


Η δράση μας µε θέµα «φυσικές δραστηριότητες και σπορ σε υπαίθριους 
χώρους στην πόλη» έχει ως σκοπό να καταγράψει διάφορες φυσικές 
δραστηριότητες και σπορ σε υπαίθριους χώρους στη πόλη καθώς και τις 
προϋποθέσεις συμμετοχής και τις γνώσεις που πρέπει να έχει κάποιος 
προκειμένου να ασχοληθεί µε κάποια φυσική δραστηριότητα. 

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε υποοµάδες και η κάθε υποοµάδα ανέλαβε 
να συλλέξει και να καταγράψει πληροφορίες για ένα θέμα επιλογής τους
και να το παρουσιάσει στη ολομέλεια.  Με επιλογή τους οι μαθητές 
ασχοληθήκαν με τα αθλήματα της πετοσφαίρισης επί άμμου ή Beach 
Volley, τέννις στην παραλία ή Beach Tennis και parkour.

Πρόλογος



Στόχοι

Ειδικότερα οι στόχοι περιλαμβάνουν:

• Την γνωριμία φυσικής δραστηριότητας και σπορ.

• Την απόκτηση βασικών γνώσεων για την ασφαλή συμμετοχή                               
στις φυσικές δραστηριότητες.

• Την διερεύνηση των προϋποθέσεων (φυσική προετοιμασία και εξοπλισμού)                 
για την διεξαγωγή των δραστηριοτήτων.

• Την πλήρωση των ευρύτερων μαθησιακών, συνεργατικών και                    
μαθητοκεντρικών στόχων που θέτονται στο γυμνάσιο.



Προϋποθέσεις 
συμμετοχής σε 

φυσικές 
δραστηριότητες -

σπορ σε 
υπαίθριους 

χώρους στην πόλη

• Χριστίνα Κ.

• Δέσποινα Κ.

• Ναταλία Λ.

• Δημήτρης Λ.

• Αλεξάνδρα Μ.



Ο χρόνος είναι μία βασική προϋπόθεση για να ασκηθεί κανείς.
Ωστόσο, στη σημερινή εποχή ο χρόνος σπανίζει. Τόσο οι
ανήλικοι όσο και οι ενήλικοι δεν έχουν τον απαραίτητο
ελεύθερο χρόνο που χρειάζονται λόγω της πληθώρας των
υποχρεώσεων που τους κατακλύζουν καθημερινά. Αν
αφαιρέσουμε τις ώρες που ο κάθε άνθρωπος ασχολείται με τις
υποχρεώσεις του και καλύπτει τις ανάγκες του ο χρόνος που
απομένει είναι πολύ λίγος με αποτέλεσμα να μην έχει τον
επαρκή χρόνο για να αθληθεί ή να ασκηθεί.

ΧΡΟΝΟΣ



ΔΙΑΘΕΣΗ

Η διάθεση είναι άλλη μια βασική
προϋπόθεση για την άσκηση. Όμως οι
σύγχρονες συνθήκες της ζωής είναι
πολύ πιεστικές. Αυτό σημαίνει πως ο
άνθρωπος έχει πολύ λίγο χρόνο για
διασκέδαση και ξεκούραση
που αποτελούν βασικές ανάγκες του.
Συνεπώς, του δημιουργούνται πολλά
ψυχολογικά προβλήματα όπως το στρες
και το άγχος.





ΔΙΑΘΕΣΗ

• Το άγχος και το στρες είναι στενά
συνδεδεμένα με το σύμπτωμα της
κατάθλιψης.

• Συχνά το άτομο δεν θέλει να κάνει
τίποτα ακόμη και να εργαστεί.

• Αυτό σε συνδυασμό με την διαρκή
ύπαρξη ενός ωραρίου (λόγω των
πιεστικών ρυθμών ζωής) μπορεί να
οδηγήσει το άτομο να βλέπει την άσκηση
ως ένα είδος δουλείας ή καταναγκαστικής
υποχρέωσης και να την αντιπαθήσει.





Κατοχή του 
απαραίτητου 
εξοπλισμού





Κατοχή του 
απαραίτητου 
εξοπλισμού





Πρόσβαση 
στον 

κατάλληλο 
χώρο





Καιρικές 
Συνθήκες

Η άθληση σε ακραίες θερμοκρασίες επηρεάζει με διάφορους
τρόπους το σώμα.

• Όταν ασκούμαστε με πολύ ζέστη, το σώμα εξαντλείται πιο
εύκολα, καθώς αναγκάζεται να διοχετεύσει περισσότερο
αίμα στο δέρμα με αποτέλεσμα να λαμβάνουν λιγότερο οι
μύες οι οποίοι δεν οξυγονώνονται επαρκώς. Αυτό με τη
σειρά του αναγκάζει τους καρδιακούς παλμούς να
ανέβουν, ώστε να παρέχεται αίμα στο σώμα και τους μύες
σε πιο γρήγορους ρυθμούς.

• Ο οργανισμός μας εκκρίνει περισσότερο ιδρώτα, ώστε με
την εξάτμισή του να αποβάλλουμε από το σώμα μας την
περίσσεια θερμότητα και να διατηρήσουμε την
θερμοκρασία μας στους 37 βαθμούς Κελσίου.

• Αν υπάρχει πολύ υγρασία, η θερμοκρασία του σώματος
αυξάνεται ακόμα περισσότερο επειδή ο ιδρώτας δεν
εξατμίζεται εύκολα και παραμένει στο δέρμα μας.



Καιρικές Συνθήκες

• Αντίστοιχα, η άθληση σε ψυχρό κλίμα απαιτεί από το σώμα να δουλέψει πιο
σκληρά για να διατηρηθεί η θερμοκρασία του σταθερή. Για να γίνει αυτό,
απαιτείται ενέργεια, η οποία παρέχεται με τη διάσπαση γλυκογόνου, ενός
πολυσακχαρίτη, στους μύες. Στο γλυκογόνο κυρίως βρίσκεται η «αποθηκευμένη»
ενέργεια του σώματος και αποτελείται από χιλιάδες μόρια γλυκόζης που
λαμβάνουμε με την κατανάλωση θρεπτικών ουσιών.

• Επιπλέον, πρέπει να τονιστεί πως το σώμα απαιτεί εξίσου πολύ νερό με τις
υψηλές θερμοκρασίες, όταν εργάζεται στο ψύχος. Παρ’ όλα αυτά, το 40% της
δίψας δεν γίνεται εμφανές, διότι η χαμηλή θερμοκρασία ξεγελάει τον
οργανισμό.





Καιρικές 
Συνθήκες

Όσον αφορά στη θερμοκρασία, είναι αναγκαίο
να παρθούν ορισμένα μέτρα πρόληψης για την
άθληση σε ακραίες θερμοκρασίες. Όταν
επικρατεί πολύ ζέστη και υγρασία, η
θερμοκρασία του σώματος κατά την άθληση
μπορεί να ανέβει κατά πολύ, με πιθανό
αποτέλεσμα διάφορες παθήσεις όπως
θερμοπληξία. Σε τέτοιες συνθήκες, το άτομο
οφείλει να πίνει αρκετά υγρά και να ντύνεται
κατάλληλα, με ελαφριά ρούχα, να φορά
αντηλιακό και να αποφεύγει τον μεσημεριάτικο
ήλιο, όταν ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος.





Καιρικές 
Συνθήκες

• Αντίστοιχα, σε ιδιαίτερα χαμηλές
θερμοκρασίες, είναι συνετό το αθλούμενο
άτομο να φοράει στρώσεις ζεστών ρούχων, να
πίνει και πάλι αρκετά υγρά και να προστατεύει
τα αυτιά, τα χέρια και τα πόδια του.

• Πέρα από αυτό, ιδιαίτερη προσοχή
χρειάζεται όταν βρέχει (ή χιονίζει), καθώς οι
άνθρωποι είναι πιο επιρρεπείς σε ατυχήματα
λόγω το υγρού εδάφους. Θα χρειαστούν
παπούτσια με καλύτερη τριβή, στρώσεις ρούχα
για να διατηρείται η θερμοκρασία του
σώματος.





Πηγές

• Mayoclinic.org
(https://www.mayoclinic.org/healt
hy-lifestyle/fitness/in-
depth/fitness/art-
20045626, https://www.mayoclinic
.org/healthy-lifestyle/fitness/in-
depth/fitness/art-20045626)

• Runtastic.com
(https://www.runtastic.com/blog/e
n/running-in-bad-weather-tips/)

• froedtert.com
(https://www.froedtert.com/storie
s/how-cold-weather-affects-body-
during-exercise)

https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/fitness/in-depth/fitness/art-20045626
https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/fitness/in-depth/fitness/art-20045626
https://www.runtastic.com/blog/en/running-in-bad-weather-tips/
https://www.froedtert.com/stories/how-cold-weather-affects-body-during-exercise


ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ 

ΣΑΣ!!!



Σπορ σε υπαίθριους χώρους στην πόλη

Κουρκουλής Κυριάκος, Λίτος Κωνσταντίνος, Μαΐστρος Παναγιώτης, Μαρνέζης Αναστάσης,

Μουστάκης Παύλος, Μπαλάφας Αντώνης

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Σοφία Μποντού



Περιεχόμενα

• Μια προσπάθεια ορισμού του parkour

• Τι περιλαμβάνει και πού μπορεί να το εξασκεί κάποιος;

• Σύντομη ιστορική αναδρομή (+ από πού προκύπτει)

• Χαρακτηριστικά γνωρίσματα

• Κίνδυνοι και προληπτικά μέτρα

• Beach Volley

• Beach Tennis

Parkour



Μια προσπάθεια ορισμού του parkour

Είναι αρκετά δύσκολο να ορίσει κανείς τι 
ακριβώς είναι το parkour. Γνωστό και ως Τέχνη 
της Φυγής, είναι μία γαλλικής καταγωγής μη 
ανταγωνιστική σωματική και πνευματική τέχνη. 
Στόχος της τέχνης αυτής είναι η ταχύτατη και 
βέλτιστη δυνατή μετακίνηση από οποιοδήποτε 
σημείο του χώρου Α σε διαφορετικό σημείο Β, 
χρησιμοποιώντας μόνο τις ανθρώπινες 
σωματικές δυνατότητες. Οι μαθητές του
parkour ονομάζονται «traceurs» (τρασέρ) και οι 
μαθήτριες «traceuses» (τρασέζ).



Τι περιλαμβάνει και πού μπορεί να το εξασκεί κάποιος;

Στο parkour περιλαμβάνονται: η υπερπήδηση εμποδίων, φυσικών και τεχνητών, όπου ως εμπόδια μπορούν 
να θεωρηθούν τα πάντα, από βράχοι, ποτάμια, ή κλαδιά μέχρι τοίχοι, πεζούλια, ή κάγκελα. Ένας traceur 
καλλιεργεί την ικανότητα  εντοπισμού εναλλακτικών τρόπων κίνησης και πορείας, τους οποίους ενδέχεται να 
χρησιμοποιήσει τόσο στην καθημερινή του ζωή όσο και σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών. Γι’ αυτό το λόγο η 
κατηγοριοποίηση του parkour ως δραστηριότητα είναι δύσκολη, αφού κάποιοι το θεωρούν άθλημα ενώ 
κάποιοι πολεμική τέχνη. Πολλοί, ωστόσο, είναι ευχαριστημένοι με το να τοποθετούν το parkour στη δική του 
κατηγορία: «Το parkour είναι parkour» Το parkour δεν γίνεται σε ειδικούς χώρους, παρόλο που έχουν γίνει 
προσπάθειες για τον σκοπό αυτό. μπορεί να ασκείται σε αστικές , αλλά και σε αγροτικές περιοχές.



Μια σύντομη ιστορική αναδρομή

Το parkour καθιερώθηκε από το David Belle 
(Νταβίντ Μπελ) τη δεκαετία του ‘80, και ως 
γενέτειρά του θεωρείται η Lisses, ένα προάστιο 
του Παρισίου της Γαλλίας. Εμπνευστής του 
parkour, ωστόσο, είναι ο Βιετναμέζικης 
καταγωγής Raymond Belle, στρατιώτης, 
πυροσβέστης, μαθητής της Méthode Naturelle, 
και πατέρας και μέντορας του David Belle. Ο 
όρος parkour προκύπτει από το Parcours du 
Combattant, ένα είδος στρατιωτικού 
αγωνίσματος δρόμου μετ’ εμποδίων. Ο Hubert 
Koundé, φίλος του David Belle, είχε την ιδέα 
να δανειστούν τη λέξη parcours (που σημαίνει 
διαδρομή), να αντικαταστήσουν το γράμμα «c» 
με «k» για να υποδηλώνει μαχητικότητα, και να 
αφαιρέσουν το άηχο «s», γιατί ήταν αντίθετο με 
τη φιλοσοφία του parkour περί ελάχιστης 
κατανάλωσης ενέργειας.



Χαρακτηριστικά γνωρίσματα

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του parkour είναι η αποδοτικότητα. Οι αθλητές του parkour δεν κινούνται 
μόνο όσο πιο γρήγορα μπορούν, αλλά με την όσο το δυνατόν πιο ευθεία και αποτελεσματική διαδρομή, κάτι 
που δίνει έμφαση σε μια ελευθερία της κίνησης, όπως είναι τα ακροβατικά. Ακόμη, σχετικά με την 
αποδοτικότητα, σημαντική είναι η αποφυγή τραυματισμών, άμεσο ή μακροπρόθεσμο κομμάτι του, γιατί 
ανεπίσημο ρητό του parkour είναι το «être et durer», δηλαδή «είναι και διαρκείν». Η εξάσκηση πρέπει να 
τελείται έτσι, ώστε να μην υπάρχουν τραυματισμοί και καταπόνηση του σώματος, κυρίως των αρθρώσεων.



Κίνδυνοι και προληπτικά μέτρα

Το πόσο επικίνδυνο είναι εξαρτάται κατά 
μέγιστο βαθμό άμεσα από τον ίδιο τον 
traceur. Αν προχωρεί κανείς υπομονετικά, 
μεθοδικά, και πειθαρχημένα, οι 
πιθανότητες ατυχήματος μειώνονται 
δραματικά. Οι μικροτραυματισμοί στο 
parkour (μελανιές, γρατσουνιές, γδαρσίματα, 
κτλ.) είναι εξαιρετικά συχνοί. Το αν 
τραυματιστείς εξαρτάται κυρίως από εσένα 
τον ίδιο, όχι από το αν σε χτυπήσει ένας 
αμυντικός με υπερβάλλοντα ζήλο. Ο λόγος 
που πολλοί νέοι τραυματίζονται συχνά είναι 
προφανείς. Βιάζονται υπερβολικά να 
βελτιωθούν, και καταλήγουν με 
τραυματισμούς. Γι’ αυτό οι traceurs, 
εξασκούνται και στα rolls, ώστε να 
ελαχιστοποιούν τη ζημιά των πτώσεών 
τους.



Beach Volley

Το Beach Volley είναι από τα πιο επιτυχημένα, δημοφιλή, ανταγωνιστικά και ψυχαγωγικά αθλήματα στον 
κόσμο. Είναι γρήγορο, συναρπαστικό και η δράση είναι εκρηκτική. Αποτελείται από αρκετά σημαντικά 
στοιχεία, των οποίων οι αλληλεπιδράσεις το καθιστούν μοναδικό ανάμεσα στα αθλήματα.

Το Beach Volley όμως αποτελεί μοναδική περίπτωση ανάμεσα στα άλλα αθλήματα που χρησιμοποιούν φιλέ, με 
την έννοια ότι η μπάλα βρίσκεται συνεχώς εν πτήση – μια ιπτάμενη μπάλα – και στο ότι επιτρέπει σε κάθε 
ομάδα τη δυνατότητα να πασάρει μεταξύ της προτού επιστρέψει τη μπάλα στους αντίπαλους.

Υπάρχουν 2 ομάδες των δύο ατόμων τοποθετημένες στην κάθε πλευρά του φιλέ που χωρίζει το γήπεδο, και
χτυπούν την μπάλα του βόλεϊ ώστε να περάσει πάνω από το φιλέ ,στην αντίπαλη πλευρά του γηπέδου. Ο
αγώνας αρχίζει με το σερβίς, το χτύπημα δηλαδή του αθλητή ώστε να στείλει την μπάλα πάνω από το φιλέ 
στην περιοχή της αντίπαλης ομάδας.



Beach Volley

Η κάθε ομάδα έχει στη διάθεσή της τρία 
χτυπήματα για να επιστρέψει τη μπάλα 
(συμπεριλαμβανομένης της επαφής στο 
μπλοκ). Στο άθλημα του Beach Volley, η 
ομάδα που κερδίζει το ράλι σκοράρει 
έναν πόντο (Σύστημα Συνεχούς 
Καταγραφής Πόντων). Όταν η ομάδα που 
υποδέχεται κερδίζει το ράλι, σκοράρει 
έναν πόντο και το δικαίωμα να σερβίρει. 
Ο παίκτης που σερβίρει θα πρέπει να 
εναλλάσσεται κάθε φορά που συμβαίνει 
αυτό.



Beach Volley

Η μπάλα είναι σφαιρική, φτιαγμένη από υλικό (δέρμα ή συνθετικό δέρμα ή κάτι παρόμοιο) το οποίο να είναι 
κατάλληλο για άσχημες καιρικές συνθήκες. Στη μπάλα του Beach Volley χρησιμοποιούνται φωτεινά χρώματα 
όπως πορτοκαλί και κίτρινο και έχει βάρος κοντά στα γραμμάρια. Η δεύτερη επαφή από τον παίκτη δεν πρέπει 
να γίνεται υποχρεωτικά με «μανσέτα», γίνεται και με δάχτυλα υπό συγκεκριμένους κανόνες.



Beach Tennis

Το Beach Tennis είναι ένα παιχνίδι που συνδυάζει 
στοιχεία τένις και βόλεϊ και παίζεται σε μια παραλία. 
Το τένις στην παραλία ασκείται σε περισσότερες από 50 
χώρες και παίζουν πάνω από μισό εκατομμύριο άνθρωποι 
σε όλο τον κόσμο, έχοντας τη μεγαλύτερη 
δημοσιότητα του στην Ιταλία, τη Βραζιλία και την 
Ισπανία.

Το τένις στην παραλία αποτελεί εξαιρετική αερόβια 
προπόνηση με χαμηλή πίεση στα γόνατα και τις 
αρθρώσεις λόγω της άσκησης στην άμμο. Παρόμοιο με 
το παραδοσιακό τένις, το τένις στην παραλία διατηρεί 
τους περισσότερους κανόνες και το σκορ του τένις 
(15/30/40), με τη μόνη διαφορά ότι στο 40 - 40 δεν 
υπάρχει πλεονέκτημα (advantage) και ο παίκτης που 
σερβίρει έχει δικαίωμα για ένα μόνο σερβίς.

Οι κατηγορίες των αγώνων είναι οι εξής: διπλά ανδρών, 
διπλά γυναικών και μικτά διπλά (άνδρας – γυναίκα).



Beach Tennis

Οι πόντοι ξεκινούν με σερβίς και τελειώνουν όταν η μπάλα αγγίζει το έδαφος, αναγκάζοντας τους παίκτες 
να βουτήξουν για να φτάσουν σε δύσκολα παιχνίδια, παρόμοια με το βόλεϊ. Όπως και με το τένις, ο στόχος 
είναι να επιστρέψουν οι αθλητές την μπάλα με ένα μόνο χτύπημα έτσι ώστε να φτάσει στην αντίπαλη 
πλευρά του διχτυού.



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!!!



Πηγές

• Παρκούρ - Βικιπαίδεια (wikipedia.org)

• Τι είναι τα Parkour – Freerunning; – Parkour.GR

• Γενικές Πληροφορίες - Κανονισμοί | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (volleyball.gr)

• Μπιτς βόλεϊ - Βικιπαίδεια (wikipedia.org)

• Επίσημοι Kανονισμοί Beach Volley

• ITF Beach Tennis Tour | ITF (itftennis.com)

• Ιστορία του Beach Tennis / beachtennis.gr

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%81
https://parkour.gr/what-is-parkour-freerunning/
http://www.volleyball.gr/beach-volley/plhrofories/genikes-plhrofories-kanonismoi
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%82_%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CF%8A
http://dide.lef.sch.gr/grfa/wp/wp-content/uploads/2013/07/%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%99-%CE%9C%CE%A0%CE%99%CE%A4%CE%A3-%CE%92%CE%9F%CE%9B%CE%95%CE%A5.pdf?1b79d3
https://www.itftennis.com/en/itf-tours/beach-tennis-tour/
http://www.beachtennis.gr/el/page.php?id=1


ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β:
Θέμα: «Σπορ σε υπαίθριους χώρους
στη πόλη: παραθαλάσσιες περιοχές, 
άλση, αθλητικά πάρκα».

Αθλήματα που θα ασχοληθούμε
και θα παρουσιάσουμε:

❖ Beach volley

❖ Beach tenis

❖ Parkour

Καρεκλάς Κωνσταντίνος
Κοντολάτη Μάγδα

Λάσχου Τσιπώρη Βεατρίκη
Μπίφσα Έλενα

Μπορμπόλης Ηλίας

Γ2



Beach volleyball



Τι είναι; -
Βασικοί κανόνες
• Το Beach volleyball, στα 

ελληνικά πετοσφαίριση επί άμμου, είναι 
ένα Ολυμπιακό ομαδικό άθλημα που παίζεται 
στην άμμο. Υπάρχουν 2 ομάδες των δύο 
ατόμων τοποθετημένες στην κάθε πλευρά του 
φιλέ που χωρίζει το γήπεδο και χτυπούν την 
μπάλα του βόλεϊ ώστε να περάσει πάνω από το 
φιλέ στην αντίπαλη πλευρά του γηπέδου. Ο 
αγώνας αρχίζει με το σερβίς, το χτύπημα 
δηλαδή του αθλητή ώστε να στείλει την μπάλα 
πάνω από το φιλέ στην περιοχή της αντίπαλης 
ομάδας.



Η μπάλα

•Η μπάλα είναι φτιαγμένη από δέρμα ή
συνθετικό δέρμα το οποίο δε πρέπει να
απορροφά υγρασία και να είναι κατάλληλη για
εξωτερικές συνθήκες αφού οι αγώνες μπορεί να
παίζονται με βροχή.

•Στη μπάλα του μπιτς βόλεϊ χρησιμοποιούνται
φωτεινά χρώματα όπως πορτοκαλί και κίτρινο.
Το βάρος της κυμαίνεται από 260-280
γραμμάρια. Η δεύτερη επαφή από τον παίκτη
δεν πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά με
«μανσέτα», γίνεται και με δάχτυλα με
συγκεκριμένους κανόνες.



Προέλευση

•Το beach volley εμφανίστηκε για πρώτη φορά στις 
αρχές της δεκαετίας του 1920 στη Σάντα Μόνικα της 
Καλιφόρνιας. Στη συνέχεια, αυτό που ξεκίνησε ως μία 
απλή οικογενειακή διασκέδαση έγινε ένα άθλημα που 
εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλο τον κόσμο. Μέχρι το 
1930, το παιχνίδι είχε φτάσει σε χώρες όπως η 
Τσεχοσλοβακία, η Λετονία και η Βουλγαρία.

•Είναι ενδιαφέρον ότι το beach volley ξεκίνησε στις 
Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 
του 1930, ίσως ως ελαφριά ανακούφιση από τη 
Μεγάλη Ύφεση. Το πρώτο επίσημο τουρνουά δύο 
ατόμων πραγματοποιήθηκε το 1947 και το πρώτο 
κύκλωμα μπιτς βόλεϊ, με τη συμμετοχή εκατοντάδων 
παικτών και πέντε παραλιών της Καλιφόρνια, 
ξεκίνησε τη δεκαετία του 1950.



Κανόνες



Κανόνες Σερβίς

Κάθε παίκτης έχει μια προσπάθεια για ένα 
επιτυχημένο σερβίς. Ένα έγκυρο σερβίς πρέπει να 

εκτελείται πίσω από την πίσω γραμμή της ζώνης του 
σερβίς. Επιτρέπονται τα underhand και τα overhand

σερβίς.

Ο ίδιος παίκτης συνεχίζει έως ότου η ομάδα τους 
χάσει έναν βαθμό. Από την άλλη πλευρά, η ομάδα 

υποδοχής αποκτά το δικαίωμα να κάνει σερβίς αφού 
κερδίσει ένα ράλι από το σερβίς της άλλης ομάδας. 
Οι παίκτες εναλλάσσουν επίσης το σερβίς μετά από 

κάθε στροφή, αλλά δεν χρειάζεται να εναλλάσσονται 
αφού κερδίσουν το σερβίς της άλλης ομάδας. Έτσι οι 

παίκτες μπορούν να αλλάξουν θέση όποτε θέλουν.

Ο παίκτης που δέχεται την μπάλα δεν μπορεί να 
χρησιμοποιεί δάχτυλα όταν λαμβάνει σερβίς.



•Η ομάδα που εξυπηρετεί σκοράρει όταν είναι σε θέση να
προσγειώσει την μπάλα στην πλευρά της άλλης ομάδας του
γηπέδου ή η ομάδα που δέχεται κάνει λάθος. Αυτά τα
σφάλματα περιλαμβάνουν το χτύπημα της μπάλας εκτός
ορίων και όταν αγγίζει ή φτάνει ο παίκτης πάνω από το
δίχτυ. Το πέρασμα κάτω από το δίχτυ θεωρείται σφάλμα
μόνο εάν παρεμβαίνει στο παιχνίδι της άλλης ομάδας.

•Η ομάδα υποδοχής σημειώνει έναν βαθμό εάν η ομάδα
που σερβίρει αποτύχει να σερβίρει ή επιστρέψει την μπάλα
στο πλευρό του γηπέδου. Η ομάδα υποδοχής έχει επίσης το
δικαίωμα να σερβίρει αφού κερδίσει έναν βαθμό από το
σερβίς της άλλης ομάδας.

•Οι παίκτες δεν έχουν καθορισμένες θέσεις.
Δηλαδή μπορούν να κινούνται ελεύθερα στο πλευρό του
γηπέδου.

•Οι μπάλες που αγγίζουν τις οριακές γραμμές θεωρούνται
"in". Η μπάλα μπορεί επίσης να αγγίξει το δίχτυ κατά τη
διάρκεια ενός σερβίς ή κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού,
αρκεί να προσγειωθεί στην πλευρά της άλλης ομάδας του
γηπέδου.



Ώρα και διαλείμματα-Διαιτητές
•Υπάρχει ένα διάλειμμα 60 δευτ. μετά από κάθε σετ του παιχνιδιού και ταυτόχρονα οι 
ομάδες αλλάζουν πλευρές. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων σετ, οι ομάδες 
εναλλάσσονται μετά από κάθε 7 βαθμούς. Στο 3ο σετ, οι ομάδες αλλάζουν μετά από κάθε 5 
πόντους.

•Επιτρέπεται στις ομάδες ένα διάλειμμα 30 δευτ σε κάθε σετ. Στα επίσημα παιχνίδια FIVB, 
οι ομάδες έχουν επίσης δύο τεχνικά διαλείμματα κατά τη διάρκεια του 1ου και του 2ου σετ 
όταν το άθροισμα των πόντων που σημειώνεται φτάνει τους 21 πόντους.

•Σε περίπτωση τραυματισμού, κάθε παίκτης έχει μέγιστο χρόνο ανάκαμψης 5 λεπτών μία 
φορά ανά αγώνα. Εάν ο παίκτης δεν μπορεί να συνεχίσει, η ομάδα του κηρύσσεται ατελής 
και η ομάδα αναγκάζεται να χάσει τον αγώνα.

•Οι κανόνες του beach volley εποπτεύονται από μια ομάδα, που συμπεριλαμβάνει τον 1ο 
διαιτητή, τον 2ο διαιτητή, τον σκόρερ, τον βοηθό του σκόρερ και τους δύο κριτές. Ο πρώτος 
διαιτητής είναι η υψηλότερη "αρχή" κατά τη διάρκεια ενός αγώνα και μπορεί να 
παρακάμψει τις αποφάσεις των άλλων.



Beach tennis-Τένις στην Παραλία



Γενικότερα...

• Το τένις στην παραλία ασκείται σε
περισσότερες από 50 χώρες και παίζουν
πάνω από μισό εκατομμύριο άνθρωποι σε
όλο τον κόσμο, έχοντας τη μεγαλύτερη
δημοτικότητά του στην Ιταλία, τη Βραζιλία
και την Ισπανία.

• Προσφέρει μια εξαιρετική προπόνηση για
την καρδιά, είναι ένα αεροβικό άθλημα,
αλλά έχει μικρό αντίκτυπο στα γόνατα και
τις αρθρώσεις λόγω της άσκησης στην άμμο.
Παρόμοιο με το παραδοσιακό τένις, το τένις
στην παραλία διατηρεί τους περισσότερους
κανόνες και το τρόπο βαθμολογίας του τένις
(15/30/40). Έγιναν, βέβαια, τροποποιήσεις
για να προσαρμοστούν οι κινήσεις γύρω από
το γήπεδο στην άμμο και για τον
γρηγορότερο ρυθμό του παιχνιδιού.



Βασικοί Κανόνες
•Η μπάλα δεν μπορεί να αγγίξει το έδαφος. Ως εκ 
τούτου, το άθλημα παίζεται εξ ολοκλήρου με βόλεϊ. 
Λόγω αυτού του κανόνα, το τένις στην 
παραλία δημιουργεί ένα γρήγορο, έντονο και 
συναρπαστικό παιχνίδι.

•Οι πόντοι ξεκινούν με ένα σερβίς και τελειώνουν 
όταν η μπάλα αγγίζει το έδαφος, αναγκάζοντας τους 
παίκτες να βουτήξουν για να φτάσουν σε δύσκολα 
σημεία, παρόμοια με το βόλεϊ. Όπως και με το 
κλασικό τένις, ο στόχος είναι να επιστρέψει η μία 
ομάδα, την μπάλα με ένα μόνο χτύπημα έτσι ώστε να 
φτάσει στην αντίπαλη πλευρά του.

•Το άθλημα χρησιμοποιεί μια μπάλα με τένις υπό 
πίεση για να κάνει μεγαλύτερες ράλι, καθώς θα 
ταξιδεύει πιο αργά στον αέρα από μια 
κανονική μπάλα του τένις.

•Παίζεται (συνήθως) από ομάδες δύο ατόμων σε ένα 
γήπεδο beach volley με δίχτυ ύψους 5 ποδιών 7 
ιντσών.



Προέλευση
•Το τένις στην παραλία εμφανίστηκε στην Ιταλία στις αρχές 
της δεκαετίας του 1970 όταν παίκτες τένις σε διακοπές στο 
Lido degli Estensi (Ferrara) αποφάσισαν να δοκιμάσουν το 
τένις με ρακέτες τένις χρησιμοποιώντας τα υπάρχοντα δίχτυα 
βόλεϊ που είχαν ήδη εγκατασταθεί. 

•Το 1976 παίχτηκε για πρώτη φορά, με τους κανόνες όπως 
τους γνωρίζουμε σήμερα, στην Torredembarra της Ισπανίας. 
Εκεί έγινε το πρώτο πρωτάθλημα το 1978 και από τότε 
λαμβάνει χώρα στην ίδια παραλία κάθε χρόνο. 

•Σιγά σιγά το άθλημα εξαπλώθηκε στις παραλίες κατά μήκος 
των ακτών της Ιταλίας. Εκτιμάται ότι σήμερα υπάρχουν 
περισσότερα από 1.600 δίχτυα τένις στην παραλία κατά μήκος 
της ακτής της Ιταλίας και αυτός ο αριθμός δεν περιλαμβάνει 
τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό υπαίθριων και εσωτερικών 
γηπέδων.

•Άρχισε να εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο στις αρχές της 
δεκαετίας του 2000, αλλά γρήγορα κέρδισε δημοτικότητα σε 
παράκτιες περιοχές σε όλο τον κόσμο. Έχει καταγραφεί ότι 
παίζεται σε περισσότερες από 53 χώρες σε όλο τον κόσμο.



Βαθμολογία-Σετς•Ο τρόπος με τον οποίο διατηρείται το σκορ στο τένις παραλίας είναι
αρκετά παρόμοιος με αυτόν του τένις, με μερικές εξαιρέσεις, για
παράδειγμα, το άθλημα χρησιμοποιεί ένα σύστημα χωρίς πλεονεκτήματα
μετά από 40 πόντους.

•Σε έναν αγώνα παίζονται συνήθως έως και 7 (ή 9) παιχνίδια ή το πολύ τρία
σετ. Στο τελευταίο, ένας παίκτης ή ομάδα πρέπει να κερδίσει τουλάχιστον
δύο σετ για να κηρυχθεί νικητής.

•Εάν ο αγώνας παιχτεί στα τρία σετ, η πρώτη ομάδα / παίκτης που θα
κερδίσει έξι παιχνίδια θα κερδίσει το σετ, αρκεί ο παίκτης ή η ομάδα να
προηγείται από τουλάχιστον δύο παιχνίδια.

•Εάν το σκορ είναι ισοδύναμο με 5-5, το σετ θα φτάσει έως και 7 παιχνίδια.

•Εάν το σκορ ισοσταθμιστεί σε έξι παιχνίδια, τότε παίζεται ισοπαλία έξι
πόντων.

•Εάν ο αγώνας παιχτεί μέχρι τα πρώτα 7 (ή 9) παιχνίδια, ο νικητής
αποφασίζεται από την πλευρά που κερδίζει 7 (ή 9) παιχνίδια, και αυτό
οδηγεί σε τουλάχιστον 2 παιχνίδια. Αν όμως το σκορ είναι 6 (ή 8) παιχνίδια,
τότε παίζεται ισοπαλία.



Παιχνίδια-
Πώς κερδίζουμε πόντους;

Ακριβώς όπως το τένις, το σκορ ενός παιχνιδιού πηγαίνει 0, 15,
30, 40 και το παιχνίδι.

Ένας βαθμός απονέμεται σε έναν παίκτη/ομάδα εάν συμβεί
κάποιο από τα ακόλουθα:

• Η μπάλα αγγίξει το γήπεδο των αντιπάλων.

• Η αντίπαλη ομάδα χτυπήσει την μπάλα έξω από τα όρια του
γηπέδου.

• Οι αντίπαλοι χτυπήσουν την μπάλα στο δίχτυ ή/και μετά.
(Εάν η μπάλα χτυπήσει το δίχτυ και περάσει, η μπάλα
θεωρείται στο παιχνίδι.)

• Εάν η αντίπαλη ομάδα/παίκτης αποσπάσει σκόπιμα την άλλη
ομάδα/παίκτη , ενώ χτυπάει την μπάλα.

• Εάν ένας παίκτης/ομάδα χτυπήσει την μπάλα στο δίχτυ και η
μπάλα περάσει στην άλλη πλευρά και αγγίξει το έδαφος
εντός των ορίων του γηπέδου.

• Απαγορεύεται σε έναν παίκτη να χτυπήσει την μπάλα ενώ
βρίσκεται στο γήπεδο του αντιπάλου.



Σερβίς- Αλλαγή πλευρών-
Επανάληψη

•Μετά το τέλος κάθε παιχνιδιού, αυτός που λάμβανε γίνεται ο παίκτης 
που κάνει το σέρβις και αντίστροφα. Οι συμπαίκτες δεν επιτρέπεται να 
εναλλάσσουν σερβίς στο ίδιο παιχνίδι.

•Ο παίκτης του σερβίς δεν πρέπει να αγγίζει τις γραμμές ενώ 
σερβίρει.

•Στο σερβίς χάνει τον πόντο ο παίκτης/ομάδα εάν χτυπήσει την μπάλα 
έξω, στο δίχτυ ή στη θέση.

•Στο τέλος του πρώτου, τρίτου και μετά από κάθε "περίεργο" παιχνίδι, 
οι παίκτες πρέπει να αλλάξουν πλευρές. Επίσης, πρέπει να αλλάξουν 
πλευρές μετά το τέλος κάθε σετ, αρκεί ο συνολικός αριθμός 
παιχνιδιών να είναι μονός αριθμός. Όταν παίζεται ισοπαλία, οι παίκτες 
πρέπει να αλλάζουν τα άκρα μετά το πρώτο πόντο και, στη συνέχεια, 
μετά από κάθε τέσσερις πόντους.

Μια επανάληψη, που σημαίνει ότι ο πόντος πρέπει να επαναληφθεί, 
μπορεί να κληθεί υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

• Εάν η μπάλα έχει υποστεί ζημιά κατά τη διάρκεια ενός αγώνα.

• Όταν ένα μέλος της πλευράς που λαμβάνει δεν είναι έτοιμο όταν 
σερβίρεται η μπάλα.

• Εάν μία από τις γραμμές του γηπέδου είναι σπασμένη ή μη 
προσκολλημένη κατά τη διάρκεια του πόντου.



Εξοπλισμός - Ρακέτες 
και Μπαλάκια
•Αρχικά, οι παίκτες είχαν τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν μπάλες με πράσινη κουκκίδα (στάδιο 1), 
αλλά σήμερα προτιμώνται οι μπάλες του σταδίου 2 
(πορτοκαλί) κυρίως λόγω της χαμηλότερης συμπίεσής 
τους, η οποία επιτρέπει μεγαλύτερες συγκεντρώσεις.

•Η προτεινόμενη ρακέτα για τένις στην παραλία θα 
πρέπει να έχει μέγιστο μήκος 21,65 ίντσες (55 cm).

•Ομοίως, το μέγιστο πλάτος της ρακέτας πρέπει να είναι 
11,8 ίντσες (30 cm).

•Εκτός αυτού, η ρακέτα πρέπει να έχει μια επίπεδη, αλλά 
διάτρητη (μικρές τρύπες), επιφάνεια χωρίς χορδές.

•Οι παίκτες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν 
περισσότερες από μία ρακέτες ταυτόχρονα. Οι παίκτες 
επιτρέπεται να αλλάζουν τα χαρακτηριστικά παιχνιδιού 
των ρακετών τους, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, 
εκτός εάν απαγορεύεται από τους διοργανωτές του 
τουρνουά.



Parkour



Τι είναι ;

•Το παρκούρ (parkour), γνωστό και ως Τέχνη της 
Κίνησης, είναι μια γαλλικής καταγωγής μη-
ανταγωνιστική σωματική και πνευματική τέχνη 
που έχει ως στόχο την ταχύτατη και βέλτιστη 
δυνατή μετακίνηση από οποιοδήποτε σημείο του 
χώρου Α σε διαφορετικό σημείο Β, 
χρησιμοποιώντας μόνο τις ανθρώπινες σωματικές 
ικανότητες. Οι μαθητές του παρκούρ
ονομάζονται traceurs (τρασέρ) και οι 
μαθήτριες traceuses (τρασέζ).

•Προερχόμενο από την στρατιωτική εκπαίδευση 
εμποδίων και από τις πολεμικές τέχνες, το parkour
περιλαμβάνει τρέξιμο, αναρρίχηση, ταλάντευση, 
θησαυροφυλάκιο, άλμα, πλυομετρία, κύλιση και 
τετράπλευρη κίνηση - και οτιδήποτε είναι 
κατάλληλο για την κατάσταση.



Προέλευση

Το παρκούρ καθιερώθηκε από το David Belle (Νταβίντ Μπελ) τη δεκαετία του '80, και ως γενέτειρά του 
θεωρείται η Lisses, ένα προάστιο του Παρισίου της Γαλλίας. Εμπνευστής του παρκούρ, ωστόσο, είναι ο 
Βιετναμέζικης καταγωγής Raymond Belle στρατιώτης, πυροσβέστης, μαθητής της Méthode Naturelle και 
θεωρείται πατέρας και μέντορας του David Belle. Ο όρος παρκούρ προκύπτει από το Parcours du 
Combattant, ένα είδος στρατιωτικού αγωνίσματος δρόμου μετ' εμποδίων. Ο Hubert Koundé, φίλος του 
David Belle, είχε την ιδέα να δανειστούν τη λέξη parcours (διαδρομή), να αντικαταστήσουν το γράμμα "c" με 
"k" για να υποδηλώνει μαχητικότητα και να αφαιρέσουν το άηχο "s", γιατί ήταν αντίθετο με τη φιλοσοφία 
του παρκούρ περί ελάχιστης κατανάλωσης ενέργειας



Ορολογία Τεχνικών
Η κίνηση του παρκούρ είναι πολυσύνθετη, αλλά στηρίζεται σε κάποιες θεμελιώδεις κινήσεις ή κατηγορίες κινήσεων, από τις 
οποίες πηγάζονται όλες οι δευτερεύουσες. Αυτές είναι οι παρακάτω:

• Franchissement (Διασταύρωση): Πέρασμα ανάμεσα από δύο εμπόδια, συνήθως οριζόντια.

• Lâché (Απελευθέρωση): Απελευθέρωση των χεριών από (οριζόντιο) εμπόδιο, είτε για να πιαστεί ο traceur από κάποιο 
άλλο είτε για να προσγειωθεί στο έδαφος.

• Passe Muraille (Υπερπήδηση Τοίχου): Σκαρφάλωμα και ανάβαση ή υπερπήδηση ενός τοίχου.

• Passement (Πέρασμα): Πέρασμα πάνω από εμπόδιο, συνήθως με τη βοήθεια των χεριών.

• Planche (Ανάβαση): Ανάβαση οριζοντίου εμποδίου με τη χρήση των χεριών μόνο.

• Roulade (Κυβίστηση): Κυβίστηση, η οποία χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της οριζόντιας διανυσματικής ταχύτητας 
μετά από διαγώνια προσγείωση.

• Saut des Bras (Άλμα Χειρών): Άλμα όπου ο traceur πιάνεται από κάποιο (οριζόντιο) εμπόδιο, συνήθως την κορυφή ενός 
τοίχου, με τα πόδια ενάντια σε αυτό.

• Saut de Détente (Χαλαρό Άλμα): Άλμα απόστασης.

• Saut de Fond (Πτώση): Άλμα από υψηλότερο επίπεδο προς χαμηλότερο επίπεδο.

• Saut de Précision (Άλμα Ακρίβειας): Άλμα προς συγκεκριμένο σημείο, όπου ο traceur πρέπει να διατηρήσει την 
ισορροπία του μετά την προσγείωση.

• Tic-Tac (Τικ-Τακ): Άλμα όπου ένα αντικείμενο λειτουργεί ως πάτημα για την υπερπήδηση εμποδίου ή κάλυψη απόστασης.



Κίνδυνοι: τραυματισμοί 
και θάνατοι

• Το πόσο επικίνδυνο είναι εξαρτάται κατά 
μέγιστο βαθμό άμεσα από τον ίδιο τον 
traceur. Αν προχωρεί κανείς υπομονετικά, 
μεθοδικά και πειθαρχημένα, οι πιθανότητες 
ατυχήματος μειώνονται δραματικά. 

• Οι μικροτραυματισμοί στο παρκούρ
(μελανιές, γρατσουνιές, γδαρσίματα, κτλ) 
είναι εξαιρετικά συχνοί, αλλά το πιο 
σημαντικό είναι ότι το αν τραυματιστείς 
εξαρτάται κυρίως από εσένα τον ίδιο, όχι από 
το αν σε χτυπήσει ένας αμυντικός με 
υπερβάλλοντα ζήλο. 

• Ο λόγος που πολλοί νέοι τραυματίζονται 
συχνά είναι προφανείς. Βιάζονται υπερβολικά 
να βελτιωθούν, και καταλήγουν με 
τραυματισμούς. Γι'αυτό οι traceurs, 
εξασκούνται και στα rolls ώστε να 
ελαχιστοποιούν τη ζημιά των πτώσεών τους.

• Στις 30 Οκτώβρη 2014 σημειώθηκε θάνατος 
13χρονου στην Θεσσαλονίκη όταν έπεσε στο 
κενό σε φωταγωγό από τον 7ο όροφο, 
επιχειρώντας να κάνει παρκούρ πηδώντας 
ανάμεσα ταράτσες πολυκατοικιών.



Φιλοσοφία του 
Παρκούρ

Ένα μεγάλο μέρος του παρκούρ χαρακτηρίζεται από το ρητό "être et 
durer" που μεταφράζεται κυριολεκτικά σε "είναι και διαρκείν". Αυτό 
σημαίνει ότι η κίνηση ενός traceur δεν πρέπει να είναι 
αποτελεσματική μόνο ως προς τον άμεσο στόχο του, δηλαδή τη 
μεταφορά από το σημείο Α στο Β, αλλά και ως προς τη "διάρκεια 
ζωής" του traceur. Η εξάσκηση πρέπει να τελείται έτσι, ώστε να μην 
υπάρχουν τραυματισμοί και καταπόνηση του σώματος, κυρίως των 
αρθρώσεων. Ένα άλλο μέρος του παρκούρ χαρακτηρίζεται από την 
ανάπτυξη της ικανότητας να βρίσκει κανείς (εναλλακτικές) λύσεις στα 
προβλήματα και τα εμπόδια της καθημερινής του ζωής.

Συγκεκριμένα, ο Andi Kalteis, Αυστριακός traceur με εκτεταμένη 
εμπειρία, δηλώνει στο ντοκυμαντέρ Parkour Journeys:

• "Όταν αρχίσεις να κινείσαι με το δικό σου προσωπικό τρόπο, τότε 
θα συνειδητοποιήσεις πώς το παρκούρ αλλάζει και άλλα πράγματα 
στη ζωή σου. Βλέπεις ότι προσεγγίζεις προβλήματα - για 
παράδειγμα, στη δουλειά σου - διαφορετικά, επειδή έχεις 
εξασκηθεί στο να υπερπηδάς εμπόδια με το βέλτιστο τρόπο. [...] 
Αυτό σε κάποιους έρχεται νωρίς, σε κάποιους έρχεται αργά. [...] 
Πλέον, δε λέω 'κάνω παρκούρ', αλλά 'ζω παρκούρ', γιατί η 
φιλοσοφία του έχει γίνει ζωή μου, ο τρόπος με τον οποίο κάνω τα 
πάντα."



Πηγές
• https://thesportsedu.com/the-rules-of-beach-volleyball/

• https://www.fivb.com/en/beachvolleyball/thegame_bvb_glossary/officialrulesofthegames

• https://www.olympic.org/beach-volleyball

• https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%82_%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CF%8A

• https://www.sportsver.com/rules-of-beach-tennis-a-complete-guide/

• https://en.wikipedia.org/wiki/Beach_tennis

• http://www.tennisballmanufacturers.com/portfolio-item/kids-beach-tennis-ball/

• https://images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=AwrEzNTfWWJgIzQAezeJzbkF;_ylu=c2VjA3NlYXJjaARzbGsDYnV0dG9u;_ylc=X1MDOTYwNjI4NTcEX3IDMgRhY3RuA2NsawRjc3JjcHZpZANJVExGSGpFd0xq
SWI5SVVPV2NlRnJnYmJNVGMyTGdBQUFBQzMzVU9pBGZyA21jYWZlZQRmcjIDc2EtZ3AEZ3ByaWQDR2lnZm50ZXNRTWlMckVjWkk5endlQQRuX3N1Z2cDMTAEb3JpZ2luA2ltYWdlcy5zZWFyY2gueWFob28uY29t
BHBvcwMyBHBxc3RyA1BhcmtvBHBxc3RybAM1BHFzdHJsAzcEcXVlcnkDcGFya291cgR0X3N0bXADMTYxNzA1ODI5OQ--?p=parkour&fr=mcafee&fr2=sa-gp-images.search&ei=UTF-
8&n=60&x=wrt&guce_referrer=aHR0cHM6Ly9pbWFnZXMuc2VhcmNoLnlhaG9vLmNvbS9zZWFyY2gvaW1hZ2VzO195bHQ9QXdySjdKN2JXV0pnOWNrQXJJaFhOeW9BO195bHU9WTI5c2J3TmlaakVFY0c5ekF6R
UVkblJwWkFNRWMyVmpBM0JwZG5NLT9wPSVDRSVBMCVDRSVCMSVDRiU4MSVDRSVCQSVDRSVCRiVDRiU4NSVDRiU4MSZmcjI9cGl2LXdlYiZmcj1tY2FmZWUmX2d1Y19jb25zZW50X3NraXA9MTYxNzA1ODMw
MQ&guce_referrer_sig=AQAAAInqaPAU8RfyiDkesfHKn8KcKBgsH3o3SzFSrhRgFEWBVbes4zDn7bGklf5Px-
hpQyoIEo5xXRC12DiHM_ehRjtL8WGOTLkQh7f0NCD2vLLBA5uL4r8yWv7qDDuTlWnLAkI50b9boUt_5berK2AUU2IrNIqvVNOLGmFXJLn_ltfc&_guc_consent_skip=1617058324

• https://images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=A2KIbMnRPGJgY14A0vtXNyoA;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3BpdnM-?p=beach+volleyball&fr2=piv-
web&fr=mcafee&guce_referrer=aHR0cHM6Ly9zZWFyY2gueWFob28uY29tL3NlYXJjaD9mcj1tY2FmZWUmdHlwZT1FMjEwVVM5MTEwNUcwJnA9YmVhY2grdm9sbGV5YmFsbCZfZ3VjX2NvbnNlbnRfc2tpcD0xNjE
3MDUwODYz&guce_referrer_sig=AQAAAA9SHiI-7LUqFNz9MAxko34Rg_m9etSVZKtBvTJgVX7wi-UTPrYinjorx2UKJ5Q1p6fcGNaEGewsI0iUz4yWJtMQEzy0xPmfKMnWzOganZPESKh-
pv0dcbiK9xEq2AuNRMi2p20MHcQPIwJJ4hUK47cgYDy5jW5hnSCm4u-
cVw_v&_guc_consent_skip=1617050868#id=81&iurl=https%3A%2F%2Fbloximages.newyork1.vip.townnews.com%2Ftheadvocate.com%2Fcontent%2Ftncms%2Fassets%2Fv3%2Feditorial%2F5%2F8e%2F58e
cc2d1-c997-5b9f-9f35-ea826f772e71%2F5e5b2b1e3e672.image.jpg%3Fresize%3D1200%252C779&action=click

• https://images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=AwrEzNTS5WJgnSUAEMmJzbkF;_ylu=c2VjA3NlYXJjaARzbGsDYnV0dG9u;_ylc=X1MDOTYwNjI4NTcEX3IDMgRhY3RuA2NsawRjc3JjcHZpZAN2aEFHVVRFd0
xqSWI5SVVPV2NlRnJncmtNVGMyTGdBQUFBQVBTdzAxBGZyA21jYWZlZQRmcjIDc2EtZ3AEZ3ByaWQDWjlJRkFjQmpUOHVQWmkzTk5wS1RJQQRuX3N1Z2cDMTAEb3JpZ2luA2ltYWdlcy5zZWFyY2gueWFob28uY2
9tBHBvcwMxBHBxc3RyA2JlYWN0ZW5uaXMEcHFzdHJsAzEwBHFzdHJsAzE0BHF1ZXJ5A2JlYWNoJTIwdGVubmlzBHRfc3RtcAMxNjE3MDk0MTIy?p=beach+tennis&fr=mcafee&fr2=sa-gp-images.search&ei=UTF-
8&n=60&x=wrt&guce_referrer=aHR0cHM6Ly9pbWFnZXMuc2VhcmNoLnlhaG9vLmNvbS9zZWFyY2gvaW1hZ2VzO195bHQ9QTJLTGZTbG1VR0pnOGl3QXFwMVhOeW9BO195bHU9WTI5c2J3TmlaakVFY0c5ekF6
RUVkblJwWkFNRWMyVmpBM0JwZG5NLT9wPWJlYWNoJTI2dGVubmlzK3J1bGVzJmZyMj1waXYtd2ViJmZyPW1jYWZlZSZfZ3VjX2NvbnNlbnRfc2tpcD0xNjE3MDk0MTI4&guce_referrer_sig=AQAAANUpoemcgeI1
utU5iWsFEG9_u5Rs2Ro3x6qy-
onQvH7l5E0e3EKzM9fUtg5sIKt3akZxujHoeO2MBqnXox7W1SjJyN7PaJJA3iAAdn2qaovQDyYWdZJw09Pi8s6dlQln0xYGiQky8MkW_qq96V3MoSD642WUpYXYZ3vux21TwhQF&_guc_consent_skip=1617094147

https://thesportsedu.com/the-rules-of-beach-volleyball/
https://www.fivb.com/en/beachvolleyball/thegame_bvb_glossary/officialrulesofthegames
https://www.olympic.org/beach-volleyball
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%82_%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CF%8A
https://www.sportsver.com/rules-of-beach-tennis-a-complete-guide/
https://en.wikipedia.org/wiki/Beach_tennis
http://www.tennisballmanufacturers.com/portfolio-item/kids-beach-tennis-ball/
https://images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=AwrEzNTfWWJgIzQAezeJzbkF;_ylu=c2VjA3NlYXJjaARzbGsDYnV0dG9u;_ylc=X1MDOTYwNjI4NTcEX3IDMgRhY3RuA2NsawRjc3JjcHZpZANJVExGSGpFd0xqSWI5SVVPV2NlRnJnYmJNVGMyTGdBQUFBQzMzVU9pBGZyA21jYWZlZQRmcjIDc2EtZ3AEZ3ByaWQDR2lnZm50ZXNRTWlMckVjWkk5endlQQRuX3N1Z2cDMTAEb3JpZ2luA2ltYWdlcy5zZWFyY2gueWFob28uY29tBHBvcwMyBHBxc3RyA1BhcmtvBHBxc3RybAM1BHFzdHJsAzcEcXVlcnkDcGFya291cgR0X3N0bXADMTYxNzA1ODI5OQ--?p=parkour&fr=mcafee&fr2=sa-gp-images.search&ei=UTF-8&n=60&x=wrt&guce_referrer=aHR0cHM6Ly9pbWFnZXMuc2VhcmNoLnlhaG9vLmNvbS9zZWFyY2gvaW1hZ2VzO195bHQ9QXdySjdKN2JXV0pnOWNrQXJJaFhOeW9BO195bHU9WTI5c2J3TmlaakVFY0c5ekF6RUVkblJwWkFNRWMyVmpBM0JwZG5NLT9wPSVDRSVBMCVDRSVCMSVDRiU4MSVDRSVCQSVDRSVCRiVDRiU4NSVDRiU4MSZmcjI9cGl2LXdlYiZmcj1tY2FmZWUmX2d1Y19jb25zZW50X3NraXA9MTYxNzA1ODMwMQ&guce_referrer_sig=AQAAAInqaPAU8RfyiDkesfHKn8KcKBgsH3o3SzFSrhRgFEWBVbes4zDn7bGklf5Px-hpQyoIEo5xXRC12DiHM_ehRjtL8WGOTLkQh7f0NCD2vLLBA5uL4r8yWv7qDDuTlWnLAkI50b9boUt_5berK2AUU2IrNIqvVNOLGmFXJLn_ltfc&_guc_consent_skip=1617058324
https://images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=A2KIbMnRPGJgY14A0vtXNyoA;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3BpdnM-?p=beach+volleyball&fr2=piv-web&fr=mcafee&guce_referrer=aHR0cHM6Ly9zZWFyY2gueWFob28uY29tL3NlYXJjaD9mcj1tY2FmZWUmdHlwZT1FMjEwVVM5MTEwNUcwJnA9YmVhY2grdm9sbGV5YmFsbCZfZ3VjX2NvbnNlbnRfc2tpcD0xNjE3MDUwODYz&guce_referrer_sig=AQAAAA9SHiI-7LUqFNz9MAxko34Rg_m9etSVZKtBvTJgVX7wi-UTPrYinjorx2UKJ5Q1p6fcGNaEGewsI0iUz4yWJtMQEzy0xPmfKMnWzOganZPESKh-pv0dcbiK9xEq2AuNRMi2p20MHcQPIwJJ4hUK47cgYDy5jW5hnSCm4u-cVw_v&_guc_consent_skip=1617050868
https://images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=AwrEzNTS5WJgnSUAEMmJzbkF;_ylu=c2VjA3NlYXJjaARzbGsDYnV0dG9u;_ylc=X1MDOTYwNjI4NTcEX3IDMgRhY3RuA2NsawRjc3JjcHZpZAN2aEFHVVRFd0xqSWI5SVVPV2NlRnJncmtNVGMyTGdBQUFBQVBTdzAxBGZyA21jYWZlZQRmcjIDc2EtZ3AEZ3ByaWQDWjlJRkFjQmpUOHVQWmkzTk5wS1RJQQRuX3N1Z2cDMTAEb3JpZ2luA2ltYWdlcy5zZWFyY2gueWFob28uY29tBHBvcwMxBHBxc3RyA2JlYWN0ZW5uaXMEcHFzdHJsAzEwBHFzdHJsAzE0BHF1ZXJ5A2JlYWNoJTIwdGVubmlzBHRfc3RtcAMxNjE3MDk0MTIy?p=beach+tennis&fr=mcafee&fr2=sa-gp-images.search&ei=UTF-8&n=60&x=wrt&guce_referrer=aHR0cHM6Ly9pbWFnZXMuc2VhcmNoLnlhaG9vLmNvbS9zZWFyY2gvaW1hZ2VzO195bHQ9QTJLTGZTbG1VR0pnOGl3QXFwMVhOeW9BO195bHU9WTI5c2J3TmlaakVFY0c5ekF6RUVkblJwWkFNRWMyVmpBM0JwZG5NLT9wPWJlYWNoJTI2dGVubmlzK3J1bGVzJmZyMj1waXYtd2ViJmZyPW1jYWZlZSZfZ3VjX2NvbnNlbnRfc2tpcD0xNjE3MDk0MTI4&guce_referrer_sig=AQAAANUpoemcgeI1utU5iWsFEG9_u5Rs2Ro3x6qy-onQvH7l5E0e3EKzM9fUtg5sIKt3akZxujHoeO2MBqnXox7W1SjJyN7PaJJA3iAAdn2qaovQDyYWdZJw09Pi8s6dlQln0xYGiQky8MkW_qq96V3MoSD642WUpYXYZ3vux21TwhQF&_guc_consent_skip=1617094147



