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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά και επιλεγμένοι δείκτες απόδοσης αθλητών στίβου 

και ποδοσφαίρου ηλικίας 13-14 ετών. 

 

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει και να συσχετίσει τα 

ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά και τις φυσικές ικανότητες της ταχύτητας, της 

μυϊκής ισχύος των κάτω άκρων και της καρδιοαναπνευστικής αντοχής αθλητών 

στίβου και ποδοσφαίρου ηλικίας 13-14 ετών καθώς, και τις πιθανές διαφορές των 

ίδιων δεικτών σε σχέση με την αγωνιστική θέση των αθλητών του ποδοσφαίρου. 

Στην έρευνα συμμετείχαν 33 αθλητές  ακαδημιών οι οποίοι χωρίστηκαν σε αθλητές 

στίβου (Ν=16) και αθλητές ποδοσφαίρου (Ν=17). Αξιολογήθηκαν τα 

ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων ύψος, σωματική μάζα και το 

ποσοστό σωματικού λίπους  και οι ικανότητες απόδοσης της ταχύτητας (0-10 και 0-

20m) της μυϊκής ισχύος των κάτω άκρων (άλμα από ημικάθισμα χωρίς ταλάντευση 

(SJ), άλμα από ημικάθισμα με ταλάντευση και αιώρηση χεριών CMJAS) και η 

καρδιοαναπνευστική αντοχή (παλίνδρομο τρέξιμο αντοχής 20m) για την πρόβλεψη 

της VO2max. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι αθλητές του στίβου υπερείχαν 

σημαντικά από την ομάδα του ποδοσφαίρου τόσο στα σωματομετρικά 

χαρακτηριστικά όσο και στις ικανότητες απόδοσης  όπως η αντοχή (p<0,01) και η 

ισχύς των κάτω άκρων (p<0,05). Ως προς την θέση των ποδοσφαιριστών  η ανάλυση 

των αποτελεσμάτων έδειξε ότι οι αθλητές του στίβου είχαν καλύτερα αποτελέσματα 

τόσο στο παλίνδρομο τρέξιμο αντοχής σε σχέση τους αμυντικούς  (p<0,01) και τους 

επιθετικούς (p<0,08) όσο και στα στάδια (stage) της δοκιμασίας στην σύγκριση με 

όλες τις θέσεις των ποδοσφαιριστών εκτός των μέσων (p<0,01). Οι διαφορές που 

παρατηρούνται ανάμεσα στις ομάδες πιθανά να οφείλεται στις προσαρμογές που 

δημιουργούνται στους ποδοσφαιριστές όπως και στους δρομείς ταχύτητας, από το 

διαφορετικό είδος προπόνησης που εφαρμόζεται σε αυτές. Η εργασία αποτελεί το 

πρώτο μέρος μελλοντικής έρευνας στην οποία θα εξεταστεί η επίδραση προπονητικού 

προγράμματος συγκεκριμένου χρόνου, για την ανάπτυξη η βελτίωση των ίδιων 

παραμέτρων που αξιολογήθηκαν στην παρούσα έρευνα. 

Λέξεις κλειδιά: ποδόσφαιρο, στίβος , ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά, ταχύτητα, 

φυσική κατάσταση. 
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Ευχαριστώ θερμά όλους όσους βοήθησαν, με το δικό τους τρόπο ο καθένας, 

στην ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας: 

Τους προπονητές και αθλητές των ακαδημιών  για την συνεργασία τους και 

την συμμετοχή τους στις δοκιμασίες αξιολόγησης. 
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I. EΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

 

Η υγεία και η καλή φυσική κατάσταση των παιδιών και των νέων, αποτελεί 

τον βασικό στόχο των προηγμένων χωρών του κόσμου διότι έτσι εξασφαλίζεται η 

ασφαλή  προαγωγή της υγείας του ενήλικου πληθυσμού (Parizkova, 1991). Η έναρξη 

της συστηματικής προπονητικής διαδικασίας στις μέρες μας γίνεται όλο και πιο νωρίς 

ακόμα και στην ηλικία των 6 ετών. Ως αποτέλεσμα αυτής της ένταξης των αθλητών 

στην προπόνηση είναι η εξέλιξη τόσο της επιστημονικής γνώσης όσο και των 

πρακτικών εμπειριών που αφορούν αυτές τις ηλικίες (Γεωργαντά, 2007). Στην 

αναπτυξιακή ηλικία οι φυσικές ικανότητες ακολουθούν τους γρήγορους ρυθμούς 

εξέλιξης που παρατηρούνται στη σωματική ανάπτυξη των ανθρώπων. Η βιολογική 

ωρίμανση είναι ένας κρίσιμος παράγοντας που προσδιορίζει την προπονητική 

επιβάρυνση στον αθλητισμό (Martin, 1994). Στα πρώτα χρόνια της εφηβείας 

παρατηρείται σημαντική αύξηση της μυϊκής δύναμης, της ταχύτητας, της βασικής 

αντοχής και της επιδεξιότητας, ενώ αντίθετα η ευκαμψία αρχίζει σταδιακά να 

ελαττώνεται (Martin, 1979). Επομένως οι φυσικές ικανότητες ακολουθούν πορεία 

που συμβαδίζει με την ηλικία και επηρεάζονται σημαντικά από τον παράγοντα της 

πρόωρης ή καθυστερημένης βιολογικής ωρίμανσης των νεαρών αθλητών, κατά την 

οποία είναι δυνατόν να προκύψουν σημαντικές διαφορές. Ο νεαρός αθλητής δεν 

πρέπει να θεωρείται και να αποτελεί μια μικρογραφία του ενήλικα καθώς μεταξύ ενός 

αναπτυσσόμενου και ενός ώριμου οργανισμού προκύπτουν μορφολογικές,  

λειτουργικές, ιστοχημικές και βιοχημικές διαφορές, οι οποίες έχουν αντίκτυπο στο 

ρυθμό και στο μέγεθος των προσαρμογών καθώς και στην σωματική απόδοση 

(Γεωργαντά, 2007). Η απότομη και αλματική αύξηση που παρατηρείται κατά την 

περίοδο της ήβης, οριοθετεί την αναπτυξιακή ηλικία του ατόμου σε προεφηβική και 

εφηβική και προσδίδει ανυπολόγιστη αξία στην μελέτη και διερεύνηση της εξέλιξης 

των παραγόντων της φυσικής κατάστασης (Κλεισούρας, 1989). 

Στις διάφορες μορφές άσκησης στις οποίες συμμετέχουν τα παιδιά και οι 

νεαροί αθλητές, ενεργοποιείται ένα σύνολο φυσιολογικών λειτουργιών με θετικές  
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επιπτώσεις στην υγεία και στην καλή λειτουργία του οργανισμού (Τοκμακίδης & 

Δούδα, 1999). Αποτελέσματα ερευνών αναφέρουν ότι η κινητική ανάπτυξη δεν 

εξελίσσεται ευθύγραμμα αλλά με την μορφή αλμάτων (Grosser, Bruggeman, & Zinti, 

1986) ενώ παρατηρούνται περίοδοι αργής και ταχείας μορφολογικής και λειτουργικής 

ωρίμανσης (Demeter, 1981). Καθώς λοιπόν οι λειτουργίες όλων σχεδόν των 

φυσιολογικών συστημάτων παρουσιάζουν μια δυναμική και μια βελτίωση μέχρι την 

ολοκλήρωση της ωρίμανσης (Wilmore & Costill, 1994) και έχοντας υπόψη ότι η 

αντίδραση του οργανισμού στις προπονητικές επιβαρύνσεις είναι διαφορετική σε 

κάθε φάση της ανάπτυξης (Chripkova, 1976) είναι πολύ σημαντική η γνώση της 

φυσιολογικής εξέλιξης και διαμόρφωσης των παραγόντων της φυσικής κατάστασης 

κατά την αναπτυξιακή ηλικία. Πολλοί παράγοντες καθορίζουν στα ατομικά η 

ομαδικά αθλήματα την αθλητική απόδοση (Boileau & Horswill, 2000). Οι 

παράγοντες αυτοί διακρίνονται σε πρωτογενείς όπως η αερόβια ικανότητα, σωματικό 

λίπος,  μυϊκή αντοχή και ευκαμψία και δευτερογενείς όπως η μυϊκή ισχύ, ταχύτητα, 

ισορροπία και κινητική δεξιότητα (Κλεισούρας, 1989). Στην συνέχεια θα αναφέρουμε 

τα βασικά χαρακτηριστικά των παραγόντων που προαναφέρθηκαν.  

Η προπόνηση του ποδοσφαίρου είναι μια αρκετά πολύπλοκη διαδικασία στην 

οποία  οι παίχτες θα πρέπει να αναπτύξουν εκτός των άλλων φυσικών ικανοτήτων  

την αερόβια ικανότητα έτσι ώστε, να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υψηλές 

απαιτήσεις ενός ποδοσφαιρικού αγώνα (Helgerud, Engen, Wisløff,  & Hoff, 2001) . Η 

κατανάλωση οξυγόνου αντιπροσωπεύει την δυνατότητα παραγωγής έργου η οποία 

αυξάνεται σύμφωνα με την ηλικία και την ανάπτυξη του καρδιοαναπνευστικού 

συστήματος (Κλεισούρας, 1989). O όγκος του αίματος, η αρτηριακή πίεση, καθώς  

και το μέγεθος της καρδιάς, αυξάνονται επίσης με την ηλικία  (Τοκμακίδης & Δούδα, 

1999) ενώ το αναπνευστικό σύστημα ακολουθεί μια παράλληλη ανάπτυξη στην οποία 

παρατηρείται μια διαρκή μείωση του ρυθμού αναπνοής ενώ αντίθετα, αυξάνεται ο 

πνευμονικός αερισμός. Ο αναπνευστικός μηχανισμός παρουσιάζει περιορισμένη 

απόδοση γιατί οι θωρακικοί μύες είναι ανεπαρκώς ανεπτυγμένοι, γεγονός που 

περιορίζει την ικανότητα των νεαρών αθλητών να εκτελούν έργο υψηλής έντασης με 

μεγάλη διάρκεια (Ratzef, 1991). Με την αύξηση της ηλικίας και της σωματικής 

ανάπτυξης που παρατηρείται αυξάνουν οι απόλυτες τιμές του χρησιμοποιούμενου  
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οξυγόνου ενώ τα σχετικά μεγέθη εξαρτώνται από την μεταβολή της σωματικής 

μάζας. Τα αποτελέσματα μιας διαχρονικής έρευνας του Martin (1994), δείχνουν ότι 

τα παιδιά από το 6ο έτος έως το 10ο έτος της ηλικίας τους παρουσιάζουν συνεχόμενη 

αύξηση της πρόσληψης οξυγόνου. Κατά την περίοδο αυτή προκύπτουν διαφορές 

μεταξύ των δύο φύλων ενώ στην όψιμη σχολική ηλικία, παρατηρείται μειωμένη 

πρόσληψη οξυγόνου που οφείλεται στην ωρίμανση. Μετά την εφηβεία, η ανάπτυξη 

της αερόβιας ικανότητας στα κορίτσια ακολουθεί πιο αργό ρυθμό και παρατηρείται 

χαμηλότερη ικανότητα δέσμευσης και μεταφοράς οξυγόνου σε σχέση με τα αγόρια 

(Ratzef, 1991). Οι παράγοντες που ενοχοποιούνται για τη χαμηλότερη αερόβια 

ικανότητα των κοριτσιών είναι το μεγαλύτερο ποσοστό σωματικού λίπους, η 

μικρότερη ποσότητα αιμοσφαιρίνης στο αίμα και το είδος της φυσικής 

δραστηριότητας και άσκησης (Freedson & Goodman, 1993). Ο Bar-Or (1983) 

συνοψίζοντας τα αποτελέσματα 19 μεμονωμένων ερευνών, αναφέρει επίσης μια 

μικρή υπεροχή των αγοριών σε σχέση με τα κορίτσια.  

Η ανθρωπομετρία αποτελεί τομέα της φυσικής ανθρωπολογίας που μελετά τα 

ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά, συμβάλλοντας παράλληλα στο πεδίο της 

αθλητικής επιστήμης. Μετρήσεις του αναστήματος και της σωματικής μάζας, 

αποτελούν πλαίσιο αναφοράς για τον υπολογισμό φυσιολογικών παραμέτρων (όπως η 

σχετική πρόσληψη οξυγόνου), ενώ οι μετρήσεις με τη μέθοδο των δερματοπτυχών 

χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της σωματικής σύστασης (Χατζημανουήλ, 

Οξύζογλου,  Χατζημανουήλ, Πάντος,  &  Ρίζος, 2005). Πολλές είναι οι έρευνες που 

αναφέρουν ότι τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά σχετίζονται και επηρεάζουν την 

αθλητική απόδοση. Η Diaczuk (1982) ερεύνησε τη σημασία της υψηλής αθλητικής 

απόδοσης και βρήκε πως αυτή εξαρτάται από το σωματικό ύψος, μήκος άνω και κάτω 

άκρων, καθώς και το μήκος παλάμης. Ο Pokrajac (1983) συσχετίζοντας τα σωματικά 

χαρακτηριστικά και τις κινητικές ικανότητες αθλητών διαφορετικού αγωνιστικού 

επιπέδου, διαπίστωσε σημαντικές διαφορές και στους δύο τομείς ανάλογες με το 

αγωνιστικό επίπεδο των αθλητών. O Bajos (1991), σε παρόμοια έρευνα σύγκρινε τα 

δικά του αποτελέσματα με αυτά του Pokrajac (1983), καταδεικνύοντας τη διαφορά 

στο αγωνιστικό επίπεδο συγκεκριμένων αθλητών μεταξύ των χωρών της Ελλάδας και  
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της Γιουγκοσλαβίας. Οι Χατζημανουήλ και συνεργάτες (2003) αναφέρουν ότι 

σύμφωνα με τις μετρήσεις και τα αποτελέσματα της έρευνάς τους το ποσοστό 

υποδόριου λίπους καθώς και η σωματική μάζα των εφήβων και προεφήβων Ελλήνων 

χειροσφαιριστών, αποτελούν παράγοντες που μπορούν να μεταβάλλουν θετικά τη 

μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου (VO2 max). Παρόμοιες αναφορές μπορούν να γίνουν 

και για άλλες παραμέτρους της αθλητικής απόδοσης (Malina, 1995). Ο Hopper 

(1997), αναφέρει ότι ο σωματότυπος επηρεάζει στατιστικά σημαντικά την αγωνιστική 

θέση που κατέχουν οι αθλητές στο γήπεδο, ενώ οι (Rienzi, Reilly, & Malkin, 1999) 

υποστηρίζουν ότι παρ’ όλο που τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά σχετίζονται με 

την αγωνιστική απόδοση δεν καθορίζουν απαραίτητα το αποτέλεσμα  ενός αγώνα.  

Η μυϊκή δύναμη είναι η ικανότητα του ανθρώπου να υπερνικά ή να αντενεργεί 

στην εξωτερική αντίσταση, μέσα από την εκδήλωση της μυϊκής προσπάθειας (Ratzef, 

1991). H δύναμη σχετίζεται με το μέγεθος του σώματος, την σεξουαλική ωριμότητα 

και την μυϊκή μάζα (Κλεισούρας, 1989) η οποία  στο ώριμο άτομο αποτελεί το 40% 

του σωματικού βάρους ενώ στην προεφηβική ηλικία το 27% (Kλεισούρας, 1989). Οι 

ορμονικές αλλαγές που παρουσιάζονται κατά την εφηβεία, συνοδεύονται με 

σημαντική αύξηση της δύναμης και της μυϊκής μάζας (Τοκμακίδης & Δούδα, 1999). 

Ο βέλτιστος ρυθμός αύξησης της μυϊκής μάζας παρατηρείται περίπου στην ηλικία 

των 14 ετών και συνεχίζεται κατά την εφηβική ηλικία (Κλεισούρας, 1989). Η 

καταλληλότερη περίοδος έναρξης της προπονητικής επιβάρυνσης όσον αφορά στη 

δρομική ταχύτητα, τη δύναμη και την αλτικότητα οριοθετείται στην αρχή της 

εφηβείας δηλαδή στα 12 χρόνια (Schmidtbleicher, 1988). Παράλληλα με την 

μορφολογική και λειτουργική ωρίμανση του κεντρικού νευρικού συστήματος στα 

πρώτα χρόνια της εφηβείας, σημειώνεται μέγιστη μυϊκή ανάπτυξη λόγω της αύξησης 

των ορμονών, που οδηγεί σε βελτίωση της μέγιστης δύναμης. Η μέγιστη δύναμη είναι 

προϋπόθεση για εκρηκτικές κινήσεις και παίζει καθοριστικό ρόλο τόσο στην αύξηση 

της δρομικής ταχύτητας όσο και στη βελτίωση της αλτικής ικανότητας (Israel & 

Buhl, 1980).  Για πολλά χρόνια, είχε αμφισβητηθεί η χρήση της προπόνησης για την 

αύξηση της μυϊκής δύναμης και αντοχής σε αγόρια και κορίτσια προεφηβικής και 

εφηβικής ηλικίας. Αποτελέσματα ερευνών (Sewall & Micheli, 1986; Pfeiffer & 

Francis, 1986; Ramsay, Blimkie, Smith, Garner, Macdougall, & Sale, 1990)  

αποδεικνύουν ότι, με την επίδραση της συστηματικής προπονητικής δράσης, η μυϊκή  
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δύναμη βελτιώνεται κατά την προεφηβική ηλικία πέρα από τα αναμενόμενα επίπεδα 

της κανονικής αύξησης και ανάπτυξης. Mε βάση τον ορισμό, ταχύτητα είναι η 

ικανότητα μέγιστης δύναμης και λειτουργικότητας του νευρομυϊκού συστήματος, να 

επιτυγχάνονται οι υψηλότερες δυνατές ταχύτητες αντίδρασης και κίνησης κάτω από 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις (Grosser, 1994). Είναι επαρκώς τεκμηριωμένο ότι η 

ταχύτητα και η αναερόβια ικανότητα των παιδιών αυξάνεται με την ηλικία και είναι 

σημαντικά χαμηλότερη σε σύγκριση με αυτήν των ενηλίκων μέχρι την ηλικία των 20 

ετών (Armstrong & Welshman, 2007). Αυτό οφείλεται στη διαδικασία της βιολογικής 

ανάπτυξης και έχει διαφορετική επίδραση στα δύο φύλα, με τα κορίτσια να έχουν 

χαμηλότερες επιδόσεις σε σχέση με τα αγόρια στις ηλικίες από 12 ετών και πάνω. Στο 

διάστημα αυτό η ταχύτητα αυξάνεται σταδιακά και στα δύο φύλα, αρχικά με γρήγορο 

ρυθμό (στην ηλικία των 12-15 ετών) και στη συνέχεια με αργότερο ρυθμό (Chia  & 

Armstrong,  2007).  

Η αξιολόγηση της αερόβιας και αναερόβιας ικανότητας παιδιών και εφήβων, 

μετρώντας τη μέγιστη ισχύ στο κυκλοεργόμετρο, δείχνει ότι στην ηλικία των 8 ετών 

η αναερόβια ισχύς είναι περίπου διπλάσια σε σχέση με την αερόβια ισχύ και στα 

αγόρια και στα κορίτσια (Armstrong & Welshman, 2007). Στη συνέχεια παρατηρείται 

μεγαλύτερη αύξηση της αναερόβιας ισχύος σε σύγκριση με την αερόβια ισχύ όσο 

αυξάνεται η ηλικία, φτάνοντας να γίνεται τριπλάσια από την ηλικία των 14-15 ετών 

και μετά. Αυτό συνδέεται με το γεγονός ότι τα παιδιά δεν μπορούν να αξιοποιήσουν 

πλήρως την αναερόβια γλυκόλυση ούτε να ενεργοποιήσουν πλήρως το  νευρομυϊκό 

τους σύστημα πριν την εφηβεία (χαμηλή αναερόβια ικανότητα). Επίσης έχουν 

μεγαλύτερο ποσοστό ινών βραδείας σύσπασης, γρηγορότερη κινητική οξυγόνου και 

υψηλή δραστικότητα μιτοχονδριακών ενζύμων (καλή αερόβια ικανότητα) (Armstrong  

& Welshman, 2007). Στην παιδική και εφηβική ηλικία  κυρίως στην ηλικία μεταξύ 8 

και 16 ετών η μεγάλη πλαστικότητα του φλοιού του εγκεφάλου και η μορφολογικά 

αιτιολογούμενη αστάθεια του νευρικού συστήματος, επιτρέπουν την καλύτερη 

βασική ανάπτυξη των ικανοτήτων της ταχύτητας (Stiehler, Konzag & Dobler,  1988). 

Αναπόσπαστο κομμάτι της καθοδήγησης και της ρύθμισης της προπονητικής 

διαδικασίας είναι ο έλεγχος και η αξιολόγηση των αθλητών με την πραγματοποίηση 

εργαστηριακών δοκιμασιών και δοκιμασιών στον αγωνιστικού χώρο (μετρήσεις 

πεδίου) (Zintl, 1993). Οι βασικές παράμετροι οι οποίες αξιολογούνται στους αθλητές  
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και παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την προπονητική διαδικασία 

περιλαμβάνουν τη μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου (VO2max), την συσσώρευση  

γαλακτικού οξέος, το αναπνευστικό κατώφλι, την αναερόβια ικανότητα, ταχύτητα, τη 

μυϊκή ισχύ, την μέγιστη δύναμη,  τη μυϊκή κόπωση (ικανότητα αποκατάστασης σε 

επαναλαμβανόμενες μέγιστες προσπάθειες), την ευλυγισία, την ευκινησία, τη 

σωματική σύσταση. Αυτές οι παράμετροι αξιολογούνται στο εργαστήριο, αλλά 

κάποιες μπορούν επίσης να αξιολογηθούν υπαίθρια με υψηλό βαθμό αξιοπιστίας  και 

εγκυρότητας (Walker & Turner, 2009). Σύμφωνα με την γνώση μας δεν υπάρχουν 

σχετικές έρευνες που να εξετάζουν τα ανθρωπομετρικά και φυσικά χαρακτηριστικά 

μεταξύ νεαρών αθλητών στίβου και ποδοσφαίρου ηλικίας 13-14 ετών.   

 

Σκοπός της έρευνας  

Ο κύριος σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας  ήταν να βρεθούν διαφορές στα 

ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά και στις φυσικές ικανότητες της ταχύτητας, μυϊκής 

ισχύος των κάτω άκρων και της καρδιοαναπνευστικής αντοχής αθλητών στίβου και 

ποδοσφαίρου ηλικίας 13-14 ετών. Δευτερεύον σκοπός ήταν να διερευνηθούν οι 

πιθανές διαφορές των ίδιων δεικτών σε σχέση με την αγωνιστική θέση των αθλητών  

ποδοσφαίρου.  

 

 

Μεταβλητές 

Εξαρτημένες μεταβλητές: Πρόβλεψη της VO2max, άλμα από ημικάθισμα 

90°με τα χέρια στην μεσολαβή χωρίς ταλάντευση (SJ), άλμα από ημικάθισμα 90°με 

ταλάντευση και αιώρηση των χεριών (CMJAS),  τρέξιμο 0-10 m,  τρέξιμο 0-20 m. 

Ανεξάρτητες μεταβλητές:: Είδος του αθλήματος (στίβος, ποδόσφαιρο), 

ηλικία (13-14έτη), η αγωνιστική θέση,  προπονητική διαδικασία, ύψος, σωματική 

μάζα, σωματικό λίπος. 

 

Ερευνητικές υποθέσεις 

Από την υπάρχουσα βιβλιογραφία υποθέτουμε ότι οι αθλητές του στίβου θα 

βρίσκονται σε καλύτερο επίπεδο φυσικής κατάστασης από τους αντίστοιχους του 

ποδοσφαίρου. 
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1. Οι  αθλητές του στίβου έχουν μεγαλύτερο ύψος  (σε εκατοστά) σε σχέση με  

τους αθλητές ποδοσφαίρου. 

 

2. Οι  αθλητές του στίβου έχουν λιγότερη σωματική μάζα  (σε kg) σε σχέση 

με τους αθλητές ποδοσφαίρου. 

 

3.Οι  αθλητές του στίβου έχουν μικρότερο ποσοστό σωματικού  λίπους στην 

μέτρηση  του πάχους των δερματοπτυχών.    

 

4. Οι  αθλητές του στίβου  έχουν καλύτερες επιδόσεις (ποσοστό VO2max) 

στην δοκιμασία παλίνδρομο τρέξιμο 20m σε σχέση με τους αθλητές ποδοσφαίρου. 

 

5.  Οι αθλητές στίβου έχουν καλύτερες επιδόσεις στο άλμα (σε cm)  από 

ημικάθισμα με τα χέρια στην μεσολαβή, χωρίς ταλάντευση  (SJ) σε σχέση με τους 

αθλητές ποδοσφαίρου. 

 

6. Οι αθλητές στίβου έχουν καλύτερες επιδόσεις στο άλμα (σε cm)  από 

ημικάθισμα με ταλάντευση με αιώρηση χεριών (CMJAS) σε σχέση με τους αθλητές 

ποδοσφαίρου. 

 

7. Οι  αθλητές στίβου έχουν καλύτερες επιδόσεις (μικρότερο χρόνο sec) στον 

δρόμο των 0-10 m  σε σχέση με τους  αθλητές ποδοσφαίρου. 

 

8. Οι αθλητές  στίβου έχουν καλύτερες επιδόσεις (μικρότερο χρόνο sec) στον 

δρόμο των 0-20 m  σε σχέση με τους αθλητές  ποδοσφαίρου. 

 

9. Οι αθλητές του στίβου έχουν καλύτερες επιδόσεις στα ανθρωπομετρικά 

χαρακτηριστικά και στις φυσικές ικανότητες της ταχύτητας, μυϊκής ισχύος των κάτω 

άκρων και της πρόβλεψης της καρδιοαναπνευστικής αντοχής σε σχέση με την 

αγωνιστική θέση των αθλητών ποδοσφαίρου.  
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Οριοθετήσεις και περιορισμοί  της έρευνας 

1. Η παρούσα έρευνα διεξήχθη σε σχετικά μικρό δείγμα 33 παιδιών 

ηλικίας 13-14 ετών. Οι 16 αποτέλεσαν την ομάδα των αθλητών του στίβου και οι 

17 την  ομάδα των αθλητών  του ποδοσφαίρου. 

2. Δεν εξετάστηκε ο δείκτης βιολογικής ωρίμανσης του δείγματος.       

      3. Το δείγμα αποτελούσαν παιδιά μόνο του νομού Αττικής.   

 

 

Λειτουργικοί ορισμοί 

 

Φυσική κατάσταση: Είναι το σύνολο των φυσικών ικανοτήτων (δύναμη, 

ταχύτητα, αντοχή, κινητικότητα) και η έκφρασή τους μέσω χαρακτηριστικών της 

προσωπικότητας.  

Ωστόσο, οι ικανότητες της φυσικής κατάστασης που συνδέονται άμεσα με την 

υγεία είναι η αντοχή, η δύναμη και η ταχύτητα (Grosser & Starischka, 2000; Zintl, 

1993). 

 Αντοχή: Είναι η σωματική, πνευματική και ψυχική ικανότητα του ατόμου να 

αντιστέκεται στην κόπωση που προέρχεται από συχνά επαναλαμβανόμενες ή 

συνεχόμενες επιβαρύνσεις που διαρκούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. (Κέλλης, 

2014). 

Δύναμη: Είναι η ικανότητα του νευρομυϊκού συστήματος να επενεργεί σε 

εξωτερικές δυνάμεις ή στο ίδιο το βάρος του σώματος, μέσω της μυϊκής 

δραστηριότητας, να τις υπερνικά (ομόκεντρη εργασία), να αντιστέκεται σε αυτές 

(έκκεντρη εργασία), αλλά και να τις συγκρατεί (στατική εργασία) (Grosser & 

Starischka, 2000). 

 

Εφηβεία: Ορίζεται η περίοδος μετά την εμφάνιση των δευτερευόντων 

χαρακτηριστικών του φύλλου μέχρι τη βιολογική και σκελετική ωρίμανση. 

 

Μέγιστη ταχύτητα: Είναι η ανάπτυξη της μέγιστης δυνατής ταχύτητας στο 

μικρότερο χρονικό διάστημα, για την απόσταση των 0 έως 20m. 
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 Squat jump (SJ): Άλμα από ημικάθισμα 90°με τα χέρια στην μεσολαβή 

χωρίς ταλάντευση. 

 

  Free jump / Counter Movement Jump Arm Swing (CMJAS): Άλμα από 

ημικάθισμα 90°με ταλάντευση με αιώρηση των χεριών. 
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ΙΙ. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ  

 

 

 

Προπονητική είναι η επιστήμη που διατυπώνει τις βασικές αρχές, 

αποκαλύπτει τις νομοτέλειες που διέπουν την προπονητική διαδικασία και 

αναπτύσσει τις μεθοδικές καθοδήγησής της. Είναι η θεωρία των ενεργειών της 

προπόνησης. Περιλαμβάνει όλες τις αναφορές, τους κανόνες, τα συστήματα των 

κανόνων και το χειρισμό τους κατά την προπόνηση και τις αθλητικές καταστάσεις, 

ιδιαίτερα στους αγώνες (Martin, 1995). Προπονητική διαδικασία με τον όρο αυτό 

εννοούμε τη διαδικασία μετάβασης ενός φαινομένου ή συστήματος (αθλούμενο- 

προπονούμενο άτομο) από μια κατάσταση σε μια άλλη τροποποιημένη της αρχικής 

(προσαρμογή). Η μεταβολή αυτή επιτυγχάνεται μέσω των προπονητικών 

ερεθισμάτων. Τα ερεθίσματα αυτά (προπονητική επιβάρυνση) προσδιορίζονται από 

τους στόχους, τα περιεχόμενα και τις μεθόδους της προπόνησης (Κέλλης, 2014).  

 Η ανθρωπομετρία, η αντοχή, η δύναμη και η ταχύτητα είναι ορισμένα 

στοιχεία από τα περιεχόμενα της προπονητικής διαδικασίας που θα μας 

απασχολήσουν σε αυτή την εργασία. Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των αθλητών, 

παίζουν σπουδαίο ρόλο και συνεισφέρουν κατά μεγάλο μέρος στην αθλητική 

απόδοση των γνωστών ατομικών και ομαδικών αθλημάτων (Cherwinski, 2000; 

Mocsai, 2002; Taborsky, 2001; Χατζημανουήλ και συν, 2003). Όσον αφορά στο 

ποδόσφαιρο και στην αθλητική απόδοση, αυτή επηρεάζεται από τα ανθρωπομετρικά 

χαρακτηριστικά ιδιαίτερα από την σωματική μάζα ως πιο σημαντικός παράγοντας 

καθορισμού της αναερόβιας ικανότητας (Soares & Anjos, 1993). Γενικά σε ένα 

ποδοσφαιρικό αγώνα  οι ποδοσφαιριστές έχουν να επιτύχουν αρκετά τεχνικά και 

τακτικά καθήκοντα τα οποία διαφέρουν ανάλογα με την θέση που παίζουν 

(Rampinini,  Coutts,  Castagna,  Sassi, & Impellizzeri, 2007). Τα τελευταία χρόνια 

και με βάση τις ειδικές φυσιολογικές απαιτήσεις του αθλήματος η επιλογή των νέων 

παικτών από τους ειδικούς γίνεται με βάση τα ιδιαίτερα ανθρωπομετρικά 

πλεονεκτήματα (Gil, Gil, Ruiz, Irazusta, & Irazusta, 2007; Gravina et al., 2008).  

Η συλλογή ανθρωπομετρικών στοιχείων από ένα μεγάλο δείγμα αθλητών μας 

βοηθά να αποκτήσουμε μία αντιπροσωπευτική εικόνα για το συγκεκριμένο άθλημα,  
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ενώ είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στις περιπτώσεις επιλογής νέων αθλητών. Ο σύγχρονος 

ποδοσφαιριστής είναι σχετικά ψηλός με χαμηλό σωματικό λίπος και υψηλή άλυπη 

σωματική μάζα (Bloomfield, Polman, Butterly, & O’Donoghue, 2007). Στη διεθνή 

βιβλιογραφία δεν υπάρχουν πολλές έρευνες με μεγάλο δείγμα που να μας δίνουν 

επαρκείς πληροφορίες  για τις ηλικίες 13-14 ετών στο ποδόσφαιρο. Σε μία από αυτές 

οι Wong, Chamari, Dellal, και Wisloff (2009) εξέτασαν τα ανθρωπομετρικά (ύψος, 

βάρος και δείκτη μάζας του σώματος) και φυσιολογικά χαρακτηριστικά σε 70 

νεαρούς ποδοσφαιριστές ηλικίας 14 ετών. Το δείγμα χωρίστηκε με βάση την 

αγωνιστική τους θέση αλλά και την προπονητική τους εμπειρία. Τα αποτελέσματα 

της έρευνας έδειξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους 

ποδοσφαιριστές.  

Συγκεκριμένα οι τερματοφύλακες (54,6kg), (1,69cm) και οι μέσοι (56,2kg), (1,67m) 

ήταν ψηλότεροι και βαρύτεροι σε σχέση με τους επιθετικούς οι οποίοι ήταν 

ελαφρύτεροι και πιο κοντοί (43,9kg), (1,56m). Τα ίδια αποτελέσματα βρήκαν και οι 

Malina και συνεργάτες (2000) στην έρευνα τους που αφορούσε στα ανθρωπομετρικά 

χαρακτηριστικά επιλεγμένων νεαρών ποδοσφαιριστών από την Πορτογαλία ηλικίας 

11-17 ετών. Οι Malina, Ribeiro, Aroso, και Cumming (2007) εξέτασαν 69 νεαρούς 

ελίτ Πορτογάλους ποδοσφαιριστές ηλικίας 13-15 ετών με βάση τον βαθμό της 

επιδεξιότητας τους και την προπονητική τους εμπειρία σε έξι διαφορετικά τεστ. Η 

ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι οι ποδοσφαιριστές που είχαν υψηλό βαθμό 

δεξιότητας στα τεστ ήταν μεγαλύτεροι σε  ηλικία  (14,5) έτη, είχαν την μεγαλύτερη 

προπονητική εμπειρία (5,1) χρόνια,  ήταν πιο ψηλοί (168,6cm) και πιο βαρείς (57kg) 

σε σχέση με τους άλλους ποδοσφαιριστές.  Στην έρευνα των Mathisen & Pettersen, 

(2015) εξετάστηκε η σχέση μεταξύ των ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών της 

ταχύτητας (10-20m) και της ευκινησίας (agility) 122 νεαρών ποδοσφαιριστών οι 

οποίοι χωρίστηκαν σε τρείς ηλικιακές ομάδες: α) 10-12 ετών (10,8±0,50) β) 13-14 

ετών (13,9±0,50) και γ) 15–16 ετών (15,5±0,24). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στην 

πρώτη κατηγορία (10-12 ετών) δεν υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ 

του ύψους, του βάρους και των μεταβλητών απόδοσης εκτός από την μάζα του 

σώματος που συσχετίστηκε με τις δοκιμασίες της ταχύτητας (0-10 και 0-20m), 

(r=0,30). Στην δεύτερη κατηγορία (13-14 ετών) βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ του σωματικού ύψους και της δοκιμασίας της ταχύτητας 0-10m  
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(r=0.50), 0-20m, (r=0,52), καθώς και της ευκινησίας. Στην τρίτη κατηγορία (15-16 

ετών) βρέθηκαν επίσης στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ του σωματικού 

ύψους και των τεστ της ταχύτητας. Στατιστικά σημαντικές διαφορές βρέθηκαν 

μεταξύ της  σωματικής μάζας και της δοκιμασίας  της ταχύτητας στα  (0-10m),  

(r=0,35)  στην ηλικία των 13-14ετών και της απόστασης  (10-20m),  (r=0,35) στην 

ηλικία των 15-16 ετών.  

Τα σωματομετρικά χαρακτηριστικά των αθλητών στίβου ποικίλουν όσο και οι 

ατομικές επιδόσεις. Η άποψη ότι δεν υπάρχει  ένας ιδανικός σωματότυπος μπορεί 

εύκολα να τεκμηριωθεί. Ο Dintiman (1974), αναφέρει  χαρακτηριστικά ότι είναι 

αδύνατο να περιγραφεί ο ιδανικός τύπος του κορυφαίου δρομέα ταχύτητας δεδομένου 

ότι το σωματικό βάρος και ύψος το μήκος των μοχλών και ο σωματότυπος ποικίλουν 

χωρίς να παρουσιάσουν φαινομενικά σχέση με την ικανότητα δρομικής ταχύτητας. Σε 

μελέτη που αφορούσε την σπουδαιότητα του σωματικού ύψους και του βάρους στον 

δρόμο των 60m αναφέρεται ότι υπάρχει σχέση μεταξύ αυτών των δυο παραγόντων 

και της δρομικής ταχύτητας (Τζιωρτζής, 2004). Σχετικά με τον προσδιορισμό των 

σωματικών χαρακτηριστικών των αθλητών σε διάφορα αγωνίσματα στίβου προέκυψε 

ότι οι δρομείς ταχύτητας κατέχουν τη δεύτερη θέση ως προς το σωματικό ύψος και το 

μήκος των κάτω ακρών ενώ οι ίδιοι αθλητές κατέχουν την τρίτη θέση ως προς  το 

σωματικό βάρος (Teikka, 1951). Ο σωματότυπος επίσης έχει εξεταστεί για πολλά 

αθλήματα σε διεθνές επίπεδο (Bloomfield, Ackland, &  Elliot, 1994; Ackland, Ong, 

Kerr, & Ridge, 2003). Ως στόχο έχει την αξιολόγηση του σχήματος του σώματος και 

τη σύνθεση, ανεξάρτητα του μεγέθους. Ο σωματότυπος περιγράφει το ανθρώπινο 

σώμα χρησιμοποιώντας τρείς τύπους α) ενδομορφικός β) μεσομορφικός γ) 

εκτομορφικός. Αρκετοί ερευνητές θεωρούν ότι ο σωματότυπος  παρέχει μια καλύτερη 

περιγραφική εικόνα των φυσικών χαρακτηριστικών των αθλητών εκτός των 

υπολοίπων ανθρωπομετρήσεων. Στον τομέα της αθλητικής επιστήμης, 

χρησιμοποιείται συχνά ως μια ένδειξη για το αν ο αθλητής έχει κατάλληλη σωματική 

διάπλαση για απόδοση σε υψηλό επίπεδο. Στην διεθνή βιβλιογραφία βέβαια δεν 

υπάρχουν επαρκείς έρευνες για εφήβους αθλητές σε αντίθεση με ενήλικες  

(Claessens,  Lefevre, Beunen, & Malina, 1999). Οι Housh, Thorland, Johnson, Tharp, 

και Cisar (1984) εξέτασαν τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά 106 νεαρών αθλητών 

ηλικίας (17,7±0,7 ετών) διαφορετικών αγωνισμάτων στίβου στους Ολυμπιακούς  
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αγώνες νέων αθλητών. Η  ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι οι ανθρωπομετρία 

και ο σωματότυπος έχουν μέτριο βαθμό επιρροής ανάμεσα σε ελίτ αθλητές 

διαφορετικών αγωνισμάτων στον κλασικό αθλητισμό. Ο συνδυασμός των παραπάνω 

ταυτόχρονα με την σωματική σύνθεση και τους μεταβολικούς παράγοντες μπορούν 

να δώσουν πιο ασφαλή περιγραφικά χαρακτηριστικά για τους επιτυχημένους αθλητές.   

 Στην έρευνα των O΄Connor, Olds και Maughan (2007) αναφέρετε ότι οι 

αθλητές των 400 και 800m τείνουν να είναι σχετικά ψηλοί, οι άνδρες 

μαραθωνοδρόμοι ζυγίζουν περίπου 60 κιλά και η μάζα του σώματος τους κυμαίνεται 

λιγότερο από (30kg m-2) εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων. Στο ποδόσφαιρο οι 

συντελεστές διακύμανσης του ύψους και της μάζας του σώματος ανάμεσα σε ελίτ 

έφηβους αθλητές  είναι (4% και 10% αντίστοιχα) όχι πολύ διαφορετικά από αυτά του 

γενικού πληθυσμού των νεαρών ανδρών (4% και 13%). Από την άλλη πλευρά οι 

σπρίντερ, τείνουν να είναι πιο ομοιογενής με συντελεστές απόκλισης (2% για ύψος 

και 9% για τη μάζα). Κατά την διάρκεια της προπονητικής φάσης είναι πολύ 

σημαντική η γνώση της προπονητικής και των διαφόρων φυσικών ικανοτήτων των 

νεαρών αθλητών καθώς λόγω της προσαρμοστικότητας ή πλαστικότητας αλλά και 

της δράσης των ορμονών στις ευαίσθητες αυτές ηλικίες πολλές φορές οι 

φυσιολογικές αλλαγές και βελτιώσεις που συντελούνται  δεν είναι ευδιάκριτο εάν 

αυτές οφείλονται στην εξάσκηση ή στην ανάπτυξη (Τοκμακίδης & Δούδα, 1999).  

Αποτελέσματα που παρουσιάζουν την <<φυσιολογική>> ανάπτυξη της 

αντοχής στα αγόρια και στα κορίτσια ηλικίας 7 έως 17 ετών και όχι την βελτίωση της 

αντοχής που προήλθε από προπόνηση και τα οποία προκύπτουν από μια σειρά 

ερευνών που διεξήχθησαν στην πρώην Ανατολική Γερμανία, εντοπίζουν σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των δύο φύλων (Martin, 1994). Στα αγόρια παρατηρείται μεγάλη 

βελτίωση της απόδοσης στην ηλικία μεταξύ 7 έως 10 ετών, ενώ στην συνέχεια η 

απόδοση σταθεροποιείται για 4 περίπου χρόνια και μάλιστα κατά την διάρκεια της 

όψιμης σχολικής ηλικίας και στην αρχή της εφηβείας. Με την εφηβεία σημειώνεται 

μια δεύτερη ώθηση στην εξέλιξη της αντοχής. Στα κορίτσια αντίθετα οι επιδόσεις 

αντοχής βελτιώνονται συνεχώς μέχρι την ηλικία 11 ετών, οπότε επιτυγχάνεται το 

τελικό στάδιο ανάπτυξης της λόγω της ωρίμανσης. Οι έρευνες που ασχολούνται με 

την επίδραση της συστηματικής άσκησης για την βελτίωση της αερόβιας ικανότητας,  
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δίνουν αντιφατικά αποτελέσματα. Οι Stewart και Gutin (1976) υποστηρίζουν ότι 

μέχρι την ηλικία των 10 ετών, δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη αερόβιας ικανότητας 

μέσω της προπόνησης ενώ βελτιώσεις μόνο κατώτερες από 5% έχουν εμφανισθεί 

μέσω της προπόνησης, σε παιδιά κάτω των 10 ετών (Malina & Bouchard, 1991). 

Επιπλέον η αύξηση της αερόβιας ικανότητας οφείλεται στην αύξηση της μυϊκής 

μάζας (μεγαλύτερη ικανότητα μεταβολισμού, μεγαλύτερη κατανάλωση οξυγόνου-

VO2max σε l/min.) και δέχεται ελάχιστη ή και καθόλου επίδραση από την 

συστηματική άσκηση πριν την εφηβεία (Baxter-Jones & Helms, 1996).  

Σύμφωνα όμως με τους Rowland και Boyajian, (1995), η συστηματική 

προπόνηση αντοχής μπορεί να βελτιώσει σε μικρό βαθμό την αερόβια ικανότητα σε 

παιδιά ηλικίας 10-12 ετών. Επίσης προπονημένα παιδιά, τόσο αγόρια όσο και 

κορίτσια, παρουσιάζουν κατά τη διάρκεια της πρώιμης και όψιμης σχολικής ηλικίας, 

βελτίωση των επιδόσεων τους, λόγω της προπόνησης, σε σχέση με τα απροπόνητα 

παιδιά (Μartin, 1994). Οι επιδράσεις της προπόνησης αντοχής σε παιδιά ηλικίας 10 

έως 14 ετών που ακολουθούν εκτενή προπόνηση αντοχής, αντικρούουν στην 

πραγματικότητα όλους όσους θεωρούν, ότι τα παιδιά μέχρι την εφηβεία δεν έχουν την 

δυνατότητα να βελτιώσουν την αντοχή τους μέσω της προπόνησης (Μartin, 1994). Σε 

αυτά τα παιδιά η μέση μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου ανέρχεται στα 70 ml/Kg 

σωματικού βάρους ανά λεπτό, τιμή που επιτυγχάνεται από αθλητές επιδόσεων 

προπονημένων στην αντοχή.  

Συνοψίζοντας όσον αφορά τη δυνατότητα ανάπτυξης της αντοχής μέσω της 

προπόνησης στην προεφηβική ηλικία, τα αποτελέσματα είναι αντιφατικά, ωστόσο οι 

περισσότερες πηγές αναφέρουν, ότι τα παιδιά δεν αντιδρούν αρνητικά σε 

επιβαρύνσεις αντοχής λόγω του ισορροπημένου καρδιοκυκλοφοριακού τους 

συστήματος. Συνεπώς είναι ικανά να δεχθούν αερόβιες επιβαρύνσεις, παρ’ όλο που 

δεν υπάρχει μεγάλη δυνατότητα ανάπτυξης της αντοχής μέσω της προπόνησης 

(Ulmer, 1977). Αντίθετα στην εφηβεία αναφέρονται λειτουργικά και μορφολογικά 

φαινόμενα προσαρμογής και έτσι μια καλή δυνατότητα ανάπτυξης μέσω της 

προπόνησης (Fomin & Filin, 1975), ενώ πριν κατά την διάρκεια και μετά το 

<<ξεπέταγμα>> της εφηβικής ηλικίας, έχει παρατηρηθεί, ότι τα εμπλεκόμενα αγόρια 

με έντονη φυσική δραστηριότητα εμφανίζονται να έχουν υψηλότερες τιμές μέγιστης 

πρόσληψης οξυγόνου σε σχέση με αυτά που επιδίδονταν σε μέσου όρου έντασης  
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φυσικές δραστηριότητες (Malina & Bouchard, 1991). Η φάση ανάπτυξης των 

παραγόντων της αθλητικής απόδοσης συμπίπτει στον στίβο με την ανάπτυξη του 

ατόμου. Με τη βιολογική ωρίμανση του ατόμου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η 

δημιουργία των προϋποθέσεων για την επίτευξη υψηλών επιδόσεων. Έτσι, στη 

συνέχεια μπορεί να ακολουθήσει η μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης, η οποία 

θα είναι σε υψηλότερα επίπεδα εφόσον έχουν δημιουργηθεί ευνοϊκές συνθήκες στην 

αναπτυξιακή φάση. Το χρονικό διάστημα ανάπτυξης των παραγόντων κυμαίνεται από 

7-12 έτη. Τα ταχυδυναμικά αγωνίσματα χρειάζονται μικρότερο χρονικό διάστημα, 

ενώ τα αγωνίσματα αντοχής και δύναμης (ρίψεις) μεγαλύτερο. Αυτό οφείλεται σε 

βιολογικούς παράγοντες ωρίμανσης (μέγιστη δύναμη με μυϊκή υπερτροφία, π.χ. 

σφαίρα) και στις τεχνικές απαιτήσεις ορισμένων αγωνισμάτων (π.χ. επί κοντώ, 

τριπλούν) (Κέλλης & Σαρασλανίδης, 2008). Από πρακτικές εμπειρίες έχει 

παρατηρηθεί ότι τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας ενώ μπορούν να δεχθούν 

επιβαρύνσεις αντοχής εντούτοις όμως οι προσαρμογές δεν είναι οι αναμενόμενες 

εξαιτίας του μικρού ποσοστού του μυϊκού ιστού σε σχέση με το σωματικό βάρος 

(Martin, 1994). Στα παιδιά ανέρχεται στο 25%,  μέχρι την εφηβεία στο 33%  και 

στους ενήλικες στο 40%. Σύμφωνα με τον Van Praag (1998), η αερόβια ικανότητα 

εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων όπως η VO2max η οποία με τη σειρά της 

εξαρτάται από την ικανότητα πρόσληψης του Ο2, από την ικανότητα μεταφοράς του 

Ο2 (σχετίζεται άμεσα με τον συστολικό όγκο και την καρδιακή συχνότητα) και από 

την ικανότητα εκμετάλλευσης του Ο2. Με την είσοδο στη βιολογική εφηβεία (12-13 

χρόνων) ο προγραμματισμός της προπόνησης και τα περιεχόμενα αλλάζουν 

προσανατολισμούς. Οι πολύπλευρες, παιγνιώδεις αγωνιστικές μορφές και η ανάπτυξη 

των συναρμοστικών ικανοτήτων που κυριαρχούν στην παιδική ηλικία (στο 

εισαγωγικό στάδιο της μακροχρόνιας προπονητικής διαδικασίας) δίνουν τη θέση τους 

προοδευτικά στις μεθόδους προπόνησης που εφαρμόζονται μέχρι και τον 

πρωταθλητισμό (Κέλλης & Σαρασλανίδης, 2008). Σύμφωνα με τον Σούλα  (2007), οι 

εντάσεις που επιλέγονται για την βελτίωση της αερόβιας ικανότητας πρέπει να 

κυμαίνονται κοντά στο αναερόβιο κατώφλι και πρέπει να δίνεται έμφαση στην 

ποσότητα και όχι στην ένταση. Η ένταση για την  βελτίωση του αναερόβιου 

κατωφλιού στην παιδική ηλικία κυμαίνεται  180-190σφ/min και στην προεφηβική  
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από 170-180σφ/min.Οι αποστάσεις που προτείνονται προσδιορίζονται χρονικά και 

κυμαίνονται  από 5-20min (12-13 ετών) και μέχρι 30min (15-16 ετών).  

H φυσική κατάσταση αποτελεί έναν από τους καθοριστικότερους παράγοντες 

αγωνιστικής επιτυχίας στο ποδόσφαιρο (Ekblom, 1986). Εξαιτίας του γεγονότος 

αυτού έχουν γίνει πολλές εργασίες με σκοπό τον καθορισμό των μεταβολικών 

απαιτήσεων που έχει ένας ποδοσφαιρικός αγώνας (Di Salvo et al., 2007; Rampinini,  

Impellizzeri, Castagna, Couts, & Wisloff,  2009). Τα τελευταία χρόνια έχουν 

πληθύνει τα δεδομένα από την ανάλυση των δραστηριοτήτων και ενεργειών ενός 

ποδοσφαιριστή κατά τη διάρκεια του αγώνα και πλέον είναι δυνατή η ανάλυση του 

και για τους 22 ποδοσφαιριστές ταυτόχρονα (Carling, Bloomfield, Nelsen &  Reilly, 

2008). Αυτό που φαίνεται από τις έρευνες είναι ότι οι υψηλού επιπέδου 

ποδοσφαιριστές καλύπτουν απόσταση 10-13km σε έναν αγώνα περισσότερο από τους 

τερματοφύλακες (Helgerud, Engen, & Wisloff, 2001) και από τους ερασιτέχνες 

ποδοσφαιριστές (Mohr, Krustrup & Bangsbo, 2003).  

Τα περισσότερα από αυτά τα χιλιόμετρα καλύπτονται με χαμηλής έντασης 

τρέξιμο ή/και με περπάτημα. Είναι γνωστό ότι η αερόβια ικανότητα εξαρτάται από 

τρείς σημαντικούς παράγοντες: την μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου (VO2max) το 

αναερόβιο κατώφλι και την δρομική οικονομία (Howley, Basset,  & Welch,  1995). Η 

σπουδαιότητα της VO2max βρίσκεται στο γεγονός ότι είναι συνισταμένη πολλών 

βιολογικών διεργασιών (αναπνευστικών, καρδιαγγειακών, μεταβολικών κ.α.) και 

εκφράζει τα ανώτατα όρια της προσαρμογής τους κατά την έντονη μυϊκή προσπάθεια 

(William, McArdle,  Katch., Victor, & Katch, 2001). Για τη δημιουργία ενός προφίλ 

της αερόβιας ικανότητας των ποδοσφαιριστών είναι ζωτικής σημασίας η εξέταση 

πολλών διαφορετικών ανεξάρτητων παραγόντων οι όποιοι περιλαμβάνουν την 

χρονολογική ηλικία, βιολογική ωριμότητα, την ηλικία της κατάρτισης, της 

μορφολογίας της ανθρωπολογίας  καθώς και την θέση που αγωνίζεται ο κάθε ένας 

ποδοσφαιριστής ( Diniz Da Silva, Bloomfield, & Marins,  2008). Η μέγιστη 

πρόσληψη οξυγόνου (VO2max) τον ενήλικων κυμαίνεται απο 56-68ml/kg/min 

(Bangsbo, 1993; Arnason et al., 2004; Chamari, Moussa-Chamari, Boussaidi, 

Hachana, Kaouech, & Wisløff, 2005). Oι τιμές που παρατηρούνται στους νεαρούς 

παίκτες φαίνεται να είναι χαμηλότερες από το μέσο όρο τιμών των ενηλίκων, αλλά 

υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις (Chamari et al.,2004). Στην έρευνα των Gioldasis,  
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Bekris και Gissis  (2014) εξετάστηκαν 312 Έλληνες ποδοσφαιριστές ηλικίας 6-17 

ετών (M=11,89; SD=2,33) κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου στα 

ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά (ύψος, βάρος, σωματικό λίπος, BMI) και σε  

υπαίθριες δοκιμασίες, ταχύτητα (0-10, 0-20, 0-30m) ευλυγισία, ευκινησία, δύναμη 

κάτω άκρων και 20m παλίνδρομο τρέξιμο αντοχής.  Το δείγμα χωρίστηκε με βάση 

την ηλικία και την αγωνιστική θέση του κάθε ποδοσφαιριστή  σε έξι  ομάδες (U7-U8;  

U9-U10; U11-U12; U13-U14; U15-U16; U17). Τα αποτελέσματα της έρευνας  

έδειξαν ότι το εύρος των διαφορών μεταξύ των παικτών από διαφορετικές ηλικιακές 

ομάδες, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους αυξήθηκε από τους νεότερους στους 

μεγαλύτερους. Συγκεκριμένα στην δοκιμασία της αντοχής (VO2max) 20m 

παλίνδρομο τρέξιμο  στην ηλικία των 12 ετών οι επιθετικοί ποδοσφαιριστές είχαν τις 

πιο υψηλές τιμές στην ταχύτητα της μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου (vVo2MAX) 

11,04km,  (p<,05) μαζί με τους μέσους ποδοσφαιριστές 10,83km,  (p<,05). 

 Στην κατηγορία των 14 ετών αντίστοιχα οι μέσοι ποδοσφαιριστές είχαν τις 

πιο υψηλές τιμές στην ταχύτητα της μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου (vVo2MAX) 

11,46km μαζί με τους ακραίους 11,39km (p<,05).  Χαμηλότερες τιμές στην αντοχή 

παρουσίασαν οι τερματοφύλακες και στις δυο ηλικιακές κατηγορίες  πιθανά εξαιτίας 

των χαρακτηριστικών της θέσης τους (Gioldasis, Bekris, & Gissis, 2014).  Οι Wong 

και συν (2008) εξέτασαν 70 ποδοσφαιριστές ηλικίας 14 ετών στην αντοχή (Yo-Yo 

Intermittent Endurance Run test) χωρίζοντας τους με βάση την αγωνιστική τους  

θέση. Τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια με την έρευνα των Gioldasis, Bekris και 

Gissis   (2014). Συγκεκριμένα οι μέσοι (57,9ml.min-1.Kg-1) και οι επιθετικοί (56,5 

ml.min-1.Kg-1) παρουσίασαν καλύτερες τιμές στην VO2max ενώ τις χαμηλότερες 

τιμές στην VO2max είχαν οι αμυντικοί (53,2ml.min-1.Kg-1). Σύμφωνα με τον 

Φαμίση (2014), οι ποδοσφαιριστές ηλικίας 13‐ 14 ετών ανήκουν στην κατηγορία του 

παιδικού. O κύριος στόχος αυτών των ηλικιών είναι η βελτίωση και σταθεροποίηση 

των τεχνικών επιδεξιοτήτων και των βασικών στοιχείων της τακτικής και κατά 

δεύτερο λόγο η ανάπτυξη της φυσικής κατάστασης. Κατά την προπόνηση αντοχής θα 

πρέπει να επιλεγούν αερόβιες επιβαρύνσεις μικρής έως μέτριας έντασης (ρυθμού 

jogging), καθώς και έντονες επιβαρύνσεις μικρού χρόνου γαλακτικής φύσης (3‐ 5sec, 

διάρκειας 20‐ 30min) (Gerhard & Jörg,  1990). Ακατάλληλοι θεωρούνται οι δρόμοι  

με έντονο ρυθμό ή εναλλαγές στο ρυθμό επειδή δεν ανταποκρίνονται στις  
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ψυχοσωματικές, ανάγκες αυτής της ηλικίας (Φαμίσης, 2014). Στην παιδική και 

εφηβική ηλικία πρέπει να γίνεται σωστή επιλογή των προπονητικών μεθόδων και 

περιεχομένων και η διάρκεια των επιβαρύνσεων πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις 

ιδιαιτερότητες αυτής της ηλικίας. 

 Ταχύτητα είναι η κινητική ικανότητα του ατόμου να αντιδρά γρήγορα σε ένα 

ερέθισμα και να εκτελεί κυκλικές και άκυκλες κινήσεις με τη μεγαλύτερη δυνατή 

κινητική ταχύτητα με ή χωρίς εξωτερικές αντιδράσεις (Κέλλης, 1999). Η εξέταση των 

παραγόντων που επηρεάζουν την φυσική ικανότητα της ταχύτητας συγκλίνει κυρίως 

σε τρεις τομείς. Αυτοί αποτελούνται από τους μύες για το κινητικό έργο, το κεντρικό 

και περιφερειακό νευρικό σύστημα (εγκέφαλος, νευρική αγωγιμότητα, κινητικοί 

νευρώνες) για την καθοδήγηση (συναρμογή) των μυών και από την ψυχική 

παρορμητική δύναμη και δύναμη θέλησης που με την μορφή της νευρικής 

δραστηριοποίησης θέτουν σε λειτουργία τις διαδικασίες συναρμογής (Grosser, 1994). 

H μέγιστη ταχύτητα φαίνεται να είναι γενετικά προκαθορισμένη και δεν αποκλείεται 

η τελική ανάπτυξη των βιολογικών βάσεων της ταχύτητας να συμβαίνει πολύ νωρίς 

(Ιsrael, 1977) . Oι διαπιστώσεις αυτές αναδεικνύουν την σημασία που έχει μια όσο το 

δυνατόν πιο έγκαιρη ανάπτυξη του παράγοντα της ταχύτητας.  

 Στην ηλικία  6 έως 10 ετών, η συχνότητα και η ταχύτητα των κινήσεων υφίστανται 

την υψηλότερη ώθηση που εξαρτώνται από την ανάπτυξη (Diekmann & Letzelter, 

1987) ενώ αξιοσημείωτη είναι η πολύ μεγάλη βελτίωση της ταχύτητας αντίδρασης, 

καθώς και η μείωση του λανθάνοντος χρόνου από 0,50-0,60sec. στις ηλικίες 6-7 σε 

0,25-0,40sec. στην ηλικία των 10 ετών. Παρόλα όμως την επίδραση της ηλικιακής 

ανάπτυξης στην ταχύτητα σύμφωνα με τον Steinmann  (1990), και τους Diekmann 

και Letzelter (1987), όλοι οι παράγοντες της ταχύτητας και της ταχυδύναμης μπορούν 

να βελτιωθούν αποφασιστικά με απλά μέσα γενικής ανάπτυξης (π.χ. με κυκλική 

προπόνηση ή κατάλληλα για παιδιά δρομικά παιχνίδια). Στο τέλος της φάσης 

ανάπτυξης των ηλικιών από 12 μέχρι 14 ετών εξ αιτίας της αύξησης στη μέγιστη 

δύναμη, λόγω ορμονικών εκκρίσεων αλλά και της βελτίωσης της αναερόβιας 

ικανότητας (εκφραζόμενη στην αύξηση της αντοχής στην ταχύτητα και της αντοχής 

στην δύναμη) προκαλείται  μεγάλη βελτίωση της ταχύτητας (Weineck, 1997). Σε 

έρευνα του Fetz (1982), σχετικά για το χρόνο (σπριντ) σε μικρές αποστάσεις 

αποδεικνύεται ότι η βελτίωση της ταχύτητας κίνησης λόγω της ανάπτυξης,  
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παρουσιάζει σχεδόν παρόμοια πορεία για τα αγόρια και τα κορίτσια, αυξάνεται 

διαρκώς και δεν παρουσιάζει διαφορές απόδοσης μεταξύ των δύο φύλλων. 

Αποτελέσματα στην έρευνα του Sehlbach (1986),  που πραγματοποίησε  σε παιδιά  

έδειξαν, ότι η ταχύτητα που εξαρτάται από το ταλέντο παρουσιάζει τις ίδιες  

δυνατότητες ανάπτυξης μέσω της προπόνησης μέχρι την εφηβεία, τόσο στα κορίτσια 

όσο και στα αγόρια. Οι ικανότητες της δύναμης, της ταχύτητας και της αλτικότητας 

αποτελούν παραμέτρους πολλών αγωνισμάτων του κλασσικού αθλητισμού καθώς και 

ένα σημαντικό προσδιοριστικό παράγοντα αναφορικά με τα προσόντα των αθλητών. 

Οι προπονητές για τη βελτίωση της δρομικής ταχύτητας, της μέγιστης δύναμης και 

της αλτικής ικανότητας χρησιμοποιούν ποικιλία προπονητικών μεθόδων όπως 

επαναληπτική προπόνηση δρομικής ταχύτητας, προπόνηση δύναμης με αντιστάσεις, 

πλειομετρικές ασκήσεις, και διάφορους συνδυασμούς των προαναφερθέντων 

μεθόδων δηλαδή την συνδυαστική προπόνηση (Γεωργαντά, 2007). Κατά την 

ανάπτυξη, η βελτίωση της δρομικής επίδοσης είναι αποτέλεσμα μάθησης (Branta,  

Haubenstricker, & Seefeldt, 1984). Κατά συνέπεια, είναι ουσιαστικής σημασίας η 

εκμάθηση της τεχνικής τρεξίματος με ειδικές ασκήσεις συναρμογής (Καντζίδης & 

Παπαϊακώβου, 2006;  Κέλλης και συν., 2009) και με εκτέλεση δρόμων με υπομέγιστη 

ταχύτητα (Σαρασλανίδης, 1987). Η προπόνηση της δρομικής ταχύτητας συνίσταται 

να πραγματοποιείται σε ψυχαγωγική μορφή, καθώς και να συντελείται με παιγνιώδη 

συναγωνιστικά αντικείμενα και με χρήση σκυταλοδρομιών (Gozzoli, Locatelli, 

Massin, &  Wangemann, 2007; Katzenbogner, 2004; Martin, 1994).   Η ταχύτητα και 

η ευκινησία, δηλαδή η ικανότητα αλλαγής κατεύθυνσης χωρίς απώλεια ταχύτητας ή 

ακρίβειας, αποτελούν φυσικές ικανότητες με καθοριστικό ρόλο για την επιτυχία ενός 

αθλητή σε ατομικά ή ομαδικά αθλήματα που εξαρτώνται από την αναερόβια 

ικανότητα. Εκτός από τα ατομικά αγωνίσματα που απαιτούν από τη φύση τους υψηλή 

ταχύτητα (δρόμοι μικρών αποστάσεων, άλματα, ρίψεις), η ταχύτητα αποτελεί 

σημαντική ικανότητα σε πολλά ομαδικά αθλήματα, όπως το ποδόσφαιρο, 

καλαθοσφαίριση, χειροσφαίριση κ.ά., καθώς και σε ατομικά αθλήματα όπως η 

αντισφαίριση (Hoffman,2014). Πολλές επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι η 

ταχύτητα και η ευκινησία παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιλογή παικτών στο 

ποδόσφαιρο καθώς και στον χρόνο αγωνιστικής συμμετοχής στο μπάσκετ. Κατά την 

διάρκεια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα προσπάθεια για σπριντ γίνεται κάθε ενενήντα  
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δευτερόλεπτα που διαρκεί κατά μέσο όρο δυο έως τέσσερα δευτερόλεπτα (Reilly & 

Thomas, 1976). Τα σπριντ αποτελούν το 1-11% της συνολικής απόσταση που 

καλύπτεται κατά τη διάρκεια ενός αγώνα ποδοσφαίρου (Withers, Maricic,  

Wasilewski, & Kellly, 1982). Η μέτρηση της ταχύτητας χρησιμεύει κυρίως στην 

αξιολόγηση και επιλογή αθλητών καθώς και στη διαδικασία της παρακολούθησης της 

πορείας της προπονητικής διαδικασίας. Φυσικά, η σπουδαιότητα της ταχύτητας 

καθώς και η μορφή της ταχύτητας που απαιτείται (π.χ. κυκλική ή μιας μεμονωμένης 

κίνησης) διαφοροποιείται ανάλογα με το άθλημα, το επίπεδο του αθλητή και τους 

στόχους του προπονητικού προγράμματος (Harman, 2008). Οι Mathisen και Pettersen  

(2015) ερεύνησαν την σχέση που υπάρχει ανάμεσα στα ανθρωπομετρικά 

χαρακτηριστικά στην ταχύτητα και στην ευκινησία σε 132 νεαρούς ποδοσφαιριστές 

ηλικίας 10-16 ετών. Το δείγμα χωρίστηκε σε τρείς ηλικιακές ομάδες α)10-12 ετών 

(10,8±0,50), 13-14ετών (13,9±0,50) και 15-16 ετών (15,5±0,24). Τα αποτελέσματα 

έδειξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις ηλικίες 13-14 ετών μεταξύ του ύψους 

του δείκτη μάζας του σώματος και της δοκιμασίας της ταχύτητας (0-10, 0-20m). 

Αντίθετα καμία στατιστικά σημαντική διαφορά δεν σημειώθηκε στις άλλες ηλικιακές 

ομάδες. Στην έρευνα των  Peñailillo,  Espíldora, Vela,  Mujika, και Foncea, (2016) 

εξετάστηκε η σχέση των ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών , της μέγιστης δύναμης 

σε ισοκινητικό μηχάνημα (Cybex) και της ταχύτητας (5-20m, 15m flying, zigzag 

agility test) μεταξύ 65 ποδοσφαιριστών ηλικίας (12,5 ± 1,3 ετών).  

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

μεταξύ της μέγιστης δύναμης  των ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών συγκρινόμενα 

με την ικανότητα της ταχύτητας. Η ταχύτητα είναι μία αρκετά πολύπλευρη ικανότητα 

για το ποδόσφαιρο. Σε αυτή ανήκουν όχι μόνο η ενέργεια , η γρήγορη αντίδραση και 

το τρέξιμο,  ο χειρισμός της μπάλας και το σταμάτημα, αλλά και η γρήγορη εκτίμηση 

και εκμετάλλευση μιας δεδομένης κατάστασης Weineck, (1997). Ιδιαίτερα στην 

ηλικία των 12-14 ετών οι μεγάλοι δείκτες ανάπτυξης που παρουσιάζονται στη 

μέγιστη δύναμη και την ταχυδύναμη λόγω ορμονικών εκκρίσεων (αύξηση της 

τεστοστερόνης στα αγόρια ), καθώς και η αύξηση της αναερόβιας ικανότητας 

προκαλούν σε αυτήν τη φάση μεγάλη βελτίωση της ταχύτητας η οποία φτάνει σχεδόν 

στο επίπεδο των ενηλίκων (Φαμίσης, 2010). Στην προπόνηση οι αποστάσεις που 

πρέπει να καλύπτουν οι ποδοσφαιριστές σε μία προπονητική μονάδα φθάνουν τα 10- 
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30 μέτρα. Στην ηλικία των 14 ετών στο επίκεντρο θα πρέπει να βρίσκεται η 

προπόνηση με μπάλα. Θα πρέπει όμως για λόγους αποτελεσματικότητας να 

προβλέπονται κατά διαστήματα και προπονητικές μορφές χωρίς μπάλα 

(Παπανικολάου, 1999). Ασφαλώς οι δρόμοι και τα άλματα σε μέγιστο ρυθμό και 

υψηλή εκρηκτικότητα εκτελούνται καλύτερα χωρίς μπάλα. Αυτές οι προπονητικές 

μορφές θα πρέπει όμως να εξελίσσονται σε δρόμους και άλματα με και προς την 

μπάλα και σε παιγνιώδεις μορφές στις οποίες προπονείται η ταχύτητα (Φαμίσης, 

2010).  

Η δύναμη είναι μια από τις σημαντικότερες ικανότητες της φυσικής 

κατάστασης που παίζει σημαντικό ρόλο τόσο στην αθλητική απόδοση όσο και στην 

καθημερινή ζωή. Όσον αφορά στις αναπτυξιακές ηλικίες τα τελευταία χρόνια δίνεται 

μεγάλη έμφαση στην προπόνηση δύναμης (Kramer,  Fry,  Frykman,  Conroy, & 

Hoffman,  1989). Στις μικρές ηλικίες η προπόνηση δύναμης βοηθά στην αύξηση της 

οστικής πυκνότητας και γενικότερα στην καλύτερη διαμόρφωση και ανάπτυξη των 

οστών, αυξάνοντας τη μηχανική πίεση που ασκούν οι μύες πάνω στα οστά (Conroy et 

al., 1993). Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι η προπόνηση δύναμης προστατεύει τους 

αθλούμενους από τραυματισμούς (Hejna, Rosenberg, Buturusis, & Krieger, 1982), 

μέσω της βελτίωσης της κινητικής απόδοσης (Hetzler et al., 1997). Στα τέλη της 

δεκαετίας του 1970 υπήρχε διάσταση απόψεων, με αρκετούς να υποστηρίζουν ότι η 

προπόνηση δύναμης στην παιδική και εφηβική ηλικία, εμφανίζει λίγα ή μηδαμινά 

οφέλη εξαιτίας του ανώριμου ορμονικού συστήματος τους, κυρίως λόγω των 

μειωμένων επιπέδων ανδρογενών ορμονών (American Academy of  Pediatrics, 1983; 

Legwold, 1982). Οι πρώτες σχετικές έρευνες ενέτειναν τη διαφωνία καθώς δεν 

κατάφεραν να αποδείξουν βελτίωση στα επίπεδα δύναμης σε παιδιά που συμμετείχαν 

σε ένα πρόγραμμα δύναμης με αντιστάσεις (Vrijens, 1978). Οι πιο πρόσφατες έρευνες 

όμως δείχνουν ότι οι βελτιώσεις στη μυϊκή δύναμη είναι όντως εφικτές στην παιδική 

και την εφηβική ηλικία (Christou et al., 2006; Gorostiaga, Left,  Iturralde,  Ruesta, & 

Ibanez,  1999; Hetzler et al., 1997; Myer, Ford, Palumbo, & Hewett,  2005). H 

δύναμη σχετίζεται με το μέγεθος του σώματος, την σεξουαλική ωριμότητα και την 

μυϊκή μάζα (Κλεισούρας, 1989), η οποία μυϊκή μάζα στο ώριμο άτομο αποτελεί το 

40% του σωματικού βάρους ενώ στην προεφηβική ηλικία το 27% (Kλεισούρας, 

1989). H δύναμη αυξάνεται καθώς αυξάνεται η μυϊκή μάζα και οι ορμονικές αλλαγές  
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που παρουσιάζονται κατά την εφηβεία, συνοδεύονται με σημαντική αύξηση της 

δύναμης και της μυϊκής μάζας (Τοκμακίδης & Δούδα, 1999). Ο μεγαλύτερος ρυθμός 

αύξησης της μυϊκής μάζας παρατηρείται αμέσως μετά την <<αλματική αύξηση>> 

(γύρω στα 14 χρόνια) και συνεχίζεται κατά την εφηβική ηλικία (Κλεισούρας, 1989). 

Όσον αφορά την προπόνηση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη παράμετροι όπως η 

ένταση της άσκησης, η εβδομαδιαία συχνότητά της, η διάρκεια της προπονητικής 

περιόδου, η διάρκεια της προπονητικής μονάδας και το μοντέλο περιοδικότητας 

(Grosser, 1994).  Πρόσφατες μελέτες αποδεικνύουν ότι η προπόνηση δύναμης σε 

εφήβους βελτιώνει τη δύναμη, την ταχύτητα και την αλτικότητα. Οι Christou et al., 

(2006) παρατήρησαν ότι με την προσθήκη αντιστάσεων στην προπόνηση 

ποδοσφαίρου βελτιώνεται η δρομική ταχύτητα σε απόσταση 30m, η μέγιστη δύναμη 

και το κατακόρυφο άλμα έφηβων ποδοσφαιριστών. Την επίδραση παρεμβατικού 

προγράμματος αντιστάσεων με υψηλή και χαμηλή ένταση παράλληλα με δρομική 

προπόνηση στη δρομική ταχύτητα και τη μεγίστη δύναμη μελέτησαν οι Blazevich  

και Jenkins  (2002)  σε έφηβους sprinter υψηλού επιπέδου. 

Από τις τελικές αξιολογήσεις προέκυψε βελτίωση των αθλητών που 

εξασκήθηκαν στις δυο διαφορετικές εντάσεις τόσο στην ταχύτητα όσο και στην 

μέγιστη δύναμη χωρίς να υπάρξουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

αθλητών. Ωστόσο, υπάρχουν και αντίθετες απόψεις σχετικά με την επίδραση της 

προπόνησης αντιστάσεων στη βελτίωση της δρομικής ταχύτητας κατά την 

αναπτυξιακή ηλικία. Ο Donati (1996), υποστήριξε ότι η προπόνηση αντιστάσεων δεν 

επιδρά θετικά σε αθλητές ταχυδυναμικών αγωνισμάτων  στον κλασικό αθλητισμό. 

Συνιστά να ασκούνται οι αθλητές μόνο στη δρομική ταχύτητα με μοναδική 

αντίσταση το σωματικό βάρος και να δίνεται έμφαση στην εκτέλεση γρήγορων 

κινήσεων.  Σε παρόμοια αποτελέσματα κατέληξαν και άλλες μελέτες (Falk & Mor,  

1996; Gorostiaga et al., 2004; Hetzler et al., 1997) κατά τις οποίες η επίδραση της 

προπόνησης με αντιστάσεις δεν προκάλεσε βελτίωση στη δρομική ταχύτητα, ενώ 

βελτιώθηκε η μέγιστη δύναμη και η αλτική ικανότητα. Οι διαφορετικές μορφές 

δύναμης, μέγιστη και εκρηκτική καθώς και ο ρυθμός ανάπτυξης της δύναμης, 

διαδραματίζει έναν κρίσιμο ρόλο στο ποδόσφαιρο. Ειδικότερα, η μυϊκή δύναμη των 

κάτω άκρων συνδέεται σημαντικά με το κατακόρυφο  άλμα και την απόδοση στα  

σπριντ (Wisloff, Castagna, Helgerud, Jones, & Hoff, 2004).  
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Υπάρχουν πολλές αναφορές στη βιβλιογραφία σχετικά με  έρευνες που 

μελέτησαν την δύναμη των νέων ποδοσφαιριστών (Mujika, Santisteban, & Castagna, 

2009; Requena et al., 2009; Sedano,  Matheu, Redondo, & Cuadrado,  2011). Στη 

βιβλιογραφία, επίσης, μπορούμε να δούμε σημαντικές διαφορές στην μέγιστη δύναμη 

μεταξύ αθλητών διαφόρων ηλικιών και επιπέδων ανταγωνισμού και ομάδων 

ποδοσφαίρου  διαφόρων κατηγοριών κυρίως, στην ισοκινητική δύναμη των μυών, 

κατακόρυφο άλμα, και την απόδοση στο σπριντ (Fernandez-Gonzalo et al., 2010; Le 

Gall, Carling, Williams, & Reilly, 2010; Lago-Peñas, Casais, Dellal, Rey, & 

Domínguez, 2011). Η ικανότητα άλματος ενός ποδοσφαιριστή, ως έκφραση της 

δύναμης, είναι ένας βασικός παράγοντας για την καλή απόδοση στο συγκεκριμένο 

άθλημα (Arnason et al., 2004). Σύμφωνα με τον Bangsbo (1994), ένας 

ποδοσφαιριστής εκτελεί περίπου εννέα προσπάθειες για  κεφαλιές  σε ένα αγώνα. Η 

προπόνηση βελτίωση της δύναμης στο ποδόσφαιρο για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές 

περιλαμβάνει σειρές με αλματικές ασκήσεις  (κατακόρυφα άλματα), που απαιτούν 

γρήγορη αντίδραση που έχουν άμεση σχέση με την έκταση των ποδιών (Weineck, 

1992). Οι  Gerodimos, Manou, Ioakimidis, Perkos  και  Kellis (2015),  εξέτασαν 158 

ελίτ ποδοσφαιριστές 10-17 ετών οι οποίοι εκτέλεσαν τρία είδη διαφορετικών 

αλμάτων α) άλμα από ημικάθισμα 90°με τα χέρια στην μεσολαβή χωρίς ταλάντευση 

(SJ),  β) άλμα από ημικάθισμα 90°με τα χέρια στην μεσολαβή με ταλάντευση  (CMJ) 

και γ) άλμα από ημικάθισμα 90°με τα χέρια στην μεσολαβή με ταλάντευση και 

αιώρηση των χεριών (CMJAS). Οι ανάλυση των αποτελεσμάτων δεν έδειξε καμία 

στατιστική διαφορά στα άλματα μεταξύ των ηλικιών 10-12 ετών. Στατιστικά 

σημαντικές διαφορές αντίθετα βρέθηκαν σε όλα τα είδη αλμάτων (p<,05)  ανάμεσα 

στις ηλικίες 13-17 με αυτές των 12-13 ετών. Επίσης στατιστικά σημαντικές διαφορές 

(p<,05) παρατηρήθηκαν και στα δυο είδη αλμάτων (CMJ) ανάμεσα στις ηλικίες 13 

ετών και 16 -17 αντίστοιχα. Η αύξηση της μυϊκής δύναμης και ισχύος με την ηλικία 

σε νεαρά αγόρια δεν μπορεί απλά να εξηγηθεί από την ανάπτυξη. Είναι πιο πιθανό να 

οφείλεται στην αλληλεπίδραση μεταξύ πολλών παραγόντων, όπως η ηλικία, το 

ανάστημα, το βάρος, το μέγεθος των μυών, την ωρίμανση (ενδοκρινικές και 

νευρολογικές) και την προπονητική διαδικασία (Gerodimos, Manou,  Ioakimidis,  

Perkos,  & Kellis,  2015). 
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ΙΙΙ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

 

 

            Δείγμα : 
 

Στην έρευνα συμμετείχαν 33 αθλητές ηλικίας 13-14 ετών οι οποίοι 

χωρίστηκαν σε αθλητές στίβου (Ν=16) και αθλητές ποδοσφαίρου (Ν=17). Στην 

συνέχεια οι 17 αθλητές ποδοσφαίρου χωρίστηκαν σε βάση την αγωνιστική τους θέση 

σε: Τερματοφύλακες (Ν=2), Κεντρικούς Αμυντικούς (Ν=5),  Μέσους (Ν=3), 

Ακραίους (Ν=4) και  Επιθετικούς (Ν=3). Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν 

αθλητές ακαδημιών των συλλόγων τους.   

 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα δημογραφικά στοιχεία του δείγματος. 

 

 

Πίνακας 1.  Δημογραφικά Χαρακτηριστικά του δείγματος  

 
 

Συμμετέχοντες                    Ν                            Μ.Ο ηλικίας              S.D                             

 

Αθλητές στίβου                   16                                 13,3                       3,5                          

 

Αθλητές ποδοσφαίρου        17                                 13,7                        6,2                             

 

 
 

 

 

 

            Περιγραφή των οργάνων: 

 

Τα όργανα που χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή των δοκιμασιών 

αξιολόγησης των φυσικών ικανοτήτων ήταν : Δερματοπτυχόμετρο για τη μέτρηση 

του πάχους των δερματοπτυχών (mm) τύπου Harpenden. Για την μέτρηση του ύψους 

και του βάρους χρησιμοποιήθηκε ψηφιακός ζυγός με ενσωματωμένο αναστημόμετρο 

τύπου Seca 767(cm). Για την δοκιμασία πρόβλεψης της αντοχής χρησιμοποιήθηκε 

φορητή συσκευή ήχου με το cd του πρωτοκόλλου της δοκιμασίας. 

 Για την δοκιμασία της μυϊκής ισχύος των κάτω άκρων χρησιμοποιήθηκε 

ηλεκτρονικός τάπητας αλμάτων (Boscosystem) μεγέθους: Din-A2 (594 x 420 mm  
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χιλ). Για την καταγραφή της ταχύτητας 0-10 και 0-20m χρησιμοποιήθηκε σύστημα με 

φωτοκύτταρα (Boscosystem, PEM10D). 

 

 

 

            Περιγραφή των δοκιμασιών  και διαδικασίες μετρήσεων 

 

 

Μέτρηση ύψους(cm) και βάρους (kg): Κατά την διάρκεια της μέτρησης ο 

αθλητής αφού αφαίρεσε τα υποδήματα του ανέβηκε πάνω στον ηλεκτρονικό ζυγό 

μέτρησης. Στην συνέχεια έγινε καταγραφή των αποτελεσμάτων . Αντίστοιχα με την 

καταγραφή του ύψους, ο αθλητής μετρήθηκε με τον ίδιο τρόπο με το αναστημόμετρο 

και κατόπιν έγινε καταγραφή  του αποτελέσματος της μέτρησης . 

 

 

Μέτρηση Σωματικού λίπους (mm): Μετρήθηκαν το πάχος των 

δερματοπτυχών του τρικέφαλου, μασχαλιαίος,  υπερλαγώνιος, στήθος, υποπλάτιος 

και ορθός μηριαίος της δεξιάς πλευράς του σώματος. Οι μετρήσεις γίνονταν στο μέσο 

της απόστασης ώμου-αγκώνα, του μασχαλιαίου χείλους στο ύψος του στήθους πάνω 

από την δεξιά πλευρά της λαγόνιας ακρολοφίας, στο μέσο του στήθους, στο κάτω 

χείλος της ωμοπλάτης  και στο μέσον του ορθού μηριαίου  αντίστοιχα. Η διαδικασία 

της μέτρησης ήταν η εξής: Το δερματοπτυχόμετρο τοποθετήθηκε  στο ενδεδειγμένο 

σημείο μέτρησης σε απόσταση  1cm από τα δάκτυλα του χεριού που κρατούσαν τη 

δερματοπτυχή σταθερά. Η  μέτρηση καταγράφηκε με ακρίβεια 0.2mm. Η κάθε πτυχή 

μετρήθηκε τρεις φορές. Απορρίφτηκε η μεγαλύτερη και η μικρότερη τιμή και 

καταγράφηκε σαν σκορ η ενδιάμεση τιμή. Για τον υπολογισμό του σωματικού λίπους 

χρησιμοποιήθηκε η εξίσωση του Siri (1956):  

 Ποσοστό Σωματικού λίπους% = (              4,95                - 4,50) Χ 100 

                                                                    Πυκνότητα Σώματος  

 

 

Μέτρηση αλματικής ικανότητας (cm): Για την αξιολόγηση της αλματικής 

ικανότητας εκτελέστηκαν, με τη σειρά που αναφέρονται τα άλματα: α) άλμα από 

ημικάθισμα (SJ) και άλμα με ταλάντευση και αιώρηση χεριών (CMJAS). Στο άλμα 

από ημικάθισμα οι δοκιμαζόμενοι εκτέλεσαν μέγιστο κατακόρυφο άλμα ξεκινώντας  
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από τη θέση του ημικαθίσματος με όρθιο τον κορμό  με τα χέρια στη μεσολαβή και 

χωρίς ταλάντευση. Ως ιδανική γωνία ορίστηκαν οι 90°(Bosco, Mognoni, & Luhtanen, 

1983). Στο άλμα με ταλάντευση και αιώρηση των χεριών, οι εξεταζόμενοι από την 

όρθια θέση με ελεύθερα χέρια, εκτέλεσαν κατακόρυφο άλμα μετά από μια 

ταλάντευση προς τα κάτω. H προσγείωση σε όλα τα άλματα γινόταν με το πέλμα των 

ποδιών. Αφού έγινε επίδειξη της τεχνικής των αλμάτων οι δοκιμαζόμενοι εκτέλεσαν 

δυο άλματα στο κάθε είδος από τα οποία καταγράφηκε το καλύτερο. Το διάλειμμα 

μεταξύ των αλμάτων ήταν 2 λεπτά. Το ύψος του κάθε άλματος υπολογίστηκε από το 

χρόνο πτήσης με τη χρήση δαπέδου αγωγιμότητας συνδεδεμένο με  μικροϋπολογιστή 

(Bosco, Luhtanan, & Komi, 1983). Αξιοπιστία της αξιολόγησης της κατακόρυφης 

αλτικής ικανότητας είναι 0,93-0,97, ανάλογα με το άλμα που αξιολογείται (Christou 

et al., 2006). 

 

 

Μέτρηση δρομικής ταχύτητας (m/sec): Οι δοκιμαζόμενοι υποβλήθηκαν σε 

αξιολόγηση της δρομικής ταχύτητας στις αποστάσεις (0-10,0-20m). Οι δοκιμαζόμενοι 

σε όρθια θέση, πίσω από τη γραμμή εκκίνησης, προβάλλοντας το ένα πόδι και το 

αντίθετο χέρι, ξεκινούσαν με το σύνθημα του εξεταστή. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 

δίνονταν παρότρυνση για την καταβολή της μέγιστης δυνατής προσπάθειας. 

Εκτελούνταν δυο προσπάθειες με διάλειμμα πέντε λεπτών από τις οποίες 

καταγραφόταν ο καλύτερος  χρόνος διάνυσης των αποστάσεων  με την χρήση τριών 

ζευγών φωτοκύτταρων με ακρίβεια 0.001sec που επιτρέπουν την μέτρηση της 

ταχύτητας των αθλητών/τριών σε διαφορετικές αποστάσεις. Τα ζεύγη των  

φωτοκύτταρων  τοποθετήθηκαν στην αφετηρία και στον τερματισμό των αποστάσεων 

0-10 και  0-20m αντίστοιχα. 

 

 

  Πρόβλεψη VO2max (ml/kg/min):  «Παλίνδρομο τρέξιμο 20m» Είναι ένα τεστ 

καρδιοαναπνευστικής  ικανότητας που αρχίζει με βάδην και τελειώνει με γρήγορο 

τρέξιμο. Τα άτομα που συμμετέχουν κινούνται ανάμεσα σε δυο γραμμές που απέχουν 

20m μεταξύ τους με το ρυθμό που επιβάλουν τα ηχητικά σήματα του κασετοφώνου 

που  γίνονται όλο και πιο γρήγορα ανά 1 η 2min. Στα ηχητικά σήματα ο εξεταζόμενος 

θα πρέπει να βρίσκεται στο τέλος της μιας ή της άλλης πλευράς της απόστασης των  
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20m. Το στάδιο στο οποίο ο εξεταζόμενος εγκαταλείπει την προσπάθεια  αποτελεί 

και τον δείκτη της  καρδιοαναπνευστικής αντοχή (Léger, Lambert, Goulet, Rowan, & 

Dinelle,  1984). 

 

Σχεδιασμός  της έρευνας: Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν την ίδια ώρα 

(15:00-18:00) σε δυο ημέρες για κάθε ομάδα αθλητών. Την πρώτη ημέρα 

αξιολογήθηκε το ύψος, η σωματική μάζα και το σωματικό λίπος των αθλητών. Την 

δεύτερη ημέρα αξιολογήθηκε η αλματική ικανότητα, ταχύτητα και η πρόβλεψη της 

καρδιοαναπνευστικής αντοχή. Κατά την διάρκεια όλων των δοκιμασιών 

καταβλήθηκε προσπάθεια να πραγματοποιούνται την ίδια ακριβώς χρονική περίοδο 

κατά την διάρκεια της ημέρας, έτσι ώστε να μην υπάρχουν σημαντικές  διαφορές στις 

μετρήσεις. Χώρος διεξαγωγής των δοκιμασιών για τους αθλητές του στίβου ήταν το 

Στάδιο του Oλυμπιακού χωριού Αθηνών, ενώ για τους αντίστοιχους του 

ποδοσφαίρου ήταν το Δημοτικό στάδιο Γλυφάδας. Οι συνθήκες μέτρησης ήταν 

σταθερές και για τις δυο ομάδες.   

 

 

Στατιστική ανάλυση: Για την στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων 

χρησιμοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης one-way ANOVA. Για τη διερεύνηση των 

διαφορών μεταξύ των μέσων όρων χρησιμοποιήθηκε το τεστ πολλαπλών συγκρίσεων 

Tukey. Το επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε στο (p<,05). Για τη σύγκριση των 

μέσων όρων των φυσικών ικανοτήτων, χρησιμοποιήθηκε το t-test για ανεξάρτητα 

δείγματα καθώς και περιγραφικά χαρακτηριστικά υπό την μορφή μέσων όρων και 

τυπικών αποκλίσεων .Ως βαθμός σημαντικότητας ορίστηκε το (p<,05).Η στατιστική 

επεξεργασία έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS 15. 
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 IV. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
 
 

Αρχικά υπολογίστηκαν οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των 

εξαρτημένων μεταβλητών της έρευνας τα οποία παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Η 

ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε πως η ομάδα των αθλητών  στίβου υπερέχει της 

ομάδας του ποδοσφαίρου σημαντικά στο ύψος και στο σωματικό λίπος. 

 

Πίνακας 2.  Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των εξαρτημένων  μεταβλητών της  

                      έρευνας.       

 

 

 

Σωματομετρικά χαρακτηριστικά 

 

Ύψος 

Χρησιμοποιήθηκε ανάλυση  t-test για ανεξάρτητα δείγματα. Η ανάλυση των 

αποτελεσμάτων έδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές στην μέτρηση του ύψους 

μεταξύ των ομάδων (Σχήμα 1). Πιο συγκεκριμένα οι αθλητές στίβου ήταν ψηλότεροι 

(168±5,6cm) σε σχέση με τους αθλητές ποδοσφαίρου (162±3,5cm),  ( p<0,05). 
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 Σχήμα 1.  Σύγκριση τιμών μεταξύ των ομάδων στο Ύψος. 
 

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

ΣΤΙΒΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 

M
e

an
 Ύ

ψ
ο

ς 
(c

m
)

ΟΜΑΔΑ

 
            ( p<0,05) 
 

 

 

 

 

Σωματικό Λίπος 

Χρησιμοποιήθηκε ανάλυση t-test για ανεξάρτητα δείγματα. Η ανάλυση των 

αποτελεσμάτων έδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές στην μέτρηση ποσοστού του 

σωματικού λίπους (%) μεταξύ των ομάδων (Σχήμα 2). Πιο συγκεκριμένα οι αθλητές 

στίβου εμφάνισαν μικρότερο ποσοστό σωματικού λίπους  (9,28±0,6% ) σε σχέση με 

τους ποδοσφαιριστές (11,1±2,3%),  (p<0,05).   
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 Σχήμα 2.  Σύγκριση τιμών μεταξύ των ομάδων στο ποσοστό του σωματικού λίπους. 

 

 
             ( p<0,05)    

 

 

 

 

 

 

 

 Φυσικές ικανότητες  

 

Πρόβλεψη της (VO2max) 

Χρησιμοποιήθηκε ανάλυση t-test για ανεξάρτητα δείγματα. Η ανάλυση των 

αποτελεσμάτων έδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές στην πρόβλεψη της 

(VO2max) μεταξύ των ομάδων (Σχήμα 3). Πιο συγκεκριμένα οι αθλητές στίβου είχαν 

καλύτερα αποτελέσματα στην πρόβλεψη της VO2max (50,1±4,2 ml..kg-1.min-1) σε 

σχέση με την ομάδα του ποδοσφαίρου (39,6±8,1 ml..kg-1.min-1),  (p<0,01). 
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Σχήμα 3.  Σύγκριση τιμών μεταξύ των ομάδων στην πρόβλεψη της (VO2max). 
 

 
            ( p<0,01)    
          

 

 

 

 

 

 

Μυική ισχύς 

Χρησιμοποιήθηκε ανάλυση t-test για ανεξάρτητα δείγματα. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν στατικά σημαντικές διαφορές με την ομάδα του στίβου να έχει καλύτερες 

τιμές στο κάθετο άλμα (SJ),  (32,5±2,5 cm) ενώ οι αθλητές  ποδοσφαίρου (25,6±6,6 

cm),  (Σχήμα 4). Στο άλμα (CMJAS)  οι αθλητές στίβου είχαν τιμές (37,8±4,3 cm)  

και οι αθλητές ποδοσφαίρου (30,3±4,7cm) αντίστοιχα  (p<0,05),  (Σχήμα 5). 
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Σχήμα 4.  Σύγκριση τιμών μεταξύ των ομάδων στο άλμα  (SJ). 
 

 
          (p<0, 05)  

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5.  Σύγκριση τιμών μεταξύ των ομάδων στο άλμα  (CMJAS). 

 

 
            (p<0, 05)   
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Στην συνέχεια  η ομάδα των αθλητών  ποδοσφαίρου χωρίστηκε με βάση την 

αγωνιστική τους θέση. Οι  μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των εξαρτημένων 

μεταβλητών της έρευνας παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.  

 

 

 

Πίνακας 3.  Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των εξαρτημένων  μεταβλητών της    

                    έρευνας  σε σχέση με την αγωνιστική θέση των αθλητών ποδοσφαίρου.    
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            Πρόβλεψη της (VO2max) 

Χρησιμοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης one-way ANOVA μονής 

κατεύθυνσης και Tukey-test όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο. Η ανάλυση των 

αποτελεσμάτων έδειξε ότι οι αθλητές του στίβου είχαν καλύτερες τιμές στην 

πρόβλεψη της μέγιστης πρόληψης οξυγόνου (VO2max),   (50.1±4.2 ml..Kg-1.min-1) 

σε σχέση τους αμυντικούς (36,6±10,4 ml..Kg-1.min-1) και τους επιθετικούς 

(35,6±5,78 ml..Kg-1.min-1),  (p<0,01)  (Σχήμα 6). 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 6.  Σύγκριση τιμών μεταξύ των ομάδων στην πρόβλεψη της (VO2max) σε  

                 σχέση με την αγωνιστική θέση των ποδοσφαιριστών 
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            Στάδια (stage) 

H ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι οι αθλητές  στίβου είχαν καλύτερες 

τιμές (11,1±1,25/m) συγκρινόμενοι με τους τερματοφύλακες (7,80±2,40/m), τους 

αμυντικούς (7,96±1,34/m), ακραίους (8,42±2,14/m) και επιθετικούς (6,60±1,44/m) 

(p<0,001)  εκτός των μέσων οι οποίοι είχαν τιμές (9,44±0,5),  (Σχήμα 6). 

 

 

 

 

 

Σχήμα 7.  Σύγκριση τιμών μεταξύ των ομάδων στην απόσταση (stage) σε  

                 σχέση με την αγωνιστική θέση των ποδοσφαιριστών. 
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 V: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

 

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει τις διαφορές στα ανθρωπομετρικά 

χαρακτηριστικά (ύψος, σωματική μάζα , ποσοστό λίπους ) καθώς και επιλεγμένους 

δείκτες απόδοσης της φυσικής κατάστασης (αντοχή, ταχύτητα, μυϊκή ισχύς) αθλητών 

στίβου και ποδοσφαίρου ηλικίας 13-14 ετών. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε 

πως η ομάδα των αθλητών  στίβου  υπερέχει  της ομάδας του ποδοσφαίρου 

σημαντικά τόσο στα σωματομετρικά χαρακτηριστικά (ύψος, σωματικό λίπος) καθώς 

και σε παραμέτρους φυσικής κατάστασης όπως  η αντοχή και η ισχύς των κάτω 

άκρων επαληθεύοντας έτσι τις αρχικές μας υποθέσεις. Αντίθετα δε φαίνεται να 

υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην σωματική μάζα και στην ταχύτητα 

ανάμεσα στις δυο ομάδες. Συγκεκριμένα, συγκρίθηκαν και οι δυο κατηγορίες των 

αθλητών σε σχέση με το ύψος, την σωματική μάζα και το σωματικό λίπος. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι αθλητές του στίβου ήταν ψηλότεροι (168±5,6cm) σε 

σχέση με τους αθλητές ποδοσφαίρου (162±3,5cm), (p<0,05). Διαφορετικά 

αποτελέσματα παρατηρήθηκαν στην σύγκριση του ποσοστού  σωματικού λίπους. Οι 

αθλητές του στίβου εμφάνισαν μικρότερο ποσοστό (9,28±0,6% ) σε σχέση με τους 

ποδοσφαιριστές (11,1±2,3%),   (p<0,05).  Αντίθετα δεν φάνηκε να υπάρχει καμία 

στατιστική διαφορά στην μέτρηση της σωματικής μάζας μεταξύ των δυο κατηγοριών. 

Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας  δεν βρέθηκαν αρκετές έρευνες που να 

συγκρίνουν τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά αθλητών στίβου και άλλων 

αθλημάτων στις ηλικίες 13-14 ετών. Στην έρευνα των Thorland, Fagot, Tharp, & 

Hammer, (1981) εξετάστηκαν τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά (ύψος, μάζα 

σώματος, σωματικό λίπος) σε 145 ελίτ αθλητές και 133 αθλήτριες ηλικίας 15-18 

ετών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι αθλητές των ρίψεων (184±5,8cm) και οι 

δρομείς ταχύτητας  (179,6±6,7cm) ήταν ψηλότεροι.  Σε ότι αφορά το σωματικό λίπος 

των αθλητών στίβου τα αποτελέσματα μας είναι παρόμοια με αυτά της παραπάνω 

μελέτης. Μεγαλύτερο ποσοστό λίπους είχαν οι αθλητές των ρίψεων  (13,9±4,5%) και 

μικρότερο οι αθλητές των μεγάλων αποστάσεων (7,3±2,3%). Στην έρευνα του Wong 

και συν  (2008) εξετάστηκε η σχέση των ανθρωπομετρικών και φυσιολογικών  
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χαρακτηριστικών 70 νεαρών ποδοσφαιριστών ηλικίας 14 ετών. Το δείγμα χωρίστηκε 

σε τέσσερεις κατηγορίες με βάση την αγωνιστική τους θέση σε τερματοφύλακες, 

αμυντικούς, μέσους και επιθετικούς. Τα αποτελέσματα στην μέτρηση του ύψους 

έδειξαν ότι οι ποδοσφαιριστές ήταν ψηλότεροι (1,67±0,07cm) σε αντίθεση με τα δικά 

μας ευρήματα (162,35±8,14cm). Τα ίδια σχεδόν ευρήματα με τα δικά μας 

(164,1±7,2cm) βρέθηκαν στην έρευνα των Chuman, Hoshikawa , Iida, & Nishijima, 

(2014) σε 44 Κινέζους ποδοσφαιριστές ηλικίας (12,8±0,2) οι οποίοι εξετάστηκαν για 

τρία συνεχόμενα χρόνια στα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά και στην αντοχή. Οι 

Vanttinen, Blomqvist, Nyman,  & Hakkinen,  (2011) σύγκριναν τα ανθρωπομετρικά 

και φυσικά χαρακτηριστικά 39 νεαρών αθλητών ποδοσφαίρου ηλικίας 11-17 ετών με 

αυτά αντίστοιχων παιδιών ίδιας ηλικίας τα οποία δεν ασχολούνταν με το ποδόσφαιρο. 

Τα αποτελέσματα  έδειξαν ότι το σωματικό λίπος  στις ηλικίες 13-14 ετών ήταν 

(10,7±4,2%) τα οποία και συμφωνούν σχεδόν με τα ευρήματα της δικής μας έρευνας 

(11,1±2,3%). Το ποσοστό σωματικού λίπους αποτελεί μία σημαντική παράμετρο, η 

οποία μπορεί να επηρεάσει την απόδοση. Ένας ποδοσφαιριστής θα πρέπει να έχει 

χαμηλά επίπεδα λίπους επειδή μια ενδεχομένη αύξηση του επιβαρύνει τον αθλητή με 

επιπλέον βάρος χωρίς την αύξηση της ισχύος του (Martin, 1994).  

Στις περισσότερες έρευνες ο δείκτης της αντοχής εκτιμάται εργαστηριακά η με 

υπαίθριες δοκιμασίες. Για την αξιολόγηση της αντοχής το δείγμα εξετάστηκε στο 

παλίνδρομο τρέξιμο 20m. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι οι αθλητές του 

στίβου είχαν καλύτερα αποτελέσματα στην πρόβλεψη της VO2max (50,1±4,2 ml..kg-

1.min-1) σε σχέση με την ομάδα του ποδοσφαίρου (39,6±8,1 ml..kg-1.min-1) με 

πιθανότητα σφάλματος μικρότερη του 1% p<0,01. Τα ίδια αποτελέσματα με της 

παρούσας έρευνας αναφέρονται στην έρευνα των Armstrong,  Balding , Gentle, & 

Kirby,  (1990) στην οποία καταγράφονται τιμές στην VO2max (48-50 ml..kg-1.min-

1) στις ηλικίες 8-16 ετών. Στην έρευνα των Kemper & Verschuur,  (1981) εξετάστηκε 

η VO2max σε 375 νεαρούς αθλητές ποδοσφαίρου ηλικίας 13-14 ετών σε μηχανικό 

διάδρομο στην οποία καταγράφηκαν τιμές (59.ml..kg-1.min-1).  Στην βιβλιογραφία οι 

νεαροί αθλητές ηλικίας 10-18 ετών  καταγράφουν τιμές στην VO2max μεταξύ (50-70 

ml..kg-1.min-1) (Thevenet,  Tardieu-Berger,  Berthoin, & Prioux, 2007; Tolfrey et al., 

2006). Με τα παραπάνω αποτελέσματα συμφωνεί η έρευνα των Eisenmann,  

Pivarnik, & Malina, (2001) στην οποία καταγράφηκαν τιμές της VO2max (67,5  
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ml..Kg-1.min-1) σε ελίτ δρομείς ηλικίας 17 ετών. Οι Stolen και συν (2005) 

αναφέρουν ότι οι υψηλές τιμές της VO2max επιτρέπουν στους ποδοσφαιριστές να 

έχουν διάρκεια του χρόνου υψηλής δραστηριοποίησης τους στον αγώνα καθώς επίσης 

και  πιο γρήγορη αποκατάσταση.  

Διαφορετικά αποτελέσματα από την παρούσα έρευνα στην αντοχή 

κατέγραψαν οι Vanderford και συν (2004) στην έρευνα τους στην οποία εξετάστηκαν 

20 ποδοσφαιριστές ηλικίας 13 ετών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι αθλητές είχαν 

τιμές στην VO2max  (52,9 ml..Kg-1.min-1). Παρόμοια αποτελέσματα κατέγραψαν οι 

Chamari και συν  (2005) σε έρευνα 21 ποδοσφαιριστών ηλικίας 14ετών στην όποια οι 

τιμές της VO2max ήταν (66,5±5,9 ml..kg-1.min-1). Στην έρευνα των Williford, 

Scharff-Olson, Duey, Pugh, & Barksdale, (1999) εκτιμήθηκε η εγκυρότητα του 

παλίνδρομου τεστ αντοχής 20m σε 13 ελίτ ποδοσφαιριστές ηλικίας 12 ετών. Αρχικά 

το δείγμα αξιολογήθηκε στην δοκιμασία της αντοχής εργαστηριακά σε μηχανικό 

διάδρομο, και υπαίθρια με το παλίνδρομο τεστ 20m. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

έδειξαν ότι οι αθλητές είχαν στο παλίνδρομο τεστ πρόβλεψης της VO2max  τιμή 

(58,68±3,22ml..Kg-1.min-1) ενώ στην μηχανικό διάδρομο VO2max τιμή (56,53±5,80 

ml.Kg-1.min-1). Οι διαφορές που παρατηρούνται στις βιβλιογραφικές έρευνες σε 

σχέση με τα  αποτελέσματα της παρούσας έρευνας πιθανά να οφείλεται  στο δείγμα 

των αθλητών ποδοσφαίρου το οποίο αποτελείται από παιδιά ακαδημίας με χαμηλό 

επίπεδο αντοχής η οποία βελτιώνεται  μέσω ποδοσφαιρικών παιχνιδιών. Αντίθετα, το 

δείγμα αθλητών του στίβου έχει καλύτερες τιμές στην καρδιοαναπνευστική αντοχή 

πιθανά λόγω της πιο στοχευμένης προπόνησης που έχει σαν σκοπό τις ανάλογες 

προσαρμογές. 

 Στην δοκιμασία της μυϊκής ισχύος το δείγμα εξετάστηκε στο κάθετο άλμα από  

ημικάθισμα με τα χέρια στην μεσολαβή (SJ)  και στο κάθετο άλμα με ταλάντευση με 

αιώρηση χεριών (CMJAS). Τα αποτελέσματα έδειξαν στατικά σημαντικές διαφορές 

με την ομάδα του στίβου να υπερέχει και στα δύο είδη αλμάτων  (p<,05). 

Συγκεκριμένα οι αθλητές στίβου στο κάθετο άλμα (SJ) είχαν τιμές (32,5±2,5 cm) ενώ 

οι αθλητές  ποδοσφαίρου (25,6±6,6 cm). Στο άλμα (CMJAS)  οι αθλητές στίβου είχαν 

τιμές (37,8±4,3 cm)  και οι αθλητές ποδοσφαίρου (30,3±4,7cm). Τα αποτελέσματα 

της έρευνας συμφωνούν με αυτά των Taylor, Cohen,  & Sandercock,  (2014) οι οποίοι 

εξέτασαν 1845 παιδιά ηλικίας 10-15.9 των από 12 πόλεις της Ανατολικής Αγγλίας   
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στο κάθετο άλμα σε πλατφόρμα που μετρούσε την αλματική ικανότητα (New test 

platform).  Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι  στην ηλικία των 13 ετών είχαν τιμές (32,4± 

6,5cm)  ενώ στην ηλικία των 14 ετών τιμές (35,4±7,2cm). Στην έρευνα των 

Gerodimos και συν (2006) εξετάστηκαν 158 ελίτ αθλητές ποδοσφαίρου ηλικίας 10-17 

ετών σε τρία διαφορετικά είδη αλμάτων.  

Άλμα χωρίς ταλάντευση με τα χέρια στην μεσολαβή (SJ), άλμα με 

ταλάντευση με τα χέρια στην μεσολαβή (CMJ) και άλμα με ταλάντευση και αιώρηση 

των χεριών (CMJAS). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι αθλητές ηλικίας 13ετών 

(Ν=18) παρουσίασαν στο άλμα (SJ ) τιμές (27,5 ±5,0cm) ενώ στο άλμα (CMJAS)  

(35,7 ±5,0cm). Αντίστοιχα, οι αθλητές ηλικίας 14 ετών (N=25) παρουσίασαν στο 

άλμα (SJ) τιμές (28,6 ±4cm) ενώ στο άλμα (CMJAS) (36,7±5,5cm). Τα 

αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας συμφωνούν σχεδόν με τα αποτελέσματα της 

παρούσας έρευνας. Οι Figueiredo, Goncalves, Coelho, & Malina, (2009) εξέτασαν 72 

ελίτ ποδοσφαιριστές ηλικίας 13-14 σε ειδικές ποδοσφαιρικές δεξιότητες και σε δύο 

ειδών αλμάτων (SJ) και (CMJ). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι αθλητές είχαν στο 

άλμα (SJ) τιμές (28,8±4cm) ενώ στο άλμα (CMJ) είχαν τιμές (31,9±4,9cm). Με τα 

παραπάνω αποτελέσματα συμφωνούν εν μέρη τα  ευρήματα της παρούσας έρευνας. 

 Στην δοκιμασία της ταχύτητας το δείγμα εξετάστηκε στην απόσταση 0-10 και 0-20m 

αντίστοιχα. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων δεν φάνηκε να υπάρχει καμία 

στατιστική διαφορά στην μέτρηση της ταχύτητας μεταξύ των δυο κατηγοριών. 

Συγκεκριμένα, οι αθλητές στίβου είχαν στην απόσταση 0-10m τιμές (2,27±0,12sec) 

ενώ οι αθλητές ποδοσφαίρου τιμές (2,32±0,18sec). Αντίστοιχα στην απόσταση 0-20m 

οι αθλητές στίβου είχαν τιμές (3,79±0,31sec) ενώ οι αθλητές ποδοσφαίρου τιμές 

(3,84±0,27sec). Στην έρευνα των Vanttinen,  Blomqvist, Nyman, & Hakkinen, (2011) 

εξετάστηκαν για δυο χρόνια σε 39 αθλητές ποδοσφαίρου ηλικίας 13-14 ετών οι 

ορμονικές, ανθρωπομετρικές αλλαγές και  επιλεγμένοι δείκτες φυσικής κατάστασης 

(ταχύτητα 0-10, 0-30m, ευκινησία, αλματική ικανότητα). Τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι στην απόσταση 0-10m οι αθλητές ηλικίας 13 ετών είχαν τιμές (2,02±0,05sec) ενώ 

στην ηλικία των 14 ετών είχαν τιμές (1,93±0,9sec). Στην έρευνα των Peñailillo, 

Espíldora,  Jannas-Vela, &   Mujika,  (2016) εξετάστηκαν 16 αθλητές ποδοσφαίρου 

ηλικίας (12,5±0,3) στην δοκιμασία της ταχύτητας (0-5, 0-15, 0-20m και στην 

ευκινησία). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι αθλητές στην απόσταση 0-20m είχαν  
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τιμές (4,06±0,24sec) τα οποία  δεν συμφωνούν με τα αποτελέσματα της παρούσας. 

Ένας πιθανός λόγος που δεν προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην 

μέτρηση της ταχύτητας ίσως να  βρίσκεται στις προσαρμογές που δημιουργούνται και 

στους ποδοσφαιριστές όπως και στους δρομείς ταχύτητας από το είδος της 

προπονητικής διαδικασίας στην οποία εκτελούνται εκρηκτικές δραστηριότητες με  

και χωρίς την μπάλα, επιταχύνσεις και επιβραδύνσεις με απότομες αλλαγές 

κατεύθυνσης και επαναλαμβανόμενα σπριντ. Οι προπονητές αθλητών στην 

αναπτυξιακή ηλικία πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ατομικές διαφορές στην 

σωματική και νοητική ωριμότητα των αθλητών, αλλά και τις ιδιαιτερότητες του κάθε 

αθλήματος έτσι ώστε να προγραμματίζουν το είδος και την επιβάρυνση της 

προπονητικής διαδικασίας.  
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