ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΧΝ
ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ
Σξαπκαηηζκνί ζην ακεξηθάληθν πξσηάζιεκα
θαιαζνζθαίξηζεο ηηο πεξηόδνπο
2009-2012
Γεώξγηνο Α. Νηξίηζνο
ΔΡΓΑΙΑ
Πνπ ππνβιήζεθε ζην Σκήκα ηαηηζηηθήο
ηνπ Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ
σο κέξνο ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ απόθηεζε
Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο ζηε ηαηηζηηθή Μεξηθήο Παξαθνινύζεζεο
(Part Time) – ηαηηζηηθέο Μέζνδνη ζηελ Ιαηξηθή θαη Φαξκαθεπηηθή

Αζήλα
Γεθέκβξηνο 2013

ΑΦΙΔΡΧΗ
«ηελ νηθνγέλεηά κνπ θαη ζηνλ άλζξσπν πνπ κνπ έδσζε ηελ αξρηθή
ηδέα»

ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ
Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ, ηνπο θίινπο κνπ,
ηνπο αλζξώπνπο πνπ είρα δίπια κνπ όιν απηό ην δηάζηεκα θαη όινπο
ηνπο θαζεγεηέο ηνπ κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο ηεο ηαηηζηηθήο γηα
ηελ ππνζηήξημε ζε θάζε απνξία κνπ. Ιδηαίηεξα όκσο ζέισ λα
επραξηζηήζσ ηνλ θ. Ισάλλε Νηδνύθξα γηα ηε βνήζεηα ηνπ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο δηαηξηβήο κνπ.
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ

Γελλήζεθα ζηνλ Υνιαξγό ην 1986, κεγάισζα ζην Γαιάηζη θαη
απνθνίηεζα από ην 40ν Δληαίν Λύθεην Αζελώλ ην 2004. Σνλ Οθηώβξε
ηνπ 2004 έιαβα κέξνο ζην πξνπηπρηαθό πξόγξακκα ηεο Πιεξνθνξηθήο
ηνπ Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαη απνθνίηεζα ην 2009. Tνλ
Μάξηην 2010 εθπιήξσζα ηε ζηξαηησηηθή κνπ ζεηεία θαη από ηνλ
Οθηώβξην ηνπ 2010 έσο ηνλ Ινύιην ηνπ 2012 παξαθνινύζεζα ην
κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο ηαηηζηηθήο κε εηδίθεπζε ζηε
Βηνζηαηηζηηθή ηνπ Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Απηή ζηηγκή
εξγάδνκαη ζαλ επηζηεκνληθόο εξεπλεηήο βηνζηαηηζηηθήο ζην Δξγαζηήξην
Τγηεηλήο θαη Δπηδεκηνινγίαο ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηήκηνπ
Ισαλλίλσλ.
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ABSTRACT
NTRITSOS GEORGIOS

Injuries of the NBA basketball championship for the period 20092012
December 2013

The purspose of the following study is to record the injuries of NBA
basketball championship‟s players for the seasons 2009-2010, 2010-2011 and 20112012 and compare them.
In this study we will investigate and analyze the injuries of the athletes during
the three seasons and especially during the 2011-2012 season, where due to the
lockout the season was more compact than the 2009-2010 and 2010-2011 seasons
where the league was held normally.
The study is divided into two parts. In the first part of the study (Chapters 1, 2,
3, 4), which is theoretical, we record some historical data for the NBA championship
and for the lockout.
The second part is the data analysis (chapters 5, 6, 7, 8). We record
demographic and statistical data from the athletes who competed in the NBA
championship the periods 2009-2010, 2010-2011 and 2011-2012. We also record all
injuries of athletes for these periods. We analyze and compare the injuries to various
body parts for these three periods. With the use of logistic regression we consider
factors that affect injuries. Finally with the use of linear regression, parametric and
non-parametric tests we examine the effect of injuries on the performance of NBA
athletes.

V

VI

ΠΔΡΙΛΗΦΗ
ΝΣΡΙΣΟ ΓΔΩΡΓΙΟ
Σξαπκαηηζκνί ζην ακεξηθάληθν πξσηάζιεκα θαιαζνζθαίξηζεο ηηο
πεξηόδνπο 2009-2012
Γεθέκβξηνο 2013
θνπόο ηεο κειέηεο πνπ ζα αθνινπζήζεη είλαη λα θαηαγξάςνπκε ηνπο
ηξαπκαηηζκνύο ζην ακεξηθάληθν πξσηάζιεκα θαιαζνζθαίξηζεο (NBA) γηα ηηο
πεξηόδνπο 2009-2010, 2010-2011 θαη 2011-2012 θαη ηνπο ζπγθξίλνπκε.
ηε κειέηε πνπ ζα αθνινπζήζεη ζα εξεπλεζνύλ θαη ζα αλαιπζνύλ νη
ηξαπκαηηζκνί ησλ αζιεηώλ γηα ηηο ηξεηο πεξηόδνπο θαη θπξίσο γηα ηελ πεξίνδν 20112012, όπνπ εμαηηίαο ηεο απεξγίαο ησλ θαιαζνζθαηξηζηώλ (lockout) ε αγσληζηηθή
πεξίνδνο ήηαλ πην ζπλεπηπγκέλε από ηηο πεξηόδνπο 2009-2010 θαη 2010-2011 όπνπ
ην πξσηάζιεκα δηεμήρζε θαλνληθά.
Η κειέηε ρσξίδεηαη ζε δύν κέξε. ην πξώην κεξνο ηεο κειέηεο (θεθάιαηα 1,
2, 3, 4), ην νπνίν είλαη ζεσξεηηθό, θαηαγξάθνπκε θάπνηα ηζηνξηθά ζηνηρεία γηα ην
πξσηάζιεκα ηνπ NBΑ θαη γηα ην ρξνληθό ηεο απεξγίαο ησλ θαιαζνζθαηξηζηώλ. ηε
ζπλέρεηα

θαηαγξάθνπκε

ηνπο

ηξαπκαηηζκνύο

γεληθά

ησλ

αζιεηώλ,

ησλ

θαιαζνζθαηξηζηώλ θαη εηδηθόηεξα ησλ αζιεηώλ ηνπ NBA. Η θαηαγξαθή απηή έρεη λα
θάλεη κε ηα ζεκεία ζηα νπνία παξνπζηάδνληαη νη ηξαπκαηηζκνί θαη κε ηνπο
παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνπο ηξαπκαηηζκνύο απηνύο.
Σν δεύηεξν κέξνο είλαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ (θεθάιαηα 5, 6, 7, 8).
Καηαγξάθνπκε δεκνγξαθηθά θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία από ηνπο αζιεηέο πνπ
αγσλίζηεθαλ ζην πξσηάζιεκα ηνπ NBA ηηο πεξηόδνπο 2009-2010, 2010-2011 θαη
2011-2012. Δπίζεο θαηαγξάθνπκε θαη όινπο ηνπο ηξαπκαηηζκνύο ησλ αζιεηώλ γηα
απηέο ηηο πεξηόδνπο. Αλαιύνπκε θαη ζπγθξίλνπκε ηνπο ηξαπκαηηζκνύο ζηα δηάθνξα
ζεκεία θαη κέξε ηνπ ζώκαηνο γηα ηηο ηξεηο απηέο πεξηόδνπο. Με ηε ρξήζε ινγηζηηθήο
παιηλδξόκεζεο εμεηάδνπκε παξάγνληεο πνπ επεξέαδνπλ ηνπο ηξαπκαηηζκνύο. Σέινο
κε ρξήζε γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο, παξακεηξηθώλ θαη κε-παξακεηξηθώλ ειέγρσλ
εμεηάδνπκε ηελ επίδξαζε ησλ ηξαπκαηηζκώλ ζηηο αγσληζηηθέο επηδόζεηο ησλ αζιεηώλ
ηνπ NBA.
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1.ΔΙΑΓΧΓΗ
1.1 Η κειέηε πνπ ζα αθνινπζήζεη θαη ν ζθνπόο ηεο
ηε κειέηε πνπ ζα αθνινπζήζεη ζε απηό θαη ζηα επόκελα θεθάιαηα ζα
αζρνιεζνύκε κε δεδνκέλα από ηξαπκαηηζκνύο ζην ακεξηθάληθν πξσηάζιεκα
θαιαζνζθαίξηζεο ησλ ΗΠΑ (NBA) γηα ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2011-2012 θαη ζα
θάλνπκε ζύγθξηζε ησλ δεδνκέλσλ απηώλ κε ηνπο ηξαπκαηηζκνύο ησλ αγσληζηηθώλ
πεξηόδσλ 2009-2010 θαη 2010-2011. Σελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2011-2012 εμαηηίαο ηεο
απεξγίαο ησλ θαιαζνζθαηξηζηώλ (lockout)1 ε αγσληζηηθή πεξίνδνο έγηλε πην
ζπλεπηπγκέλε θαη απηό είρε αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ απόδνζε ησλ παηθηώλ θαη
παξνπζηάζηεθαλ ζπρλόηεξνη θαη ζνβαξόηεξνη ηξαπκαηηζκνί από άιιεο αγσληζηηθέο
πεξηόδνπο. ηα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνύλ ζα γίλνπλ αλαθνξέο ζε δεκνζηεύζεηο πνπ
αλαθέξνληαη

ζηε

ζπρλόηεηα

θαη

ζνβαξόηεηα

ησλ

ηξαπκαηηζκώλ

ησλ

θαιαζνζθαηξηζηώλ θαη εηδηθόηεξα ησλ θαιαζνζθαηξηζηώλ πνπ αγσλίδνληαη ζην
NBA. ην παξειζόλ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί δηάθνξα κνληέια θαη κειέηεο γηα ηνλ
ρεηξηζκό δεδνκέλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε ηξαπκαηηζκνύο ζηελ θαιαζνζθαίξηζε αιιά
θαη ζηελ απόδνζε ησλ θαιαζνζθαηξηζηώλ. Παξαθάησ ζα δνύκε νξηζκέλα από απηά.

1.2 Μειέηεο θαη κνληέια πνπ θάλνπλ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ζε δεδνκέλα
θαιαζνζθαίξηζεο
Παιαηόηεξεο κειέηεο δεδνκέλσλ θαιαζνζθαίξηζεο έρνπλ δώζεη κνληέια πνπ
αλαθέξνληαη

ζηελ

απόδνζε

ησλ

θαιαζνζθαηξηζηώλ

θαη

ησλ

νκάδσλ.

Δπηδεκηνινγηθέο κειέηεο αζρνιήζεθαλ θπξίσο κε ηνπο ηξαπκαηηζκνύο ησλ
θαιαζνζθαηξηζηώλ (Shambough et al 1991, Yde&Nielsen 1992, Henry et al 1982,
Pfeifer et al 1992, Leanderson et al 1993, Kujala et al 1995, Payne et al 1997, Prebble
et al 1999, Starkey 2000, Orchard&Hayes 2001, Harmer 2005, Deitch et al 2006,
Hofler & Payne 2006, Dick et al 2007, Drakos et al 2010, Yeh et al 2011, McGill et
al 2012).

1

Η απεξγία ησλ θαιαζνζθαηξηζηώλ ζα αλαθέξεηαη ζην ππόινηπν σο lockout θαζώο δελ ππάξρεη
αθξηβήο όξνο ζηα ειιεληθά γηα ηελ κεηάθξαζε ηνπ

1

1.2.1 Μνληέια γηα απόδνζε θαιαζνζθαηξηζηώλ θαη πξόβιεςε ληθώλ
Μνληέια

πνιιαπιήο

παιηλδξόκεζεο

έρνπλ

ρξεζηκνπνηεζεί

γηα

ηελ

πξνζπάζεηα πξόβιεςεο ηεο απόδνζεο ησλ θαιαζνζθαηξηζηώλ θαη ηελ πξόβιεςε ηεο
απόδνζεο ησλ νκάδσλ. Σέζζεξηο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο παίδνπλ ξόιν
ζηελ πξόβιεςε ησλ ληθώλ ησλ νκάδσλ ηνπ ΝΒΑ. Σα ζνπη εληόο πεδηάο (δίπνληα θαη
ηξίπνληα), νη ειεύζεξεο βνιέο, ηα ξηκπάνπλη θαη ηα ιάζε. Οη νκάδεο κε θαιύηεξα
πνζνζηά ζε ζνπη εληόο παηδηάο θαη ειεύζεξεο βνιέο θαη νη νκάδεο πνπ παίξλνπλ
πεξηζζόηεξα ξηκπάνπλη θαη θάλνπλ ιηγόηεξα ιάζε έρνπλ πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο
λα θεξδίζνπλ έλαλ αγώλα (Hofler & Payne 2006). Γηα ηελ απόδνζε ησλ
θαιαζνζθαηξηζηώλ κνληέια πνιιαπιήο παιηλδξόκεζεο έρνπλ δείμεη όηη θάπνηα
θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά επεξεάδνπλ ηελ απόδνζε ησλ θαιαζνζθαηξηζηώλ (McGill et
al 2012). αλ εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ
θαιαζνζθαηξηζηώλ όπσο ιεπηά ζπκκεηνρήο, πόληνη, αζζίζη, ξηκπάνπλη, θιεςίκαηα
θαη θνςίκαηα. αλ αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζσκαηηθά ζηνηρεία
θαη ζηνηρεία θπζηθήο θαηάζηαζεο. Η ζπγθεθξηκέλε έξεπλα έδεημε όηη επεξεάδνπλ
ζεηηθά ηελ αηνκηθή απόδνζε ησλ θαιαζνζθαηξηζηώλ ν άθακπηνο θνξκόο, νη πην
θηλεηηθνί γνθνί θαη ε επηηπρία ηνπ θαιαζνζθαηξηζηή λα ζηαζεί κε ην άικα ηνπ ζηνλ
αέξα γηα πεξηζζόηεξν ρξόλν.

1.2.2 Πξννπηηθέο (prospective) κειέηεο γηα αλάιπζε δεδνκέλσλ ηξαπκαηηζκνύ
θαιαζνζθαηξηζηώλ
Σν βαζηθό ζηνηρείν ησλ πξννπηηθώλ κειεηώλ ή κειεηώλ θννξηήο είλαη όηη
επηιέγνπκε κηα νκάδα αηόκσλ θαη ηελ παξαθνινπζνύκε ζην ρξόλν κε ζθνπό λα
δνύκε ηελ εμέιημή ηνπο σο πξνο θάπνηνπο παξάγνληεο θηλδύλνπ. Γηα ηελ αλάιπζε
δεδνκέλσλ ηξαπκαηηζκνύ ζε θαιαζνζθαηξηζηέο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί πξννπηηθέο
κειέηεο. Σα απνηειέζκαηα ζηα νπνία έρνπλ θαηαιήμεη νη πξννπηηθέο κειέηεο είλαη ηα
αθόινπζα:


Σν πην ζπρλό ζεκείν ηξαπκαηηζκνύ είλαη ν αζηξάγαινο (Yde&Nielsen 1992,
Henry et al 1982, Pfeifer et al 1992). Η ζπρλόηεξε αηηία ηξαπκαηηζκνύ ζηνλ
αζηξάγαιν είλαη παηώληαο ζε πόδη αληηπάινπ πνπ έρεη RR=2.1 ζε ζρέζε κε
ηελ επόκελε ζπρλόηεξε αηηία, δειαδή ε ζρεηηθή πηζαλόηεηα λα ηξαπκαηηζηεί
2

έλαο θαιαζνζθαηξηζηήο ζηνλ αζηξάγαιν επεηδή πάηεζε ζε πόδη αληηπάινπ
είλαη ίζε κε 2.1 θνξέο ηελ ακέζσο επόκελε ζπρλόηεξε αηηία.


Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηε ζπρλόηεηα ηξαπκαηηζκώλ
κεηαμύ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ(Yde&Nielsen 1992, Payne et al 1997).



Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηε ζπρλόηεηα ηξαπκαηηζκώλ
κεηαμύ πξνπόλεζεο θαη αγώλα, αιιά ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά
ζηελ ζπρλόηεηα ησλ ηξαπκαηηζκώλ αλάινγα κε ηελ ειηθία (Kujala et al
1995).



Ο ηξαπκαηηζκόο ζην γόλαην είλαη ην ζνβαξόηεξν ζεκείν ηξαπκαηηζκνύ
(Henry et al 1982, Pfeifer et al 1992) θαη νη θαιαζνζθαηξηζηέο πνπ
αγσλίδνληαη ζηε ζέζε ηνπ center είλαη πην επηξξεπείο ζηνλ ηξαπκαηηζκό
απηόλ.

1.2.3 Αλαδξνκηθέο (retrospective) κειέηεο γηα αλάιπζε δεδνκέλσλ ηξαπκαηηζκνύ
θαιαζνζθαηξηζηώλ
Οη αλαδξνκηθέο κειέηεο ζπιιέγνπλ δεδνκέλα πνπ αθνξνύλ ην παξειζόλ,
δειαδή θνηηάδνπλ πίζσ ρξνληθά. Οη αλαδξνκηθέο κειέηεο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί
γηα ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ ηξαπκαηηζκνύ θαιαζνζθαηξηζηώλ έρνπλ δείμεη όηη :


Ο αζηξάγαινο θαη ηα θάησ άθξα γεληθόηεξα είλαη ηα πην ζπρλά ζεκεία
ηξαπκαηηζκνύ (Leanderson et al 1993, Deitch et al 2006).



Σν θύιν δελ επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηελ ζπρλόηεηα θαη ηελ
θαηαλνκή ησλ ηξαπκαηηζκώλ ζηα δηάθνξα ζεκεία ηνπ ζώκαηνο (Deitch et al
2006).
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1.2.4

πγρξνληθέο-δηαηκεκαηηθέο

(cross-sectional)

κειέηεο

γηα

αλάιπζε

δεδνκέλσλ ηξαπκαηηζκνύ θαιαζνζθαηξηζηώλ
Οη κειέηεο απηέο δελ ιακβάλνπλ ππόςε ηνπο ηε ρξνληθή αιιεινπρία κεηαμύ
κεηαβιεηώλ. Μειεηνύλ έλα ηπραίν δείγκα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή θαη
ζε ζπγθεθξηκέλν γεσγξαθηθό ρώξν. Οη κειέηεο απηέο έδεημαλ γηα δεδνκέλα
ηξαπκαηηζκνύ θαιαζνζθαηξηζηώλ όηη :


Ο αζηξάγαινο είλαη ην πην ζπρλό ζεκείν ηξαπκαηηζκνύ θαη ν ηξαπκαηηζκόο
ζην γόλαην ν πην ζεκαληηθόο (Harmer 2005).



Παξάγνληεο όπσο ην βάξνο ηνπ αζιεηή θαη ε πεξίκεηξνο ηνπ ηεηξαθέθαινύ
ηνπ κπνξνύλ λα πξνβιέςνπλ ζε κεγάιν βαζκό ηε πηζαλόηεηα ηξαπκαηηζκνύ
ηνπ ζηα θάησ άθξα (Shambough et al 1991).

1.2.5 Αλαζθόπεζε κειεηώλ γηα δεδνκέλα ηξαπκαηηζκνύ θαιαζνζθαηξηζηώλ
Οη κειέηεο απηέο θάλνπλ κηα αλαζθόπεζε (review) ζε δεδνκέλα
ηξαπκαηηζκώλ θαιαζνζθαηξηζηώλ γηα πνιιά έηε θαη παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα
απηήο ηεο αλαζθόπεζεο.


Οη ηξαπκαηηζκνί ζηα θάησ άθξα, θπξίσο ηα δηαζηξέκκαηα ζηνλ αζηξάγαιν
είλαη νη ζπρλόηεξνη ηξαπκαηηζκνί ζηελ θαιαζνζθαίξηζε (Prebble et al 1999,
Starkey 2000, Dick et al 2007).



Καηά ηε δηάξθεηα ησλ αγώλσλ νη αζιεηέο ηξαπκαηίδνληαη πην ζπρλά από όηη
ζηε δηάξθεηα ησλ πξνπνλήζεσλ (Dick et al 2007).



Η πην ζπρλή αηηία ηξαπκαηηζκνύ είλαη ε κε-επαθή κε ηνλ αληίπαιν, δειαδή νη
θαιαζνζθαηξηζηέο ηξαπκαηίδνληαη πην ζπρλά κόλνη ηνπο από όηη αλ έξζνπλ ζε
επαθή κε αληίπαιν παίθηε (Prebble et al 1999).



Οη θαιαζνζθαηξηζηέο ειηθίαο θάησ ησλ 19 θαη άλσ ησλ 30 είλαη πην
επηξξεπείο ζηνπο ηξαπκαηηζκνύο. Δηδηθόηεξα γηα ηνλ ζνβαξό ηξαπκαηηζκό
ηνπ

κελίζθνπ

ζην

γόλαην

ππάξρεη

αληίζηξνθε

ζρέζε

ζπρλόηεηαο

ηξαπκαηηζκνύ θαη ειηθίαο (Prebble et al 1999, Orchard&Hayes 2001, Yeh et
al 2011).
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Οη θαιαζνζθαηξηζηέο κε δείθηε κάδαο ζώκαηνο (BMI) κεγαιύηεξν ηνπ 25
είλαη πην επηξξεπείο ζηνπο ηξαπκαηηζκνύο (Orchard,Hayes 2001, Yeh et al
2011).



Οη θαιαζνζθαηξηζηέο πνπ αγσλίδνληαη ζηε ζέζε ηνπ center είλαη πην
επηξξεπείο ζηνπο ηξαπκαηηζκνύο ζε ζρέζε κε απηνύο πνπ αγσλίδνληαη ζηηο
ζέζεηο ησλ forward θαη guard (Orchard&Hayes 2001).



Σα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηθηώλ δελ παίδνπλ ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθό ξόιν ζηε ζνβαξόηεηα θαη ζηε ζπρλόηεηα ησλ ηξαπκαηηζκώλ
(Drakos et al 2010).

1.2.6 πκπέξαζκα
Αλαδξνκηθέο, πξννπηηθέο, δηαηκεκαηηθέο κειέηεο θαη κνληέια παιηλδξόκεζεο
έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζην παξειζόλ γηα λα επεμεξγαζηνύλ δεδνκέλα ηξαπκαηηζκώλ
ζηελ θαιαζνζθάξηζε θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην NBA. ηα θεθάιαηα πνπ ζα
αθνινπζήζνπλ ζα δνύκε ηηο κειέηεο θαη ηα κνληέια απηά πνπ έγηλαλ θαηά ην
παξειζόλ θαη ζα πξνζπαζήζνπκε λα θάλνπκε κηα ζύγθξηζε ησλ ηξαπκαηηζκώλ ηεο
αγσληζηηθήο πεξηόδνπ 2011-2012 κε ηνπο ηξαπκαηηζκνύο ησλ πεξηόδσλ 2009-2010
θαη 2010-2011.
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2.ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΟΝ ΚΟΜΟ ΣΟΤ NBA ΚΑΙ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΟΤ
LOCKOUT
2.1 Δηζαγσγή θαη ηζηνξηθά ζηνηρεία γηα ην ην NBA
Σν NBA(National Basketball Association) νξίδεηαη σο ην ακεξηθάληθν
επαγγεικαηηθό πξσηάζιεκα θαιαζνζθαίξηζεο αλδξώλ ηεο Βόξεηαο Ακεξηθήο. Με 30
ζσκαηεία – νκάδεο (29 από Η.Π.Α θαη 1 από Καλαδά) ην NBA ζεσξείηαη ην
θαιύηεξν πξσηάζιεκα θαιαζνζθαίξηζεο ηνπ θόζκνπ. Yπάγεηαη ζηελ USA
Basketball (USAB), ε νπνία αλαγλσξίδεηαη από ηελ FIBA (δηεζλήο νκνζπνλδία
θαιαζνζθαίξηζεο) σο αξκόδηα αξρή γηα ηελ δηνίθεζε ηνπ θαιαζνζθαίξηζεο ησλ
Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ2. Σν NBA είλαη έλα από ηα δεκνθηιέζηεξα αζιήκαηα ζηηο
ΗΠΑ θαη νη αζιεηέο πνπ αγσλίδνληαη ζε απηό είλαη νη θαιύηεξα ακεηβόκελνη αζιεηέο
ζηνλ θόζκν ιακβάλνληαο ζαλ κέηξν ζύγθξηζεο ηνλ κέζν εηήζην κηζζό θάζε αζιεηή3.
Σν πξσηάζιεκα ηδξύζεθε ζηηο 6 Ινπλίνπ 1946 θαη πήξε ηελ νλνκαζία BAA
(Basketball Association of America). Σν όλνκα NBA ην πηνζέηεζε ην 1949 όηαλ θαη
ζπγρσλεύζεθε κε ηελ αληίπαιε έλσζε NBL (National Basketball League). Σα
θεληξηθά γξαθεία ηεο έλσζεο ηνπ NBA βξίζθνληαη ζηε Νέα Τόξθε, ελώ νη
εγθαηαζηάζεηο όπνπ γίλνληαη νη εθπνκπέο γηα ην άζιεκα απηό βξίζθνληαη ζην Νηνπ
Σδέξζεϋ.

2.1.1 Η δεκηνπξγία ηνπ NBA θαη ε εμέιημε ηνπ NBA κέρξη ζήκεξα
Η ίδξπζε ηνπ NBA ην 1946 έγηλε από ηδηνθηήηεο αξέλσλ ρόθεϋ επί πάγνπ.
Σελ 1ε Ννεκβξίνπ 1946 ζην Σνξόλην ηνπ Καλαδά νη Toronto Huskies θηινμέλεζαλ
ηνπο

New

York

Knickerbockers

ζην

Maple

Leaf

Gardens,

γηα

αγώλα

θαιαζνζθαίξηζεο NBA πνπ ζεσξείηαη πσο είλαη ν πξώηνο πνπ θαηαγξάθεηαη
ηζηνξηθά. Παξόηη ζην παξειζόλ έγηλαλ πξνζπάζεηεο λα δηεμαρζνύλ πξσηαζιήκαηα
θαιαζνζθαίξηζεο από ηελ American Basketball League θαη από ηελ NBL, ε BAA
ήηαλ ην πξώην πξσηάζιεκα πνπ πξνζπάζεζε θπξίσο λα παίμεη αγώλεο ζε κεγάιεο
πόιεηο θαη ζε κεγάια γήπεδα. ηα πξώηα ρξόληα ην επίπεδν ησλ αγώλσλ θαη ησλ
2 www.usabasketball.com
3 www.sportintelligence.com
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νκάδσλ ηεο BAA δελ ήηαλ θαιύηεξν από ηα άιια αλεμάξηεηα πξσηαζιήκαηα πνπ
γίλνληαλ ζηηο ΗΠΑ. Γηα παξάδεηγκα ην 1948, ε νκάδα πνπ έθηαζε ζηνλ ηειηθό ηνπ
ABL, ε Baltimore Bullets πήγε λα πάξεη κέξνο ζην BAA θαη πήξε ην πξσηάζιεκα
ηεο ίδηαο ρξνληάο θαη νη πξσηαζιεηέο ηνπ NBL ηνπ 1948 Minneapolis Lakers πήξαλ
ην πξσηάζιεκα ηνπ BAA ην 19494.
ηηο 3 Απγνύζηνπ 1949 ε BAA ζπκθώλεζε λα ζπγρσλεπζεί κε ηελ NBL θαη
ηόηε δεκηνπξγήζεθε ην NBA. Σν λέν πξσηάζιεκα είρε 17 νκάδεο ζε κηθξέο θαη
κεγάιεο πόιεηο. Σν 1950 ην NBA κείσζε ηηο νκάδεο ηνπ ζε 11 θαη ηελ πεξίνδν 19531954 ζε 8, νη νπνίεο ππάξρνπλ αθόκα ζην NBA (New York Knicks, Boston Celtics,
Golden State Warriors, Los Angeles Lakers, Kings, Detroit Pistons, Atlanta Hawks,
76ers). Καηά ηελ δηαδηθαζία απηή νκάδεο από κηθξέο πόιεηο κεηαθηλήζεθαλ ζε
κεγαιύηεξεο5.
Σν 1950 ήηαλ ε ρξνληά πνπ ζην NBA πήξαλ κέξνο γηα πξώηε θνξά
αθξνακεξηθάλνη αζιεηέο. Οη Minneapolis Lakers ήηαλ κηα από ηηο νκάδεο πνπ είραλ
ζηε ζύλζεζε ηνπο αθξνακεξηθάλνπο αζιεηέο, νη

νπνίνη ζπλέβαιαλ ζην λα

δεκηνπξγεζεί ε πξώηε δπλαζηεία ζην NBA αθνύ νη Lakers θέξδηζαλ 5 ζπλερόκελα
πξσηαζιήκαηα.
Από ην 1957 νη Boston Celtics θαηέθηεζαλ 11 πξσηαζιήκαηα ζε 13 ρξόληα.
Σν 1959 έθαλε ηελ εκθάληζε ηνπ ζην πξσηάζιεκα ν Wilt Chamberlain, ν νπνίνο
ήηαλ ν θαιύηεξνο παίθηεο ζηελ δεθαεηία ηνπ 1960 θαη θαηέρεη κέρξη ηώξα ην ξεθόξ
ησλ πεξηζζόηεξσλ πόλησλ ζε έλα παηρλίδη κε 100 θαη ην ξεθόξ ησλ πεξηζζόηεξσλ
ξηκπάνπλη αλά παηρλίδη κε 55. Ο Chamberlain ζεσξείηαη έλαο από ηνπο
ζπνπδαηόηεξνπο αζιεηέο ζηελ Ακεξηθή.
Σελ δεθαεηία ηνπ 1960 νη Celtics θαηέθηεζαλ 8 ζπλερόκελα πξσηαζιήκαηα
πνπ είλαη ην κεγαιύηεξν ζεξί ζπλερόκελσλ πξσηαζιεκάησλ ζηελ ηζηνξία ηνπ NBA.
Δθηόο από ηελ πεξίνδν 1966-1967 θέξδηζαλ ηα 9 από ηα 10 πξσηαζιήκαηα εθείλεο
ηεο δεθαεηίαο6.
Παξάιιεια εθείλε ηελ πεξίνδν έγηλαλ θαη κεηαθηλήζεηο νκάδσλ. Οη Lakers
από Minneapolis ζε Los Angeles, νη Warriors από Philadelphia ζε San Francisco, νη
Hawks από St. Louis ζε Atlanta. Νέεο νκάδεο εηζήιζαλ επίζεο ζην NBA. Οη Chicago
Packers (ζεκεξηλνί Washington Wizards) έγηλαλ ε 9ε νκάδα ηνπ NBA ην 1961. Από
4

www.nba.com/history
www.history.com/this-day-in-history
6
www.nba.com/history
5
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ην 1966 σο ην 1968 νη νκάδεο ηνπ NBA από 9 έγηλαλ 14. Οη νκάδεο πνπ εηζήιζαλ
ηόηε ζην πξσηάζιεκα ήηαλ νη Chicago Bulls, Seattle Supersonics (ζεκεξηλνί
Oklahoma City Thunder),San Diego Rockets (4 ρξόληα αξγόηεξα κεηαθέξζεθαλ ζην
Houston), Milwaukee Bucks θαη Phoenix Suns.
Σν 1967 ην NBA δέρζεθε έλα ζεκαληηθό πιήγκα θαζώο κηα αληίπαιε έλσζε,
ε ABA (American Basketball Association), δεκηνπξγήζεθε θαη πνιιά αζηέξηα από ην
NBA πήγαλ λα αγσληζηνύλ εθεί. Σν ζεηηθό όκσο γηα ην NBA ήηαλ όηη ην κεγαιύηεξν
αζηέξη ηνπ θνιεγηαθνύ πξσηαζιήκαηνο θαιαζνζθαίξηζεο ν Kareem AbdulJabbar,απνθάζηζε λα παίμεη κπάζθεη ζην NBA (Salzberg 1998).
To 1969 o Alan Siegel δεκηνύξγεζε ην ινγόηππν ηνπ NBA. Σν ινγόηππν
βαζίδεηαη ζην ζώκα ηνπ θαιαζνζθαηξηζηή ησλ Los Angeles Lakers, Jerry West, ν
νπνίνο ήηαλ γλσζηόο γηα ηνπο πόληνπο πνπ έβαδε ζηα ηειεπηαία ιεπηά ησλ αγώλσλ
(γηα απηό ην ιόγν είρε θαη ην παξαηζνύθιη “Mr.Clutch”). Υαξαθηεξηζηηθόηεξν
θαιάζη πνπ πεηπραίλεη ν Jerry West είλαη έλα ηξίπνλην ζηε ιήμε ηνπ 3νπ ηειηθνύ ηνπ
1970 ελαληίσλ ησλ New York Knicks από ηα 18,5 κέηξα.Σν ινγόηππν απηό
ρξεζηκνπνηήζεθε από ην NBA πξώηε θνξά ην 19717.
Σε δεθαεηία ηνπ 1970 ε έλσζε ABA θαηαθέξλεη λα ππνγξάςεη κε πνιύ
ζεκαληηθνύο παίθηεο όπσο ν Julius Erving. Έλαο πνιύ βαζηθόο ιόγνο πνπ θαηαθέξλεη
λα ππνγξάςεη κε πνιύ θαινύο αζιεηέο είλαη όηη επηηξέπεη ζηηο νκάδεο λα ππνγξάθνπλ
κε αζιεηέο πνπ δελ έρνπλ ηειεηώζεη αθόκα ην θνιιέγην. Σελ ίδηα πεξίνδν ην NBA
επεθηάζεθε αθόκα πεξηζζόηεξν. Από ην 1966 σο ην 1974 ην NBA αύμεζε ηηο νκάδεο
ηνπ από 9 ζε 18. Οη Portland Trail Blazers, νη Buffalo Braves (ζεκεξηλνί Los Angeles
Clippers), νη New Orleans Jazz (ζεκεξηλνί Utah Jazz) είλαη θάπνηεο από ηηο νκάδεο
πνπ δεκηνπξγήζεθαλ εθείλε ηελ επνρή. Σν 1976 πξνζηέζεθαλ άιιεο 4 νκάδεο θαη
εκθαλίζηεθαλ ηόηε ζηα γήπεδα ηνπ NBA θάπνηνη από ηνπο ζπνπδαηόηεξνπο παίθηεο
πνπ έπαημαλ πνηέ όπσο Kareem Abdul-Jabbar, Rick Barry, Dave Cowens, Julius
Erving, Elvin Hayes, Walt Frazier, Moses Malone, Artis Gilmore, George Gervin,
Dan Issel θαη Pete Maravich. ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο εκθαλίζηεθαλ θάπνηα
πξνβιήκαηα όπσο ρακειή ηειεζέαζε, ε κεησκέλε εκθάληζε ηνπ θόζκνπ θαη ηα
πξνβιήκαηα παηθηώλ κε ηα λαξθσηηθά.
ηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ 1980 δύν αθόκε ζπνπδαίνη αζιεηέο ήξζαλ ζην
NBA, ν Larry Bird θαη ν Magic Johnson. Η παξνπζία ζηα γήπεδα ησλ δύν απηώλ
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αζιεηώλ έθαλε ην άζιεκα ηδηαίηεξα δεκνθηιέο θαη ε “θόληξα” ηνπο ζηνπο ηειηθνύο
ηνπ 1984 έρεη κείλεη αμέραζηε. Ο Johnson νδήγεζε ηνπο Lakers ζε 5 πξσηαζιήκαηα
ελώ ν Bird ηνπο Celtics ζε 3. Σελ ίδηα επνρή πξνζηέζεθε ζην παξθέ ησλ γεπέδσλ θαη
ε γξακκή πίζσ από ηελ νπνία ηα θαιάζηα κεηξάλε γηα 3 πόληνπο, ζε απόζηαζε 7.25
κέηξσλ από ην θαιάζη. Ο Bird ήηαλ ν πξώηνο ληθεηήο ηνπ δηαγσληζκνύ ηξηώλ
πόλησλ. Σελ ίδηα πεξίνδν νη νκάδεο είραλ θηάζεη ηηο 23. Σελ 1ε Απξηιίνπ ην 1984
αλέιαβε ηα θαζήθνληα ηνπ πξνέδξνπ ηεο επηηξνπήο ηνπ NBA ν David Stern, ν νπνίνο
παξακέλεη ζε απηή ηε ζέζε κέρξη θαη ηώξα. ηα ρξόληα ηεο πξνεδξίαο ηνπ ην NBA
αλαπηύρζεθε αθόκα πεξηζζόηεξν θαη έθεξε θνληά ηνπ θόζκν θαη εθηόο Ηλσκέλσλ
Πνιηηεηώλ.
To 1984 ζην πξσηάζιεκα έθαλε ηελ εκθάληζε ηνπ ν Michael Jordan, έλαο
αζιεηήο πνπ έθαλε αθόκα πην δεκνθηιέο ην άζιεκα. Ο Jordan ζεσξήζεθε θαη
ζεσξείηαη θαηά πνιινύο ν θαιύηεξνο θαιαζνζθαηξηζηήο όισλ ησλ επνρώλ. Σν
ελδηαθέξνλ γηα ην πξσηάζιεκα απμήζεθε θαη θάζε πόιε ήζειε λα έρεη ηε δηθά ηεο
νκάδα. Σν 1988 θαη 1989, 4 αθόκα νκάδεο πξνζηέζεθαλ ζην NBA, νη Charlotte
Hornets, Orlando Magic, Miami Heat, Minnesota Timberwolves θαη έηζη νη νκάδεο
είραλ θηάζεη ηηο 27. Σηο ρξνληέο 1989 θαη 1990 νη Detroit Pistons θαηέθηεζαλ δύν
ζπλερόκελα πξσηαζιήκαηα, ελώ νη Chicago Bulls θαηέθηεζαλ 6 πξσηαζιήκαηα ζε 8
ρξόληα (1991-1998). Σηο ρξνληέο 1994 θαη 1995 ην πξσηάζιεκα θαηέθηεζαλ νη
Houston Rockets8.
Σν 1992 ζηνπο Οιπκπηαθνύο αγώλεο ηεο Βαξθειώλεο ε νιπκπηαθή νκάδα
θαιαζνζθαίξηζεο ησλ ΗΠΑ ρξεζηκνπνίεζε γηα πξώηε θνξά επαγγεικαηίεο παίθηεο
ηνπ NBA. Οη ΗΠΑ θέξδηζαλ ην ρξπζό κεηάιιην θεξδίδνληαο όινπο ηνπο αληηπάινπο
ηνπο. Ο κέζνο όξνο δηαθνξάο κε ηελ νπνία θέξδηδαλ ηηο ππόινηπεο νκάδεο ήηαλ 43.8
πόληνη. Οη ΗΠΑ ζηνπο Οιπκπηαθνύο αγώλεο έρνπλ θεξδίζεη ζηελ θαιαζνζθαίξηζε 16
κεηάιιηα εθ ησλ νπνίσλ ηα 13 είλαη ρξπζά.
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Αξηζκόο νκάδσλ ηνπ NBA δηαρξνληθά
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Γηάγξακκα 1 : Αξηζκόο νκάδσλ ηνπ NBA κε ην πέξαζκα ησλ εηώλ

Σν 1995 ην NBA επεθηάζεθε θαη ζηνλ Καλαδά , θαζώο πξνζηέζεθαλ ζε απηό
νη Vancouver Grizzlies θαη νη Toronto Raptors. To 2001 νη Grizzlies κεηαθέξζεθαλ
ζην Memphis αθήλνληαο ηνπο Raptors λα είλαη ε κνλαδηθή νκάδα ζην NBA κε έδξα
ηνλ Καλαδά. Σν 1998 έγηλε ην πξώην lockout ηνπ NBA ην νπνίν θξάηεζε 191 κέξεο.
αλ απνηέιεζκα νη αγώλεο εθείλεο ηεο ρξνληάο κεηώζεθαλ ζε 50 από 82.
Μεηά ηελ δηάιπζε ηεο ζπνπδαίαο νκάδαο ησλ Chicago Bulls ην θαινθαίξη ηνπ
1998 νη San Antonio Spurs θαη νη Los Angeles Lakers θπξηάξρεζαλ ζην πξσηάζιεκα.
Οη Spurs πήξαλ ην πξσηάζιεκα ηνπ 1999 θαη ζηε ζπλέρεηα νη Lakers θαηέθηεζαλ
ηξία ζπλερόκελα πξσηαζιήκαηα ην 2000, 2001, 2002. Σν πξσηάζιεκα ηνπ 2003
πήξαλ πάιη νη Spurs, ελώ ην 2004 ην θαηέθηεζαλ νη Detroit Pistons θεξδίδνληαο ζηνλ
ηειηθό ηνπο Lakers.
To 2005 ην πξσηάζιεκα θαηέθηεζαλ πάιη νη Spurs, ελώ ην 2006 έθηαζαλ
ζηνλ ηειηθό δύν νκάδεο πνπ δελ ην είραλ θαηαθέξεη μαλά ζηελ ηζηνξία ηνπο, νη
Miami Heat θαη νη Dallas Mavericks. Οη Heat θαηέθηεζαλ ην πξσηάζιεκα. Σν 2007
νη Spurs ήηαλ θαη πάιη πξσηαζιεηέο,

ελώ ην 2008 αλαβίσζαλ νη ηειηθνί ηεο

δεθαεηίαο ηνπ 1980 αθνύ Lakers θαη Celtics έθηαζαλ ζηνλ ηειηθό κε ηνπο δεύηεξνπο
λα θαηαθηνύλ ην 17ν πξσηάζιεκα ηεο ηζηνξίαο ηνπο. Σν 2009 ήξζε ε ζεηξά ησλ
Lakers λα θαηαθηήζνπλ εθ λένπ ην πξσηάζιεκα. Σν 2010 νη Lakers θέξδηζαλ ην
πξσηάζιεκα γηα δεύηεξε ζπλερόκελε ρξνληά θεξδίδνληαο ζηνλ ηειηθό ηνπο κεγάινπο
αληίπαινύο ηνπο, Boston Celtics. To 2011 νη Dallas Mavericks θαηέθηεζαλ ηνλ ηίηιν
θεξδίδνληαο απηή ηε θνξά ηνπο Miami Heat, ελώ ην 2012, ηε ρξνληά πνπ
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ζεκαδεύηεθε από ην λέν lockout, νη Miami Heat θαηέθηεζαλ ην 2ν πξσηάζιεκα ηεο
ηζηνξίαο ηνπο.
Αρικμόσ πρωτακλθμάτων των ομάδων του NBA
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Γηάγξακκα 2 : Αξηζκόο πξσηαζιεκάησλ ησλ νκάδσλ ηνπ NBA

2.1.2 Καηαλνκή ησλ νκάδσλ ηνπ NBA θαη ζύζηεκα δηεμαγσγήο ησλ αγώλσλ ηεο
θαλνληθήο πεξηόδνπ θαη ησλ playoffs
Οη νκάδεο ηνπ NBA έρνπλ θηάζεη αηζίσο ηηο 30, 29 ζηηο ΗΠΑ θαη 1 ζηνλ
Καλαδά. Δίλαη ρσξηζκέλεο ζε δύν πεξηθέξεηεο, ηελ αλαηνιηθή θαη ηελ δπηηθή. Η θάζε
πεξηθέξεηα είλαη ρσξηζκέλε ζε 3 θαηεγνξίεο κε 5 νκάδεο ζηελ θάζε κία.

heat
bucks

hawks
wizards

magic bobcats

cavaliers
pacers

pistons

celtics

bulls
nets
raptors knicks sixers
Γηάγξακκα 3 : Οη νκάδεο ηεο αλαηνιηθήο πεξηθέξεηαο θαη ηα ηξόπαηά ηνπο
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Γηάγξακκα 4 : Οη νκάδεο ηεο δπηηθήο πεξηθέξεηαο θαη ηα ηξόπαηά ηνπο

Η θαλνληθή πεξίνδνο ηνπ NBA μεθηλά ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα ηνπ
Οθησβξίνπ. Η θάζε νκάδα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαλνληθήο πεξηόδνπ παίδεη 82
αγώλεο, 41 εληόο έδξαο θαη 41 εθηόο. Η θάζε νκάδα παίδεη 4 αγώλεο ελαληίνλ ησλ
νκάδσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία κε απηήλ (16), 4 αγώλεο ελαληίνλ 6
νκάδσλ δηαθνξεηηθήο division, αιιά ίδηαο πεξηθέξεηαο (24), 3 αγώλεο ελαληίνλ ησλ
ππόινηπσλ 4 νκάδσλ ίδηαο πεξηθέξεηαο, αιιά δηαθνξεηηθήο θαηεγνξίαο (12) θαη 2
αγώλεο ελαληίνλ ησλ νκάδσλ ηεο άιιεο πεξηθέξεηαο (30). Η θαλνληθή πεξίνδνο
ηειεηώλεη ζηα κέζα Απξηιίνπ θαη ηόηε μεθηλνύλ ηα playoffs. ηα playoffs
ζπκκεηέρνπλ νη 8 πξώηεο νκάδεο από θάζε πεξηθέξεηαο. ε θάζε πεξηθέξεηα νη 8
πξώηεο νκάδεο δηαζηαπξώλνληαη κεηαμύ ηνπο 1ε-8ε , 4ε-5ε , 2ε-7ε , 3ε-6ε. Νηθήηξηα
είλαη ε νκάδα πνπ ζα θηάζεη πξώηε ζηηο 4 λίθεο. Σέινο ζηνλ ηειηθό ηνπ NBA
θηάλνπλ νη 2 ληθήηξηεο νκάδεο ησλ playoffs θάζε πεξηθέξεηαο. Η νκάδα πνπ ζηνλ
ηειηθό ζα θηάζεη πξώηε ηηο 4 λίθεο είλαη ε πξσηαζιήηξηα ηεο ρξνληάο γηα ην NBA.
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ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ

ΓΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ

Αηλανηική καηηγορία

Βορειοδσηική καηηγορία

Boston Celtics

Denver Nuggets

Brooklyn Nets

Minnesota Timberwolves

New York Knicks

Oklahoma City Thunder

Philadelphia 76ers

Portland Trail Blazers

Toronto Raptors

Utah Jazz

Κενηρική καηηγορία

Διρηνική καηηγορία

Chicago Bulls

Golden State Warriors

Cleveland Cavaliers

Los Angeles Lakers

Detroit Pistons

Los Angeles Clippers

Indiana Pacers

Phoenix Suns

Milwaukee Bucks

Sacramento Kings

Νοηιοαναηολική καηηγορία

Νοηιοδσηική καηηγορία

Atlanta Hawks

Dallas Mavericks

Charlotte Bobcats

San Antonio Spurs

Miami Heat

Memphis Grizzlies

Orlando Magic

New Orleans Hornets

Washington Wizards

Houston Rockets

Πίλαθαο 1 : Οη νκάδεο ηνπ NBA ρσξηζκέλεο αλά πεξηθέξεηα θαη θαηεγνξία

2.2 Σν πξόβιεκα ηνπ lockout ζην NBA
Σν lockout ηνπ 2012 ήηαλ ε 4ε ζηελ ηζηνξία ηνπ NBA. Σν πξώην lockout, ην
1995 δηήξθεζε 3 κήλεο πξηλ ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 1995-1996. Σν δεύηεξν lockout,
ην 1996 θξάηεζε 2 ώξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ 1996-1997. Σν
ηξίην, θαη κεγαιύηεξν ζε δηάξθεηα lockout, ην 1998 θξάηεζε 6 κήλεο θαη κείσζε ηνπο
αγώλεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο γηα θάζε νκάδα από 82 ζε 50.
Σν lockout ηνπ NBA ην 2011 είρε δηάξθεηα 161 εκέξεο, από ηελ 1ε Ινπιίνπ
2011 σο ηηο 8 Γεθεκβξίνπ 2011. Η αγσληζηηθή πεξίνδνο 2011-2012 μεθίλεζε ζηηο 25
Γεθεκβξίνπ αληί γηα 1 Ννεκβξίνπ πνπ ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλε λα μεθηλήζεη θαη νη
αγώλεο κεηώζεθαλ από 82 ζε 66. Οη ηδηνθηήηεο ησλ νκάδσλ ηνπ NBA μεθίλεζαλ ηελ
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παύζε εξγαζίαο κεηά ηε ιήμε ηεο ζπιινγηθήο ζύκβαζεο ηνπ 2005. Σα θύξηα ζέκαηα
πνπ δίραδαλ ηδηνθηήηεο θαη παίθηεο ήηαλ ν θαηακεξηζκόο ησλ εζόδσλ ησλ νκάδσλ, ν
αλώηαηνο κηζζόο γηα θάζε παίθηε θαη ν θόξνο πνιπηειείαο πνπ πιήξσλαλ. Καηά ηε
δηάξθεηα ηνπ lockout νη νκάδεο δελ κπνξνύζαλ λα θάλνπλ κεηαγξαθέο ή λα
ππνγξάςνπλ κε παίθηεο θαη νη παίθηεο δε κπνξνύζαλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ησλ νκάδσλ, ζηα ηερληθά επηηειεία θαη ζηα γξαθεία.
Όπσο θαη ζηα πξνεγνύκελα 3 lockout, έηζη θαη ζε απηήλ νηθνλνκηθνί ιόγνη
ήηαλ ε θύξηα αηηία πνπ ζπλέβε. Σν απνηέιεζκα ηνπ lockout ήηαλ λα γίλνπλ νη αγώλεο
ζε πην ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα θαη κε κεγαιύηεξε πίεζε ρξόλνπ. Έηζη νη
θαιαζνζθαηξηζηέο αλαγθάζηεθαλ λα αγσληζηνύλ πνιιέο θνξέο ζε πνιύ ζύληνκν
ρξνληθό δηάζηεκα θαη απηό είρε ζαλ απνηέιεζκα λα παξνπζηαζηεί κεγάινο αξηζκόο
ηξαπκαηηζκώλ, αθόκα θαη ζε θαιαζνζθαηξηζηέο πνπ άιιεο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο
δελ αληηκεηώπηδαλ ζνβαξά πξνβιήκαηα. ηελ αλάιπζε πνπ ζα δνύκε ζε επόκελν
θεθάιαην ζα ζπγθξίλνπκε ηνπο ηξαπκαηηζκνύο ηελ αγσληζηηθήο πεξηόδνπ πνπ ζπλέβε
ην lockout, κε άιιεο ρξνληέο πνπ νη αγώλεο δηεμήρζεθαλ θαλνληθά.

2.2.1 Οηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ησλ lockout ζηνλ επαγγεικαηηθό αζιεηηζκό
Όπσο είλαη θπζηθό ην lockout αλακέλεηαη λα έρεη αληίθηππν ζηηο νηθνλνκίεο
ησλ πόιεσλ πνπ εδξεύνπλ νκάδεο. Παιαηόηεξεο έξεπλεο έδεημαλ όηη πόιεηο πνπ έρνπλ
ζηάδηα όπνπ ζπκβαίλεη κηα αζιεηηθή δξαζηεξηόηεηα, ε ύπαξμε ηεο δξαζηεξηόηεηαο
απηήο επεξεάδεη ηελ νηθνλνκία ηεο πόιεο (Coates&Humphreys 2001). Έρνληαο ζαλ
δείγκα 37 πόιεηο κε ζηάδηα, νη Coates θαη Humphreys (Coates&Humphreys 2001)
ρξεζηκνπνίεζαλ ζηελ έξεπλα ηνπο κνληέιν παιηλδξόκεζεο κε εμαξηεκέλε
κεηαβιεηή ην θαηά θεθαιήλ εηζόδεκα θαη αλεμάξηεηεο ηελ ε νηθνλνκία ηεο πόιεο,
ηελ ύπαξμε ή όρη ζηαδίνπ ζηελ πόιε θαη ηελ ύπαξμε ή όρη lockout γηα λα δείμνπλ αλ
επεξεάδεηαη ε ηνπηθή νηθνλνκία από ηελ ύπαξμε ηνπ lockout. Σν απνηέιεζκα ηεο
έξεπλαο απηήο έδεημε όηη όρη κόλν δε κεηώλεηαη ην θαηά θεθαιήλ εηζόδεκα ησλ
θαηνίθσλ ηεο πόιεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ lockout, αιιά αληηζέησο απμάλεηαη.
Μηα εμήγεζε γηα απηό ην απνηέιεζκα απηό είλαη πσο όηαλ δελ ππάξρνπλ
αγώλεο ζε κηα πόιε, νη πνιίηεο ηεο θάλνπλ ελαιιαθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη κπνξεί
ζε απηέο λα μνδεύνπλ πεξηζζόηεξα ρξήκαηα από ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ αγώλα.
Μηα δεύηεξε εμήγεζε είλαη όηη όηαλ ππάξρνπλ αγώλεο ην θξάηνο παξέρεη
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πεξηζζόηεξε αζθάιεηα γηα ηε δηεμαγσγή ησλ αγώλσλ θαη γηα ηελ νκαιή θπθινθνξία
ζηνπο δξόκνπο θαηά ηε κέξα ηνπ αγώλα, ζαλ ζπλέπεηα γηα όια απηά επηβαξύλεη ηνπο
πνιίηεο κε επηπξόζζεηνπο θόξνπο, νη νπνίνη δελ ππάξρνπλ όηαλ δελ γίλνληαη αγώλεο.
Σα ζηνηρεία απηά έδεημαλ όηη ην lockout δελ επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ
νηθνλνκία ησλ πόιεσλ πνπ έρνπλ νκάδεο ζηα επαγγεικαηηθά ζπνξ.

2.2.2 Σν lockout ηνπ 2011
 Πεξηβάιινλ γύξσ από ην νπνίν μεθίλεζε ην lockout
Μεηά ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο πνπ είραλ ζπλάςεη παίθηεο θαη νκνζπνλδία ην
2005, ζηηο αξρέο ηνπ 2011 μεθίλεζαλ νη δηαπξαγκαηεύζεηο γηα λα επηηεπρζεί λέα
ζπκθσλία κεηαμύ ησλ δύν πιεπξώλ9. Η επηηξνπή ηνπ πξσηαζιήκαηνο ηζρπξηδόηαλ όηη
ράλεη 300.000.000 δνιάξηα ην ρξόλν, ελώ 22 από ηηο 30 νκάδεο ηνπ NBA έραζαλ
πεξηζζόηεξα ρξήκαηα από απηά πνπ θέξδηζαλ ηελ πξνεγνύκελε ζεδόλ. Έηζη ν
επίηξνπνο ηνπ NBA, David Stern, πξόηεηλε ζηνπο παίθηεο κείσζε ζην κηζζό ηνπο
θαηά 40% (ζπλνιηθά 800.000.000 δνιάξηα), ελώ από ηε πιεπξά ηεο ε έλσζε παηθηώλ
θαηέζεζε αγσγή ελαληίνλ ηνπ NBA10. ηελ πξώηε ζπλάληεζε κεηαμύ παηθηώλ θαη
ηδηνθηεηώλ, νη πξώηνη πξόηεηλαλ κείσζε κηζζώλ θαηά 500.000.000 δνιάξηα ζηα ηα
επόκελα 5 ρξόληα, ελώ νη ηδηνθηήηεο ήζειαλ ε κείσζε απηή λα είλαη 2.000.000.000
δνιάξηα ζηα ηα επόκελα 10 ρξόληα. ηηο 30 Ινπλίνπ έγηλε ε ηειεπηαία ζπλάληεζε πξηλ
αξρίζεη θαη επίζεκα ην lockout. ηε ζπλάληεζε απηή, νη ηδηνθηήηεο επέκελαλ ζηε
ζέζε ηνπο, πσο ράλνπλ ιεθηά θάζε ρξόλν θαη νη παίθηεο ελώ ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα
θάλνπλ θάπνηεο ππνρσξήζεηο, αξλήζεθαλ λα ππνθύςνπλ εληειώο ζηηο απαηηήζεηο ησλ
ηδηνθηεηώλ11.
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 Οη πξώηνη κήλεο ηνπ lockout, ε αθύξσζε ησλ αγώλσλ θαη ε ηειηθή
ζπκθσλία
Σν lockout μεθίλεζε θαη επίζεκα ηελ 1ε Ινπιίνπ, θαη ε επηηξνπή ηνπ NBA
θαηεγόξεζε ηνπο παίθηεο όηη δελ είλαη ζπλεξγάζηκνη. Οη επόκελεο δύν ζπλαληήζεηο
κεηαμύ ηδηνθηεηώλ θαη παηθηώλ ζηηο 31/08 θαη ζηηο 13/09 ήηαλ άθαξπεο.
ηηο 13/09 αλαθνηλώζεθε ε αθύξσζε πξνπνλήζεσλ θαη θηιηθώλ αγώλσλ
πξνεηνηκαζίαο κέρξη ηηο 15/10. ηηο 4/10 αθπξώζεθε όιν ην πξόγξακκα ησλ θηιηθώλ
αγώλσλ πξνεηνηκαζίαο κέρξη ηελ έλαξμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο. Απηό είρε ζαλ
ζπλέπεηα ηελ απώιεηα 200.000.000 δνιαξίσλ από ηα ηακεία ηεο έλσζεο ηνπ NBA.
ηηο 10/10 αθπξώζεθαλ νη 2 πξώηεο εβδνκάδεο ησλ αγώλσλ ηνπ NBA, ελώ ζηηο 28/10
αθπξώζεθαλ όινη νη αγώλεο κέρξη ηηο 30/11.
Σειηθά νη δύν πιεπξέο θαηέιεμαλ ζε ζπκθσλία ζηηο 8/12. ην βαζηθόηεξν
από ηα δεηήκαηα ζηα νπνία είραλ δηαθνξά νη δύν πιεπξέο, νη παίθηεο ζπκθώλεζαλ λα
παίξλνπλ ζαλ κέγηζην κηζζό, ην 25%-35% ηνπ εηήζηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο θάζε
νκάδαο αλάινγα, θπζηθά θαη κε ηα ρξόληα πνπ έρνπλ ήδε αγσληζηεί ζην NBA12.
 Η επίδξαζε ηνπ lockout ζε εμσγελείο παξάγνληεο
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ lockout νη δήκαξρνη 14 πόιεσλ πνπ εδξεύνπλ νκάδεο
NBA, κε επηζηνιέο δεηνύζαλ λα ζηακαηήζεη ην lockout γηαηί είραλ θόβν γηα ηηο
επηπηώζεηο πνπ ζα είρε ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία. Ωζηόζν κειέηεο, όπσο απηή ηνπ
Coates & Humphreys ή όπσο απηή πνπ έθαλαλ εθείλε ηελ επνρή ηα παλεπηζηήκηα ηνπ
Maryland θαη ηεο Baltimore13 έδεημαλ όηη δελ ππάξρνπλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηηο
ηνπηθέο νηθνλνκίεο ιόγσ ηνπ lockout θαζώο νη πνιίηεο ζηξέθνληαη ζε ελαιιαθηηθέο
κνξθέο ςπραγσγίαο (Coates&Humphreys 2001).
Οη κεγάιεο όκσο νηθνλνκηθέο απώιεηεο ήηαλ ηα ρακέλα έζνδα ηνπ NBA από
ηηο δηαθεκίζεηο πνπ άγγηδαλ ην 1.000.000.000 δνιάξηα, θαζώο επίζεο θαη ηα έζνδα
πνπ έραζαλ ηα ηειενπηηθά δίθηπα πνπ είραλ ζπκθσλήζεη λα θαιύςνπλ ηνπο αγώλεο
ηνπ NBA.
 Σν δύζθνιν πξόγξακκα γηα ηνπο αζιεηέο
Η έλσζε ηνπ NBA είρε ήδε ράζεη πνιιά ρξήκαηα από ην lockout γηα απηό
πξνζπάζεζε λα κε ραζνύλ πεξηζζόηεξα παηρλίδηα θαη λα δηεμαρζνύλ όζν
12
13

espn.go.com/nba/story
moneyland.time.com
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πεξηζζόηεξα γίλεηαη. Έηζη απνθαζίζηεθε λα γίλνπλ 66 αγώλεο γηα θάζε νκάδα ζε 121
κέξεο, ελώ ηηο πξνεγνύκελεο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο ε θάζε νκάδα έδηλε 82 αγώλεο
ζε 170 πεξίπνπ εκέξεο. Η θάζε νκάδα ηώξα ζα έδηλε θαηά κέζν όξν 2 πεξηζζόηεξα
παηρλίδηα ηελ εβδνκάδα ζε ζρέζε κε παιαηόηεξεο ρξνληέο θαη επίζεο θάζε νκάδα ζα
έπξεπε λα δώζεη ηξεηο ζπλερόκελνπο αγώλεο ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά κέζα ζηελ
αγσληζηηθή πεξίνδν. πλνιηθά κέζα ζηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 42 θνξέο έγηλαλ 3
ζπλερόκελνη αγώλεο γηα θάπνηα νκάδα, κε 11 νκάδεο λα θάλνπλ δύν θνξέο ην
πξόγξακκα απηό ζηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο θαη 29 θνξέο ρξεηάζηεθε θάπνηα νκάδα λα
παίμεη 5 αγώλεο ζε 6 εκέξεο14.
Ίζσο απηόο λα είλαη θαη ν ιόγνο πνπ ηε ρξνληά 2011-2012 παξαηεξήζεθαλ
ηόζνη πνιινί ηξαπκαηηζκνί ζην NBA πνπ αλ αζξνίζνπκε ηνπο κήλεο πνπ ζα
ρξεηαζηεί λα κείλνπλ εθηόο δξάζεο νη αζιεηέο πνπ ηξαπκαηίζηεθαλ κέζα ζηε ρξνληά
θηάλνπκε ηνλ εμσπξαγκαηηθό αξηζκό ησλ 12 εηώλ (δειαδή 144 κελώλ), όηαλ ε κέζε
θαξηέξα παίθηε ζην NBA ππνινγίδεηαη θνληά ζηα 6 ρξόληα.

2.3 πκπεξάζκαηα θαη κε ηη ζα αζρνιεζνύκε από εδώ θαη πέξα
Η παύζε εξγαζίαο ησλ αζιεηώλ νδήγεζε ζε κηα αγσληζηηθή πεξίνδν κε
πεξηζζόηεξνπο αγώλεο ζε κηθξόηεξν ρξνληθό δηάζηεκα. Απηό είρε ζαλ απνηέιεζκα
λα παξνπζηαζηνύλ ηξαπκαηηζκνί ζε κεγαιύηεξν βαζκό από ηηο πξνεγνύκελεο
αγσληζηηθέο πεξηόδνπο. ηε ζπλέρεηα ζα δνύκε ηξαπκαηηζκνύο αζιεηώλ θαη
θαιαζνζθαηξηζηώλ θαη εηδηθόηεξα ηξαπκαηηζκνύο ησλ θαιαζνζθαηξηζηώλ πνπ
αγσλίδνληαη ζην NBA. Δπίζεο ζα παξνπζηαζηεί κηα αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ
ηξαπκαηηζκώλ ησλ 3 ηειεπηαίσλ αγσληζηηθώλ πεξηόδσλ.

14

www.cbssports.com/nba/story
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3.ΣΡΑΤΜΑΣΙΜΟΙ ΑΘΛΗΣΧΝ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΟΦΑΙΡΙΣΧΝ
3.1 Σξαπκαηηζκνί αζιεηώλ
Οη ηξαπκαηηζκνί είλαη έλαο πνιύ ζνβαξόο ιόγνο πνπ κπνξεί λα απνηξέςεη
έλαλ άλζξσπν λα αζρνιεζεί κε ηνλ αζιεηηζκό. Έξεπλα πνπ έγηλε ζε γαιιηθό
λνζνθνκείν

έδεημε όηη ην 11% ησλ παηδηθώλ αηπρεκάησλ πξνέξρνληαη από ηνλ

αζιεηηζκό (Yde&Nielsen 1990). Οη ηξαπκαηηζκνί ζπκβαίλνπλ πνιύ ζπρλά ζηνλ
αζιεηηζκό θαη θπξίσο ζηα αζιήκαηα πνπ απαηηνύλ ζσκαηηθή επαθή (Yde&Nielsen
1990). Τπάξρνπλ πνιιά ζεκεία ηνπ ζώκαηνο πνπ κπνξεί λα ηξαπκαηηζηεί έλαο
αζιεηήο θαζώο θαη πνιιά είδε ηξαπκαηηζκώλ, άιια πην ζνβαξά θαη άιια ιηγόηεξν.H
πηζαλόηεηα λα ζπκβεί έλαο ηξαπκαηηζκόο δελ είλαη πάληα ε ίδηα θαη εμαξηάηαη από ην
ζπνξ κε ην νπνίν αζρνιείηαη θάπνηνο, ηελ ειηθία πνπ έρεη, θαη θάπνηεο θνξέο
εμαξηάηαη αθόκα θαη από ην θύιν ηνπ αζιεηή.

3.1.1 εκεία θαη είδε ηξαπκαηηζκώλ
ύκθσλα κε ηε κειέηε ησλ Yde&Nielsen (1990) ην 32% ησλ ηξαπκαηηζκώλ
πξνθύπηεη από δηαζηξέκκαηα ζηα δάρηπια ηνπ ρεξηνύ, ην 25% δηαζηξέκκαηα ζηνπο
αζηξαγάινπο, 12% ηελνληίηηδα θαη 10% ζιάζε ζηνλ κεξό. Η έξεπλα απηή έγηλε ζε
αζιεηηθή θαηαζθήλσζε ηεο Γαλίαο ηελ πεξίνδν 1985-1986. Παξαθάησ αθνινπζεί ν
πίλαθαο κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο .
Σημείο/είδος

Αιμάηφμα

Διάζηρεμμα

Κάηαγμα

Θλάζη

Τενονηίηιδα

Άλλο

Ώκνο

1

0

1

0

0

0

2%

Υέξη/δάρηπια

1

14

2

0

0

0

17%

Μεξόο/Πόδη

5

0

0

8

3

0

16%

Γόλαην

6

1

0

0

1

7

15%

Αζηξάγαινο

0

26

1

0

0

1

28%

Πόδη

4

3

1

1

8

0

17%

Άιιν

0

0

0

1

0

4

5%

%

17

44

5

10

12

12

100%

ηρασμαηιζμού

Πίλαθαο 2 : πρλόηεηεο ηξαπκαηηζκώλ αλά είδνο θαη ζεκείν ζώκαηνο (Yde&Nielsen 1990)
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Σα ίδηα ζρεδόλ απνηειέζκαηα θαηαγξάθεθαλ θαη ζε θνιιέγην ησλ ΗΠΑ όπνπ
ηα δηαζηξέκκαηα ζε γόλαηα θαη αζηξαγάινπο ήηαλ νη πην ζπρλνί ηξαπκαηηζκνί (De
Haven&Lintner 1986). ηελ Φηλιαλδία έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζε 6 αζιήκαηα, ζε 4 έηε
(1987-1991) έδεημε θαη εθεί όηη ηα δηαζηξέκκαηα είλαη ν πην ζπρλόο ηξαπκαηηζκόο.
Πνιύ ζεκαληηθό ζηνηρείν ζε απηήλ ηε έξεπλα κε ηνπο 54186 ηξαπκαηηζκνύο αζιεηώλ
κέζα ζε 4 ρξόληα είλαη όηη 112 νδήγεζαλ ζε κόληκε αλαπεξία. Από απηνύο ηνπο 112
ηξαπκαηηζκνύο, νη 64 νθείινληαλ ζε ηξαπκαηηζκνύο ζην γόλαην ηνπ αζιεηή (Kujala
et al 1995).

3.1.2 Πηζαλόηεηεο θαη είδε ηξαπκαηηζκώλ αλά άζιεκα
ηα νκαδηθά αζιήκαηα έρεη απνδεηρζεί όηη ζε απηά πνπ επηηξέπεηαη
πεξηζζόηεξε ζσκαηηθή επαθή, ε πηζαλόηεηα ηξαπκαηηζκνύ είλαη κεγαιύηεξε. Οη
ηξαπκαηηζκνί ζε πνδόζθαηξν θαη ρεηξνζθαίξηζε είλαη πην πηζαλνί λα ζπκβνύλ θαη πην
επηθίλδπλνη ζε ζρέζε κε ηελ θαιαζνζθαίξηζε ιόγσ ηεο πεξηζζόηεξεο ζσκαηηθήο
επαθήο (Yde&Nielsen 1990). ην πνδόζθαηξν νη ηξαπκαηηζκνί απηνί ζπκβαίλνπλ
θπξίσο ζηα πόδηα, ελώ ζηελ θαιαζνζθαίξηζε θαη ζηελ ρεηξνζθαίξηζε ζηα δάρηπια
ησλ ρεξηώλ. Αθνινπζνύλ νη πίλαθεο κε ηνπο ηξαπκαηηζκνύο αλά άζιεκα ζύκθσλα κε
ηελ κειέηε ησλ Yde&Nielsen(1990).

ΏΜΟ

ΥΔΡΙ/ΓΑΥΣΤΛΑ

ΜΗΡΟ

ΓΟΝΑΣ

ΑΣΡΑΓΑΛ

ΠΟΓ

ΆΛΛ

ΤΝΟΛ

/ΠΟΓ

Ο

Ο

Ι

Ο

Ο

62

Ι
Σξαπκαηηζκνί

1

1

15

12

12

12

4

πνδνζθαίξνπ

2%

2%

24%

19%

19%

19%

7%

Σξαπκαηηζκνί

2

9

2

5

5

2

2

ρεηξνζθαίξηζεο

5%

25%

5%

14%

14%

6%

6%

Σξαπκαηηζκνί

0

9

1

1

7

0

3

θαιαζνζθαίξηζεο

0%

43%

5%

5%

33%

0%

14%

36
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Πίλαθαο 3 : Καηαλνκή ηξαπκαηηζκώλ αλάινγα κε ην άζιεκα (Yde&Nielsen 1990)

Όπσο παξαηεξνύκε ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα ζην πνδόζθαηξν ζπκβαίλνπλ
πεξηζζόηεξνη ηξαπκαηηζκνί ζε ζρέζε κε ηα άιια δύν αζιήκαηα. Θεσξείηαη ην πην
επηθίλδπλν από πιεπξάο ηξαπκαηηζκώλ άζιεκα, κε ηελ πηζαλόηεηα ηξαπκαηηζκνύ
ζην πνδόζθαηξν λα είλαη 12 θνξέο κεγαιύηεξε από ην επόκελν πην επηθίλδπλν
άζιεκα (De Haven&Lintner 1986). ην πνδόζθαηξν θαίλεηαη όηη ην 89% ησλ
20

ηξαπκαηηζκώλ είλαη ζηα πόδηα ελώ ζηε ρεηξνζθαίξηζε θαη ζηελ θαιαζνζθαίξηζε ην
κεγαιύηεξν πνζνζηό ηξαπκαηηζκώλ είλαη ζηνλ αζηξάγαιν θαη ζηα δάρηπια ηνπ
ρεξηνύ. Οη ηξαπκαηηζκνί ζηνλ αζηξάγαιν γηα ηνπο θαιαζνζθαηξηζηέο ζπκβαίλνπλ
όηαλ ν αζιεηήο ζνπηάξεη (θαηά 4/7) θαη όηαλ ηξέρεη (θαηά 3/7), ελώ νη ηξαπκαηηζκνί
ζηα δάρηπια ηνπ ρεξηνύ ησλ θαιαζνζθαηξηζηώλ απνηεινύλ ζρεδόλ ηνπο κηζνύο
ηξαπκαηηζκνύο, κε πνζνζηό θνληά ζην 43% (Yde&Nielsen 1990).

ΆΘΛΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟ

ΠΟΟΣΑ

ΣΡΑΤΜΑΣΙΜΧΝ

ΣΡΑΤΜΑΣΙΜΧΝ
ΑΝΑ

1000

ΑΝΘΡΧΠΟΥΡΟΝΙΑ
ΔΚΘΔΗ

ΣΟ

ΑΘΛΗΜΑ (Γ.Δ 95%15)
Πνδόζθαηξν

26330

89 (88-90)

Υόθεϋ επί πάγνπ

16836

94 (92-95)

Πεηνζθαίξηζε

87668

60 (58-61)

Καιαζνζθαίξηζε

39541

88 (85-91)

Σδνύλην

9936

117 (111-123)

Καξάηε

8102

142 (135-150)

Πίλαθαο 4 : Καηαλνκή ηξαπκαηηζκώλ ζε 4εηή έξεπλα ζε 6 αζιήκαηα ζηε Φηλιαλδία (Kujala et al
1995)

ηελ 4εηή έξεπλα ζηελ Φηλιαλδία βιέπσ ζηνλ πίλαθα 4 ηα πνζνζηά
ηξαπκαηηζκώλ ζηα 6 αζιήκαηα ζηα νπνία έγηλε ε έξεπλα. ηελ θαιαζνζθαίξηζε ε
αλαινγία ηξαπκαηηζκώλ αγώλα-πξνπόλεζεο είλαη 50-50, ζην ρόθεϋ επί πάγνπ είλαη
60-40 ππέξ ηνπ αγώλα θαη ζην θαξάηε 30-70 ππέξ ηεο πξνπόλεζεο (Kujala et al
1995). εκαληηθή δηαθνξά ππάξρεη επίζεο αλάκεζα ζηα αζιήκαηα ζηα νπνία έρσ
ηξαπκαηηζκό ησλ άλσ άθξσλ θαη ζε απηά πνπ έρσ ηξαπκαηηζκό ησλ θάησ άθξσλ. Σα
θάησ άθξα ηξαπκαηίδνληαη θαηά 66.8% ζην πνδόζθαηξν, 57.6% ζηελ πεηνζθαίξηζε
θαη 56% ζηελ θαιαζνζθαίξηζε, ελώ ηξαπκαηηζκόο ησλ άλσ άθξσλ παξαηεξείηαη ζην
ηδνύλην κε 37.6% (Kujala et al 1995).

15

ΓΔ 95% νξίδεηαη σο ην εύξνο ηηκώλ πνπ κπνξεί λα πάξεη κηα κεηαβιεηή κε πηζαλόηεηα 95%
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3.1.3 Πηζαλόηεηεο θαη είδε ηξαπκαηηζκώλ αλά ειηθία
Η πηζαλόηεηα λα ηξαπκαηηζηεί έλαο αζιεηήο απμάλεηαη κε ηελ ειηθία. ηηο
ειηθίεο θάησ ησλ 15 εηώλ ε πηζαλόηεηα ηξαπκαηηζκνύ ελόο αζιεηή είλαη ε
κηθξόηεξε, ελώ ζηηο ειηθίεο 20-24 ε κεγαιύηεξε (Kujala et al 1995). ηελ αζιεηηθή
θαηαζθήλσζε ηεο Γαλίαο ζηα παηδηά ειηθίαο θάησ ησλ 14 εηώλ ε πηζαλόηεηα
ηξαπκαηηζκνύ είλαη κεγαιύηεξε ζην πνδόζθαηξν ζε ζρέζε κε ην ρεηξνζθαίξηζε θαη
θαιαζνζθαίξηζε, αιιά ζε κεγαιύηεξεο ειηθίεο δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
δηαθνξά ζηελ πηζαλόηεηα ηξαπκαηηζκνύ κεηαμύ ησλ 3 αζιεκάησλ (Yde&Nielsen
1990).
Αληίζηνηρα ζην θνιιέγην ησλ ΗΠΑ κε κέζν όξν ειηθίαο ησλ αζιεηώλ ζηα
21.6 έηε, ν πην ζπρλόο ηξαπκαηηζκόο ζε άηνκα κηθξόηεξα από ηε κέζε ειηθία ήηαλ ηα
θαηάγκαηα, ελώ ζε άηνκα κεγαιύηεξα από ηε κέζε ειηθία ήηαλ νη θιεγκνλέο θαη νη
ηξαπκαηηζκνί ζηα γόλαηα (De Haven&Lintner 1986).

Ποςοςτά τραυματιςμϊν ανά θλικια
1400
1200

20-24

1000

25-34

800

ποςοςτά τραυματιςμών
ανά ηλικια

600
15-19

400
200

>34

<15

0
<15

15-19

20-24

25-34

>34

Γηάγξακκα 5 : Πνζνζηά ηξαπκαηηζκώλ αλά ειηθία ζε 4εηή έξεπλα ζε 6 αζιήκαηα ζηε Φηλιαλδία
(Kujala et al 1995)

3.1.4 Πηζαλόηεηεο θαη είδε ηξαπκαηηζκώλ αλά θύιν
Oη πεξηζζόηεξεο έξεπλεο δείρλνπλ όηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
δηαθνξά κεηαμύ ηεο πηζαλόηεηαο ηξαπκαηηζκνύ κεηαμύ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ, εηδηθά
ζηηο ειηθίεο 15-25 (Yde&Nielsen 1990, Kujala et al 1995). Όκσο ζηελ έξεπλα πνπ
έιαβε ρώξα ζην θνιιέγην ησλ ΗΠΑ παξαηεξήζεθε ην πεξίεξγν θαηλόκελν, ην 80.3%
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ησλ ηξαπκαηηζκώλ λα ζπκβαίλνπλ ζε άληξεο αζιεηέο. Γεληθόηεξα όκσο θαίλεηαη λα
κελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ πηζαλόηεηα ηξαπκαηηζκνύ κεηαμύ
αλδξώλ θαη γπλαηθώλ.
3.1.5 πκπεξάζκαηα
Οη ηξαπκαηηζκνί είλαη έλα πνιύ ζπρλό θαηλόκελν γηα ηνπο αζιεηέο θπξίσο
ησλ αζιεκάησλ πνπ

απαηηνύλ ζσκαηηθή επαθή. Σα ζεκεία ζηα νπνία

ηξαπκαηίδνληαη πην ζπρλά νη αζιεηέο απηνί είλαη θπξίσο ηα θάησ άθξα θαη ζηε
ζπλέρεηα ηα άλσ θαη ν θνξκόο. Από ηα νκαδηθά αζιήκαηα ην πνδόζθαηξν θαίλεηαη λα
είλαη εθείλν ζην νπνίν ζπκβαίλνπλ πην ζπρλά ηξαπκαηηζκνί. ηελ θαιαζνζθαίξηζε ν
αζηξάγαινο, ηα γόλαηα θαη ηα δάρηπια ησλ ρεξηώλ είλαη ηα ζεκεία ζηα νπνία νη
θαιαζνζθαηξηζηέο ηξαπκαηίδνληαη ζπρλόηεξα. Παξάγνληαο πνπ δείρλεη λα επεξεάδεη
ηε ζπρλόηεηα ηξαπκαηηζκώλ θαίλεηαη λα είλαη ε ειηθία, ελώ ην θύιν ηνπ αζιεηή
δείρλεη λα κελ επεξεάδεη ηε ζπρλόηεηα ησλ ηξαπκαηηζκώλ ηνπ.

3.2 Σξαπκαηηζκνί θαιαζνζθαηξηζηώλ
Η θαιαζνζθαίξηζε είλαη έλα αξθεηά δεκνθηιέο άζιεκα. Τπνινγίδεηαη όηη ην
11% ησλ λέσλ όινπ ηνπ θόζκνπ έρεη αζρνιεζεί κε ηελ θαιαζνζθαίξηζε (Harmer
2005). Ο αξηζκόο ησλ λέσλ πνπ αζρνινύληαη κε ηελ θαιαζνζθαίξηζε απμάλεηαη κε
ην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ. ην Βέιγην ηα ηειεπηαία 30 ρξόληα έρεη παξαηεξεζεί
αύμεζε ησλ λέσλ πνπ αζρνινύληαη κε ην άζιεκα θαηά 173% (Cumps et al 2007). Η
δύλακε θαη ε ηαρύηεηα πνπ αλαπηύζζνληαη ζην άζιεκα απηό ηνπ θάλνπλ λα είλαη έλα
από ηα αζιήκαηα κε ηνπο πεξηζζόηεξνπο ηξαπκαηηζκνύο. Οη Watkins&Peabody
έδεημαλ όηη είλαη ην 8ν άζιεκα ζε πιήζνο ηξαπκαηηζκώλ (Watkins&Peabody 1996),
ελώ 6εηήο έξεπλα ζην Hong-Kong έδεημε όηη είλαη ην πξώην άζιεκα ζε
ηξαπκαηηζκνύο γηα παηδηά θάησ ησλ 16 εηώλ. ηηο ΗΠΑ έρεη απνδεηρζεί δεύηεξν
άζιεκα ζε ζπρλόηεηα θαθώζεσλ πξνζώπνπ, θπξίσο ζε κάηηα θαη ζηόκα (Zierhut
2000).
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3.2.1 Σξαπκαηηζκνί ζε αγώλεο θαη πξνπνλήζεηο
Οη ηξαπκαηηζκνί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αγώλσλ έρεη δεηρζεί όηη είλαη
πεξηζζόηεξνη από ηνπο ηξαπκαηηζκνύο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνπνλήζεσλ. ε
έξεπλα 16 ρξόλσλ ζην θνιεγηαθό πξσηάζιεκα θαιαζνζθαίξηζεο ησλ ΗΠΑ, ηα
απνηειέζκαηα έδεημαλ ζηνπο αγώλεο 9.9 ηξαπκαηηζκνί αλά 1000 αζιεηέο πνπ
εθηίζεληαη ζηνλ θίλδπλν (athletes exposure (AE)-AE είναι η 1 εμθάνιζη ηοσ αθληηή ζε
έναν αγώνα. Αν ζε έναν αγώνα αγφνιζηούν και οι 24 παίκηες ηφν 2 ομάδφν ηόηε έτφ
24 ΑΔ) θαη

ζηελ πξνπόλεζε 4.3 ηξαπκαηηζκνί/1000 ΑΔ (Dick et al 2007). Η

αλαινγία ηξαπκαηηζκώλ αγώλα – πξνπόλεζεο είλαη πεξίπνπ 2.2:1 ππέξ ηνπ αγώλα
(Harmer 2005).
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Γηάγξακκα 6 : πρλόηεηα ηξαπκαηηζκώλ ζε αγώλεο θαη πξνπνλήζεηο αλά 1000 AE (Dick et al
2007)
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θαλνληθή πεξίνδν θαη playoffs ζε 16εηή έξεπλα (Dick et al 2007)

ην Γηάγξακκα 8 παξαηεξώ όηη ε πηζαλόηεηα ηξαπκαηηζκνύ ζηηο πξνπνλήζεηο
ηεο πξνεηνηκαζίαο είλαη 3 θνξέο κεγαιύηεξε από ηελ αληίζηνηρε πηζαλόηεηα θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο θαλνληθήο πεξηόδνπ (7.5 ηξαπκαηηζκνί/1000 AE πξνπόλεζεο έλαληη 2.8
ηξαπκαηηζκώλ/1000 AE πξνπόλεζεο αληίζηνηρα). Η πηζαλόηεηα ηξαπκαηηζκνύ ζηηο
πξνπνλήζεηο ζηελ θαλνληθή πεξίνδν είλαη κεγαιύηεξε από ηελ αληίζηνηρε
πηζαλόηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ playoffs (2.8/1000 θαη 1.5/1000 αληίζηνηρα). Σέινο
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ε πηζαλόηεηα ηξαπκαηηζκνύ ζε αγώλα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαλνληθήο πεξηόδνπ είλαη
θαη απηή κεγαιύηεξε από ηελ αληίζηνηρε πηζαλόηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ playoffs
(10.1/1000 θαη 6.4/1000). Οη ηξαπκαηηζκνί είλαη πην πηζαλνί λα ζπκβνύλ ζηελ αξρή
ηεο αγσληζηηθήο ρξνληάο όπνπ ην ζώκα δελ είλαη ηόζν θαιά πξνεηνηκαζκέλν θαη
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα, ζηα ηειεπηαία ιεπηά, πνπ ν παίθηεο έρεη θνπξαζηεί
(Harmer 2005).

3.2.2 Μέξε ζώκαηνο θαη αληίζηνηρεο πηζαλόηεηεο ηξαπκαηηζκώλ
Σν 60% ησλ ηξαπκαηηζκώλ ησλ αζιεηώλ θαιαζνζθαίξηζεο ζπκβαίλεη θπξίσο
ζηα θάησ άθξα. ηα θάησ άθξα νη πην ζπλήζεηο ηξαπκαηηζκνί είλαη ν αζηξάγαινο θαη
ην γόλαην, ελώ ζηα άλσ άθξα, ηα δάρηπια ησλ ρεξηώλ (Harmer 2005). Οη
ηξαπκαηηζκνί ησλ θάησ άθξσλ είλαη νη πην ζπρλνί θπξίσο ιόγσ ησλ πνιιώλ αικάησλ
θαη αιιαγώλ θαηεύζπλζεο πνπ θάλνπλ νη αζιεηέο ηεο θαιαζνζθαίξηζεο θαηά ηε
δηάξθεηα πξνπνλήζεσλ θαη αγώλσλ. Η πςειή έληαζε, ε δύλακε θαη ε ηαρύηεηα θαηά
ηε δηάξθεηα αγώλσλ θαη πξνπνλήζεσλ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηνπο ηξαπκαηηζκνύο
ζηα θάησ άθξα. Έξεπλα ζε 45 θαιαζνζθαηξηζηέο ζηνπο νπνίνπο κεηξήζεθε ην βάξνο
ηνπο, ε πεξίκεηξνο ηνπ ηεηξαθέθαινύ ηνπο, ε θιίζε πνπ κπνξεί λα θάλεη ην γόλαην
ηνπο (επιπγηζία) θαη ην κήθνο ησλ πνδηώλ ηνπο, έδεημε όηη απηνί πνπ είραλ
ηξαπκαηηζκό θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ ζηα θάησ άθξα είραλ όινη
βάξνο, πεξίκεηξν ηεηξαθέθαινπ θαη κήθνο πνδηνύ κεγαιύηεξα από ην κέζν όξν όισλ
ησλ αζιεηώλ. Σν κνληέιν πνπ έγηλε είρε πξνβιεπηηθή ηθαλόηεηα 91% από ηηο ηξεηο
απηέο κεηαβιεηέο (Shambough et al 1991).
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ΗΜΔΙΟ ΩΜΑΣΟ
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ΚΑΛΑΘΟΦΑΙΡΙΣΩΝ

Δ ΑΓΩΝΔ

Δ ΠΡΟΠΟΝΗΔΙ

Κεθάιη/απρέλαο

13.9

11.2

Άλσ άθξα

14.1

11.1

Κνξκόο/κέζε

11.4

13.5

Κάησ άθξα

57.9

60.6

Άιιν

2.7

3.6

Πίλαθαο 5 : Πνζνζηά ηξαπκαηηζκώλ ζηα δηάθνξα κέξε ηνπ ζώκαηνο ζε 16εηή έξεπλα (Dick et al
2007)

Σα ηειεπηαία όκσο ρξόληα πέξα από ην πνιύ ζπρλό θαηλόκελν ησλ
ηξαπκαηηζκώλ ησλ θάησ άθξσλ, έρεη παξαηεξεζεί αύμεζε ησλ ηξαπκαηηζκώλ θαη
ησλ θαθώζεσλ ζε θεθάιη θαη πξόζσπν. Βαζηθή αηηία γηα απηό είλαη ε πην έληνλε
ζσκαηηθή επαθή. ην θνιεγηαθό πξσηάζιεκα θαιαζνζθαίξηζεο ζηα 16 ρξόληα πνπ
δηήξθεζε ε έξεπλα ησλ Dick et al παξαηεξήζεθε αύμεζε ησλ ηξαπκαηηζκώλ ζε
θεθάιη θαη πξόζσπν θαηά 6.2% (Dick et al 2007).
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Γηάγξακκα 9 : πρλόηεηα ηξαπκαηηζκώλ ζε πξόζσπν θαη θεθάιη αλά 1000 AE ηηο αγσληζηηθέο
πεξηόδνπο 1988-1989 σο 2003-2004 (Dick et al 2007)
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3.2.3 Σα ζεκεία ηνπ ζώκαηνο πνπ εκθαλίδνληαη νη πεξηζζόηεξνη ηξαπκαηηζκνί
θαη ην είδνο ηνπ ηξαπκαηηζκνύ ησλ θαιαζνζθαηξηζηώλ
Η 16εηήο έξεπλα ζην πξσηάζιεκα θαιαζνζθαίξηζεο ησλ θνιεγίσλ ησλ ΗΠΑ
έδεημε ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα γηα ηα πνζνζηά ησλ πην ζπρλώλ ηξαπκαηηζκώλ
ζηα δηάθνξα ζεκεία ηνπ ζώκαηνο ζε πξνπνλήζεηο θαη αγώλεο

Γηάγξακκα 10 : Πνζνζηά ησλ πην ζπρλώλ ηξαπκαηηζκώλ ζε αγώλεο ζε 16εηή έξεπλα (Dick et al
2007)

Γηάγξακκα 11 : Πνζνζηά ησλ πην ζπρλώλ ηξαπκαηηζκώλ ζε πξνπνλήζεηο ζε 16εηή έξεπλα (Dick
et al 2007)

Όπσο θαίλεηαη θαη ζηα δηαγξάκκαηα ηα δηαζηξέκκαηα αζηξαγάισλ είλαη ν πην
ζπρλόο ηξαπκαηηζκόο θαη αθνινπζνύλ νη δηάθνξεο θαθώζεηο ζην γόλαην, πνπ
ζπλήζσο είλαη θαη ν πην ζνβαξόο ηξαπκαηηζκόο (Harmer 2005). Σα δηαζηξέκκαηα
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είλαη ν πην ζπρλόο ηξαπκαηηζκόο ζηελ θαιαζνζθαίξηζε θαη ε ζρεηηθή πηζαλόηεηα λα
ζπκβεί έλα δηάζηξεκκα ζηελ θαιαζνζθαίξηζε είλαη 2.6 θνξέο κεγαιύηεξε ζε ζρέζε
κε ην ακέζσο επόκελν πην πηζαλό ζε ηξαπκαηηζκνύο δηαζηξεκκάησλ άζιεκα (Harmer
2005).
ε έξεπλα ζε λνζνθνκείν ησλ ΗΠΑ ζε ηελ πεξίνδν 1988-1994, 6000 αζζελείο
λνζειεύηεθαλ ιόγσ ηξαπκαηηζκνύ ζε θάπνηα αζιεηηθή δξαζηεξηόηεηα, εθ ησλ
νπνίσλ ην 19% είρε ηξαπκαηηζκό ζηε δηάξθεηα θαιαζνζθαίξηζεο. Σα δηαζηξέκκαηα
ήηαλ θαη πάιη ν πην ζπρλόο ηξαπκαηηζκόο κε 55%. Σα ζεκεία ηνπ ζώκαηνο κε ηνπο
πην ζπρλνύο ηξαπκαηηζκνύο ήηαλ ν αζηξάγαινο κε 33.1% θαη ηα δάρηπια ηνπ ρεξηνύ
κε 19.3% (Prebble et al 1999).
ηα θάησ άθξα εθηόο από ηα δηαζηξέκκαηα θαη ηηο θαθώζεηο ζην γόλαην πνιύ
ζπρλνί ηξαπκαηηζκνί είλαη νη ξήμεηο ζπλδέζκσλ θαη ηα θαηάγκαηα (Pfeifer et al
1992).

3.2.3.1 Σξαπκαηηζκνί ζηνλ αζηξάγαιν
Ο ηξαπκαηηζκόο ζηνλ αζηξάγαιν απνηειεί ην 10%-30% ησλ ηξαπκαηηζκώλ
όισλ ησλ αζιεκάησλ (Payne et al 1997). ηνπο θαιαζνζθαηξηζηέο κέρξη θαη ην 90%
ησλ αζιεηώλ εθηηκάηαη όηη έρεη ηξαπκαηηζηεί ζηνλ αζηξάγαιν ηνπιάρηζηνλ 1 θνξά
(Dick et al 2007). Ο ηξαπκαηηζκόο απηόο απνηειεί ηελ πην ζπρλή αηηία ηξαπκαηηζκνύ
γηα ηνπο θαιαζνζθαηξηζηέο. ε έξεπλα πνπ έγηλε ζε κηα αγσληζηηθή πεξίνδν ζην
πξσηάζιεκα θαιαζνζθαίξηζεο ηνπ Βειγίνπ δηαπηζηώζεθε όηη ν ηξαπκαηηζκόο ζηνλ
αζηξάγαιν είλαη ν πην ζπρλόο ηξαπκαηηζκόο θαη όηη ην 52.9% απηώλ πνπ
ηξαπκαηίζηεθαλ ζηνλ αζηξάγαιν, είραλ ηζηνξηθό ηξαπκαηηζκνύ ζην ζεκείν απηό
(Cumps et al 2007). ην πξσηάζιεκα Β‟ Καηεγνξίαο ηεο νπεδίαο ηηο αγσληζηηθέο
πεξηόδνπο 1986-1992 ην 96% ησλ αζιεηώλ είρε ππνζηεί έζησ θαη κηα θνξά
δηάζηξεκκα αζηξαγάινπ, ελώ ην 83% απηώλ ην είρε πάζεη πεξηζζόηεξεο από κία
θνξά. Μάιηζηα ηηο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο 90-91 θαη 91-92 ην 78% ησλ αζιεηώλ είρε
ππνζηεί δηάζηξεκκα αζηξαγάινπ. Η ζπρλόηεηα ηνπ ηξαπκαηηζκνύ ζηελ θαηεγνξία
απηή ήηαλ 5.5 ηξαπκαηηζκνί αλά 1000 AE (Leanderson et al 1993).
Η ζρεηηθή πηζαλόηεηα λα πάζεη έλαο αζιεηήο δηάζηξεκκα ζηνλ αζηξάγαιν
θαηά ηε δηάξθεηα ελόο αγώλα, όηαλ ε νκάδα ηνπ επηηίζεηαη είλαη 2.1 θνξέο ηελ
αληίζηνηρε ζρεηηθή πηζαλόηεηα όηαλ ε νκάδα ακύλεηαη. Δπίζεο δελ ππάξρεη
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ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάινγα κε ηελ ζέζε ζηελ νπνία αγσλίδεηαη θάζε
παίθηεο (Cumps et al 2007).
Όπσο βιέπσ ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα ε ζρεηηθή πηζαλόηεηα λα ηξαπκαηηζηεί
έλαο αζιεηήο ζηνλ αζηξάγαιν παηώληαο ζε πόδη αληηπάινπ κεηά από άικα είλαη 2.1
θνξέο ηελ αληίζηνηρε ζρεηηθή πηζαλόηεηα νπνηαζδήπνηε άιιεο αηηίαο (OR=2.1). Οη
θηλήζεηο ησλ θαιαζνζθαηξηζηώλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ άικαηα ζεσξνύληαη νη πην
επηθίλδπλεο γηα δηαζηξέκκαηα ζηνλ αζηξάγαιν (Cumps et al 2007).
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Πίλαθαο 6 : Πνζνζηά ηξαπκαηηζκώλ ζηνλ αζηξάγαιν κε επαθή θαη ρσξίο αλάινγα κε ηηο
θηλήζεηο ησλ θαιαζνζθαηξηζηώλ (Cumps et al 2007)

Πξόβιεςε γηα ηνλ ηξαπκαηηζκό αζηξαγάινπ κπνξεί λα γίλεη σο έλαλ βαζκό
αιιά δελ κπνξνύκε λα είκαζηε πνιύ αθξηβείο. Πξννπηηθή έξεπλα δηάξθεηαο 9
εβδνκάδσλ γηα 4 αλδξηθέο θαη 4 γπλαηθείεο νκάδεο κπάζθεη, έγηλε έηζη ώζηε λα
δνύκε θαηά πόζν κπνξνύκε λα πξνβιέςνπκε ηνλ ηξαπκαηηζκό ζηνλ αζηξάγαιν. Οη
εξεπλεηέο έθηηαμαλ έλα κνληέιν κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηνλ ηξαπκαηηζκό
αζηξαγάινπ θαη ηξεηο αλεμάξηεηεο :
1. Γηα θάζε ζπκκεηέρνληα κέηξεζαλ ζε κνίξεο ηελ ειαζηηθόηεηα ηνπ
αζηξαγάινπ ηνπ
2. Οη ζπκκεηέρνληαο πξνζπάζεζαλ λα θάλνπλ ηηο ίδηεο θηλήζεηο ζηνπο 2
αζηξαγάινπο ρσξίο λα βιέπνπλ θαη θαηαγξάθεθαλ ηα απνηειέζκαηα
3.

Μεηξήζεθε ε δύλακε ηνπ αζηξαγάινπ θάζε ζπκκεηέρνληα
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ηελ έξεπλα θαηαγξάθεθε πόηε έπαζε θάζε αζιεηήο γηα πξώηε θνξά
ηξαπκαηηζκό ζηνλ αζηξάγαιν. Οθηώ αζιεηέο ηξαπκαηίζηεθαλ ζηνλ αζηξάγαιν, 4
ζηνλ δεμί θαη 4 ζηνλ αξηζηεξό. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη ε δεύηεξε κεηαβιεηή
είλαη πξνγλσζηηθόο παξάγνληαο γηα ηνλ ηξαπκαηηζκό ηνπ αξηζηεξνύ αζηξαγάινπ. Σν
πνζνζηό πξόβιεςεο βέβαηα ήηαλ πνιύ κηθξό, δελ ππήξρε κεγάιε αθξίβεηα. ηελ
έξεπλα απηή επίζεο θάλεθε λα κελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζε άλδξεο
θαη γπλαίθεο (Payne et al 1997).

3.2.3.2 Σξαπκαηηζκνί ζην γόλαην
Ο ηξαπκαηηζκόο ζηνλ αζηξάγαιν είλαη ν πην ζπρλόο ηξαπκαηηζκόο ζηνπο
αζιεηέο ηεο θαιαζνζθαίξηζεο, αιιά ν ηξαπκαηηζκόο ζην γόλαην είλαη ν πην ζνβαξόο.
Η κέζε δηάξθεηα πνπ ρξεηάδεηαη έλαο θαιαζνζθαηξηζηήο γηα λα επαλέιζεη κεηά από
έλαλ ηξαπκαηηζκό ζην γόλαην είλαη πεξίπνπ 7 εβδνκάδεο (Cumps et al 2007).
Οη πην ζπρλέο αηηίεο γηα λα εκθαληζηεί ηξαπκαηηζκόο ζην γόλαην είλαη ε
έληνλε, πάλσ από ηα όξηα, άζθεζε θαηά 56.7% θαη κεηά ε ύπαξμε πξνεγνύκελνπ
ηξαπκαηηζκνύ θαηά 3.3% (Cumps et al 2007).
Φαίλεηαη όκσο λα ππάξρεη δηαθνξά ζηελ πηζαλόηεηα ηξαπκαηηζκνύ ζην
γόλαην αλάινγα κε ηελ ζέζε ζηελ νπνία αγσλίδεηαη έλαο θαιαζνζθαηξηζηήο. Οη
ηξαπκαηηζκνί απηνί είλαη ιηγόηεξν πηζαλνί γηα ηνπο παίθηεο πνπ αγσλίδνληαη ζηηο
ζέζεηο ησλ forward κε πηζαλόηεηα 12%, αθνινπζνύλ απηνί πνπ αγσλίδνληαη ζηηο
ζέζεηο ησλ guard κε πηζαλόηεηα 20% θαη απηνί πνπ έρνπλ πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο
λα ηξαπκαηηζηνύλ ζην γόλαην είλαη απηνί πνπ αγσλίδνληαη ζηε ζέζε ηνπ center, πνπ
θαηά κέζν όξν νη ςειόηεξνη παίθηεο ησλ νκάδσλ, κε πηζαλόηεηα 26% .
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Γηάγξακκα 12 : Πηζαλόηεηεο ηξαπκαηηζκνύ ΡΠΥ (ξήμε πξόζζηνπ ρηαζηνύ) αλάινγα κε ηε ζέζε
ζηελ νπία αγσλίδεηαη ν θαιαζνζθαηξηζηήο (Cumps et al 2007)

Η ζρεηηθή πηζαλόηεηα λα πάζεη ξήμε πξόζζηνπ ρηαζηνύ ζην γόλαην έλαο guard
είλαη 26% κηθξόηεξε από ηελ αληίζηνηρε πηζαλόηεηα ελόο center (OR=0.74) θαη 56%
κεγαιύηεξε από ηελ αληίζηνηρε ελόο forward (OR=1.56).Η ζρεηηθή πηζαλόηεηα λα
πάζεη ξήμε πξόζζηνπ ρηαζηνύ ζην γόλαην έλαο forward είλαη 53% κηθξόηεξε από ηελ
αληίζηνηρε ελόο center (OR=0.47).

3.2.4 Δπαθή κε ηνλ αληίπαιν
Γηα ηνπο θαιαζνζθαηξηζηέο ν πην ζπρλόο κεραληζκόο ηξαπκαηηζκνύ ε επαθή
κε ηνλ αληίπαιν θαη ν πην ζπρλόο κεραληζκόο ζοβαρού ηξαπκαηηζκνύ είλαη ε κεεπαθή κε ηνλ αληίπαιν (Prebble et al 1999). ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί βιέπνπκε
ηνπο κεραληζκνύο ηξαπκαηηζκνύ ζε πξνπνλήζεηο θαη αγώλεο.

ΆΛΛΟΤ ΔΙΓΟΤ

ΔΠΑΦΗ ΜΔ

ΔΠΑΦΗ (ΠΥ. ΜΔ

ΑΝΣΙΠΑΛΟ

ΚΑΜΙΑ ΔΠΑΦΗ

ΣΟ ΓΑΠΔΓΟ)
Αγώλαο

24.3%

52.3%

22.3%

Πξνπόλεζε

17.9%

43.6%

36.3%

Πίλαθαο 7 : Μεραληζκνί ηξαπκαηηζκνύ ζε αγώλεο θαη πξνπνλήζεηο (Dick et al 2007)
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ηνλ Πίλαθα 7 παξαηεξνύκε όηη ζε αγώλεο θαη πξνπνλήζεηο νη πεξηζζόηεξνη
ηξαπκαηηζκνί νθείινληαη ζηελ επαθή κε ηνλ αληίπαιν παίθηε. Καηά ηε δηάξθεηα ελόο
αγώλα ν πην ζπρλόο κεραληζκόο ηξαπκαηηζκνύ είλαη ε επαθή κε αληίπαιν παίθηε,
αθνινπζεί ε επαθή κε ην δάπεδν θαη κεηά ε κε-επαθή.

Γηάγξακκα 13 : Μεραληζκνί ηξαπκαηηζκνύ θαη αληίζηνηρεο πηζαλόηεηεο θαηά ηε δηάξθεηα ελόο
αγώλα (Dick et al 2007)

Έλα είδνο ζνβαξνύ ηξαπκαηηζκνύ είλαη ε ξήμε πξόζζηνπ ρηαζηνύ (ΡΠΥ). Ο
ηξαπκαηηζκόο απηόο απνηειεί ην 1.8% όισλ ησλ ηξαπκαηηζκώλ. ηε ξήμε πξόζζηνπ
ρηαζηνύ ην 60.3% ησλ ηξαπκαηηζκώλ νθείιεηαη ζηνλ κεραληζκό ηεο κε-επαθήο (Dick
et al 2007).

80,00%

60,30%

60,00%
40,00%
20,00%

23,10%

15,40%
1,30%

0,00%
επαφή με αντίπαλο άλλου είδουσ επαφή

μη-επαφή
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Γηάγξακκα 14 : Μεραληζκνί ηξαπκαηηζκνύ ΡΠΥ θαη αληίζηνηρεο πηζαλόηεηεο (Dick et al 2007)
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3.2.5 Γηάξθεηα απνζεξαπείαο από ηξαπκαηηζκό
Η δηάξθεηα απνζεξαπείαο γηα έλαλ ηξαπκαηηζκό θαιαζνζθαηξηζηή εμαξηάηαη
από ηελ ζνβαξόηεηα ηνπ ηξαπκαηηζκνύ. Έξεπλα ησλ Rider&Hicks έδεημε όηη ζε κία
αγσληζηηθή πεξίνδν ην 27% ησλ αζιεηώλ έραζε ηνπιάρηζηνλ έλαλ αγώλα ιόγσ
ηξαπκαηηζκνύ, ελώ κόιηο ην 4% παξέκεηλε πάλσ από 7 κέξεο ρσξίο αγσληζηηθή
δξάζε (Rider&Hicks 1995). ε παξόκνηα απνηειέζκαηα είρε θαηαιήμεη θαη 6εηήο
έξεπλα ζε 6000 αζιεηέο ζηηο ΗΠΑ, όπνπ ην 72% ησλ ηξαπκαηηζκέλσλ είραλ
αλαξξώζεη ζε ιηγόηεξν από 2 εβδνκάδεο (Prebble et al 1999).
Οη ηξαπκαηηζκνί κπνξνύλ λα ζπκβνύλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο αγσληζηηθήο ρξνληάο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα. Δίλαη όκσο πην πηζαλό λα
ηξαπκαηηζηεί θάπνηνο ζηελ αξρή ηεο αγσληζηηθήο ρξνληάο πνπ ην ζώκα δελ είλαη
ηόζν θαιά πξνεηνηκαζκέλν θαη ζηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα ζηα ηειεπηαία ιεπηά πνπ ν
αζιεηήο έρεη θνπξαζηεί (Harmer 2005).
Σν 18% ησλ ηξαπκαηηζκώλ ζε πξνπνλήζεηο θαη αγώλεο ζέιεη ηνπιάρηζηνλ 10
κέξεο απνζεξαπείαο θαη απνρήο από αζιεηηθή δξαζηεξηόηεηα. Οη ηξαπκαηηζκνί ζηα
θάησ άθξα θαη θπξίσο ζην γόλαην είλαη ε αηηία ηεο απνζεξαπείαο άλσ ησλ 10 εκεξώλ
(Dick et al 2007). ηνλ παξαθάησ Πίλαθα βιέπσ όηη νη ηξαπκαηηζκνί γηα ηνπο
νπνίνπο ρξεηάδεηαη απνζεξαπεία άλσ ησλ 10 εκεξώλ είλαη θπξίσο δηάζηξεκκα
αζηξαγάινπ ιόγσ επαθήο κε ηνλ αληίπαιν θαη ηξαπκαηηζκόο ζην γόλαην ρσξίο λα
γίλεη θάπνηα επαθή.
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Πίλαθαο 8 : πρλόηεξνη ηξαπκαηηζκνί ζε πξνπνλήζεηο θαη αγώλεο πνπ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ν
θαιαζνζθαηξηζηήο λα κείλεη εθηόο αγσληζηηθήο δξάζεο πάλσ από 10 κέξεο (Dick et al 2007)

Μεηαμύ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηε
δηάξθεηα απνζεξαπείαο κεηά από ηξαπκαηηζκό, αλ θαη νη άλδξεο ζπλήζσο ρξεηάδνληαη
ιίγν πεξηζζόηεξν ρξόλν απνζεξαπείαο (McLain&Reynolds 1989, Axe et al).

3.2.5.1 ύγθξηζε ηξαπκαηηζκώλ κηθξήο θαη κεγάιεο δηάξθεηαο
Οη ηξαπκαηηζκνί ζηελ θαιαζνζθαίξηζε κπνξεί λα θξαηήζνπλ ηνλ αζιεηή
εθηόο δξάζεο γηα κηα κέξα ή αθόκα γηα πνιινύο κήλεο. Θα δνύκε κηα ζύγθξηζε
κεηαμύ ησλ ηξαπκαηηζκώλ πνπ ε απνθαηάζηαζή ηνπο είλαη άκεζε θαη ησλ
ηξαπκαηηζκώλ πνπ ρξεηάδνληαη αξθεηό ρξόλν απνζεξαπείαο.
ε έξεπλα πνπ έγηλε ζε κηα αγσληζηηθή ρξνληά ζην Βέιγην θαη ζηελ νπνία
πήξαλ κέξνο 164 παίθηεο, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη ε πηζαλόηεηα λα έρνπκε
ηξαπκαηηζκό κηθξήο δηάξθεηαο (δηάξθεηα απνζεξαπείαο 1-2 κέξεο) είλαη 2.8 θνξέο
κεγαιύηεξε από ηελ πηζαλόηεηα λα έρσ ηξαπκαηηζκό κεγάιεο δηάξθεηαο. Γηα ηνπο
ηξαπκαηηζκνύο κηθξήο δηάξθεηαο, ε πηζαλόηεηα λα ζπκβνύλ θαηά ηε δηάξθεηα αγώλα
είλαη 22.7 θνξέο κεγαιύηεξε από ηελ πηζαλόηεηα λα ζπκβνύλ θαηά ηε δηάξθεηα
πξνπόλεζεο. Σν 51.8% ησλ ηξαπκαηηζκώλ κηθξήο δηάξθεηαο ζπκβαίλεη ζηα θάησ
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άθξα θαη ν αζηξάγαινο είλαη έλα ζεκείν πνπ ζπλαληάκε ζπρλά ηέηνηνπο
ηξαπκαηηζκνύο. Όπσο είλαη ινγηθό από ηα παξαπάλσ πνζνζηά ε πηζαλόηεηα λα πάζεη
έλαο αζιεηήο ηέηνηνπ είδνπο ηξαπκαηηζκό ζηνλ αζηξάγαιν είλαη 26.2 θνξέο
κεγαιύηεξε ζηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα ζε ζρέζε κε ηελ πξνπόλεζε. Γηα ηνπο
ηξαπκαηηζκνύο κεγάιεο δηάξθεηαο, νη πην ζπρλνί είλαη ζηα γόλαηα (39.1%) θαη ζηελ
κέζε (16.1%). Η θύξηα αηηία πνπ δεκηνπξγεί ηνπο ηξαπκαηηζκνύο απηνύο είλαη ε
έληνλε άζθεζε πέξα από ηα όξηα πνπ κπνξεί λα αληέμεη ην ζώκα ησλ αζιεηώλ
(Cumps et al 2007).

3.2.6 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνπο ηξαπκαηηζκνύο
 Φύιν
Αλ θαη γεληθά δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ πηζαλόηεηα
ηξαπκαηηζκνύ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ (Payne et al 1997), νη γπλαίθεο έρνπλ ιίγν
κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα λα ηξαπκαηηζηνύλ ζε αζηξάγαιν θαη γόλαην από ηνπο άλδξεο
(Harmer 2005). Η πηζαλόηεηα απηή είλαη κεγαιύηεξε ζηηο γπλαίθεο θαηά 92% ζε
ζρέζε κε ηνπο άλδξεο (Hosea et al 2000).
 Ηιηθία
Γηα ηνπο λένπο αζιεηέο ε πηζαλόηεηα ηξαπκαηηζκνύ απμάλεηαη κε ηε αύμεζε
ηεο ειηθίαο θαζώο νη αζιεηέο γίλνληαη πην δπλαηνί θαη πην γξήγνξνη. ηηο ειηθίεο ησλ
λέσλ αζιεηώλ νη πεξηζζόηεξνη ηξαπκαηηζκνί παξαηεξνύληαη ζε λένπο ειηθίαο 10-19
εηώλ (Prebble et al 1999). Οη λένη θαιαζνζθαηξηζηέο πνπ αγσλίδνληαη ζηε ζέζε ηνπ
center είλαη νη πην επηξξεπείο ζε ηξαπκαηηζκνύο ζε γόλαηα, ελώ νη θαιαζνζθαηξηζηέο
κεγαιύηεξεο ειηθίαο είλαη πην επηξξεπείο ζε ηξαπκαηηζκνύο ζηνλ αζηξάγαιν (Pfeifer
et al 1992).

3.2.7 πκπεξάζκαηα
Η δύλακε θαη ε ηαρύηεηα πνπ αλαπηύζζνληαη ζηελ θαιαζνζθαίξηζε νδεγνύλ
ζε ηξαπκαηηζκνύο ησλ αζιεηώλ. Οη αζιεηέο ηξαπκαηίδνληαη πην ζπρλά θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ αγώλσλ ζε ζρέζε κε ηηο πξνπνλήζεηο, ελώ ζηε δηάξθεηα ηεο
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πξνεηνηκαζίαο νη εκθάληζε ηξαπκαηηζκώλ είλαη πην ζπρλή ζε ζρέζε κε ηελ θαλνληθή
δηάξθεηα ησλ αγώλσλ θαη ηα playoffs.
Σα θάησ άθξα είλαη ην κέξνο ηνπ ζώκαηνο πνπ ηξαπκαηίδεηαη πην ζπρλά, ελώ
ηα ηειεπηαία ρξόληα έρεη παξαηεξεζεί αύμεζε ησλ ηξαπκαηηζκώλ ζε πξόζσπν θαη
θεθάιη. Ο πην ζπρλόο ηξαπκαηηζκόο είλαη ην δηάζηξεκκα ζηνλ αζηξάγαιν. Ο
ηξαπκαηηζκόο απηόο εκθαλίδεηαη πην ζπρλά όηαλ ν αζιεηήο επηηίζεηαη ζε ζρέζε κε
όηαλ ακύλεηαη θαη θπξίσο ζπκβαίλεη ζηελ πξνζγείσζε κεηά από άικα. Η επαθή κε
αληίπαιν αζιεηή είλαη ν πην ζπρλόο κεραληζκόο ηξαπκαηηζκνύ.
Ο πην ζνβαξόο ηξαπκαηηζκόο θαιαζνζθαηξηζηώλ είλαη ν ηξαπκαηηζκόο ζην
γόλαην, ν νπνίνο ζπκβαίλεη θπξίσο ιόγσ ηεο έληνλεο άζθεζεο. Οη ςειόηεξνη παίθηεο
θαη θπξίσο απηνί πνπ αγσλίδνληαη ζηε ζέζε ηνπ center είλαη πην επηξξεπείο ζηνλ
ηξαπκαηηζκό απηό Η επαθή κε αληίπαιν αζιεηή είλαη ν πην ζπρλόο κεραληζκόο
ηξαπκαηηζκνύ. Η ξήμε πξόζζηνπ ρηαζηνύ είλαη ν πην ζνβαξόο ηξαπκαηηζκόο πνπ
κπνξεί λα ζπκβεί ζην γόλαην ησλ θαιαζνζθαηξηζηώλ. Ο ζπρλόηεξνο κεραληζκόο
ηξαπκαηηζκνύ ζηνλ πξόζζην ρηαζηό είλαη ε κε-επαθή.
Η δηάξθεηα απνζεξαπείαο εμαξηάηαη από ην είδνο ηνπ ηξαπκαηηζκνύ. Πην
ζπρλνί είλαη νη ηξαπκαηηζκνί κηθξήο δηάξθεηαο ζε ζρέζε κε ηνπο ηξαπκαηηζκνύο
κεγάιεο δηάξθεηαο, δειαδή ηξαπκαηηζκνύο πνπ ε απνζεξαπεία ηνπο θξαηά 10 κέξεο
θαη άλσ (OR=2.8). Οη ηξαπκαηηζκνί κηθξήο δηάξθεηαο εκθαλίδνληαη θπξίσο ζηνλ
αζηξάγαιν, ελώ νη ηξαπκαηηζκνί κεγάιεο δηάξθεηαο ζηε κέζε θαη ζην γόλαην.
Οη θαιαζνζθαηξηζηέο ηξαπκαηίδνληαη πην ζπρλά ζηελ αξρή ηεο αγσληζηηθήο
πεξηόδνπ όπνπ ην ζώκα ηνπο δελ είλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλν θαη θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ αγώλα ζηα ηειεπηαία ιεπηά ιόγσ ηεο θνύξαζεο.
Σν θύιν θαη ε ειηθία ησλ θαιαζνζθαηξηζηώλ είλαη παξάγνληεο πνπ κπνξνύλ
λα επεξεάζνπλ ηνπο ηξαπκαηηζκνύο.
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4.ΣΡΑΤΜΑΣΙΜΟΙ ΣΟ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑ ΚΑΛΑΘΟΦΑΙΡΙΗ ΣΟΤ NBA
4.1 Δηζαγσγή
Σν NBA ραξαθηεξηδόηαλ σο έλα άζιεκα κε-επαθήο θαη ε ζσκαηηθή
αθεξαηόηεηα ησλ αζιεηώλ πξνζηαηεπόηαλ από θαλνληζκνύο θαη δηαηηεηέο. Με ηα
ρξόληα όκσο κε ηελ αύμεζε ηεο δύλακεο θαη ηεο ηαρύηεηαο ησλ αζιεηώλ καδί κε ηελ
ηάζε ηεο αξκόδηαο αξρήο λα επηηξέπεη όιν θαη πεξηζζόηεξν ηηο ζσκαηηθέο επαθέο ζην
παηρλίδη, νη ηξαπκαηηζκνί απμήζεθαλ. Από ην 1988 σο ην 1998 παξαηεξήζεθε
αύμεζε 12.4% ζηνπο ηξαπκαηηζκνύο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα (Starkey 2000).
Έξεπλεο έρνπλ δείμεη όηη κέζα ζηελ αγσληζηηθή ρξνληά θάζε παίθηεο ηνπ NBA έρεη
1.13 ηξαπκαηηζκνύο θαη όηη νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή ην πνζνζηό ησλ παηθηώλ
πνπ ράλνπλ έλαλ αγώλα ιόγσ ηξαπκαηηζκνύ θηάλεη ζην 13.6% (επηπνιαζκόο)
(Orchard & Hayes 2001).
ηα 82 παηρλίδηα πνπ παίδεη θάζε νκάδα ζηελ αγσληζηηθή πεξίνδν ην πνζνζηό
ησλ ηξαπκαηηζκέλσλ αζιεηώλ απμάλεηαη θαζώο πιεζηάδσ ζην ηέινο ηεο. Αληίζεηα ε
ζπρλόηεηα ησλ ηξαπκαηηζκώλ παξακέλεη ζηαζεξή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αγσληζηηθήο
πεξηόδνπ, εθηόο από θάπνηα ζηηγκή ζηα κέζα ηεο (Orchard & Hayes 2001).

Ποςοςτό τραυματιςμζνων ακλθτϊν κατά
τθ διάρκεια μιασ αγωνιςτικισ περιόδου
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Γηάγξακκα 15 : Δπηπνιαζκόο ηξαπκαηηζκέλσλ αζιεηώλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο αγσληζηηθήο
πεξηόδνπ ζην NBA (Orchard & Hayes 2001)
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Συχνότθτα τραυματιςμϊν ανά 1000 ΑΕ
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Γηάγξακκα 16 : Σξαπκαηηζκνί θαιαζνζθαηξηζηώλ αλά 1000 ΑΔ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο
αγσληζηηθήο πεξηόδνπ ζην NBA (Orchard & Hayes 2001)

4.2 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνπο ηξαπκαηηζκνύο ησλ αζιεηώλ ηνπ NBA
Έξεπλα από ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 1988-1989 έσο 2004-2005 έδεημε όηη δελ
ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμύ ηεο ζπρλόηεηαο ηνπ ηξαπκαηηζκνύ θαη
ηεο ειηθίαο, ύςνπο, βάξνπο θαη επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ησλ παηθηώλ ηνπ NBA
(Drakos 2010).
Ωζηόζν πνιιέο άιιεο έξεπλεο έρνπλ δείμεη όηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
ζρέζε κεηαμύ ηξαπκαηηζκώλ θαη δεκνγξαθηθώλ ζηνηρείσλ ησλ αζιεηώλ ηνπ NBA. Ο
Πίλαθαο 9 παξνπζηάδεη ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία 21 season ηνπ NBA όπσο
παξνπζηάζηεθε ην 2011.
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ΤΝΟΛΟ

ΜΔΟ ΟΡΟ ±
ΣΤΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΗ

Αξηζκόο

1797

θαιαζνζθαηξηζηώλ
Ύςνο (cm)

200.89±9.67

Βάξνο (kg)

101.07±13.89

Γείθηεο Μάδαο

24.95±1.89

16

ώκαηνο

26.71± 4.11

Ηιηθία
Αγσληζηηθέο πεξίνδνη

8273

Αγώλεο

455795

Λεπηά ζπκκεηνρήο

11001679

Πίλαθαο 9 : Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαιαζνζθαηξηζηώλ από 21 αγσληζηηθέο πεξηόδνπο ζην NBA
(Yeh et al 2011)

ηα παξαθάησ Γηαγξάκκαηα παξνπζηάδεηαη ε ζπρλόηεηα ηξαπκαηηζκώλ ησλ
θαιαζνζθαηξηζηώλ ηνπ NBA, αλάινγα κε ηελ ειηθία, ην βάξνο, ην Γείθηε Μάδαο
ώκαηνο, ην ύςνο, ηε ζέζε ζηελ νπνία αγσλίδεηαη ν θαιαζνζθαηξηζηήο
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Γηάγξακκα 17 : Πνζνζηά ηξαπκαηηζκέλσλ θαιαζνζθαηξηζηώλ ηνπ NBA ζε θάζε ειηθία
(Orchard&Hayes 2001)
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Γείθηεο Μάδαο ώκαηνο 

ά (kg)
ύ (m)  ύ (m)
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Η ειηθία δελ επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηελ πηζαλόηεηα ηξαπκαηηζκνύ
ησλ θαιαζνζθαηξηζηώλ ηνπ NBA, αιιά ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμύ
ηεο ειηθίαο θαη ηνπ ρξόλνπ πνπ ρξεηάδεηαη έλαο θαιαζνζθαηξηζηήο γηα λα επηζηξέςεη
από ηξαπκαηηζκό. Οη θαιαζνζθαηξηζηέο άλσ ησλ 30 ρξεηάδνληαη πεξηζζόηεξν ρξόλν
γηα λα επηζηξέςνπλ ζηελ ελεξγό δξάζε (p-value<0.001) (Orchard&Hayes 2001).
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Γηάγξακκα 18 : Πνζνζηά ηξαπκαηηζκέλσλ θαιαζνζθαηξηζηώλ ηνπ NBA αλάινγα κε ην βάξνο
ηνπο (Orchard&Hayes 2001)

Τπάξρεη κηθξή ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηα πνζνζηά ηξαπκαηηζκνύ
αλάινγα κε ην βάξνο ησλ θαιαζνζθαηξηζηώλ. Οη άλσ ησλ 100kg έρνπλ ειάρηζηα
κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα ηξαπκαηηζκνύ (0.05<p-value<0.10) (Orchard&Hayes 2001).
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Γηάγξακκα 19 : Πνζνζηά ηξαπκαηηζκέλσλ θαιαζνζθαηξηζηώλ ηνπ NBA αλάινγα κε ην Γείθηε
Μάδαο ώκαηνο (Orchard&Hayes 2001)
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Γηα ηνλ Γείθηε Μάδαο ώκαηνο δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά
ζηελ πηζαλόηεηα ηξαπκαηηζκνύ ησλ θαιαζνζθαηξηζηώλ, αιιά ππάξρεη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή δηαθνξά ζην ρξόλν πνπ θάλνπλ λα επηζηξέςνπλ ζηελ αγσληζηηθή δξάζε.
Οη θαιαζνζθαηξηζηέο κε Γείθηε Μάδαο ώκαηνο άλσ ηνπ 26 κέλνπλ πεξηζζόηεξν
θαηξό εθηόο αγσληζηηθήο δξάζεο (p-value<0.001) (Orchard&Hayes 2001).
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Γηάγξακκα 20 : Πνζνζηά ηξαπκαηηζκέλσλ θαιαζνζθαηξηζηώλ ηνπ NBA αλάινγα κε ην ύςνο
(Orchard&Hayes 2001)

Γηα ην ύςνο ησλ θαιαζνζθαηξηζηώλ δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
δηαθνξά ζηελ πηζαλόηεηα ηξαπκαηηζκνύ αλάινγα κε ην αλ ν θαιαζνζθαηξηζηήο έρεη
ύςνο πάλσ ή θάησ από 2 κέηξα (p-value>0.10) (Orchard&Hayes 2001).
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Γηάγξακκα 21 : Σξαπκαηηζκνί αλά 1000 ΑΔ αλάινγα κε ηε ζέζε ζηελ νπνία αγσλίδνληαη νη
θαιαζνζθαηξηζηέο ηνπ NBA (Orchard&Hayes 2001)
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Οη θαιαζνζθαηξηζηέο πνπ αγσλίδνληαη ζηε ζέζε ηνπ forward έρνπλ κηθξόηεξε
πηζαλόηεηα ηξαπκαηηζκνύ ζε ζρέζε κε ηνπο αζιεηέο πνπ αγσλίδνληαη ζηηο ζέζεηο ησλ
guard θαη center. Οη ηειεπηαίνη έρνπλ θαη ηε κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα ηξαπκαηηζκνύ.
Η ηηκή ηνπ p-value θαη ησλ δύν ζπγθξίζεσλ είλαη κηθξόηεξε από 0.001
(Orchard&Hayes 2001).

4.2.1

ύγθξηζε

παξαγόλησλ

πνπ

επεξεάδνπλ

ηνπο

ηξαπκαηηζκνύο

ζε

θαιαζνζθαηξηζηέο ηνπ NBA θαη θαιαζνζθαηξίζηξηεο ηνπ WNBA
Σν κέζν ύςνο θαη βάξνο ησλ αζιεηξηώλ ηνπ WNBA είλαη κηθξόηεξν από
εθείλν ησλ αζιεηώλ ηνπ NBA. Οη αζιήηξηεο ηνπ WNBA έρνπλ κηθξόηεξε εκπεηξία
αγώλσλ θαζώο ην πξσηάζιεκά ηνπο έρεη ιηγόηεξεο νκάδεο θαη έρνπλ κεγαιύηεξε
κέζε ειηθία από ηνπο παίθηεο ηνπ NBA (Deitch et al 2006). Γηα ηε ζύγθξηζε ησλ
ηξαπκαηηζκώλ ηνπ NBA θαη ηνπ WNBA έγηλε 6εηήο έξεπλα από ην 1996 σο ην 2002
ζηα δύν απηά πξσηαζιήκαηα. Η ζπρλόηεηα ησλ ηξαπκαηηζκώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
αγώλα ήηαλ 24.9/1000 ΑΔ (Γ.Δ 95% 22.6-26.9)γηα ηηο αζιήηξηεο θαη 19.3/1000 ΑΔ
(Γ.Δ 95% 18.3-20.4) γηα ηνπο αζιεηέο. Μηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά. Σα θάησ
άθξα θαη ν ηξαπκαηηζκόο ζηνλ αζηξάγαιν, κε 65% θαη 13.7% όισλ ησλ
ηξαπκαηηζκώλ αληίζηνηρα, είλαη νη πην ζπρλνί ηξαπκαηηζκνί θαη γηα ηα δύν θύια, κε
ζπρλόηεηα εκθάληζεο ηξαπκαηηζκνύ ζηα θάησ άθξα γηα αζιήηξηεο 14.6/1000 ΑΔ
(Γ.Δ 95% 13.1-16.2) θαη γηα αζιεηέο 11.6/1000 ΑΔ (Γ.Δ 95% 10.8-12.4), κηα
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά. ην WNBA είλαη επίζεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ε
δηαθνξά ηξαπκαηηζκνύ ζην γόλαην 4.4/1000 ΑΔ (Γ.Δ 95% 3.6-5.3) έλαληη 2.5/1000
ΑΔ (Γ.Δ 95% 2.1-2.9) (Deitch et al 2006). αλ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη όηη νη
αζιήηξηεο ηνπ WNBA ηξαπκαηίδνληαη ζπρλόηεξα από ηνπο αζιεηέο ηνπ NBA θαη ε
ζπρλόηεηα απηή είλαη κεγαιύηεξε ζηα θπξηόηεξα ζεκεία ηξαπκαηηζκνύ, ζηα θάησ
άθξα, θπξίσο ζε αζηξάγαιν θαη γόλαην.

44

4.3 Μέξε ζώκαηνο όπνπ ηξαπκαηίδνληαη ζπρλόηεξα νη θαιαζνζθαηξηζηέο ηνπ
NBA
Σα θάησ άθξα είλαη ην κέξνο ηνπ ζώκαηνο πνπ εκθαλίδνληαη πην ζπρλά
ηξαπκαηηζκνί γηα ηνπο θαιαζνζθαηξηζηέο ηνπ NBA. Οη ηξαπκαηηζκνί ζηα θάησ άθξα
είλαη απηνί πνπ ρξεηάδνληαη θαη ηνλ πεξηζζόηεξν ρξόλν απνζεξαπείαο (Starkey 2000).

ΜΔΡΟ
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95%

ΑΓΧΝΧΝ (M = 6287)

ΓΔ
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ηξαπκαηηζκώλ
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Ν

%

A

%

M

%

N
100%
M

Αξηζκόο
ηξαπκαηηζκώλ
αλά 1000/ΑΔ

Κάησ Άθξα
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62.4
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72.3

3636

57.8

46.3

11.1

10.711.4
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12.9

652
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2.0

1.82.1
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951

7.6
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10.5

69.2

2.0

1.82.2

Απρέλαο

198

1.6

590

1.0

116

1.8

58.6

0.4

0.30.4

πζηεκηθνί

38

0.3

32

0.1

7

0.1

18.4

0.0

ηξαπκαηηζκνί

0.00.0

(πρ.
ππεξθόπσζε)
Γελλεηηθά

9

0.1

28

0.0

5

0.1

55.6

0.0

Όξγαλα
ύλνιν

0.00.0

12594

100

59179

100
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100

49.9

19.1

18.719.6

Πίλαθαο 10 : ύλνιν ηξαπκαηηζκώλ θαη ηξαπκαηηζκνί ζηα κέξε ηνπ ζώκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα
ησλ αγώλσλ ηηο αγσληζηηθέο ρξνληέο 1988-1989 έσο 2004-2005 (Drakos 2010)

Γηα ηελ επεμήγεζε ηνπ Πίλαθα 10 ζα εμεηάζνπκε ηνπο ηξαπκαηηζκνύο ζηα
θάησ άθξα ηηο 17 αγσληζηηθέο ρξνληέο. Οη ηξαπκαηηζκνί ζηα θάησ άθξα είλαη απηνί
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πνπ εκθαλίδνληαη πην ζπρλά γεληθά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αγώλσλ. ηνπο
ηξαπκαηηζκνύο απηνύο νθείιεηαη επίζεο θαη ε κεγαιύηεξε απνρή θαιαζνζθαηξηζηώλ
από ηελ αγσληζηηθή δξάζε.
Από ην ζύλνιν ησλ 12594 ηξαπκαηηζκώλ ζε 17 αγσληζηηθέο πεξηόδνπο, νη
7853 ηξαπκαηηζκνί αθνξνύζαλ ηα θάησ άθξα, ην 62.4% όισλ ησλ ηξαπκαηηζκώλ.
Λόγσ ησλ ηξαπκαηηζκώλ ζηα θάησ άθξα απηέο ηηο 17 αγσληζηηθέο ρξνληέο νη
θαιαζνζθαηξηζηέο έραζαλ ζπλνιηθά 42802 αγώλεο. Από ην ζύλνιν ησλ αγώλσλ πνπ
έραζαλ νη θαιαζνζθαηξηζηέο ιόγσ ηξαπκαηηζκώλ ηα 17 απηά ρξόληα (ζύλνιν 59179),
ην 72.3% ήηαλ εμαηηίαο ηξαπκαηηζκώλ ζηα θάησ άθξα. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ αγώλσλ
εκθαλίζηεθαλ 6287 ηξαπκαηηζκνί θαη ην 57.8% απηώλ ήηαλ ηξαπκαηηζκνί ζηα θάησ
άθξα (M=3636). Από ην ζύλνιν ησλ ηξαπκαηηζκώλ (Ν=12594) ην 49.9% (Μ=6287)
είλαη ηξαπκαηηζκνί πνπ ζπλέβεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αγώλσλ. Γηα ηα θάησ άθξα
ην 46.3% ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ ηξαπκαηηζκώλ εκθαλίζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ αγώλα. Γηα ηε ζπρλόηεηα ησλ ηξαπκαηηζκώλ ζηε δηάξθεηα ησλ αγώλσλ
θαηαγξάθεθαλ 19.1 ηξαπκαηηζκνί αλά 1000 ΑΔ γηα ην ζύλνιν ησλ ηξαπκαηηζκώλ θαη
γηα ηα θάησ άθξα 11.1 ηξαπκαηηζκνί αλά 1000 ΑΔ.
ηελ έξεπλα ησλ Deitch et al πνπ ζπγθξίλεη ηξαπκαηηζκνύο ζε NBA θαη
WNBA ζε 6 αγσληζηηθέο ρξνληέο παξαηεξνύκε όηη ζην WNBA ηα θάησ άθξα είλαη
θαη εθεί ην κέξνο ηνπ ζώκαηνο πνπ ηξαπκαηίδνληαη πην ζπρλά νη αζιήηξηεο. ηελ
δηάξθεηα ησλ αγώλσλ ηα θάησ άθξα είλαη θαη πάιη ην πην ζπρλό κέξνο ηξαπκαηηζκνύ
αιιά ε ζπρλόηεηα είλαη κεγαιύηεξε από ην NBA ζρεδόλ θαηά 3 πεξηζηαηηθά αλά
1000 AE. Γηα ην NBA 11.6/1000 ΑΔ κε ΓΔ 95% 10.8-12.4, ελώ γηα ην WNBA
14.6/1000 ΑΔ κε ΓΔ 95% 13.1-16.2(Deitch et al 2006).

4.4 εκεία ηνπ ζώκαηνο πνπ εκθαλίδνληαη πην ζπρλά ηξαπκαηηζκνί ζην NBA
Ο αζηξάγαινο είλαη ην ζεκείν πνπ ηξαπκαηίδνληαη πην ζπρλά νη αζιεηέο ηνπ
NBA (Orchard&Hayes 2001, Starkey 2000). ηνλ Πίλαθα 10 θαηαγξάθνληαη ηα
ζεκεία ζηα νπνία ηξαπκαηίδνληαη πην ζπρλά νη θαιαζνζθαηξηζηέο ηνπ NBA ηηο
αγσληζηηθέο πεξηόδνπο 1988-1989 έσο 2004-2005
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1135

9
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8

44.1
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1.41.7
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7.6
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5.9
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1.1

11.3
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7.6
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1.3

1.21.4

Μεξηαίν Οζηό

905

7.2

3044

5.1

482

7.7

55.3

1.5

1.31.6

Πίλαθαο 11 : ύλνιν ηξαπκαηηζκώλ θαη ηξαπκαηηζκνί ζηα ζεκεία ηνπ ζώκαηνο θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ αγώλσλ ηηο αγσληζηηθέο ρξνληέο 1988-1989 έσο 2004-2005 (Drakos 2010)

ηνλ Πίλαθα 11 παξαηεξείηαη όηη ηα πην ζπρλά ζεκεία ηξαπκαηηζκνύ είλαη ν
αζηξάγαινο, ε δηζθνπάζεηα, νη θιεγκνλέο ζην επηγνλαηηδνκεξηαίν θαη ν
ηξαπκαηηζκόο ζην γόλαην. Άιια ζεκεία πνπ ηξαπκαηίδνληαη ζπρλά είλαη ε θλήκε θαη
ην κεξηαίν νζηό.
Ο κέζνο όξνο ησλ αγώλσλ πνπ κπνξεί λα ράζεη έλαο παίθηεο από εμαηηίαο
ελόο ηξαπκαηηζκνύ είλαη 9.8 (Orchard & Hayes 2001). Όπσο παξαηεξώ ζηνλ Πίλαθα
11, ηα ζεκεία ηξαπκαηηζκνύ πνπ επζύλνληαη γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο ρακέλνπο
αγώλεο είλαη ην γόλαην θαη νη θιεγκνλέο ζην επηγνλαηηδνκεξηαίν. Ο ηξαπκαηηζκόο ζε
αζηξάγαιν θαη ε δηζθνπάζεηα επζύλνληαη επίζεο γηα κεγάιν αξηζκό ρακέλσλ
αγώλσλ.
Έλαο αξθεηά ζνβαξόο ηξαπκαηηζκόο γηα ηνπο αζιεηέο ηνπ NBA είλαη ν
ηξαπκαηηζκόο ζηνλ κελίζθν. Οη ηξαπκαηηζκνί ζηνλ πιεπξηθό κελίζθν είλαη
47

ζπρλόηεξνη από απηνύο ζηνλ έζσ κελίζθν κε πνζνζηά 59% θαη 41% αληίζηνηρα. Ο
ηξαπκαηηζκόο ζηνλ κελίζθν είλαη πην πηζαλόο λα ζπκβεί ζηνπο αγώλεο θαη όρη ζηηο
πξνπνλήζεηο, ελώ ε πηζαλόηεηα ηξαπκαηηζκνύ είλαη ε ίδηα ζε αξηζηεξό θαη δεμί πόδη.
Οη κέξεο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα απνζεξαπεπηεί ν ηξαπκαηηζκόο ζηνλ κελίζθν είλαη 8
έσο 78 γηα ηνλ πιεπξηθό θαη 11 έσο 69 γηα ηνλ έζσ. Ο ηξαπκαηηζκόο ζηνλ πιεπξηθό
είλαη πην πηζαλόο λα ζπκβεί κέρξη ηα 30, ελώ ζηνλ έζσ κεηά ηα 30. Πην πηζαλό λα
ηξαπκαηηζηνύλ ζηνλ κελίζθν είλαη νη παίθηεο κε Γείθηε Μάδαο ώκαηνο κεγαιύηεξε
από 25 θαη επίζεο έλα κεγάιν πνζνζηό, ην 19.4% ησλ αζιεηώλ πνπ ηξαπκαηίζηεθαλ
ζηνλ κελίζθν δελ επέζηξεςαλ πνηέ ζηελ ελεξγό δξάζε (Yeh et al 2011).

4.5 Σξαπκαηηζκνί πνπ εκθαλίδνληαη ζπρλόηεξα ζηνπο θαιαζνζθαηξηζηέο ηνπ
NBA θαη επζύλνληαη γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο ρακέλνπο αγώλεο
Σα δηαζηξέκκαηα είλαη ν πην ζπρλόο ηξαπκαηηζκόο ζηνπο θαιαζνζθαηξηζηέο
ηνπ NBA.Απνηεινύλ ην 27% πεξίπνπ όισλ ησλ ηξαπκαηηζκώλ θαη επζύλνληαη γηα ην
25% πεξίπνπ ησλ ρακέλσλ αγώλσλ (Starkey 2000).
Γηαζηξέκκαηα θαη θιεγκνλέο είλαη νη πην ζπρλνί ηξαπκαηηζκνί θαη επζύλνληαη
γηα ην ράζηκν ησλ πεξηζζόηεξσλ αγώλσλ (Drakos 2010). Σα δηαζηξέκκαηα είλαη ην
ίδην πηζαλά λα ζπκβνύλ ζε NBA θαη ζε WNBA. Η ζπρλόηεηα όκσο ησλ
δηαζηξεκκάησλ είλαη κεγαιύηεξε ζην WNBA κε 10.1 πεξηζηαηηθά αλά 1000 AE, ζε
ζρέζε κε ηα πεξίπνπ 7/1000 AE ζην NBA. ην NBA όκσο ζπκβαίλνπλ πεξηζζόηεξα
θαηάγκαηα, ζε αληίζεζε κε ην WNBA όπνπ έρνπκε πεξηζζόηεξνπο ηξαπκαηηζκνύο ζε
ζρέζε κε ην NBA ιόγσ ζεξκνπιεμίαο (Deitch et al 2006).
Σν δηάζηξεκκα ζηνλ αζηξάγαιν είλαη ν πην ζπρλόο ηξαπκαηηζκόο ζην NBA
θαη γεληθόηεξα ζηελ θαιαζνζθαίξηζε θαη εμαηηίαο ηνπ ηξαπκαηηζκνύ απηνύ νη
αζιεηέο ηνπ NBA ράλνπλ ην 8%-9% ησλ αγώλσλ (Starkey 2000).

48

ΔΙΓΟ

ΣΡΑΤΜΑΣΙΜΟΙ

ΣΡΑΤΜΑΣΙΜΟ
Τ

ΣΡΑΤΜΑΣΙΜΟΙ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ

95

ΑΓΧΝΧΝ

%

ύλνιν

Αγώλεο πνπ

ύλνιν

Πνζνζηά ηξαπκαηηζκώλ

ηξαπκαηηζκώ

έραζαλ ιόγσ

ηξαπκαηηζκώ

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ

λ

ηξαπκαηηζκν

λ θαηά ηε

αγώλσλ ζε ζρέζε κε ην

ύ

δηάξθεηα

ζύλνιν ησλ ηξαπκαηηζκώλ

ΓΔ

αγώλσλ
Ν

%

Α

%

Μ

%

N
100%
M

Αξηζκόο
ηξαπκαηηζκώ
λ αλά
1000/ΑΔ

Γηάζηξεκκα

1658

13.2

5223

8.8

1066

17

64.3

3.2

Αζηξαγάινπ
Δπηγνλαηηδνκεξηα

3.4
1493

11.9

10370

17.5

245

3.9

16.4

0.7

ία Φιεγκνλή
Γηζθνπάζεηα

3-

0.70.8

999

7.9

3933

6.6

361

5.7

36.1

1.1

11.2

Θιάζε ζηνλ Μεξό

413

3.3

1826

3.1

189

3

45.8

0.6

0.50.7

Θιάζε ζηνλ

394

3.1

1416

2.4

185

2.9

47

0.6

πξνζαγσγό
Κάθσζε ζην

0.50.6

392

3.1

4369

7.4

268

4.3

68.4

0.8

Γόλαην

0.70.9

Πίλαθαο 12 : Πην ζπρλνί ηξαπκαηηζκνί, αγώλεο πνπ έραζαλ νη αζιεηέο θαη πνζνζηά
ηξαπκαηηζκώλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αγώλσλ ηηο αγσληζηηθέο ρξνληέο 1988-1989 έσο 2004-2005
(Drakos 2010)

ηνλ Πίλαθα 12 θαηαγξάθνληαη νη πην ζπρλνί ηξαπκαηηζκνί θαη ην πνζνζηό
ησλ αγώλσλ πνπ ράλνπλ νη αζιεηέο εμαηηίαο ησλ ηξαπκαηηζκώλ απηώλ. Σν
δηάζηξεκκα αζηξαγάινπ απνηειεί ην 13.2% όισλ ησλ ηξαπκαηηζκώλ θαη είλαη ν πην
ζπρλόο ηξαπκαηηζκόο θαηά ηε δηάξθεηα αγώλα κε κεγάιε δηαθνξά από ηνλ δεύηεξν
(17% έλαληη 5.7% ε δηζθνπάζεηα). Άιινη ζπρλνί ηξαπκαηηζκνί είλαη ε
επηγνλαηηδνκεξηαία θιεγκνλή, ε δηζθνπάζεηα, ηξαπκαηηζκνί ζε κεξό θαη πξνζαγσγό.
Η επηγνλαηηδνκεξηαία θιεγκνλή είλαη ν δεύηεξνο πην ζπρλόο ηξαπκαηηζκόο, αιιά
είλαη έλαο ηξαπκαηηζκόο πνπ δε ζπκβαίλεη πνιύ ζπρλά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αγώλσλ
(3.9%). Δίλαη σζηόζν ν πξώηνο ηξαπκαηηζκόο ζε πνζνζηό ρακέλσλ αγώλσλ γηα ηνπο
αζιεηέο ηνπ NBA αθνύ εμαηηίαο ηνπ ηξαπκαηηζκνύ απηνύ νη αζιεηέο ράλνπλ ην
17.5% ησλ αγώλσλ (Drakos 2010).
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4.6 πκπεξάζκαηα
ην πξσηάζιεκα θαιαζνζθαίξηζεο ηνπ NBA παξαηεξείηαη αύμεζε ησλ
ηξαπκαηηζκώλ κε ην πέξαζκα ησλ εηώλ. Κάζε θαιαζνζθαηξηζηήο ηξαπκαηίδεηαη 1.13
θνξέο κέζα ζε κηα αγσληζηηθή ρξνληά, ελώ ην πνζνζηό ησλ αζιεηώλ πνπ είλαη
ηξαπκαηίεο αλά πάζα ρξνληθή ζηηγκή είλαη 13.6%. Σν πνζνζηό ησλ ηξαπκαηηζκέλσλ
αζιεηώλ απμάλεηαη θαζώο πιεζηάδσ ζην ηέινο ηεο αγσληζηηθήο ρξνληάο, ελώ ν
αξηζκόο ηξαπκαηηζκώλ αλά 1000/ΑΔ κέλεη ζηαζεξόο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
αγσληζηηθήο ρξνληάο.
Μειέηεο έδεημαλ όηη νη ηξαπκαηηζκνί ζην NBA νθείινληαη θαη ζε θάπνηνπο
από ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο :
Α.Ηιηθία : Η ειηθία δελ επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηελ πηζαλόηεηα λα
ηξαπκαηηζηεί έλαο θαιαζνζθαηξηζηήο ηνπ NBA, αιιά επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε
δηάξθεηα απνζεξαπείαο ησλ θαιαζνζθαηξηζηώλ. Οη αζιεηέο άλσ ησλ 30 εηώλ
ρξεηάδνληαη πεξηζζόηεξν ρξόλν κέρξη λα επηζηξέςνπλ ζηελ ελεξγό δξάζε
Β.Βάξνο : Οη θαιαζνζθαηξηζηέο άλσ ησλ 100 θηιώλ έρνπλ ζεκαληηθά κεγαιύηεξε
πηζαλόηεηα ηξαπκαηηζκνύ
Γ.Γείθηεο Μάδαο ώκαηνο : Ο Γείθηεο Μάδαο ώκαηνο δελ επεξεάδεη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθά ηελ πηζαλόηεηα λα ηξαπκαηηζηεί έλαο θαιαζνζθαηξηζηήο ηνπ NBA, αιιά
επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε δηάξθεηα απνζεξαπείαο ησλ θαιαζνζθαηξηζηώλ. Οη αζιεηέο
κε Γείθηε Μάδαο ώκαηνο άλσ ησλ 26 ρξεηάδνληαη πεξηζζόηεξν ρξόλν κέρξη λα
επηζηξέςνπλ ζηελ ελεξγό δξάζε
Γ.Ύςνο : Σν ύςνο δελ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ πηζαλόηεηα λα ηξαπκαηηζηνύλ νη
θαιαζνζθαηξηζηέο ηνπ NBA
Δ.Θέζε : Οη θαιαζνζθαηξηζηέο πνπ αγσλίδνληαη ζηε ζέζε ηνπ center έρνπλ ηε
κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα λα ηξαπκαηηζηνύλ, ελώ απηνί πνπ αγσλίδνληαη ζηε ζέζε ηνπ
forward έρνπλ ηελ κηθξόηεξε
Σ.Φύιν : Οη αζιήηξηεο ηνπ WNBA ηξαπκαηίδνληαη ζεκαληηθά ζπρλόηεξα από ηνπο
αζιεηέο ηνπ NBA, θπξίσο ζε θάησ άθξα, αζηξάγαιν θαη γόλαην
Σα θάησ άθξα είλαη ην κέξνο ηνπ ζώκαηνο ζην νπνίν ηξαπκαηίδνληαη
ζπρλόηεξα νη αζιεηέο ηνπ NBA. ηνπο αγώλεο επίζεο παξαηεξείηαη όηη νη αζιεηέο
ηξαπκαηίδνληαη ζπρλόηεξα ζηα θάησ άθξα θαη νη ηξαπκαηηζκνί ζην ζπγθεθξηκέλν
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κέξνο ηνπ ζώκαηνο είλαη ε θπξηόηεξε αηηία γηα ηνπο αγώλεο πνπ ράλνπλ νη
ηξαπκαηίεο αζιεηέο.
Σν δηάζηξεκκα ζηνλ αζηξάγαιν, ε θιεγκνλή ζην επηγνλαηηδνκεξηαίν θαη ε
δηζθνπάζεηα είλαη νη πην ζπρλνί ηξαπκαηηζκνί θαη καδί κε ηελ θάθσζε ζην γόλαην
επζύλνληαη γηα ην 90.3% ησλ αγώλσλ πνπ ράλνπλ νη ηξαπκαηίεο θαιαζνζθαηξηζηέο
ηνπ NBΑ.
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5.ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ-ΠΔΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ
5.1 θνπόο κειέηεο
Ο ζθνπόο ηεο έξεπλαο απηήο είλαη λα παξνπζηαζηνύλ νη ηξαπκαηηζκνί ησλ
ηειεπηαίσλ ηξηώλ αγσληζηηθώλ πεξηόδσλ ηνπ NBA θαη λα γίλεη κηα ζύγθξηζε κεηαμύ
ηεο ηειεπηαίαο, θαηά ηελ νπνία έιαβε ρώξα ην lockout θαη ησλ δύν πξνεγνύκελσλ. Η
αγσληζηηθή πεξίνδνο ηνπ 2009-2010 μεθίλεζε ζηηο 27/10/09 θαη ηειείσζε ζηηο
14/4/2010, δηήξθεζε δειαδή 157 κέξεο θαη δηεμήρζεζαλ 82 αγώλεο γηα θάζε νκάδα.
Η αγσληζηηθή πεξίνδνο ηνπ 2010-2011 μεθίλεζε ζηηο 26/10/10 θαη ηειείσζε ζηηο
13/4/11 θαη είρε ηελ ίδηα δηάξθεηα θαη αξηζκό αγώλσλ κε ηελ πξνεγνύκελε. Η
αγσληζηηθή πεξίνδνο ηνπ 2011-2012 ιόγσ ηνπ lockout μεθίλεζε ζηηο 25/12/11 θαη
ηειείσζε ζηηο 26/4/12. Η ηειεπηαία αγσληζηηθή πεξίνδνο είρε δηάξθεηα 121 κέξεο θαη
δηεμήρζεζαλ 66 αγώλεο γηα θάζε νκάδα.

5.2 Πεξηγξαθή δεδνκέλσλ
Πεγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο κειέηεο απηήο είλαη νη ηζηνζειίδεο www.nba.com
θαη www.teamrankings.com πνπ ζεσξνύληαη αμηόπηζηεο πεγέο πιεξνθόξεζεο γηα ην
NBA.
αλ παξαηεξήζεηο έρνπκε 470 αζιεηέο πνπ αγσλίζηεθαλ ζην NBA ηηο
αγσληζηηθέο πεξηόδνπο 2009-2010, 2010-2011 θαη ηελ πεξίνδν ηνπ lockout 20112012. Από ηνπο 470 αζιεηέο πνπ αγσλίδνληαη ηηο 3 απηέο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο ζην
πξσηάζιεκα ηνπ NBA, 343 παίξλνπλ κέξνο ζην πξσηάζιεκα ηελ πεξίνδν 20092010, 390 ηελ πεξίνδν 2010-2011 θαη 447 ηελ πεξίνδν 2011-2012. Οη κεηαβιεηέο
καο είλαη αξρηθά θάπνηα ζηνηρεία ησλ παηθηώλ όπσο ε ζέζε ζηελ νπνία αγσλίδνληαη,
ην ύςνο θαη ην βάξνο ηνπο, ε ειηθία ηνπο, ηα ρξόληα πνπ αγσλίδνληαη επαγγεικαηηθά
ζην NBA θαη ε εζληθόηεηα ηνπο. Γηα ηελ ειηθία , ην ύςνο θαη ην βάξνο ησλ παηθηώλ
δεκηνπξγήζεθαλ θαη θάπνηεο νκάδεο γηα λα γίλνπλ πην εύθνιεο ζπγθξίζεηο. Γηα ηελ
ειηθία ππάξρνπλ 5 νκάδεο (≤22, 23-26, 27-30, 31-34, >34), γηα ην βάξνο ππάξρνπλ 5
νκάδεο (≤75 kg, 76-90 kg, 91-105 kg, 106-120 kg, >120 kg) θαη γηα ην ύςνο 6 νκάδεο
(≤180 cm, 181-190 cm, 191-200 cm, 201-210 cm, 211-220 cm, >220 cm). ηε
ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη θάπνηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα θάζε παίθηε γηα ηηο ηξεηο
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απηέο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο. Σα ιεπηά πνπ έπαηδε, νη πόληνη πνπ ζθόξαξε θαη ηα
ξηκπάνπλη πνπ έπαηξλε θαηά κέζν όξν ζε θάζε αγώλα. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη
νη κεηαβιεηέο πνπ δειώλνπλ ζε πνην ζεκείν ηξαπκαηίζηεθε θάζε παίθηεο θάζε κηα
από ηηο 3 απηέο πεξηόδνπο. ηηο κεηαβιεηέο απηέο ε ηηκή „1‟ δειώλεη όηη ν
ζπγθεθξηκέλνο παίθηεο ηξαπκαηίζηεθε ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηνπ ζώκαηόο ηνπ
ηνπιάρηζηνλ 1 θνξά ηε ζπγθεθξηκέλε αγσληζηηθή πεξίνδν, ελώ ε ηηκή „0‟ δειώλεη όηη
δελ ηξαπκαηίζηεθε ηε ζπγθεθξηκέλε αγσληζηηθή πεξίνδν ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν
ηνπ ζώκαηνο. πλνιηθά ππάξρνπλ 34 κεηαβιεηέο πνπ δειώλνπλ ηα ζεκεία ηνπ
ζώκαηνο πνπ έρεη ηξαπκαηηζηεί θάζε αζιεηήο θαη ζην ηέινο παξνπζηάδνληαη 4
κεγαιύηεξεο θαηεγνξίεο πνπ δειώλνπλ ηξαπκαηηζκνύο ζηα θάησ άθξα, ζην θεθάιηπξόζσπν, ζηνλ θνξκό ηνπ ζώκαηνο θαη ζηα άλσ άθξα γηα θάζε αζιεηή.
Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε θπξίσο ην ζηαηηζηηθό
παθέην SPSS 15, αιιά θαη ην παθέην Stata 12 (θεθάιαηα 7 θαη 8 γηα κνληέια ηπραίσλ
επηδξάζεσλ).

5.3 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ αζιεηώλ γηα ηηο ηξεηο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο
ηελ ελόηεηα απηή ζα παξνπζηαζηνύλ θάπνηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηνπο
αζιεηέο ηηο ηξεηο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο από ην 2009 σο ην 2012. Η κέζε ειηθία ησλ
αζιεηώλ θαη ε κέζε ηηκή ησλ εηώλ επαγγεικαηηθήο ηνπο εκπεηξίαο γηα ηηο ηξεηο
αγσληζηηθέο πεξηόδνπο, ην ύςνο θαη βάξνο ησλ αζιεηώλ, θαη ην πώο θαηαλέκνληαη
αλάινγα κε ηε ζέζε ζηελ νπνία αγσλίδνληαη θαη ηελ εζληθόηεηά ηνπο.
Η κέζε ειηθία ησλ αζιεηώλ ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν ηνπ lockout είλαη 27.3
έηε, ελώ ηηο πξνεγνύκελεο δύν αγσληζηηθέο πεξηόδνπο 2009-2010 θαη 2010-2011
ήηαλ 27 θαη 27.3 έηε αληίζηνηρα.
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Γηάγξακκα 22 : Γξάθεκα boxplot ηεο κέζε ηηκή ηεο ειηθίαο γηα ηηο ηξεηο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο

ην Γηάγξακκα 22 θαίλεηαη λα κελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά
αλάκεζα ζηηο ειηθίεο ησλ αζιεηώλ ηηο ηξεηο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο, αιιά δηαπηζηώλεη
θαλείο όηη ε ειηθία απμάλεηαη γηα ιίγν ζηηο πην πξόζθαηεο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο.
Δθαξκόδνληαο

ηνλ

έιεγρν

Αλάιπζεο

Γηαθύκαλζεο

θαηά

έλα

παξάγνληα

δηαπηζηώλνπκε πσο δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ κέζε ειηθία γηα
ηηο ηξεηο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο (p-value = 0.136>0.05)17. Κάηη αληίζηνηρν ζπκβαίλεη
θαη κε ηα ρξόληα εκπεηξίαο ησλ αζιεηώλ γηα ηηο ηξεηο απηέο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο
όπνπ ε κέζε ηηκή ησλ εηώλ εκπεηξίαο είλαη γηα θάζε πεξίνδν 5.6, 5.8, 6 έηε.
Βιέπνπκε επίζεο ζην Γηάγξακκα 23 πνπ αθνινπζεί, κηα απμεηηθή ηάζε ζηα ρξόληα
εκπεξίαο ε νπνία δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p-value = 0.416>0.05).

17

Ο έιεγρνο Αλάιπζεο Γηαθύκαλζεο θαηά έλα παξάγνληα εδώ δελ εθαξκόδεηαη ζσζηά. Σνλ αθήλνπκε
όκσο ελδεηθηηθά ζηελ αλάιπζε καο γηα λα παξνπζηάζνπκε ηελ κε-ζεκαληηθά (p-value>0.05) απμεηηθή
ηάζε ηεο ειηθίαο θαη ησλ εηώλ εκπεηξίαο ησλ αζιεηώλ
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Γηάγξακκα 23 : Γξάθεκα boxplot ηεο κέζε ηηκή ησλ εηώλ εκπεηξίαο γηα ηηο ηξεηο αγσληζηηθέο
πεξηόδνπο

Σα δεδνκέλα πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζε καο, καο δίλνπλ ζηνηρεία θαη γηα ην
ύςνο θαη ην βάξνο ησλ αζιεησλ. Παξαηεξνύκε πσο γηα ην ύςνο ησλ αζιεηώλ ε κέζε
ηηκή θαη ε δηάκεζνο είλαη πνιύ θνληά, 2m. θαη 2,03m. αληίζηνηρα. Σν ύςνο ηνπ πην
θνληνύ αζιεηή είλαη 1,65 m. θαη ην ύςνο ηνπ ςειόηεξνπ αζιεηή είλαη 2,29 m. Γηα ην
βάξνο ε κέζε ηηκή είλαη 101,4 kg θαη ε δηάκεζνο 102,1 kg. Ο πην ειαθξύο αζιεηήο
δπγίδεη 60 kg ελώ ν πην βαξύο 201,1 kg.
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Ύυος (cm)

Bάρος (kg)

Ν

470

470

Μέζε ηηκή

200.9

101.4

Γηάκεζνο

203

102.1

Σππηθή απόθιηζε

9.1

13.2

Μηθξόηεξε ηηκή

165

60

Μεγαιύηεξε ηηκή

229

201.1

1ν ηεηαξηεκόξην

193

102.1

3ν ηεηαξηεκόξην

208

110.1

Πίλαθαο 13 : Ύςνο θαη βάξνο ησλ αζιεηώλ ηνπ NBA

Γηα ηελ εζληθόηεηα ησλ αζιεηώλ παξαηεξνύκε όηη νη πεξηζζόηεξνη
πξνέξρνληαη από ηηο ΗΠΑ κε πνζνζηό 81%, ελώ αθνινπζνύλ νη επξσπαίνη κε
πνζνζηό 10%, νη ακεξηθαλνί (εθηόο ΗΠΑ) κε πνζνζηό 5% θαη νη αθξηθαλνί κε
πνζνζηό 2%.

Εκνικότθτα
ΗΠΑ

Ευρώπη

Αμερική (εκτόσ ΗΠΑ)
5%

2%

Αφρική

Αςία

Ωκεανία

1%

1%

10%

81%

Γηάγξακκα 24 : Γξάθεκα πνπ παξνπζηάδεη ηελ θαηαλνκε ησλ αζιεηώλ αλάινγα κε ηελ
εζληθόηεηά ηνπο

Γηα ηελ ζέζε ζηελ νπνία αγσλίδνληαη νη αζιεηέο ηνπ NBA, παξαηεξνύκε όηη
νη πεξηζζόηεξνη αγσλίδνληαη ζηηο ζέζεηο ησλ guard, κε πνζνζηό 36%, αθνινπζνύλ νη
forward κε πνζνζηό 27%, νη center κε πνζνζηό 15%, νη forward-center κε πνζνζηό
12% θαη ηέινο νη guard-forward κε πνζνζηό 10%.
57

Θζςθ
guard

guard-forward

forward

forward-center

center

15%
36%
12%

27%

10%

Γηάγξακκα 25 : Γξάθεκα πνπ παξνπζηάδεη ηελ θαηαλνκε ησλ αζιεηώλ αλάινγα κε ηε ζέζε ζηελ
νπνία αγσλίδνληαη

5.4 Πεξηγξαθηθά θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ αζιεηώλ γηα ηηο ηξεηο αγσληζηηθέο
πεξηόδνπο. ύγθξηζε ηεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ ηνπ lockout κε ηηο άιιεο δύν
Γηα ηνλ ρξόλν ζπκκεηνρήο αλά αγώλα παξαηεξνύκε όηη ηελ πεξίνδν ηνπ
lockout ν κέζνο ρξόλνο ζπκκεηνρήο ησλ αζιεηώλ ζε ιεπηά αλά αγώλα είλαη
κηθξόηεξνο από ηηο άιιεο δύν αγσληζηηθέο πεξηόδνπο. Ο κέζνο ρξόλνο ζπκκεηνρήο
ηελ πεξίνδν 2011-2012 είλαη 21.14 ιεπηά, ελώ ηηο πεξηόδνπο 2009-2010 θαη 20102011 είλαη 23.47 θαη 22.29 αληίζηνηρα. Δθαξκόδνληαο ηνλ έιεγρν Αλάιπζεο
Γηαθύκαλζεο θαηά έλα παξάγνληα παξαηεξνύκε πσο ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
δηαθνξά ζην κέζν ρξόλν ζπκκεηνρήο ησλ αζιεηώλ ζηηο ηξεηο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο
(p-value=0.002). Δθαξκόδνληαο ηνλ έιεγρν Bonferroni παξαηεξνύκε πσο ε δηαθνξά
απηή εληνπίδεηαη ζηνλ κέζν ρξόλν ζπκκεηνρήο αλάκεζα ζηελ πεξίνδν ηνπ lockout
(2011-2012) θαη ζηελ πεξίνδν 2009-2010 (p-value=0.001). ηηο άιιεο δύν ζπγθξίζεηο
δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (2009-2010 vs. 2010-2011 pvalue=0.264, 2010-2011 vs. 2011-2012 p-value=0.219).
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Γηάγξακκα 26 : Γξάθεκα πνπ παξνπζηάδεη ηνλ κέζν ρξόλν ζπκκεηνρήο ζε ιεπηά αλά αγώλα γηα
ηνπο αζιεηέο ηηο ηξεηο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο

Από ηνπο 470 αζιεηέο ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ, 315 ήηαλ απηνί πνπ
αγσλίζηεθαλ θαη ηηο ηξεηο πεξηόδνπο ζην πξσηάζιεκα θαιαζνζθάξηζεο ηνπ NBA. Οη
κέζνη όξνη ηνπ ρξόλνπ ζπκκεηνρήο αλά αγώλα ησλ αζιεηώλ πνπ αγσλίζηεθαλ θαη ηηο
ηξεηο πεξηόδνπο ζην NBA είλαη 24.06, 23.91 θαη 23.1 γηα ηηο πεξηόδνπο 2009-2010,
2010-2011 θαη 2011-2012.Με ηε ρξήζε κεζόδσλ επαλαιακβαλόκελσλ κεηξήζεσλ
ζπγθξίλνπκε ην ρξόλν ζπκκεηνρήο γηα ηνπο αζιεηέο πνπ αγσλίζηεθαλ θαη ηηο ηξεηο
αγσληζηηθέο πεξηόδνπο πνπ κειεηάκε ζην πξσηάζιεκα ηνπ NBA (N=315).
Παξαηεξνύκε όηη ν ρξόλνο ζπκκεηνρήο ησλ αζιεηώλ θαηά ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν
ηνπ lockout είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κηθξόηεξνο από ηηο πεξηόδνπο 2009-2010 (pvalue=0.034) θαη 2010-2011 (p-value=0.011), ελώ δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
δηαθνξά κεηαμύ ησλ πεξηόδσλ 2009-2010 θαη 2010-2011 (p-value=0.665). ην
Γηάγξακκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε πηώζε ζηε κέζε δηάξθεηα ζπκκεηνρήο
θάζε αζιεηή ζε ιεπηά αλά αγώλα. Σν Γηάγξακκα 26 έρεη ζαλ ππνθείκελα ηνπο
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αζιεηέο πνπ αγσλίζηεθαλ θαη ηηο ηξεηο απηέο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο ζην
πξσηάζιεκα ηνπ NBA.

Χρόνοσ ςυμμετοχισ ςε λεπτά ανά αγϊνα για τουσ
ακλθτζσ που αγωνίςτθκαν ςτο πρωτάκλθμα και τισ
τρεισ περιόδουσ
24,2
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λεπτά ανά αγϊνα
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Γηάγξακκα 27 : Γξάθεκα πνπ παξνπζηάδεη ηελ κείσζε ηνπ κέζνπ ρξόλνπ ζπκκεηνρήο ζε ιεπηά
αλά αγώλα γηα ηνπο αζιεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξσηάζιεκα θαη ηηο ηξεηο αγσληζηηθέο
πεξηόδνπο

Γηα ηνπο πόληνπο πνπ πεηπραίλεη θάζε αζιεηήο αλά αγώλα παξαηεξνύκε όηη
ηελ πεξίνδν ηνπ lockout ν κέζνο όξνο πόλησλ αλά αγώλα γηα ηνπο αζιεηέο είλαη
κηθξόηεξνο από ηηο άιιεο δύν αγσληζηηθέο πεξηόδνπο. Οη πόληνη αλά αγώλα ηελ
πεξίνδν 2011-2012 είλαη 8.24, ελώ ηηο πεξηόδνπο 2009-2010 θαη 2010-2011 είλαη 9.8
θαη 8.99 αληίζηνηρα. Δθαξκόδνληαο ηνλ έιεγρν Αλάιπζεο Γηαθύκαλζεο θαηά έλα
παξάγνληα παξαηεξνύκε πσο ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζην κέζν όξν
πόλησλ αλά αγώλα ησλ αζιεηώλ ζηηο ηξεηο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο (p-value=0.001).
Δθαξκόδνληαο ηνλ έιεγρν Bonferroni παξαηεξνύκε πσο ε δηαθνξά απηή νθείιεηαη
ζηελ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά πνπ ππάξρεη ζηνλ κέζν ρξόλν ζπκκεηνρήο
αλάκεζα ζηελ πεξίνδν ηνπ lockout (2011-2012) θαη ζηελ πεξίνδν 2009-2010 (pvalue=0.000). ηηο άιιεο δύν ζπγθξίζεηο δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά
(2009-2010 vs. 2010-2011 p-value=0.166, 2010-2011 vs. 2011-2012 p-value=0.17).
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Γηάγξακκα 28 : Γξάθεκα πνπ παξνπζηάδεη ηνπο πόληνπο πνπ πεηύραηλαλ αλά αγώλα νη αζιεηέο
ηηο ηξεηο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο

ην Γηάγξακκα 28 παξαηεξείηαη ζεηηθή/δεμηά αζζπκεηξία θαζώο θαίλεηαη όηη
πεξηζζόηεξν από ην 50% ησλ αζιεηώλ είρε κέζν όξν πόλησλ ρακειόηεξν από ηνλ
ζπλνιηθό κέζν όξν πόλησλ. Η ηηκή ηεο δηακέζνπ είλαη κηθξόηεξε από απηήλ ηνπ
κέζνπ όξνπ. Οη αζιεηέο πνπ είραλ κέζν όξν πόλησλ κεγαιύηεξν από ηνλ γεληθό κέζν
όξν είλαη ιηγόηεξνη από ην 50% ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ παηθηώλ θαη γηα ηηο ηξεηο
αγσληζηηθέο πεξηόδνπο. Δθηειώληαο ηνλ έιεγρν θαλνληθόηεηαο Shapiro-Wilk
απνξξίπηνπκε ηελ κεδεληθή ππόζεζε γηα θαλνληθόηεηα ησλ πόλησλ αλά αγώλα (pvalue=0.00). ην Γηάγξακκα 28 παξαηεξνύκε πσο νη αζιεηέο Kevin Durant θαη
Lebron James εκθαλίδνληαη θαη ζηηο ηξεηο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο ζαλ αθξαίεο ηηκέο.
Oη ζπγθεθξηκέλνη αζιεηέο θαη ηηο ηξεηο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο πεηύραηλαλ ηνπο
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πεξηζζόηεξνπο πόληνπο ζην NBA, πνιύ παξαπάλσ από ηνλ κέζν όξν ησλ ππόινηπσλ
αζιεηώλ.
Οη κέζνη όξνη ησλ πόλησλ ησλ αζιεηώλ πνπ αγσλίζηεθαλ θαη ηηο ηξεηο
πεξηόδνπο ζην NBA είλαη 10.11, 9.81 θαη 9.23 γηα ηηο πεξηόδνπο 2009-2010, 20102011 θαη 2011-2012. Με ηε ρξήζε κεζόδσλ επαλαιακβαλόκελσλ κεηξήζεσλ
ζπγθξίλνπκε ηνλ κέζν όξν πόλησλ αλά αγώλα γηα ηνπο αζιεηέο πνπ αγσλίζηηθαλ θαη
ηηο ηξεηο πεξηόδνπο ζην πξσηάζιεκα ηνπ NBA. Παξαηεξνύκε όηη νη πόληνη αλά
αγώλα ησλ αζιεηώλ θαηά ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν ηνπ lockout είλαη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθά κηθξόηεξνη από ηηο πεξηόδνπο 2009-2010 (p-value=0.000) θαη 2010-2011
(p-value=0.001), ελώ δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ ησλ
πεξηόδσλ 2009-2010 θαη 2010-2011 (p-value=0.109).
ην Γηάγξακκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε πηώζε ηνπ κέζνπ όπνπ ησλ
πόλησλ αλα αγώλα γηα ηνπο 315 αζιεηέο πνπ αγσλίζηεθαλ θαη ηηο ηξεηο απηέο
πεξηόδνπο ζην πξσηάζιεκα θαιαζνζθαίξηζεο ηνπ NBA.

Πόντοι ανά αγϊνα για τουσ ακλθτζσ που αγωνίςτθκαν
ςτο πρωτάκλθμα και τισ τρεισ περιόδουσ
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Γηάγξακκα 29 : Γξάθεκα πνπ παξνπζηάδεη ηελ κείσζε ησλ πόλησλ αλά αγώλα γηα ηνπο αζιεηέο
πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξσηάζιεκα θαη ηηο ηξεηο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο
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5.5 πκπεξάζκαηα
Σελ αγσληζηηθή πεξίνδν ηνπ lockout 2011-2012 νη νκάδεο ηνπ NBA έδσζαλ
66 αληί γηα 82 αγώλεο πνπ έδηλαλ ηηο πξνεγνύκελεο πεξηόδνπο. Σηο αγσληζηηθέο
πεξηόδνπο απηέο αγσλίζηεθαλ ζπλνιηθά 470 αζιεηέο ζην πξσηάζιεκα. Γηα ηνπο
αζιεηέο απηνύο θαηαγξάςακε δεκνγξαθηθά θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηηο ηξεηο
πεξηόδνπο πνπ κειεηάκε. Σα ζεκεία ζηα νπνία ζεκεηώζεθαλ ηξαπκαηηζκνί ηηο ηξεηο
απηέο πεξηόδνπο ήηαλ ζπλνιηθά 34. Γηα θάζε αζιεηή ζεκεηώζεθε ζηα δεδνκέλα καο ν
αξηζκόο „1‟ αλ ν αζιεηήο απηόο, ηε ζπγθεθξηκέλε αγσληζηηθή πεξίνδν ηξαπκαηίζηεθε
ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηνπ ζώκαηόο ηνπ. ηελ πεξίπησζε
πνπ δελ ηξαπκαηίζηεθε ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ζεκεηώζακε ηνλ αξηζκό „0‟.
Γηα ηελ ειηθία θαη ηα ρξόληα εκπεηξίαο ησλ αζιεηώλ θαίλεηαη λα απμάλνληαη
θάζε ρξόλν (γηα ηηο ηξεηο απηέο πεξηόδνπο). Η αύμεζε απηή δελ είλαη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή. Σν θαηλόκελν ηεο αύμεζεο ηεο κέζεο ειηθίαο θαη ησλ κέζσλ ρξόλσλ
εκπεηξίαο θαίλεηαη λα ζπκβαίλεη θπξίσο γηα δύν ιόγνπο. Ο πξώηνο είλαη όηη νη
αζιεηέο άλσ ησλ 35 εηώλ ζπλερίδνπλ ηελ θαξηέξα ηνπο ζην NBA θαη δελ
απνζύξνληαη αθόκα θαη όηαλ θηάζνπλ ηα 40 έηε. Απηό ην θαηλόκελν ιακβάλεη ρώξα
θπξίσο ηα ηειεπηαία ρξόληα θαη θαίλεηαη λα ζπλερίδεηαη θαη ηα επόκελα. Έλαο
δεύηεξνο ιόγνο είλαη πσο ηα ηειεπηαία ρξόληα όιν θαη πεξηζζόηεξνη είλαη νη
Δπξσπαίνη πνπ δνθηκάδνπλ λα αγσληζηνύλ ζην πξσηάζιεκα ηνπ NBA, αθνύ έρνπλ
πξώηα αγσληζηεί ζηελ Δπξώπε θαη έηζη έρνπλ θηάζεη ζε κηα ειηθία άλσ ησλ 25 όηαλ
δνθηκάζνπλ λα αγσληζηνύλ γηα πξώηε θνξά ζην NBA.
Οη αζιεηέο ηνπ NBA είλαη θαηά 81% αζιεηέο από ηηο ΗΠΑ θαη αθνινπζνύλ
κε 10% επξσπαίνη αζιεηέο. Γηα ηηο ζέζεηο ζηηο νπνίεο αγσλίδνληαη νη αζιεηέο απηνί
θαηαγξάςακε όηη ην 36% ησλ αζιεηώλ αγσλίδεηαη ζηε ζέζε ηνπ guard θαη 27% ζηε
ζέζε ηνπ forward.
Ο ρξόλνο ζπκκεηνρήο αλά αγώλα ησλ αζιεηώλ ηελ πεξίνδν ηνπ lockout είλαη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κηθξόηεξνο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο δύν αγσληζηηθέο πεξηόδνπο.
Η κείσζε ηνπ ρξόλνπ ζπκκεηνρήο είλαη πηζαλό λα νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη νη
νκαάδεο ήηαλ αλαγθαζκέλεο λα δίλνπλ πεξηζζόηεξνπο αγώλεο ζε ζπληνκόηεξν
ρξνληθό δηάζηεκα ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνύκελεο πεξηόδνπο. Σηο πεξηόδνπο 2009-2010
θαη 2010-2011 νη νκάδεο έδσζαλ 82 αγώλεο ζε 167 εκέξεο, ελώ ηελ πεξίνδν ηνπ
lockout 66 αγώλεο ζε 121 εκέξεο. Απηό ζεκαίλεη πσο ηηο πξώηεο δύν πεξηόδνπο νη
νκάδεο έδηλαλ αγώλα αλά 2.03 εκέξεο, ελώ ηελ πεξίνδν ηνπ lockout αλά 1.8 εκέξεο.
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Έηζη νη πξνπνλεηέο κνίξαδαλ ην ρξόλν ζπκκεηνρήο ζε πεξηζζόηεξνπο παίθηεο γηα λα
αληέμνπλ ην βαξύηεξν πξόγξακκα. Απηό είρε ζαλ ζπλέπεηα ν κέζνο ρξόλνο
ζπκκεηνρήο ησλ αζιεηώλ αλά αγώλα λα κεησζεί.
Σελ ίδηα εμήγεζε κε ηνλ ρξόλν ζκκεηνρήο ίζσο έρνπλ θαη νη πόληνη αλά
αγώλα, θαζώο θαίλεηαη πσο ηελ πεξίνδν ηνπ lockout νη πόληνη αλά αγώλα ησλ
αζιεηώλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ιηγόηεξνη από ηελ πεξίνδν 2009-2010.
ηνλ Πίλαθα 14 παξαηεξνύκε όιεο ηηο ζπγθξίζεηο πνπ έγηλαλ ζην Κεθάιαην 5
κε ηε ρξήζε Αλάιπζεο Γηαθύκαλζεο θαηά έλαλ παξάγνληα θαη κεζόδσλ
Δπαλαιακβαλόκελσλ Μεηξήζεσλ
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Ανάλσζη

Γιακύμανζης

Μέθοδος

καηά έναν παράγονηα

Στόλια

Δπαναλαμβανόμενφν
Μεηρήζεφν

Ηιηθία

Με ζεκαληηθή απμεηηθή

p-value=0.136

ηάζε (Δλδεηθηηθά)
Υξόληα εκπεηξίαο

Με ζεκαληηθή απμεηηθή

p-value=0.416

ηάζε (Δλδεηθηηθά)
Υξόλνο
ησλ

ζπκκεηνρήο
αζιεηώλ

ηαηηζηηθά

p-value=0.002

δηαθνξά

αλά

ζεκαληηθή
ζην

ρξόλν

ζπκκεηνρήο ησλ αζιεηώλ

αγώλα

ζηηο ηξεηο πεξηόδνπο
Αλα

δύν

ζύγθξηζε

Bonferroni
2009/10-2010/11

p-val=0.264

p-val=0.665

Όρη

ζηαηηζηηθά

ζεκαληηθή δηαθνξά
2010/11-2011/12

p-val=0.219

p-val=0.011

Όρη ζεκαληηθή δηαθνξά
κε

ηε

αλάιπζεο
θαηά

έλα

ρξήζε

ηεο

δηαθύκαλζεο
παξάγνληα,

αιια ζεκαληηθή δηαθνξά
κε ηε ρξήζε κεζόδσλ
επαλαιακβαλόκελσλ
κεηξήζεσλ
2009/10-2011/12

p-val=0.001

p-val=0.034

ηαηηζηηθά

ζεκαληηθή

δηαθνξά
Πόληνη ησλ αζιεηώλ

p-value=0.001

αλά αγώλα
Αλα

δύν

ζύγθξηζε

Bonferroni
2009/10-2010/11

p-val=0.166

p-val=0.109

Όρη

ζηαηηζηηθά

ζεκαληηθή δηαθνξά
2010/11-2011/12

p-val=0.170

p-val=0.001

Όρη ζεκαληηθή δηαθνξά
κε

ηε

αλάιπζεο
θαηά

έλα

ρξήζε

ηεο

δηαθύκαλζεο
παξάγνληα,

αιια ζεκαληηθή δηαθνξά
κε ηε ρξήζε κεζόδσλ
επαλαιακβαλόκελσλ
κεηξήζεσλ
2009/10-2011/12

p-val=0.001

p-val=0.000

ηαηηζηηθά
δηαθνξά

Πίλαθαο 14 : πγθξηηηθόο Πίλαθαο Κεθαιαίνπ 5

65

ζεκαληηθή
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6.ΑΝΑΛΤΗ ΣΡΑΤΜΑΣΙΜΧΝ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΔΙ ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ ΣΡΙΧΝ
ΑΓΧΝΙΣΙΚΧΝ ΠΔΡΙΟΓΧΝ
6.1 Αλάιπζε ηξαπκαηηζκώλ
ηα δεδνκέλα έρνπλ θαηαγξαθεί νη ηξαπκαηηζκνί ζηα δηάθνξα ζεκεία ηνπ
ζώκαηνο γηα ηνπο αζιεηέο ηηο ηξεηο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο από ην 2009 έσο ην 2012.
Γηα ηνλ θάζε έλαλ από ηνπο 470 αζιεηέο θαη γηα θάζε κηα από ηηο ηξεηο αγσληζηηθέο
πεξηόδνπο ε ύπαξμε ηξαπκαηηζκνύ δειώλεηαη σο δίηηκε κεηαβιεηή κε ηνλ θσδηθό
έλα (1) αλ ν αζιεηήο ηξαπκαηίζηεθε ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά κέζα ζηελ αγσληζηηθή
πεξίνδν, θαη κε ηνλ θσδηθό κεδέλ (0) δηαθνξεηηθά. Σα ζεκεία πνπ κπνξεί λα έρεη
ηξαπκαηηζηεί έλαο αζιεηήο είλαη πόδη, αζηξάγαινο, πξόζσπν, γόλαην, κέζε, ιαηκόο,
ηγλπαθόο ηέλνληαο, ηζρίν, γαζηξνθλήκην, βνπβσληθή ρώξα, πιεπξά, κάηη, κύηε,
ζηόκα, απηί, θαξπόο, δάρηπιν πνδηνύ, θνηιηαθόο, ηεηξαθέθαινο, αγθώλαο, ώκνπιάηε,
γάκπα, ρέξη, δάρηπιν ρεξηνύ, ζαγόλη, αληίρεηξαο, αρίιιεηνο ηέλνληαο, θηέξλα, θλήκε,
κεξόο, ώκνο, εκηθξαλία, θεθάιη, εγθεθαιηθή δηάζεηζε.
Σνπο ηξαπκαηηζκνύο ηνπο εληάζζνπκε ζε πην γεληθέο θαηεγνξίεο γηα λα
κπνξέζνπκε λα θάλσ επθνιόηεξα ζπγθξίζεηο κεηαμύ ησλ ηξηώλ αγσληζηηθώλ
πεξηόδσλ. Οη κεγαιύηεξεο θαηεγνξίεο είλαη ηα άλσ θαη θάησ άθξα, ν θνξκόο θαη ην
πξόζσπν-θεθάιη.

6.2 ύλνιν ηξαπκαηηζκώλ αλεμαξηήηνπ πεξηνρήο γηα ηηο ηξεηο αγσληζηηθέο
πεξηόδνπο
Σελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2009-2010 αγσλίζηεθαλ 344 από ηνπο 470 αζιεηέο
πνπ έρνπκε ζηα δεδνκέλα. Από απηνύο νη 269 ηξαπκαηίζηεθαλ έζησ θαη κία θνξα ηε
ζπγθεθξηκέλε αγσληζηηθή πεξίνδν, έλα πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ 78.2%. Σελ επόκελε
αγσληζηηθή πεξίνδν 2010-2011 αγσλίζηεθαλ 389 αζιεηέο θαη ηξαπκαηίζηεθαλ
ηνπιάρηζηνλ κία θνξά νη 292, ην 75.1%. Σέινο ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν ηνπ lockout
αγσλίζηεθαλ 446 αζιεηέο από ηνπο νπνίνπο ηξαπκαηίζηεθαλ ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά
νη 280 (62.8%).
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υγιείσ

τραυματίεσ τουλάχιςτον μία φορά

63,80%

78,20%

75,10%

21,80%

24,90%

2009-2010

2010-2011

37,20%

2011-2012

Γηάγξακκα 30 : Τγηείο θαη ηξαπκαηίεο ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηηο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο 20092010, 2010-2011 θαη 2011-2012

Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ ελόηεηα 5.1 ηελ πεξίνδν ηνπ lockout ν αξηζκόο ησλ
αγώλσλ ηεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ κεηώζεθε ζε 66 από 82. Απηό ζεκαίλεη όηη ελώ ην
πνζνζηό ησλ αζιεηώλ πνπ ηξαπκαηίζηεθαλ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο αγσληζηηθήο ρξνληάο δείρλεη λα είλαη κηθξόηεξν ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν ηνπ
lockout γηα ην ζύλνιν ηεο πεξηόδνπ, ην πνζνζηό ησλ αζιεηώλ πνπ ηξαπκαηίζηεθαλ
ηνπιάρηζηνλ κία θνξα κέζα ζηε πεξίνδν αλά αγσληζηηθή είλαη 0.95% γηα ηελ
αγσληζηηθή πεξίνδν ηνπ lockout θαη αληίζηνηρα 0.95% θαη 0.91% γηα ηηο πεξηόδνπο
2009-2010 θαη 2010-2011. Πην αλαιπηηθά, γηα ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν ηνπ lockout
από ην ζύλνιν ησλ 446 αζιεηώλ πνπ αγσλίζηεθαλ, 280 ηξαπκαηίζηεθαλ ηνπιάρηζηνλ
κία θνξά κέζα ζηελ αγσληζηηθή πεξίνδν, έλα πνζνζηό 63% όπσο θαίλεηαη θαη ζην
Γηάγξακκα 30. Απηό ζεκαίλεη πσο θάζε αγσληζηηθή ηξαπκαηίδνληαλ ηνπιάρηζηνλ κία
θνξά πεξίπνπ 4 αζιεηέο, δειαδή έλα πνζνζηό 0.95% ησλ αζιεηώλ. Γηα ηηο
αγσληζηηθέο πεξηόδνπο 2009-2010 θαη 2010-2011 ν αξηζκόο ησλ αζιεηώλ πνπ
ηξαπκαηίδνληαλ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά αλά αγσληζηθή είλαη πεξίπνπ 3. Παξαηεξείηαη
δειαδή όηη ην αλά αγώληζηηθή πνζνζηό ησλ αζιεηώλ πνπ ηξαπκαηίζηεθαλ
ηνπιάρηζηνλ κία θνξά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ είλαη ζηα ίδηα
πεξίπνπ επίπεδα ηηο πεξηόδνπο 2009-2010 θαη 2011-2012 θαη ειάρηζηα κηθξόηεξν ηελ
πεξίνδν 2010-2011.
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6.3 Σξαπκαηηζκνί αλα ζεκείν ηνπ ζώκαηνο. Πνηνη είλαη νη ζπρλόηεξνη;
Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ηα ζεκεία ζηα νπνία έρνπλ θαηαγξαθεί
ηξαπκαηηζκνί ησλ αζιεηώλ είλαη ηα παξαθάησ: πόδη, αζηξάγαινο, πξόζσπν, γόλαην,
κέζε, ιαηκόο, ηγλπαθόο ηέλνληαο, ηζρίν, γαζηξνθλήκην, βνπβσληθή ρώξα, πιεπξά,
κάηη, κύηε, ζηόκα, απηί, θαξπόο, δάρηπιν πνδηνύ, θνηιηαθόο, ηεηξαθέθαινο, αγθώλαο,
σκνπιάηε, γάκπα, ρέξη, δάρηπιν ρεξηνύ, ζαγόλη, αληίρεηξαο, αρίιιεηνο ηέλνληαο,
θηέξλα, θλήκε, κεξόο, ώκνο, εκηθξαλία, θεθάιη, εγθεθαιηθή δηάζεηζε.

χζρι
2%

υπόλοιπα
18%

γαςτροκνήμιο
3%
αντίχειρασ
3%
καρπόσ
3%

πόδι
6%
αςτράγαλοσ
18%
γόνατο
13%

ώμοσ
6%

δάχτυλα
χεριοφ βουβωνική
4%
ιςχίο
χώρα
4%
4%

μζςη
12%

ιγνυακόσ
τζνοντασ
4%

Γηάγξακκα 31 : Σα ζπρλόηεξα ζεκεία ηξαπκαηηζκνύ γηα ηνπο αζιεηέο ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν
2009-2010

Γηα ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2009-2010 ηα ζπρλόηεξα ζεκεία ζηα νπνία έρνπλ
ηξαπκαηηζηεί ηνπιάρηζηνλ κία θνξά νη αζιεηέο είλαη θαηά ζεηξά ν αζηξάγαινο, ην
γόλαην, ε κέζε, ην πόδη θαη ν ώκνο.
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γάμπα
2%
τετρακζφαλοσ
2%
γαςτροκνήμιο
3%

καρπόσ
2%

πόδι
5%
υπόλοιπα
21%

αςτράγαλοσ
18%

αντίχειρασ
3%

δάχτυλα χεριοφ
3%

γόνατο
17%

ώμοσ
4%
βουβωνική
ιςχίο χώρα
4%
3%

μζςη
10%

ιγνυακόσ
τζνοντασ
3%

Γηάγξακκα 32 : Σα ζπρλόηεξα ζεκεία ηξαπκαηηζκνύ γηα ηνπο αζιεηέο ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν
2010-2011

Γηα ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2010-2011 ηα ζπρλόηεξα ζεκεία ζηα νπνία έρνπλ
ηξαπκαηηζηεί ηνπιάρηζηνλ κία θνξά νη αζιεηέο είλαη θαηά ζεηξά ν αζηξάγαινο, ην
γόλαην, ε κέζε, ην πόδη, ν ώκνο θαη ην ηζρίν.

πόδι
5%

υπόλοιπα
29%

αςτράγαλοσ
19%

γόνατο
15%

γαςτροκνήμιο
4%
καρπόσ
4%
βουβωνική
χώρα
4%

μζςη
10%
ώμοσ
6%

ιγνυακόσ
τζνοντασ
4%

Γηάγξακκα 33 : Σα ζπρλόηεξα ζεκεία ηξαπκαηηζκνύ γηα ηνπο αζιεηέο ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν
ηνπ lockout 2011-2012

Γηα ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν ηνπ lockout 2011-2012 ηα ζπρλόηεξα ζεκεία ζηα
νπνία έρνπλ ηξαπκαηηζηεί ηνπιάρηζηνλ κία θνξά νη αζιεηέο είλαη θαηά ζεηξά ν
αζηξάγαινο, ην γόλαην, ε κέζε, ν ώκνο θαη ην πόδη.
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ηηο ηξεηο απηέο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο παξαηεξείηαη όηη ηα πέληε πην ζπρλά
ζεκεία ηξαπκαηηζκώλ είλαη ν αζηξάγαινο, ην γόλαην, ε κέζε ην πόδη θαη ν ώκνο. Σα
πέληε απηά ζεκεία απνηεινύλ ην 54%-55% ησλ ηξαπκαηηζκώλ γηα ηηο ηξεηο απηέο
αγσληζηηθέο πεξηόδνπο.

6.4 ύγθξηζε ησλ ηξαπκαηηζκώλ αλά ρξνληά ζε πην γεληθέο θαηεγνξίεο
Γηα λα ζπγθξίλνπκε ηνπο ηξαπκαηηζκνύο ηηο ηξεηο απηέο αγσληζηηθέο
πεξηόδνπο ζα νκαδνπνηήζνπκε ηα ζεκεία ησλ ηξαπκαηηζκώλ ζε ηέζζεξεηο
κεγαιύηεξεο θαηεγνξίεο: θάησ άθξα, άλσ άθξα, πξόζσπν-θεθάιη θαη θνξκόο
ζώκαηνο. ηα θάησ άθξα ζα ζπκπεξηιάβνπκε ηνπο ηξαπκαηηζκνύο ζηα ζεκεία πόδη,
αζηξάγαινο, γόλαην, ηγλπαθόο ηέλνληαο, ηζρίν, γαζηξνθλήκην, δάρηπιν πνδηνύ,
ηεηξαθέθαινο, γάκπα, αρίιιεηνο ηέλνληαο, θηέξλα, θλήκε, κεξόο, βνπβσληθή ρώξα.
Σα άλσ άθξα πεξηιακβάλνπλ ηα ζεκεία θαξπόο, αγθώλαο, ρέξη, δάρηπια ρεξηνύ,
αληίρεηξαο, ώκνο, σκνπιάηε. Σν πξόζσπν-θεθάιη πεξηιακβάλεη πξόζσπν, κάηη,
κύηε, ζηόκα, απηί, ζαγόλη, εκηθξαλία, θεθάιη, εγθεθαιηθή δηάζεηζε. Σέινο ν θνξκόο
ζώκαηνο πεξηιακβάλεη πιεπξά, ιαηκόο, θνηιηαθνί, κέζε. ην Γηάγξακκα 34 πνπ
αθνινπζεί θαηαγξάθεηαη ε θαηαλνκή ησλ ηξαπκαηηζκέλσλ αζιεηώλ ζηηο ηέζζεξηο
κεγάιεο θαηεγνξίεο γηα ηηο ηξεηο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο.

κάτω άκρα

άνω άκρα

πρόςωπο-κεφάλι

κορμόσ ςώματοσ

14%

19%

19%

10%

10%

21%

19%

19%

50%

52%

55%

2009-2010

2010-2011

2011-2012

12%

Γηάγξακκα 34 : Καηαλνκή ηξαπκαηηζκέλσλ αζιεηώλ ζηηο ηέζζεξηο κεγάιεο θαηεγνξίεο γηα ηηο
ηξεηο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο 2009-2010, 2010-2011 θαη 2011-2012
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6.4.1 Κάησ άθξα
Γηα ηνπο ηξαπκαηηζκνύο ζηα θάησ άθξα έρνπκε ην παξαθάησ Γηάγξακκα γηα
θάζε κία από ηηο 3 αγσληζηηθέο πεξηόδνπο.

υγιείσ

τραυματίεσ τουλάχιςτον μία φορά

53%

65,40%

65,80%

34,60%

34,20%

2009-2010

2010-2011

47%

2011-2012

Γηάγξακκα 35 : Πνζνζηά ηξαπκαηηζκέλσλ αζιεηώλ ζηα θάησ άθξα ηηο ηξεηο αγσληζηηθέο
πεξηόδνπο

Ο αξηζκόο ησλ αζιεηώλ πνπ έρνπλ ηξαπκαηηζηεί ηνπιαρηζηνλ κία θνξά
θαίλεηαη λα είλαη κεγαιύηεξνο ηηο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο 2009-2010 θαη 2010-2011
από ηελ πεξίνδν ηνπ lockout. Σελ αγσληζηηθή πεξίνδν ηνπ lockout όκσο δηεμάρζεθαλ
66 αληί γηα 82 αγώλεο γηα θάζε νκάδα. Οπόηε δηαηξώληαο ην πνζνζηό ησλ
ηξαπκαηηζκέλσλ αζιεηώλ κε ην ζύλνιν ησλ αγώλσλ ηεο θάζε πεξηόδνπ παξαηεξνύκε
πσο ηα πνζνζηά ησλ αζιεηώλ πνπ έρνπλ ηξαπκαηηζηεί ηνπιάρηζηνλ κία θνξά αλά
αγσληζηηθή είλαη πεξίπνπ ίδηνο θαη γηα ηηο ηξεηο πεξηόδνπο. Σα πνζνζηά απηά είλαη
αληίζηνηρα γηα ηηο ηξεηο πεξηόδνπο 0.79%, 0.8% θαη 0.8%.
Γηα λα ζπγθξίλνπκε ηνπο ηξαπκαηηζκνύο ζηα θάησ άθξα ηηο ηξεηο απηέο
αγσληζηηθέο πεξηόδνπο ζα θάλνπκε ηνπο ειέγρνπο Cochran‟s Q18 θαη McNemar19. Σν
πξώην ζπγθξίλεη ηνπο ηξαπκαηηζκνύο ησλ αζιεηώλ ηηο ηξεηο πεξηόδνπο θαη απαληά
ζην εξώηεκα αλ ε θάζε κία αγσληζηηθή πεξίνδνο επεξεάδεη ηνλ αξηζκό ησλ
ηξαπκαηηζκέλσλ αζιεηώλ. Γηα ηνλ έιεγρν απηό ρξεζηκνπνηνύληαη νη αζιεηέο πνπ
18

Ο Cochran‟s Q έιεγρνο εδώ έρεη ζαλ κεδεληθή ππόζεζε Ην: Οη ηξεηο αγσληζηηθέο πεξίνδνη έρνπλ
ηελ ίδηα επίδξαζε ζηελ πηζαλόηεηα λα ηξαπκαηηζηεί ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά έλαο αζιεηήο
19
Ο McNemar έιεγρνο εδώ έρεη ζαλ κεδεληθή ππόζεζε Ην: Σα πνζνζηά ησλ ηξαπκαηηζκέλσλ
αζιεηώλ ζηηο δύν αγσληζηηθέο πεξηόδνπο πνπ ζπγθξίλσ είλαη ίζα
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αγσλίζηεθαλ θαη ηηο ηξεηο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο ζην πξσηάζιεκα ηνπ NBA.
Δθηειώληαο ηνλ έιεγρν Cochran‟s Q δηαπηζηώλνπκε πσο δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή δηαθνξά ζηνπο ηξαπκαηηζκνύο ησλ αζιεηώλ ηηο ηξεηο απηέο αγσληζηηθέο
πεξηόδνπο (p-value=0.2). Με ηνλ έιεγρν McNemar από ηελ άιιε κπνξνύκε λα
θάλνπκε ζύγθξηζε αλά δύν θαη λα ζπγθξίλνπκε ηηο πεξηόδνπο 2009-2010 θαη 20102011 κε ηελ πεξίνδν ηνπ lockout 2011-2012. Με ηνλ έιεγρν απηό ειέγρνπκε αλ
ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ ησλ πνζνζηώλ ησλ ηξαπκαηηζκέλσλ
αζιεηώλ γηα ηηο δύν πεξηόδνπο πνπ ζπγθξίλνπκε. ηε ζύγθξηζε κε ηνλ έιεγρν
McNemar ζπκκεηέρνπλ όινη νη αζιεηέο πνπ αγσλίζηεθαλ ζηε θάζε πεξίνδν, αθόκα
θαη αλ δελ είρα αγσληζηεί ζηελ άιιε. πγθξίλνληαο ηελ πεξίνδν 2009-2010 κε απηήλ
ηνπ lockout παξαηεξνύκε όηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ ησλ
πνζνζηώλ ησλ ηξαπκαηηζκέλσλ αζιεηώλ ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο α=5% (pvalue=0.99). Κάηη αληίζηνηρν παξαηεξνύκε θαη ζηε ζύγθξηζε ησλ πεξηόδσλ 20102011 θαη 2011-2012, κόλν πνπ εθεί νξηαθά ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο α=5% δελ
ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (p-value=0.059).

6.4.2 Σξαπκαηηζκνί ζηα άλσ άθξα
Σν Γηάγξακκα 36 παξνπζηάδεη ηνπο ηξαπκαηηζκνύο ζηα άλσ άθξα γηα ηηο
ηξεηο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο.
υγιείσ

τραυματίεσ τουλάχιςτον μία φορά

27,30%

24,90%

19%

72,70%

75,10%

81%

2009-2010

2010-2011

2011-2012

Γηάγξακκα 36 : Πνζνζηά ηξαπκαηηζκέλσλ αζιεηώλ ζηα άλσ άθξα ηηο ηξεηο αγσληζηηθέο
πεξηόδνπο
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Ο αξηζκόο ησλ αζιεηώλ πνπ έρνπλ ηξαπκαηηζηεί ηνπιαρηζηνλ κία θνξά ζηα
άλσ άθξα θαίλεηαη λα είλαη κεγαιύηεξνο ηηο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο 2009-2010 θαη
2010-2011 από ηελ πεξίνδν ηνπ lockout. Γηαηξώληαο θαη εδώ ην πνζνζηό ησλ
ηξαπκαηηζκέλσλ αζιεηώλ κε ην ζύλνιν ησλ αγώλσλ ηεο θάζε πεξηόδνπ παξαηεξνύκε
πσο ηα πνζνζηά ησλ αζιεηώλ πνπ έρνπλ ηξαπκαηηζηεί ηνπιάρηζηνλ κία θνξά αλά
αγσληζηηθή κεηώλεηαη ειάρηζηα θαζώο πξνρσξάκε ζηνλ ρξόλν. Σα πνζνζηά απηά
είλαη αληίζηνηρα γηα ηηο ηξεηο πεξηόδνπο 0.33%, 0.3% θαη 0.28%.
Γηα λα ζπγθξίλνπκε ηνπο ηξαπκαηηζκνύο ζηα άλσ άθξα ηηο ηξεηο απηέο
αγσληζηηθέο πεξηόδνπο ζα θάλνπκε Cochran θαη McNemar tests. Δθηειώληαο ην
Cochran test δηαπηζηώλνπκε πσο δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηνπο
ηξαπκαηηζκνύο ησλ αζιεηώλ ηηο ηξεηο απηέο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο (p-value=0.11).
πγθξίλνληαο ηελ πεξίνδν 2009-2010 κε απηήλ ηνπ lockout ζύκθσλα κε ην McNemar
test παξαηεξνύκε όηη νξηαθά δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ ησλ
πνζνζηώλ ησλ ηξαπκαηηζκέλσλ αζιεηώλ ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο α=5% (pvalue=0.055). ηε ζύγθξηζε ησλ πεξηόδσλ 2010-2011 θαη 2011-2012, παξαηεξνύκε
πσο θαη εθεί δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ ησλ πνζνζηώλ ησλ
ηξαπκαηηζκέλσλ ζηα άλσ άθξα ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο α=5% (p-value=0.118).

6.4.3 Σξαπκαηηζκνί ζε πξόζσπν-θεθάιη
Σν Γηάγξακκα 37 παξνπζηάδεη ηνπο ηξαπκαηηζκνύο ζην πξόζσπν-θεθάιη γηα
ηηο ηξεηο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο.
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υγιείσ

τραυματίεσ τουλάχιςτον μία φορά

13,30%

12%

86,60%

87,70%

88%

2009-2010

2010-2011

2011-2012

13,40%

Γηάγξακκα 37 : Πνζνζηά ηξαπκαηηζκέλσλ αζιεηώλ ζε πξόζσπν-θεθάιη ηηο ηξεηο αγσληζηηθέο
πεξηόδνπο

Ο αξηζκόο ησλ αζιεηώλ πνπ έρνπλ ηξαπκαηηζηεί ηνπιαρηζηνλ κία θνξά ζε
πξόζσπν-θεθάιη θαίλεηαη λα είλαη κεγαιύηεξνο ηηο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο 20092010 θαη 2010-2011 από ηελ πεξίνδν ηνπ lockout Γηαηξώληαο θαη εδώ ην πνζνζηό
ησλ ηξαπκαηηζκέλσλ αζιεηώλ κε ην ζύλνιν ησλ αγώλσλ ηεο θάζε πεξηόδνπ
παξαηεξνύκε πσο ηα πνζνζηά ησλ αζιεηώλ πνπ έρνπλ ηξαπκαηηζηεί ηνπιάρηζηνλ κία
θνξά αλά αγσληζηηθή είλαη κεγαιύηεξα ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν ηνπ lockout ζε
ζρέζε κε ηηο άιιεο δύν πεξηόδνπο. Σα πνζνζηά απηά είλαη αληίζηνηρα γηα ηηο ηξεηο
πεξηόδνπο 0.16%, 0.16% θαη 0.18%.
Γηα λα ζπγθξίλνπκε ηνπο ηξαπκαηηζκνύο ζε πξόζσπν-θεθάιη ηηο ηξεηο απηέο
αγσληζηηθέο πεξηόδνπο ζα θάλνπκε Cochran θαη McNemar tests. Δθηειώληαο ην
Cochran test δηαπηζηώλνπκε πσο δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηνπο
ηξαπκαηηζκνύο ησλ αζιεηώλ ηηο ηξεηο απηέο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο (p-value=0.616).
πγθξίλνληαο ηελ πεξίνδν 2009-2010 κε απηήλ ηνπ lockout ζύκθσλα κε ην McNemar
test παξαηεξνύκε όηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ ησλ
πνζνζηώλ ησλ ηξαπκαηηζκέλσλ αζιεηώλ ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο α=5% (pvalue=0.457). ηε ζύγθξηζε ησλ πεξηόδσλ 2010-2011 θαη 2011-2012, παξαηεξνύκε
πσο θαη εθεί δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ ησλ πνζνζηώλ ησλ
ηξαπκαηηζκέλσλ ζε πξόζσπν-θεθάιη ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο α=5% (pvalue=0.82).
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6.4.4 Σξαπκαηηζκνί ζηνλ θνξκό ηνπ ζώκαηνο
Σν Γηάγξακκα 38 παξνπζηάδεη ηνπο ηξαπκαηηζκνύο ζηνλ θνξκό ηνπ ζώκαηνο
γηα ηηο ηξεηο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο.

υγιείσ

τραυματίεσ τουλάχιςτον μία φορά

14%

25,60%

24,10%

74,40%

75,90%

2009-2010

2010-2011

86%

2011-2012

Γηάγξακκα 38 : Πνζνζηά ηξαπκαηηζκέλσλ αζιεηώλ ζηνλ θνξκό ηνπ ζώκαηνο ηηο ηξεηο
αγσληζηηθέο πεξηόδνπο

Ο αξηζκόο ησλ αζιεηώλ πνπ έρνπλ ηξαπκαηηζηεί ηνπιαρηζηνλ κία θνξά ζηνλ
θνξκό ηνπ ζώκαηνο θαίλεηαη λα είλαη κεγαιύηεξνο ηηο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο 20092010 θαη 2010-2011 από ηελ πεξίνδν ηνπ lockout. Γηαηξώληαο θαη εδώ ην πνζνζηό
ησλ ηξαπκαηηζκέλσλ αζιεηώλ κε ην ζύλνιν ησλ αγώλσλ ηεο θάζε πεξηόδνπ
παξαηεξνύκε πσο ηα πνζνζηά ησλ αζιεηώλ πνπ έρνπλ ηξαπκαηηζηεί ηνπιάρηζηνλ κία
θνξά αλά αγσληζηηθή θαίλνληαη λα κεηώλνληαη θαζώο πξνρσξώ ζηνλ ρξόλν, αθνύ
ηα πνζνζηά είλαη αληίζηνηρα γηα ηηο ηξεηο πεξηόδνπο 0.31%, 0.29% θαη κόιηο 0.21%
γηα ηελ πεξίνδν ηνπ lockout.
Γηα λα ζπγθξίλνπκε ηνπο ηξαπκαηηζκνύο ζηνλ θνξκό ηνπ ζώκαηνο ηηο ηξεηο
απηέο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο ζα θάλνπκε Cochran θαη McNemar tests. Δθηειώληαο
ην Cochran test δηαπηζηώλνπκε πσο ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηνπο
ηξαπκαηηζκνύο ησλ αζιεηώλ ηηο ηξεηο απηέο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο (p-value=0.009).
Γηα λα δνύκε πνπ νθείιεηαη ε δηαθνξά απηή ζα ζπγθξίλνπκε αλά δύν ηηο αγσληζηηθέο
πεξηόδνπο όπσο θάλακε θαη πξηλ. πγθξίλνληαο ηελ πεξίνδν 2009-2010 κε απηήλ ηνπ
lockout ζύκθσλα κε ην McNemar test παξαηεξνύκε όηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ ησλ πνζνζηώλ ησλ ηξαπκαηηζκέλσλ αζιεηώλ ζε επίπεδν
76

ζεκαληηθόηεηαο

α=5%

(p-value=0.009).

Ο

αξηζκόο

ησλ

αζιεηώλ

πνπ

ηαξπκαηίζηεθαλ ζηνλ θνξκό ηνπ ζώκαηνο είλαη ζεκαληηθά κεγαιύηεξνο ηελ πεξίνδν
2009-2010 από απηήλ ηνπ lockout. ηε ζύγθξηζε ησλ πεξηόδσλ 2010-2011 θαη 20112012, παξαηεξνύκε πσο θαη εθεί ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ ησλ
πνζνζηώλ ησλ ηξαπκαηηζκέλσλ αζιεηώλ ζηνλ θνξκό ηνπ ζώκαηνο ζε επίπεδν
ζεκαληηθόηεηαο

α=5%

(p-value=0.006).

Ο

αξηζκόο

ησλ

αζιεηώλ

πνπ

ηξαπκαηίζηεθαλ ζηνλ θνξκό ηνπ ζώκαηνο είλαη ζεκαληηθά κεγαιύηεξνο ηελ πεξίνδν
2010-2011 από απηήλ ηνπ lockout.

6.5 πκπεξάζκαηα
ην θεθάιαην απηό έγηλε κηα αλάιπζε ησλ ηξαπκαηηζκώλ γηα ηηο ηξεηο
αγσληζηηθέο πεξηόδνπο πνπ κειεηάκε. ηα δεδνκέλα καο ππάξρνπλ 34 ζεκεία
ηξαπκαηηζκώλ, ηα νπνία ηα νκαδνπνηήζακε ζε 4 κεγαιύηεξεο θαηεγνξίεο (θάησ θαη
άλσ άθξα, πξόζσπν-θεθάιη θαη θνξκόο ζώκαηνο).
Γηα ηηο ηξεηο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο 2009-2010, 2010-2011 θαη 2011-2012 ηα
πνζνζηά ησλ αζιεηώλ πνπ ηξαπκαηίζηεθαλ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά θαηά ηελ
αγσληζηηθή πεξίνδν είλαη αληίζηνηρα 78%, 75%, 63%. Γλσξίδνληαο σζηόζν πσο ηελ
πεξίνδν ηνπ lockout δηεμήρζεζαλ 66 αγώλεο αληί γηα 82 πνπ δηεμήρζεζαλ ηηο άιιεο
πεξηόδνπο γηα θάζε νκάδα, ζπκπεξαίλνπκε πσο ηα πνζνζηά ησλ ηξαπκαηηζκέλσλ
αζιεηώλ αλά αγσληζηηθή γηα ηηο ηξεηο πεξηόδνπο είλαη πεξίπνπ ίζα γηα ηηο ηξεηο
πεξηόδνπο (0.95%, 0.91% θαη 0.95%).
Ο αζηξάγαινο, ην γόλαην, ε κέζε θαη ην πόδη είλαη ηα πην ζπρλά ζεκεία
ηξαπκαηηζκνύ γηα ηηο πεξηόδνπο 2009-2010 θαη 2010-2011. Σελ πεξίνδν ηνπ lockout
όκσο, ελώ ηα πξώηα ηξία πην ζπρλά ζεκεία παξακέλνπλ θαη εθεί ηα ίδηα,
παξαηεξνύκε πσο νη αζιεηέο πνπ ηξαπκαηίζηεθαλ ζηνλ ώκν ηνπιάρηζηνλ κία θνξά
είλαη πεξηζζόηεξνη από απηνύο πνπ ηξαπκαηίζηεθαλ ζην πόδη.
ηηο κεγαιύηεξεο θαηεγνξίεο, ηα θάησ άθξα είλαη ε θαηεγνξία απηή ζηελ
νπνία εκθαλίζηεθαλ νη πεξηζζόηεξνη ηξαπκαηηζκέλνη αζιεηέο. Γηα ηα θάησ θαη άλσ
άθξα θαη γηα ην πξόζσπν-θεθάιη, ρξεζηκνπνηώληαο Cochran‟s Q θαη McNemar
ειέγρνπο παξαηεξήζακε πσο δελ ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηνλ αξηζκό
ησλ αζιεηώλ πνπ ηξαπκαηίζηεθαλ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά κεηαμύ ησλ ηξηώλ
πεξηόδσλ.

Γηα

ηνπο

ηξαπκαηηζκνύο

ζε
77

πξόζσπν

θαη

θεθάιη

αληίζεηα,

ρξεζηκνπνηώληαο ηνπο ίδηνπο παξαηεξήζακε πσο νη αζιεηέο πνπ ηξαπκαηίζηεθαλ
ηνπιάρηζηνλ κία θνξά είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ιηγόηεξνη ηελ πεξίνδν ηνπ lockout
ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο δύν πεξηόδνπο.
ηνλ Πίλαθα 15 παξαηεξνύκε όιεο ηηο ζπγθξίζεηο πνπ έγηλαλ ζην Κεθάιαην 5
κε ηε ρξήζε ησλ ειέγρσλ Cochran‟s Q θαη McNemar.
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Κάησ άθξα

Cochran’s Q έλεγτος

McNemar έλεγτος

p-value=0.2

2009/10-2011/12 p-value = 0.99
2010/11-2011/12 p-value = 0.059

Γελ

ππάξρεη

ζηαηηζηηθά

ζεκαληηθή

δηαθνξά ζηε πηζαλόηεηα ηξαπκαηηζκνύ

Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά

ζηα θάησ άθξα ησλ αζιεηώλ ηηο ηξεηο

ζηα πνζνζηά ησλ ηξαπκαηηζκέλσλ αζιεηώλ

πεξηόδνπο

ζηα θάησ άθξα κεηαμύ ησλ πεξηόδσλ 2009/10
θαη 2010/11 έλαληη ηεο πεξηόδνπ ηνπ lockout
2011/12

(νξηαθά

κε-ζεκαληηθή

δηαθνξά

κεηαμύ ησλ πεξηόδσλ 2010/11-2011/12 ζε
επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο 5%)
Άλσ άθξα

p-value=0.11

2009/10-2011/12 p-value = 0.055
2010/11-2011/12 p-value = 0.118

Γελ

ππάξρεη

ζηαηηζηηθά

ζεκαληηθή

δηαθνξά ζηε πηζαλόηεηα ηξαπκαηηζκνύ

Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά

ζηα άλσ άθξα ησλ αζιεηώλ ηηο ηξεηο

ζηα πνζνζηά ησλ ηξαπκαηηζκέλσλ αζιεηώλ

πεξηόδνπο

ζηα άλσ άθξα κεηαμύ ησλ πεξηόδσλ 2009/10
θαη 2010/11 έλαληη ηεο πεξηόδνπ ηνπ lockout
2011/12

(νξηαθά

κε-ζεκαληηθή

δηαθνξά

κεηαμύ ησλ πεξηόδσλ 2010/11-2011/12 ζε
επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο 5%)

Πξόζσπν-Κεθάιη

p-value=0.616

2009/10-2011/12 p-value = 0.457
2010/11-2011/12 p-value = 0.82

Γελ

ππάξρεη

ζηαηηζηηθά

ζεκαληηθή

δηαθνξά ζηε πηζαλόηεηα ηξαπκαηηζκνύ

Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά

ζε πξόζσπν-θεθάιη ησλ αζιεηώλ ηηο

ζηα πνζνζηά ησλ ηξαπκαηηζκέλσλ αζιεηώλ ζε

ηξεηο πεξηόδνπο

πξόζσπν-θεθάιη κεηαμύ ησλ πεξηόδσλ 2009/10
θαη 2010/11 έλαληη ηεο πεξηόδνπ ηνπ lockout
2011/12

Κνξκόο ζώκαηνο

p-value=0.009

2009/10-2011/12 p-value = 0.009
2010/11-2011/12 p-value = 0.006

Τπάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά
ζηε

πηζαλόηεηα

ηξαπκαηηζκνύ

ζηνλ

Τπάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηα

θνξκό ηνπ ζώκαηνο ησλ αζιεηώλ ηηο

πνζνζηά ησλ ηξαπκαηηζκέλσλ αζιεηώλ ζηνλ

ηξεηο πεξηόδνπο

θνξκό ηνπ ζώκαηνο κεηαμύ ησλ πεξηόδσλ
2009/10 θαη 2010/11 έλαληη ηεο πεξηόδνπ ηνπ
lockout

2011/12.

Σα

πνζνζηά

ησλ

ηξαπκαηηζκέλσλ αζιεηώλ ζηνλ θνξκό ηνπ
ζώκαηνο είλαη πςειόηεξα ηελ πεξίνδν ηνπ
lockout 2011/12.

Πίλαθαο 15: πγθξηηηθόο Πίλαθαο Κεθαιαίνπ 6
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7. ΥΔΗ ΣΡΑΤΜΑΣΙΜΧΝ ΜΔ ΓΙΑΦΟΡΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΜΔ ΣΗ
ΥΡΗΗ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟΤ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΑΛΙΝΓΡΟΜΗΗ
7.1 Δηζαγσγή
ην θεθάιαην απηό ζα ειέγμνπκε ηνπο ηξαπκαηηζκνύο ησλ αζιεηώλ γηα ηηο
ηξεηο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο, κε ηε ρξήζε ηεο κεζόδνπ ηεο ινγηζηηθήο
παιηλδξόκεζεο ζε ζρέζε κε ηε ζέζε ζηελ νπνία αγσλίδνληαη, ηελ ειηθία ηνπο, ην
ύςνο ηνπο θαη ηνπο πόληνπο, ιεπηά ζπκκεηνρήο θαη ξηκπάνπλη πνπ έρνπλ αλά αγώλα.
Θα ειέγμνπκε ζπλνιηθά ηνπο ηξαπκαηηζκνύο γηα ηηο ηξεηο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο θαη
ζηε ζπλέρεηα ζα δνύκε ηνπο ηξαπκαηηζκνύο ζηα θάησ άθξα πνπ είλαη ην ζπρλόηεξν
ζεκείν εκθάληζεο ηξαπκαηηζκώλ.
Μία παξαηήξεζε πνπ πξέπεη λα γίλεη εδώ είλαη πσο ζηα δεδνκέλα καο
θαηαγξάθνληαη θαη ηα ρξόληα πνπ αγσλίδνληαη νη αζιεηέο ζην πξσηάζιεκα ηνπ NBA
(ρξόληα επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο). Όκσο παξαηεξείηαη πςειή ζεηηθή ζπζρέηηζε20,
ηεο ηάμεσο ηνπ 0.891, κεηαμύ ησλ εηώλ εκπεηξίαο θαη ηεο ειηθίαο ησλ αζιεηώλ. Όζν
πην κεγάινο ειηθηαθά είλαη έλαο αζιεηήο, ηόζν πεξηζζόηεξα ρξόληα εκπεηξίαο έρεη.
Γηα απηό ζαλ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή γηα ηε ινγηζηηθή παιηλδξόκεζε ζα θξαηήζνπκε
κόλν ηε κία από ηηο δύν απηέο κεηαβιεηέο. Γηα απηό ηνλ ιόγν ζα θξαηήζνπκε κόλν
ηελ ειηθία ησλ αζιεηώλ θαζώο ηα ρξόληα εκπεηξίαο αλαθέξνληαη κόλν ζηελ εκπεξία
πνπ έρνπλ νη αζιεηέο ζην πξσηάζιεκα ηνπ NBA, ελώ θαπνηνη από απηνύο έρνπλ
αγσληζηεί θαη ζε άιια πξσηαζιήκαηα, εθηόο ΗΠΑ. ην παξαθάησ Γηάγξακκα
εκθαλίδεηαη ε ζρέζε κεηαμύ ειηθίαο θαη εηώλ επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο γηα ηελ
αγσληζηηθή πεξίνδν ηνπ lockout 2011-2012.

20

Οη ηηκέο ηεο ζπζρέηηζεο θπκαίλνληαη κεηαμύ ηνπ -1 έσο 1. Οη ηηκέο θνληά ζην 1 δείρλνπλ πςειή
ζεηηθή ζπζρέηηζε, ελώ ηηκέο θνληά ζην -1 δείρλνπλ πςειή αξλεηηθή ζπζρέηηζε. Οη ηηκέο θνληά ζην 0
δείρλνπλ πσο νη δύν κεηαβιεηέο πνπ ζπγθξίλσ δελ έρνπλ θακία ζπζρέηηζε
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20

χρόνα επαγγελματικισ εμπειρίασ
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θλικία
Γηάγξακκα 39: πζρέηηζε ειηθίαο κε έηε επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο γηα ηνπο αζιεηέο ηελ
αγσληζηηθή πεξίνδν 2011-2012

7.2 Σξαπκαηηζκνί ησλ αζιεηώλ ζπλνιηθά γηα ηηο ηξεηο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο
ηνλ Πίλαθα 16 πνπ αθνινπζεί θαηαγξάθνπκε ζύκθσλα κε ηε κέζνδν ηεο
ινγηζηηθήο παιηλδξόκεζεο ηηο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηε
ζρεηηθή πηζαλόηεηα ηξαπκαηηζκνύ γηα ηηο ηξεηο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο
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Περίοδος/ Xi

Σηαθερά
(ησπικό
ζθάλμα)

Ηλικία
(ησπικό
ζθάλμα)

-3.29 (1.052)

Πόνηοι
ανά Χρόνος
αγώνα (ησπικό ζσμμεηοτής
ζθάλμα)
ανά
αγώνα
(ησπικό
ζθάλμα)
0.228 (0.037)
-

2009-2010
ρεηηθή
Πηζαλόηεηα
( )

0.037

1.256

1.109

2010-2011
ρεηηθή
Πηζαλόηεηα
( )

-2.48 (0.896)

0.107 (0.066)

0.062 (0.034)

0.056 (0.032)

0.083

1.113

1.064

1.058

2011-2012
ρεηηθή
Πηζαλόηεηα
( )

-1.76 (0.285)

-

0.114 (0.014)

0.171

0.103 (0.037)

-

1.121

Πίλαθαο 16 : ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο γηα ηελ ζρεηηθή πηζαλόηεηα ηξαπκαηηζκνύ
ζύκθσλα κε ηε κέζνδν ηεο ινγηζηηθήο παιηλδξόκεζεο



2009-2010
Σελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2009-2010 ε ζρεηηθή πηζαλόηεηα21 λα ηξαπκαηηζηεί

έλαο αζιεηήο ηνπιάρηζηνλ κία θνξά κέζα ζηελ αγσληζηηθή πεξίνδν εμαξηάηαη από
ηελ ειηθία ηνπ θαη κε ηνπο πόληνπο πνπ πεηπραίλεη αλά αγώλα.
Γηα δύν αζιεηέο πνπ πεηπραίλνπλ ηνπο ίδηνπο θαηά κέζν όξν πόληνπο αλά
αγώλα, αλ ν έλαο είλαη θαηά έλα έηνο κεγαιύηεξνο από ηνλ άιιν, ηόηε ε ζρεηηθή
πηζαλόηεηα λα ηξαπκαηηζηεί ηνπιάρηζηνλ κία θνξά κέζα ζηε αγσληζηηθή πεξίνδν
είλαη 10.9% θνξέο κεγαιύηεξε από ηελ αληίζηνηρε ζρεηηθή πηζαλόηεηα ηνπ άιινπ
αζιεηή.
Γηα δύν αζιεηέο ίδηαο ειηθίαο, αλ ν έλαο πεηπραίλεη έλαλ πόλην πεξηζζόηεξν
αλά αγώλα ζε ζρέζε κε ηνλ άιιν, ηόηε ε ζρεηηθή πηζαλόηεηα λα ηξαπκαηηζηεί
ηνπιάρηζηνλ κία θνξά κέζα ζηελ αγσληζηηθή πεξίνδν είλαη 25.6% θνξέο κεγαιύηεξε
από ηελ αληίζηνηρε ζρεηηθή πηζαλόηεηα ηνπ άιινπ αζιεηή.

21

Ωο ζρεηηθή πηζαλόηεηα νξίδνπκε ηνλ ιόγν ηεο πηζαλόηεηαο εκθάληζεο ελόο ελδερνκέλνπ έλαληη ηεο
ηεο πηζαλόηεηαο κε εκθάληζήο ηνπ. Ο όξνο ζρεηηθή πηζαλόηεηα είλαη επξέσο γλσζηόο σο odds.
νdds(A) = P(A) ∕ (1- P(A))
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2010-2011
Σελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2010-2011 ε ζρεηηθή πηζαλόηεηα λα ηξαπκαηηζηεί

έλαο αζιεηήο ηνπιάρηζηνλ κία θνξά κέζα ζηελ αγσληζηηθή πεξίνδν εμαξηάηαη ηόζν
από ηελ ειηθία θαη ηνπο πόληνπο πνπ πεηπραίλεη αλά αγώλα, όπσο θαη ηελ πεξίνδν
2009-2010, αιιά θαη από ην ρξόλν ζπκκεηνρήο πνπ έρεη αλά αγώλα.
Γηα δύν αζιεηέο πνπ πεηπραίλνπλ ηνπο ίδηνπο θαηά κέζν όξν πόληνπο αλά
αγώλα θαη έρνπλ ηνλ ίδην ρξόλν ζπκκεηνρήο αλά αγώλα, αλ ν έλαο είλαη θαηά έλα
έηνο κεγαιύηεξνο από ηνλ άιιν, ηόηε ε ζρεηηθή πηζαλόηεηα λα ηξαπκαηηζηεί
ηνπιάρηζηνλ κία θνξά κέζα ζηε αγσληζηηθή πεξίνδν είλαη 5.8% θνξέο κεγαιύηεξε
από ηελ αληίζηνηρε ζρεηηθή πηζαλόηεηα ηνπ άιινπ αζιεηή.
Γηα δύν αζιεηέο ίδηαο ειηθίαο θαη ίδηνπ ρξόλνπ ζπκκεηνρήο αλά αγώλα, αλ ν
έλαο πεηπραίλεη έλαλ πόλην πεξηζζόηεξν αλά αγώλα ζε ζρέζε κε ηνλ άιιν, ηόηε ε
ζρεηηθή πηζαλόηεηα λα ηξαπκαηηζηεί ηνπιάρηζηνλ κία θνξά κέζα ζηελ αγσληζηηθή
πεξίνδν είλαη 11.3% θνξέο κεγαιύηεξε από ηελ αληίζηνηρε ζρεηηθή πηζαλόηεηα ηνπ
άιινπ αζιεηή.
Γηα δύν αζιεηέο πνπ έρνπλ ηελ ίδηα ειηθία θαη πεηπραίλνπλ ηνπο ίδηνπο θαηά
κέζν όξν πόληνπο αλά αγώλα, αλ ν έλαο παίδεη ζε θάζε αγώλα έλα ιεπηό πεξηζζόηεξν
θαηά κέζν όξν από ηνλ άιιν, ηόηε ε ζρεηηθή πηζαλόηεηα λα ηξαπκαηηζηεί
ηνπιάρηζηνλ κία θνξά κέζα ζηε αγσληζηηθή πεξίνδν είλαη 6.4% θνξέο κεγαιύηεξε
από ηελ αληίζηνηρε ζρεηηθή πηζαλόηεηα ηνπ άιινπ αζιεηή.


2011-2012
Αληίζεηα κε ηηο πξνεγνύκελεο δύν αγσληζηηθέο πεξηόδνπο, ηελ αγσληζηηθή

πεξίνδν ηνπ lockout 2011-2012 ε πηζαλόηεηα λα ηξαπκαηηζηεί έλαο αζιεηήο δελ
εμαξηάηαη από ηελ ειηθία ηνπ θαη ηνπο πόληνπο πνπ πεηπραίλεη, αιιά από ην ρξόλν
ζπκκεηνρήο ηνπ αλά αγώλα.
Αλ έλαο αζιεηήο αγσλίδεηαη θαηά κέζν όξν έλα ιεπηό παξαπάλσ από έλαλ
άιιν, ηόηε ε ζρεηηθή πηζαλόηεηα λα ηξαπκαηηζηεί ηνπιάρηζηνλ κία θνξά κέζα ζηε
αγσληζηηθή πεξίνδν είλαη 12.1% θνξέο κεγαιύηεξε από ηελ αληίζηνηρε ζρεηηθή
πηζαλόηεηα ηνπ άιινπ αζιεηή. Η ηηκή δηαρσξηζκνύ γηα ην ρξόλν ζπκκεηνρήο είλαη
15.48. Απηό ζεκαίλεη όηη νη αζιεηέο πνπ ηελ πεξίνδν 2011-2012 αγσλίζηεθαλ θαηά
κέζν όξν πάλσ από 15.48 ιεπηά αλά αγώλα είραλ απμεκέλεο πηζαλόηεηεο
ηξαπκαηηζκνύ.
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ηνπο ηξαπκαηηζκνύο ζπλνιηθά γηα ηηο ηξεηο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο
παξαηεξνύκε πσο ηηο πεξηόδνπο 2009-2010 θαη 2010-2011 νη ηξαπκαηηζκνί ησλ
αζιεησλ εμαξηώληαη από ηελ ειηθία θαη ηνπο πόληνπο πνπ πεηπραίλνπλ, θαζώο θαη ην
ρξόλν ζπκκεηνρήο ηελ πεξίνδν 2010-2011, αληίζεηα ηελ πεξίνδν ηνπ lockout νη
ηξαπκαηηζκνί ησλ αζιεηώλ δελ εμαξηώληαη από ηελ ειηθία θαη ηνπο πόληνπο πνπ
ζθνξάξνπλ νη αζιεηέο, αιιά κόλν από ην ρξόλν ζπκκεηνρήο ηνπο ζηνπο αγώλεο. Μηα
εμήγεζε γηα απηή ηε ζρέζε είλαη πσο ηελ πεξίνδν ηνπ lockout νη αζιεηέο
αγσλίζηεθαλ πεξηζζόηεξεο θνξέο κέζα ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα θαη απηό είρε
ζαλ απνηέιεζκα νη αζιεηέο πνπ είραλ πεξηζζόηεξν ρξόλν ζπκκεηνρήο λα επηβάξπλαλ
ηνλ νξγαληζκό ηνπο θαη λα έγηλαλ πην επηξξεπείο ζηνπο ηξαπκαηηζκνύο.

7.3 Σξαπκαηηζκνί ησλ αζιεηώλ ζηα θάησ άθξα γηα ηηο ηξεηο αγσληζηηθέο
πεξηόδνπο
Όπσο είδακε ζην πξνεγνύκελν θεθάιαην νη πεξηζζόηεξνη ηξαπκαηηζκνί ζηνπο
αζιεηέο ηνπ NBA γηα ηηο ηξεηο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο εκθαλίζηεθαλ ζηα θάησ άθξα.
Οη ηξαπκαηηζκνί ζηα θάησ άθξα απνηέιεζαλ ην 50%-55% ησλ ηξαπκαηηζκώλ γηα ηηο
ηξεηο απηέο πεξηόδνπο.
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Περίοδος/ Xi

Σηαθερά

Πόνηοι

ανά Χρόνος

(ησπικό

αγώνα (ησπικό ζσμμεηοτής

ζθάλμα)

ζθάλμα)

ανά

Ηλικία
(ησπικό

αγώνα ζθάλμα)

(ησπικό
ζθάλμα)
2009-2010

-2.57 (0.868)

0.144 (0.026)

0.076

1.155

-1.96 (0.793)

0.164 (0.026)

0.14

1.178

-

0.073 (0.031)

ρεηηθή
Πηζαλόηεηα

1.076

( )

2010-2011

-

0.048 (0.028)

ρεηηθή
Πηζαλόηεηα

1.049

( )

2011-2012

-2.51 (0.291)

-

0.109 (0.013)

-

ρεηηθή
Πηζαλόηεηα

0.116

1.115

( )
Πίλαθαο 17 : ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο γηα ηελ ζρεηηθή πηζαλόηεηα ηξαπκαηηζκνύ ζηα
θάησ άθξα ζύκθσλα κε ηε κέζνδν ηεο ινγηζηηθήο παιηλδξόκεζεο

Σελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2009-2010 ε ζρεηηθή πηζαλόηεηα λα ηξαπκαηηζηεί
έλαο αζιεηήο ζηα θάησ άθξα ηνπιάρηζηνλ κία θνξά κέζα ζηελ αγσληζηηθή πεξίνδν
εμαξηάηαη από ηελ ειηθία ηνπ θαη ηνπο πόληνπο πνπ πεηπραίλεη αλά αγώλα.
Γηα δύν αζιεηέο πνπ πεηπραίλνπλ ηνπο ίδηνπο θαηά κέζν όξν πόληνπο αλά
αγώλα, αλ ν έλαο είλαη θαηά έλα έηνο κεγαιύηεξνο από ηνλ άιιν, ηόηε ε ζρεηηθή
πηζαλόηεηα λα ηξαπκαηηζηεί ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζηα θάησ άθξα κέζα ζηε
αγσληζηηθή πεξίνδν είλαη 7.6% θνξέο κεγαιύηεξε από ηελ αληίζηνηρε ζρεηηθή
πηζαλόηεηα ηνπ άιινπ αζιεηή.
Γηα δύν αζιεηέο ίδηαο ειηθίαο, αλ ν έλαο πεηπραίλεη έλαλ πόλην πεξηζζόηεξν
αλά αγώλα ζε ζρέζε κε ηνλ άιιν, ηόηε ε ζρεηηθή πηζαλόηεηα λα ηξαπκαηηζηεί
ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζηα θάησ άθξα κέζα ζηελ αγσληζηηθή πεξίνδν είλαη 15.5%
θνξέο κεγαιύηεξε από ηελ αληίζηνηρε ζρεηηθή πηζαλόηεηα ηνπ άιινπ αζιεηή.
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Σελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2010-2011 ε ζρεηηθή πηζαλόηεηα λα ηξαπκαηηζηεί
έλαο αζιεηήο ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζηα θάησ άθξα κέζα ζηελ αγσληζηηθή πεξίνδν
εμαξηάηαη από ηελ ειηθία θαη ηνπο πόληνπο πνπ πεηπραίλεη αλά αγώλα, όπσο θαη ηελ
πεξίνδν 2009-2010.
Γηα δύν αζιεηέο πνπ πεηπραίλνπλ ηνπο ίδηνπο θαηά κέζν όξν πόληνπο αλά
αγώλα, αλ ν έλαο είλαη θαηά έλα έηνο κεγαιύηεξνο από ηνλ άιιν, ηόηε ε ζρεηηθή
πηζαλόηεηα λα ηξαπκαηηζηεί ζηα θάησ άθξα ηνπιάρηζηνλ κία θνξά κέζα ζηε
αγσληζηηθή πεξίνδν είλαη 4.9% θνξέο κεγαιύηεξε από ηελ αληίζηνηρε ζρεηηθή
πηζαλόηεηα ηνπ άιινπ αζιεηή.
Γηα δύν αζιεηέο ίδηαο ειηθίαο, αλ ν έλαο πεηπραίλεη έλαλ πόλην πεξηζζόηεξν
αλά αγώλα ζε ζρέζε κε ηνλ άιιν, ηόηε ε ζρεηηθή πηζαλόηεηα λα ηξαπκαηηζηεί ζηα
θάησ άθξα ηνπιάρηζηνλ κία θνξά κέζα ζηελ αγσληζηηθή πεξίνδν είλαη 17.8% θνξέο
κεγαιύηεξε από ηελ αληίζηνηρε ζρεηηθή πηζαλόηεηα ηνπ άιινπ αζιεηή.
Αληίζεηα κε ηηο πξνεγνύκελεο δύν αγσληζηηθέο πεξηόδνπο, ηελ αγσληζηηθή
πεξίνδν ηνπ lockout 2011-2012 ε πηζαλόηεηα λα ηξαπκαηηζηεί έλαο αζιεηήο ζηα
θάησ άθξα δελ εμαξηάηαη από ηελ ειηθία ηνπ θαη ηνπο πόληνπο πνπ πεηπραίλεη, αιιά
από ην ρξόλν ζπκκεηνρήο ηνπ αλά αγώλα.
Αλ έλαο αζιεηήο αγσλίδεηαη θαηά κέζν όξν έλα ιεπηό παξαπάλσ από έλαλ
άιιν, ηόηε ε ζρεηηθή πηζαλόηεηα λα ηξαπκαηηζηεί ζηα θάησ άθξα ηνπιάρηζηνλ κία
θνξά κέζα ζηε αγσληζηηθή πεξίνδν είλαη 11.5% θνξέο κεγαιύηεξε από ηελ
αληίζηνηρε ζρεηηθή πηζαλόηεηα ηνπ άιινπ αζιεηή. Η ηηκή δηαρσξηζκνύ γηα ην ρξόλν
ζπκκεηνρήο είλαη 19.79. Απηό ζεκαίλεη όηη νη αζιεηέο πνπ ηελ πεξίνδν 2011-2012
αγσλίζηεθαλ θαηά κέζν όξν πάλσ από 19.79 ιεπηά αλά αγώλα είραλ απμεκέλεο
πηζαλόηεηεο ηξαπκαηηζκνύ ζηα θάησ άθξα.
Οη ηξαπκαηηζκνί ζηα θάησ άθξα ηηο πεξηόδνπο 2009-2010 θαη 2011-2012
εμαξηώληαη από ηηο ίδηεο κεηαβιεηέο κε ηνπο ζπλνιηθνύο ηξαπκαηηζκνύο, αθνύ
απνηεινύλ θαη ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ ζπλνιηθώλ ηξαπκαηηζκώλ. Σελ πεξίνδν
2010-2011 εμαξηώληαη θαη πάιη από ηηο ίδηεο κεηαβιεηέο κε ηελ κόλε δηαθνξά πσο νη
ηξαπκαηηζκνί ζηα θάησ άθξα δελ εμαξηώληαη από ην ρξόλν ζπκκεηνρήο ησλ
αζιεηώλ.
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7.4 Σξαπκαηηζκνί ησλ αζιεηώλ ζε άλσ άθξα, πξόζσπν-θεθάιη θαη θνξκό
ζώκαηνο γηα ηηο ηξεηο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο
Οη ηξαπκαηηζκνί ζηα θάησ άθξα απνηεινύλ ην 50%-55% ησλ ηξαπκαηηζκώλ
γηα ηηο ηξεηο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο. Οη ππόινηπνη ηξαπκαηηζκνί ζε άλσ άθξα,
πξόζσπν-θεθάιη θαη θνξκό ζώκαηνο απόηεινύλ ην ππόινηπν 45%-50% ησλ
ηξαπκαηηζκσλ. Με ηε ρξήζε ηεο κεζόδνπ ηεο ινγηζηηθήο παιηλδξόκεζεο ζα
ειέγμνπκε από πνηεο κεηαβιεηέο εμαξηάηαη ε ζρεηηθή πηζαλόηεηα λα ηξαπκαηηζηεί
έλαο αζιεηήο ζηα ηξία απηά κέξε ηνπ ζώκαηνο ζηηο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο πνπ
εμεηάδνπκε.
Περίοδος/ Xi

Σηαθερά

Πόνηοι

ανά Χρόνος

(ησπικό

αγώνα (ησπικό ζσμμεηοτής

ζθάλμα)

ζθάλμα)

ανά

Ηλικία
(ησπικό

αγώνα ζθάλμα)

(ησπικό
ζθάλμα)
2009-2010

-3.7 (0.847)

0.141 (0.023)

0.025

1.152

-

0.089 (0.029)

ρεηηθή
Πηζαλόηεηα

1.093

( )

2010-2011

-2.03 (0.308)

-

0.081 (0.012)

-

ρεηηθή
Πηζαλόηεηα

0.131

1.085

( )

2011-2012

-3.29 (0.737)

-

0.109 (0.012)

0.045 (0.024)

1.072

1.046

ρεηηθή
Πηζαλόηεηα

0.037

( )
Πίλαθαο 18 : ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο γηα ηελ ζρεηηθή πηζαλόηεηα ηξαπκαηηζκνύ ζε
άλσ άθξα, πξόζσπν-θεθάιη θαη θνξκό ζώκαηνο ζύκθσλα κε ηε κέζνδν ηεο ινγηζηηθήο
παιηλδξόκεζεο
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Σελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2009-2010 ε ζρεηηθή πηζαλόηεηα λα ηξαπκαηηζηεί
έλαο αζιεηήο ζε άλσ άθξα, πξόζσπν-θεθάιη θαη θνξκό ζώκαηνο ηνπιάρηζηνλ κία
θνξά κέζα ζηελ αγσληζηηθή πεξίνδν εμαξηάηαη από ηελ ειηθία ηνπ θαη ηνπο πόληνπο
πνπ πεηπραίλεη αλά αγώλα.
Γηα δύν αζιεηέο πνπ πεηπραίλνπλ ηνπο ίδηνπο θαηά κέζν όξν πόληνπο αλά
αγώλα, αλ ν έλαο είλαη θαηά έλα έηνο κεγαιύηεξνο από ηνλ άιιν, ηόηε ε ζρεηηθή
πηζαλόηεηα λα ηξαπκαηηζηεί ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζε άλσ άθξα, πξόζσπν-θεθάιη
θαη θνξκό ζώκαηνο κέζα ζηε αγσληζηηθή πεξίνδν είλαη 9.3% θνξέο κεγαιύηεξε από
ηελ αληίζηνηρε ζρεηηθή πηζαλόηεηα ηνπ άιινπ αζιεηή.
Γηα δύν αζιεηέο ίδηαο ειηθίαο, αλ ν έλαο πεηπραίλεη έλαλ πόλην πεξηζζόηεξν
αλά αγώλα ζε ζρέζε κε ηνλ άιιν, ηόηε ε ζρεηηθή πηζαλόηεηα λα ηξαπκαηηζηεί
ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζε άλσ άθξα, πξόζσπν-θεθάιη θαη θνξκό ζώκαηνο κέζα ζηελ
αγσληζηηθή πεξίνδν είλαη 15.2% θνξέο κεγαιύηεξε από ηελ αληίζηνηρε ζρεηηθή
πηζαλόηεηα ηνπ άιινπ αζιεηή.
Σελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2010-2011 ε ζρεηηθή πηζαλόηεηα λα ηξαπκαηηζηεί
έλαο αζιεηήο ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζε άλσ άθξα, πξόζσπν-θεθάιη θαη θνξκό
ζώκαηνο κέζα ζηελ αγσληζηηθή πεξίνδν εμαξηάηαη κόλν από ην ρξόλν ζπκκεηνρήο
ηνπ αλά αγώλα.
Αλ έλαο αζιεηήο αγσλίδεηαη θαηά κέζν όξν έλα ιεπηό παξαπάλσ από έλαλ
άιιν, ηόηε ε ζρεηηθή πηζαλόηεηα λα ηξαπκαηηζηεί ζε άλσ άθξα, πξόζσπν-θεθάιη θαη
θνξκό ζώκαηνο ηνπιάρηζηνλ κία θνξά κέζα ζηε αγσληζηηθή πεξίνδν είλαη 8.5%
θνξέο κεγαιύηεξε από ηελ αληίζηνηρε ζρεηηθή πηζαλόηεηα ηνπ άιινπ αζιεηή. Η ηηκή
δηαρσξηζκνύ γηα ην ρξόλν ζπκκεηνρήο είλαη 25.07. Απηό ζεκαίλεη όηη νη αζιεηέο πνπ
ηελ πεξίνδν 2010-2011 αγσλίζηεθαλ θαηά κέζν όξν πάλσ από 25.07 ιεπηά αλά
αγώλα είραλ απμεκέλεο πηζαλόηεηεο ηξαπκαηηζκνύ ζε άλσ άθξα, πξόζσπν-θεθάιη
θαη θνξκό ζώκαηνο.
Σελ αγσληζηηθή πεξίνδν ηνπ lockout 2011-2012 ε πηζαλόηεηα λα
ηξαπκαηηζηεί έλαο αζιεηήο ζε άλσ άθξα, πξόζσπν-θεθάιη θαη θνξκό ζώκαηνο
εμαξηάηαη από ηελ ειηθία ηνπ θαη από ην ρξόλν ζπκκεηνρήο ηνπ αλά αγώλα.
Γηα δύν αζιεηέο πνπ έρνπλ ηνλ ίδην ρξόλν ζπκκεηνρήο αλά αγώλα, αλ ν έλαο
είλαη θαηά έλα έηνο κεγαιύηεξνο από ηνλ άιιν, ηόηε ε ζρεηηθή πηζαλόηεηα λα
ηξαπκαηηζηεί ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζε άλσ άθξα, πξόζσπν-θεθάιη θαη θνξκό
ζώκαηνο κέζα ζηε αγσληζηηθή πεξίνδν είλαη 4.6% θνξέο κεγαιύηεξε από ηελ
αληίζηνηρε ζρεηηθή πηζαλόηεηα ηνπ άιινπ αζιεηή.
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Γηα δύν αζιεηέο ίδηαο ειηθίαο, αλ ν έλαο αγσλίδεηαη θαηά κέζν όξν έλα πειηό
παξαπάλσ από ηνλ άιινλ, ηόηε ε ζρεηηθή πηζαλόηεηα λα ηξαπκαηηζηεί ηνπιάρηζηνλ
κία θνξά ζε άλσ άθξα, πξόζσπν-θεθάιη θαη θνξκό ζώκαηνο κέζα ζηελ αγσληζηηθή
πεξίνδν είλαη 7.2% θνξέο κεγαιύηεξε από ηελ αληίζηνηρε ζρεηηθή πηζαλόηεηα ηνπ
άιινπ αζιεηή.
πγθξίλνληαο ηηο κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηε
ζρεηηθή πηζαλόηεηα ηξαπκαηηζκνύ ζε άλσ άθξα, πξόζσπν-θεθάιη θαη θνξκό
ζώκαηνο θαη ηε ζρεηηθή πηζαλόηεηα ηξαπκαηηζκνύ ζηα θάησ άθξα παξαηεξνύκε
νκνηόηεηα κόλν ζηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2009-2010 όπνπ θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο
νη ηξαπκαηηζκνί εμαξηώληαη από ηνπο πόληνπο αλά αγώλα ησλ αζιεηώλ θαη από ηελ
ειηθία. Σελ πεξίνδν 2010-2011 ε ζρεηηθή πηζαλόηεηα ηξαπκαηηζκνύ ζε άλσ άθξα,
πξόζσπν-θεθάιη θαη θνξκό ζώκαηνο εμαξηάηαη κόλν από ην ρξόλν ζπκκεηνρήο ησλ
αζιεηώλ, ελώ ε ζρεηηθή πηζαλόηεηα ηξαπκαηηζκνύ ζηα θάησ άθξα εμαξηάηαη από
ηνπο πόληνπο αλά αγώλα θαη ηελ ειηθία ησλ αζιεηώλ. Σέινο, ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν
ηνπ lockout ε ζρεηηθή πηζαλόηεηα ηξαπκαηηζκνύ ζε άλσ άθξα, πξόζσπν-θεθάιη θαη
θνξκό ζώκαηνο εμαξηάηαη από ηελ ειηθία θαη ην ρξόλν ζπκκεηνρήο ησλ αζιεηώλ αλά
αγώλα, ελώ ε ζρεηηθή πηζαλόηεηα ηξαπκαηηζκνύ ζηα θάησ άθξα κόλν από ην ρξόλν
ζπκκεηνρήο ησλ αζιεηώλ αλά αγώλα, όπσο θαη ζηνπο ηξαπκαηηζκνύο ζηα θάησ άθξα,
αιια όρη από ηελ ειηθία.

7.5 Μνληέιν ηπραίσλ επηδξάζεσλ γηα λα ειέγμνπκε ηε ζπλνιηθή πηζαλόηεηα
ηξαπκαηηζκώλ θαη ζηηο 3 αγσληζηηθέο πεξηόδνπο
Η ρξήζε κνληέινπ ηπραίσλ επηδξάζεσλ καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα έρνπκε
κηα ζπλνιηθή εηθόλα ησλ ηξαπκαηηζκώλ γηα ηηο ηξεηο πεξηόδνπο. Υξεζηκνπνηώληαο ην
ζηαηηζηηθό παθέην Stata 12 θαη κεηαζρεκαηίδνληαο ηα δεδνκέλα καο κπνξνύκε λα
ειέγμνπκε κε θαηά πόζν ε ζρεηηθή πηζαλόηεηα λα ηξαπκαηηζηεί ηνπιάρηζηνλ κία
θνξά έλαο αζιεηήο επεξεάδεηαη από ηηο ηξεηο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο θαη από ηηο
ππόινηπεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο πνπ εμεηάζακε λσξίηεξα, ηελ ειηθία, ην ρξόλν
ζπκκεηνρήο, ηνπο πόληνπο θαη ηα ξηκπάνπλη αλά αγώλα πνπ αιιάδνπλ ζην ρξόλν,
αιια θαη ε ζέζε ζηελ νπνία αγσλίδνληαη νη αζιεηέο θαη ην ύςνο ηνπο ηα νπνία
κέλνπλ ζηαζεξά ζηηο ηξεηο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο.
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Με ηε ρξήζε κνληέινπ ηπραίσλ επηδξάζεσλ έρνπκε ην παξαθάησ απνηέιεζκα
πνπ απνηππώλεηαη ζηνλ Πίλαθα 19. ηνλ Πίλαθα αλαγξάθνληαη κόλν νη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο.
Στεηική

Αγφνιζηική

Πιθανόηηηα

Περίοδος

Ηλικία

Χρόνος
Σσμμεηοτής

ηρασμαηιζμού
πληειεζηήο

-0.405 (0.1)

0.051 (0.022)

0.104 (0.026)

0.667

1.052

1.109

(Σππηθό ζθάικα)
ρεηηθή
Πηζαλόηεηα

Πίλαθαο 19: ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο γηα ηελ ζπλνιηθή ζρεηηθή πηζαλόηεηα
ηξαπκαηηζκνύ κε ηε ρξήζε κνληέινπ ηπραίσλ επηδξάζεσλ

Σν κνληέιν ηπραίσλ επηδξάζεσλ καο δείρλεη πσο κε ηελ πάξνδν ησλ
αγσληζηηθώλ πεξηόδσλ ε ζπλνιηθή ζρεηηθή πηζαλόηεηα ηξαπκαηηζκνύ ησλ αζιεηώλ
κεηώλεηαη θαηά 33.33%. Η αύμεζε ηεο ειηθίαο αληίζεηα απμάλεη ηελ ζπλνιηθή
ζρεηηθή πηζαλόηεηα ηξαπκαηηζκνύ ησλ αζιεηώλ θαηά 5.2%. Σέινο ε ζπλνιηθή
ζρεηηθή πηζαλόηεηα ηξαπκαηηζκνύ απμάλεηαη θαη κε ην ρξόλν ζπκκεηνρήο ησλ
αζιεηώλ θαηά 10.9%.

7.6 πκπεξάζκαηα
ην θεθάιαην απηό θαηαγξάςακε ηελ ζρεηηθή πηζαλόηεηα λα ηξαπκαηηζηεί
έλαο αζιεηήο γηα θάζε κηα από ηηο ηξεηο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο ζε ζρέζε κε θαπνηνπο
παξάγνληεο. Οη παξάγνληεο ηνπο νπνίνπο εμεηάζακε γηα λα ειέγμνπκε θαηά πόζν
επεξεάδνπλ ηε ζρεηηθή πηζαλόηεηα ηξαπκαηηζκώλ είλαη ε ζέζε ζηελ νπνία
αγσλίδνληαη νη παίθηεο, ην ύςνο ηνπο, ε ειηθία ηνπο, νη πόληνη πνπ πεηπραίλνπλ, ηα
ξηκπάνπλη πνπ παίξλνπλ θαη ν ρξόλνο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε θάζε αγώλα.
ηα δεδνκέλα καο έρνπκε θαηαγξάςεη θαη ηα ρξόληα επαγγεικαηηθήο
εκπεηξίαο ησλ αζιεηώλ, ηα νπνία όκσο παξνπζηάδνπλ πνιύ πςειή ζεηηθή ζπζρέηηζε
κε ηελ ειηθία ηνπο θαη γηα ην ιόγν απηό θξαηήζακε ζαλ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή κόλν
ηελ ειηθία ησλ αζιεηώλ.
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Γηα ην ζύλνιν ησλ ηξαπκαηηζκώλ ζηηο ηξεηο πεξηόδνπο παξαηεξήζακε πσο
ηελ πεξίνδν 2009-2010 ε ζρεηηθή πηζαλόηεηα λα ηξαπκαηηζηεί έλαο αζιεηήο
ηνπιάρηζηνλ κία θνξά εμαξηάηαη ζεηηθά από ηελ ειηθία θαη ηνπο πόληνπο πνπ
πεηπραίλνπλ αλά αγώλα. Οη κεγαιύηεξνη ζε ειηθία αζιεηέο θαη απηνί πνπ
πεηπραίλνπλ

πεξηζζόηεξνπο

πόληνπο

έρνπλ

κεγαιύηεξεο

πηζαλόηεηεο

λα

ηξαπκαηηζηνύλ. Από ηνπο ίδηνπο παξάγνληεο εμαξηώληαη θαη νη ηξαπκαηηζκνί ηελ
πεξίνδν 2010-2011, αιιά εθεί παίδεη ξόιν θαη ν ρξόλνο ζπκκεηνρεο ησλ αζιεηώλ
ζηνπο αγώλεο. Απηνί πνπ αγσλίδνληαη πεξηζζόηεξν έρνπλ κεγαιύηεξεο πηζαλόηεηεο
λα ηξαπκαηηζηνύλ. Γηα ηελ πεξίνδν ηνπ lockout 2011-2012 ε ζρεηηθή πηζαλόηεηα λα
ηξαπκαηηζηεί έλαο αζιεηήο εμαξηάηαη κόλν από ην ρξόλν ζπκκεηνρήο ηνπ. Όζν
πεξηζζόηεξνο είλαη ν ρξόλνο ζπκκεηνρήο ηόζν κεγαιώλεη ε ζρεηηθή πηζαλόηεηα
ηξαπκαηηζκνύ. Δίδακε επίζεο πσο νη αζιεηέο πνπ αγσλίδνληαη θαηά κέζν όξν πάλσ
από 15.48 ιεπηά αλά αγώλα έρνπλ απμεκέλν θίλδπλν ηξαπκαηηζκνύ.
Μνληέια ινγηζηηθήο παιηλδξόκεζεο ηξέμακε θαη γηα ηνπο ηξαπκαηηζκνύο ζηα
θάησ άθξα θαζώο απνηεινύλ ην κεγαιύηεξν θνκκάηη ησλ ζπλνιηθώλ ηξαπκαηηζκώλ
(50%-55%) θαη γηα ηνπο ηξαπκαηηζκνύο ζε άλσ άθξα, πξόζσπν-θεθάιη θαη θνξκό
ζώκαηνο πνπ απνηεινύλ ην (45%-50%). Γηα ηελ πεξίνδν 2009-2010 παξαηεξήζακε,
όπσο θαη ζηνπο ζπλνιηθνπο ηξαπκαηηζκνύο, πσο νη κεγαιύηεξνη ειηθηαθά αζιεηέο
θαη νη αζιεηέο πνπ πεηπραίλνπλ πεξηζζόηεξνπο πόληνπο αλά αγώλα είλαη απηνί πνπ
έρνπλ κεγαιύηεξεο πηζαλόηεηεο ηξαπκαηηζκώλ ζηα θάησ άθξα θαη ζε άλσ άθξα,
πξόζσπν-θεθάιη θαη θνξκό ζώκαηνο. Γηα ηελ πεξίνδν 2010-2011 παξαηεξήζακε πσο
νη κεγαιύηεξνη ειηθηαθά αζιεηέο θαη νη αζιεηέο πνπ πεηπραίλνπλ πεξηζζόηεξνπο
πόληνπο αλά αγώλα είλαη απηνί πνπ έρνπλ κεγαιύηεξεο πηζαλόηεηεο ηξαπκαηηζκώλ
ζηα θάησ άθξα, ελώ νη αζιεηέο πνπ αγσλίδνληαλ πεξηζζόηεξν από 25.07 ιεπηά αλά
αγώλα είραλ απμεκέλν θίλδπλν λα ηξαπκαηηζηνύλ ζε άλσ άθξα, πξόζσπν-θεθάιη θαη
θνξκό ζώκαηνο. Σελ πεξίνδν ηνπ lockout παξαηεξνύκε πσο θαη εδώ ε ζρεηηθή
πηζαλόηεηα ηξαπκαηηζκνύ ζηα θάησ άθξα εμαξηάηαη από ην ρξόλν ζπκκεηνρήο ησλ
αζιεηώλ, κε ηνπο αζιεηέο πνπ αγσλίδνληαη θαηά κέζν όξν πάλσ από 19.79 ιεπηά αλά
αγώλα λα έρνπλ απμεκέλν θίλδπλν ηξαπκαηηζκνύ. Η ζρεηηθή πηζαλόηεηα
ηξαπκαηηζκνύ ζε άλσ άθξα, πξόζσπν-θεθάιη θαη θνξκό ζώκαηνο απμάλεηαη γηα ηνπο
κεγαιύηεξνπο ειηθηαθά αζιεηέο θαη γηα ηνπο αζιεηέο κε πεξηζζόηεξν ρξόλν
ζπκκεηνρήο.
Με ηε ρξήζε κνληέινπ ηπραίσλ επηδξάζεσλ κπνξέζακε λα θαηαγξάςνπκε
ηελ ζπλνιηθή ζρεηηθή πηζαλόηεηα ηξαπκαηηζκώλ κε ην πέξαζκα ησλ πεξηόδσλ. Η
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ζπλνιηθή ζρεηηθή πηζαλόηεηα θαίλεηαη λα κεηώλεηαη κε ην πέξαζκα ησλ πεξηόδσλ,
αιιά λα απμάλεηαη κε ηελ αύμεζε ηεο ειηθίαο θαη ηνπ ρξόλνπ ζπκκεηνρήο ησλ
αζιεηώλ.
Η πην πξνθαλήο εμήγεζε γηα ηελ ζρεηηθή πηζαλόηεηα ηξαπκαηηζκώλ ζηελ
πεξίνδν ηνπ lockout όπσο αλαθέξζεθε ζην 2ν θεθάιαην είλαη πσο ηελ πεξίνδν ηνπ
lockout νη αζιεηέο κέζα ζε 121 κέξεο αγσλίζηεθαλ 66 θνξέο, δειαδή έλαο αγώλαο
αλά 1.83 κέξεο, αληίζεηα κε ηηο άιιεο δύν πεξηόδνπο όπνπ έγηλαλ 82 αγώλεο ζε 170
κέξεο, δειαδή έλαο αγώλαο αλά 2.07 κέξεο. Σν γεγνλόο απηό είρε ζαλ απνηέιεζκα λα
επηβαξπλζεί ν νξγαληζκόο ησλ αζιεηώλ θαη λα θαηαπνλεζεί ην ζώκα ηνπο. Έηζη νη
αζιεηέο πνπ είραλ πεξηζζόηεξν ρξόλν ζπκκεηνρήο θαη νη κεγαιύηεξνη ειηθηαθά
αζιεηέο, είραλ κεγαιύηεξε επηβάξπλζε θαη θαηαπόλεζε ζην ζώκα ηνπο θαη ζαλ
απνηέιεζκα είραλ κεγαιύηεξεο πηζαλόηεηεο λα ηξαπκαηηζηνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
αγσληζηηθήο πεξηόδνπ.
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8. ΠΟΝΣΟΙ ΠΟΤ ΠΔΣΤΥΑΙΝΟΤΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΧΝ
ΑΘΛΗΣΧΝ Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΟΤ ΣΡΑΤΜΑΣΙΜΟΤ ΣΟΤ ΜΔ ΣΗ
ΥΡΗΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΓΡΟΜΗΗ, ΠΑΡΑΜΔΣΡΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΠΑΡΑΜΔΣΡΙΚΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ
ην θεθάιαην απηό κε ηε βνήζεηα παξακεηξηθώλ θαη κε-παξακεηξηθώλ
ειέγρσλ ζα ειέγμνπκε αλ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηνπο πόληνπο θαη
ζην ρξόλν ζπκκεηνρήο ηξαπκαηηζκέλσλ θαη κε-ηξαπκαηηζκέλσλ αζιεηώλ. ηε
ζπλέρεηα κε ηε ρξήζε ηεο κεζόδνπ ηεο γξακκηθήο παιηδξόκεζεο ζα ειέγμνπκε αλ ν
ρξόλνο ζπκκεηνρήο ησλ αζιεηώλ, νη ηξαπκαηηζκνί ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πεξηόδνπ, ε ειηθία θαη ην ύςνο ηνπο επεξεάδνπλ θαη θαηά πόζν ηνπο πόληνπο πνπ
πεηπραίλνπλ νη αζιεηέο αλά αγώλα.

8.1 Πόληνη θαη ρξόλνο ζπκκεηνρήο γηα ηξαπκαηηζκέλνπο θαη κε-ηξαπκαηηζκέλνπο
αζιεηέο κε ηε ρξήζε παξακεηξηθώλ θαη κε-παξακεηξηθώλ ειέγρσλ
8.1.1 Πόληνη πνπ πεηπραίλνπλ ηξαπκαηηζκέλνη θαη κε-ηξαπκαηηζκέλνη αζιεηέο
Οη πόληνη πνπ πεηπραίλνπλ νη αζιεηέο θαη ηηο ηξεηο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο
όπσο θαίλεηαη θαη ζηα παξαθάησ Γηαγξάκκαηα δελ αθνινπζνύλ θαλνληθή θαηαλνκή.
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Όπσο παξαηεξήζακε θαη ζην Γηάγξακκα 28 ζηελ ελόηεηα 5.4 ε θαηαλνκή
ησλ πόλησλ ησλ αζιεηώλ γηα ηηο ηξεηο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο δελ είλαη θαλνληθή. Η
θαλνληθόηεηα ηεο θαηαλνκήο ησλ πόλησλ ησλ αζιεηώλ κπνξεί εύθνια λα απνξξηθζεί
αλ θάλνπκε ηνλ Shapiro-Wilk έιεγρν. Ο έιεγρνο Shapiro-Wilk πνπ γίλεηαη ρσξηζηά
γηα ην ζύλνιν ησλ ηξαπκαηηζκέλσλ θαη κε-ηξαπκαηηζκέλσλ αζιεηώλ απνξξίπηεη ηελ
θαλνληθόηεηα ησλ πόλησλ αλά αγώλα θαη γηα ηηο ηξεηο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο (pvalue=0.000). Η θαηαλνκή ησλ πόλησλ ησλ αζιεηώλ παξνπζηάδεη δεμηα/ζεηηθή
αζζπκεηξία. Γηα ηελ θάζε αγσληζηηθή πεξίνδν πεξηζζόηεξνη από ηνπο κηζνύο αζιεηέο
πνπ αγσλίδνληαη πεηπραίλνπλ ιηγόηεξνπο πόληνπο από ηνλ γεληθό κέζν όξν πόλησλ
θάζε πεξηόδνπ.
Σν γεγνλόο όηη δελ αθνινπζνύλ θαλνληθή θαηαλνκή νη πόληνη ησλ αζιεηώλ δε
καο εκπνδίδεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε παξακεηξηθνύο ειέγρνπο γηα λα ειέγμνπκε αλ
δηαθέξνπλ ζεκαληηθά νη πόληνη πνπ πεηπραίλνπλ ηξαπκαηίεο θαη πγηείο αζιεηέο. Απηό
ζπκβαίλεη γηαηί ζύκθσλα κε ην Κεληξηθό Οξηαθό Θεώξεκα κπνξνύκε λα
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ζεσξήζνπκε πσο ε κέζε ηηκή ησλ πόλησλ αθνινπζεί αζπκπησηηθά θαλνληθή
θαηαλνκή αθνύ ν πιεζπζκόο πνπ έρνπκε είλαη αξθεηά κεγάινο.22
Γηα ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2009-2010 έρνπκε :


75 αζιεηέο δελ ηξαπκαηίζηεθαλ κε κέζν όξν 5.77 πόληνπο αλά αγώλα



268 αζιεηέο ηξαπκαηίζηεθαλ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά κε κέζν όξν 10.93
πόληνπο αλά αγώλα
Με ηε ρξήζε ηνπ Independent samples t-test ζπκπεξαίλνπκε πσο νη κέζνη

όξνη ησλ δύν απηώλ νκάδσλ δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά (p-value = 0.000)
Γηα ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2010-2011 έρνπκε :


97 αζιεηέο δελ ηξαπκαηίζηεθαλ κε κέζν όξν 5.41 πόληνπο αλά αγώλα



292 αζιεηέο ηξαπκαηίζηεθαλ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά κε κέζν όξν 10.18
πόληνπο αλά αγώλα
Με ηε ρξήζε ηνπ Independent samples t-test ζπκπεξαίλνπκε πσο νη κέζνη

όξνη ησλ δύν απηώλ νκάδσλ δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά (p-value = 0.000)
Γηα ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2011-2012 έρνπκε :


166 αζιεηέο δελ ηξαπκαηίζηεθαλ κε κέζν όξν 5.68 πόληνπο αλά αγώλα



280 αζιεηέο ηξαπκαηίζηεθαλ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά κε κέζν όξν 9.74
πόληνπο αλά αγώλα
Με ηε ρξήζε ηνπ Independent samples t-test ζπκπεξαίλνπκε πσο νη κέζνη

όξνη ησλ δύν απηώλ νκάδσλ δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά (p-value = 0.000)
πκπεξαίλνπκε ηειηθά πσο θαη ζηηο ηξεηο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο πνπ
κειεηάκε

ππάξρεη

ζηαηηζηηθά

ζεκαληηθή

δηαθνξά

ζηνπο

πόληνπο

ησλ

ηξαπκαηηζκέλσλ θαη πγηώλ αζιεηώλ, κε ηνπο ηξαπκαηίεο λα είλαη απηνί πνπ
πεηπραίλνπλ πεξηζζόηεξνπο πόληνπο.

8.1.2 Υξόλνο ζπκκεηνρήο ηξαπκαηηζκέλσλ θαη κε-ηξαπκαηηζκέλσλ αζιεηώλ
Ο ρξόλνο ζπκκεηνρήο ηξαπκαηηζκέλσλ θαη κε-ηξαπκαηηζκέλσλ αζιεηώλ γηα
ηξεηο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο δελ αθνινπζεί θαη απηόο θαλνληθή θαηαλνκή. Σα

22

Αλ ζεσξήζνπκε πσο δε κπνξνύκε λα εθαξκόζνπκε παξακεηξηθνύο ειέγρνπο ηόηε κπνξνύκε λα
εθαξκόζνπκε ηνλ κε-παξακεηξηθν Mann-Whitney U έιεγρν, ν νπνίνο καο νδεγεί ζηα ίδηα
ζπκπεξάζκαηα όπσο θαη ν παξακεηξηθνο έιεγρνο Independent samples t-test
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παξαθάησ Γηαγξάκκαηα είλαη ηα ηζηνγξάκκαηα ηνπ ρξόλνπ ζπκκεηνρήο ησλ
αζιεηώλ.
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Όπσο παξαηεξνύκε ζηα Γηαγξάκκαηα 43,44,45 ε θαηαλνκή ηνπ ρξόλνπ
ζπκκεηνρήο ησλ αζιεηώλ αλά αγώλα δελ είλαη θαλνληθή. Η θαλνληθόηεηα ηεο
θαηαλνκήο ησλ πόλησλ ησλ αζιεηώλ κπνξεί εύθνια λα απνξξηθζεί αλ θάλνπκε ηνλ
Shapiro-Wilk έιεγρν. Ο έιεγρνο Shapiro-Wilk πνπ γίλεηαη ρσξηζηά γηα ην ζύλνιν
ησλ ηξαπκαηηζκέλσλ θαη κε-ηξαπκαηηζκέλσλ αζιεηώλ απνξξίπηεη ηελ θαλνληθόηεηα
ηνπ ρξόλνπ ζπκκεηνρήο ησλ αζιεηώλ αλά αγώλα θαη γηα ηηο ηξεηο αγσληζηηθέο
πεξηόδνπο (p-value=0.000).
Σν γεγνλόο όηη δελ αθνινπζεί θαλνληθή θαηαλνκή ν ρξόλνο ζπκκεηνρήο ησλ
αζιεηώλ δε καο εκπνδίδεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε παξακεηξηθνύο ειέγρνπο γηα λα
ειέγμνπκε αλ δηαθέξεη ζεκαληηθά ν ρξόλνο ζπκκεηνρήο ηξαπκαηηώλ θαη πγηώλ
αζιεηώλ. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί ζύκθσλα κε ην Κεληξηθό Οξηαθό Θεώξεκα
κπνξνύκε λα ζεσξήζνπκε πσο ε κέζε ηηκή ηνπ ρξόλνπ ζπκκεηνρήο αθνινπζεί
αζπκπησηηθά θαλνληθή θαηαλνκή αθνύ ν πιεζπζκόο πνπ έρνπκε είλαη αξθεηά
κεγάινο.23
Γηα ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2009-2010 έρνπκε :


75 αζιεηέο δελ ηξαπκαηίζηεθαλ κε κέζν ρξόλν ζπκκεηνρήο 16.11 ιεπηά αλά
αγώλα



268 αζιεηέο ηξαπκαηίζηεθαλ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά κε κέζν ρξόλν
ζπκκεηνρήο 25.53 ιεπηά αλά αγώλα
Με ηε ρξήζε ηνπ Independent samples t-test ζπκπεξαίλνπκε πσο νη κέζνη

όξνη ησλ δύν απηώλ νκάδσλ δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά (p-value = 0.000)
Γηα ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2010-2011 έρνπκε :


97 αζιεηέο δελ ηξαπκαηίζηεθαλ κε κέζν ρξόλν ζπκκεηνρήο 15.84 ιεπηά αλά
αγώλα



292 αζιεηέο ηξαπκαηίζηεθαλ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά κε κέζν ρξόλν
ζπκκεηνρήο 24.45 ιεπηά αλά αγώλα
Με ηε ρξήζε ηνπ Independent samples t-test ζπκπεξαίλνπκε πσο νη κέζνη

όξνη ησλ δύν απηώλ νκάδσλ δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά (p-value = 0.000)
Γηα ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2011-2012 έρνπκε :


166 αζιεηέο δελ ηξαπκαηίζηεθαλ κε κέζν ρξόλν ζπκκεηνρήο 16.18 ιεπηά αλά
αγώλα

23

Αλ ζεσξήζνπκε πσο δε κπνξνύκε λα εθαξκόζνπκε παξακεηξηθνύο ειέγρνπο ηόηε κπνξνύκε λα
εθαξκόζνπκε ηνλ κε-παξακεηξηθν Mann-Whitney U έιεγρν, ν νπνίνο καο νδεγεί ζηα ίδηα
ζπκπεξάζκαηα όπσο θαη ν παξακεηξηθνο έιεγρνο Independent samples t-test
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280 αζιεηέο ηξαπκαηίζηεθαλ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά κε κέζν ρξόλν
ζπκκεηνρήο 24.05 ιεπηά αλά αγώλα
Με ηε ρξήζε ηνπ Independent samples t-test ζπκπεξαίλνπκε πσο νη κέζνη

όξνη ησλ δύν απηώλ νκάδσλ δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά (p-value = 0.000)
πκπεξαίλνπκε ηειηθά πσο θαη ζηηο ηξεηο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο πνπ
κειεηάκε

ππάξρεη

ζηαηηζηηθά

ζεκαληηθή

δηαθνξά

ζην

ρξόλν

ζπκκεηνρήο

ηξαπκαηηζκέλσλ θαη πγηώλ αζιεηώλ, κε ηνπο ηξαπκαηίεο λα είλαη απηνί πνπ
πεηπραίλνπλ έρνπλ κεγαιύηεξν κέζν ρξόλν ζπκκεηνρήο αλά αγώλα.

8.2 πζρέηηζε πόλησλ κε ρξόλν ζπκκεηνρήο, ζπλνιηθνύο ηξαπκαηηζκνύο, ειηθία
θαη ύςνο αζιεηώλ κε ηε ρξήζε γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο
ηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν παξαηεξήζακε πσο νη πόληνη πνπ πεηύραηλαλ
νη αζιεηέο ηηο ηξεηο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο δηαθέξνπλ ζεκαληηθά από ην αλ ν
αζιεηήο ηξαπκαηίζηεθε ή όρη. Γηα απηόλ ηνλ ιόγν ζηελ παξάγξαθν απηή κε ηε ρξήζε
ηεο κεζόδνπ ηεο γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο ζέινπκε λα ειέγμνπκε αλ ν ρξόλνο
ζπκκεηνρήο, νη ηξαπκαηηζκνί ησλ αζιεηώλ, ε ειηθία θαη ην ύςνο ηνπο επεξεάδνπλ
ηελ απόδνζε ηνπο (πόληνη αλά αγώλα) γηα ηηο ηξεηο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο πνπ
εμεηάδνπκε. αλ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή έρνπκε ηνπο πόληνπο αλά αγώλα ησλ
αζιεηώλ γηα θάζε αγσληζηηθή πεξίνδν θαη ζαλ αλεμάξηεηεο ηξεηο ζπλερείο, ηα ιεπηά
ζπκκεηνρήο αλά αγώλα, ηελ ειηθία ησλ αζιεηώλ θαη ην ύςνο ηνπο θαη κία
θαηεγνξηθή κε δύν θαηεγνξίεο, ην αλ ηξαπκαηίζηεθε ή όρη θάζε κία αγσληζηηθή
πεξίνδν. Γηα λα κπνξέζνπκε λα εθαξκόζνπκε ηε κέζνδν ηεο γξακκηθήο
παιηλδξόκεζεο πξέπεη πξώηα λα ειέγμνπκε αλ ηζρύνπλ θάπνηεο πξνϋπνζέζεηο.
Βαζηθή πξνϋπόζεζε είλαη ηα θαηάινηπα ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο, από ηε
γξακκηθή παιηλδξόκεζε, ησλ πόλησλ αλά αγώλα ζηε δηθηά καο πεξίπησζε, λα είλαη
θαλνληθά. Απηό γίλεηαη κε ηνλ έιεγρν θαλνληθόηεηαο Shapiro-Wilk test of normality.
Σν απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ απηνύ καο δείρλεη πσο ηα θαηάινηπα θαη γηα ηηο
ηξεηο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο δελ είλαη θαλνληθά. Η ιύζε ζην πξόβιεκα απηό είλαη
αξρηθά ν κεηαζρεκαηηζκόο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο, ησλ πόλησλ αλά αγώλα.
Όπσο είδακε θαη ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν νη πόληνη αλά αγώλα ησλ αζιεηώλ
δελ αθνινπζνύλ θαλνληθή θαηαλνκή. Αληίζεηα αλ κεηαζρεκαηίζνπκε ηελ εμαξηεκέλε
καο κεηαβιεηή θαη δεκηνπξγήζνπκε ηελ ηεηξαγσληθή ξίδα ησλ πόλησλ αλά αγώλα
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παξαηεξνύκε πσο ε κεηαβιεηή απηή αθνινπζεί ηελ θαλνληθή θαηαλνκή γηα ηηο δύν
από ηηο ηξεηο πεξηόδνπο πνπ κειεηάκε. Ο έιεγρνο θαλνληθόηεηαο Shapiro-Wilk καο
δίλεη γηα ηηο πεξηόδνπο 2009-2010, 2010-2011 θαη 2011-2012 ηηο ηηκέο p-value 0.265,
0.245 θαη 0.004. Απηό πνπ καο ελδηαθέξεη θπξίσο γηα λα εθαξκόζνπκε κνληέια
γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο είλαη λα ηζρύνπλ νη βαζηθέο πξνϋπνζέζεηο ηεο.

Περίοδος/ Xi

Σηαθερά

Χρόνος

Ηλικία

Ύυος (ησπικό

(ησπικό

ζσμμεηοτής

(ησπικό

ζθάλμα)

ζθάλμα)

ανά

αγώνα ζθάλμα)

(ησπικό
ζθάλμα)
2009-2010

1.339 (0.138)

0.094 (0.002)

-0.021 (0.005)

-

2010-2011

1.15 (0.141)

0.0.97 (0.002)

-0.017 (0.005)

-

2011-2012

2.044 (0.413)

0.1 (0.002)

-0.02 (0.004)

0.004 (0.002)

Πίλαθαο 20: ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο γηα ηνλ έιεγρν ησλ παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ
ηνπο πόληνπο αλά αγώλα ησλ αζιεηώλ κε ηε ρξήζε ηεο κεζόδνπ ηεο γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο
(ζαλ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ε ηεηξαγσληθή ξίδα ησλ πόλησλ αλά αγώλα)

Δθαξκόδνληαο ην κνληέιν γξακκηθήο παιηδξόκεζεο γηα ηελ ηεηξαγσληθή ξίδα
ησλ
√

πόλησλ

γηα

ηελ

πεξίνδν

2009-2010

θαηαιήγνπκε

ζην

κνληέιν

= 1.339 + 0.094 ιεπηά ζπκκεηνρήο αλά αγώλα – 0.021 ειηθία

ην κνληέιν απηό ηζρύεη ε θαλνληθόηεηα ησλ θαηαινίπσλ, αθνύ ν έιεγρνο
θαλνληθόηεηαο Shapiro-Wilk δίλεη p-value = 0.5, ηζρύεη ε αλεμαξηεζία θαηαινίπσλ24,
αθνύ ν έιεγρνο Darbin-Watson δίλεη απνηέιεζκα 2.018 θαη δελ ππάξρεη
πνιπζπγγξακηθόηεηα25, αθνύ ηα VIF γηα όιεο ηηο κεηαβιεηέο είλαη κηθξόηεξα ηνπ 10.
Η εξκελεία ηνπ κνληέινπ είλαη ε αθόινπζε :
Γηα αζιεηέο ίδηαο ειηθίαο, ε αύμεζε ηνπ ρξόλνπ ζπκκεηνρήο θαηά 1 ιεπηό νδεγεί ζε
αύμεζε ηεο ηεηξαγσληθήο ξίδαο ησλ πόλησλ αλά αγώλα θαηά 0.094

24

Αλεμαξηεζία θαηαινίπσλ έρσ ε ηηκή Darbin-Watson είλαη κεηαμύ 1.5 θαη 2.5

25

Πνιπζπγγξακηθόηεηεηα είλαη ε πςειή ζηαηηζηηθά γξακκηθή ζρέζε κεηαμύ κηαο επεμεγεκαηηθήο
κεηαβιεηήο κε ηηο ππόινηπεο. ηα απνηειέζκαηα βιέπσ πνιπζπγγξακηθόηεηα αλ VIF>10.
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Γηα αζιεηέο πνπ έρνπλ ηνλ ίδην ρξόλν ζπκκεηνρήο αλά αγώλα όηαλ απμάλεηαη ε
ειηθία θαηά 1 ρξόλν ε αλακελόκελε ηηκή ηεο ηεηξαγσληθήο ξίδαο ησλ πόλησλ αλά
αγώλα κεηώλεηαη θαηά 0.021.
Δθαξκόδνληαο ην κνληέιν γξακκηθήο παιηδξόκεζεο γηα ηελ ηεηξαγσληθή ξίδα
ησλ

πόλησλ

γηα

√

ηελ

πεξίνδν

2010-2011

θαηαιήγνπκε

ζην

κνληέιν

= 1.15 + 0.097 ιεπηά ζπκκεηνρήο αλά αγώλα – 0.017 ειηθία

ην κνληέιν απηό παξαηεξνύκε πσο ΓΔΝ ηζρύεη ε θαλνληθόηεηα ησλ θαηαινίπσλ,
αθνύ ν έιεγρνο θαλνληθόηεηαο Shapiro-Wilk δίλεη p-value = 0.000 θαη ν έιεγρνο
Kolmogorov δηλεη p-value = 0.021, ηζρύεη ε αλεμαξηεζία θαηαινίπσλ, αθνύ ν
έιεγρνο

Darbin-Watson

δίλεη

απνηέιεζκα

1.864

θαη

δελ

ππάξρεη

πνιπζπγγξακηθόηεηα, αθνύ ηα VIF γηα όιεο ηηο κεηαβιεηέο είλαη κηθξόηεξα ηνπ 10.
Γηα ηελ εξκελεία ηνπ κνληέινπ δε κπνξνύκε λα έρνπκε αζθαιε
ζπκπεξάζκαηα δηόηη δελ ηθαλνπνηείηαη κηα από ηηο βαζηθέο πξνϋπνζέζεηο ηεο
γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο.
Δθαξκόδνληαο ην κνληέιν γξακκηθήο παιηδξόκεζεο γηα ηελ ηεηξαγσληθή ξίδα
ησλ πόλησλ γηα ηελ πεξίνδν ηνπ lockout 2011-2012 θαηαιήγνπκε ζην κνληέιν
√

= 2.044 + 0.1 ιεπηά ζπκκεηνρήο αλά αγώλα – 0.02 ειηθία +

0.004 ύςνο
ην κνληέιν απηό ηζρύεη ε θαλνληθόηεηα ησλ θαηαινίπσλ, αθνύ ν έιεγρνο
θαλνληθόηεηαο Shapiro-Wilk δίλεη p-value=0.531, ηζρύεη ε αλεμαξηεζία θαηαινίπσλ,
αθνύ ν έιεγρνο Darbin-Watson δίλεη απνηέιεζκα 1.884 θαη δελ ππάξρεη
πνιπζπγγξακηθόηεηα, αθνύ ηα VIF γηα όιεο ηηο κεηαβιεηέο είλαη κηθξόηεξα ηνπ 10.
Η εξκελεία ηνπ κνληέινπ είλαη ε αθόινπζε :
Γηα αζιεηέο ίδηαο ειηθίαο θαη ίδηνπ ύςνπο ε αύμεζε ηνπ ρξόλνπ ζπκκεηνρήο θαηά 1
ιεπηό νδεγεί ζε αύμεζε ηεο ηεηξαγσληθήο ξίδαο ησλ πόλησλ αλά αγώλα θαηά 0.1
Γηα αζιεηέο πνπ έρνπλ ηνλ ίδην ρξόλν ζπκκεηνρήο αλά αγώλα θαη ην ίδην ύςνο όηαλ
απμάλεηαη ε ειηθία θαηά 1 ρξόλν ε αλακελόκελε ηηκή ηεο ηεηξαγσληθήο ξίδαο ησλ
πόλησλ αλά αγώλα κεηώλεηαη θαηά 0.02.
Γηα αζιεηέο κε ηνλ ίδην ρξόλν ζπκκεηνρήο αλά αγώλα θαη κε ηελ ίδηα ειηθία όηαλ
απμάλεηαη ην ύςνο θαηά 1 εθ. ηόηε ε αλακελόκελε ηηκή ησλ πόλησλ αλά αγώλα
απμάλεηαη θαηά 0.004.
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8.3 Μνληέιν ηπραίσλ επηδξάζεσλ γηα λα ειέγμνπκε ηνπο παξάγνληεο πνπ
επεξεάδνπλ ηνπο πόληνπο αλά αγώλα ησλ αζιεηώλ θαη ζηηο 3 αγσληζηηθέο
πεξηόδνπο
Η ρξήζε κνληέινπ ηπραίσλ επηδξάζεσλ καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα έρνπκε
κηα ζπλνιηθή εηθόλα ησλ πόλησλ αλά αγώλα ησλ αζιεηώλ γηα ηηο ηξεηο πεξηόδνπο.
Υξεζηκνπνηώληαο ην ζηαηηζηηθό παθέην Stata 12 θαη κεηαζρεκαηίδνληαο ηα δεδνκέλα
καο κπνξνύκε λα ειέγμνπκε θαηά πόζν νη πόληνη αλά αγώλα (όρη ε ηεηξαγσληθή ξίδα
ησλ πόλησλ αλά αγώλα) πνπ πεηπραίλεη έλαο αζιεηήο επεξεάδνληαη από ηηο ηξεηο
αγσληζηηθέο πεξηόδνπο αιιά θαη από ην ρξόλν ζπκκεηνρήο ηνπ, ην αλ ηξαπκαηίζηεθε
ηνπιάρηζηνλ κία θνξα ηελ θάζε αγσληζηηθή πεξίνδν, ηελ ειηθία ηνπ αιιά θαη ην ύςνο
ηνπ ην νπνίν κέλεη ζηαζεξό ζηηο ηξεηο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο.
Με ηε ρξήζε κνληέινπ ηπραίσλ επηδξάζεσλ έρνπκε ην παξαθάησ απνηέιεζκα
πνπ απνηππώλεηαη ζηνλ Πίλαθα 21. ηνλ Πίλαθα αλαγξάθνληαη κόλν νη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο.
Πόνηοι ανά αγώνα

Αγφνιζηική

Ηλικία

Περίοδος
πληειεζηήο

-0.14 (0.054)

Χρόνος
Σσμμεηοτής

-0.07 (0.025)

0.49 (0.008)

(Σππηθό ζθάικα)
Πίλαθαο 21: ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο πόληνπο αλά αγώλα ησλ
αζιεηώλ κε ηε ρξήζε κνληέινπ ηπραίσλ επηδξάζεσλ

Σν κνληέιν ηπραίσλ επηδξάζεσλ καο δείρλεη πσο κε ηελ πάξνδν κηαο
αγσληζηηθήο πεξηόδνπο νη πόληνη αλά αγώλα γηα θάζε αζιεηή κεηώλνληαη θαηά 0.14.
Η αύμεζε ηεο ειηθίαο θαηά έλα έηνο επίζεο κεηώλεη ηνπο πόληνπο αλά αγώλα ησλ
αζιεηώλ γηα ηηο ηξεηο απηέο πεξηόδνπο θαηά 0.07, ελώ ε αύμεζε ηνπ ρξόλνπ
ζπκκεηνρήο ησλ αζιεηώλ θαηά έλα ιεπηό ηηο ηξεηο απηέο πεξηόδνπο απμάλεη ηνπο
πόληνπο αλά αγώλα ησλ αζιεηώλ θαηά 0.49.
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8.4 πκπεξάζκαηα
ην θεθάιαην απηό αξρηθά ειέγμακε αλ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
δηαθνξά αλάκεζα ζε ηξαπκαηηζκέλνπο θαη πγηείο αζιεηέο ζε ζρέζε κε ηνπο πόληνπο
πνπ πεηπραίλνπλ αλά αγώλα θαη ρξεζηκνπνηήζακε ηνλ έιεγρν independent samples ttest. Οη αζιεηέο πνπ είραλ ηξαπκαηηζηεί ηνπιάρηζηνλ κία θνξά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
θάζε αγσληζηηθήο πεξηόδνπ πεηπραίλνπλ ζεκαληηθά πεξηζζόηεξνπο πόληνπο από ηνπο
πγείο αζιεηέο.
Σν ίδην ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη αλ εθαξκόζνπκε ην independent samples ttest θαη γηα ην ρξόλν ζπκκεηνρήο. Οη αζιεηέο πνπ ηξαπκαηίζηεθαλ ηνπιαρηζηνλ κία
θνξα κέζα ζηε θάζε κία αγσληζηηθή πεξίνδν είραλ ζεκαληηθά κεγαιύηεξν ρξόλν
ζπκκεηνρήο από ηνπο πγηείο αζιεηέο.
ηε ζπλέρεηα, αθνύ είδακε πσο νη πόληνη πνπ πεηπραίλνπλ νη αζιεηέο
εμαξηώληαη από ην αλ θάπνηνο αζιεηήο ηξαπκαηίζηεθε ή όρη κέζα ζηελ αγσληζηηθή
πεξίνδν θαη ζπκπεξάλακε πσο νη αζιεηέο πνπ ηξαπκαηίδνληαη είλαη απηνη πνπ
πεηπραίλνπλ πεξηζζόηεξνπο πόληνπο, κε ηε ρξήζε ηεο κεζόδνπ ηεο πνιιαπιήο
γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο ειέγμακε θαηά πόζν νη πόληνη πνπ πεηπραίλεη έλαο
αζιεηήο εμαξηώληαη από παξάγνληεο όπσο ηνλ αλ θάπνηνο ηξαπκαηίζηεθε ή όρη, ην
ρξόλν ζπκκεηνρήο ηνπ αλά αγώλα, ηελ ειηθία θαη ην ύςνο ηνπ.
Γηα ηελ πεξίνδν 2009-2010 είδακε πσο πεηύραηλαλ πεξηζζόηεξνπο πόληνπο νη
αζιεηέο πνπ είραλ ηνλ κεγαιύηεξν ρξόλν ζπκκεηνρήο θαη νη ειηθηαθά πην λένη
αζιεηέο. Όζν πην πνιύ έπαηδε έλαο αζιεηήο θαη όζν πην κηθξή ειθία είρε ηόζν πην
πηζαλό ήηαλ λα πεηπραίλεη πεξηζζόηεξνπο πόληνπο.
Γηα ηελ πεξίνδν 2010-2011 ελώ ηα ζπκπεξάζκαηα θαίλνληαη λα είλαη ηα ίδηα
κε ηελ πξνεγνύκελε αγσληζηηθή πεξίνδν, δελ είλαη αζθαιή θαζώοδελ πιεξείηαη ε πην
ζεκαληηθή πξνϋνπόζεζε ηεο γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο πνπ είλαη ε θαλνληθόηεηα
ησλ θαηαινίπσλ.
Γηα ηελ πεξίνδν 2011-2012, ηελ πεξίνδν ηνπ lockout, παξαηεξνύκε πσο
πεηπραίλνπλ πεξηζζόηεξνπο πόληνπο όρη κόλν νη αζιεηέο κηθξήο ειηθίαο θαη κεγάινπ
ρξόλνπ ζπκκεηνρήο, αιιά θαη νη αζιεηέο ρακεινύ ύςνπο.
Με ηε ρξήζε κνληέινπ ηπραίσλ επηδξάζεσλ θαηαθέξακε λα ειέγμνπκε
ζπλνιηθά γηα ηηο ηξεηο πεξηόδνπο θαηά πόζν επεξεάδνληαη νη πόληνη αλά αγώλα ησλ
αζιεηώλ από ην πέξαζκα ησλ πεξηόδσλ θαη από άιιεο κεηαβιεηέο (ρξόλνο
ζπκκεηνρήο, ηξαπκαηηζκνί, ειηθία, ύςνο). Σν απνηέιεζκα ηνπ κνληέινπ έδεημε πσο
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θαζώο πξνρσξάκε ζηηο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο θαη θαζώο κεγαιώλνπλ ειηθηαθά νη
αζιεηέο, νη πόληνη αλά αγώλα κεηώλνληαη, αληίζεηα κε ην ρξόλν ζπκκεηνρήο όπνπ
όζν απμάλεηαη, απμάλνληαη θαη νη πόληνη ησλ αζιεηώλ.
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9. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ- ΔΠΙΛΟΓΟ
9.1 πλνιηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο
ηα θεθάιαηα πνπ πξνεγήζεθαλ κειεηεζακε ηνπο ηξαπκαηηζκνύο ζηνλ
αζιεηηζκό, ζηελ θαιαζνζθαίξηζε θαη θπξίσο ζην πξσηάζιεκα ηνπ NBA θαη
αλαιύζακε ηνπο ηξαπκαηηζκνύο ηεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ ηνπ lockout όπνπ
δηεμήρζεζαλ 66 αγώλεο ζε 121 εκέξεο θαη ζπγθξίλακε ηνπο ηξαπκαηηζκνύο απηνύο
κε ηνπο αληίζηνηρνπο ησλ πεξηόδσλ 2009-2010 θαη 2010-2011 όπνπ 82 αγώλεο έγηλαλ
ζε 167 εκέξεο.
Σα θάησ άθξα είλαη ηα πην ζπρλα ζεκεία ηξαπκαηηζκνύ ζηα νκαδηθά
αζιήκαηα. ηελ θαιαζνζθαίξηζε νη ηξαπκαηηζκνί ζηνλ αζηξάγαιν είλαη νη
ζπρλόηεξνη θαη ζην γόλαην νη ζνβαξόηεξνη.
ην πξσηάζιεκα ηνπ NBA θάζε αζιεηήο ηξαπκαηίδεηαη θαηά κέζν όξν 1.13
θνξέο κέζα ζε κηα αγσληζηηθή πεξίνδν θαη ηελ θάζε ζηηγκε ην 13.6% ησλ αζιεηώλ
είλαη ηξαπκαηίεο. Οη πην ζπλεζηζκέλνη ηξαπκαηηζκνί είλαη ην δηάζηξεκκα
αζηξαγάινπ, ε θάθσζε ζην γόλαην, ε θιεγκνλή ζην επηγνλαηηδνκεξηαίν θαη ε
δηζθνπάζεηα πνπ απνηεινύλ ην 90.3% όισλ ησλ ηξαπκαηηζκώλ. Παξάγνληεο όπσο ην
βάξνο, ην θύιν θαη ε ζέζε ζηελ νπνία αγσλίδεηαη έλαο αζιεηέο επεξεάδνπλ ηελ
πηζαλόηεηα ηξαπκαηηζκνύ. Οη άζιεηέο άλσ ησλ 100 θηιώλ, νη γπλαίθεο αζιήηξηεο ηνπ
WNBA θαη νη αζιεηέο πνπ αγσλίδνληαη ζηε ζέζε ηνπ center είλαη πην επηξξεπείο
ζηνπο ηξαπκαηηζκνύο. Αζιεηέο άλσ ησλ 30 εηώλ θαη αζιεηέο κε Γείθηε Μάδαο
ώκαηνο άλσ ηνπ 26 αξγνύλ πεξηζζόηεξν λα αλαξξώζνπλ κεηά από έλαλ
ηξαπκαηηζκό.
Αλαιύζακε δεδνκέλα από 470 αζιεηέο πνπ αγσλίζηεθαλ ηηο ηξεηο πεξηόδνπο
2009-2012 ζην πξσηάζιεκα ηνπ NBA. Σν 81% ησλ αζιεηώλ πξνεξρόηαλ από ηηο
ΗΠΑ θαη ην 36% αγσληδόηαλ ζηε ζέζε guard. ηελ αλάιπζε ησλ ζηαηηζηηθώλ
ζηνηρείσλ είδακε πσο ν ρξόλνο ζπκκεηνρήο ηεο πεξηόδνπ ηνπ lockout ήηαλ
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κηθξόηεξνο από ηηο άιιεο δύν πεξηόδνπο, ελώ νη πόληνη πνπ
πεηύραηλαλ νη αζιεηέο ηελ πεξίνδν ηνπ lockout ήηαλ ζεκαληηθά ιηγόηεξνη από ηελ
πεξίνδν 2009-2010. Γεκηνπξγώληαο 4 κεγαιύηεξεο θαηεγνξίεο παξαηεξήζακε πσο ηα
θάησ άθξα είλαη ην πην ζπρλό ζεκείν ηξαπκαηηζκνύ θαη πσο ζηελ πεξίνδν ηνπ
lockout νη ηξαπκαηηζκνί ζε πξόζσπν θαη θεθάιη ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά
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ιηγόηεξνη. Σα πην ζπρλα ζεκεία ηξαπκαηηζκώλ ηηο ηξεηο απηέο πεξηόδνπο ήηαλ ν
αζηξάγαινο, ην γόλαην θαη ε κέζε.
Με ηε ρξήζε κνληέισλ ινγηζηηθήο παιηλδξόκεζεο παξαηεξήζακε όηη ε
ζρεηηθή πηζαλόηεηα ηξαπκαηηζκνύ γηα ηελ πεξίνδν 2009-2010 εμαξηάηαη από ηελ
ειηθία ησλ αζιεηώλ θαη ηνπο πόληνπο πνπ πεηπραίλνπλ αλά αγώλα. Οη ίδηνη
παξάγνληεο επεξεάδνπλ θαη ηε ζρεηηθή πηζαλόηεηα ηξαπκαηηζκνύ ζηα θάησ άθξα γηα
ηε ίδηα πεξίνδν. Γηα ηελ πεξίνδν 2010-2011 ε ζρεηηθή πηζαλόηεηα ηξαπκαηηζκνύ
εμαξηάηαη από ηελ ειηθία ησλ αζιεηώλ, ηνπο πόληνπο πν πεηπραίλνπλ αιιά θαη ην
ρξόλν ζπκκεηνρήο ηνπο. Η ειηθία θαη νη πόληνη είλαη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ θαη
ηε ζρεηηθή πηζαλόηεηα ηξαπκαηηζκνύ ζηα θάησ άθξα γηα ηελ ίδηα πεξίνδν. Γηα ηελ
πεξίνδν ηνπ lockout ε ζρεηηθή πηζαλόηεηα ηξαπκαηηζκώλ εμάξηάηαη, αληίζεηα κε ηηο
άιιεο δύν πεξηόδνπο, κόλν από ην ρξόλν ζπκκεηνρήο ησλ αζιεηώλ, όπσο θαη ε
ζρεηηθή πηζαλόηεηα ηξαπκαηηζκνύ ζηα θάησ άθξα. Με ηε ρξήζε ζπλνιηθνύ κνληέινπ
ηπραίσλ επηδξάζεσλ δηαπηζηώζακε πσο ε ζρεηηθή πηζαλόηεηα ηξαπκαηηζκνύ
κεηώλεηαη κε ην πέξαζκα ησλ αγσληζηηθώλ πεξηόδσλ, αιιά απμάλεηαη κε ηελ αύμεζε
ηεο ειηθίαο θαη ηνπ ρξόλνπ ζπκκεηνρήο.
Σέινο, γηα ηηο επηδόζεηο ησλ αζιεηώλ ρξεζηκνπνηήζακε κνληέια γξακκηθήο
παιηλδξόκεζεο, αθνπ είδακε πσο νη αζιεηέο πνπ ηξαπκαηίζηεθαλ ηνπιάρηζηνλ κηα
θνξά θάζε κηα από ηηο ηξεηο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο, πεηύραηλαλ ζεκαληηθά
πεξηζζόηεξνπο πόληνπο από ηνπο κε-ηξαπκαηίεο. Γηα ηελ πεξίνδν 2009-2010 νη
πόληνη πνπ πεηύραηλε έλαο αζιεηήο ζρεηίδνληαλ ζεηηθά κε ην ρξόλν ζπκκεηνρήο ηνπ
θαη αξλεηηθά κε ηελ ειηθία ηνπ. Γηα ηελ πεξίνδν 2010-2011 δε κπνξνύκε λα έρνπκε
αζθαιή ζπκπεξάζκαηα, δηόηη δελ πιεξνύληαλ όιεο νη πξνϋπνζέζεηο ηεο γξακκηθήο
παιηλδξόκεζεο. Γηα ηελ πεξίνδν 2011-2012 νη πόληνη ζρεηίδνληαλ πάιη ζεηηθά κε ην
ρξόλν ζπκκεηνρήο θαη αξλεηηθά κε ηελ ειηθία, αιιά ππήξρε θαη αξλεηηθή ζρέζε κε
ην ύςνο ησλ αζιεηώλ. Με ηε ρξήζε θαη εδώ ζπλνιηθνύ κνληέινπ ηπραίσλ
επηδξάζεσλ δηαπηζηώζακε πσο νη πόληνη αλά αγώλα ησλ αζιεηώλ κεηώλνληαη κε ην
πέξαζκα ησλ αγσληζηηθώλ πεξηόδσλ θαη ηελ αύμεζε ηεο ειηθίαο, αιιά απμάλεηαη κε
ηελ αύμεζε ηνπ ρξόλνπ ζπκκεηνρήο.
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9.2 πλνιηθέο δηαθνξέο ηηο πεξηόδνπ ηνπ lockout κε ηηο άιιεο δύν πεξηόδνπο
ηελ παξάγξαθν απηή ζα αλαθεθαιαηώζνπκε ηηο δηαθνξέο ηεο πεξηόδνπ ηνπ
lockout από ηηο άιιεο δύν πεξηόδνπο ζηνπο ηξαπκαηηζκνύο, ζην ρξόλν ζπκκεηνρήο
θαη ζηνπο πόληνπο πνπ πεηύραηλαλ νη αζιεηέο.
Σα πην ζπρλά ζεκεία ηξαπκαηηζκνύ γηα ηηο ηξεηο πεξηόδνπο ήηαλ ν
αζηξάγαινο, ην γόλαην θαη ε κέζε. Σηο πεξηόδνπο 2009-2010 θαη 2010-2011 ην
ηέηαξην θαηά ζεηξά πην ζπρλό ζεκείν ηξαπκαηηζκνύ ήηαλ ην πόδη, ελώ ηε πεξίνδν
ηνπ lockout ην ζεκείν πνπ αθνινπζνύζε ήηαλ ν ώκνο.
Γηα ηελ ζρεηηθή πηζαλόηεηα ηξαπκαηηζκνύ ησλ αζιεηώλ, παξαηεξήζακε πσο
ηηο πεξηόδνπο 2009-2010 θαη 2010-2011 έπαημαλ ζεκαληηθό ξόιν νη πόληνη πνπ
πεηύραηλαλ νη αζιεηέο, δειαδή ε απόδνζε ηνπο ζε έλα κεγάιν βαζκό, αιιά θαη ε
ειηθία ησλ αζιεηώλ, θαζώο νη κεγαιύηεξνη ζε ειηθά αζιεηέο ήηαλ πην επηξξεπείο ζε
ηξαπκαηηζκνύο. Αληίζεηα, ηελ πεξίνδν ηνπ lockout γηα ηελ ζρεηηθή πηζαλόηεηα λα
ηξαπκαηηζηεί έλαο αζιεηήο έπαηδε ξόιν κόλν ν ρξόλνο ζπκκεηνρήο ηνπ. Όπσο
πξναλαθέξακε, νη αζιεηέο ηε ρξνληά ηνπ lockout έδηλαλ αγώλεο ζε πην ζπρλό
δηάζηεκα ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο δύν ρξνληέο θαη ζαλ απνηέιεζκα ν πεξηζζόηεξνο
ρξόλνο ζπκκεηνρήο ελόο αζιεηά αύμαλε ηε ζρεηηθή πηζαλόηεηα ηξαπκαηηζκνύ ηνπ.
Γηα ην ρξόλν ζπκκεηνρήο θαη γηα ηνπο πόληνπο πνπ πεηύραηλαλ αλά αγώλα νη
αζιεηέο παξαηεξήζακε πσο ηελ πεξίνδν ηνπ lockout θαη νη δύν απηέο ζηαηηζηηθέο
θαηεγνξίεο είραλ ηηκέο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κηθξόηεξεο από ηηο άιιεο δύν
πεξηόδνπο. Δηδηθόηεξα γηα ηνπο πόληνπο πνπ πεηύραηλαλ νη αζιεηέο αλά αγώλα, ελώ
ηηο

πεξηόδνπο

2009-2010

θαη

2010-2011

παξαηεξήζακε

πσο

πεηύραηλαλ

πεξηζζόηεξνπο αλά αγώλα νη αζιεηέο πνπ είραλ ην κεγαιύηεξν ρξόλν ζπκκεηνρεο
θαη ηελ κηθηξόηεξε ειηθία, ηελ πεξίνδν ηνπ lockout πέξα από απηέο ηηο δύν
κεηαβιεηέο έπαημε ξόιν θαη ην ύςνο, αθνύ νη πην θνληνί αζιεηέο πεηύραηλαλ
πεξηζζόηεξνπο πόληνπο.

9.3 Δπίινγνο - κε ηη κπνξεί λα αζρνιεζεί θάπνηνο από εδώ θαη πέξα
αλ επίινγν κπνξεί θάπνηνο λα πεη πσο εμαηηίαο ηνπ lockout θαη ηνπ
γεγνλόηνο όηη έγηλαλ 66 αγώλεο ζε 121 κέξεο αληί γηα 82 αγώλεο ζε 167 κέξεο,
δειαδή αγώλαο αλά 1.8 κέξεο αληί γηα αγώλα αλά 2.03 κέξεο νη ηξαπκαηηζκνί
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δηαθνξνπνηήζεθαλ ηελ πεξίνδν 2011-2012 ζε ζρέζε κε ηηο δύν πξνεγνύκελεο. Απηό
είρε ζαλ βαζηθό απνηέιεζκα λα κεησζνύλ νη επηδόζεηο ησλ αζιεηώλ, θπξίσο ζηνπο
πόληνπο πνπ πεηύραηλαλ θαηά κέζν όξν ζηνπο αγώλεο. Οπόηε ζην κέιινλ, ζε
αλάινγε πεξίπησζε ε έλσζε ηνπ NBA ζα πξέπεη λα πξνζέμεη θαη λα δηακνξθώζεη
θαιύηεξα ην πξόγξακκα ησλ αγώλσλ ζε πεξίπησζε λένπ lockout έηζη ώζηε λα κε
παξαηεξεζνύλ πάιη ηα θαηλόκελα ηεο πεξηόδνπ 2011-2012.
Η αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε ζηα πξνεγνύκελα θεθάιαηα ζα κπνξνύζε λα
ζπλερηζηεί αλ ζηα δεδνκέλα καο είρακε θαη ηνλ αξηζκό ησλ ηξαπκαηηζκώλ πνπ είρε
θάζε αζιεηήο κέζα ζηελ θάζε αγσληζηηθή πεξίνδν θαη όρη κόλν ην αλ ηξαπκαηίζηεθε
ή όρη θάπνηνο αζιεηέο ζε ζπγθεθξηκελν ζεκείν ζώκαηνο. Έλα αθόκα ζεκαληηθό
ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα δώζεη ζηνηρεία γηα κεγαιύηεξε αλάιπζε είλαη ε δηάξθεηα
απνζεξαπείαο ησλ ηξαπκαηηζκώλ. Με ηελ κέζνδν ηεο αλάιπζεο επηβίσζεο ζα
κπνξνύζε θάπνηνο, αλ είρε ζηα δεδνκέλα ηνπ θαη ηηο κέξεο ή ηνπο αγώλεο πνπ έραζε
θάζε αζιεηήο από ηνλ ηξαπκαηηζκό ηνπ, λα αλαιύζεη θαη λα βγάιεη ζπκπεξάζκαηα
γηα ηνπο ηξαπκαηηζκνύο πνπ απαηηνύλ ηε κεγαιύηεξε ή ηελ κηθξόηεξε δηάξθεηα
απνζεξαπείαο.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

1.ΓΔΓΟΜΔΝΑ

Όνομα
ΘζςθΗλικίαΗλικία
2011-2012
Ηλικία
2010-2011
Ύψοσ
2009-2010
Βάροσ Εκνιότθτα
Χρόνια
Χρόνια
εμπειρίασ
Χρόνια
εμπειρίασ
Χρον.
εμπειρίασ
2011-2012
Συμ
Χρον.
2010-2011
2011-2012
Συμ.
Χρον.
2009-2010
2010-2011
Συμ
Πόντοι
2009-2010
Πόντοι
2011-2012
2010-2011
ΠόντοιΑςτράγαλοσ
2009-2010
Κάτω Άκρα
Τραυματιςμό
2010-2011
2011-201
Afflalo, Arron 1 27 26 25 196
97,5 1 5 4 3 33,6 33,7 27,1 15,2 12,6 8,8
1
0
1
Ahearn, Blake 1 28 27 26 188
86,2 1 3 2 1 6,3
0
0 2,5
0
0
0
0
0
Alabi, Solomon 5 24 23 .
216 114,3 4 2 1 .
8,7 4,9 .
2,4
0,5 .
0
0.
Aldrich, Cole 5 24 23 .
211 108,9 1 2 1 .
6,7 7,9 .
2,2
1.
0
0.
Aldridge, LaMarcus
3 27 26 25 211 108,9 1 6 5 4 36,3 39,6 37,5 21,7 21,8 17,9
0
1
1
Allen, Lavoy 4 23 . .
206 102,1 1 1 .
.
15,2 .
.
4,1 .
.
.
0.
Allen, Ray
1 37 36 35 196
93 1 16 15 14
34 36,1 35,2 14,2 16,5 16,3
0
1
1
Allen, Tony
2 30 29 28 193
96,6 1 8 7 6 26,3 20,8 16,5 9,8
8,9 6,1
1
1
1
Aminu, Al-Farouq
3 22 21 .
206
97,5 4 2 1 .
22,4 17,9 .
6
5,6 .
0
0.
Amundson, Lou4 29 28 27 206
102 1 6 5 4 12,6
15 14,8 3,5
4,3 4,7
1
0
1
Andersen, Chris4 34 33 32 208
103 1 13 12 11 15,2 16,3 22,3 5,3
5,6 5,9
1
0
1
Anderson, Alan2 30 29 28 198
99,8 1 3 2 1 27,1 .
.
9,6 .
.
.
0.
Anderson, James
1 23 22 .
198
97,5 1 2 1 .
11,8
11 .
3,7
3,6 .
0
0.
Anderson, Ryan3 24 23 22 208 108,9 1 4 3 2 32,2 22,1 14,5 16,1 10,6 7,7
0
1
1
Anthony, Carmelo
3 28 27 26 203 104,3 1 9 8 7 34,1 35,7 38,2 22,6 25,6 28,2
0
1
1
Anthony, Joel 5 30 29 28 206 111,1 3 5 4 3 21,1 19,5 16,5 3,4
2 2,7
0
1
0
Arenas, Gilbert 1 30 29 28 193
98 1 11 10 9 12,4 21,6 34,6 4,2
8 17,3
1
0
1
Ariza, Trevor 3 27 26 25 203
95,3 1 8 7 6 32,9 34,7 36,5 10,8
11 14,9
1
1
1
Arthur, Darrell 3 24 23 22 206 106,6 1 4 3 2
0 20,1 14,3
0
9,1 4,5
0
0
0
Asik, Omer
5 26 25 .
213 115,7 2 2 1 .
14,7 12,1 .
3,1
2,8 .
0
0.
Augustin, D.J. 1 25 24 23 183
83 1 4 3 2 29,3 33,6 18,4 11,1 14,4 6,3
1
1
0
Ayon, Gustavo 4 27 . .
208 113,4 3 1 .
.
20,1 .
.
5,9 .
.
.
1.
Azubuike, Kelenna
1 29 28 27 196
97,5 2 4 3 2
6
0 25,7 2,3
0 13,9
0
0
1
Babbitt, Luke 3 23 22 .
206 102,1 1 2 1 .
13,4 5,7 .
5
1,5 .
0
0.
Barbosa, Leandro
1 29 28 27 191
88 3 9 8 7 19,8 22,5 24,1 8,9 12,2 13,3
1
1
1
Barea, Jose
1 28 27 26 183
79,4 3 6 5 4 25,2 20,5 19,8 11,3
9,5 7,6
0
1
1
Bargnani, Andrea
4 27 26 25 213 116,1 2 6 5 4 33,3 35,7
35 19,5 21,4 17,1
1
1
1
Barnes, Matt 3 32 31 30 201 102,5 1 9 8 7 22,9 19,2 25,9 7,8
6,7 8,8
0
1
1
Barron, Earl
4 31 30 29 213 113,4 1 6 5 4 4,5 14,6 33,1
2
3,8 11,7
0
0
0
Bass, Brandon 3 27 26 25 203 113,4 1 7 6 5 31,7 26,1
13 12,5 11,2 5,8
0
1
0

ηνλ

παξαπάλσ

Πίλαθα

ππάξρεη

έλα

κέξνο

ησλ

δεδνκέλσλ

πνπ

ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηελ αλάιπζή καο. πλνιηθά είρακε 470 αζιεηέο, εθ ησλ νπνίσλ
παξαζέηνπκε εδώ ηνπο πξώηνπο 30, θαη 163 κεηαβιεηέο, εθ ησλ νπνίσλ παξαζέηνπκε
εδώ 20 από ηηο πην ζεκαληηθέο. ηελ πξώηε ζηήιε θαίλνληαη ηα νλόκαηα ησλ
αζιεηώλ θαη ζηε ζπλέρεηα ε ζέζε ζηελ νπνία αγσλίδνληαη (1=guard, 2=guardforward, 3=forward, 4=forward-center, 5=center). Οη επόκελεο ηξεηο κεηαβιεηέο είλαη
νη ειηθίεο ησλ αζιεηώλ αληίζηνηρα γηα ηηο πεξηόδνπο 2011-2012, 2010-2011, 2009113

2010. ηε ζπλέρεηα θαηαγξάθεηαη ην ύςνο, ην βάξνο θαη ε εζληθόηεηα ησλ αζιεηώλ
(1=ΗΠΑ, 2=Δπξώπε, 3=Ακεξηθή, 4=Αθξηθή, 5=Αζία, 6=Ωθεαλία). Οη επόκελεο
ηξεηο κεηαβιεηέο θαηαγξάθνπλ ηα ρξόληα πνπ έρνπλ αγσληζηεί νη αζιεηέο ζην
πξσηάζιεκα ηνπ NBA αληίζηνηρα γηα ηηο πεξηόδνπο 2011-2012, 2010-2011 θαη 20092010. Οη επόκελεο 6 κεηαβιεηέο είλαη θαηά ζεηξά κέζνο ρξόλνο ζπκκεηνρεο ηελ
πεξίνδν 2011-2012, κέζνο ρξόλνο ζπκκεηνρεο ηελ πεξίνδν 2010-2011, κέζνο ρξόλνο
ζπκκεηνρεο ηελ πεξίνδν 2009-2010, πόληνη αλά αγώλα 2011-2012, πόληνη αλά αγώλα
2010-2011 θαη πόληνη αλά αγώλα 2010-2009. Σέινο παξαζέηνπκε θαη ηξεηο
κεηαβιεηέο από ην ζύλνιν ησλ 117 πνπ αλαθέξνληαη ζε ηξαπκαηηζκνύο ησλ αζιεηώλ
ζηα δηάθνξα ζεκεία ηνπ ζώκαηνο. Η πξώηε ζηήιε έρεη ηελ ηηκή 1 αλ έλαο αζιεηήο
ηξαπκαηίζηεθε ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ζηνλ αζηξάγαιν ηελ πεξίνδν 2010-2011, ε
δεύηεξε ζηήιε έρεη ηελ ηηκή 1 αλ έλαο αζιεηήο ηξαπκαηίζηεθε ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά
ζηα θάησ άθξα ηελ πεξίνδν 2011-2012 θαη ε ηξίηε ζηήιε έρεη ηελ ηηκή 1 αλ έλαο
αζιεηήο ηξαπκαηίζηεθε ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ πεξίνδν 2009-2010.
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