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ΔΥΝΑΜΗ
Βασιλική Μάνου

Επίκουρη καθηγήτρια προπονητικής

Δύναμη
• Είναι η ικανότητα του ανθρώπου να 
επενεργεί σε εξωτερικές δυνάμεις ή στο 
ίδιο το βάρος του σώματός του, μέσω της 
μυϊκής του δραστηριότητας (π.χ. να τις 
υπερνικά ή να αντιστέκεται).

Μορφές εμφάνισης της δύναμης

Μέγιστη δύναμη

Ταχυδύναμη

Αντοχή στη δύναμη

Μέγιστη δύναμη
• Είναι η υψηλότερη τιμή δύναμης που 
μπορεί να ασκήσει το νευρομυϊκό σύστημα 
ενός αθλητή με μέγιστες εκούσιες (με τη 
θέλησή του) συστολές.

Μέγιστη 
δύναμη

Μυϊκή 
υπερτροφία

Ενδομυϊκός 
συντονισμός

Νευρομυϊκές προσαρμογές 
κατά την προπόνηση δύναμης

Πριν από την 
προπόνηση 

δύναμης

Προπόνηση δύναμης

Καλός ενδομυϊκός 
συντονισμός

Αυξημένη 
διάμετρος (μυϊκή 

υπερτροφία)



17/9/2018

2

Ταχυδύναμη
• Είναι η ικανότητα επίτευξης όσο το 
δυνατόν υψηλότερων τιμών δύναμης στο 
διαθέσιμο χρόνο (<250 ms).

• Μεταφορά υψηλής ταχύτητας σ’ ένα όργανο 
χωρίς χρονικό περιορισμό.

Ταχυδύναμη

Δύναμη 
εκκίνησης ή 

αρχική δύναμη

Εκρηκτική 
δύναμη

Αντιδραστική 
δύναμη

Καμπύλη ταχυδύναμης σε 
μέγιστη ισομετρική συστολή
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Αρχική δύναμη
ΑΔ = κ30 / t30

Εκρηκτική δύναμη1

ΕΔ = Δκ / Δt

Ταχυδύναμη
Ταχ. = Κmax / tmax

1:Μέγιστος ρυθμός ανάπτυξης δύναμης (MRFD)

Εκρηκτική δύναμη ή ρυθμός 
ανάπτυξης της δύναμης (RFD)
• Είναι η ικανότητα ανάπτυξης όσο το 
δυνατόν ταχύτερα πολύ υψηλών τιμών 
δύναμης, δηλαδή πραγματοποιείται μια 
κάθετη ανάπτυξη της δύναμης. 

• Ορίζεται αποκλειστικά στο χρονικό 
διάστημα ανόδου της μέγιστης δύναμης 
(μέχρι 150 ms).

Παράγοντες από τους οποίους 
εξαρτάται η εκρηκτική 
δύναμη
• Ταχύτητα συστολής των μυϊκών ινών που 
ενεργοποιούνται: σύνθεση μυϊκών ινών.

• Δύναμη των μυϊκών ινών που 
ενεργοποιούνται: διάμετρος μυϊκών ινών.

• Ενδομυϊκός συντονισμός.

• Δύναμη εκκίνησης ή αρχική δύναμη.

Δύναμη εκκίνησης ή 
αρχική δύναμη
• Είναι η ικανότητα ανάπτυξης όσο το 
δυνατών μεγαλύτερων τιμών δύναμης 
(κάθετη ανάπτυξη) αμέσως μετά την έναρξη 
της κίνησης (σύσπασης). Περίπου στα 
πρώτα 15-20 ms (κατά Hartmann
&Tuennemann μέχρι 50 ms).

• Η δύναμη εκκίνησης εξαρτάται από την 
ικανότητα επιστράτευσης όσο το δυνατόν 
ταχύτερα πολλών κινητικών μονάδων των 
ενεργοποιούμενων μυών.
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Καμπύλη ταχυδύναμης σε 
μέγιστη ισομετρική συστολή
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Αρχική δύναμη
ΑΔ = κ30 / t30

Εκρηκτική δύναμη1

ΕΔ = Δκ / Δt

Ταχυδύναμη
Ταχ. = Κmax / tmax

1:Μέγιστος ρυθμός ανάπτυξης δύναμης (MRFD)

• Είναι η ικανότητα να χρησιμοποιεί κανείς 
συσσωρευμένη ελαστική ενέργεια και να 
ενεργοποιεί περισσότερο τους μυς μέσω των 
ιδιοδεκτικών υποδοχέων (μυϊκή άτρακτος 
και τενόντια όργανα του Golgi) κατά τη 
διάρκεια του κύκλου διάτασης-βράχυνσης.

• Οι μορφές κίνησης που παρατηρούνται σ’
ένα τέτοιο κύκλο χαρακτηρίζονται 
αντιδραστικές και η παραγόμενη δύναμη 
αντιδραστική δύναμη ή δύναμη 
αντίδρασης.

Αντιδραστική δύναμη

• Είναι η ικανότητα αντίστασης του 
οργανισμού στην κόπωση κατά τη διάρκεια 
στατικών και δυναμικών δραστηριοτήτων 
που διαρκούν μεγάλο χρονικό διάστημα και 
απαιτούν σχετικά υψηλό ποσοστό 
συμμετοχής της δύναμης. (Σε αθλήματα 
που στηρίζονται στη δύναμη πάνω από το 
30% της ατομικής μέγιστης δύναμης, στα 
υπόλοιπα αθλήματα και σε αρχάρια άτομα 
από 0-40%).

Αντοχή στη δύναμη

Ταχυδύναμη Αντοχή

Αντοχή στην ταχυδύναμη

Αντοχή στην ταχυδύναμη

• Η ικανότητα να αντέχει κανείς στην 
επανάληψη ταχυδυναμικών κινήσεων για 
μεγάλη χρονική διάρκεια.

Μορφές 
εμφάνισης της 

δύναμης

Απόλυτη δύναμη

Σχετική δύναμη

Είναι η υψηλότερη τιμή δύναμης 
που μπορεί να ασκήσει το 
νευρομυϊκό σύστημα με μέγιστες 
εκούσιες συστολές (60-85%, σε 
αρχάρια άτομα μέχρι 60%) συν 
τις εφεδρείες δύναμης που 
διαθέτει (90% και πάνω, σε 
αρχάρια άτομα 60% και πάνω).

Εκφράζει τη σχέση της δύναμης 
προς το σωματικό βάρος, την 
άλιπη σωματική μάζα ή την 
κάθετη διατομή του μυός.

Μορφές δύναμης σύμφωνα με 
τον τρόπο εργασίας των μυών
• Εργασία υπερνίκησης 

(θετικός τρόπος) 
δυναμική μορφή

• Εργασία υποχωρητική 
(αρνητικός τρόπος) 
δυναμική μορφή

• Εργασία σταθερή  (στατικός-
ισομετρικός τρόπος) 
στατική - ισομετρική μορφή

• Εργασία μικτή: 
περιλαμβάνει τα 1, 2 και 3. 
Είναι ο πλέον συνηθισμένος 
τρόπος εμφάνισης.
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Ομόκεντρη (σύγκενρη, 
μειομετρική) 
ενεργοποίηση

Κίνηση

Κίνηση

Έκκεντρη 
(πλειομετρική) 
ενεργοποίηση

Χωρίς κίνηση

Ισομετρική 
ενεργοποίηση              

(δεν μεταβάλεται το 
μήκος του μυός

Μορφές δύναμης 
με βάση τον 
προπονητικό 

στόχο

Γενική, βασική 
δύναμη

Ειδική, 
αγωνιστική 
δύναμη

Μεθοδολογία 
προπόνησης 
δύναμης

Προπονητικά 
περιεχόμενα

Προπονητικά 
μέσα

Οργανωτικές 
μορφές

Προπονητικές 
μέθοδοι

Θέση του σώματος και επιβάρυνση των 
μεσοσπονδύλιων δίσκων κατά την άρση 50 kg. 
α = λανθασμένη τεχνική (κυρτή ράχη), 
β = σωστή τεχνική (ίσια ράχη). 

Η επιβάρυνση της οσφυϊκής μοίρας που 
ασκείται από ένα βάρος σε διάφορες 
κλίσεις της σπονδυλικής στήλης 
(κατά Muenchinger, στον Rieckert 1981) ΣΤΟΧΟΣ 

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ

Μέθοδος προπόνησης 
Μορφές οργάνωσης 

προπόνησης

Περιεχόμενα-
ασκήσεις             

Μέσα προπόνησης

Προγραμματισμός 
περιεχομένων (ΜΑΚ, 

ΜΙΚ, ΠΜ)

Αιτιολόγηση των 
παραπάνω επιλογών
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ΤΙ: Περιεχόμενα (ασκήσεις)
• Γενική προπόνηση: γενικές ασκήσεις

• Ειδική προπόνηση:  ειδικές ασκήσεις

• Αγωνιστική προπόνηση: αγωνιστικές 
ασκήσεις

• Στους ελεύθερα αθλούμενους μόνο γενικές 
ασκήσεις.

Περιεχόμενα γενικής προπόνησης 
δύναμης: Γενικές ασκήσεις
• Όλες οι ασκήσεις με ή χωρίς επιβάρυνση που δεν έχουν 
σχέση με την αγωνιστική κίνηση.

• Αποσκοπούν στην ενδυνάμωση όλων των μυϊκών ομάδων.

• Κύρια με το βάρος του σώματος, συνασκούμενους και 
διάφορα όργανα.

• Στον αγωνιστικό αθλητισμό χρησιμοποιούνται κυρίως 
στο εισαγωγικό και βασικό στάδιο με δραστική 
προοδευτική μείωση στα επόμενα στάδια.

• Στον πρωταθλητισμό σταθεροποιούν τη δύναμη που 
αποκτήθηκε.

• Αποτελούν αποκλειστικά περιεχόμενα στους ελεύθερα 
αθλούμενους και στον σχολικό αθλητισμό.

Περιεχόμενα ειδικής προπόνησης 
δύναμης (αγωνιστικός αθλητισμός)
• Ειδικές ασκήσεις:

• Αποσκοπούν στην ενδυνάμωση των κύριων 
μυϊκών ομάδων της αγωνιστικής κίνησης.

• Σχετίζονται με τα κινηματικά (συνήθως 
περιλαμβάνουν ένα μέρος της αγωνιστικής 
κίνησης) και τα δυναμικά χαρακτηριστικά 
της αγωνιστικής κίνησης. 

Περιεχόμενα αγωνιστικής 
προπόνησης δύναμης
• Αγωνιστικές ασκήσεις:    

• Αγωνιστική κίνηση με μικρές αντιστάσεις 
(οι περισσότεροι προτείνουν 3-5% του 
σωματικού βάρους).

Κριτήρια επιλογής 
ασκήσεων
• Χρονολογική-βιολογική ηλικία.

• Προπονητική ηλικία.

• Ατομικές ιδιαιτερότητες στο μυϊκό 
σύστημα (μυϊκές ανισορροπίες).

• Απαιτήσεις του αθλήματος σε σχέση με το 
μυϊκό σύστημα (αγωνιστικός αθλητισμός) ή 
ατομικοί στόχοι του ασκούμενου (ελεύθερα 
αθλούμενοι).

Άσκηση η χαρά του Γιατρού!!!!
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Προπονητικά  περιεχόμενα

Με βάση τις μυϊκές ομάδες που συμμετέχουν
Ασκήσεις: στήθους, πλάτης, ωμικής ζώνης, άνω άκρων, κάτω άκρων, 
κοιλιάς, ράχης.

Με βάση τη συμμετοχή των αρθρώσεων
Μονοαρθρικές ασκήσεις.
Πολυαρθρικές ασκήσεις: ημικάθισμα, προβολές κ.α.

Με βάση τα μέσα που χρησιμοποιούνται
Ασκήσεις: α) με το βάρος του σώματος, β) με βοηθητικά όργανα, γ) με 
μηχανήματα δύναμης και δ) με ελεύθερα βάρη.

Κατηγορίες (είδη) ασκήσεων 
ανάλογα με τις μυϊκές ομάδες
• του στήθους

• της πλάτης

• της ωμικής ζώνης

• των άνω άκρων

• των κάτω άκρων

• των κοιλιακών

Μυολογία ασκήσεων δύναμης 
(Κέλλης,Μουρατίδου 2002)



17/9/2018

7

Μυϊκή ενεργοποίηση κατά την έκταση 
των ποδιών από το βαθύ κάθισμα 
(τροποποιημένο κατά Kunz/Unold, 1988)

Γωνία 
κάμψης των 
ισχίων στην 
οποία οι 
κοιλιακοί 
μύες 
ενεργοποιούν
ται μέγιστα

Κατηγορίες (είδη) ασκήσεων 
ανάλογα με τη συμμετοχή των 
αρθρώσεων

• Μονοαρθρικές

• Πολυαρθρικές
 Οι πολυαρθρικές ασκήσεις είναι πιο 
αποτελεσματικές για τη βελτίωση της δύναμης, 
ενώ οι μονοαρθρικές είναι πιο ασφαλείς αφού 
απαιτείται χαμηλότερο επίπεδο ικανότητας και 
τεχνικής.

Πολυαρθρικές ασκήσεις
Ημικάθισμα (με μπάρα μπροστά, πίσω)
 Βαθύ κάθισμα (με μπάρα μπροστά, πίσω)
 Καθίσματα στο μηχάνημα
 Αρασέ
 Επολέ (στρίψιμο)

Ασκήσεις δύναμης με το 
βάρος του σώματος

ΑΝΩ ΑΚΡΑ-ΚΟΡΜΟΣ

• Κάμψεις

• Βυθίσεις

• Έλξεις

• Κοιλιακοί

• Ραχιαίοι

• Πτώσεις

ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ

• Βαθύ κάθισμα

• Ανεβάσματα σε μποκ

• Πλάγιες μετατοπίσεις

• Σχοινάκι

• Βάδισμα με προβολές

• Τρέξιμο προς τα πίσω

• Αλτικές ασκήσεις

Κέλλης (1999)
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Ημικαθίσματα με το ένα πόδι

Προβολές

Ημικάθισμα

Push-Ups

Ασκήσεις με το βάρος του σώματος
Κορμός push-ups με δίπλωση κορμού

Στήριξη με στροφή του κορμού

Κωπηλατική σε όρθια θέση
Κάμψεις δικεφάλωνΠιέσεις στήθους

Ασκήσεις κορμού και άνω άκρων με 
βοηθητικά όργανα

Ασκήσεις με μπάλες

Ασκήσεις με λάστιχα

Ασκήσεις με αλτήρες

Ασκήσεις με το βάρος του σώματος και 
με βοηθητικά όργανα

Πολυαρθρικές ασκήσεις με Ketllebells

ke
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@
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ed
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ut
h.
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Squat with 
Dumbbell

Squat with

Ασκήσεις ισχίων

ke
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@
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.a
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h.
gr

Θωρακικοί μύες
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Κατηγορίες (είδη) ασκήσεων 
ανάλογα με τα προπονητικά μέσα

• Βασικό ερώτημα: Ελεύθερα βάρη ή 
μηχανήματα δύναμης;

Ασκήσεις με ελεύθερα βάρη
• Πλεονεκτήματα: 
 Συμμετέχουν περισσότερες μυϊκές 
ομάδες.
 Είναι πιο εύκολη η προσομοίωση 
αγωνιστικών κινήσεων.

• Μειονεκτήματα
 Απαιτεί γνώση τεχνικής.
 Αυξημένος κίνδυνος τραυματισμών.
 Απαιτείται επίβλεψη.

Ασκήσεις με μηχανήματα
• Πλεονεκτήματα
Περιορίζεται ο κίνδυνος τραυματισμών (από 
μετακίνηση βαρών ή λανθασμένη επιλογή 
επιβάρυνσης). 
 Ο χρόνος άσκησης είναι μικρότερος.
 Τα βάρη αλλάζουν και προσαρμόζονται πολύ 
εύκολα στις ατομικές απαιτήσεις.
 Δε χρειάζεται βοηθός κατά την εκτέλεση των 
ασκήσεων.
 Εξασφαλίζουν αντίσταση σε όλο το εύρος της 
κίνησης.
 Είναι ιδανικά για αρχάριους και κατάλληλα 
για όλες τις ηλικίες.

Ασκήσεις με μηχανήματα
• Μειονεκτήματα 
 Δεν προσαρμόζονται πάντα στα ατομικά 
σωματικά χαρακτηριστικά.
 Γυμνάζουν συγκεκριμένους μυς ή μυϊκές 
ομάδες και όχι όλο το σώμα (δεν εφαρμόζεται 
η κινηματική αλυσίδα).
 Δεν είναι κατάλληλα για την ανάπτυξη της 
ειδικής δύναμης στον αγωνιστικό αθλητισμό.
Η ποιότητά τους στην κατεύθυνση εκτέλεσης 
της άσκησης δεν είναι πάντοτε καλή.
 Το κόστος τους είναι συνήθως πολύ υψηλό.

Σειρά ασκήσεων
• Η άσκηση των μεγάλων μυϊκών ομάδων 
προηγείται των μικρότερων.

• Οι πολυαρθρικές ασκήσεις πριν από τις 
μονοαρθρικές. 

• Στην αρχή του προγράμματος άσκησης 
τοποθετούνται περισσότερο πολύπλοκες 
κινήσεις που απαιτούν ξεκούραστο 
νευρομυϊκό σύστημα (όπως αλτικές 
ασκήσεις ή εκμάθηση τεχνικής) (Faigenbaum

et al., 2009’ Vehrs, 2005).

Μορφές οργάνωσης
• Προπόνηση σε σταθμούς

• Προπόνηση σε ενότητες

• Κυκλική προπόνηση
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• Κάθε σταθμός είναι και μια άσκηση. 

• Ο ασκούμενος εκτελεί σε κάθε σταθμό τα σετ που έχει 
να κάνει και κατόπιν πάει στον επόμενο σταθμό (π.χ. 
πάγκος 3 σετ και κατόπιν ημικάθισμα άλλα 4 σετ). 

• Είναι κατάλληλη μορφή για όλες τις φάσεις της 
μακρόχρονης προπονητικής διαδικασίας.

• Σαν μειονέκτημα μπορεί να αναφερθεί η 
αναγκαιότητα πολλών οργάνων όταν έχουμε πολλούς 
αθλητές. 

• Μοιάζει με την κυκλική προπόνηση. 
 Η βασική διαφορά είναι ότι σε κάθε σταθμό γίνονται 
περισσότερα από ένα σετ, ενώ στην κυκλική μόνο ένα.

Προπόνηση σε σταθμούς Προπόνηση σε σταθμούς
1ος σταθμός

3 σετ x 10 
επαναλ.

2ος σταθμός
4 σετ x 8 
επαναλ.

3ος σταθμός
5 σετ x 7 
επαναλ.

4ος σταθμός
3 σετ x 12 
επαναλ.

5ος σταθμός
4 σετ x 10 
επαναλ.

• Σε αυτή τη μορφή που μοιάζει με την κυκλική 
έχουμε από 2-4 σταθμούς. 

• Ο ασκούμενος εκτελεί από ένα σετ σε κάθε σταθμό 
διαδοχικά και αρχίζει τον κύκλο πάλι από την 
αρχή. 

• Έχουμε οικονομία χρόνου μέχρι και 40% σε σχέση 
με την προπόνηση σε σταθμούς.

Προπόνηση σε ενότητες Προπόνηση σε ενότητες

1η ενότητα

3η ενότητα

2η ενότητα

Κυκλική προπόνηση
• Κάθε σταθμός είναι και μια άσκηση. 

• Ο αριθμός των σταθμών ξεκινά από 4 και 
φτάνει μέχρι τους 14.

• Ο ασκούμενος εκτελεί από ένα σετ σε κάθε 
σταθμό διαδοχικά και αρχίζει τον κύκλο 
πάλι από την αρχή.

ke
ll
is
@
ph
ed
.a
ut
h.
gr

Κυκλική προπόνηση
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Κυκλική προπόνηση

Κυκλική προπόνηση

Μέθοδοι προπόνησης
• Μέθοδοι για σύνθετη ανάπτυξη της 
ικανότητας δύναμης

• Μέθοδοι για διαφοροποιημένη ή 
μεμονωμένη ανάπτυξη της ικανότητας 
δύναμης

Γενική δύναμη
Fitness

Μέγιστη
δύναμη Ταχυδύναμη

Αντοχή στη
δύναμη

•Μέθοδος 
υπερτροφίας 
(ενδομυϊκός 
συντονισμός)

•Μέθοδος 
αντοχής στη 
δύναμη

•Μέθοδος 
ταχυδύναμης 
(ισχύος)

•Μέθοδος 
υπερτροφίας

•Μέθοδος 
ενδομυϊκού 
συντονισμού

•Μέθοδος 
μέγιστης 
δύναμης με 
έμφαση στην 
ταχύτητα 
εκτέλεσης

•Πυραμιδική 
μέθοδος

•Μέθοδος των 
εκρηκτικά 
εκτελούμενων 
επαναλήψεων

•Πλειομετρική 
μέθοδος
(αντιδραστική
-κρουστική)

•Συνδυαστικές 
μέθοδοι

α. διαλειμματ.  
β. διάρκειας
• Κυκλική 
προπόνηση                

α. χαμηλών 
εντάσεων
β. υψηλών 
εντάσεων
• Προπόνηση 
σε σταθμούς 
και ενότητες

Μορφές δύναμης και μέθοδοι ανάπτυξής τους 

Μεθοδολογία 
ανάπτυξης 
μέγιστης 
δύναμης

Μέθοδοι 
προπόνησης 

μέγιστης δύναμης

Μέθοδος υπερτοφίας 
(υπομέγιστων 

εντάσεων μέχρι την 
εξάντληση)

Μέθοδος μέγιστης 
δύναμης με έμφαση 

στην ταχύτητα

Μέθοδος ενδομυϊκού 
συντονισμού 

(μέγιστων εντάσεων)

Πυραμιδική μέθοδος
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Μυϊκή υπερτροφία Ι
• Η υπερτροφία των μυϊκών ινών είναι ο πιο 
σημαντικός μηχανισμός αύξησης της 
μυϊκής μάζας μετά από προπόνηση 
δύναμης.

• Η αύξηση του πάχους μιας μυϊκής ίνας 
είναι το αποτέλεσμα της αύξησης της 
ποσότητας των συσταλτών πρωτεϊνών 
(ακτίνης και μυοσίνης) και φαίνεται από 
την αύξηση του μεγέθους και του αριθμού 
των μυοϊνιδίων που την αποτελούν.

Μυϊκή υπερτροφία ΙΙ
• Μια έντονη προπόνηση δύναμης αυξάνει τον ρυθμό 
σύνθεσης πρωτεϊνών έως και 24 ώρες μετά τη λήξη 
της.

• Οι επαναλαμβανόμενες προπονήσεις έχουν ως 
αποτέλεσμα την αύξηση της ποσότητας των 
συσταλτών πρωτεϊνών του μυός και συνεπώς την 
αύξηση της εγκάρσιας διατομής του.

• Η μυϊκή υπερτροφία ως αποτέλεσμα της 
προπόνησης δύναμης, αρχίζει να φαίνεται μετά από 
τουλάχιστον 2 μήνες προπόνησης.

Ενδομυϊκός συντονισμός
• Η παραγωγή δύναμης στη διάρκεια της μυϊκής 
συστολής ρυθμίζεται από τον αριθμό των Κ.Μ. που 
επιστρατεύονται (διεγείρονται) και τη συχνότητα 
πυροδότησής τους.

• Η ικανότητα επιστράτευσης-ενεργοποίησης και η 
συχνότητα πυροδότησης προσδιορίζουν τον 
ενδομυϊκό συντονισμό.

• Όταν αυξάνεται η συχνότητα πυροδότησης μαζί με 
τον αριθμό των Κ.Μ. που επιστρατεύονται, τότε η 
μέγιστη δύναμη αναπτύσσεται γρηγορότερα και 
διατηρείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

• Οι απροπόνητοι ενεργοποιούν μέχρι το 55-60% των 
κινητικών μονάδων ενός μυ, ενώ οι προπονημένοι 
μπορούν να φτάσουν μέχρι το 85%.

Μέθοδοι ανάπτυξης μέγιστης δύναμης
Υπερτροφία Ενδομυϊκός 

συντονισμός
Μέγιστη δύναμη 

(ταχύτητα)

Ένταση 75-90% 90-100% 40-60%

Ταχύτητα εκτέλεσης Αργή ως μέτρια Μέτρια-εκρηκ. εφαρμ. Μέγιστη

Σετ / άσκηση 5-12 5-12 3-5

Ασκήσεις / μυϊκή 
ομάδα

Ανάλογα με τη 
μεθοδολογία (π.χ. 

σπλιτ)

Ανάλογα με τη 
μεθοδολογία (π.χ. 

σπλιτ)
Eπαναλήψεις/σετ Μέχρι την εξάντληση 1-5 Μέχρι εμφανή πτώση 

της ταχύτητας (15-25)
Διάλειμμα / σετ 2-4 min 3-5 min 3-5 min

Επιδράσεις μέσω της 
προπόνησης

Αύξηση της εγκάρσιας 
διατομής του μυός.
Αύξηση των 
αποθεμάτων ΑTP, CP και 
γλυκογόνου.
Βελτίωση γαλακτικού 
και αγαλακτικού 
μεταβολισμού.

 Βελτίωση ενδομυϊκού 
συντονισμού.

 Μείωση ελλείμματος 
δύναμης.

 Βελτίωση σχετικής 
δύναμης.

 Βελτίωση ρυθμού 
αύξησης δύναμης.

 Υπερτροφία κυρίως FT
ινών.

 Βελτίωση ρυθμού 
ανάπτυξης δύναμης.

 Βελτίωση γαλακτικού 
και αγαλακτικού 
μεταβολισμού.

Πυραμιδική μέθοδος (συνδυαστική)

• Συνδυασμός μεθόδου υπερτροφίας και 
μεθόδου ενδομυϊκού συντονισμού. 

• Εκτελούνται σετ με τονισμό κυρίως της 
υπερτροφίας, στη βάση της πυραμίδας 
και σετ με τονισμό κυρίως του 
ενδομυϊκού συντονισμού, στην κορυφή 
της πυραμίδας.

• Συνολική ποσότητα: 9-12 σετ/άσκηση

Grosser & Starischka, 2000

Ενδομυϊκός
συντονισμός

Υπερτροφία

Ενδομυϊκός
συντονισμός
Υπερτροφία

1-2

3-4

6

10

12

20+

12

15

15+

18+

20+

95%

90%

85%

80%

75%

70%

65%

60%

55%

50%

Κανονική πυραμίδα

Κόλουρη πυραμίδα

Συνδυασμένη ανάπτυξη της 
μέγιστης δύναμης μέσω 
μυϊκής υπερτροφίας και 
ενδομυϊκού συντονισμού

Πυραμιδική 
μέθοδος
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3-4

6

10

12

15

6

10

12

15

3-4

70%

75%

80%

85%

90%

90%

85%

80%

75%

70%

Διπλή πυραμίδα

Συνδυασμένη ανάπτυξη της 
μέγιστης δύναμης μέσω 
μυϊκής υπερτροφίας και 

ενδομυϊκού συντονισμού με 
την πυραμιδική μέθοδο

Ανακεφαλαίωση ως προς τις 
μεθόδους ανάπτυξης της μέγιστης 
δύναμης ανάλογα με το στόχο

•Επαναλαμβανόμενων υπομέγιστων εντάσεων μέχρι 
την εξάντληση

Μυϊκή υπερτροφία

•Μέγιστων εντάσεων μικρής διάρκειας

Ενδομυϊκός συντονισμός

•Πυραμιδική

Μυϊκή υπερτροφία & ενδομυϊκός 
συντονισμός

Μέγιστη δύναμη

•Ενδομυϊκός 
συντονισμός 
(+)++

•Υπερτροφία 
+ (+)

•Υπερτροφία 
+++

•Υπερτροφία 
++

•Υπερτροφία 
+

•Υπερτροφία 
FT μυϊκών 
ινών

Ένταση (%) 100 90 80 70 60 40

Προπονη- 1 4 10-12 15-18 >20 >25
μένοι

Αρχάριοι      1 3 8-10 12-15 >20 >25

Μεθοδολογία 
ανάπτυξης 
ταχυδύναμης

Σχέση ταχύτητας - δύναμης

F

Ομόκεντρη ενεργοποίηση
(concentric)

έκκεντρη 
ενεργοποίηση 
(eccentric)

V0

Μέγιστη 
ισομετρική 
δύναμη 
(MVC)

100%

30

40

100 %

α

β

100%

Α
π
όδ
οσ
η

 

Δ
ύν
αμ
η

 (
βά
ρο
ς)

 

Ταχύτητα 

60

Σύγκριση καμπύλης δύναμης –
ταχύτητας (α) και καμπύλης ισχύος 
(απόδοσης) (β)
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Ενεργειακοί παράγοντες
• Η προπόνηση ταχυδύναμης είναι σχεδόν 
αποκλειστικά αναερόβια και χρησιμοποιεί το 
ενεργειακό σύστημα της φωσφοκρεατίνης.

Διάλειμμα

Μέθοδοι 
προπόνησης 
ταχυδύναμης

Μεθοδολογία 
προπόνησης 

δύναμης

Προπονητικά 
περιεχόμενα

Προπονητικά 
μέσα

Οργανωτικές 
μορφές

Προπονητικές 
μέθοδοι

ΤΙ;  Περιεχόμενα 
προπόνησης

Κύκλος διάτασης-βράχυνσης 
σε αλτικές-πλειομετρικές 
ασκήσεις

Κύκλος διάτασης-βράχυνσης 
σε κάμψεις βάθους
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ΤΙ; Περιεχόμενα προπόνησης
Είδη αλτικών ασκήσεων

• Κατακόρυφες αλτικές ασκήσεις
 Από στάση - επιτόπιο άλμα (δύο πόδια)
 Επιτόπια πολλαπλά άλματα (δύο ή ένα πόδι)
 Άλματα βάθους (δύο πόδια)
Πολλαπλά άλματα σε μποκ (ανεβοκατεβάσματα) 

(δύο ή ένα πόδι)

• Οριζόντιες αλτικές ασκήσεις
 Από στάση (δύο ή ένα πόδι)
Πολλαπλά άλματα ή αναπηδήσεις (δύο ή ένα πόδι):
 με έμφαση στην ταχύτητα διάνυσης της απόστασης 

(αλτικό τρέξιμο ή πολλαπλά άλματα)
 με έμφαση στη δύναμη (διαδοχικές αναπηδήσεις)

ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ
• Πρώτα εκμάθηση της τεχνικής και 

μετά βελτίωση της δύναμης μέσω 
αυτής.

• Σωστή επίβλεψη.

Άλματα βάθους
Ασκήσεις Ένταση

Άλμα από μποκ ύψους
20-40cm 1-2

Άλμα βάθους (DJ) από ύψος
30-100cm 2-5

Άλμα βάθους από
ημικάθισμα, από ύψος
30-100cm

2-5

Άλμα βάθους και 
στροφή 180ο μοίρες 
από ύψος 30-100cm

2-5

Άλμα βάθους και υποδοχή
πάσας, από ύψος 30-100cm 2-5

Άλμα βάθους και άλμα σε
μήκος, από ύψος 30-100cm 2-5

Πολλαπλά άλματα σε μποκ
Ασκήσεις Ένταση

Εναλλάξ αναπηδήσεις-ωθήσεις 1

Πλάγια ανεβοκατεβάσματα 1

Αναπηδήσεις εμπρός-πάνω-κάτω 2

Πλάγιες αναπηδήσεις για 30,
60, 90sec 2-5

Αναπηδήσεις σε σταδιακά 
υψηλότερα μποκ 4

Ανεβοκατεβάσματα σε μποκ,
με το ίδιο πόδι 5

Αναπηδήσεις σε σταδιακά υψηλότερα 
κουτιά (ύψους 30-80cm)

Ένταση 4-5

Πλάγια άλματα σε 
κώνους

Ένταση 3-4
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Ένταση 
άσκησης: 2-3
Κέλλης Σ. (1999). Φυσική 
Κατάσταση Νεαρών 

Καλαθοσφαιριστών. Θεσ/νίκη. 
Εκδόσεις Σάλτο.

Εξάγωνο
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Άλμα βάθους από κουτί 
ύψους 30-80cm και 

αμέσως
εκτέλεση κατακόρυφου 

άλματος με στροφή

Ένταση 2-5
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Αναπηδήσεις 
πάνω-κάτω-

πάνω σε κουτί 
ύψους 20-80cm

Ένταση 2-3
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Ένταση 1 Ένταση 1
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Αναπηδήσεις με το ένα πόδι
αριστερά-δεξιά

Ένταση 2
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Πλάγια άλματα σε κουτί 30-60cm με το ένα πόδι

Ένταση 4-5
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Πλάγια άλματα σε 
κώνους

Ένταση 3-4

Εμπρός σπριντ

πλάγια μετατόπιση

Παραδείγματα μετατοπίσεων

εμπρός

πίσω

πλάγια

ΤΙ; Μέσα προπόνησης
• Εμπόδια (διάφορα) 15-108cm

• Σκαλοπάτια 20-40cm

• Μποκ (κουτιά) 40-80cm  (1m)

• Κώνοι-πάγκοι 30-60cm
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Μέσα προπόνησης
 Βάρη
 Εμπόδια
 Σκαλοπάτια
 Μποκ
 Κώνοι-πάγκοι
 Ιατρικές μπάλες
 Σχοινάκια

ke
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ut
h.

gr

Χρήση προπονητικών 
περιεχομένων στις 
αναπτυξιακές ηλικίες

Προπονητικά περιεχόμενα – μέσα 10-12 13-14 15-16 17 και

Τεχνική απλών ασκήσεων +++ +++ ++ +
Τεχνική πολυαρθροικών ασκήσεων ++ +++ +++
Ενδυνάμωση με το βάρος του σώματος +++ +++ + +
Ενδυνάμωση με βοηθητικά όργανα 
(λάστιχα, ιατρικές μπάλες κ.α.)

++ +++ ++ +

Ενδυνάμωση με πρόσθετες αντιστάσεις 
(αλτήρες)

+ ++ +++

Μηχανήματα δύναμης + ++ +++

ΠΩΣ; Μέθοδοι προπόνησης
• Ένταση

• Ποσότητα

• Διάρκεια

• Πυκνότητα

Ο προσδιορισμός ποιοτικών - ποσοτικών 
χαρακτηριστικών εξαρτάται από:

• τη χρονολογική-βιολογική ηλικία
• την προπονητική ηλικία
• Το άθλημα
• την περίοδο του μακρόκυκλου

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΤΑΧΥΔΥΝΑΜΗΣ

Απλές ή μεμονωμένες 
μέθοδοι

Συνδυαστικές μέθοδοι

Κρουστική ή 
πλειομετρική μέθοδος 
– προπόνηση (αλτικές, 
πτώσεις κ.α. μόνο με 
το βάρος του σώματος)

Μέθοδος των 
επαναλαμβανόμενων 
μικρών μέχρι μεσαίων 
εντάσεων (αντιστάσεις
μέχρι 60% 1 RM)

Ταχύτητα 
συστολής 

(ένταση: 1-3)

Δύναμη 
συστολής 

(ένταση: 4-5)

Ταχύτητα 
συστολής 

(ένταση: έως 
30% 1 RM)

Δύναμη 
συστολής 

(ένταση: 30-
60% 1 RM)

Αντιστάσεις και 
πλειομετρικές στην 

ίδια ΠΜ

Αντιστάσεις και 
πλειομετρικές στο ίδιο 

σετ

Αύξηση ή ελάφρυνση 
της αντίστασης κατά 
τη διάρκεια της 
προσπάθειας

Κρουστική ή πλειομετρική μέθοδος 
προπόνησης ταχυδύναμης

Μόνο το βάρος του σώματος 
(έμφαση στην ταχύτητα συστολής) 

Με χρήση βοηθητικών οργάνων και 
επιπλέον αντιστάσεις 

(έμφαση στη δύναμη συστολής) 

• Ειδικές ασκήσεις αθλήματος 
χωρίς βοηθητικά όργανα.

• Κρουστικές-βαλιστικές ασκήσεις 
με τα άνω και κάτω άκρα.

• Κατακόρυφες και οριζόντιες 
αλτικές με έμφαση στην ταχύτητα 
εκτέλεσης.

• Ασκήσεις με επιπλέον  βάρη 
χαμηλής  αντίστασης μέχρι το 
10-15% του σωματικού βάρους.

• Ασκήσεις με επιπλέον βάρη με 
ένταση 30-60% της μέγιστης 
προσπάθειας.

Μέθοδος των επαναλαμβανόμενων μικρών μέχρι 
μεσαίων εντάσεων

Αντιδραστική δύναμη με έμφαση 
στην ταχύτητα συστολής 

Μ.Δ. με ενδομυϊκό συντονισμό
Αντιδραστική δύναμη με έμφαση 

στη δύναμη συστολής 

• Ασκήσεις μόνο με το βάρος του 
σώματος.

• Ασκήσεις με επιπλέον  βάρη 
χαμηλής  αντίστασης. Αντιστάσεις 
μέχρι το 10-20% του σωματικού 
βάρους.

Ασκήσεις με επιπλέον βάρη. Ένταση 
30-60% της μέγιστης προσπάθειας 
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Βασικές μεθοδολογικές 
υποδείξεις
• Ένταση: Μέγιστη – εκρηκτική εκτέλεση.

• Ποσότητα: Τόση ώστε να είναι εφικτή η εκρηκτική 
εκτέλεση.

• Διάρκεια: Μια σειρά (σετ) μέχρι 8sec. Σε μια Π.Μ 
15-40min, ανάλογα με το αγωνιστικό επίπεδο.

• Διάλειμμα: Μεταξύ των σειρών 20sec – 3min 
ανάλογα με τη διάρκειά της και το αγωνιστικό 
επίπεδο.

• Συχνότητα: 1-3, ανάλογα με τις απαιτήσεις του 
αθλήματος, το αγωνιστικό επίπεδο και την περίοδο 
του μακρόκυκλου.

Μέθοδοι προπόνησης ταχυδύναμης
Μέθοδος των εκρηκτικά 

εκτελούμενων επαναλήψεων
Πλειομετρική μέθοδος

(αντιδραστική -κρουστική)

Ένταση 30-60% Μέγιστη-υπερμέγιστη

Ταχύτητα 
εκτέλεσης

Εκρηκτικά-γρήγορα Μέγιστη

Συνολική 
ποσότητα

3-5 σετ 3-5 σετ

Επαναλήψεις / 
σετ

6-10 επαναλήψεις 4-10 επαναλήψεις

Διάλειμμα / σετ 3-5 min 1-4 min

Επιδράσεις της 
προπόνησης

 Υψηλή αρχική επιστράτευση 
των FT μαζί με τις ST ίνες.

 Βελτίωση ενδομυϊκού και 
μεσομυϊκού συντονισμού.

 Βελτίωση της ταχύτητας 
συστολής.

 Βελτίωση εκρηκτικής δύναμης.
 Αύξηση μέγιστης δύναμης.
 Συνολικά, επιλεκτική 
επιβάρυνση FT ινών.

 Υψηλή επιστράτευση μυϊκών ινών.
 Βελτίωση της αντιδραστικής 
ικανότητας τάσης (σκληρότητα).

 Μείωση του χρόνου στον κύκλο 
διάταση βράχυνσης.

 Απόκτηση χρονικών προγραμμάτων.

Συνδυαστικές μέθοδοι

Μέγιστη δύναμη και ταχυδύναμη  
στο ίδιο σετ

Αύξηση ή ελάφρυνση της 
αντίστασης κατά τη διάρκεια της 

προσπάθειας

Μέγιστη δύναμη και ταχυδύναμη 
στην ίδια ΠΜ

Μέγιστη δύναμη και 
ταχυδύναμη στην ίδια ΠΜ
• Προηγείται η προπόνηση μέγιστης δύναμης με 2-3 
βασικές ασκήσεις και ακολουθεί η προπόνηση 
ταχυδύναμης ή οποία μπορεί να εφαρμοστεί:
 με αντιστάσεις ή/και
 με πλειομετρικές ασκήσεις.

• Παράδειγμα
• Ημικάθισμα – Πάγκος – Επολέ (4-5RM x 3 σετ)
• Πάγκος (30-40% RM, 6 επαναλήψεις x 3 σετ)
• Πλειομετρικές ασκήσεις 

Μέγιστη δύναμη και ταχυδύναμη 
στο ίδιο σετ (συνδυαστιική 
προπόνηση, complex training)
• Είναι μία μέθοδος προπόνησης που στοχεύει στη 
βελτίωση της δύναμης και της ισχύος στην ίδια 
προπονητική μονάδα, καθιστώντας έτσι την 
προπόνηση περισσότερο αποτελεσματική.

• Η διαδικασία της συνδυαστικής προπόνησης 
περιλαμβάνει την εκτέλεση ασκήσεων με 
αντιστάσεις υψηλής έντασης, ακολουθούμενες από 
εμβιομηχανικά παρόμοιες εκρηκτικές κινήσεις 
χαμηλότερης έντασης (ταχυδυναμικές ασκήσεις).

Comyns et al.,2006; Matthews &
Comfort, 2008; Robins et al., 2009

3-4 min

Παραδείγματα συνδυαστικής 
προπόνησης I & ΙΙ
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Παραδείγματα συνδυαστικής 
προπόνησης IV

Αύξηση ή ελάφρυνση της 
αντίστασης κατά τη διάρκεια της 
προσπάθειας
• Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της κίνησης μιας 
άσκησης, μια αντίσταση επενεργεί σαν πρόσκαιρο 
φράγμα (στατική φάση). 

• Η φάση αυτή με την επίτευξη της 
προγραμματισμένης καταβολής δύναμης ξαφνικά 
παραμερίζεται έτσι ώστε να μπορεί να συνεχιστεί η 
κίνηση εκρηκτικά ενάντια σε μια μικρότερη 
αντίσταση (φάση εκρηκτικής υπερνικητικής 
δραστηριότητας).

Προσοχή: Μετά από 3 μέχρι 4 
επαναλήψεις της άσκησης 
ενάντια σε μια σχετικά υψηλή 
αντίσταση εκτελούνται αμέσως 
2 μέχρι 3 εκρηκτικές 
επαναλήψεις με σχετικά μικρή 
αντίσταση.

Μέθοδοι 
προπόνησης 
αντοχής στη 

δύναμη

Διαλειμματική 
μέθοδος

(κυκλική προπόνηση)

Μέθοδος υψηλών
εντάσεων 

(σταθμοί-ενότητες)

Μέθοδος διάρκειας
(κυκλική προπόνηση)

Μέθοδος χαμηλών 
εντάσεων

(σταθμοί-ενότητες)

Μέθοδοι προπόνησης αντοχής στη δύναμη
Κυκλική προπόνηση Προπόνηση σε σταθμούς και 

ενότητες

Στοιχεία 
επιβάρυνσης

Διαλειμματική 
μέθοδος

Μέθοδος 
διάρκειας

Μέθοδος 
χαμηλών 
εντάσεων

Μέθοδος 
υψηλών 
εντάσεων

Ένταση 0-20% 0-20% 0-40% 45-75%

Επαναλήψεις 10-30 10-30 15> 20-10

Διάρκεια 10-30 s 15-30 s - -

Αριθμός σετ - - 3-5/άσκηση 3-5/άσκηση

Αριθμός κύκλων 1-3 1-3 - -

Αριθμός 
ασκήσεων

5-10 5-10 6-10 5-8

Αριθμός 
σταθμών / κύκλο

5-10 5-10 Aριθμός 
ενοτήτων: 3 - 4

Aριθμός 
ενοτήτων: 2 - 4

Διάλειμμα /σετ 10-45 s
ή  1:1.5 – 1:3

- 30-60 s 1-2 min

Διάλειμμα 
/κύκλο

2-4 min 2-4 min - -

Ταχύτητα 
εκτέλεσης

Γρήγορη-μεσαία Γρήγορη-μεσαία Μεσαία-μέτρια Μέτρια-γρήγορη

Προπόνηση 
δύναμης και 
παιδιά
Η προπόνηση στην παιδική & εφηβική 
ηλικία έχει δικούς της στόχους και 
περιεχόμενα
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Τα παιδιά δεν 
αποτελούν μικρούς ενήλικες
• Η προπόνηση στην παιδική και εφηβική ηλικία δεν 
είναι μια μειωμένη ποσοτικά και ποιοτικά προπόνηση 
ενηλίκων, αλλά υπόκειται σε δικές της προϋποθέσεις 
και νομοτέλειες

• Η άσκηση προσδίδει τα καλύτερα σε διάρκεια οφέλη, 
αν ξεκινήσει πριν την εφηβεία και γίνει κομμάτι του 
τρόπου ζωής του παιδιού (δια βίου άσκηση). 

Ένα σωστά σχεδιασμένο και κάτω από 
επίβλεψη πρόγραμμα προπόνησης 
δύναμης:
• είναι ασφαλές για τα παιδιά

• μπορεί να αυξήσει τη μυϊκή δύναμη και την ισχύ των 
παιδιών

• μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης 
καρδιαγγειακών προβλημάτων στους νέους

• βοηθά στη βελτίωση των κινητικών ικανοτήτων και 
δραστηριοτήτων και συμβάλει στην αύξηση της 
αθλητικής επίδοσης-απόδοσης των παιδιών

• βοηθά στην πρόληψη των τραυματισμών και στην 
επιτάχυνση των διαδικασιών αποκατάστασης μετά από 
τραυματισμούς

• αυξάνει την αυτοεκτίμηση και την ευεξία των παιδιών

• συμβάλλει στη δημιουργία ανάγκης για δια βίου 
άσκηση.

Faigenbaum et al., 2009

• Η επιλογή των ασκήσεων πρέπει να βασίζεται στις 
σωματικές ιδιαιτερότητες των παιδιών, στο επίπεδο 
της ενασχόλησής τους με τη μυϊκή ενδυνάμωση και 
στη γνώση της τεχνικής εκτέλεσης των ασκήσεων 
(Faigenbaum et al., 2009).

• Επιπλέον η επιλογή των ασκήσεων πρέπει να 
εξασφαλίζει τη μυϊκή ισορροπία τόσο μεταξύ των 
μελών όσο και μεταξύ των αγωνιστών και 
ανταγωνιστών μυών. 

Επιλογή ασκήσεων
• Στην παιδική ηλικία και στην Α’ φάση της εφηβικής 
ηλικίας (11-14 έτη για τα κορίτσια και 12-15 έτη 
για τα αγόρια) αποφεύγεται η ανύψωση 
αντιστάσεων πάνω από το κεφάλι, όταν υπερβαίνουν 
το 1/4 με 1/3 της σωματικής μάζας (Κέλλης, 1999΄ 
Κέλλης 2012).

Ασκήσεις προς αποφυγή

• Από το απλό στο δύσκολο
 Στην αρχή απλές σε εκτέλεση ασκήσεις δύναμης.
 Πρώτα εκμάθηση της τεχνικής της άσκησης και κατόπιν 
βελτίωση της δύναμης μέσω αυτής.

• Από το λίγο στο πολύ
 Αύξηση της επιβάρυνσης προοδευτικά (αριθμός 
επαναλήψεων / άσκηση, σταθμοί / άσκηση, αριθμός 
ασκήσεων / Π.Μ., αύξηση της εξωτερικής επιβάρυνσης, 
συνολικός χρόνος άσκησης).

 Από μικρές αντιστάσεις σε μεγαλύτερες
 Στην αρχή ασκήσεις μόνο με το βάρος του σώματος και 
αργότερα ασκήσεις με επιπλέον αντιστάσεις ή 
συνασκούμενους.

• Από το γενικό στο ειδικό
 Η γενική δύναμη προηγείται της ειδικής του αθλήματος. 
Αρχικά ενδυνάμωση όλων των μυϊκών ομάδων και στη 
συνέχεια δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις κύριες μυϊκές 
ομάδες του αθλήματος.

Γενικές μεθοδικές αρχές
Αντοχή στη 
δύναμη

Μυϊκή 
ενδυνάμωση 

(Μέγιστη δύναμη)
Ισχύς

Ένταση: Έως 40% 60-85% 0-60%

Ταχύτητα 
εκτέλεσης:

Μέτρια Αργή έως μέτρια Γρήγορη-Εκρηκτική

Αριθμός ασκήσεων 5-12 8-12 3-5

Σετ/άσκηση: 2-4 2-4 1-3

Επαναλήψεις/ σετ:
12-30 επαναλήψεις/ 
σετ ή 10-30s/σταθμό

12-8 10-3

Διάλειμμα/σετ:
1 min/σετ ή 3-5 

min/κύκλο
1-2 min 2-4 min

Μορφή οργάνωσης: Κυκλική ή σταθμοί Σταθμοί ή ενότητες Σταθμοί ή ενότητες

Συχνότητα: 2-3 φορές/εβδομάδα 2-3 φορές/εβδομάδα 1-2 φορές/εβδομάδα

Στοιχεία της επιβάρυνσης για την ανάπτυξης 
της δύναμης σε παιδιά και εφήβους (Andersonn, Bernard, 
Griesemer, & Bar-Or., 2001  ̇Faigenbaum et al., 2009’ Faigenbaum & Westcott, 2009, Κέλλης, 
2012  ̇Kraemer & Fleck, 1996  ́Stratton et al., 2004) 
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Προπόνηση δύναμης και 
τραυματισμοί
• Το 77,2% των τραυματισμών στην προπόνηση 
δύναμης οφείλονται σε ατυχήματα.

• Οι περισσότεροι τραυματισμοί θα μπορούσαν να 
είχαν αποφευχθεί με την κατάλληλη επίβλεψη, τη 
λογική επιβάρυνση του φορτίου, την ωρίμανση του 
μυοσκελετικού συστήματος (Lloyd et al., 2014). 

Ποσοστιαία κατανομή των 
τραυματισμών (ατύχημα ή μη)

Myer et al., 2006

 Ατύχημα
 Μη ατύχημα

Ηλικία (έτη)

Τ
ρα
υμ
ατ
ισ
μ
οί

 (
%

)

Συστάσεις Ι
• Συνεχής εναλλαγή των ασκήσεων (ποικιλία).

• Η προπόνηση της δύναμης είναι καλό να συνδυάζεται με την 
ανάπτυξη της κινητικότητας και ιδιοδεκτικότητας.

• Η εκτέλεση των ασκήσεων γίνεται σε όλο το εύρος της κίνησης.

• Κανονικός ρυθμός αναπνοής κατά την εκτέλεση των ασκήσεων.

• Ασκήσεις για την ενδυνάμωση του κορμού είναι καλό να 
περιλαμβάνονται σε κάθε πρόγραμμα για την πρόληψη πιθανών 
μελλοντικών τραυματισμών στη μέση.

• Η βελτίωση της ισχύος πρέπει να γίνεται με προσοχή και 
ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνική των ασκήσεων και στην 
ταχύτητα εκτέλεσης των ασκήσεων η οποία πρέπει να είναι η 
μέγιστη δυνατή.

Συστάσεις ΙΙ
• Επαρκής χρόνος ανάληψης μετά από προπόνηση με 
έμφαση στο στοιχείο της δύναμης.

• Η επιβάρυνση με το ίδιο το σωματικό βάρος 
αποτελεί ένα επαρκές προπονητικό ερέθισμα για 
αυτή την ηλικία.

• Οι συνασκήσεις είναι ελκυστικές (ευχάριστες). 
Ωστόσο το σωματικό βάρος του συνασκούμενου ως 
πρόσθετο βάρος αποτελεί κατά την προπόνηση με 
αναπτυσσόμενα άτομα μια ακατάλληλη επιβάρυνση.

Προπόνηση 
δύναμης στον 
αγωνιστικό 
αθλητισμό

Περιοδικότητα στη δύναμη
(στον αγωνιστικό αθλητισμό 
υψηλού επιπέδου)
• Βασικός στόχος: επίτευξη  της βέλτιστης ή μέγιστης 
ειδικής-αγωνιστικής  δύναμης κατά την αγωνιστική 
περίοδο.

• “Σύνδεση” της πορείας ανάπτυξης της δύναμης με 
την αντίστοιχη των άλλων ικανοτήτων φυσικής 
κατάστασης και των τεχνικοτακτικών δεξιοτήτων.
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Βασικά γνωρίσματα της 
περιοδικότητας
• Προοδευτική αύξηση της επιβάρυνσης (δημιουργία 
προσαρμογών και αποφυγή φράγματος δύναμης).

• Εξειδίκευση ως προς το ερέθισμα (σε σχέση με τις 
απαιτήσεις του αθλήματος).

• Μορφή-μοντέλο περιοδικότητας (για φορμάρισμα 
και αποφυγή υπερπροπόνησης).

ΠΟΤΕ
Στον αγωνιστικό 
αθλητισμό

Ετήσιος προγραμματισμός 
ανάπτυξης της δύναμης

Ανάπτυξη

•Περίοδος 
προετοιμασίας

•Μεταβατική 
περίοδος

• Διακοπές 
πρωταθλήματος 
(τουλάχιστον 3 
εβδομάδες)

•Μεγάλα κενά 
μεταξύ των 
αγώνων 
(ατομικά 
αθλήματα)

Διατήρηση

•Αγωνιστική 
περίοδος

Πτώση

•Περίοδος 
ενεργητικής 
αποκατάστασης 
(διακοπές)

• Στην 
αγωνιστική 
περίοδο στα 
ομαδικά 
αθλήματα 
(συνήθως μετά 
τους 2-3 μήνες).

ΑΤΟΜΙΚΑ 
ΑΘΛΗΜΑΤΑ

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 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


