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ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ – ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διάγνωση της υπάρχουσας 
κατάστασης

Καθορισμός στόχων

Σχεδιασμός - Πλάνο

Εφαρμογή του προγράμματος
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Αρχή της περιοδικότητας και κυκλικότηταςΑρχή της περιοδικότητας και κυκλικότητας

Ένας αθλητής δεν μπορεί να είναι όλο το χρόνο σε
κατάσταση υψηλής απόδοσης, γιατί έτσι βρίσκεται στην 
οριακή περιοχή της ατομικής του δεκτικότητας 
επιβάρυνσης.

Στην κατάσταση αυτή είναι εύκολο η αναβολική 
διαδικασία να μετατραπεί σε καταβολική.

Για βιολογικούς επομένως λόγους είναι αναγκαία η 

αλλαγή της δυναμικής και των (περιεχομένων ;) της 
προπονητικής επιβάρυνσης κατά τη διάρκεια του ΜΑΚ.



Δυναμική της επιβάρυνσηςΔυναμική της επιβάρυνσης

Δυναμική επιβάρυνσης = ένταση επιβάρυνσης ;

Δυναμική επιβάρυνσης = σχέση έντασης με ποσότητα. 

Σε δεύτερο βαθμό  πυκνότητα, συχνότητα προπόνησης.

ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΒΑΣΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ
Σε ποιο βαθμό μπορεί να προσδιοριστεί 
ποιοτικά και ποσοτικά η δυναμική της 

επιβάρυνσης και γενικότερα 
η προπονητική επιβάρυνση;



Βασικά ζητήματα που αφορούν στον
προγραμματισμό της προπονητικής

διαδικασίας

Προσαρμογή (adaptation).

Αποπροσαρμογή (detraining).

Φορμάρισμα (peaking).

Αποκατάσταση.

 επιλογή μοντέλου περιοδικότητας, ή άλλου
τρόπου σχεδιασμού και προγραμματισμού
του ετήσιου κύκλου προπόνησης.



Σύνδρομο γενικής προσαρμογής (Selye, 1974)

Eρέθισμα

α΄ φάση σοκ

β΄ φάση προσαρμογής στο ερέθισμα

γ΄ φάση στασιμότητας



Σύνδρομο προσαρμογής SelyeΣύνδρομο προσαρμογής Selye

Οι προσαρμογές του σώματος ακολουθούν τρεις
φάσεις όταν αντιμετωπίζεται μια στρεσογόνος 
κατάσταση (προπονητική επιβάρυνση).

1. Μείωση της ικανότητας απόδοσης

2. Προσαρμογή στο ερέθισμα

3. Αύξηση της ικανότητας απόδοσης



Περίοδος
προετοιμασίας

Ανάπτυξη
επίδοσης

Αγωνιστική 
περίοδος

Μεγιστοποίηση
επίδοσης

Μεταβατική
περίοδος

Πτώση
επίδοσης

Νέος κύκλος

ΑΡΧΗ ΤΗΣ
ΚΥΚΛΙΚΟΤΗΤΑΣ



Κέλλης Σ., 2003

Σχηματική παρουσίαση της δυναμικής της επιβάρυνσης και 
της αθλητικής φόρμας στις αθλοπαιδιές
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Προετοιμασία Αγωνιστική περίοδος Μεταβατική

Δυναμική της επιβάρυνσης

Αθλητική φόρμα



ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
Πόσος χρόνος χρειάζεται για τη δημιουργία των 

προσαρμογών που προσδιορίζουν την ανάπτυξη της 
επίδοσης και κατ’ επέκταση την κορύφωσή της;

Είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί ο χρόνος αυτός γιατί:

 Η αθλητική επίδοση είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων οι 
οποίοι δεν εμφανίζουν τον ίδιο χρόνο προσαρμογών.

 Δεν είναι εφικτός με επιστημονικά δεδομένα ο 
προσδιορισμός του βαθμού αλληλεπίδρασης των 
παραγόντων της επίδοσης κατά τη διάρκεια ανάπτυξής τους.

 Ο χρόνος προσαρμογών διαφέρει από αθλητή σε αθλητή.



Προσαρμογή
Καμπύλη επίδοσης

Ερέθισμα

Κόπωση

Αποκατάσταση

I II III IV

Υπερσυμψηφισμός

Συμψηφισμός

Επαναφορά

Ομοιόσταση



Υπερσυμψηφισμός &
Προγραμματισμός

Χρονική διάρκεια προσαρμογής
Χρονική διάρκεια αποκατάστασης ?



Στοχευμένη αποπροσαρμογή περίοδος 
αποκατάστασης ή μεταβατική περίοδος.

Απρόβλεπτες καταστάσεις τραυματισμοί κ.α.

ΑΠΟΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΑΠΟΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

Ο χρόνος αποπροσαρμογών εξαρτάται κυρίως:
 Από το χρονικό διάστημα  και τη μεθοδολογία 

δημιουργίας των προσαρμογών (ετήσια, 
μακροχρόνια).

 Από το είδος των προσαρμογών (π.χ. 
λειτουργικά, μορφολογικά).



Προπόνηση 24 εβδομάδων με αντιστάσεις 

σε προπονημένους αθλητές (Hakkinen, 1986)
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Ποσοστιαία μεταβολή της μέγιστης δύναμης σε 
αθλητές άρσης βαρών κατά τη διακοπή της 

προπόνησης (Hakkinen, Komi, 1985)
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Προσαρμογή - αποπροσαρμογή
Υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα χρονικής 

διάρκειας προσαρμογών και αποπροσαρμογών 
επιμέρους παραγόντων της αθλητικής 
απόδοσης (δύναμη, αντοχή) και των 
παραμέτρων που τις προσδιορίζουν (ένζυμα, 
ορμόνες κ.α.).

Έλλειψη δεδομένων για τα απαιτούμενα 
χρονικά διαστήματα προσαρμογών και 
αποπροσαρμογών (σε μικρότερο βαθμό) της 
αθλητικής απόδοσης ως συνισταμένη των 
παραγόντων που την προσδιορίζουν.



Πόσος χρόνος πρέπει να αφιερώνεται για την 
αποκατάσταση;

 Στην προπονητική μονάδα
 Στο μικρόκυκλο
 Στις περιόδους του μακρόκυκλου
 Από μακρόκυκλο σε μακρόκυκλο

Αποκατάσταση



Φορμάρισμα

• Γενικό μέτρο: μείωση της ποσότητας και 
διατήρηση ή αύξηση της έντασης



ΦορμάρισμαΦορμάρισμα

Σε σχέση με τη διαδικασία φορμαρίσματος θα 
πρέπει να ληφθούν υπόψη :

Ο αριθμός των αγώνων που χρειάζονται για να 
φτάσει ο αθλητής στη μέγιστη απόδοση.
Η μεγιστοποίηση της επίδοσης  να επιτευχθεί 

στον  ή στους αγώνες στόχους.
Το χρονικό διάστημα που μπορεί ένας αθλητής να 

διατηρηθεί στην κορυφή της απόδοσής του. 
Ο χρόνος για τη δημιουργία των προσαρμογών 

που απαιτούνται για τη μεγιστοποίηση της 
απόδοσης.



Συσσωρευτική επιβάρυνση
(Hohmann A. 1994)

α). Χρονικά καθυστερημένη  εμφάνιση της απόδοσης σε 
συσσωρευτική προπονητική επιβάρυνση.

β). Άμεση εμφάνιση (προσαρμογή) με προπονητική επιβάρυνση 
σε αραιά χρονικά διαστήματα (κύρια αρχάριοι).



Καθυστερημένη εμφάνιση του προπονητικού 
αποτελέσματος (Werchοschanskij, 1988)

Α=Προπόνηση δύναμης, Β= Ειδική προπονητική επιβάρυνση (υψηλή 
ένταση), t1=διάρκεια προπόνησης δύναμης, t2=διάρκεια εμφάνισης του 
καθυστερημένου αποτελέσματος, f1, f2=βέλτιστη διάρκεια ανάπτυξης 
ταχυδύναμης, f3=υπερβολική διάρκεια ανάπτυξης δύναμης



Καθυστερημένο 
αποτέλεσμα 
πλειομετρικών μορφών 
προπόνησης 
(τροποποιημένο κατά 
Cometti 1988, από 
Weineck 1997).

α) έντονη πλειομετρία
β) πλειομετρία ως 
‘αντιθετική μέθοδος’



ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ποιο ή ποια μοντέλα περιοδικότητας 
διασφαλίζουν καλύτερες προοπτικές 

ανάπτυξης μεγιστοποίησης της αθλητικής 
απόδοσης σε αθλητές πολύ υψηλού 

επιπέδου;



Μοντέλα περιοδικότητας στον 
πρωταθλητισμό

Δύο τάσεις:
1η: Κλασικά μοντέλα

Οι παράγοντες της αθλητικής απόδοσης 
αναπτύσσονται χωριστά στην περίοδο προετοιμασίας 
και όσο πλησιάζουμε στην αγωνιστική περίοδο 
γίνονται πιο σύνθετοι.

Μοντέλα: Matwejew, Tschiene, Werchoshaskij.

2η: Μοντέλα αγωνιστικών επιβαρύνσεων
Οι παράγοντες της αθλητικής απόδοσης 
αναπτύσσονται σύνθετα με την αναπαραγωγή της 
αγωνιστική κίνησης.

Μοντέλα: Bondarcuk, Αμπατζίεφ.



ΚΛΑΣΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ



Κλασικά μοντέλα
αρχικό (Matwejev)

Ποσότητα

Ένταση

Τεχνική/τακτική

Περίοδος προετοιμασίας Αγωνιστική περίοδος Μεταβατική περίοδος



Κλασικά μοντέλα
(εξελιγμένα)

Τεχνική

Ποσότητα

ΈντασηΈνταση

Περίοδος προετοιμασίας Αγωνιστική περ. Μεταβατική περ.

Τεχνική



Κλασικά μοντέλα προπόνησης
Παράγοντες αθλητικής απόδοσης

Περίοδος προετοιμασίας Ειδική περίοδος Αγων. περίοδος

Γενική προπ. φυσικής Κατάστασης

Ειδική προπ. φυσικής Κατάστασης

Προπόνηση τεχνικής

Αγωνιστικές επιβαρύνσεις
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((Tschiene, 1977Tschiene, 1977))
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1 = γενική προπόνηση (φυσική κατάσταση, τεχνική).
2 = επικεντρωμένη προπόνηση δύναμης (τεχνική, άλλες φυσ. ικαν.). 
3 = τεχνική και ειδική προπόνηση.
4 = ειδική αγωνιστική προπόνηση με τεχνική.
5 = αγωνιστική περίοδος. 
6 = αποκατάσταση.

1 2 3 4 5 6Φ

Φ = φόρμα αθλητή
Περίοδος προετοιμασίας

ΔΕ= δυναμική επιβάρυνσης

ΔΕ

Μοντέλο Werchoschanskji



Κλασικά μοντέλα προπόνησης
Παράγοντες αθλητικής απόδοσης

Περίοδος προετοιμασίας Ειδική περίοδος Αγων. περίοδος

Γενική προπ. φυσικής Κατάστασης

Ειδική προπ. φυσικής Κατάστασης

Προπόνηση τεχνικής

Αγωνιστικές επιβαρύνσεις



ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΏΝ
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ



Μοντέλα αγωνιστικών επιβαρύνσεων

Οι παράγοντες της αθλητικής απόδοσης 
αναπτύσσονται σύνθετα με έμφαση 

(Bondarcuk) ή αποκλειστικά με χρήση 
αγωνιστικών επιβαρύνσεων (Αμπατζίεφ).



BONDARCUK (1980-84)

Δύο βασικές ιδέες:
1. Το άτομο είναι μια ολότητα (οντότητα) η

οποία δε διαχωρίζεται και αντιδρά ανάλογα
στα ερεθίσματα.

2. Ο ρυθμός των βιολογικών προσαρμογών δεν
είναι ίδιος σε όλα τα άτομα.



BONDARCUK (1980-84)
Δομή του ετήσιου κύκλου προπόνησης σε 

εξατομικευμένη μορφή

 Σε σχέση με την πρώτη ιδέα δεν μπορεί να υπάρχει χωριστή
προπόνηση φυσικής κατάστασης και χωριστή προπόνηση
τεχνικής.

 Σε σχέση με τη δεύτερη βασική ιδέα η οργάνωση της
προπόνησης προσανατολίζεται στην ατομικότητα του αθλητή.
Διακρίνει 6 διαφορετικούς τύπους στα ταχυδυναμικά
αθλήματα (εμπειρικά). Αυτοί αναπτύσσουν την ειδική
αθλητική απόδοση σε 2,3,4,5,6 και 7 μήνες. Ακολουθεί 1 μήνας
διατήρησης και ένας μήνας με πτώση της αθλητικής φόρμας.



Μοντέλο αγωνιστικών επιβαρύνσεων                          Μοντέλο αγωνιστικών επιβαρύνσεων                          
στον κλασικό αθλητισμόστον κλασικό αθλητισμό

Τα προπονητικά περιεχόμενα είναι αποκλειστικά ή
σχεδόν αποκλειστικά αγωνιστικές επιβαρύνσεις και
μάλιστα σε όλη τη διάρκεια του ΜΑΚ:

• Ο 60άρης : 60άρια

• Ο 100άρης : 100άρια

• Ο τριπλουνίστας : άλματα με πλήρη φορά

• κ.ο.κ



Μοντέλο αγωνιστικών επιβαρύνσεων Μοντέλο αγωνιστικών επιβαρύνσεων 
στον κλασικό αθλητισμόστον κλασικό αθλητισμό

• Οι εντάσεις είναι μέγιστες, υπομέγιστες.
• Προπόνηση δύναμης με αντιστάσεις ελάχιστη ή

και καθόλου (στην αρχή της Π.Π), με εντάσεις
μέγιστες σε βασικές ασκήσεις δύναμης.

• Δεν υπάρχει διαχωρισμός παραγόντων αθλητικής
απόδοσης π.χ. τεχνική, δύναμη, ταχύτητα κ.α.

• Η ποσότητα της προπονητικής επιβάρυνσης έχει
διακυμάνσεις μέσα στο ΜΑΚ.



Δομή Μακρόκυκλου
(αγωνιστικών επιβαρύνσεων)

15 ημ. 7 ημ. 17 ημ. 10 ημ. 17 ημ. 17 ημ.

Προπό-

νηση
τεστ

Προπό-

νηση

Προπό-

νηση
Αγώνεςτεστ

15 ημέρες εισαγωγικό μεσόκυκλο με ένταση 60 - 80% 



Δόμηση προπονητικού μικρόκυκλουΔόμηση προπονητικού μικρόκυκλου
(μοντέλο αγωνιστικών επιβαρύνσεων)(μοντέλο αγωνιστικών επιβαρύνσεων)

Ημέρες ΔΕ ΤΡΙ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ

Ενταση % % % % % % %

Πρωί
70

20΄

90

30΄

100

70

20΄

90

70

20΄

90

30΄

100

70

20΄

90

70

20΄

90

30΄

100

70

20΄

90

60

Απόγευμα

90

30΄

100

30΄

100

60΄1

100

90

30΄

100

60΄1

100

90

30΄

100

30΄

100

60΄1

100

90

30΄

100

60΄1

100

90

30΄

100

30΄

100

60΄1

100

90

30΄

100

30΄

1002

60΄1

1002

1 = Ελαφρά τροφή (φρούτα κ.α.).
2 = Αρκετές φορές παραλείπεται. Διάλειμμα



Αγωνιστικός ΜΙΚ (σύνολο επαναλ.: 13)

10

2
1

Προπονητικός ΜΙΚ (σύνολο επαναλ.: 36-38)

1
6

12

18 100%
90%

Προαγωνιστικός ΜΙΚ (σύνολο επαναλ.: 15)

13

2

60%

MIK Τεστ (σύνολο επαναλ.: 17)

1

6

6

4

70%

60%
80%



Περίοδος προετοιμασίας Ειδική περίοδος Αγων. περίοδος

Περίοδος προετοιμασίας Ειδική περίοδος Αγων. περίοδος

Κλασικό 
μοντέλο

Μοντέλο
αγωνιστικών 
επιβαρύνσεων





Γενικά συμπεράσματα
1. Είναι σαφής η τάση στην κατεύθυνση των ειδικών, 

αγωνιστικών και σύνθετων προπονητικών 
επιβαρύνσεων.

2. Δεν υπάρχει σχετική βιβλιογραφία για τη μελέτη 
καινούργιων τάσεων  στον περιοδισμό της προπόνησης 
σε επίπεδο μακρόκυκλου.

3. Η επιστημονική τεκμηρίωση των μοντέλων 
περιοδικότητας στο σύνολο των παραμέτρων που τα 
προσδιορίζουν είναι μέχρι στιγμής αδύνατη.

4. Το μοντέλο των αγωνιστικών επιβαρύνσεων φαίνεται 
να έχει επιτυχία μόνο στα σπριντ και εφαρμόζεται μόνο 
στην Ελλάδα.



ΟΛΥΜΠΟΣΟΛΥΜΠΟΣ



ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ



Αρχή της περιοδικότητας και κυκλικότητας

Ένας αθλητής δεν μπορεί να είναι όλο το χρόνο σε
κατάσταση υψηλής απόδοσης, γιατί έτσι βρίσκεται στην
οριακή περιοχή της ατομικής του δεκτικότητας
επιβάρυνσης.

Στην κατάσταση αυτή είναι εύκολο η αναβολική
διαδικασία να μετατραπεί σε καταβολική.

Για βιολογικούς επομένως λόγους είναι αναγκαία η
αλλαγή της δυναμικής και των περιεχομένων (;) της
προπονητικής επιβάρυνσης κατά τη διάρκεια του ΜΑΚ.



Οι προσαρμογές του σώματος ακολουθούν τρεις 
φάσεις όταν αντιμετωπίζεται μια στρεσογόνος 
κατάσταση (προπονητική επιβάρυνση).

1η : Μείωση της ικανότητας απόδοσης

2η : Προσαρμογή στο ερέθισμα

3η: Αύξηση της ικανότητας απόδοσης

Σύνδρομο προσαρμογής Selye



Φάσεις ανάπτυξης της αθλητικής φόρμας

Διαμόρφωση φόρμας - Ανάπτυξη φόρμας 

(Περίοδος προετοιμασίας).

Διατήρηση φόρμας - Εμφάνιση της επίδοσης -

Σταθεροποίηση (Αγωνιστική περίοδος).

Απώλεια φόρμας πρόσκαιρη - Σκόπιμη πτώση της 

φόρμας (Μεταβατική περίοδος-περίοδος αποκατάστασης).
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Προετοιμασία Αγωνιστική περίοδος Μεταβατική

Μεγιστοποίηση
σταθεροποίηση

Δυναμική της απόδοσης σε ομαδικά αθλήματα



1η περίοδος
προετοιμασίας

1η αγωνιστική 
περίοδος

2η περίοδος
προετοιμασίας

2η αγωνιστική 
περίοδος

Μεταβατ.
περίοδος

Δυναμική της απόδοσης-επίδοσης σε 
ατομικά αθλήματα

1η 2η 3ηΚορυφώσεις



Στόχοι του ετήσιου πλάνου προπόνησης

 Πραγματοποίηση των προπονητικών στόχων που
τίθενται από το μακροχρόνιο προγραμματισμό.

 Επίτευξη της υψηλότερης επίδοσης-απόδοσης σε
συγκεκριμένο αγώνα/ες ή για συγκεκριμένα χρονικά
διαστήματα.

 Ελαχιστοποίηση του κινδύνου υπερπροπόνησης και
τραυματισμών.



Φυσική κατάσταση

Χαρακτηριστικά
προσωπικότητας

Αθλητική απόδοση

ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ



Στον αγωνιστικό αθλητισμό η φυσική κατάσταση 
διακρίνεται σε γενική και ειδική

Η γενική φυσική κατάσταση δε συνδέεται με
ένα άθλημα και αποτελεί τη βάση για την ειδική φυσική
κατάσταση. Στην ανάπτυξή της μέσω της προπόνησης η
αντοχή και η δύναμη είναι σε πρώτο πλάνο και
ακολουθούν η κινητικότητα με την ταχύτητα.

Η ειδική φυσική κατάσταση έχει άμεση σχέση με
τις απαιτήσεις ενός συγκεκριμένου αθλήματος ή
αγωνίσματος. Αυτό σημαίνει ότι η αξιολογική θέση των
ικανοτήτων διαφέρει από άθλημα σε άθλημα.



Περιεχόμενα της προπόνησης

• Γενικά

• Ειδικά

• Αγωνιστικά



Φυσική κατάσταση στην καλαθοσφαίριση

• Δύναμη

• Αντοχή

• Ταχύτητα

• Κινητικότητα (ευκαμψία-διατατική ικανότητα)

Μέγιστη δύναμη
Ταχυδύναμη-Ισχύς          Αλτική δύναμη
Αντοχή δύναμης         Αντοχή ταχυδύναμης

Αερόβια
Αναερόβια (αγαλακτική-γαλακτική)
Ειδική αντοχή        Αερόβια-αναερόβια

 Άκυκλη        προσποίηση, άλματα, κ.α.
Κυκλική         δρομική ταχύτητα κ.α.



Δομή των παραγόντων επίδοσης της φυσικής κατάστασης 
στους δρόμους ταχύτητας και με εμπόδια

Αναφέρονται μαζί με την τεχνικήΣυντονιστικές ικανότητες

Γενική, ειδικήΚινητικότητα-Ευκαμψία

-Αντοχή

-Αερόβια-αναερόβια αντοχή (μικτή)

-Αναερόβια αντοχή (γενική, ειδική)

Αντοχή

-Μέγιστη δύναμη μέσω μυϊκής υπερτροφίας

-Μέγιστη δύναμη μέσω ενδομυϊκού συντονισμού

-Ταχυδύναμη

-Αντοχή στη δύναμη

-Αντοχή στην ταχυδύναμη

Δύναμη

-Ταχύτητα αντίδρασης

-Ακυκλη ταχύτητα

-Επιτάχυνση

-Μέγιστη ταχύτητα
-Αντοχή στην ταχύτητα (γενική, ειδική)

Ταχύτητα

Συστατικά επίδοσης (παράγοντες)Κινητική ικανότητα



ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

• Πρωταθλητισμός

• Αναπτυξιακός αθλητισμός

• Ατομικά αθλήματα

• Ομαδικά αθλήματα



ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Περίοδος προετοιμασίας 

Αγωνιστική περίοδος

Μεταβατική περίοδος

Περίοδος αποκατάστασης



ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΜΑΚΡΟΚΥΚΛΟΣ

ΜΕΣΟΚΥΚΛΟΣ ΜΕΣΟΚΥΚΛΟΣ

ΜΙΚ ΜΙΚ ΜΙΚ ΜΙΚ ΜΙΚ

ΠΜ ΠΜ ΠΜΠΜ ΠΜΠΜ ΠΜΠΜ ΠΜΠΜ ΠΜ ΠΜ ΠΜ



1 = γενική προπόνηση (φυσική κατάσταση, τεχνική).
2 = επικεντρωμένη προπόνηση δύναμης (τεχνική, άλλες φυσ. ικαν.). 
3 = τεχνική και ειδική προπόνηση.
4 = ειδική αγωνιστική προπόνηση με τεχνική.
5 = αγωνιστική περίοδος. 
6 = αποκατάσταση.

1 2 3 4 5 6Φ

Φ = φόρμα αθλητή
Περίοδος προετοιμασίας

ΔΕ= δυναμική επιβάρυνσης

ΔΕ

Μοντέλο Werchoschanskji



ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ



Περίοδος προετοιμασίας Ειδική περίοδος Αγων. περίοδος

Περίοδος προετοιμασίας Ειδική περίοδος Αγων. περίοδος

Κλασικό 
μοντέλο

Μοντέλο
αγωνιστικών 
επιβαρύνσεων



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ



Κλασικά μοντέλα προπόνησης
Παράγοντες αθλητικής απόδοσης

Περίοδος προετοιμασίας Ειδική περίοδος Αγων. περίοδος

Γενική προπ. φυσικής κατάστασης

Ειδική προπ. φυσικής κατάστασης

Προπόνηση τεχνικής

Αγωνιστικές επιβαρύνσεις

Νέο



Ετήσιος προγραμματισμός σε ατομικά και ομαδικά αθλήματα



ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ



ΑΠΟΚΑ-
ΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ

ΚΥΚΛΟΣ

ΠΡΟΑΓΩΝΙΣ
ΤΙΚΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ 

ΚΥΚΛΟΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ

ΚΥΚΛΟΣ

ΕΙΣΑΓΩ-
ΓΙΚΟΣ

ΚΥΚΛΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣΝΟΕΜΒΡΙΟΣΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

1ος ΜΑΚΡΟΚΥΚΛΟΣ (χειμερινός)

2ος ΜΑΚΡΟΚΥΚΛΟΣ (θερινός)

ΑΓΩΝ.

ΚΥΚΛΟΣ

ΑΠΟΚ
ΑΤΑΣ
ΤΑΣΗ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ 
ΠΡΟΠΟΝ. 
ΚΥΚΛΟΣ

ΑΓΩΝ.

ΚΥΚΛΟΣ

ΠΡΟΑΓΩΝΙ   
ΣΤΙΚΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ 

ΚΥΚΛΟΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ

ΚΥΚΛΟΣ

ΑΥΓ. ΣΕΠΤ.ΙΟΥΛΙΟΣΙΟΥΝΙΟΣΜΑΙΟΣΑΠΡΙΛΙΟΣΜΑΡΤ.



Αγωνιστικός
κύκλος

3-6 ΜΙΚ

Εισαγωγικός
κύκλος

1-3 ΜΙΚ

Πρωαγωνιστικός
κύκλος

2-4 ΜΙΚ

Βασικός
κύκλος

3-6 ΜΙΚ

Ειδικός
κύκλος

3-6 ΜΙΚ

Κύκλος
Ενεργητικής

αποκατάστασης

7-10 ημ.

1ος ΜΑΚ
(έξι κύκλοι)



Βασικός κύκλος

4-6 ΜΙΚ

Αγωνιστικός
Κύκλος Ι
3-5 ΜΙΚ

Ειδικός
κύκλος

4-6 ΜΙΚ

Πρωαγωνιστικός
κύκλος

2-4 ΜΙΚ

Ενδιάμεσος
Κύκλος
3-4 ΜΙΚ

Κύκλος
Ενεργητικής

Αποκατάστασης

2-4 ΜΙΚ

2ος ΜΑΚ
(επτά κύκλοι)Αγωνιστικός

Κύκλος ΙΙ

3-5 ΜΙΚ



Ετήσιος περιοδισμός στα σύνθετα αγωνίσματα (Jonath et al., 1995)

Τεστ x           x x     x x x

Αγώνας x x    x    x    x    x x   x  x  x  x

Μεσόκυκλος 
(εβδομάδες)

6 5 4 4 4 4 10 3 7

Μονός 
περιοδισμός Μ.Π. 1η Π.Π. 2η Π.Π. 3η Π.Π. Α.Π. Ι Π.ΜΕ Α.Π.ΙΙ Μ.Π

Εβδομάδες 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Μήνες ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ

Εβδομάδες 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Διπλός 
περιοδισμός Μ.Π. 1η Π.Π. Ι

1η 
Π.Π. ΙΙ

1η 
Π.Π. 

ΙΙΙ

1η 
Α.Π. 2η Π.Π. Ι

2η 
Π.Π. ΙΙ

2η 
Π.Π. ΙΙΙ 2η Α.Π. Π.ΜΕ 3η Α.Π.

Μεσόκυκλος 
(εβδομάδες)

3 6 4 4 4 6 4 4 6 3 8

Αγώνας x  x x   x x x x  x  x   x x  x    x    x  x

Τεστ x x x    x x x



Ομαδικά αθλήματα

Ο ετήσιος προγραμματισμός έχει τα 
ίδια χαρακτηριστικά δόμησης σε όλα 

τα ομαδικά αθλήματα;



ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΤΟΥ

ΕΤΗΣΙΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

Περίοδος προετοιμασίας : 7-10εβδ.

Αγωνιστική περίοδος : 25-35 εβδ.

Μεταβατική περίοδος : 5-12 εβδ.

Ενεργητική αποκατάσταση : 2-4 εβδ.



% των ωρών
προπόνησης

ΑναλογίαΑναλογία περιεχομένων προπόνησης στην περιεχομένων προπόνησης στην 
περίοδο προετοιμασίας περίοδο προετοιμασίας (Κέλλης 1998)(Κέλλης 1998)

1ç 2ç 3ç 4ç 5ç 6ç 7ç 8ç
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1η 2η 8η3η 4η 5η 6η 7η

Ευκαμψία, προθέρμανσης, αποκατάσταση

Γενική-βασική αντοχή

Αγώνες και προπόνηση: αθλοπαιδιών 
(ειδική αντοχή, ταχύτ.)

Δύναμη



ΑναλογίαΑναλογία περιεχομένων προπόνησης περιεχομένων προπόνησης 
στην αγωνιστική περίοδο στην αγωνιστική περίοδο (Κέλλης, 1998)(Κέλλης, 1998))
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%των ωρών
προπόνησης

20

40

60

80

100

9η έως 44η

Ευκαμψία, προθέρμανση, αποκατάσταση

Γενική-βασική αντοχή

Αγώνες και προπόνηση αθλοπαιδιών 
(ειδική αντοχή, ταχύτ.)

Δύναμη



Αναλογία περιεχομένων προπόνησης στη Αναλογία περιεχομένων προπόνησης στη 
μεταβατική περίοδομεταβατική περίοδο

% των ωρών
προπόνησης

20

40

60

80

100

20

40

60

80

100

45η 46η έως 50η 51η-52η

Προπονητικά περιεχόμενα αθλοπαιδιών
Φυσική κατάσταση έξω από το γήπεδο
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Κέλλης Σ., 1999



Αναλογία περιεχομένων προπόνησης 
καλαθοσφαίρισης και φυσικής κατάστασης (έξω 
από το γήπεδο) στον ετήσιο κύκλο προπόνησης

*ΒΒ=Μπάσκετ, Φ.Κ.= Φυσική κατάσταση
1η 2η 3η 4η 5η 6η 7-44η 45-49η 50-52η

ΒΒ*

Φ.Κ.*

%

Εβδομ.

Κέλλης Σ., 1999



Προετοιμασία ομάδων για
τουρνουά

Η προετοιμασία της εθνικής ομάδας και 
οποιασδήποτε άλλης ομάδας που 

συμμετέχει σε αγώνες που γίνονται σε 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και με 
μικρά μεταξύ τους χρονικά διαστήματα, 
δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι ίδια με 
τις αντίστοιχες προετοιμασίες ομάδων που 

συμμετέχουν στο πρωτάθλημα.



Προετοιμασία ομάδων για
τουρνουά

Η προετοιμασία της εθνικής ομάδας και 
οποιασδήποτε άλλης ομάδας που 

συμμετέχει σε αγώνες που γίνονται σε 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και με 
μικρά μεταξύ τους χρονικά διαστήματα, 
δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι ίδια με 
τις αντίστοιχες προετοιμασίες ομάδων που 

συμμετέχουν στο πρωτάθλημα.



Οι παράμετρες αυτέςΟι παράμετρες αυτές
εξαρτώνται:εξαρτώνται:

 Από την ημερομηνία λήξης του 
πρωταθλήματος

 Από την προπονητική-αγωνιστική 
κατάσταση των παικτών

 Από τη χρονική διάρκεια διεξαγωγή και 
τον αριθμό παιχνιδιών στο τουρνουά που 
θα συμμετάσχει η ομάδα



Προετοιμασία εθνικής ομάδας ανδρών καλαθοσφαίρισης για το 
παγκόσμιο πρωτάθλημα 1998 (Κέλλης Σ.)

54%

46%

28%

72% 83%

17%

15/6-26/6 28/6-5/7 6/7-28/7 29/7-9/8

1ο στάδιο 2ο στάδιο 3ο στάδιο

Περίοδος προετοιμασίας Αγωνιστική
Περίοδος

85%

15%

Φυσική κατάστασηΑγώνες και προπόνηση 
Καλαθοσφαίρισης (ειδική αντοχή, ταχύτητα)

Αγώνες



Μοντέλα περιοδικότητας στη
δύναμη



Υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα περιοδικότητας
για την ανάπτυξη της δύναμης;

Ναι, υπάρχουν και είναι:
Το μοντέλο χωρίς περιοδικότητα 

Το γραμμικό μοντέλο (linear periodization)

 Το κυματοειδές μοντέλο (Undulating periodization)



Μη περιοδικό μοντέλο

Χαρακτηρίζεται από την απουσία 
διαφοροποιήσεων μεταξύ της ποσότητας και 
της έντασης της επιβάρυνσης (Berger, 1962. O’Shea
1964) 

Περιλαμβάνει συνήθως 3 σετ σταθερής 
έντασης 6-RM (Atha 1981. Charniga et al.,1987).



Κλασικό (γραμμικό) μοντέλο περιοδικότητας
(linear periodization)

 Είναι η πλέον χρησιμοποιούμενη μορφή περιοδικότητας.
Χαρακτηρίζεται από υψηλή αρχικά ποσότητα και μικρή ένταση 

(επιφέρει μορφολογικές προσαρμογές: αύξηση άλιπης σωματικής μάζας) (Stone et al., 
1982).

Προοδευτικά μειώνεται η ποσότητα και αυξάνει η ένταση (επιφέρει 
νευρικές προσαρμογές) (Fleck, 1999).

Κάθε προπονητική φάση (περίπου 4 εβδομάδες) σχεδιάζεται με 
έμφαση σε συγκεκριμένες προσαρμογές.
Κορύφωση της δύναμης-ισχύος στην αρχή της αγωνιστικής 

περιόδου (δυσκολία διατήρησης της κορύφωσης για μεγάλο χρονικό διάστημα). 

Υπάρχουν αρκετά ερευνητικά δεδομένα που υποστηρίζουν την 
υπεροχή του έναντι των μη περιοδικών μοντέλων



Κυματοειδές μοντέλο περιοδικότητας
(Undulating periodization)

 Εναλλαγή διαφορετικών πρωτοκόλλων μέσα στον 
προπονητικό κύκλο 7-10 ημερών με σκοπό την 
προπόνηση διαφορετικών στοιχείων του νευρομυϊκού 
συστήματος.

Εναλλαγή διαφορετικών περιοχών έντασης μέσα στην 
Π.Μ. ( συνήθως 4-6, 8-10, 12-15 RM).

Οι πολυαρθρικές ασκήσεις εκτελούνται σε όλες τις 
περιοχές έντασης, ενώ οι μονοαρθρικές μόνο σε 8-
10RM.

Βρίσκει εφαρμογή σε αθλήματα με μεγάλη αγωνιστική 
περίοδο (αθλοπαιδειές).



Παράδειγμα
Δευτέρα/Πέμπτη

Κυρίως πολυαρθρικές ασκήσεις

4-6 RM, 8-10RM και 12-15 RM

Τρίτη/Παρασκευή

Κυρίως μονοαρθρικές ασκήσεις

8-10 RM

Παραλλαγή αυτού η εκτέλεση όλων των ασκήσεων 
στην ίδια Π.Μ. με τις εντάσεις που προαναφέρθηκαν.



Διαφορά γραμμικού-
κυματοειδούς μοντέλου

Γραμμικό → Επίτευξη διαρκώς μεγαλύτερης                
έντασης με την πάροδο του χρόνου και 
αντίστοιχη μείωση της ποσότητας

Κυματοειδές → Σημαντική διαφοροποίηση της 
έντασης σε επίπεδο μικρόκυκλου ή και 
Π.Μ.



Συμπεράσματα
• Τα περιοδικά προγράμματα προπόνησης είναι πιο αποτελεσματικά 

στην αύξηση της μέγιστης δύναμης (1-RM) τόσο σε αρχάριους, όσο 
και σε προπονημένους, συγκρινόμενα με τα μη περιοδικά, ενός ή 
πολλαπλών σετ. 

• Περιορισμένος αριθμός ερευνών εξετάζει την επίδραση στην ισχύ, 
την κινητική απόδοση και τη σύσταση του σώματος. Μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα των περιοδικών μοντέλων στην αύξηση της 
ισχύος (Wingate), της κινητικής απόδοσης (κατακόρυφη αλτική 
ικανότητα) και της μυϊκής μάζας.

• Ανάγκη ύπαρξης επιπλέον ερευνητικών δεδομένων σχετικά με την 
επίδραση των περιοδικών μοντέλων στη σύσταση του σώματος και 
την κινητική απόδοση, καθώς και για τις προσαρμογές που 
επιφέρουν σε  γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένους και αθλητές 
διαφόρων αθλημάτων . 



Πορεία ανάπτυξης της 
δύναμης σε ένα ΜΑΚ

1ο-3ο MIK

2ο-9ο MIK

6ο-12ο MIK

7ο-13ο MIK

Γενική ενδυνάμωση

Μυϊκή υπερτροφία

Ενδομυϊκός συντονισμός

Ειδική δύναμη

ΜΙΚ

ΜΙΚ

1ο-2ο MIK

2ο-6ο MIK

3ο-6ο MIK

4ο-7ο MIK

Γενική ενδυνάμωση

Μυϊκή υπερτροφία

Ενδομυϊκός συντονισμός

Ειδική δύναμη
Ομαδικά αθλήματα

Ατομικά αθλήματα
Σύνολο 12-16 ΜΙΚ

Σύνολο 5-8 ΜΙΚ



ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ



Χρονική στιγμή έναρξης της προπόνησης και περίοδος όπου δίνεται 
έμφαση στους παράγοντες απόδοσης της ταχυδύναμης σε 
επαγγελματικές ομάδες ποδοσφαίρου (Κέλλης, 2005)

Περίοδος 
προετοιμασίας

Αγωνιστική περίοδος Μεταβατική 
περίοδος

Ενεργητικές 
διακοπές

Γενική 
ενδυνάμωση

Αντοχή στη 
δύναμη

Ταχυδύναμη με 
σχετική μυϊκή 
υπερτροφία

Αντοχή στην 
ταχυδύναμη

Ταχυδύναμη

Μέγιστη δύναμη 
με μυϊκή 

υπερτροφία

Μέγιστη δύναμη 
με ενδομυϊκό 
συντονισμό

Εβδομάδες 1 2 3 4 5 6 7 8 9-46 47-49 50-52



Χρονική στιγμή έναρξης της προπόνησης και περίοδος όπου δίνεται 
έμφαση στους παράγοντες απόδοσης της ταχυδύναμης σε ερασιτεχνικές 
ομάδες ποδοσφαίρου (Κέλλης, 2005)

Περίοδος 
προετοιμασίας

Αγωνιστική περίοδος Μεταβατική 
περίοδος

Ενεργητικές 
διακοπές

Γενική 
ενδυνάμωση

Αντοχή στη 
δύναμη

Ταχυδύναμη με 
σχετική μυϊκή 
υπερτροφία

Αντοχή στην 
ταχυδύναμη

Ταχυδύναμη

Μέγιστη δύναμη 
με μυϊκή 

υπερτροφία

Μέγιστη δύναμη 
με ενδομυϊκό 
συντονισμό

Εβδομάδες 1 2 3 4 5 6 7-42 43-48 49-52



Ανάπτυξη
μορφών
δύναμης στον
ετήσιο κύκλο
σε παιδικές
ομάδες
αθλοπαιδιών
(Κέλλης
1999).

Περίοδος προετοιμασίας Αγωνιστική περίοδος Ενεργητικές
διακοπές

Γενική ενδυνάμ.
Αντοχή στη
δύναμη

Αντοχή στην
ταχυδύναμη

Αντιδραστική
δύναμη

Μέγιστη
δύναμη
με μυϊκή
υπερτροφία

Μέγιστη
δύναμη
με ενδομυϊκό
συντονισμό

Εβδομάδες 1 2 3 4 5 έως 48 49 έως 52

λίγο πολυ πάρα πολύ



2η περίοδος Προετοιμασίας2η περίοδος Προετοιμασίας

1η περίοδος Προετοιμασίας1η περίοδος Προετοιμασίας 1η Αγωνιστική Π.1η Αγωνιστική Π.

2η Αγωνιστική Π.2η Αγωνιστική Π.

ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ
ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΑΧΥΔΥΝΑΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ

1ος ΜΑΚΡΟΚΥΚΛΟΣ

2ος ΜΑΚΡΟΚΥΚΛΟΣ

Μέγιστη
Δύναμη

Ειδική
Δύναμη

Ειδική
Δύναμη

Ειδικές
Ταχυδυναμικές

Ασκήσεις

Ειδικές
Ταχυδυναμικές

Ασκήσεις

Μέγιστη
Δύναμη

Ειδική
Δύναμη

Ειδική
Δύναμη

Ειδικές
Ταχυδυναμικές

Ασκήσεις

Ειδικές
Ταχυδυναμικές

Ασκήσεις

Ειδική
Δύναμη

Ειδικές
Ταχυδυναμικές

Ασκήσεις

Γενική
Ενδυνάμωση



Ανάπτυξη  γενικής-εδικής δύναμης και τεχνικής στον ετήσιο 
κύκλο της ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ  την περίοδο 2000 (Σπανίδης Κ.)
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Σχέση γενικής, ειδικής δύναμης και τεχνικής σε κύκλο 8 
μικρόκυκλων (Σπανίδης Κ.)
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Ανάπτυξη δύναμης σε δρομείς ταχύτητας (100-400 m) 
(Σαρασλανίδης, 2004)

Γενική 
ενδυνά-
μωση

• Γενική ενδυνάμωση: 
διατήρηση

• Μέγιστη δύναμη (βασικές 
ασκήσεις)

• Ειδική δύναμη (οπίσθιοι 
μηριαίοι, λαγονοψοΐτης, 
κίνηση χεριών, αλτικές, κ.α.)

Ειδική δύναμη (τράβηγμα 
αντίστασης)

Αγωνιστική 
περίοδος

Α
Π

Ο
Κ

Α
Τ

Α
Σ

Τ
Α

Σ
Η

Περίοδος προετοιμασίας

2 εβδ. 6 εβδ. 6 εβδ. 2-4 εβδ. 1 εβδ.

• Μέγιστη δύναμη 
• Ειδική δύναμη
• Γενική ενδυνάμωση

(τις πρώτες 10 ημέρες)
Σε αρκετούς αθλητές δεν 
εφαρμόζεται και γίνεται μόνο 
ανάπτυξη ειδικής δύναμης

Ειδική δύναμη (τράβηγμα 
αντίστασης)

Αγωνιστική περίοδος Α
Π

Ο
Κ

Α
Τ

Α
Σ

Τ
Α

Σ
Η

Περίοδος προετοιμασίας

4 εβδ. 8 εβδ. 4-6 εβδ. 2-3 εβδ.

Ειδική 
δύναμη 
(τράβ. 

αντίστ.)

3-4 εβδ. 3-5 εβδ.

1ος ΜΑΚ1ος ΜΑΚ

2ος ΜΑΚ2ος ΜΑΚ



Περιοδικότητα αντοχής



ΜικρήΧαμηλή

Ένταση

Υψηλή

Εξειδίκευση

Υψηλή

Ισχύς
Ταχύτητα

Ειδική
Προπόνηση

Βασική προπόνηση

Σχηματική παρουσίαση των τριών φάσεων
προπόνησης αθλητών αντοχής

(Hawley et al. J Sports Sci 1997)



ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ



ΒΑΣΙΚΟΣ  ΜΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ  ΜΕΣΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ  ΜΕΣΕΙΔΙΚΟΣ  ΜΕΣΕΙΔΙΚΟΣ  ΜΕΣ

Ο Ν Δ I Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ

MΑΚ 1MΑΚ 1 MΑΚ 2MΑΚ 2 MΑΚ 3MΑΚ 3 MΑΚ 4MΑΚ 4 MΑΚ 5MΑΚ 5

BB EE Α BB EE Α BB EE Α BB EE Α EE Α

Μοντέλα  επικεντρωμένων επιβαρύνσεων. Μοντέλο  ΑΜΥ
(M. Verdugo  2002. Τροποποιημένο  από  Δ. Ελ. Σούλα)



ΑΠΟΚΑ-
ΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ

ΚΥΚΛΟΣ

ΠΡΟΑΓΩΝΙΣ
ΤΙΚΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ 

ΚΥΚΛΟΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ

ΚΥΚΛΟΣ

ΕΙΣΑΓΩ-
ΓΙΚΟΣ

ΚΥΚΛΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣΝΟΕΜΒΡΙΟΣΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

1ος ΜΑΚΡΟΚΥΚΛΟΣ (χειμερινός)

2ος ΜΑΚΡΟΚΥΚΛΟΣ (θερινός)

ΑΓΩΝ.

ΚΥΚΛΟΣ

ΑΠΟΚ
ΑΤΑΣ
ΤΑΣΗ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ 
ΠΡΟΠΟΝ. 
ΚΥΚΛΟΣ

ΑΓΩΝ.

ΚΥΚΛΟΣ

ΠΡΟΑΓΩΝΙ   
ΣΤΙΚΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ 

ΚΥΚΛΟΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ

ΚΥΚΛΟΣ

ΑΥΓ. ΣΕΠΤ.ΙΟΥΛΙΟΣΙΟΥΝΙΟΣΜΑΙΟΣΑΠΡΙΛΙΟΣΜΑΡΤ.



ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ



% των ωρών
προπόνησης

ΑναλογίαΑναλογία περιεχομένων προπόνησης στην περιεχομένων προπόνησης στην 
περίοδο προετοιμασίας περίοδο προετοιμασίας (Κέλλης 1998)(Κέλλης 1998)

1ç 2ç 3ç 4ç 5ç 6ç 7ç 8ç
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20

40

60

80

100

1η 2η 8η3η 4η 5η 6η 7η

Ευκαμψία, προθέρμανσης, αποκατάσταση

Γενική-βασική αντοχή

Αγώνες και προπόνηση αθλοπαιδιών 
(ειδική δύναμη-αντοχή, ταχύτ.)

Δύναμη



ΑναλογίαΑναλογία περιεχομένων προπόνησης περιεχομένων προπόνησης 
στην αγωνιστική περίοδο στην αγωνιστική περίοδο (Κέλλης, 1998)(Κέλλης, 1998))
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100

%των ωρών
προπόνησης

20

40

60

80

100

9η έως 44η

Ευκαμψία, προθέρμανση, αποκατάσταση

Γενική-βασική αντοχή

Αγώνες και προπόνηση αθλοπαιδιών 
(ειδική αντοχή, ταχύτ.)

Δύναμη



ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ

Ετήσιος σχεδιασμός

Περίοδος προετοιμασίας



Δ
Ι
Α
Κ
Ο
Π
Ε
Σ

Δ
Ι
Α
Κ
Ο
Π
Ε
Σ

Προετοιμασία Αγωνιστική περίοδος Μεταβατική

Μεγιστοποίηση
σταθεροποίηση

Πορεία ανάπτυξης της αθλητικής
επίδοσης - απόδοσης



Κέλλης Σ., 2003

Σχηματική παρουσίαση της δυναμικής της επιβάρυνσης και 
της αθλητικής φόρμας στις αθλοπαιδιές
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Π
Ε
Σ

Δ
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Α
Κ
Ο
Π
Ε
Σ

Προετοιμασία Αγωνιστική περίοδος Μεταβατική

Δυναμική της επιβάρυνσης

Αθλητική φόρμα



1 = γενική προπόνηση (φυσική κατάσταση, τεχνική).
2 = επικεντρωμένη προπόνηση δύναμης (τεχνική, άλλες φυσ. ικαν.). 
3 = τεχνική και ειδική προπόνηση.
4 = ειδική αγωνιστική προπόνηση με τεχνική.
5 = αγωνιστική περίοδος. 
6 = αποκατάσταση.

1 2 3 4 5 6Φ

Φ = φόρμα αθλητή
Περίοδος προετοιμασίας

ΔΕ= δυναμική επιβάρυνσης

ΔΕ

Μοντέλο Werchoschanskji



ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ



ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

Στόχοι της περιόδου προετοιμασίας

•Βελτίωση της γενικής Φ.Κ. στην αρχή της περιόδου
(α’ φάση)

•Βελτίωση της ειδικής Φ.Κ. (β΄φάση)

•Εκμάθηση νέων ή επανάληψη αποκτημένων ήδη
τεχνικών δεξιοτήτων σε υψηλότερο επίπεδο.

•Εφαρμογή νέων τρόπων τακτικής συμπεριφοράς

Σύνδεση στο τέλος των παραγόντων δομής της 
επίδοσης.



• Φυσική κατάσταση
• Τεχνική
• Τακτική

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ



Στον αγωνιστικό αθλητισμό η φυσική κατάσταση με την 
ευρεία έννοια του όρου περιλαμβάνει:

Ευκινησία

Δύναμη Αντοχή Ταχύτητα Κινητικότ. Ικανότητες
συντονισμού

Φυσική κατάσταση



Στον αγωνιστικό αθλητισμό η φυσική κατάσταση 
διακρίνεται σε γενική και ειδική

Η γενική φυσική κατάσταση δε συνδέεται με
ένα άθλημα και αποτελεί τη βάση για την ειδική φυσική
κατάσταση. Στην ανάπτυξή της μέσω της προπόνησης η
αντοχή και η δύναμη είναι σε πρώτο πλάνο και
ακολουθούν η κινητικότητα με την ταχύτητα.

Η ειδική φυσική κατάσταση έχει άμεση σχέση με
τις απαιτήσεις ενός συγκεκριμένου αθλήματος ή
αγωνίσματος. Αυτό σημαίνει ότι η αξιολογική θέση των
ικανοτήτων διαφέρει από άθλημα σε άθλημα.



Φυσική κατάσταση στην καλαθοσφαίριση

• Δύναμη

• Αντοχή

• Ταχύτητα

• Κινητικότητα (ευκαμψία-διατατική ικανότητα)

Μέγιστη δύναμη
Ταχυδύναμη-Ισχύς          Αλτική δύναμη
Αντοχή δύναμης         Αντοχή ταχυδύναμης

Αερόβια
Αναερόβια (αγαλακτική-γαλακτική)
Ειδική αντοχή        Αερόβια-αναερόβια

 Άκυκλη        προσποίηση, άλματα, κ.α.
Κυκλική         δρομική ταχύτητα κ.α.



Δομή των παραγόντων επίδοσης της φυσικής κατάστασης 
στους δρόμους ταχύτητας και με εμπόδια

Αναφέρονται μαζί με την τεχνικήΣυντονιστικές ικανότητες

Γενική, ειδικήΚινητικότητα (ευκαμψία)

-Αντοχή

-Αερόβια-αναερόβια αντοχή (μικτή)

-Αναερόβια αντοχή (γενική, ειδική)

Αντοχή

-Μέγιστη δύναμη μέσω μυϊκής υπερτροφίας

-Μέγιστη δύναμη μέσω ενδομυϊκού συντονισμού

-Ταχυδύναμη

-Αντοχή στη δύναμη

-Αντοχή στην ταχυδύναμη

Δύναμη

-Ταχύτητα αντίδραση

-Ακυκλη ταχύτητα

-Επιτάχυνση

-Μέγιστη ταχύτητα
-Αντοχή στην ταχύτητα (γενική, ειδική)

Ταχύτητα

Συστατικά επίδοσης (παράγοντες)Κινητική ικανότητα



Η χρονική διάρκεια της περιόδου προετοιμασίας εξαρτάται από

Ομαδικά αθλήματα Ατομικά αθλήματα
 το αγωνιστικό επίπεδο των παικτών

(κατηγορία)
 την προπονητική ηλικία των παικτών
 την προπονητική τους κατάσταση
 τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου
 τη μορφή και το περιεχόμενο της

προπόνησης στη μεταβατική περίοδο.

 την προπονητική ηλικία των αθλητών
 την προπονητική τους κατάσταση
 τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου
 της διάρκεια της περιόδου ενεργητικής

αποκατάστασης και τη δραστηριότητα
του αθλητή κατά τη διάρκειά της.

Χρονική διάρκεια της περιόδου προετοιμασίας



Γενική περίοδος: 3-5 εβδομάδες
Ειδική περίοδος: 4-6 εβδομάδες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΕ ΟΜΑΔΙΚΑ

ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Περίοδος προετοιμασίαςΠερίοδος προετοιμασίας: : 66--10εβδ.10εβδ.
Αγωνιστική περίοδοςΑγωνιστική περίοδος: 25: 25--35 35 εβδεβδ..
Μεταβατική περίοδοςΜεταβατική περίοδος: 5: 5--12 12 εβδεβδ..

Ενεργητική αποκατάσταση: 2Ενεργητική αποκατάσταση: 2--4 εβδ.4 εβδ.



• Εξαρτάται από τον αριθμό των ΜΑΚ 
μέσα στον ετήσιο κύκλο προπόνησης.

• Σε μονή περιοδικότητα η διάρκεια 
κυμαίνεται από 20-24 ΜΙΚ.

• Σε διπλή περιοδικότητα στον 1ο ΜΑΚ 
από 13-17 ΜΙΚ και στο 2ο από 10-13 
ΜΙΚ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΑ 

ΑΘΛΗΜΑΤΑ



ΑΠΟΚΑ-
ΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ

ΚΥΚΛΟΣ

ΠΡΟΑΓΩΝΙΣ
ΤΙΚΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ 

ΚΥΚΛΟΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ

ΚΥΚΛΟΣ

ΕΙΣΑΓΩ-
ΓΙΚΟΣ

ΚΥΚΛΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣΝΟΕΜΒΡΙΟΣΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

1ος ΜΑΚΡΟΚΥΚΛΟΣ (χειμερινός)

2ος ΜΑΚΡΟΚΥΚΛΟΣ (θερινός)

ΑΓΩΝ.

ΚΥΚΛΟΣ

ΑΠΟΚ
ΑΤΑΣ
ΤΑΣΗ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ 
ΠΡΟΠΟΝ. 
ΚΥΚΛΟΣ

ΑΓΩΝ.

ΚΥΚΛΟΣ

ΠΡΟΑΓΩΝΙ   
ΣΤΙΚΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ 

ΚΥΚΛΟΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ

ΚΥΚΛΟΣ

ΑΥΓ. ΣΕΠΤ.ΙΟΥΛΙΟΣΙΟΥΝΙΟΣΜΑΙΟΣΑΠΡΙΛΙΟΣΜΑΡΤ.



ΑΘΛΗΤΗΣ: ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΗΜΟΤΣΙΟΣ
2ος ΜΑΚ 2002 – 2003:  1η Φάση προετοιμασίας

Έμφαση
ΤΑΧΥΤΗΤΑ

3μεσ

Έμφαση
ΤΑΧΥΤΗΤΑ

4μεσ

Έμφαση 
ΕΙΔΙΚΗ 

ΑΝΤΟΧΗ 
4μεσ

Έμφαση 
ΕΙΔΙΚΗ 

ΑΝΤΟΧΗ 
2μεσ

ΠΚ: 
ΚΥΠΡΟΣ

ΠΚ: 
ΚΡΗΤΗ

Α+Β 
Διασυλλογικούς

αγώνες
G.P.



Αναλογία περιεχομένων προπόνησης Αναλογία περιεχομένων προπόνησης 
στην περίοδο προετοιμασίαςστην περίοδο προετοιμασίας

% των ωρών
προπόνησης

20

40
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80

100

20

40

60

80

100

1η 2η 3η 4η 5η 6η 7η 8η

Προπονητικά περιεχόμενα καλαθοσφαίρισης
Φυσική κατάσταση έξω από το γήπεδο

(Κέλλης 1998)



Αναλογία περιεχομένων προπόνησης καλαθοσφαίρισης και φυσικής 
κατάστασης (έξω από το γήπεδο) στον ετήσιο κύκλο

ðñïðüíçóçò

*ΒΒ=Μπάσκετ, Φ.Κ.= Φυσική κατάσταση
1η 2η 3η 4η 5η 6η 7-44η 45-49η 50-52η

ΒΒ*

Φ.Κ.*

%

Εβδομ.

Κέλλης Σ., 1999

100

80

60

40

20

0



% των ωρών
προπόνησης

ΑναλογίαΑναλογία περιεχομένων προπόνησης στην περιεχομένων προπόνησης στην 
περίοδο προετοιμασίας περίοδο προετοιμασίας ((ΚέλληςΚέλλης 1998)1998)

1ç 2ç 3ç 4ç 5ç 6ç 7ç 8ç
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80

100

20
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60

80

100

1η 2η 8η3η 4η 5η 6η 7η

Ευκαμψία, προθέρμανσης, αποκατάσταση

Γενική-βασική αντοχή

Αγώνες και προπόνηση καλαθοσφαίρισης 
(ειδική αντοχή, ταχύτητα)

Δύναμη



Ποσοστιαία συμμετοχή των βασικών στόχων
προπόνησης στην πετοσφαίριση κατά την

περίοδο προετοιμασίας

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8

Γενική Φυσική κατάσταση Ειδική Φυσική Κατάσταση

Τεχνική-Τακτική Ομαδική Τακτική

Μικρόκυκλοι

(Κέλλης 1998)



*Κύκλος διάτασης βράχυνσης

1η 2η 3η 4η 5η 6η 7η 8η

Γενική 
ενδυνάμωση

Αντοχή στη 
δύναμη

*Αντοχή στην 
ταχυδύναμη

Αντιδραστική 
δύναμη

Μέγ. Δύναμη 
με μυϊκή 
υπερτροφία

Μέγ. Δύναμη 
με ενδομυϊκό 
συντονισμό

Εβδομάδες

Κέλλης Σ., 1998

Ανάπτυξη της δύναμης στην περίοδο προετοιμασίας στις 
αθλοπαιδιές



Ανάπτυξη της αερόβιας και της ειδικής Ανάπτυξη της αερόβιας και της ειδικής 
αντοχής στην καλαθοσφαίρισηαντοχής στην καλαθοσφαίριση
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προπόνησης αντοχής
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Προετοιμασία Αγωνιστική περίοδος Μεταβατική

Ειδική αντοχή (αερόβια-αναερόβια γαλακτική-αγαλακτική) (άμεσα-έμμεσα)
Αερόβια αντοχή (άμεσα)

(Κέλλης 1998)



ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

Γενική περίοδος 3Γενική περίοδος 3--5 εβδ.5 εβδ.

Ειδική περίοδος 4Ειδική περίοδος 4--6 εβδ.6 εβδ.



Συχνότητα προπονήσεων κατά την περίοδο 
προετοιμασίας/εβδομάδα σε ομάδες υψηλού 

επιπέδου (Κέλλης Σ., 2000)

1η 2η 3η 4η 5η 6η 7η Σύνολο

Μπάσκετ (1) 5 5 5 4-52 3-4 3-4 4 29-32

Μπάσκετ (2)1 3 5 5 4 5 5 4 31

Δύναμη 4 4 4 3 3 2-3 2 22-23

Φ.Κ. μέσα
στο γήπεδο

4 3-4 3-4 2 2 2 2 18-20

Αντοχή εκτός
γηπέδου

5-6 5-6 4-5 2-3 2 1 1 20-24

Αγώνες 0 0 0 1-2 2-3 3-4 3-4 9-13

1. Μπάσκετ (2): Είναι συμπληρωματική της πρώτης και δεν υπερβαίνει σε διάρκεια τα 60-
75min. Συνήθως συμπληρώνεται με ασκήσεις Φ.Κ. (τις 4 πρώτες εβδομάδες).

2. Είναι λιγότερες γιατί μετά το βασικό στάδιο προετοιμασίας δίνονται 2 ημέρες ξεκούρασης



Συχνότητα προπονήσεων κατά την 
περίοδο προετοιμασίας/εβδομάδα σε 

ομάδες με μία προπόνηση/ημέρα

1η 2η 3η 4η 5η 6η 7η Σύνολο

Μπάσκετ (1) 3 5 5 4-5 3-4 3 3 26-28

Βάρη 3 3 3 2 2 2 2 17

Φ.Κ. μέσα
στο γήπεδο

3 3 3 2 2 2 2 17

Αντοχή εκτός
γηπέδου

5 4 4 3 1 1 1 19

Αγώνες - - - 1-2 2-3 3 3 9-11

Κέλλης Σ., 2000



Ανάπτυξη μορφών δύναμης στον ετήσιο κύκλο στο επαγγελματικό μπάσκετ
(Κέλλης 1999)

Περίοδος Προετοιμασίας Αγωνιστική περίοδος
Μεταβατική

περίοδος

Ενεργητι
κές

διακοπές

Γενική
ενδυνάμωση

Αντοχή στη
δύναμη

Αντοχή στην
ταχυδύναμη

Αντιδραστική
δύναμη

Μέγιστη
δύναμη με
μυϊκή υπερτρ.

Μεγ. δυναμη
με ενδομυϊκό
συντονισμό

1 2 3 4 5 6 7 8 9 έως 46 47 έως 49 50 έως 52



Μέθοδοι ανάπτυξης αερόβιας αντοχής στην περίοδο προετοιμασίας 
(πρώτη φάση) σε ομάδα Α1

41’16η

31’207’288’ΣΥΝΟΛΟ

30’15η

5’30’14η

36’13η

5’28’12η

6’32’11η

36’10η

6’30’9η

34’8η

5’28’7η

31’6η

4’26’5η

29’4η

26’3η

30’2η

28’1η

INTERVALLΣΥΝ. ΕΝAΛΛΑΣ.ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ



Ετήσιος προγραμματισμόςΕτήσιος προγραμματισμός

Αγωνιστική περίοδοςΑγωνιστική περίοδος

Μεταβατική περίοδος

Περίοδος αποκατάστασης



ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Στόχος της αγωνιστικής περιόδου είναι η 
μεγιστοποίηση της αγωνιστικής απόδοσης 
και η σταθεροποίησή της (κυρίως ατομικά 
αθλήματα), ή η ανάπτυξή της σε υψηλό 
επίπεδο και η διατήρησή της για μεγάλο 
χρονικό διάστημα (ομαδικά παιχνίδια).



Διάρκεια της αγωνιστικήςΔιάρκεια της αγωνιστικής
περιόδουπεριόδου

Η διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου εξαρτάται από:

Ομαδικά αθλήματα Ατομικά αθλήματα
 τον αριθμό των ομάδων
 το σύστημα των αγώνων που

ακολουθείται στο πρωτάθλημα

 τη διάρκεια της αγωνιστικής
περιόδου που ορίζεται από το
καλεντάρι

 το αγωνιστικό επίπεδο του
αθλητή

 την προπονητική κατάσταση
του αθλητή



Αγωνιστική περίοδοςΑγωνιστική περίοδος

Ένταση: υψηλή.

Ποσότητα: χαμηλή.

Προπ. περιεχόμενα: ειδικές-αγωνιστικές ασκήσεις.



ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ



Κλασικά μοντέλαΚλασικά μοντέλα
((εξελιγμένα)εξελιγμένα)

Τεχνική

Ποσότητα

ΈντασηΈνταση

Περίοδος προετοιμασίας Αγωνιστική περ. Μεταβατική περ.



Ατομικό άθλημαΑτομικό άθλημα
Παράγοντες αθλητικής απόδοσης

Περίοδος προετοιμασίας Ειδική περίοδος Αγων. περίοδος

Γενική προπ. φυσικής Κατάστασης

Ειδική προπ. φυσικής Κατάστασης

Προπόνηση τεχνικής

Αγωνιστικές επιβαρύνσεις



1η περίοδος
προετοιμασίας

1η αγωνιστική 
περίοδος

2η περίοδος
προετοιμασίας

2η αγωνιστική 
περίοδος

Μεταβατ.
περίοδος

Δυναμική της απόδοσης σεΔυναμική της απόδοσης σε
ατομικά αθλήματαατομικά αθλήματα

1η 2η 3ηΚορυφώσεις



Αγωνιστική περίοδος σε ατομικάΑγωνιστική περίοδος σε ατομικά
αθλήματααθλήματα
Στόχος: Κορύφωση της επίδοσης στους αγώνες που αποτελούν
βασικοί στόχοι του αθλητή.

Η έναρξη της αγωνιστικής περιόδου εξαρτάται από:

 τον αριθμό των αγώνων που χρειάζεται ο αθλητής για να
επιτύχει την υψηλότερη επίδοση και να τη διατηρήσει

 το χρονικό διάστημα που απαιτείται μεταξύ των αγώνων
για την ανάληψη-αποκατάσταση

 το χρονικό σημείο έναρξης των προκριματικών αγώνων

 τη χρονική διάρκεια της απαιτούμενης προετοιμασίας για
τους αγώνες

 την ημερομηνία έναρξης της αγωνιστικής περιόδου.



Το καλεντάρι των αγώνων πρέπει να συμβάλλει στην Το καλεντάρι των αγώνων πρέπει να συμβάλλει στην 
ανάπτυξη της αθλητικής φόρμαςανάπτυξη της αθλητικής φόρμας, , έτσι ώστεέτσι ώστε::

 O αθλητής να μπορεί να συγκεντρωθεί σε μία ή δύο 
“κορυφώσεις”

 Oι αγώνες να οδηγούν σε βελτίωση της απόδοσης, αλλά να μην 
επενεργούν σαν υπερφόρτωση. Πρέπει να υπάρχει χρονικό 
διάστημα αποκατάστασης

 Oι αγώνες να έχουν αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας

 Oι κύριοι αγώνες να μην πέσουν στην περίοδο προετοιμασίας.

 Ο αριθμός και η συχνότητα των αγώνων εξαρτάται από την 
ατομική ικανότητα η οποία αυξάνεται όσο αυξάνει η 
προπονητική ηλικία.

 Οταν η αγωνιστική περίοδος είναι μεγάλη πρέπει να 
μεσολαβούν χρονικά διαστήματα προπόνησης.



Παράδειγμα αγωνιστικής περιόδου 1ου ΜΑΚ 
στον κλασικό αθλητισμό

Διάρκεια: περίπου 4 εβδ.

Αγώνες: προετοιμασίας 1-3, κύριοι 2-3.

Προπον. Περιεχόμενα: ειδικές-αγωνιστικές

ασκήσεις.



Παράδειγμα αγωνιστικής περιόδου 
2ου ΜΑΚ στον κλασικό αθλητισμό

Διάρκεια: περίπου 10-14 Μικ

Αγώνες: προετοιμασίας 3-6, κύριοι 3-6

Προπον. Περιεχόμενα: ειδικές-αγωνιστικές

ασκήσεις.

Ενδιάμεση προπον. Περίοδος: 3-5 Μικ



ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ



Ομαδικό άθλημαΟμαδικό άθλημα
Παράγοντες αθλητικής απόδοσης

Περίοδος προετοιμασίας Ειδική περίοδος Αγων. περίοδος

Γενική προπ. φυσικής Κατάστασης

Ειδική προπ. φυσικής Κατάστασης

Προπόνηση τεχνικής

Αγωνιστικές επιβαρύνσεις



Κέλλης Σ., 2003
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Προετοιμασία Αγωνιστική περίοδος Μεταβατική

Δυναμική της επιβάρυνσης

Αθλητική φόρμα

Σχηματική παρουσίαση της δυναμικής της επιβάρυνσης και 
της αθλητικής φόρμας στις αθλοπαιδιές



Αναλογία περιεχομένων προπόνησης Αναλογία περιεχομένων προπόνησης 
στην αγωνιστική περίοδοστην αγωνιστική περίοδο

% των ωρών
προπόνησης
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Προπονητικά περιεχόμενα καλαθοσφαίρισης
Φυσική κατάσταση έξω από το γήπεδο

9η έως 44η

(Κέλλης 1999)



Αναλογία περιεχομένων προπόνησης Αναλογία περιεχομένων προπόνησης 
στην αγωνιστική περίοδο στην αγωνιστική περίοδο (Κέλλης, 1998)(Κέλλης, 1998)
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προπόνησης

20

40

60

80

100

9η έως 44η

Ευκαμψία, προθέρμανση, αποκατάσταση

Γενική-βασική αντοχή

Αγώνες και προπόνηση καλαθοσφαίρισης 
(ειδική αντοχή, ταχύτητα)

Δύναμη
(Κέλλης 1999)



9η έως 42η 45η 46η έως 50η

Γενική 
ενδυνάμωση

Αντοχή στη 
δύναμη

*Αντοχή στην 
ταχυδύναμη

Αντιδραστική 
δύναμη

Μέγ. Δύναμη 
με μυϊκή 
υπερτροφία

Μέγ. Δύναμη 
με ενδομυϊκό 
συντονισμό

Αγωνιστική
περίοδος

Μεταβατική
περίοδος
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*Κύκλος διάτασης βράχυνσης

Εβδομάδες

Κέλλης Σ., 1998



Ανάπτυξη
μορφών
δύναμης
στον ετήσιο
κύκλο στο
παιδικό
μπάσκετ
(Κέλλης
1999).

Περίοδος προετοιμασίας Αγωνιστική περίοδος Ενεργητικές
διακοπές

Γενική ενδυνάμ.
Αντοχή στη
δύναμη

Αντοχή στην
ταχυδύναμη

Αντιδραστική
δύναμη

Μέγιστη
δύναμη
με μυϊκή
υπερτροφία

Μέγιστη
δύναμη
με ενδομυϊκό
συντονισμό

Εβδομάδες 1 2 3 4 5 έως 48 49 έως 52

λίγο πολυ πάρα πολύ



Ανάπτυξη της αερόβιας και της ειδικής Ανάπτυξη της αερόβιας και της ειδικής 
αντοχής στην καλαθοσφαίρισηαντοχής στην καλαθοσφαίριση
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προπόνησης αντοχής
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Προετοιμασία Αγωνιστική περίοδος Μεταβατική

Ειδική αντοχή (αερόβια-αναερόβια γαλακτική-αγαλακτική) (άμεσα-έμμεσα)
Αερόβια αντοχή (άμεσα)

(Κέλλης 1998)



Αγωνιστική περίοδοςΑγωνιστική περίοδος

Ο προπονητικός σχεδιασμός κατά
την αγωνιστική περίοδο επηρεάζεται
από τη συχνότητα προπονήσεων της
ομάδας ή του αθλητή.



Προπονητικοί στόχοι φυσικής κατάστασης και συχνότητας Προπονητικοί στόχοι φυσικής κατάστασης και συχνότητας 
στην εβδομαδιαία προπόνηση κατά την αγωνιστική στην εβδομαδιαία προπόνηση κατά την αγωνιστική 

περίοδο σε ομάδες με καθημερινή προπόνησηπερίοδο σε ομάδες με καθημερινή προπόνηση

Προπονητικοί στόχοι Συχνότητα/εβδομάδα

Δύναμη 2

Ταχύτητα* 2

Ταχυδύναμη* 1

Αντοχή στην ταχυδύναμη* 1

Ειδική αντοχή* 2

Αερόβια αντοχή 1

Κέλλης Σ., 2000
*Μέσα από καλαθοσφαιρική προπόνηση



Παράδειγμα εβδομαδιαίου σχεδιασμού προπόνησης κατά την Παράδειγμα εβδομαδιαίου σχεδιασμού προπόνησης κατά την 
αγωνιστική περίοδο για ομάδα υψηλού επιπέδου που κάνει δύο αγωνιστική περίοδο για ομάδα υψηλού επιπέδου που κάνει δύο 
προπονήσεις ημερησίως (ένα παιχνίδι/εβδομάδα) προπονήσεις ημερησίως (ένα παιχνίδι/εβδομάδα) (Κέλλης Σ., 2000)(Κέλλης Σ., 2000)

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή

Π
Δύναμη
Αερόβια

αντοχή


Μπάσκετ


Δύναμη


Ταχυδύναμη
Μπάσκετ


Ρεπό - Ρεπό

Α Μπάσκετ
Ταχύτητα
Μπάσκετ

Αντοχή στην
ταχυδύναμη

Ειδική αντοχή


Μπάσκετ


Μπάσκετ

Ειδική αντοχή


Ταχύτητα
Μπάσκετ


Αγώνας


Ρεπό

Ε 3-4 4-5 3-4 4-5 2-3 5 -

Π=πρωί, Α= απόγευμα, Ε=ημερήσια προπονητική επιβάρυνση

•Η δύναμη και η αερόβια αντοχή γίνονται (όχι πάντοτε) εκτός γηπέδου μπάσκετ.
•Η ταχυδύναμη γίνεται στο γήπεδο του μπάσκετ με ειδικές ασκήσεις.
•Η ταχύτητα, η αντοχή στην ταχυδύναμη και η ειδική αντοχή γίνονται στο γήπεδο 
μέσα από την προπόνηση του μπάσκετ με ειδική έμφαση στον κάθε στόχο 
ξεχωριστά.



Παράδειγμα εβδομαδιαίου σχεδιασμού προπόνησης κατά την Παράδειγμα εβδομαδιαίου σχεδιασμού προπόνησης κατά την 
αγωνιστική περίοδο για ομάδα υψηλού επιπέδου που κάνει δύο αγωνιστική περίοδο για ομάδα υψηλού επιπέδου που κάνει δύο 
προπονήσεις ημερησίως (δύο παιχνίδια/εβδομάδα) προπονήσεις ημερησίως (δύο παιχνίδια/εβδομάδα) (Κέλλης Σ., 2000)(Κέλλης Σ., 2000)

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή

Π
 Δύναμη
 Μπάσκετ  Μπάσκετ (1)  Μπάσκετ

(προαιρετικά)
 Ρεπό

 (Προαιρετικά
δύναμη)

 Ρεπό -  Ρεπό

Α  Μπάσκετ  Μπάσκετ (2)  Αγώνας  Μπάσκετ  Ταχύτητα
 Μπάσκετ

 Αγώνας  Μπάσκε
τ

Ε 4 3 5 3-4 3 5 3

Π=πρωί, Α= απόγευμα, Ε=ημερήσια προπονητική επιβάρυνση

1: Όταν το παιχνίδι την Τετάρτη είναι στο εξωτερικό αύτή η προπόνηση χάνεται 
και πιθανά και η προπόνηση της Πέμπτης.
2: Όταν το παιχνίδι την Τετάρτη είναι στο εσωτερικό αλλά εκτός έδρας αυτή η 
προπόνηση χάνεται



Παράδειγμα εβδομαδιαίου σχεδιασμού προπόνησης κατά την Παράδειγμα εβδομαδιαίου σχεδιασμού προπόνησης κατά την 
αγωνιστική περίοδο για ομάδα υψηλού επιπέδου που κάνει μία αγωνιστική περίοδο για ομάδα υψηλού επιπέδου που κάνει μία 

προπόνηση ημερησίως προπόνηση ημερησίως (Κέλλης Σ., 2000)(Κέλλης Σ., 2000)

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή

Α Μπάσκετ
Δύναμη

Ταχύτητα
Μπάσκετ

Αντοχή στην
ταχυδύναμη

Ειδική αντοχή


Μπάσκετ
Δύναμη


Ταχυδύναμη
Μπάσκετ




Ταχύτητα
Μπάσκετ


Αγώνας


 Ρεπό

Ε 3-4 4-5 3-4 4-5 2-3 5 -

Α= απόγευμα, Ε=ημερήσια προπονητική επιβάρυνση

• Η δύναμη γίνεται εκτός γηπέδου μπάσκετ. Μπορεί να γίνεται και πριν την 
προπόνηση μπάσκετ.
•Η ταχυδύναμη, η αντοχή στην ταχυδύναμη, η ταχύτητα και η ειδική αντοχή 
γίνονται στο γήπεδο μέσα από την προπόνηση του μπάσκετ με ειδική έμφαση 
στον κάθε στόχο ξεχωριστά.



ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Σε δύο προπονήσεις την εβδομάδα ασκήσεις αιφνιδιασμού με φουλ ένταση για 10-15min.

Τοποθετούνται στην αρχή της προπόνησης μετά την προθέρμανση. Ασκήσεις αιφνιδιασμού:
Ασκήσεις 3/0, 3/2, 2/1. Πλάγιο αιφνιδιασμό.

ΤΑΧΥΔΥΝΑΜΗ

Σε ομάδες που κάνουν καθημερινά προπονήσεις μια φορά την εβδομάδα (κατά
προτίμηση την Πέμπτη) γίνεται προπόνηση με κύριο στόχο την ταχυδύναμη. Οι ασκήσεις
είναι μπασκετικές και στις περισσότερες χρησιμοποιείται μπάλα.

Διάρκεια άσκησης: 10 - 12΄΄

Αριθμός ασκήσεων: 4 – 5

Επαναλήψεις/άσκηση: 4 – 5

Διάλειμμα/επανάληψη: 30΄΄ - 1΄

Διάλειμμα/άσκηση: 3΄(ελ. βολές)

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΔΥΝΑΜΗ

Σύνολο αλμάτων: 120 – 130

Συνολική διάρκεια προπόνησης: 1΄– 1:15΄

Ένταση εκτέλεσης των ασκήσεων: 100%

Σε ομάδες που κάνουν προπόνηση μια φορά την εβδομάδα η ταχυδύναμη δουλεύεται
ως εξής: στο πρώτο μισό του κύριου μέρους της προπόνησης 30-40 άλματα με διάφορες
ασκήσεις-κινήσεις του μπάσκετ.

Παράδειγμα προγραμμάτων ταχύτητας, ταχυδύναμης και Παράδειγμα προγραμμάτων ταχύτητας, ταχυδύναμης και 
αντοχής στην ταχυδύναμη κατά την αγωνιστική περίοδο αντοχής στην ταχυδύναμη κατά την αγωνιστική περίοδο 

(μέσα στο γήπεδο)(μέσα στο γήπεδο)

Κέλλης Σ., 2000Κέλλης Σ., 2000



Παράδειγμα προγραμμάτων ειδικής αντοχή και αερόβιας Παράδειγμα προγραμμάτων ειδικής αντοχή και αερόβιας 
αντοχής κατά την αγωνιστική περίοδοαντοχής κατά την αγωνιστική περίοδο

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΔΥΝΑΜΗ

Στο τέλος μιας προπόνησης (κατά προτίμηση Τρίτη) αλτικές ασκήσεις του μπάσκετ για
αντοχή στην αλτική δύναμη. Συνολικά 50-70 άλματα σε σετ των 10-15 επαναλήψεων και
διάλειμμα 1΄.

ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ

1/1, 2/2, 3/3, 4/4, 5/5 και ειδικές ασκήσεις (βλέπε εικόνα που ακολουθεί). Η προπόνηση ειδικής
αντοχής γίνεται στο τέλος της προπόνησης.

ασκήσεις 2-5

σετ/άσκηση 1-3

διάρκεια άσκησης 15΄΄-25΄΄

διάλειμμα/σετ 1:2 έως 1:4

διάλειμμα/άσκηση 2΄(ελεύθερες βολές)

ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΝΤΟΧΗ

Στο τέλος μιας προπόνησης την εβδομάδα (κατά προτίμηση Δευτέρα) συνεχόμενο τρέξιμο σε
χόρτο διάρκειας 30΄.

0-10´ 25-26 σφ/10´´

11-20´ 26-27 σφ/10´´

21-30´ 28-30 σφ/10´´ Κέλλης Σ., 2000



Παράδειγμα προγραμμάτων δύναμης κατά την αγωνιστική Παράδειγμα προγραμμάτων δύναμης κατά την αγωνιστική 
περίοδο περίοδο (τα προγράμματα Α και Β δουλεύονται εναλλάξ)(τα προγράμματα Α και Β δουλεύονται εναλλάξ)

Ασκήσεις Σετ Επαν. Διάλ. /σετ
1. Πρόσθιοι μηριαίοι (leg extension) 1 3 10 8 1’-2’

2. Οπίσθιοι μηριαίοι (leg curl) 1 3 10 8 1’-2’

3. Γαστροκνήμιοι σε μηχάνημα 2 2 10 8 1’-2’

4. Πλάγιες άρσεις αλτήρων από εδραία θέση 1 2 1 10 8 6 1’-2’

5. Aρσεις μπάρας στο σαγόνι από όρθια θέση (κωπηλατική) 1 2 1 10 8 6 1’-2’

6. Εκτάσεις τρικεφάλων από όρθια θέση με τροχαλία 1 2 1 10 8 6 1’-2’

7. Εκτάσεις τρικεφάλων με μπάρα σε οριζόντιο πάγκο (pull-

over)

1 2 1 10 8 6 1’-2’

8. Βυθίσεις 20-25συνολικά 1’-2’

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α΄

Κέλλης Σ., 2000



Ασκήσεις Σετ Επαν. Διάλ. /σετ
1. Πιέσεις ποδιών στο μηχάνημα (Leg press) 1 3 10 8 1’-2’

2. Οπίσθιοι μηριαίοι (leg curl) 1 3 10 8 1’-2’

3. Ανεβάσματα σε πλινθίο ή πάγκο εναλλάξ (το πόδι να

σχηματίζει γωνία 90 μοιρών)

1 3 10 8 1’-2’

4. Πιέσεις στήθους από οριζόντιο πάγκο με αλτήρες ή μπάρα

(πάγκος)

1 2 1 10 8 6 1’-2’

5. Εκτάσεις αλτήρων σε επικλινή πάγκο 1 2 1 10 8 6 1’-2’

6. Κωπηλατική με αλτήρες στον πάγκο 1 2 1 10 8 6 1’-2’

7. Έλξεις σε μονόζυγο με 1η  λαβή 20-25συνολικά 1’-2’

8. Κάμψεις δικεφάλων 1 2 1 10 8 6 1’-2’

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄

Παράδειγμα προγραμμάτων δύναμης κατά την αγωνιστική Παράδειγμα προγραμμάτων δύναμης κατά την αγωνιστική 
περίοδο περίοδο (τα προγράμματα Α και Β δουλεύονται εναλλάξ)(τα προγράμματα Α και Β δουλεύονται εναλλάξ)

Κέλλης Σ., 2000



ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
(Ομαδικά αθλήματα)(Ομαδικά αθλήματα)



ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Η διάρκειά της εξαρτάται από τη διάρκεια της
αγωνιστικής περιόδου. Κυμαίνεται από 4-8 εβδομάδες.

Στόχοι

1. Βελτίωση της ατομικής τεχνικής.

2. Βελτίωση “αδυναμιών” της φυσικής κατάστασης σε
ατομικό επίπεδο.

3. Διατήρηση υψηλού επιπέδου φυσικής κατάστασης
(γενικής και ειδικής).



Μεταβατική περίοδοςΜεταβατική περίοδος

Ένταση: μέτρια - χαμηλή.

Ποσότητα: υψηλή.

Προπ. Περιεχόμενα: γενικές - ειδικές ασκήσεις.



Αναλογία περιεχομένων προπόνησης στη Αναλογία περιεχομένων προπόνησης στη 
μεταβατική περίοδομεταβατική περίοδο

% των ωρών
προπόνησης

20

40

60

80

100

20

40

60

80

100

45η 46η έως 50η 51η-52η

Προπονητικά περιεχόμενα καλαθοσφαίρισης
Φυσική κατάσταση έξω από το γήπεδο
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Κέλλης Σ., 1999



Παράδειγμα σχεδιασμού προπόνησης κατά τη Παράδειγμα σχεδιασμού προπόνησης κατά τη 
μεταβατική περίοδομεταβατική περίοδο

Εβδομάδες 1 2 3 4 5 6 Σύνολο

Δύναμη 3 4 4 4 4 3 22

Αντοχή 2 2 2 3 3 2 14

Μπάσκετ 4 4 4 4 4 3 23

Συχνότητα προπονήσεων/εβδομάδα στη δύναμη, αντοχή, μπάσκετ

Συνολικά 5-6 προπονήσεις/εβδομάδα



ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

u Οι ομάδες αλλάζουν συχνά προπονητές ή 
δεν έχουν καθόλου προπονητές.

u Οι παίκτες αδιαφορούν ή αδυνατούν να 
συμμετέχουν (εργασία, εξετάσεις).

u Οι προπονητές αποφεύγουν, 
ενδεχομένως, να προγραμματίσουν την 
προπόνηση των παικτών τους.



ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Είναι ο συνδετικός κρίκος από τον ένα ΜΑΚ στον
άλλο.

Η διάρκειά της κυμαίνεται από 2-4 εβδομάδες.

Σκοπός: Σημαντική και ψυχική ξεκούραση των 
αθλητών με κινητικές, αθλητικές δραστηριότητες 

(σπορ κ.α.)



ΜεσόκυκλοιΜεσόκυκλοι--ΜικρόκυκλοιΜικρόκυκλοι



Μακροχρόνιος προγραμματισμόςΜακροχρόνιος προγραμματισμός

Ετήσιος προγραμματισμός (Μακρόκυκλος)Ετήσιος προγραμματισμός (Μακρόκυκλος)

ΜεσόκυκλοιΜεσόκυκλοι

ΜικρόκυκλοιΜικρόκυκλοι

Προπονητική μονάδαΠροπονητική μονάδα



ΜΕΣΟΚΥΚΛΟΙΜΕΣΟΚΥΚΛΟΙ
Είναι μια μορφή κατάταξης των ΜΙΚΕίναι μια μορφή κατάταξης των ΜΙΚ..

Συνήθως Συνήθως 22--6 6 ΜΙΚ σχηματίζουν έναν ΜΕΣΜΙΚ σχηματίζουν έναν ΜΕΣ..

ΣτόχοςΣτόχος των ΜΕΣ είναι η καλύτερη ρύθμιση των ΜΕΣ είναι η καλύτερη ρύθμιση 
της προπονητικής επιβάρυνσης και κυρίως η της προπονητικής επιβάρυνσης και κυρίως η 
καλύτερη εφαρμογή της αρχής της καλύτερη εφαρμογή της αρχής της 
επιβάρυνσηςεπιβάρυνσης--αποκατάστασηςαποκατάστασης..



Αγωνιστικός
κύκλος

Κύκλος
ενεργητικής

αποκατάστασης

Προαγωνιστικός
κύκλος

Εισαγωγικός
κύκλος

Ειδικός
κύκλος

Βασικός
κύκλος

2-4 ΜΙΚ

3-6 ΜΙΚ

3-6 ΜΙΚ

1-3 ΜΙΚ

1-2 ΜΙΚ

3-6 ΜΙΚ

1ος ΜΑΚ

(έξι κύκλοι)

Παράδειγμα 
δόμησης ετήσιου 
προγραμματι-
σμού με διπλή 
αγωνιστική 
περίοδο σε 
ατομικά 
αθλήματα (π.χ. 
στίβος) (Κέλλης/

/Σαρασλανίδης 
1995)



Ενδιάμεσος
κύκλος

3-4 ΜΙΚ

Κύκλος
ενεργητικής

αποκατάστασης

2-4 ΜΙΚ

Βασικός
κύκλος

4-6 ΜΙΚ

Αγωνιστικός
κύκλος Ι

3-5 ΜΙΚ

Προαγωνιστικός
κύκλος

2-4 ΜΙΚ

Ειδικός
κύκλος

4-6 ΜΙΚ

2ος ΜΑΚ

(επτά κύκλοι)

Αγωνιστικός
κύκλος ΙΙ

3-5 ΜΙΚ



Μεσόκυκλοι περιόδουΜεσόκυκλοι περιόδου
προετοιμασίαςπροετοιμασίας

1.1.ΕισαγωγικόςΕισαγωγικός

 ΤοποθέτησηΤοποθέτηση: : αρχή της Παρχή της Π..ΠΠ..

 ΔιάρκειαΔιάρκεια: 15: 15--30 30 ημέρες ή ημέρες ή 22--4 4 ΜΙΚΜΙΚ..

 ΣτόχοςΣτόχος: : επίτευξη προηγούμενου επίτευξη προηγούμενου 
επιπέδου Φεπιπέδου Φ..ΚΚ..

 ΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά: : μεγάλη ποσότηταμεγάλη ποσότητα, , 
χαμηλή έντασηχαμηλή ένταση..



2. 2. Γενικός βασικόςΓενικός βασικός

 ΔιάρκειαΔιάρκεια: : προχωρημένοι προχωρημένοι 44--6 6 ΜΙΚΜΙΚ, , αρχάριοι αρχάριοι 33--4 4 
ΜΙΚΜΙΚ..

 ΣτόχοςΣτόχος: : ανάπτυξη του επιπέδου των γενικών ανάπτυξη του επιπέδου των γενικών 
βάσεων των καθοριστικών παραγόντων βάσεων των καθοριστικών παραγόντων 
απόδοσης της Φαπόδοσης της Φ..ΚΚ. (. (κύριακύρια), ), της τεχνικής και της τεχνικής και 
λιγότερο της τακτικήςλιγότερο της τακτικής..

 ΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά: : αύξηση της ποσότηταςαύξηση της ποσότητας..

 Στους αρχάριους και σε αθλητές μικρής ηλικίαςΣτους αρχάριους και σε αθλητές μικρής ηλικίας, , 
επαναλαμβάνεται μέχρι και επαναλαμβάνεται μέχρι και 3 3 φορές για τη φορές για τη 
σταθεροποίηση των γενικών βάσεωνσταθεροποίηση των γενικών βάσεων. . Στην Στην 
περίπτωση αυτή έχουμε απλό περιοδισμόπερίπτωση αυτή έχουμε απλό περιοδισμό..

Μεσόκυκλοι περιόδουΜεσόκυκλοι περιόδου
προετοιμασίαςπροετοιμασίας



33.. ΒασικόςΒασικός ειδικόςειδικός
 ΔιάρκειαΔιάρκεια: : προχωρημένοι προχωρημένοι 44--5 5 ΜΙΚΜΙΚ, , 

αρχάριοι αρχάριοι 3 3 ΜΙΚΜΙΚ..

 ΣτόχοςΣτόχος:: ανάπτυξηανάπτυξη ειδικώνειδικών ικανοτήτωνικανοτήτων..

 ΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά:: μεγάλημεγάλη αύξησηαύξηση τηςτης
έντασηςέντασης μεμε διατήρησηδιατήρηση τηςτης ποσότηταςποσότητας σεσε
υψηλάυψηλά επίπεδαεπίπεδα..

Μεσόκυκλοι περιόδουΜεσόκυκλοι περιόδου
προετοιμασίαςπροετοιμασίας



Μεσόκυκλοι περιόδουΜεσόκυκλοι περιόδου
προετοιμασίαςπροετοιμασίας

4. Εμφάνισης και ελέγχου
 Διάρκεια: προχωρημένοι 3-4 ΜΙΚ, 

αρχάριοι 2-3 ΜΙΚ.
 Στόχος: σταθεροποίηση των ειδικών 

ικανοτήτων.
 Χαρακτηριστικά: ουσιαστικά αποτελεί 

επανάληψη του προηγούμενου ΜΕΣ με 
σχετική μείωση της ποσότητας λόγω των 
τεστ ή των αγώνων ελέγχου  
προετοιμασίας. 



Μεσόκυκλοι αγωνιστικήςΜεσόκυκλοι αγωνιστικής
περιόδουπεριόδου

1.1.ΠροαγωνιστικόςΠροαγωνιστικός
 Ειδική προετοιμασία για τον ή τους Ειδική προετοιμασία για τον ή τους 

αγώνες που θα ακολουθήσουναγώνες που θα ακολουθήσουν..

 Προσαρμόζεται η προπόνηση στις Προσαρμόζεται η προπόνηση στις 
απαιτήσεις του αγώνααπαιτήσεις του αγώνα..

 Σταθεροποίηση των ειδικών Σταθεροποίηση των ειδικών 
παραγόντων απόδοσηςπαραγόντων απόδοσης..

 Ένταση υψηλή αντίστοιχη του αγώναΈνταση υψηλή αντίστοιχη του αγώνα..



2.2.ΑγωνιστικόςΑγωνιστικός

 Βασικός τύπος της αγωνιστικής Βασικός τύπος της αγωνιστικής 
περιόδουπεριόδου..

 Αγωνιστικές επιβαρύνσειςΑγωνιστικές επιβαρύνσεις, , ένταση ένταση 
υψηλήυψηλή..

 Επεξεργασία σταθερών και Επεξεργασία σταθερών και 
διαφοροποιημένων τακτικών στοιχείων διαφοροποιημένων τακτικών στοιχείων 
σε αγωνιστικές συνθήκεςσε αγωνιστικές συνθήκες..

 Μεγάλη σημασία στην επιτάχυνση των Μεγάλη σημασία στην επιτάχυνση των 
διαδικασιών αποκατάστασηςδιαδικασιών αποκατάστασης..

Μεσόκυκλοι αγωνιστικήςΜεσόκυκλοι αγωνιστικής
περιόδουπεριόδου



3. 3. ΠροπονητικόςΠροπονητικός

Παραπέρα δόμηση των παραγόντων Παραπέρα δόμηση των παραγόντων 
επίδοσηςεπίδοσης--απόδοσης μετά από μια απόδοσης μετά από μια 
σειρά αγώνωνσειρά αγώνων..

ΔιόρθωσηΔιόρθωση, , βελτίωση αδυναμιώνβελτίωση αδυναμιών..

Ειδικές ασκήσεις για τη βελτίωση Ειδικές ασκήσεις για τη βελτίωση 
ξεχωριστών παραγόντων επίδοσηςξεχωριστών παραγόντων επίδοσης..

Έμφαση στην ποσότητα και κατά Έμφαση στην ποσότητα και κατά 
δεύτερο λόγο στην έντασηδεύτερο λόγο στην ένταση..

Μεσόκυκλοι αγωνιστικήςΜεσόκυκλοι αγωνιστικής
περιόδουπεριόδου



ΜικρόκυκλοςΜικρόκυκλος



ΜικρόκυκλοςΜικρόκυκλος

Αποτελεί το μικρότερο διάστημα 
προπόνησης ενός μακρόκυκλου και 

διαρκεί από 2-3 ημέρες έως 7-14 ημέρες. 
Συνήθως είναι ταυτόσημος με μία 

εβδομάδα.



Βασικό γνώρισμα τουΒασικό γνώρισμα του
μικρόκυκλουμικρόκυκλου

είναι η εφαρμογή της αρχής είναι η εφαρμογή της αρχής 
επιβάρυνσης και επιβάρυνσης και 
αποκατάστασηςαποκατάστασης



Αρχή της επιβάρυνσης και Αρχή της επιβάρυνσης και 
αποκατάστασηςαποκατάστασης--ανάληψηςανάληψης

ήή
Αρχή της ευνοϊκότερης δυνατής Αρχή της ευνοϊκότερης δυνατής 
εναλλαγής της επιβάρυνσης και εναλλαγής της επιβάρυνσης και 
της αποκατάστασηςτης αποκατάστασης--ανάληψηςανάληψης



Αρχή της επιβάρυνσης και αποκατάστασηςΑρχή της επιβάρυνσης και αποκατάστασης--ανάληψηςανάληψης

Η προπόνηση οδηγεί σε κατανάλωση των 
ενεργειακών αποθεμάτων του οργανισμού και 
συνεπώς σε μείωση της ικανότητας απόδοσης.

Οι παρατηρούμενες εξ‘ αιτίας αυτού του γεγονότος 
διαδικασίες κόπωσης προκαλούν και διαδικασίες 
αποκατάστασης.

Οι διαδικασίες αποκατάστασης δε μένουν στο αρχικό 
επίπεδο με την έναρξη της επιβάρυνσης, αλλά 
προχωρούν και πέρα απ‘ αυτό (υπερσυμψηφισμός).



ΠροσαρμογήΠροσαρμογή Καμπύλη επίδοσηςΚαμπύλη επίδοσης

ΥπερσυμψηφισμόςΕρέθισμα

Κόπωση

Αποκατάσταση

I II III IV

Συμψηφισμός

Επαναφορά

Ομοιόσταση



ΥπερσυμψηφισμόςΥπερσυμψηφισμός &&
ΠρογραμματισμόςΠρογραμματισμός

Χρονική διάρκεια προσαρμογής
Χρονική διάρκεια αποκατάστασης ?



 Επαρκή φαινόμενα κόπωσης προϋποθέτουν μια επαρκώς σε Επαρκή φαινόμενα κόπωσης προϋποθέτουν μια επαρκώς σε 
ένταση και ποσότητα προπόνησηένταση και ποσότητα προπόνηση..

 Η αποκατάσταση του οργανισμού και ο επιθυμητός Η αποκατάσταση του οργανισμού και ο επιθυμητός 
υπερσυμψηφισμός απαιτούν να επιδιωχτεί η ευνοϊκότερη υπερσυμψηφισμός απαιτούν να επιδιωχτεί η ευνοϊκότερη 
δυνατή εναλλαγή της επιβάρυνσης με την αποκατάστασηδυνατή εναλλαγή της επιβάρυνσης με την αποκατάσταση. . 
Μετά από μία αποτελεσματική προπονητική μονάδα είναι Μετά από μία αποτελεσματική προπονητική μονάδα είναι 
αναγκαίος ένας ορισμένος χρόνος αποκατάστασηςαναγκαίος ένας ορισμένος χρόνος αποκατάστασης, , για να για να 
μπορεί να διεξαχθεί στη συνέχεια μια νέα παρόμοια μπορεί να διεξαχθεί στη συνέχεια μια νέα παρόμοια 
προπονητική μονάδαπροπονητική μονάδα..

 Η ανασύνθεση των ενεργειακών αποθεμάτων που Η ανασύνθεση των ενεργειακών αποθεμάτων που 
καταναλώνονται στην προπόνησηκαταναλώνονται στην προπόνηση, , επιτελείται σε διαφορετικό επιτελείται σε διαφορετικό 
χρόνο χρόνο ((ετεροχρονισμός της αποκατάστασηςετεροχρονισμός της αποκατάστασης), ), και προϋποθέτει και προϋποθέτει 
παραλλαγές στα περιεχόμενα και στις μεθόδους προπόνησηςπαραλλαγές στα περιεχόμενα και στις μεθόδους προπόνησης, , 
κυρίως στην ποσότητα και την έντασηκυρίως στην ποσότητα και την ένταση, , τόσο μέσα στην Πτόσο μέσα στην Π..ΜΜ., ., 
όσο και μέσα στους ΜΙΚόσο και μέσα στους ΜΙΚ, , ΜΕΣΜΕΣ, , και ΜΑΚκαι ΜΑΚ..

Αρχή της επιβάρυνσης καιΑρχή της επιβάρυνσης και
αποκατάστασηςαποκατάστασης--ανάληψηςανάληψης



1. Τη συνολική επιβάρυνση μιας Π.Μ. που είναι απόρροια 
των προπονητικών περιεχομένων (κύρια)

2. Την προπονητική κατάσταση του αθλητή

3. Την προπονητική ηλικία του αθλητή

4. Τη διατροφή

5. Ενδογενείς, εξωγενείς παράγοντες

6. Το άθλημα

7. Το επίπεδο υγείας του αθλητή

Το μέγεθος της κόπωσης και επομένως ο 
απαιτούμενος χρόνος για ανάληψη-αποκατάσταση 
εξαρτάται από:

Αρχή της επιβάρυνσης και αποκατάστασηςΑρχή της επιβάρυνσης και αποκατάστασης--ανάληψηςανάληψης



Μορφές αποκατάστασης
1. Τρέχουσα αποκατάσταση:

ΕπιτελείταιΕπιτελείται ταυτόχροναταυτόχρονα μεμε τηντην προπονητικήπροπονητική επιβάρυνσηεπιβάρυνση

2. Σχεδόν πλήρης αποκατάσταση:

ΕπιτελείταιΕπιτελείται σεσε περισσότερεςπερισσότερες απόαπό μίαμία ώρεςώρες μετάμετά τηντην
προπόνησηπροπόνηση

3. Πλήρης αποκατάσταση:

ΕπιτελείταιΕπιτελείται μετάμετά απόαπό πολλέςπολλές ώρεςώρες ήή 2424ωραωρα απόαπό τοτο τέλοςτέλος
τηςτης προπόνησηςπροπόνησης

Αρχή της επιβάρυνσης και αποκατάστασηςΑρχή της επιβάρυνσης και αποκατάστασης--ανάληψηςανάληψης



Πλήρη αποκατάστασηΠλήρη αποκατάσταση
εφαρμόζουμεεφαρμόζουμε::

1. Στην προπόνηση νευρομυϊκού συντονισμού1. Στην προπόνηση νευρομυϊκού συντονισμού, , 
στην εκμάθηση τεχνικήςστην εκμάθηση τεχνικής, , στην εκμάθηση στην εκμάθηση 
τακτικήςτακτικής..

2. Στην προπόνηση δύναμης2. Στην προπόνηση δύναμης: : ταχυδύναμηταχυδύναμη--
εκρηκτική δύναμηεκρηκτική δύναμη, , μέγιστη δύναμημέγιστη δύναμη..

3. Στην προπόνηση ταχύτητας3. Στην προπόνηση ταχύτητας, , χρόνου χρόνου 
αντίδρασηςαντίδρασης..

4. 4. Πριν από τους αγώνες.Πριν από τους αγώνες.



Σχεδόν πλήρη αποκατάστασηΣχεδόν πλήρη αποκατάσταση
εφαρμόζουμεεφαρμόζουμε::

1. Στην αντοχή1. Στην αντοχή: : αερόβιααερόβια, , αναερόβιααναερόβια, , 
αντοχή ταχύτηταςαντοχή ταχύτητας, , βασική και ειδική βασική και ειδική 
αντοχήαντοχή, , αντοχή στη δύναμηαντοχή στη δύναμη..

2. Στην εξάσκηση της θέλησης2. Στην εξάσκηση της θέλησης: : 
καρτερικότητακαρτερικότητα, , επιμονήεπιμονή, , υπομονή κυπομονή κ..αα..



Τρόποι αποκατάστασηςΤρόποι αποκατάστασης

Ενεργητική αποκατάστασηΕνεργητική αποκατάσταση: : είναι η επιταχυνόμενη είναι η επιταχυνόμενη 
επανάκαμψη της λειτουργικής ικανότητας του επανάκαμψη της λειτουργικής ικανότητας του 
οργανισμούοργανισμού, , μέσω αθλητικών δραστηριοτήτωνμέσω αθλητικών δραστηριοτήτων, , μετά μετά 
από μια προπονητική επιβάρυνσηαπό μια προπονητική επιβάρυνση

Παθητική αποκατάστασηΠαθητική αποκατάσταση: : είναι η επαναφορά του είναι η επαναφορά του 
οργανισμού στο αρχικό επίπεδο της λειτουργικής οργανισμού στο αρχικό επίπεδο της λειτουργικής 
του ικανότητας μετά από μια προπονητική του ικανότητας μετά από μια προπονητική 
επιβάρυνσηεπιβάρυνση, , με σχετικά απόλυτη ηρεμία ή με τη με σχετικά απόλυτη ηρεμία ή με τη 
χρησιμοποίηση άλλων μέσων όπως φυσιοθεραπείαχρησιμοποίηση άλλων μέσων όπως φυσιοθεραπεία, , 
σάουνα κσάουνα κ..αα..



Επιτάχυνση διαδικασιώνΕπιτάχυνση διαδικασιών
αποκατάστασηςαποκατάστασης

1. 1. ΠροπονητικάΠροπονητικά, , παιδαγωγικά μέτρα αποκατάστασηςπαιδαγωγικά μέτρα αποκατάστασης

αα.. ΑρχήΑρχή τηςτης κυματοειδούςκυματοειδούς επιβάρυνσηςεπιβάρυνσης:: ΠΠ..ΜΜ,, ΜΙΚΜΙΚ,, ΜΕΣΜΕΣ,, ΜΑΚΜΑΚ..

ββ.. ΠοικιλίαΠοικιλία στηνστην προπόνησηπροπόνηση

γγ.. ΤρόποςΤρόπος ζωήςζωής

22.. ΙατροβιολογικάΙατροβιολογικά μέτραμέτρα αποκατάστασηςαποκατάστασης

αα.. ΔιατροφήΔιατροφή

ββ.. ΦάρμακαΦάρμακα

γγ.. ΦυσιοθεραπευτικάΦυσιοθεραπευτικά μέσαμέσα

33.. ΨυχολογικάΨυχολογικά μέτραμέτρα αποκατάστασηςαποκατάστασης

αα.. ΑυτογενήςΑυτογενής προπόνησηπροπόνηση

ββ.. ΧαλαρωτικέςΧαλαρωτικές ασκήσειςασκήσεις,, jogajoga

γγ.. ΣωστόςΣωστός ύπνοςύπνος

δδ.. ΑλλαγήΑλλαγή περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος



Βασικό γνώρισμα του ΜικρόκυκλουΒασικό γνώρισμα του Μικρόκυκλου
είναι η εφαρμογή της αρχής επιβάρυνσης και είναι η εφαρμογή της αρχής επιβάρυνσης και 

αποκατάστασης με προγραμματισμένη εναλλαγή τουςαποκατάστασης με προγραμματισμένη εναλλαγή τους..
Μέσω αυτής της εναλλαγής επιτυγχάνεταιΜέσω αυτής της εναλλαγής επιτυγχάνεται::

Η οριακή επίκαιρη επιβάρυνση του αθλητή.

Η καλύτερη δυνατή υλοποίηση των στόχων της 
τεχνικής, τακτικής και φυσικής κατάστασης.

Η επιτάχυνση της διαδικασίας ανάληψης και 
επανασύνθεσης μετά από έντονη προπόνηση ή αγώνα.

Η προετοιμασία του αθλητή να είναι τέτοια ώστε την 
ημέρα του αγώνα να είναι στην καλύτερη αγωνιστική 
κατάσταση.

Η δραστική μείωση της μονοτονίας και της ψυχικής 
κούρασης που οφείλεται στην υψηλή συχνότητα της 
προπόνησης.



Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του 
Μικρόκυκλου ΙΜικρόκυκλου Ι

► Η δομή της επιβάρυνσης σε σχέση με την ποσότητα 
και την ένταση αλλάζει μέσα στον ΜΙΚ. Π.χ. ΠΜ με 
υψηλή ποσότητα με μεσαία ένταση ακολουθεί ΠΜ με 
μέγιστη ποσότητα και υπομέγιστη ένταση, κ.λ.π.).

► Η επιβάρυνση μεταξύ προπονητικών ημερών αλλάζει 
με την έννοια της επιβάρυνσης και της σχετικής 
ανάληψης. Η σχέση αυτή διαφοροποιείται ανάλογα με 
τη δεκτικότητα του αθλητή.



Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του 
Μικρόκυκλου ΙΙΜικρόκυκλου ΙΙ

► Οι ΠΜ έχουν διαφορετικούς στόχους και συνεπώς 
διαφορετικό περιεχόμενο και μεθόδους.

► Ένας ΜΙΚ διατηρείται για τόσο χρονικό διάστημα, όσο 
είναι αναγκαίο για την υλοποίηση των στόχων του 
ΜΕΣ ή του ΜΑΚ.

► Σχεδιασμένη εναλλαγή των βασικών στόχων από ΠΜ 
σε ΠΜ (π.χ. εναλλαγή τεχνικοτακτικών στόχων με 
αντίστοιχους της ΦΚ).



Δυναμική της επιβάρυνσηςΔυναμική της επιβάρυνσης

Δυναμική επιβάρυνσης = ένταση Δυναμική επιβάρυνσης = ένταση 
επιβάρυνσης ;επιβάρυνσης ;

Δυναμική επιβάρυνσης = ένταση Δυναμική επιβάρυνσης = ένταση ––
ποσότητα ποσότητα –– πυκνότητα πυκνότητα –– συχνότητα συχνότητα 
προπόνησης.προπόνησης.

ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΒΑΣΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ
Σε ποιο βαθμό μπορεί να προσδιοριστεί 
ποιοτικά και ποσοτικά η δυναμική της 

επιβάρυνσης και γενικότερα 
η προπονητική επιβάρυνση;



Βαθμίδες επιβάρυνσηςΒαθμίδες επιβάρυνσης
►► 1η1η--2η 2η βαθμίδα βαθμίδα ((ενεργητική ανάληψηενεργητική ανάληψη)):: Ελεύθερη, 

ευχάριστη, χαλαρή, αρκετές φορές με παιγνιώδη μορφή. 
Χαλάρωση σωματική και πνευματική.
Όρεξη και ύπνος: κανονικά μέχρι πολύ καλά.

►► 3η 3η βαθμίδα βαθμίδα ((μεσαία επιβάρυνσημεσαία επιβάρυνση)):: Προπόνηση με χαμηλή 
επιβάρυνση στο καρδιοκυκλοφορικό και νευρικό σύστημα. Η 
κούραση μετά την προπόνηση είναι μικρή. 
Όρεξη και ύπνος: κανονικά μέχρι πολύ καλά.

►► 4η 4η βαθμίδα βαθμίδα ((υπομέγιστη επιβάρυνσηυπομέγιστη επιβάρυνση)):: Προπόνηση με 
έντονη επιβάρυνση (υπομέγιστη) στο καρδιοκυκλοφορικό και 
νευρικό σύστημα. Η κούραση γίνεται αισθητή και κατά τη 
διάρκεια της προπόνησης. 
Ανάγκη ξεκούρασης και ύπνου μετά την προπόνηση.

►► 5η 5η βαθμίδα βαθμίδα ((μέγιστημέγιστη--οριακή επιβάρυνσηοριακή επιβάρυνση)):: Προπόνηση με 
πολύ υψηλή επιβάρυνση στο καρδιοκυκλοφορικό σύστημα και 
το νευρομυϊκό μηχανισμό. Η κούραση εμφανίζεται σε έντονο 
βαθμό και κατά τη διάρκεια της προπόνησης. 
Μετά την προπόνηση, έντονη επιθυμία για ξεκούραση και ύπνο.



Αρχές δόμησης του ΜΙΚ ΙΑρχές δόμησης του ΜΙΚ Ι

 Σε ΜΙΚ με καθημερινή προπόνηση δεν τίθενται 
πάνω από δύο ΠΜ της 5ης βαθμίδας. Αυτές πρέπει 
να απέχουν τουλάχιστον 48 ώρες μεταξύ τους.

 Οι ΜΙΚ της ΠΠ χαρακτηρίζονται συνήθως από δύο 
επί μέρους κύκλους επιβάρυνσης. Οι ΠΜ της 5ης 
βαθμίδας τίθενται στο τέλος των επιμέρους φάσεων.

 Δε χρησιμοποιούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα 
ΠΜ 1ης και 2ης βαθμίδας γιατί δεν επιφέρουν 
κανένα προπονητικό αποτέλεσμα.

 Η εκμάθηση καινούργιων στοιχείων τεχνικής, 
τακτικής και ταχύτητας, ταχυδύναμης 
τοποθετούνται στην 1η και 2η ΠΜ των επιμέρους 
φάσεων του ΜΙΚ.



 ΠΜ για βελτίωση της αναερόβιας αντοχής (ιδίως 
της ειδικής) αξιολογούνται με μέγιστο βαθμό 
επιβάρυνσης. Για το λόγο αυτό τοποθετούνται 
στο τέλος των επιμέρους κύκλων του ΜΙΚ με 
ελάχιστο βαθμό επιβάρυνσης.

 Στην αγωνιστική περίοδο οι ΜΙΚ ανάλογα με το 
άθλημα, τη μορφή και τις απαιτήσεις των αγώνων 
έχουν διαφορετική δόμηση.

 Στη μεταβατική περίοδο ή στην περίοδο 
ενεργητικής αποκατάστασης η δόμηση των ΜΙΚ 
έχουν δευτερεύοντα ρόλο.

Αρχές δόμησης του ΜΙΚ ΙΙΑρχές δόμησης του ΜΙΚ ΙΙ



Δόμηση μικρόκυκλου (ΜΙΚ)
της περιόδου προετοιμασίας

1ο Παράδειγμα

1

2

3

4

5

ΔΕ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ
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ς



1

2

3

4

5

ΔΕ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ

Δόμηση μικρόκυκλου (ΜΙΚ)
της περιόδου προετοιμασίας

2ο Παράδειγμα

Β
α
θ
μ
ί
δ
ε
ς

ε
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ι
β
ά
ρ
υ
ν
σ
η
ς



Δόμηση μικρόκυκλου (ΜΙΚ)
της περιόδου προετοιμασίας

3ο Παράδειγμα

1

2

3

4

5

ΔΕ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ

Β
α
θ
μ
ί
δ
ε
ς

ε
π
ι
β
ά
ρ
υ
ν
σ
η
ς



1

2

3

4

5

ΔΕ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ

Δόμηση μικρόκυκλου (ΜΙΚ)
της αγωνιστικής περιόδου

1o Παράδειγμα

Α
Γ
Ω
Ν
Α
Σ

Β
α
θ
μ
ί
δ
ε
ς

ε
π
ι
β
ά
ρ
υ
ν
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ς
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5

ΔΕ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ

Δόμηση μικρόκυκλου (ΜΙΚ)
της αγωνιστικής περιόδου

2o Παράδειγμα

Α
Γ
Ω
Ν
Α
Σ

Β
α
θ
μ
ί
δ
ε
ς

ε
π
ι
β
ά
ρ
υ
ν
σ
η
ς



Ομάδα μεΟμάδα με καθημερινή προπόνηση καθημερινή προπόνηση 
και αγώνα την Κυριακήκαι αγώνα την Κυριακή

ΔευτέραΔευτέρα ΤρίτηΤρίτη ΤετάρτηΤετάρτη ΠέμπτηΠέμπτη ΠαρασκευήΠαρασκευή ΣάββατοΣάββατο

Ρεπό Υψηλή 
ένταση

Πιο 
υψηλή 
ένταση

Ατομική 
τεχνική 
τακτική

Πολύ 
υψηλή 
ένταση

Ατομική 
τεχνική 
τακτική



Δομή ΜΙΚ αγωνιστικής περιόδουΔομή ΜΙΚ αγωνιστικής περιόδου

Α Β
Π.Μ. Επιβάρυνση Π.Μ. Επιβάρυνση

Κυριακή 1 50% ρεπό -
Δευτέρα 1 70-80% 1 80-90%
Τρίτη 2 100% 2 100%
Τετάρτη 1 70-80% 1 70-80%
Πέμπτη 2 90-95% 2 90-95%
Παρασκευή 1 60% 1 60%

Παράδειγμα εβδομαδιαίου προγράμματος προπόνησης 
στην καλαθοσφαίριση με επίσημο αγώνα το Σάββατο:



Η κατανομή  και το περιεχόμενο των ΠΗ κατανομή  και το περιεχόμενο των Π..ΜΜ. . μιας  μιας  
ομάδαςομάδας, , που δεν κάνει πρωταθλητισμό και που δεν κάνει πρωταθλητισμό και 

αγωνίζεται τις Κυριακέςαγωνίζεται τις Κυριακές

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο

ρεπό

Υψηλή 
επιβάρυνση
Φυσική 
κατάσταση
Ατομική 
τεχνική

ρεπό

Χαμηλότερη 
επιβάρυνση
Φυσική 
κατάσταση
Μερική 
τακτική
Ατομική 
τεχνική

ρεπό

Ατομική 
τεχνική
Τακτική 
(προετοιμασία 
για τον αγώνα)



1

2

3

4

5

ΔΕ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ

Δόμηση μικρόκυκλου (ΜΙΚ)
καλαθοσφαίρησης της αγωνιστικής περιόδου

με 3 Π.Μ. την εβδομάδα και έναν αγώνα
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Σ
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η
ς



ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 2ου ΜΙΚΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 2ου ΜΙΚ
(ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ)(ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ)

7 Π.Μ/ΕΒΔ. (ΚΕΛΛΗΣ Σ. 1996)7 Π.Μ/ΕΒΔ. (ΚΕΛΛΗΣ Σ. 1996)
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ΠΙΣΙΝΑ*

ΑΝΤΟΧΗ

ΔΥΝΑΜΗ

ΟΜ-ΤΑ

ΤΕ-ΤΑ

ΕΥΚΑΜ.

ΠΡΟΘΕΡ.

ΛΕΠΤΑ

ΗΜΕΡΕΣ

ΔΥΝ: ΑΔ, ΜΔ με ΜΥ  ΑΝΤ.:ΑΕΡΟΒΙΑ ΚΥΡΙΑ ΕΞΩ ΑΠΌ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ
ΠΡΟΘ.: Η ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΘ. ΠΕΡΝΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ 
*:ΠΙΣΙΝΑ ή ΔΙΝΟΛΟΥΤΡΟ ή ΣΑΟΥΝΑ



Παράδειγμα πετοσφαίρισηςΠαράδειγμα πετοσφαίρισης
ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 12ου ΜΙΚΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 12ου ΜΙΚ

1 ΑΓΩΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ 5 Π.Μ 1 ΑΓΩΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ 5 Π.Μ (ΚΕΛΛΗΣ Σ. 1996)(ΚΕΛΛΗΣ Σ. 1996)
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ΑΓΩΝΑΣ
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ΔΥΝΑΜΗ

ΟΜ-ΤΑ

ΤΕ-ΤΑ

ΠΡΟΘΕΡ.

ΛΕΠΤΑ

ΗΜΕΡΕΣ
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* ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ  ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΛΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ (15-20 ΛΕΠΤΑ)



Προπονητικοί στόχοι φυσικής κατάστασης και συχνότητας Προπονητικοί στόχοι φυσικής κατάστασης και συχνότητας 
στην εβδομαδιαία προπόνηση κατά την αγωνιστική περίοδο στην εβδομαδιαία προπόνηση κατά την αγωνιστική περίοδο 

σε ομάδες με καθημερινή προπόνησησε ομάδες με καθημερινή προπόνηση

Προπονητικοί στόχοι Συχνότητα/εβδομάδα

Δύναμη 2

Ταχύτητα* 2

Ταχυδύναμη* 1

Αντοχή στην ταχυδύναμη* 1

Ειδική αντοχή* 2

Αερόβια αντοχή 1

Κέλλης Σ., 2000
*Μέσα από καλαθοσφαιρική προπόνηση



Παράδειγμα εβδομαδιαίου σχεδιασμού προπόνησης κατά την Παράδειγμα εβδομαδιαίου σχεδιασμού προπόνησης κατά την 
αγωνιστική περίοδο για ομάδα υψηλού επιπέδου που κάνει δύο αγωνιστική περίοδο για ομάδα υψηλού επιπέδου που κάνει δύο 
προπονήσεις ημερησίως (ένα παιχνίδι/εβδομάδα) προπονήσεις ημερησίως (ένα παιχνίδι/εβδομάδα) (Κέλλης Σ., 2000)(Κέλλης Σ., 2000)

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή

Π
Δύναμη
Αερόβια

αντοχή


Μπάσκετ


Δύναμη


Ταχυδύναμη
Μπάσκετ


Ρεπό - Ρεπό

Α Μπάσκετ
Ταχύτητα
Μπάσκετ

Αντοχή στην
ταχυδύναμη

Ειδική αντοχή


Μπάσκετ


Μπάσκετ

Ειδική αντοχή


Ταχύτητα
Μπάσκετ


Αγώνας


Ρεπό

Ε 3-4 4-5 3-4 4-5 2-3 5 -

Π = πρωί, Α = απόγευμα, Ε = ημερήσια προπονητική επιβάρυνση

• Η δύναμη και η αερόβια αντοχή γίνονται (όχι πάντοτε) εκτός γηπέδου μπάσκετ.
• Η ταχυδύναμη γίνεται στο γήπεδο του μπάσκετ με ειδικές ασκήσεις.
• Η ταχύτητα, η αντοχή στην ταχυδύναμη και η ειδική αντοχή γίνονται στο γήπεδο 

μέσα από την προπόνηση του μπάσκετ με ειδική έμφαση στον κάθε στόχο 
ξεχωριστά.



Παράδειγμα εβδομαδιαίου σχεδιασμού προπόνησης κατά την Παράδειγμα εβδομαδιαίου σχεδιασμού προπόνησης κατά την 
αγωνιστική περίοδο για ομάδα υψηλού επιπέδου που κάνει δύο αγωνιστική περίοδο για ομάδα υψηλού επιπέδου που κάνει δύο 
προπονήσεις ημερησίως (δύο παιχνίδια/εβδομάδα) προπονήσεις ημερησίως (δύο παιχνίδια/εβδομάδα) (Κέλλης Σ., 2000)(Κέλλης Σ., 2000)

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή

Π
 Δύναμη
 Μπάσκετ  Μπάσκετ (1)  Μπάσκετ

(προαιρετικά)
 Ρεπό

 (Προαιρετικά
δύναμη)

 Ρεπό -  Ρεπό

Α  Μπάσκετ  Μπάσκετ (2)  Αγώνας  Μπάσκετ  Ταχύτητα
 Μπάσκετ

 Αγώνας  Μπάσκε
τ

Ε 4 3 5 3-4 3 5 3

Π = πρωί, Α = απόγευμα, Ε = ημερήσια προπονητική επιβάρυνση

1: Όταν το παιχνίδι την Τετάρτη είναι στο εξωτερικό αύτή η προπόνηση χάνεται 
και πιθανά και η προπόνηση της Πέμπτης.

2: Όταν το παιχνίδι την Τετάρτη είναι στο εσωτερικό αλλά εκτός έδρας αυτή η 
προπόνηση χάνεται



Παράδειγμα εβδομαδιαίου σχεδιασμού προπόνησης κατά την Παράδειγμα εβδομαδιαίου σχεδιασμού προπόνησης κατά την 
αγωνιστική περίοδο για ομάδα υψηλού επιπέδου που κάνει μία αγωνιστική περίοδο για ομάδα υψηλού επιπέδου που κάνει μία 

προπόνηση ημερησίως προπόνηση ημερησίως (Κέλλης Σ., 2000)(Κέλλης Σ., 2000)

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή

Α Μπάσκετ
Δύναμη

Ταχύτητα
Μπάσκετ

Αντοχή στην
ταχυδύναμη

Ειδική αντοχή


Μπάσκετ
Δύναμη


Ταχυδύναμη
Μπάσκετ




Ταχύτητα
Μπάσκετ


Αγώνας


 Ρεπό

Ε 3-4 4-5 3-4 4-5 2-3 5 -

Α = απόγευμα, Ε = ημερήσια προπονητική επιβάρυνση

• Η δύναμη γίνεται εκτός γηπέδου μπάσκετ. Μπορεί να γίνεται και πριν 
την προπόνηση μπάσκετ.

• Η ταχυδύναμη, η αντοχή στην ταχυδύναμη, η ταχύτητα και η ειδική 
αντοχή γίνονται στο γήπεδο μέσα από την προπόνηση του μπάσκετ 
με ειδική έμφαση στον κάθε στόχο ξεχωριστά.



Παράδειγμα εβδομαδιαίου σχεδιασμού προπόνησης κατά την 
περίοδο προετοιμασίας (2η εβδομάδα) σε ερασιτεχνική ομάδα

με 6 προπονήσεις/εβδομάδα

ΠΕΤΟΣΦΑΙ
ΡΙΣΗ

ΔΥΝΑΜΗ 
(ΒΑΡΗ)

Φ.Κ (ΣΤΟ 
ΓΗΠΕΔΟ)

ΑΝΤΟΧΗ
(ΕΚΤΟΣ 

ΓΗΠΕΔΟΥ)

ΔΥΝΑΜΙΚΗ 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ + + + 4

ΤΡΙΤΗ + + 4

ΤΕΤΑΡΤΗ + + + 4-5

ΠΕΜΠΤΗ + + 3

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ + + 4

ΣΑΒΒΑΤΟ + + + 5

ΚΥΡΙΑΚΗ ΡΕΠΟ

(πισίνα – μπάνιο)



Παράδειγμα εβδομαδιαίου σχεδιασμού προπόνησης κατά την 
περίοδο προετοιμασίας (2η εβδομάδα) σε ερασιτεχνική ομάδα

με 5 προπονήσεις/εβδομάδα

ΠΕΤΟΣΦΑΙ
ΡΙΣΗ

ΔΥΝΑΜΗ 
(ΒΑΡΗ)

ΦΚ (ΣΤΟ 
ΓΗΠΕΔΟ)

ΑΝΤΟΧΗ
(ΕΚΤΟΣ 

ΓΗΠΕΔΟΥ
)

ΔΥΝΑΜΙΚΗ 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ + + + 4

ΤΡΙΤΗ + + 4

ΤΕΤΑΡΤΗ + + + 4-5

ΠΕΜΠΤΗ ΡΕΠΟ -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ + + 4

ΣΑΒΒΑΤΟ + + + 5

ΚΥΡΙΑΚΗ ΡΕΠΟ

(πισίνα – μπάνιο)

-



Παράδειγμα εβδομαδιαίου σχεδιασμού προπόνησης κατά την 
αγωνιστική περίοδο σε ερασιτεχνική ομάδα που κάνει 4 

προπονήσεις/εβδομάδα και έναν αγώνα

ΠΕΤΟΣΦΑΙ
ΡΙΣΗ

ΔΥΝΑΜΗ 
(ΒΑΡΗ)

Φ.Κ. (ΣΤΟ 
ΓΗΠΕΔΟ)

ΑΝΤΟΧΗ
(ΕΚΤΟΣ 

ΓΗΠΕΔΟΥ)

ΔΥΝΑΜΙΚΗ 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΡΕΠΟ -

ΤΡΙΤΗ + + (+); 4

ΤΕΤΑΡΤΗ + + + 4-5

ΠΕΜΠΤΗ ΡΕΠΟ -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ + + 4

ΣΑΒΒΑΤΟ + 3

ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΩΝΑΣ 5

Κέλλης Σ., 2006



Παράδειγμα εβδομαδιαίου σχεδιασμού προπόνησης κατά την 
αγωνιστική περίοδο σε ερασιτεχνική ομάδα που κάνει 3 

προπονήσεις/εβδομάδα και έναν αγώνα

ΠΕΤΟΣΦΑΙ
ΡΙΣΗ

ΔΥΝΑΜΗ 
(ΒΑΡΗ)

Φ.Κ. (ΣΤΟ 
ΓΗΠΕΔΟ)

ΑΝΤΟΧΗ
(ΕΚΤΟΣ 

ΓΗΠΕΔΟΥ)

ΔΥΝΑΜΙΚΗ 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΡΕΠΟ -

ΤΡΙΤΗ + 4

ΤΕΤΑΡΤΗ ΡΕΠΟ -

ΠΕΜΠΤΗ + 4-5

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (+); (3-4)

ΣΑΒΒΑΤΟ + 3

ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΩΝΑΣ 5

Κέλλης Σ., 2007



Πρώτη φάση προετοιμασίας σε επαγγελματικές ομάδεςΠρώτη φάση προετοιμασίας σε επαγγελματικές ομάδες
ΠρωίΠρωί ΑπόγευμαΑπόγευμα

11ος ος 

ΜΜ

ΙΙ

ΚΚ

ΔευτέραΔευτέρα Βασική αντοχήΒασική αντοχή Βασική αντοχή με τεχνικήΒασική αντοχή με τεχνική--τακτικήτακτική

ΤρίτηΤρίτη Αντοχή στη δύναμηΑντοχή στη δύναμη Βασική αντοχή με και χωρίς μπάλαΒασική αντοχή με και χωρίς μπάλα

ΤετάρτηΤετάρτη Βασική Βασική αντοχήαντοχή Βασική αντοχή με τεχνικήΒασική αντοχή με τεχνική--τακτικήτακτική

ΠέμπτηΠέμπτη Πεζοπορία (στο δάσος)Πεζοπορία (στο δάσος) Τακτική (υποομάδων)Τακτική (υποομάδων)

ΠαρασκευήΠαρασκευή Αντοχή στη δύναμηΑντοχή στη δύναμη Βασική αντοχή με τεχνικήΒασική αντοχή με τεχνική--τακτικήτακτική

ΣάββατοΣάββατο Μέγιστη δύναμηΜέγιστη δύναμη ((σχετ. μυϊκή υπερτ.)σχετ. μυϊκή υπερτ.) Τακτική (υποομάδων, ομαδική)Τακτική (υποομάδων, ομαδική)

ΚυριακήΚυριακή Ξεκούραση, πισίναΞεκούραση, πισίνα Ενεργητική αποκατάστασηΕνεργητική αποκατάσταση

22ος ος 

ΜΜ

ΙΙ

ΚΚ

ΔευτέραΔευτέρα Βασική αντοχήΒασική αντοχή Τακτική (υποομάδων, ομαδική)Τακτική (υποομάδων, ομαδική)

ΤρίτηΤρίτη Μέγιστη δύναμηΜέγιστη δύναμη Βασική αντοχήΒασική αντοχή

ΤετάρτηΤετάρτη Βασική αντοχήΒασική αντοχή Τακτική, βασική αντοχήΤακτική, βασική αντοχή

ΠέμπτηΠέμπτη Μέγιστη δύναμη Μέγιστη δύναμη ((σχετ. μυϊκή υπερτ.)σχετ. μυϊκή υπερτ.) Βασική αντοχή σε σταθμούςΒασική αντοχή σε σταθμούς

ΠαρασκευήΠαρασκευή Βασική αντοχήΒασική αντοχή Τακτική (υποομάδων, ομαδική)Τακτική (υποομάδων, ομαδική)

ΣάββατοΣάββατο Τακτική (βασικές αρχές παιχνιδιού)Τακτική (βασικές αρχές παιχνιδιού) Τακτική (βασικές αρχές παιχνιδιού)Τακτική (βασικές αρχές παιχνιδιού)

ΚυριακήΚυριακή Οικογενειακό παιχνίδιΟικογενειακό παιχνίδι



Δεύτερη φάση προετοιμασίας σε επαγγελματικές ομάδεςΔεύτερη φάση προετοιμασίας σε επαγγελματικές ομάδες
ΠρωίΠρωί ΑπόγευμαΑπόγευμα

33ος ος 

ΜΜ

ΙΙ

ΚΚ

ΔευτέραΔευτέρα Ενεργητική αποκατάστασηΕνεργητική αποκατάσταση Βασική αντοχή με και χωρίς Βασική αντοχή με και χωρίς 
μπάλαμπάλα

ΤρίτηΤρίτη Ειδική αντοχή (Ειδική αντοχή (Fartlek, Fartlek, παιχνίδια)παιχνίδια) Τακτική (υποομάδων)Τακτική (υποομάδων)

ΤετάρτηΤετάρτη Μέγιστη δύναμη Μέγιστη δύναμη ((σχετ. μυϊκή υπερτ.)σχετ. μυϊκή υπερτ.) Τακτική, βασική αντοχήΤακτική, βασική αντοχή

ΠέμπτηΠέμπτη Βασική αντοχή σε σταθμούςΒασική αντοχή σε σταθμούς Ταχύτητα Ταχύτητα –– ταχυδύναμη. τακτικήταχυδύναμη. τακτική

ΠαρασκευήΠαρασκευή Ειδική αντοχή (Ειδική αντοχή (Fartlek, Fartlek, παιχνίδια)παιχνίδια) Τακτική (υποομάδων, ομαδική)Τακτική (υποομάδων, ομαδική)

ΣάββατοΣάββατο Ταχύτητα Ταχύτητα –– ταχυδύναμηταχυδύναμη Τακτική (γενική, ειδική)Τακτική (γενική, ειδική)

ΚυριακήΚυριακή Φιλικό παιχνίδιΦιλικό παιχνίδι

44ος ος 

ΜΜ

ΙΙ

ΚΚ

ΔευτέραΔευτέρα Ενεργ. Αποκατάσταση, βασική αντοχήΕνεργ. Αποκατάσταση, βασική αντοχή Τακτική (διόρθωση λαθών)Τακτική (διόρθωση λαθών)

ΤρίτηΤρίτη Μέγιστη δύναμη Μέγιστη δύναμη ((σχετ. μυϊκή υπερτ.)σχετ. μυϊκή υπερτ.) Ειδική αντοχή (Ειδική αντοχή (Fartlek, Fartlek, παιχνίδια)παιχνίδια)

ΤετάρτηΤετάρτη Φιλικό παιχνίδιΦιλικό παιχνίδι

ΠέμπτηΠέμπτη Ενεργ. Αποκατάσταση, βασική αντοχήΕνεργ. Αποκατάσταση, βασική αντοχή Τακτική (διόρθωση λαθών)Τακτική (διόρθωση λαθών)

ΠαρασκευήΠαρασκευή Ταχύτητα Ταχύτητα –– ταχυδύναμηταχυδύναμη Τακτική (γενική, ειδική)Τακτική (γενική, ειδική)

ΣάββατοΣάββατο Βασική αντοχή με και χωρίς μπάλαΒασική αντοχή με και χωρίς μπάλα

ΚυριακήΚυριακή Φιλικό παιχνίδιΦιλικό παιχνίδι



Τρίτη φάση προετοιμασίας σε επαγγελματικές ομάδεςΤρίτη φάση προετοιμασίας σε επαγγελματικές ομάδες

ΠρωίΠρωί ΑπόγευμαΑπόγευμα

55ος ος 

ΜΜ

ΙΙ

ΚΚ

ΔευτέραΔευτέρα Ενεργητική αποκατάστασηΕνεργητική αποκατάσταση Βασική αντοχή με και χωρίς μπάλαΒασική αντοχή με και χωρίς μπάλα

ΤρίτηΤρίτη Μέγιστη δύναμη, ταχυδύναμηΜέγιστη δύναμη, ταχυδύναμη Ειδική αντοχή (Ειδική αντοχή (Fartlek, Fartlek, παιχνίδια)παιχνίδια)

ΤετάρτηΤετάρτη Φιλικό παιχνίδιΦιλικό παιχνίδι

ΠέμπτηΠέμπτη Ενεργ. αποκατάσταση, βασική αντοχήΕνεργ. αποκατάσταση, βασική αντοχή Τακτική (διόρθωση λαθών)Τακτική (διόρθωση λαθών)

ΠαρασκευήΠαρασκευή Ταχύτητα Ταχύτητα –– ταχυδύναμηταχυδύναμη Τακτική (γενική, ειδική)Τακτική (γενική, ειδική)

ΣάββατοΣάββατο Τακτική, στημένες φάσειςΤακτική, στημένες φάσεις

ΚυριακήΚυριακή Φιλικό παιχνίδιΦιλικό παιχνίδι

66ος ος 

ΜΜ

ΙΙ

ΚΚ

ΔευτέραΔευτέρα Ενεργητική αποκατάσταση Ενεργητική αποκατάσταση Βασική αντοχή με και χωρίς μπάλαΒασική αντοχή με και χωρίς μπάλα

ΤρίτηΤρίτη Μέγιστη δύναμη (κόλουρη πυραμίδα)Μέγιστη δύναμη (κόλουρη πυραμίδα) Ειδική αντοχή (Ειδική αντοχή (Fartlek, Fartlek, παιχνίδια)παιχνίδια)

ΤετάρτηΤετάρτη

ΠέμπτηΠέμπτη Ταχύτητα Ταχύτητα –– ταχυδύναμηταχυδύναμη Οικογενειακό παιχνίδι (2Χ40’)Οικογενειακό παιχνίδι (2Χ40’)

ΠαρασκευήΠαρασκευή Ταχύτητα (αντιδράσεις), τακτικήΤαχύτητα (αντιδράσεις), τακτική

ΣάββατοΣάββατο Ενεργ. αποκατάσταση, στημένες Ενεργ. αποκατάσταση, στημένες 
φάσειςφάσεις

ΚυριακήΚυριακή 11οο παιχνίδι πρωταθλήματοςπαιχνίδι πρωταθλήματος



Πρώτη φάση προετοιμασίας σε ερασιτεχνικές ομάδεςΠρώτη φάση προετοιμασίας σε ερασιτεχνικές ομάδες

11ος ος ΜΙΚΜΙΚ 22ος ος ΜΙΚΜΙΚ

ΔευτέραΔευτέρα Βασική αντοχήΒασική αντοχή Τακτική, βασική αντοχήΤακτική, βασική αντοχή

ΤρίτηΤρίτη Αντοχή στη δύναμη, βασική Αντοχή στη δύναμη, βασική 
αντοχήαντοχή

Αντοχή στη δύναμη, βασική Αντοχή στη δύναμη, βασική 
αντοχήαντοχή

ΤετάρτηΤετάρτη Τακτική, βασική αντοχήΤακτική, βασική αντοχή Τακτική, βασική αντοχήΤακτική, βασική αντοχή

ΠέμπτηΠέμπτη Αντοχή στη δύναμη, βασική Αντοχή στη δύναμη, βασική 
αντοχήαντοχή

Αντοχή στη δύναμη, βασική Αντοχή στη δύναμη, βασική 
αντοχήαντοχή

ΠαρασκευήΠαρασκευή Τακτική, βασική αντοχήΤακτική, βασική αντοχή Τακτική (υποομάδων, ομαδική)Τακτική (υποομάδων, ομαδική)

ΣάββατοΣάββατο Τακτική, αντοχή στη δύναμηΤακτική, αντοχή στη δύναμη Τακτική (στημένες φάσεις)Τακτική (στημένες φάσεις)

ΚυριακήΚυριακή Οικογενειακό παιχνίδιΟικογενειακό παιχνίδι



Δεύτερη φάση προετοιμασίας σε ερασιτεχνικές ομάδεςΔεύτερη φάση προετοιμασίας σε ερασιτεχνικές ομάδες

33ος ος ΜΙΚΜΙΚ 44ος ος ΜΙΚΜΙΚ

ΔευτέραΔευτέρα Ενεργ. Αποκατάσταση, βασική Ενεργ. Αποκατάσταση, βασική 
αντοχήαντοχή

Ενεργ. Αποκατάσταση, βασική Ενεργ. Αποκατάσταση, βασική 
αντοχήαντοχή

ΤρίτηΤρίτη Αντοχή στη δύναμη, ειδική Αντοχή στη δύναμη, ειδική 
αντοχήαντοχή

Αντοχή στη δύναμη, ειδική Αντοχή στη δύναμη, ειδική 
αντοχήαντοχή

ΤετάρτηΤετάρτη ΤαχύτηταΤαχύτητα--ταχυδύναμη, τακτικήταχυδύναμη, τακτική ΤαχύτηταΤαχύτητα--ταχυδύναμη, τακτικήταχυδύναμη, τακτική

ΠέμπτηΠέμπτη

ΠαρασκευήΠαρασκευή Ταχύτητα, τακτικήΤαχύτητα, τακτική ΤαχύτηταΤαχύτητα--ταχυδύναμη, τακτικήταχυδύναμη, τακτική

ΣάββατοΣάββατο Τακτική, στημένες φάσειςΤακτική, στημένες φάσεις Τακτική, στημένες φάσειςΤακτική, στημένες φάσεις

ΚυριακήΚυριακή Φιλικό παιχνίδιΦιλικό παιχνίδι Φιλικό παιχνίδιΦιλικό παιχνίδι



Τρίτη φάση προετοιμασίας σε ερασιτεχνικές ομάδεςΤρίτη φάση προετοιμασίας σε ερασιτεχνικές ομάδες

55ος ος ΜΙΚΜΙΚ 66ος ος ΜΙΚΜΙΚ

ΔευτέραΔευτέρα Ενεργ. Αποκατάσταση, βασική Ενεργ. Αποκατάσταση, βασική 
αντοχήαντοχή

Ενεργ. Αποκατάσταση, βασική Ενεργ. Αποκατάσταση, βασική 
αντοχήαντοχή

ΤρίτηΤρίτη Αντοχή στη δύναμη, ειδική Αντοχή στη δύναμη, ειδική 
αντοχήαντοχή

Αντοχή στη δύναμη, ειδική Αντοχή στη δύναμη, ειδική 
αντοχήαντοχή

ΤετάρτηΤετάρτη

ΠέμπτηΠέμπτη ΤαχύτηταΤαχύτητα--ταχυδύναμη, τακτικήταχυδύναμη, τακτική Ταχύτητα, παιχνίδι 11:11Ταχύτητα, παιχνίδι 11:11

ΠαρασκευήΠαρασκευή Ταχύτητα, τακτικήΤαχύτητα, τακτική ΤαχύτηταΤαχύτητα--ταχυδύναμη, τακτικήταχυδύναμη, τακτική

ΣάββατοΣάββατο

ΚυριακήΚυριακή Φιλικό παιχνίδιΦιλικό παιχνίδι 11οο παιχνίδι πρωταθλήματοςπαιχνίδι πρωταθλήματος



Δόμηση ΜΙΚ με έναν αγώνα σε επαγγελματικές ομάδεςΔόμηση ΜΙΚ με έναν αγώνα σε επαγγελματικές ομάδες

ΔΔ ΤΤ ΤΤ ΠΠ ΠΠ ΣΣ ΚΚ

ΠΠ

ΡΡ

ΩΩ

ΙΙ

ΕνεργητικήΕνεργητική

αποκατάστααποκατάστα--
σηση

ΜέγιστηΜέγιστη

δύναμηδύναμη

ΤαχύτηταΤαχύτητα

ταχυδύναμηταχυδύναμη

ΤακτικήΤακτική

(φάουλ,(φάουλ,

κόρνερ κόρνερ 
κ.λ.π.)κ.λ.π.)

ΕπιβάρυνσηΕπιβάρυνση

(δυναμική)(δυναμική)

22--33 33--44 44--55 22--33

ΔιάρκειαΔιάρκεια 60’60’--70’70’ 60’60’--70’70’ 60’60’--70’70’ 60’60’--70’70’

ΑΑ

ΠΠ

ΟΟ

ΓΓ

ΕΕ

ΥΥ

ΜΜ

ΑΑ

ΒασικήΒασική

αντοχήαντοχή

ΕιδικήΕιδική

αντοχήαντοχή

((FartleFartleκ,κ,

Παιχνίδια)Παιχνίδια)

ΔιόρθωσηΔιόρθωση

λαθώνλαθών

ΒαλετίωσηΒαλετίωση

τεχνικοτεχνικο--τακτικώντακτικών

στοιχείωνστοιχείων

ΟικογενειακόΟικογενειακό

παιχνίδιπαιχνίδι

(2Χ40’)(2Χ40’)

ΤαχύτηταΤαχύτητα

αντίδρασης,αντίδρασης,

ΤακτικήΤακτική

(γενική,(γενική,

ειδική)ειδική) ΑγώναςΑγώνας

ΕπιβάρυνσηΕπιβάρυνση

(δυναμική)(δυναμική)

33 33--44 44 55 33--44 55

ΔιάρκειαΔιάρκεια 60’60’ 7575--80’’80’’ 80’80’--90’90’ 90’90’ 70’70’--80’80’ 90’90’



Δόμηση ΜΙΚ με έναν αγώναΔόμηση ΜΙΚ με έναν αγώνα σε ερασιτεχνικές ομάδεςσε ερασιτεχνικές ομάδες

ΔΔ ΤΤ ΤΤ ΠΠ ΠΠ ΣΣ ΚΚ

ΣΣ

ΤΤ

ΟΟ

ΧΧ

ΟΟ

ΙΙΙΙ

ΕνεργητικήΕνεργητική

αποκατάστασηαποκατάσταση

ΒασικήΒασική

αντοχήαντοχή

ΑντοχήΑντοχή

στη δύναμη,στη δύναμη,

ΕιδικήΕιδική

αντοχήαντοχή

((FartleFartleκ,κ,

Παιχνίδια)Παιχνίδια)

Ταχύτητα,Ταχύτητα,

Ταχυδύναμη,Ταχυδύναμη,

ΟικογενειακόΟικογενειακό

παιχνίδιπαιχνίδι

(2Χ30’)(2Χ30’)

ΤαχύτηταΤαχύτητα

Αντίδρασης,Αντίδρασης,

ΤακτικήΤακτική

(γενική,(γενική,

ειδική)ειδική)

Η Η 
προπόνηπροπόνη

ση της ση της 
ΠαρασκεΠαρασκε

υής υής 
μπαίνει μπαίνει 
και εδώκαι εδώ

ΑγώναςΑγώνας

ΕπιβάρυνσηΕπιβάρυνση

(δυναμική)(δυναμική)

33 44 55 44 33 55

ΔιάρκειαΔιάρκεια 70’70’--80’80’ 90’90’--100’100’ 100’100’--110’110’ 80’80’--90’90’ 90’90’



ΜΙΚΡΟΚΥΚΛΟΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝΜΙΚΡΟΚΥΚΛΟΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ
ΑΘΛΗΜΑΤΩΝΑΘΛΗΜΑΤΩΝ



Παράδειγμα ΜΙΚ ειδικού κύκλου για δρόμους 
ταχύτητας  (Κέλλης/Σαρασλανίδης, 1995).

ΠΜ Στόχοι
1η - Ευκινησία

- Τεχνική εμποδίων ή τεχνική αλμάτων
- Γενική ενδυνάμωση με πρόσθετα βάρη
- Βασική αντοχή 

2η - Ταχυδύναμη
- Ασκήσεις νευρομυϊκού συντονισμού
- Επιτάχυνση
- Ταχύτητα

ΑΝΑΠΑΥΣΗ
3η - Ευκινησία

- Τεχνική και ρυθμός εμποδίων ή φορά και άλμάτα σε μήκος 
- Γενική ενδυνάμωση με πρόσθετα βάρη 
- Βασική αντοχή 

4η - Ειδική ταχυδύναμη (σε ανηφόρα ή σκαλάκια)
- Επιτάχυνση
- Ταχύτητα

5η - Αθλοπαιδιές για προθέρμανση 15΄
- Ειδική αντοχή



ΑθλήματαΑθλήματα
αντοχήςαντοχής

ΑΑ
ΓΓ
ΩΩ
ΝΝ
ΑΑ
ΣΣ

ΈντασηΈνταση

ΠοσότηταΠοσότητα
ΑΑ
ΓΓ
ΩΩ
ΝΝ
ΑΑ
ΣΣ

Προαγωνιστικός ΜΙΚ
40

60

80

100

ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ

ΡΡ
ΕΕ
ΠΠ
ΟΟ

ΈντασηΈνταση

ΠοσότηταΠοσότητα

%

20

40

60

80

100

ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ

Αγωνιστικός ΜΙΚ

%



Αθλήματα Αθλήματα 
ταχύτητας ταχύτητας 
και ισχύοςκαι ισχύος

ΈντασηΈνταση

ΠοσότηταΠοσότητα

Προαγωνιστικός ΜΙΚ
40

60

80

100

ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ

ΡΡ
ΕΕ
ΠΠ
ΟΟ

ΈντασηΈνταση

ΠοσότηταΠοσότητα

%

Αγωνιστικός ΜΙΚ

ΑΑ
ΓΓ
ΩΩ
ΝΝ
ΑΑ
ΣΣ

ΑΑ
ΓΓ
ΩΩ
ΝΝ
ΑΑ
ΣΣ

ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ
20

40

60

80

100

%



Δόμηση προπονητικού μικρόκυκλουΔόμηση προπονητικού μικρόκυκλου
(μοντέλο αγωνιστικών επιβαρύνσεων)(μοντέλο αγωνιστικών επιβαρύνσεων)

Ημέρες ΔΕ ΤΡΙ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ

Ενταση % % % % % % %

Πρωί
70

20΄

90

30΄

100

70

20΄

90

70

20΄

90

30΄

100

70

20΄

90

70

20΄

90

30΄

100

70

20΄

90

60

Απόγευμα

90

30΄

100

30΄

100

60΄1

100

90

30΄

100

60΄1

100

90

30΄

100

30΄

100

60΄1

100

90

30΄

100

60΄1

100

90

30΄

100

30΄

100

60΄1

100

90

30΄

100

30΄

1002

60΄1

1002

1 = Ελαφρά τροφή (φρούτα κ.α.).
2 = Αρκετές φορές παραλείπεται. Διάλειμμα



Δόμηση μικρόκυκλουΔόμηση μικρόκυκλου
διεξαγωγής τεστδιεξαγωγής τεστ

Ημέρες ΔΕ ΤΡΙ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ

Ενταση % % % % % % %

Πρωί
70

90

70

90

70

90

70

90

70 70 60

Απόγευμα

90

100

100

-

90

100 - -

τεστ

100 -



Δόμηση προαγωνιστικού μικρόκυκλουΔόμηση προαγωνιστικού μικρόκυκλου
(μοντέλο αγωνιστικών επιβαρύνσεων) Ι(μοντέλο αγωνιστικών επιβαρύνσεων) Ι

Ημέρες ΔΕ ΤΡΙ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ

Ενταση % % % % % % %

Πρωί
60 60 60

100

60 60 60 60

Απόγευμα

60 60 60

100

60 60 100 60



Δόμηση αγωνιστικού μικρόκυκλουΔόμηση αγωνιστικού μικρόκυκλου
(μοντέλο αγωνιστικών επιβαρύνσεων) ΙΙ(μοντέλο αγωνιστικών επιβαρύνσεων) ΙΙ

Ημέρες ΔΕ ΤΡΙ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ

Ενταση % % % % %

Πρωί
60 60 60 60 60

Απόγευμα

60

80

60 60

100

60

80

60

Α

Γ

Ω

Ν

A

Σ

Α

Γ

Ω

Ν

A

Σ



Αγωνιστικός ΜΙΚ (σύνολο επαναλ.: 13)

10

2
1

Προπονητικός ΜΙΚ (σύνολο επαναλ.: 36-38)

1
6

12

18 100%
90%

Προαγωνιστικός ΜΙΚ (σύνολο επαναλ.: 15)

13

2

60%

MIK Τεστ (σύνολο επαναλ.: 17)

1

6

6

4

70%

60%
80%



Εφαρμογή των αρχών προπόνησης στην Εφαρμογή των αρχών προπόνησης στην 
προπόνηση φυσικής κατάστασης για την προπόνηση φυσικής κατάστασης για την 
πρόκληση (έναρξη) των προσαρμογώνπρόκληση (έναρξη) των προσαρμογών σε σε 

αρχάριους αθλητέςαρχάριους αθλητές

►► Οι επιβαρύνσεις που προκαλούν προσαρμογές Οι επιβαρύνσεις που προκαλούν προσαρμογές 
μπορούν να καθοριστούν μόνο σε ατομική βάση μπορούν να καθοριστούν μόνο σε ατομική βάση 
(με τη βοήθεια τεστ).(με τη βοήθεια τεστ).

►► Η αύξηση της προπονητικής επιβάρυνσης θα Η αύξηση της προπονητικής επιβάρυνσης θα 
πρέπει να γίνεται σταδιακά και με μικρά βήματα.πρέπει να γίνεται σταδιακά και με μικρά βήματα.

►► Παραλλαγές στην προπονητική επιβάρυνση Παραλλαγές στην προπονητική επιβάρυνση 
μπορούν να προκύψουν και από τη μπορούν να προκύψουν και από τη 
χρησιμοποίηση ασκήσεων γενικής ανάπτυξης από χρησιμοποίηση ασκήσεων γενικής ανάπτυξης από 
άλλα, «κινητικά συγγενή» αθλήματα.άλλα, «κινητικά συγγενή» αθλήματα.



Εφαρμογή των αρχών προπόνησης στην Εφαρμογή των αρχών προπόνησης στην 
προπόνηση φυσικής κατάστασης για την προπόνηση φυσικής κατάστασης για την 

εξασφάλιση των προσαρμογώνεξασφάλιση των προσαρμογών σε σε 
αρχάριους αθλητέςαρχάριους αθλητές

►► Βασική αρχή του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού Βασική αρχή του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού 
και της συνέχειας στην άσκηση: και της συνέχειας στην άσκηση: Ποσότητα πριν Ποσότητα πριν 
από την ένταση!!!από την ένταση!!!

►► Κατανομή της συνολικής εβδομαδιαίας Κατανομή της συνολικής εβδομαδιαίας 
επιβάρυνσης σε περισσότερες ΠΜ.επιβάρυνσης σε περισσότερες ΠΜ.

►► Οι φάσεις ανάληψης σε έναν ΜΙΚ πρέπει να Οι φάσεις ανάληψης σε έναν ΜΙΚ πρέπει να 
εξαρτώνται από το ατομικό επίπεδο απόδοσης εξαρτώνται από το ατομικό επίπεδο απόδοσης 
(συνεκτίμηση της σωματικής κατάστασης, της έντασης της (συνεκτίμηση της σωματικής κατάστασης, της έντασης της 
προηγούμενης προπόνησης, της συχνότητας προηγούμενης προπόνησης, της συχνότητας 
προπόνησης, του τρόπου διαβίωσης κ.α.).προπόνησης, του τρόπου διαβίωσης κ.α.).



Προπονητική μονάδαΠροπονητική μονάδα



ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑΜΟΝΑΔΑ

Είναι το μικρότερο δομικό στοιχείο Είναι το μικρότερο δομικό στοιχείο 
σχεδιασμού της προπόνησηςσχεδιασμού της προπόνησης. . 

Χωρίζεται σε Χωρίζεται σε 3 3 μέρημέρη::

 εισαγωγικό μέροςεισαγωγικό μέρος

 κύριο μέροςκύριο μέρος

 αποθεραπείααποθεραπεία



Εισαγωγικό μέρος ΙΕισαγωγικό μέρος Ι

ΠροθέρμανσηΠροθέρμανση: : συμβάλλει στην προετοιμασία συμβάλλει στην προετοιμασία 
του μυϊκού και κυκλοφορικού συστήματος για του μυϊκού και κυκλοφορικού συστήματος για 
τις ειδικές επιβαρύνσεις που θα ακολουθήσουν τις ειδικές επιβαρύνσεις που θα ακολουθήσουν 
στο κύριο μέρος.στο κύριο μέρος.

ΔιάρκειαΔιάρκεια: 15: 15--25% 25% της συνολικής διάρκειας της της συνολικής διάρκειας της 
ΠΠ..ΜΜ..

Εξαρτάται από το μέγεθος και την ένταση της Εξαρτάται από το μέγεθος και την ένταση της 
συνολικής επιβάρυνσης καθώς επίσης και την συνολικής επιβάρυνσης καθώς επίσης και την 
ηλικία και την προπονητική κατάσταση των ηλικία και την προπονητική κατάσταση των 
αθλητών.αθλητών.



Διαιρείται σε δύο μέρηΔιαιρείται σε δύο μέρη: : γενικό και ειδικόγενικό και ειδικό..

►►ΓενικόΓενικό:  :  βαθμιαία μετάβαση τουβαθμιαία μετάβαση του
οργανισμού για εντατική κινητικήοργανισμού για εντατική κινητική
δραστηριότητα.δραστηριότητα.

►►ΕιδικόΕιδικό: : προετοιμασία του οργανισμού προετοιμασία του οργανισμού 
προς τις απαιτήσεις που θέτουν οι προς τις απαιτήσεις που θέτουν οι 
βασικοί προπονητικοί στόχοι της Πβασικοί προπονητικοί στόχοι της Π..ΜΜ..

Εισαγωγικό μέρος ΙΙΕισαγωγικό μέρος ΙΙ



Κύριο μέροςΚύριο μέρος
Περιλαμβάνει τον ή τους κύριους Περιλαμβάνει τον ή τους κύριους 
στόχους της Πστόχους της Π..ΜΜ.. .. Σημαντικό στοιχείο Σημαντικό στοιχείο 
εδώ είναι οι συνδυασμοί των στόχωνεδώ είναι οι συνδυασμοί των στόχων..



ΑποθεραπείαΑποθεραπεία
Λειτουργεί σαν ενεργητική αποκατάστασηΛειτουργεί σαν ενεργητική αποκατάσταση, , 
αποτελεί την γρηγορότερη και πληρέστερη αποτελεί την γρηγορότερη και πληρέστερη 
αποκατάστασηαποκατάσταση..

 ΔιάρκειαΔιάρκεια: 15% : 15% περίπου της συνολικής περίπου της συνολικής 
διάρκειας της Πδιάρκειας της Π..ΜΜ..

 Αποφεύγονται οι στατικές ασκήσεις Αποφεύγονται οι στατικές ασκήσεις 
όταν η θερμοκρασία είναι κάτω από όταν η θερμοκρασία είναι κάτω από 1212--
15 15 βαθμούςβαθμούς..

 Δίνονται κατ’εξοχήν ασκήσεις Δίνονται κατ’εξοχήν ασκήσεις 
χαλαρωτικέςχαλαρωτικές, , διατατικές χαμηλής διατατικές χαμηλής 
έντασηςέντασης..



Η αποτελεσματικότητα των Π.Μ.Η αποτελεσματικότητα των Π.Μ.
εξαρτάται από:εξαρτάται από:

►►Τον καθορισμό της σειράς διεξαγωγής των Τον καθορισμό της σειράς διεξαγωγής των 
προπονητικών περιεχομένων.προπονητικών περιεχομένων.

►►Την οργάνωση του χώρου.Την οργάνωση του χώρου.

►►Τη χρήση διαδικασιών ελέγχου της Τη χρήση διαδικασιών ελέγχου της 
επιβάρυνσης.επιβάρυνσης.

►►Την εξασφάλιση της διαρκούς ανταλλαγής Την εξασφάλιση της διαρκούς ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ προπονητών και πληροφοριών μεταξύ προπονητών και 
αθλητώναθλητών--αθλουμένων.αθλουμένων.



Ο αριθμός των ΠΟ αριθμός των Π..ΜΜ.. μέσα στομέσα στο
ΜΙΚ εξαρτάται απόΜΙΚ εξαρτάται από::

 τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 
αθλήματοςαθλήματος

 την προπονητική κατάσταση του αθλητήτην προπονητική κατάσταση του αθλητή

 την προπονητική ηλικία του αθλητήτην προπονητική ηλικία του αθλητή

 τη χρονολογική ηλικία του αθλητήτη χρονολογική ηλικία του αθλητή

 τις κοινωνικές υποχρεώσεις του αθλητήτις κοινωνικές υποχρεώσεις του αθλητή

 τους στόχους του ΜΙΚτους στόχους του ΜΙΚ, , ΜΕΣΜΕΣ

 την περίοδοτην περίοδο, , φάση της προπόνησης μέσα φάση της προπόνησης μέσα 
στο ΜΑΚστο ΜΑΚ..



Αρχές δόμησης της ΠΑρχές δόμησης της Π..ΜΜ.. --
Συνδυασμοί στόχωνΣυνδυασμοί στόχων::

 Τεχνική με συντονιστικές ικανότητεςΤεχνική με συντονιστικές ικανότητες..

 Ταχύτητα με ταχυδύναμη και ασκήσεις σύνθετης Ταχύτητα με ταχυδύναμη και ασκήσεις σύνθετης 
επενέργειαςεπενέργειας. . Η ταχύτητα σε τέτοιες περιπτώσεις Η ταχύτητα σε τέτοιες περιπτώσεις 
μπορεί να αντικατασταθεί και με αντοχή στη δύναμημπορεί να αντικατασταθεί και με αντοχή στη δύναμη..

 Η κινητικότητα συνδυάζεται με τεχνική και αντοχήΗ κινητικότητα συνδυάζεται με τεχνική και αντοχή..

 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μόνοΣε εξαιρετικές περιπτώσεις μόνο, , τοποθετούνται στην τοποθετούνται στην 
ίδια Πίδια Π..ΜΜ. . ταχυδύναμη και αντοχήταχυδύναμη και αντοχή..

 Οι αγώνες συνδυάζονται με την τεχνική σε βασικά Οι αγώνες συνδυάζονται με την τεχνική σε βασικά 
αθλήματα όπου έμμεσα βελτιώνεται  η ταχυδύναμη αθλήματα όπου έμμεσα βελτιώνεται  η ταχυδύναμη 
και η ταχύτητακαι η ταχύτητα..

 Οι μετρήσεις συνδυάζονται αρκετές φορές και με την Οι μετρήσεις συνδυάζονται αρκετές φορές και με την 
ανάπτυξη των κινητικών ικανοτήτων που ανάπτυξη των κινητικών ικανοτήτων που 
αξιολογούνται μέσω αυτώναξιολογούνται μέσω αυτών..

Ι



 Στη σύνθετη ΠΣτη σύνθετη Π..ΜΜ. (= . (= ΠΠ..ΜΜ. . με περισσότερους από έναν με περισσότερους από έναν 
προπονητικούς στόχουςπροπονητικούς στόχους), ), η τεχνική προηγείται της η τεχνική προηγείται της 
φυσικής κατάστασηςφυσικής κατάστασης..

 Η εκμάθηση της τεχνικής τοποθετείται στην αρχή της Η εκμάθηση της τεχνικής τοποθετείται στην αρχή της 
ΠΠ..ΜΜ..

 Η σταθεροποίηση της τεχνικής μπορεί να τοποθετηθεί Η σταθεροποίηση της τεχνικής μπορεί να τοποθετηθεί 
και στο τέλος της Πκαι στο τέλος της Π..ΜΜ..

 Στην προπόνηση φυσικής κατάστασης ισχύει η εξής Στην προπόνηση φυσικής κατάστασης ισχύει η εξής 
σειράσειρά::

αα. . Η ειδική προπόνηση πριν από τη γενικήΗ ειδική προπόνηση πριν από τη γενική

ββ. . Η προπόνηση ταχύτητας πριν από την προπόνηση δύναμηςΗ προπόνηση ταχύτητας πριν από την προπόνηση δύναμης

γγ. . Η προπόνηση δύναμης πριν από την προπόνηση αντοχήςΗ προπόνηση δύναμης πριν από την προπόνηση αντοχής..

Αρχές δόμησης της ΠΑρχές δόμησης της Π..ΜΜ.. --
Συνδυασμοί στόχωνΣυνδυασμοί στόχων:: ΙΙ



Τοποθέτηση ΠΤοποθέτηση Π..ΜΜ.. μέσα σε μιαμέσα σε μια
μέρα προπόνησηςμέρα προπόνησης

 Όταν έχουμε περισσότερες από μία ΠΌταν έχουμε περισσότερες από μία Π..ΜΜ. . μέσα σε μέσα σε 
μία μέραμία μέρα, , η μία είναι κύρια και οι άλλες η μία είναι κύρια και οι άλλες 
συμπληρωματικέςσυμπληρωματικές..

 Όταν έχουμε Όταν έχουμε 2 2 ΠΠ..ΜΜ. . πρέπει να μεσολαβεί πρέπει να μεσολαβεί 
διάστημα τουλάχιστον διάστημα τουλάχιστον 6 6 ωρώνωρών..

 Όταν έχουμε Όταν έχουμε 3 3 ΠΠ..ΜΜ. . πρέπει να μεσολαβεί πρέπει να μεσολαβεί 
διάστημα τουλάχιστον διάστημα τουλάχιστον 4 4 ωρώνωρών..

 Η ΠΗ Π..ΜΜ. . με στόχο την τεχνική ή την ταχυδύναμη με στόχο την τεχνική ή την ταχυδύναμη 
πρέπει να τοποθετείται πρώτηπρέπει να τοποθετείται πρώτη..



Καθοδήγηση τηςΚαθοδήγηση της
προπονητικής διαδικασίαςπροπονητικής διαδικασίας



Καθοδήγηση της προπονητικήςΚαθοδήγηση της προπονητικής
διαδικασίαςδιαδικασίας

Είναι η διαδικασία κατά την οποία με τελικό στόχο τη 

μεγιστοποίηση της απόδοσης /επίδοσης συντονίζονται 

στοχευμένα (βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα) όλες οι 

παράμετροι που αφορούν στην πρόγνωση της επίδοσης, 

στο σχεδιασμό της προπόνησης, στην εκτέλεση 

(εφαρμογή) της προπόνησης, καθώς και στην αξιολόγηση 

της αγωνιστικής απόδοσης και προπονητικής 

κατάστασης.



ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ –– ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Έλεγχος-Αξιολόγηση

Εφαρμογή του προγράμματος

Σχεδιασμός-πλάνο

Καθορισμός στόχων

Διάγνωση της υπάρχουσας
φυσικής κατάστασης



Μοντέλο καθοδήγησης-ρύθμισης της προπονητικής διαδικασίας 
(Κέλλης, 2000)

Ανάλυση των παραγόντων
που καθορίζουν την 

επίδοση/απόδοση του αθλητή

Έλεγχος, αξιολόγηση της
υπάρχουσας κατάστασης των
ατομικών χαρακτηριστικών

•Καθορισμός στόχων
•Πρόγνωση
•Κριτήρια αξιολόγησης

Σχεδιασμός - πλάνο της
προπόνησης και των αγώνων

Εκτέλεση (εφαρμογή)
της προπόνησης,

συμμετοχή σε αγώνες (τεστ)

Έλεγχος (τεστ) της
προπονητικής και αγωνιστικής

κατάστασης/απόδοσης

Συνθήκες
διεξαγωγής
προπόνησης

Τεχνική
Ταχτική

Ψυχολογική
προετοιμασία

Φυσική
κατάσταση

Ανάλυση, αξιολόγηση 
των δεδομένων σύμφωνα 

με τους στόχους, τα
κριτήρια αξιολόγησης 

και την πρόγνωση

Μεγάλες αποκλίσεις  αλλαγές στο σχεδιασμό, στους στόχους

Π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  (μ ε γ έ θ η)  ε π ί δ ρ α σ η ς

Άμεση ταυτόχρονη πληροφόρηση



Η μεγιστοποίηση της επίδοσης-απόδοσης δεν είναι μια 
σταθερή και σε ευθεία γραμμή διαδικασία, αλλά ένας 
επαναλαμβανόμενος κύκλος που περιλαμβάνει τη διάγνωση, 
την ανάλυση και την καθοδήγηση.
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ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ-ΤΕΣΤ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΡΥΘΜΙΣΗ



ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ--
ΑΠΟΔΟΣΗΣΑΠΟΔΟΣΗΣ

Είναι μια διαδικασία η οποία περιλαμβάνει τη Είναι μια διαδικασία η οποία περιλαμβάνει τη 
μελέτη των παραμέτρων (παραγόντων) της μελέτη των παραμέτρων (παραγόντων) της 
επίδοσης μεμονωμένων αθλητών σε ένα άθλημα επίδοσης μεμονωμένων αθλητών σε ένα άθλημα 
ή αγώνισμα. ή αγώνισμα. 
Αυτή υλοποιείται με μετρήσεις, παρατηρήσεις και Αυτή υλοποιείται με μετρήσεις, παρατηρήσεις και 
αξιολογήσεις που στοχεύουν στον καθορισμό της αξιολογήσεις που στοχεύουν στον καθορισμό της 
επίδρασης διαφορετικών προπονητικών επίδρασης διαφορετικών προπονητικών 
επιβαρύνσεων ή τον προσδιορισμό της επιβαρύνσεων ή τον προσδιορισμό της 
προπονητικής κατάστασης ενός αθλητή.προπονητικής κατάστασης ενός αθλητή.
Οι διαδικασίες ελέγχου είναι οι μέθοδοι που Οι διαδικασίες ελέγχου είναι οι μέθοδοι που 
εφαρμόζονται γι’ αυτό το σκοπό.εφαρμόζονται γι’ αυτό το σκοπό.



Μέθοδοι ελέγχουΜέθοδοι ελέγχου

►►Κινητικά τεστΚινητικά τεστ
►►Βιομηχανικές μέθοδοιΒιομηχανικές μέθοδοι
►►Αθλητιατρική αξιολόγησηΑθλητιατρική αξιολόγηση
►►Παρατήρηση: βίντεο, Η/ΥΠαρατήρηση: βίντεο, Η/Υ
►►Ψυχολογικές μέθοδοιΨυχολογικές μέθοδοι
►►Ερωτηματολόγιο, συνέντευξηΕρωτηματολόγιο, συνέντευξη



ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΜΕΣΟΙ ΕΜΜΕΣΟΙ

Συνθετικός 
έλεγχος

της απόδοσης

Έλεγχος μεμονω-
μένων παραγόντων 

της απόδοσης



Προπονητικός έλεγχοςΠροπονητικός έλεγχος

Είναι η διαπίστωση της προπονητικής Είναι η διαπίστωση της προπονητικής 
κατάστασης (επίκαιρη κατάσταση κατάστασης (επίκαιρη κατάσταση 
απόδοσης) ή ξεχωριστών συστατικών απόδοσης) ή ξεχωριστών συστατικών 
της στοιχείων (π.χ. ταχυδύναμη, της στοιχείων (π.χ. ταχυδύναμη, 
αντοχή) μέσω κινητικών, φυσιολογικών, αντοχή) μέσω κινητικών, φυσιολογικών, 
βιομηχανικών, βιοχημικών δοκιμασιών, βιομηχανικών, βιοχημικών δοκιμασιών, 
καθώς και δοκιμασιών παρατήρησης.καθώς και δοκιμασιών παρατήρησης.



Οι μέθοδοι ελέγχου έχουν πρακτική αξία Οι μέθοδοι ελέγχου έχουν πρακτική αξία 
για την προπόνηση όταν:για την προπόνηση όταν:

►δεν παρεμποδίζουν την προπονητική 
διαδικασία ούτε επιδρούν αρνητικά σε 
επικείμενους αγώνες

►είναι όμοιοι με προπονητικά περιεχόμενα ή 
με την αγωνιστική κίνηση

►είναι οικονομικές
►για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

υπάρχουν συγκριτικές τιμές-νόρμες



Εγκυρότητα

Εκφράζει το βαθμό της ακρίβειας, με τον 
οποίο η μέθοδος ελέγχου μετρά 
πραγματικά το γνώρισμα το οποίο 
πρέπει να αξιολογήσει.



Αξιοπιστία

 Εκφράζει το βαθμό της ακρίβειας με τον οποίο η 
μέθοδος ελέγχου μετρά μια ικανότητα ή ένα 
γνώρισμα του αθλητή.

 Είναι ο προβληματισμός για το αν ένα όργανο ή 
τεστ είναι σταθερό στο αποτέλεσμα σε 
επαναμέτρηση (χωρίς να μεσολαβήσει μεγάλο 
χρονικό διάστημα).

 Συντελεστής αξιοπιστίας (r).



Τρόποι εκτέλεσης των τεστΤρόποι εκτέλεσης των τεστ

►► Δεν πρέπει να γίνονται μετρήσεις μετά από Δεν πρέπει να γίνονται μετρήσεις μετά από 
επίπονη φυσική δραστηριότητα, αφού η κόπωση επίπονη φυσική δραστηριότητα, αφού η κόπωση 
μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση. μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση. 
Απαιτείται ξεκούραστος οργανισμός.Απαιτείται ξεκούραστος οργανισμός.

►► Πριν τα τεστ πρέπει να προηγείται καλή Πριν τα τεστ πρέπει να προηγείται καλή 
προθέρμανση.προθέρμανση.

►► Η διαδοχική σειρά των μετρήσεων πρέπει να είναι Η διαδοχική σειρά των μετρήσεων πρέπει να είναι 
τέτοια ώστε η πιο κουραστική να εκτελείται στο τέτοια ώστε η πιο κουραστική να εκτελείται στο 
τέλος.τέλος.



Τρόποι εκτέλεσης των τεστΤρόποι εκτέλεσης των τεστ

►► Η χρονική περίοδος πραγματοποίησης των Η χρονική περίοδος πραγματοποίησης των 
μετρήσεων πρέπει να συμπίπτει με το χρόνο που μετρήσεων πρέπει να συμπίπτει με το χρόνο που 
διεξάγεται η προπόνηση για τη βελτίωση διεξάγεται η προπόνηση για τη βελτίωση 
συγκεκριμένων παραμέτρων της αθλητικής συγκεκριμένων παραμέτρων της αθλητικής 
απόδοσης.απόδοσης.

►► Η αρχική μέτρηση γίνεται Η αρχική μέτρηση γίνεται ¨̈αμέσωςαμέσως¨̈ πριν από την πριν από την 
έναρξη της προπόνησης για τη βελτίωση έναρξη της προπόνησης για τη βελτίωση 
συγκεκριμένου παράγοντα της αθλητικής συγκεκριμένου παράγοντα της αθλητικής 
απόδοσης, καθώς και στο τέλος. Εάν η χρονική απόδοσης, καθώς και στο τέλος. Εάν η χρονική 
διάρκεια βελτίωσης υπερβαίνει τους 6διάρκεια βελτίωσης υπερβαίνει τους 6--8 ΜΙΚ 8 ΜΙΚ 
μπορεί να διεξαχθεί και ενδιάμεση αξιολόγηση.μπορεί να διεξαχθεί και ενδιάμεση αξιολόγηση.



Μέτρηση

Αξιολόγηση

Καθοδήγηση



Τεχνική Τακτική

Φυσική κατάσταση

Βασικοί παράγοντες αθλητικής 
επίδοσης – απόδοσης

Ταχύτητα
Δύναμη

Αντοχή



Μέτρηση και αξιολόγηση της
φυσικής κατάστασης



Χρηστικότητα της αξιολόγησης των
φυσικών ικανοτήτων

 Δείχνει τις φυσικές δυνατότητες και τις αδυναμίες 
του αθλητή  σε σχέση με το άθλημα ή το 
αγώνισμα ενασχόλησής του.

 Παρέχει ανατροφοδότηση, σχετικά με τη 
βελτίωση του αθλητή και την αποτελεσματικότητα
της προπονητικής διαδικασίας που ακολουθεί.

 Επιτρέπει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή 
στοχευμένων σε ατομικό επίπεδο προπονητικών 
προγραμμάτων.

 Λειτουργεί προληπτικά στην αποφυγή εμφάνισης 
τραυματισμών και προβλημάτων υγείας.

 Αυξάνει την αποτελεσματικότητα και μειώνει τη 
χρονική διάρκεια της αποκατάστασης.



Ποια πληροφορία ΔΕΝ είναι εφικτή 
μέσω της αξιολόγησης των φυσικών 
ικανοτήτων

Η πρόβλεψη μελλοντικών Ολυμπιονικών.

Η πρόβλεψη των ατομικών ορίων 
βελτίωσης.

Ο ακριβής προσδιορισμός της επίδρασης 
των φυσικών ικανοτήτων στην αθλητική 
απόδοση-επίδοση λόγω  της
πολυπαραγοντικής μορφής της.



Φυσική κατάσταση στην
καλαθοσφαίριση

 Δύναμη
– Μέγιστη δύναμη
– Ταχυδύναμη-Ισχύς Αλτική δύναμη
– Αντοχή δύναμης  Αντοχή ταχυδύναμης

 Αντοχή
– Αερόβια
– Αναερόβια (αγαλακτική-γαλακτική)
– Ειδική αντοχή  Αερόβια-αναερόβια

 Ταχύτητα
– Άκυκλη  προσποίηση, άλματα, κ.α.
– Κυκλική  δρομική ταχύτητα κ.α.

 Κινητικότητα (ευκαμψία-διατατική ικανότητα)



Φυσική κατάσταση στην πετοσφαίριση

ΔΥΝΑΜΗ

• Μέγιστη δύναμη: Ενδομυϊκός συντονισμός
• Ταχυδύναμη: Αλτικότητα, βαλλιστική δύναμη
• Αντοχή δύναμης: Αντοχή ταχυδύναμης
• Ειδική δύναμη: Αλτικότητα, πτώσεις, βαλλιστικές 

ρίψεις.

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΤΟΧΗ

ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Ευκαμψία, διατατική ικανότητα

Γενική: Αερόβια (βασική αντοχή)
Ειδική: Αναερόβια αγαλακτική (αντοχή στα άλματα, 
πτώσεις κ.α.)

Κυρίως άκυκλη: Προσποίηση, πτώσεις, πάσα κ.α.
Κυκλική: Δρομική ταχύτητα (σε πολύ μικρές 
αποστάσεις).



Φυσιολογικές απαιτήσεις αγώνα  ποδοσφαίρουΦυσιολογικές απαιτήσεις αγώνα  ποδοσφαίρου
(Stolen 2005, Stroyer 2004, Capranica 2001, Mohr 2003, Castagna 2003) (Stolen 2005, Stroyer 2004, Capranica 2001, Mohr 2003, Castagna 2003) 

• Επίπεδο ποδοσφαιριστών  στους elite
• Θέση που αγωνίζονται  στους μέσους - επιθετικούς
• Χρονικό σημείο του αγώνα  στο 1ο ημίχρονο (5%)

ΜεταβλητήΜεταβλητή ΕνήλικεςΕνήλικες Παιδιά (12Παιδιά (12--14 χρ.)14 χρ.)

Μέση απόσταση 8-12 km (90 min) 4-6 km (60-70 min)

Kατανομή της 
έντασης

60 - >95% ΚΣmax 60 - 100% ΚΣmax

Διάρκεια, αριθμός,                     
συχνότητα των σπριντ

2 – 4 s, 10 - 40/90 s 2 s, 2 - 18/120 s

Μέση ΚΣ
Γαλακτικό οξύ

80 - 90% ΚΣmax

2.5 – 8 mmol/L

85 - 90% ΚΣmax

Έως 5 mmol/L



Μακροχρόνια



Φάσεις και στάδια της μακρόχρονης 
προπονητικής διαδικασίας 
(Κέλλης 1995)

Μεγιστοποίησης 
ή Πρωταθλητισμού

Πρώτων υψηλών 
επιδόσεων

Μεταβατικό ή τελειοποίησης

Ειδικό

Βασικό

Εισαγωγικό

Αναπτυξιακή
φάση

Φάση υψηλών 
επιδόσεων



Μακροχρόνιος προγραμματισμός στα ομαδικά αθλήματα (Κέλλης 1999)

Ηλικία   7-8 9-12 13-16 17-19            19>



Ευνοϊκή ηλικία έναρξης συστηματικής ανάπτυξης 
των βασικών ικανοτήτων της φυσικής 

κατάστασης (Ευαίσθητες φάσεις)

Ικανότητα Ευαίσθητη φάση

Δύναμη: - Μέγιστη δύναμη

- Ταχυδύναμη (ισχύς)

- Αντοχή στη δύναμη

- Γενική ενδυνάμωση

Από 14-15 ετών

Από 9-10 ετών

Από 12-13 ετών

Από 7-8 ετών

Αντοχή: - Αερόβια

- Αναερόβια

Από 10-12 ετών

Από 13-14 ετών

Ταχύτητα: - Κυκλική (δρομική)

- Άκυκλη

Από 9-10 ετών

Από 12-13 ετών

Κινητικότητα (ευκαμψία) Από 5-6 ετών



Ετήσια βάσηΕτήσια βάση



Διάγνωση της υπάρχουσας Διάγνωση της υπάρχουσας 
κατάστασηςκατάστασης

Καθορισμός στόχωνΚαθορισμός στόχων

Σχεδιασμός Σχεδιασμός -- ΠλάνοΠλάνο

Εφαρμογή του Εφαρμογή του 
προγράμματοςπρογράμματος

Έλεγχος Έλεγχος -- ΑξιολόγησηΑξιολόγηση

Ε
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Καθοδήγηση - ρύθμιση της προπονητικής 
διαδικασίας σε έναν μακρόκυκλο



 Τεχνική: σε επίπεδο πρωταθλητισμού βασικός στόχος είναι 
η επανάληψη τεχνικών στοιχείων και σε ορισμένες 
περιπτώσεις βελτιώσεις σε ατομικό επίπεδο (σπανίως). 
Στην αναπτυξιακή φάση βασικός στόχος είναι η εκμάθηση 

τεχνικών στοιχείων  σε όλο τον ετήσιο κύκλο (τα πρώτα 
χρόνια) και η αυτοματοποίησή τους με την πάροδο των 
χρόνων ( 15-17 χρόνων). 
Προσοχή: Η εξάσκηση της τεχνικής ξεκινά από την 1η

εβδομάδα προετοιμασίας!
 Τακτική: σε επίπεδο πρωταθλητισμού εφαρμόζονται παλιά 

και καινούργια συστήματα τακτικής από τις πρώτες ημέρες 
προετοιμασίας.

 Στην αναπτυξιακή φάση δίνεται λιγότερη έμφαση στην 
τακτική (ιδίως τα πρώτα χρόνια) με αυξητική τάση κάθε 
χρόνο.

Προπόνηση τεχνικής-τακτικής στον
ετήσιο σχεδιασμό προπόνησης



ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

 Γενική αντοχή: 2-3 εβδ., 3-4/εβδ.

 Ειδική αντοχή: 3-4 εβδ., 2-3/εβδ.

 Γενική δύναμη: 3-5εβδ., 2-3/εβδ.

 Ειδική δύναμη: 3-5 εβδ., 1-2/εβδ.

 Ταχύτητα:         3-5 εβδ., 1-2/εβδ.

Διάρκεια Συχνότητα



Κέλλης Σ., 2003
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Προετοιμασία Αγωνιστική περίοδος Μεταβατική

Δυναμική της επιβάρυνσης

Αθλητική φόρμα

Χρονικά σημεία βασικών και ειδικών ελέγχων 
των παραγόντων της αθλητικής απόδοσης 

στις αθλοπαιδιές



1η περίοδος
προετοιμασίας

1η αγωνιστική 
περίοδος

2η περίοδος
προετοιμασίας

2η αγωνιστική 
περίοδος

Μεταβατ.
περίοδος

Χρονικά σημεία βασικών και ειδικών ελέγχων 
των παραγόντων της αθλητικής απόδοσης σε 
ατομικά αθλήματα

1η 2η 3η

Κορυφώσεις Κορυφώσεις



ΑΠΟΚΑ-
ΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ
ΚΥΚΛΟΣ

ΠΡΟΑΓΩΝΙΣ
ΤΙΚΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΚΥΚΛΟΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ
ΚΥΚΛΟΣ

ΕΙΣΑΓΩ-
ΓΙΚΟΣ

ΚΥΚΛΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣΝΟΕΜΒΡΙΟΣΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

1ος ΜΑΚΡΟΚΥΚΛΟΣ (χειμερινός)

2ος ΜΑΚΡΟΚΥΚΛΟΣ (θερινός)

ΑΓΩΝ.
ΚΥΚΛΟΣ

ΑΠΟΚ
ΑΤΑΣΤ
ΑΣΗ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ 
ΠΡΟΠΟΝ. 
ΚΥΚΛΟΣ

ΑΓΩΝ.
ΚΥΚΛΟΣ

ΠΡΟΑΓΩΝΙ   
ΣΤΙΚΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΚΥΚΛΟΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ
ΚΥΚΛΟΣ

ΑΥΓ. ΣΕΠΤ.ΙΟΥΛΙΟΣΙΟΥΝΙΟΣΜΑΙΟΣΑΠΡΙΛΙΟΣΜΑΡΤ.



Έμφαση της αερόβιας αντοχής στον ετήσιο Έμφαση της αερόβιας αντοχής στον ετήσιο 
κύκλο στο 10θλοκύκλο στο 10θλο

1η Π.Π.1η Π.Π. Α.Π.Α.Π. 2η Π.Π.2η Π.Π. 2η Α.Π.2η Α.Π. Μ.Π.Μ.Π.

ΟκτΟκτ ΝοεΝοε ΔεκΔεκ ΙανΙαν ΦεβΦεβ ΜαρΜαρ ΑπρΑπρ ΜαιΜαι ΙουνΙουν ΙουλΙουλ ΑυγΑυγ ΣεπΣεπ

Αερόβια Αερόβια 
αντοχήαντοχή



Δοκιμασίες (τεστ) που χρησιμοποιούνται στο 10θλοΔοκιμασίες (τεστ) που χρησιμοποιούνται στο 10θλο
Αριθμός μικρόκυκλωνΑριθμός μικρόκυκλων

ΚΩΔΚΩΔ Περιγραφή του τεστΠεριγραφή του τεστ
Μον.Μον.
Μετρ.Μετρ.

11
44

55
88

99
1212

1313
1616

1717
2020

2121
2424

2525
2828

2929
3232

3333
3636

3737
4040

4141
4444

4545
4848

4949
5252

0101 30m συσπειρωτική εκκίνηση30m συσπειρωτική εκκίνηση secsec xx   xx    
0202 30m επερχόμενη ταχύτητα30m επερχόμενη ταχύτητα secsec xx   xx    
0303 300m συσπειρωτική εκκίνηση300m συσπειρωτική εκκίνηση secsec xx xx xx
0404 3000m δρόμος (Cooper test)3000m δρόμος (Cooper test) minmin xx xx
0505 3ο εμπ3ο εμπ.. συσπειρωτική εκκίνησησυσπειρωτική εκκίνηση secsec xx   xx    
0606 6ο εμπ6ο εμπ.. συσπειρωτική εκκίνησησυσπειρωτική εκκίνηση secsec xx   xx    
0707 Δύναμη: ΑρασέΔύναμη: Αρασέ--ΣτρίψιμοΣτρίψιμο--ΒαθύΒαθύ--

ΠάγκοςΠάγκος kgkg xx xx xx xx

0808 Κατακόρυφα άλματα: Κατακόρυφα άλματα: SJSJ, , CJCJ, , DJDJ, , 
SJbwSJbw cmcm xx xx xx xx

0909 Οριζόντια άλματα: 3/πλούν, Οριζόντια άλματα: 3/πλούν, 
5/πλούν, 10/πλούν χωρίς φορά ή με 5/πλούν, 10/πλούν χωρίς φορά ή με 
55mm φορά, μήκος χωρίς φοράφορά, μήκος χωρίς φορά

cmcm xx xx xx xx

1010 Σφαίρα προς τα εμπρός & πίσω (5Σφαίρα προς τα εμπρός & πίσω (5kgkg)) mm xx xx xx
1111 Σφαιροβολία αγωνιστικήΣφαιροβολία αγωνιστική mm xx   xx    
1212 Σφαιροβολία χωρίς φοράΣφαιροβολία χωρίς φορά mm xx    xx     
1313 Δίσκος αγωνιστικόςΔίσκος αγωνιστικός mm xx   xx    
1414 Δίσκος χωρίς φοράΔίσκος χωρίς φορά mm xx     
1515 Ακοντισμός αγωνιστικόςΑκοντισμός αγωνιστικός mm xx    
1616 Ακοντισμός χωρίς φοράΑκοντισμός χωρίς φορά mm xx     
1717 Μήκος κανονική φοράΜήκος κανονική φορά mm xx   xx    
1818 Μήκος με 7Μήκος με 7--99--11 διασκελισμούς11 διασκελισμούς mm xx    xx     
1919 ΎψοςΎψος mm xx   xx    



Ανάλογα με το χώρο διεξαγωγήςΑνάλογα με το χώρο διεξαγωγής
τωντων μετρήσεωνμετρήσεων και τα όργανακαι τα όργανα

που χρησιμοποιούνταιπου χρησιμοποιούνται
διακρίνονται σε:διακρίνονται σε:

►►μετρήσειςμετρήσεις πεδίου καιπεδίου και
►►εεργαστηριακργαστηριακές μετρήσειςές μετρήσεις







ΔΡΟΜΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
Πορεία ανάπτυξης της ταχύτητας σε διάφορα 
αθλήματα 
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ΧειροσφαίρισηΧειροσφαίριση

ΚαλαθοσφαίρισηΚαλαθοσφαίριση

ΠετοσφαίρισηΠετοσφαίριση
ΤένιςΤένις



Πορεία ανάπτυξης της ταχύτητας στον δρόμο 
των 100m σε αθλητές () και αθλήτριες (■) 
υψηλού επιπέδου 
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Κέλλης και συν., 2009



Δρομική ταχύτητα 5 και 20m



Ταχύτητα 5-10-30m





Δρομική ευκινησία 20m



Ταχύτητα οδηγήματος της μπάλας 20m



Δρομική ευκινησία



Φωτο με μπάλαΦωτο με μπάλα

Οδήγημα-χειρισμός της μπάλας



Ταχυδύναμη
Διπλό τρίγωνο



Ταχυδύναμη- Διπλό τρίγωνο 



Ταχύτητα αντίδρασης-χαμηλής απόκρουσης



Δύναμη χειρολαβής



ΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ



Οριζόντια αλτικά τεστ

 Μήκος χωρίς φορά με χρησιμοποίηση 

χεριών

 Μήκος χωρίς φορά χωρίς χρησιμοποίηση 

χεριών

 3πλούν, 5πλούν, 10πλούν από στάση

 3πλούν, 5πλούν, 10πλούν με φορά

 3πλούν στο ένα πόδι (κουτσά) 



Τεστ Abalakow

Seargent τεστ (touch and reach test). 

Άλμα και επαφή με το χέρι

Άλμα βάθους

Άλμα με 3 διασκελισμούς φορά

Τεστ Bosco

Κατακόρυφα αλτικά τεστ



i. Squat jump (SJ), άλμα από ημικάθισμα (90ο) 

ii. Counter-movement Jump (CMJ), άλμα με 

αντίθετη κίνηση

iii. Counter-movement Jump (CMJ) με 

χρησιμοποίηση χεριών

iv. Drop Jump (DJ), άλμα βάθους από ύψος 20-

100 cm

v. Rebound Jumps (RJ), συνεχόμενα άλματα 

CMJ διάρκειας από 5 έως 60 sec

Τεστ BoscoΤεστ Bosco





Μέτρηση πεδίουΜέτρηση πεδίου

►►Δεν απαιτεί ιδιαίτερο εξοπλισμό (μόνο Δεν απαιτεί ιδιαίτερο εξοπλισμό (μόνο 
μετροταινία)μετροταινία)
 Sargent test Sargent test ή ή Touch and reach test Touch and reach test 

(άλμα και επαφή με το χέρι)(άλμα και επαφή με το χέρι)
 Abalakov testAbalakov test

1,70 m
1,95 m



Πλατφόρμα μέτρησης της αλτικότητας  Πλατφόρμα μέτρησης της αλτικότητας  
και της εκρηκτικής δύναμης και της εκρηκτικής δύναμης 
((Ergojump Bosco System)Ergojump Bosco System)

Υπολογισμός του ύψους Υπολογισμός του ύψους 
με βάση το χρόνο με βάση το χρόνο 

πτήσηςπτήσης

h = FlyTime2 x 1.226
ή

h = Vv
2/2g 

(Vv = ½ FlyTime x g)



SJ Αλμα από ημικάθισμα



SJ Αλμα από ημικάθισμα CMJ Αλμα με ταλάντευση με χρήση χεριών



CMJ με χρησιμοποίηση χεριών
Κατακόρυφο άλμα από 
την όρθια θέση μετά 
από αντίθετη κίνηση με 
τη χρησιμοποίηση των 
χεριών

Αποτελεί δείκτη εκρηκτικής δύναμης με τη χρησιμοποίηση του Αποτελεί δείκτη εκρηκτικής δύναμης με τη χρησιμοποίηση του 
κύκλου διάτασηςκύκλου διάτασης--βράχυνσης (βράχυνσης (stretchstretch--shorteningshortening--cyclecycle)) + + 
ικανότητα συντονισμούικανότητα συντονισμού ((άνωάνω--κάτω άκρων)κάτω άκρων). . 

Μυϊκή ενεργοποίησηΜυϊκή ενεργοποίηση: : Ομόκεντρη μετά από προΟμόκεντρη μετά από προ--ενεργοποίηση.ενεργοποίηση.

(cm)

SJ CMJ CMJh

CMJh – CMJ = Επίδραση 
των άνω άκρων (δείκτης 
συντονισμού)

+6-8%,
+3-9cm

+7-20%



ΑΝΤΟΧΗΑΝΤΟΧΗ

►►ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΝΤΟΧΗΑΕΡΟΒΙΑ ΑΝΤΟΧΗ
►►ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗΕΙΔΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ



Παλίνδρομο τρέξιμο 20m -Αντοχή



Αερόβια Αντοχή
Παλίνδρομο 20m



Παλίνδρομο τρέξιμο 20m -Αντοχή



Σύστημα τηλεμετρικής παρακολούθησης Σύστημα τηλεμετρικής παρακολούθησης ––
καταγραφήςκαταγραφής--αξιολόγησης της Κ.Σ.αξιολόγησης της Κ.Σ.-- Αντοχής Αντοχής ((Polar Polar 

Team2)Team2)



RJ Ειδική αντοχή





ΙσομετρικήΙσομετρική
αξιολόγησηαξιολόγηση

 Μέγιστη ισομετρική δύναμηΜέγιστη ισομετρική δύναμη
 Μέγιστος ρυθμός ανάπτυξης Μέγιστος ρυθμός ανάπτυξης 

δύναμηςδύναμης
 Αρχική δύναμηΑρχική δύναμη ((FF50ms50ms))
 Διαφορές δεξί Διαφορές δεξί –– αριστερό πόδιαριστερό πόδι



tmax

100

200

300
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Ν

0
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μ

η 
Καμπύλη δύναμης – χρόνου κατά τη μέγιστη 

ισομετρική σύσπαση 

MΙΔ

Δείκτης ταχυδύναμηςΔείκτης ταχυδύναμης
Ταχ. =Ταχ. = MMΙΔΙΔ // tmaxtmax

30 ms

ΔΔ3030

Δύναμη εκκίνησηςΔύναμη εκκίνησης ή ή 
αρχική δύναμηαρχική δύναμη

ΔΕ =ΔΕ = ΔΔ3030

ΔΔtt

ΔΔ

1: Ρυθμός ανάπτυξης δύναμης

Εκρηκτική δύναμηΕκρηκτική δύναμη11

ΕΔ =ΕΔ = ΔκΔκ // ΔΔtt

ΔΔ3030



Ισοκινητική αξιολόγηση δύναμης

Η ισοκινητική αξιολόγηση χρησιμοποιείται για τη 
μέτρηση της μέγιστης ροπής δύναμης, της γωνίας στην 
οποία επιτεύχθηκε η μέγιστη ροπή και της αναλογίας
καμπτήρων/ εκτεινόντων μυών. 
Με τον τρόπο αυτό παρέχονται πληροφορίες για τη 
δύναμη, τις πιθανές μυϊκές ανισορροπίες και την 
επιβάρυνση των αρθρώσεων του γονάτου, του ισχίου, 
της ποδοκνημικής, του ώμου, του αγκώνα και του
καρπού των αθλητών. 
Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
άμεσα από προπονητές και θεράποντες για πρόληψη 
και θεραπεία τραυματισμών. 



Ισοκινητική αξιολόγησηΙσοκινητική αξιολόγηση

 Μυϊκές Μυϊκές αανισονισορρροπίεςροπίες
 Διαφορές Διαφορές ααγωνιστών γωνιστών --

αανταγωνιστώννταγωνιστών
 Μέγιστη και σχετική ροπή Μέγιστη και σχετική ροπή 

δύναμηςδύναμης





Αλτικότητα

• Ύψος κατακόρυφου άλματος 
από ημικάθισμα (SJ), χωρίς 
τη χρήση χεριών.

• Ύψος κατακόρυφου άλματος 
με ταλάντευση (DJ) και με 
ταλάντευση (DJh) με τη 
χρήση χεριών.

• Δείκτης συντονισμού 
κατακόρυφου άλματος από 
ημικάθισμα (SJ).

• Δείκτης ταχυδύναμης.



ΔυναμοδάπεδοΔυναμοδάπεδο

Εργαστηριακό όργανο για τη μέτρηση των Εργαστηριακό όργανο για τη μέτρηση των 
δυνάμεων αντίδρασης του εδάφους κατά δυνάμεων αντίδρασης του εδάφους κατά 
τη βάδιση, το τρέξιμο, τα άλματα.τη βάδιση, το τρέξιμο, τα άλματα.
Υπολογίζονται: η δύναμη, η ώθηση, η Υπολογίζονται: η δύναμη, η ώθηση, η 
ισχύς, το έργο, ο χρόνος επαφής, η ισχύς, το έργο, ο χρόνος επαφής, η 
ταχύτητα απογείωσης, το ύψος των ταχύτητα απογείωσης, το ύψος των 
αλμάτων και άλλες παράμετροι.αλμάτων και άλλες παράμετροι.







ΧειροδυναμομέτρησηΧειροδυναμομέτρηση

 Δύναμη χειρολαβήςΔύναμη χειρολαβής
 Έλλειμμα δύναμηςΈλλειμμα δύναμης
 Αντοχή στη δύναμη  Αντοχή στη δύναμη  

χειρολαβήςχειρολαβής



ΠοδηλατοεργόμετροΠοδηλατοεργόμετρο

 Μέγιστη & μέση σχετική Μέγιστη & μέση σχετική 
ισχύςισχύς

 Δείκτης κόπωσηςΔείκτης κόπωσης
 Χρόνος επίτευξης μέγιστης Χρόνος επίτευξης μέγιστης 

ισχύοςισχύος



ΠοδηλατοεργόμετροΠοδηλατοεργόμετρο

 Μέγιστη Μέγιστη ισχύςισχύς

 Χρόνος επίτευξης μέγιστης ισχύοςΧρόνος επίτευξης μέγιστης ισχύος
 ΜΜέση σχετική ισχύςέση σχετική ισχύς (αναερόβια (αναερόβια 

ικανότητα)ικανότητα)

 Δείκτης κόπωσης (αναερόβια Δείκτης κόπωσης (αναερόβια 
ικανότητα)ικανότητα)



ΧειροεργόμετροΧειροεργόμετρο

 Μέγιστη και μέση σχετική ισχύςΜέγιστη και μέση σχετική ισχύς
 Δείκτης κόπωσηςΔείκτης κόπωσης
 Χρόνος επίτευξης μέγιστης Χρόνος επίτευξης μέγιστης 

ισχύοςισχύος

Συσχετίσεις
25m Ελεύθερο:  0.90
50m Ελεύθερο:  0.83
400m Ελεύθερο: 0.60



ΕργοσπιρομέτρησηΕργοσπιρομέτρηση

 Μ.Κ.Σ.Μ.Κ.Σ.
 VOVO22maxmax
 vVOvVO22maxmax
 vVOvVO22LTLT
 Κ.Σ. στο Κ.Σ. στο VOVO22LTLT
 ΕνεργειακήΕνεργειακή-- δρομική δρομική 

οικονομίαοικονομία



Δυναμική (ισοτονική) αξιολόγηση
δύναμης



Ισοτονική αξιολόγηση δύναμης

• Αναφέρεται σε κινήσεις με σταθερή 
εξωτερική επιβάρυνση σε όλο τους το 
έυρος και μεταβαλλόμενη ταχύτητα. 
Μπορεί να είναι ομόκεντρες ή 
έκκεντρες.



Δυναμική (ισοτονική) αξιολόγηση δύναμης

• Μέθοδος πεδίου
• Πραγματοποιείται σε μηχανήματα 

δύναμης ή με ελεύθερα όργανα 
(μπάρες)



Ισοτονική αξιολόγηση δύναμης 
(1RM)

Στον αγωνιστικό αθλητισμό το τεστ 
εφαρμόζεται συνήθως στις ασκήσεις του 
πάγκου, στα καθίσματα (ημικάθισμα, βαθύ 
κάθισμα) και στις πολυαρθρικές (αρασέ, 
επολέ, ζετέ). Ο ασκούμενος ξεκινά, με στόχο 
την προθέρμανση, τις προσπάθειες μιας 
επανάληψης από το 50% του προηγούμενου 
μέγιστου και συνεχίζει στο 75%, στο 90%, 
στο 100% και πάνω.



Χρησιμοποίηση συντελεστή για τον καθορισμό Χρησιμοποίηση συντελεστή για τον καθορισμό 
11RM RM (Lombardi, 1989)(Lombardi, 1989)

Εκτελούμενες Εκτελούμενες 
εεπαναλήψειςπαναλήψεις % 1RM% 1RM ΣυντελεστήςΣυντελεστής

Παράδειγμα:Παράδειγμα:

Εκτίμηση της 1RM από τεστ Εκτίμηση της 1RM από τεστ 
3RM3RM

1RM = Βάρος άρσης 3RM 1RM = Βάρος άρσης 3RM **
1.101.10

αν π.χ. 3RM = 100 kg τότε:αν π.χ. 3RM = 100 kg τότε:

1RM = 100 1RM = 100 ** 1.10= 110 kg1.10= 110 kg

11 100100 1.001.00

22 9393 1.071.07

33 9191 1.101.10

44 8989 1.131.13

55 8686 1.161.16

66 8383 1.201.20

77 8181 1.231.23

88 7979 1.271.27

99 7676 1.321.32

1010 7474 1.361.36



Σύστημα καταγραφής 
ηλεκτρομυογραφήματος

• Χρησιμοποιείται κυρίως για ερευνητικούς 
σκοπούς και δίνει σημαντικές πληροφορίες για 
τον τρόπο ενεργοποίησης και δραστηριότητας 
των μυών.



Μέτρηση και αξιολόγηση ανθρωπομετρικών
χαρακτηριστικών

Οι αξιολογήσεις των ανθρωπομετρικών
χαρακτηριστικών περιλαμβάνουν τις μετρήσεις του 
βάρους, του ύψους, του ανοίγματος χεριών, του 
μήκους κορμού, των περιφερειών μηρού και 
κνήμης καθώς επίσης και της σύστασης σώματος. 
Οι μετρήσεις αυτές πραγματοποιούνται στους 
χώρους άθλησης και στο εργαστήριο.
Στόχος των μετρήσεων αυτών είναι η 
παρακολούθηση της πορείας της σωματικής
ανάπτυξης των αθλητών κατά τη διάρκεια της 
αθλητικής τους σταδιοδρομίας και η δημιουργία 
κριτηρίων για την επιλογή ταλέντων για 
συγκεκριμένο άθλημα/αγώνισμα.



Αξιολόγηση



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Με βάση:

 Τις επιδόσεις - νομογράμματα άλλων 
αθλητών ή μοντέλα παραγόντων 
αθλητικής απόδοσης.

 Τη συνολική βαθμολογία (σκορ)

 Τις προηγούμενες μετρήσεις του 
ίδιου του αθλητή.



30,53
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Ενήλικες καλαθοσφαιριστές (n=206)
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Ενήλικες καλαθοσφαιριστές

A1 (n=61)

A2 (n=50)

B (n=95)
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Ενήλικες καλαθοσφαιριστές

Guard (n=99)

Forward (n=43)

Center (n=61)

SJ: άλμα από ημικάθισμα
CMJ: άλμα με ταλάντευση
CMJh: άλμα με ταλάντευση με χέρια



PP: Μέγιστη σχετική ισχύς (αγαλακτική 
αναερόβια ικανότητα)

MP: Μέση σχετική ισχύς (γαλακτική 
αναερόβια ικανότητα)

10,84
8,23

0,00
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10,00
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PP MP

Ενήλικες καλαθοσφαιριστές (n=193)
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Ενήλικες καλαθοσφαιριστές

Guard (n=91)

Forward (n=37)

Center (n=55)



CMJ: Άλμα με ταλάντευση από στάση
CMJR: Άλμα με ταλάντευση με ένα βήμα 

από δεξιά
CMJL: Άλμα με ταλάντευση με ένα βήμα 

από αριστερά

1,34 1,31

2,47 2,44

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Nm/kg

FR FL ER EL

Ενήλικες πετοσφαιρίστριες (n=68)
FR: Μέγιστη ισοκινητική ροπή δύναμης 

καμπτήρων μυών του γονάτου του 
δεξιού ποδιού στις 60o/s

FL: Μέγιστη ισοκινητική ροπή δύναμης 
καμπτήρων μυών του γονάτου του 
αριστερού ποδιού στις 60o/s

ΕR: Μέγιστη ισοκινητική ροπή δύναμης 
εκτεινόντων μυών του γονάτου του 
δεξιού ποδιού στις 60o/s

ΕL: Μέγιστη ισοκινητική ροπή δύναμης 
εκτεινόντων μυών του γονάτου του 
αριστερού ποδιού στις 60o/s

32,99

32,48

32,26

31,80

32,00

32,20

32,40

32,60

32,80

33,00

cm

CMJ CMJR CMJL

Ενήλικες πετοσφαιρίστριες (n=68)



Παλίνδρομο τρέξιμο αντοχής
Αξιολόγηση

Διαδρομές Στάδιο
Ταχύτητα

km/h

VO2max (ml/kg/min) ανάλογα με την 
ταχύτητα και την ηλικία

8 9 10 11 12 13 14

50-59 7 11,5 56,4 54,9 53,4 52,0 50,5 49,0 47,5

60-69 8 12,0 58,6 57,2 55,8 54,4 53,0 51,6 50,2

70-79 9 12,5 60,9 59,6 58,2 56,9 55,6 54,2 52,9

58 διαδρομές

77 53,453,4



Κριτήρια αξιολόγησης κινητικών 
ικανοτήτων σε μαθητές B’ Δημοτικού

Δοκιμασίες n x SD min max ΧΑΜΗΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΛΗ
ΠΟΛΥ 
ΚΑΛΗ

ΑΡΙΣΤΗ

από έως από έως από έως από έως από έως

Οριζόντιο 
άλμα χωρίς 

φορά
(μέτρα)

68 0,91 0,14 0,65 1,2 0,68 0,8 0,80 0,85 0,89 1,00 1,02 1,11 1,19 1,2

Ρίψη μπάλας 
ενός κιλού 

(μέτρα)
69 2,87 0,65 1,2 4,7 1,72 2,35 2,48 2,80 2,85 3,20 3,35 3,65 3,95 4,7

30μ. ταχύτητα
(δευτερόλεπτ

α)
59 6,89 0,73 5,56 9,8 9,8 8,06 7,80 7,40 7,22 6,75 6,75 6,25 6,2 6

Παλίνδρομο
(αρ. 

διαδρομών)
68 12,81 8,62 1 53 1,45 5 7,00 10,05 12,00 17,00 18,00 22,10 25,65 53

Ευκινησία
68 16,22 2,12 13 24 13,39 14,3 14,83 15,51 15,75 17,03 17,65 18,91 19,71 24



Ποσοστιαία σημεία (Ποσοστιαία σημεία (percentiles)percentiles)

ΗλικίαΗλικία 55 1010 2525 5050 7575 9090 9595

1111 15,115,1 15,715,7 17,917,9 21,221,2 23,623,6 28,628,6 31,331,3

1212 15,215,2 17,417,4 20,120,1 23,823,8 26,126,1 28,628,6 29,229,2

1313 16,516,5 17,717,7 22,422,4 24,324,3 28,728,7 31,331,3 35,735,7

1414 18,518,5 19,819,8 22,322,3 26,026,0 30,030,0 32,832,8 39,439,4

1515 18,118,1 20,820,8 23,823,8 28,328,3 33,133,1 35,835,8 36,836,8

Πίνακας αξιολόγησης στο άλμα από
ημικάθισμα σε μαθητές 11-15 ετών



Συνολική επίδοση: 64,91

Η συνολική επίδοση υπολογίζεται από όλες τις 
δοκιμασίες με ανώτερη τιμή το 100. Στο σχήμα φαίνεται 
η συνολική εικόνα του αθλητή σε όλες τις δοκιμασίες. 
Όσο μεγαλύτερο χώρο καλύπτει το πορτοκαλί χρώμα 
στο σχήμα τόσο καλύτερη είναι η συνολική του επίδοση.
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40%
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100%
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Δαταχ
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5m20m
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SLb

Δ



Ατομική σύγκριση επιδόσεων με 
αθλητές ίδιας ηλικίας και αθλήματος

Ποσοστιαία κατάταξη των επιδόσεων στα κατακόρυφα άλματα, στην 
ισοκινητική και την ισομετρική αξιολόγηση σε σχέση με επιδόσεις αθλητών 
ίδιας ηλικίας και αθλήματος.
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Σύγκριση των επιδόσεων του Σύγκριση των επιδόσεων του 
αθλητή σε διαδοχικές μετρήσειςαθλητή σε διαδοχικές μετρήσεις
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Nm/kg

17/8/2009 13/10/2009 17/8/2009 13/10/2009

EΔ60 EA60

Μέγιστη σχετική ροπή 
δύναμης των εκτεινόντων 
μυών του γονάτου στη 
γωνιακή ταχύτητα των 60ο/s

Μέγιστη σχετική ροπή 
δύναμης των καμπτήρων 
μυών του γονάτου στη 
γωνιακή ταχύτητα των 60ο/s

23,8

20,3
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27,4



Ομαδική σύγκριση επιδόσεων με 
αθλητές ίδιας ηλικίας και αθλήματος
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Ποσοστιαία κατάταξη των επιδόσεων των αθλητών στα κατακόρυφα άλματα, στην 
ισοκινητική και την ισομετρική αξιολόγηση σε σχέση με επιδόσεις αθλητών ίδιας ηλικίας και 
αθλήματος.



Ομαδική σύγκριση των επιδόσεων των
αθλητών σε διαδοχικές μετρήσεις
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Άλμα από ημικάθισμα σε αθλήτριεςΆλμα από ημικάθισμα σε αθλήτριες
((SJ)SJ)
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Άλμα από ημικάθισμα σε αθλητές (Άλμα από ημικάθισμα σε αθλητές (SJ)SJ)
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Καθοδήγηση



Καθοδήγηση με βάση τη ΜΚΣ σε σχέση με τις κλίμακες 
(ζώνες) έντασης της προπόνησης αντοχής

95% 92% 91% 86% 85% 80% 79% 70%
Βασίλης 201 195 193 182 180 170 167 148
Δημήτριος Β. 200 193 191 181 179 168 166 147
Χρήστος Α.                                190 184 182 172 170 160 158 140
Δημήτριος Α.                          189 183 181 171 169 159 157 139
Θεόδωρος 185 179 177 168 166 156 154 137
Γιώργος 168 163 161 152 150 142 140 124

95% 92% 91% 86% 85% 80% 79% 70%
Βασίλης 34 33 32 30 30 28 28 25
Δημήτριος Β. 33 32 32 30 30 28 28 25
Χρήστος Α.                                32 31 30 29 28 27 26 23
Δημήτριος Α.                          32 31 30 29 28 27 26 23
Θεόδωρος 31 30 30 28 28 26 26 23
Γιώργος 28 27 27 25 25 24 23 21

2η κλίμακα

Αποκατάστασ

Μ.Κ.Σ. 

177
195
199
200
210
212

1η κλίμακα 

Προπ. Στόχος 
Κλίμακα 

Αερόβια - Αναερόβια                                   
4η κλίμακα 3η κλίμακα

Βασική Αποκατάστασ
1η κλίμακα 

Αερόβια - Αναερόβια                                   
4η κλίμακα 3η κλίμακα

Βασική 
2η κλίμακα

177

210
200
199
195

Προπ. Στόχος 
Κλίμακα 
Μ.Κ.Σ. 

212

Ονοματεπώνυμο

Ονοματεπώνυμο



Χρόνοι τρεξίματος (σε min:s ή s) σε συγκεκριμένες αποστάσεις 
και σε διαφορετικά ποσοστά σε σχέση με την ταχύτητα (Km/h) 
στη μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου (vVO2max) και την ταχύτητα 
στο αναερόβιο κατώφλι (vVO2 LT) 

Απόστα
ση

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1000m

70 12:15 10:4
3 9:31 8:34 7:48 7:09 6:36 6:07 5:43 5:21 5:03 4:46 4:31 4:17

80 10:43 9:23 8:20 7:30 6:49 6:15 5:46 5:21 5:00 4:41 4:25 4:10 3:57 3:45

90 9:31 8:20 7:24 6:40 6:04 5:33 5:08 4:46 4:27 4:10 3:55 3:42 3:31 3:20

100 8:34 7:30 6:40 6:00 5:27 5:00 4:37 4:17 4:00 3:45 3:32 3:20 3:09 3:00

110 7:48 6:49 6:04 5:27 4:58 4:33 4:12 3:54 3:38 3:25 3:13 3:08 2:52 2:44

120 7:09 6:15 5:33 5:00 4:33 4:10 3:51 3:34 3:20 3:08 2:56 2:47 2:38 2:30

400m

70 4:54 4:17 3:48 3:26 3:07 2:52 2:38 2:27 2:17 2:08 2:01 1:54 1:48 1:43

80 4:17 3:45 3:20 3:00 2:44 2:30 2:18 2:08 2:00 1:52 1:46 1:40 1:35 1:30

90 3:48 3:20 2:58 2:40 2:26 2:13 2:03 1:54 1:47 1:40 1:34 1:29 1:24 1:20

100 3:26 3:00 2:40 2:24 2:11 2:00 1:51 1:43 1:36 1:30 1:25 1:20 1:16 1:02

110 3:07 2:46 2:26 2:11 1:59 1:49 1:41 1:34 1:27 1:22 1:17 1:13 1:09 1:06

120 2:52 2:30 2:13 2:00 1:49 1:40 1:32 1:26 1:20 1:15 1:10 1:07 1:03 1:00

vVO2max/
vVO2LT /

%



Καθοδήγηση

Δεξί Αριστερό Δεξί Αριστ.
Δημήτριος A.  
Δημήτριος B.  
Βασίλης  
Γιάννης  
Γιώργος  

Καμπτήρες μύες του 
γονάτουΟνοματεπώνυμο

Εκτείνοντες μύες του 
γονάτου



Ειδικό πρόγραμμα ενδυνάμωσης πρόσθιων μηριαίων

Αριστερό πόδι Δεξί πόδι

Εβδομάδες Σετ
Επαναλήψεις

/σετ
Προπον./
εβδομάδα

Σετ
Επαναλήψεις

/σετ
Προπον./
εβδομάδα

1η 4 10 3 5 10 3

2η 4
10-8

3 5
10-8

3

3η 4 10-8 3 6 10-8 3

4η 4 10-8 3 6 10-8 3



Προπονητικά περιεχόμενα (ασκήσεις) και μέσα για την 
ανάπτυξη της δύναμης (προπονητικές οδηγίες του
Metrisis)
Ηλικία 
(έτη)

Προπονητικά περιεχόμενα - μέσα

10-12  Ενδυνάμωση με το βάρος του σώματος (βλέπε ασκήσεις 1-3,  11-18 και 20-21).  
 Χρήση μικρών αντιστάσεων (αλτήρες, ιατρικές μπάλες, λάστιχα, βλέπε ασκήσεις 4 -10, 19  και 23-28).
 Εκμάθηση τεχνικής ασκήσεων δύναμης με ελεύθερα βάρη.
 Όλες οι ταχυδυναμικές κινήσεις-ασκήσεις καλαθοσφαίρισης με έμφαση στην τεχνική.

13-14  Ενδυνάμωση με το βάρος του σώματος. 
 Χρήση μικρών αντιστάσεων (αλτήρες, ιατρικές μπάλες, λάστιχα).
 Εκμάθηση τεχνικής ασκήσεων δύναμης με ελεύθερα βάρη (ιδιαίτερη έμφαση στις ασκήσεις:  αρασέ, στρίψιμο, 

ημικάθισμα, βαθύ κάθισμα και στις ασκήσεις με αλτήρες).
 Μηχανήματα δύναμης: Κυρίως για τους πρόσθιους, οπίσθιους μηριαίους κα ι γλουτιαίους.
 Όλες ο ι ταχυδυναμικές κινήσεις-ασκήσεις καλαθοσφαίρισης με έμφαση αρχικά στην τεχ νική και κατόπιν στην 

ανάπτυξη της ταχυδύναμης.
 Εκμάθηση πλειομετρικών-αλτικών ασκήσεων έντασης 1 -3*.

Στόχος
Απόσταση 

προσπάθειας ή 
Αριθμός αλμάτων/σετ

Διάρκεια 
εκτέλεσης 

προσπάθειας

Αριθμός 
επαναλήψεων/σετ 
σε κάθε άσκηση

Αριθμός  
ασκήσεων/ 

Π.Μ.

Διάρκεια της 
π ροπ όνησης

Ταχυδύναμη 5-25m 2-10s 2-4 4-8 15-30min*
Αντοχή στην ταχυδύναμη 15-35m 6-12s 3-6 4-8 12–25min
Αλτικότητα 2-10 άλματα 2-10s 2-3 σετ 3-5 15-25min*
Αντοχή στην αλτικότητα 12-25 άλματα 8- 25s 3-4 σετ 2-4 15-20min**
* Στα 30min φθάνει όταν συνδυάζεται με αλτικ ές ασκ ήσεις και προπόνηση ταχύτη τας.
** Σχεδόν πάντοτε  συνδυάζετα ι με την προπόνηση για αντοχή στην  ταχυδύναμη οπότε και φθάνει τα 30-35min.

Ποσοτικά στοιχεία της προπόνησης ταχυδύναμης
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