προσπάθεια όλων
των προπονητών-τριών, καθώς και η διευκόλυνση οποιασδήποτε ενέργειας του υπεύθυνου tutor.
Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω, τους συναδέλφους µου προπονητές-τριες, τους Οµίλους αλλά
και την τεχνική διεύθυνση της ΕΦΟΑ
για την συνεργασία που είχαµε κατά τη διάρκεια της
προηγούµενης χρονιάς.
Με τιµή
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∆ηµήτρης Ππαδηµητρίου

