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2. Γενικέρ απσέρ πποπόνηζηρ 

 

 

2.1. Γενική και Διδική πποπόνηζη 

Είλαη γλσζηό θαη γεληθά παξαδεθηό όηη ζηνλ αζιεηηζκό απαηηείηαη ν θάζε 

αζιεηήο/ηξηα λα έρεη έλα θαιό επίπεδν θπζηθήο θαηάζηαζεο ώζηε λα κπνξέζεη 

κεηά ζηα επόκελα ζηάδηα λα εμεηδηθεύζεη πεξηζζόηεξν ηηο δηάθνξεο κνξθέο 

δύλακεο πνπ απαηηνύληαη από ηε θύζε ηνπ αζιήκαηνο, ζηε δηθή καο πεξίπησζε 

ηελ γπκλαζηηθή. 

Οη γεληθνί ζηόρνη ηεο βαζηθήο πξνπόλεζεο είλαη ε αλάπηπμε κηαο ζύλζεηεο 

δύλακε πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη από αξράξηνπο θαη παηδηά έσο πξνρσξεκέλνπο 

αζιεηέο ζε όινπο ηνπο ηνκείο. Γεληθά, ζε όια ηα επίπεδα είηε αλαθεξόκαζηε ζην 

ζρνιηθό αζιεηηζκό είηε αλαθεξόκαζηε ζε δξαζηεξηόηεηεο ειεύζεξνπ ρξόλνπ 

είηε κηιάκε γηα αγσληζηηθό αζιεηηζκό δελ κπνξεί λα γίλεη ηίπνηα ρσξίο ηελ 

ύπαξμε ηεο βαζηθήο πξνπόλεζεο. Απιώο απηό πνπ αιιάδεη θαηά πεξίπησζε 

είλαη νη εληάζεηο, ε ζπρλόηεηα, ε ρξνληθή δηάξθεηα θαη ν όγθνο ηεο βαζηθήο πξν- 

πόλεζεο, π.ρ. αλάκεζα ζην ζρνιηθό αζιεηηζκό ππάξρεη ην 45΄ηνπ ζρνιείνπ δύν 

θνξέο ηελ εβδνκάδα ελώ ζηνλ αγσληζηηθό αζιεηηζκό ππάξρεη ε δπλαηόηεηα γηα 

θαζεκεξηλή 2σξε πξνπόλεζε. 

Αθνινπζεί κηα δηαθνξνπνηεκέλε εμεηδηθεπκέλε αλάπηπμε κέζσ ησλ 

δηάθνξσλ κνξθώλ πξνπόλεζεο ηεο δύλακεο όπνπ ζύκθσλα κε ηνπο Grosser θαη 

Starischka, (2000) νη κνξθέο ηεο κέγηζηεο δύλακεο, ηαρπδύλακεο, αληηδξαζηηθήο 

δύλακεο θαη αληνρήο ζηε δύλακε κπνξνύλ λα αλαπηπρζνύλ κε εμεηδηθεπκέλεο ή 

κε εμεηδηθεπ-κέλεο αζθήζεηο. 

Τέινο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ έρνπκε ηελ εηδηθή 

πξνπόλεζε δύλακεο κέζσ αγσληζηηθά εμεηδηθεπκέλσλ αζθήζεσλ, νη νπνίεο 

ζθνπό έρνπλ λα ζηαζεξνπνηήζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ηα νθέιε πνπ 

απνθνκίζζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο πξναγσληζηηθήο 

πεξηόδνπ. 
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2.2 Πποζδιοπιζμόρ ηυν πποπονηηικών παπαγόνηυν 

 

Η πξνπόλεζε ζε όια ηα αζιήκαηα δηέπεηαη από νξηζκέλνπο θαλόλεο ηνπο 

νπνίνπο ν πξνπνλεηήο πξέπεη λα γλσξίδεη γηα λα ππάξρεη ε απνηειεζκαηηθόηεηα 

ηεο πξνπόλεζεο θαη λα απνδίδεη ν αζιεηήο/ηξηα θαη ε νκάδα. Οη παξαθάησ 

αλαθεξόκελνη πξνπνλεηηθνί θαλόλεο δελ πξέπεη λα εμεηάδνληαη κεκνλσκέλα 

αιιά σο ζύλνιν. Αξσγόο ζηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεη ν πξνπνλεηήο είλαη 

ηα δηάθνξα πξνπνλεηηθά κέζα νξγαλσηηθήο- πιηθνηερληθήο-πιεξνθνξηαθήο 

κνξθήο γηα ηελ θαιύηεξε δηεμαγσγή ηεο πξνπόλεζεο. Παξαθάησ ζα αλαιπζνύλ 

νη αθόινπζεο γεληθέο αξρέο πξνπόλεζεο (Martin, Carl, & Lehnertz, 2000). 

 

1. ΑΡΥΗ ΣΗ ΤΝΔΙΓΗΣΟΣΗΣΑ: ν πξνπνλεηήο πξέπεη λα επηδξά άκεζα 

κε ηνπο αζιεηέο/ηξηεο, ώζηε νη ηειεπηαίνη λα αθνινπζνύλ ζπλεηδεηά ηηο 

εληνιέο-αζθήζεηο θαη ηα παξαγγέικαηά ηνπ κέζα ζηελ πξν- πόλεζε θαη 

ζηνλ αγώλα. Οη αζιεηέο/ηξηεο θαηαλννύλ κε απηό ην ηξόπν απόιπηα ηνπο 

ζηόρνπο θαη ην πξό- γξακκα ηεο πξνπόλεζεο έηζη ώζηε λα κεγηζηνπνηήζνπλ 

ηελ απόδνζή ηνπο. Μεγάιν ξόιν ζηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεηδεηόηεηαο 

δηαδξακαηίδνπλ ηα θίλεηξα πνπ κπνξεί λα είλαη α. εμσηεξηθά (από ηνλ 

πξνπνλεηή, ηνπο παξάγνληεο, ηνπο θηιάζινπο θ.ι.π.), θαη β. εζσηεξηθά 

(πξνεξρόκελα από ηνλ ίδην ηνλ πξνπνλεηή). 

2. ΑΡΥΗ ΣΗ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟΣΗΣΑ: αλαθέξεηαη ζηελ θαηαλόεζε ησλ 

θαηλνκέλσλ θαη ηελ απόθηεζε ησλ θηλεηηθώλ παξαζηάζεσλ γηα 

δξαζηεξηνπνίεζε πνπ είλαη απαξαίηεηεο ζηε γπκλαζηηθή. Η θαηαλόεζε 

ησλ θηλεηηθώλ παξαζηάζεσλ δηεπθνιύλεηαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε από ηνλ 

πξνπνλεηή α. νπηηθώλ κέζσλ (βίληεν, θσηνγξαθίεο, ζρέδηα ζηνλ πίλαθα 

θ.ι.π.) θαη β. αθνπζηηθώλ κέζσλ (ρξήζε ιόγνπ, παξαγγεικάησλ, θόξλαο, 

ζθπξίρηξαο θ.ι.π.). 

3. ΑΡΥΗ ΣΗ ΠΡΟΑΡΜΟΣΙΚΟΣΗΣΑ: αλαθέξεηαη ζηε ζσζηή 

αλαινγία αλάκεζα ζηελ απαίηεζε ηνπ πξνπνλεηή γηα επηζπκεηή εθηέιεζε 
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κηαο άζθεζεο ή κηαο ζεηξάο αζθήζεσλ θαη ζηε δπλαηόηεηα πνπ έρνπλ νη 

αζεηέο/ηξηεο ηεο νκάδαο αληηθεηκεληθά λα εθηειέζνπλ ηελ άζθεζε-

αζθήζεηο. Ο πξνπνλεηήο θαηά ηελ εθπόλεζε ηνπ πξνπνλεηηθνύ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα ιακβάλεη ππόςε ηνπ παξάγνληεο όπσο: 

α. ηελ ειηθία  

β. ηελ πγεία 

γ. ηελ πξνπνλεηηθή θαηάζηαζή  

δ. ηελ αηνκηθή ηθαλόηεηα εθηέιεζεο αζθήζεσλ ησλ αζιεηώλ/ηξηώλ, θαη 

ε. ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο κέζα ζην γήπεδν θ.ι.π. 

 

4. ΑΡΥΗ ΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΔΝΗ ΠΡΟΠΟΝΗΗ: αλαθέξεηαη 

ζηελ απόθηεζε κηαο γξήγνξεο, ζηαζεξήο θαη θαιήο απόδνζεο από ηνπο 

αζιεηέο/ηξηεο, όπνπ επηβάιιεηαη ε ζσζηή ρξήζε όισλ ησλ παξαγόλησλ πνπ 

ζπλζέηνπλ κηα πξνπόλεζε, όπσο θπζηθή θαηάζηαζε, ηερληθή, ηαθηηθή, 

αηνκηθή – νκαδηθή ζηξαηεγηθή θ.ι.π. Σηνλ πξνγξακκαηηζκό ηεο 

πξνπόλεζεο πεξηιακβάλνληαη παξάγνληεο όπσο ε πεξηνδηθόηεηα θαη ε 

εκεξήζηα πξνπόλεζε. 

5. ΑΡΥΗ ΣΗ ΑΝΟΓΙΚΗ ΔΠΙΒΑΡΤΝΗ: αλαθέξεηαη ζηελ απόθηεζε 

κηαο θαιήο απόδνζεο όπνπ απαηηείηαη κηα ζπλερήο θαη αλνδηθή πξνζπάζεηα 

ζηελ πξνπόλεζε. Είλαη γεγνλόο όηη έλαο αζιεηήο όηαλ πξνπνλείηαη κε ηηο 

ίδηεο επηβαξύλζεηο δελ κπνξεί λα ζεκεηώζεη πξόνδν. Έηζη, απαηηείηαη ε 

ρξήζε απμα- λόκελσλ επηβαξύλζεσλ ζηα πξνπνλεηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηε 

βειηίσζε ηεο απόδνζεο. 

6. ΑΡΥΗ ΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΗ: αλαθέξεηαη ζηελ εμεηδίθεπζε 

ησλ παηθηώλ/ηξηώλ. Πξηλ εη- δηθεπηεί ζε θάπνηα ζέζε θάπνηνο αζιεηήο/ηξηα 

καο, θπξίσο ζηελ εθεβηθή ειηθία ησλ 15-17 εηώλ, είλαη απαξαίηεην λα 

εμαζθεζεί πνιύπιεπξα θαη ζε αιιά αζιήκαηα εθηόο ηεο γπκλαζηηθήο. Με 

απηό ην ηξό- πν βηώλεη θαη άιιεο θηλεηηθέο εκπεηξίεο πνπ δελ 

πξαγκαηνπνηεί ζηελ γπκλαζηηθή αιιά, παξάιιεια, βνεζάεη ηελ 

ακθίπιεπξε ζσκαηηθή ηνπ αλάπηπμε. 

7. ΑΡΥΗ ΣΗ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ: ν πξνπνλεηήο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 
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αζιεηή/ηξηα είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ αλάζεζε ηνπ θαηάιιεινπ ξόινπ ηνπ 

(εμεηδίθεπζε) ζε κηα νκάδα γπκλαζηηθήο. Σπλήζσο, ε εηδί- θεπζε ζε θάπνηα 

ζέζε (αθξαίνο, θεληξηθόο, παζαδόξνο) αθνινπζεί ηνλ αζιεηή/ηξηα θάζε 

ζηηγκή ζηε κεηέπεηηα αγσληζηηθή ηνπ θαξηέξα. 

8. ΑΡΥΗ ΣΗ ΔΞΑΣΟΜΙΚΔΤΗ: ν πξνπνλεηήο ζε κηα αγσληζηηθή 

νκάδα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ζηελ πξνπόλεζή ηνπ, όπνπ θαη όηαλ κπνξεί, 

εμαηνκηθεπκέλε αηνκηθή πξνπόλεζε γηα θάζε αζιεηή/ηξηα ηνπ. Με απηό 

ηνλ ηξόπν πξνζπαζεί λα εθκεηαιιεπηεί ηα δπλαηά ζεκεία θαη ηα 

πξνηεξήκαηα ηνπ θάζε αζιεηή/ηξηάο ηνπ, ελώ παξάιιεια πξνζπαζεί λα 

βειηηώζεη ηα αδύλαηα ζεκεία ησλ παηθηώλ/ηξηώλ ηεο νκάδαο ηνπ. 

9. ΑΡΥΗ ΣΗ ΙΗ ΜΔΣΑΥΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΠΑΙΚΣΩΝ: είλαη γεγνλόο 

όηη κηα νκάδα γπκλαζηηθήο έρεη ζαλ αξρεγό ηνλ πξνπνλεηή, πνπ είλαη 

ππεύζπλνο γηα ηηο απνθάζεηο θαη ηελ αγσληζηηθή πξόνδν ησλ 

παηθηώλ/ηξηώλ. Η δηνίθεζή ηνπ πξέπεη λα δηέπεηαη από πλεύκα ζπλεξγαζίαο, 

αμηνθξαηίαο θαη δηθαηνθξηζίαο κε ηνλ εθιεγκέλν αξρεγό ηεο νκάδαο θαη 

ηνπο αζιεηέο. 

 

2.3 Πποπονηηικά μέζα 

Ωο πξνπνλεηηθά κέζα ζηελ γπκλαζηηθή νξίδνληαη όια εθείλα ηα εμσηεξηθά 

ζηνηρεία θαη αληηθείκελα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνλ πξνπνλεηή γηα λα 

βνεζήζνπλ ζηελ απνδνηηθόηεηα ηεο πξνπνλεηηθήο δηαδηθαζίαο. Μπνξνύκε λα 

δηαθξίλνπκε ηξία (3) είδε πξνπνλεηηθώλ κέζσλ: 

1. νξγαλσηηθήο κνξθήο, 

2. πιεξνθνξηαθήο κνξθήο, 

3. πιηθνηερληθήο κνξθήο. 

Σηα πξνπνλεηηθά κέζα νξγαλσηηθήο κνξθήο εληάζζνληαη όια ηα ηππηθά κέηξα 

πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ πξνπόλεζε ή ζηνλ αγώλα θαη είλαη α. ε ώξα έλαξμεο 

ηεο πξνπόλεζεο ή ηνπ αγώλα, β. ε ζπκπεξηθνξά ησλ αζιεηώλ/ηξηώλ ζηελ 

πξνπόλεζε ή ζηνλ αγώλα, γ. ην πξνπνλεηηθό πιάλν, δ. ην είδνο, ε δηάξθεηα θαη ε 

κνξθή ησλ αζθήζεσλ (αζθήζεηο πξνεηνηκαζίαο, αγσληζηηθέο αζθήζεηο θ.ι.π.). 
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Σηα πξνπνλεηηθά κέζα πιεξνθνξηαθήο κνξθήο εληάζζνληαη όια εθείλα ηα 

ζηνηρεία πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν πξνπνλεηήο γηα λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ 

θάζε αζιεηή/ηξηα κεκνλσκέλα θαη κε ηελ νκάδα γεληθόηεξα. Απηά είλαη α. 

θηλαηζζεηηθά (απηή θαζνδήγεζε από ηνλ πξνπνλεηή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

αζθήζεσλ), β. πξνθνξηθνύ ιόγνπ (νκηιία πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ 

πξνπόλεζε ή ηνλ αγώλα κε κέζν ηελ πεξηγξαθή ζπλνιηθώλ ή κεκνλσκέλσλ 

θηλήζεσλ ησλ παηθηώλ/ηξηώλ ηεο νκάδαο ζε ηερληθνηαθηηθό επίπεδν), γ. νπηηθά 

(κε ηε ρξήζε βίληεν, ζιάηληο ή κε παξαθνινύζεζε αγώλσλ νκάδσλ ηδίαο ή 

θαιύηεξεο θαηεγνξίαο). 

Σηα πξνπνλεηηθά κέζα πιηθνηερληθήο κνξθήο εληάζζνληαη όια εθείλα ηα 

ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ζσζηή δηεμαγσγή ηεο πξνπόλεζεο ή ηνπ 

αγώλα θαη είλαη ε δσθόο, ν ίππνο, ην δίδπγν, ην ηξακπνιίλν, ηα ιάζηηρα, ε 

ζθπξίρηξα, νη ηαηξηθέο κπάιεο, ηα ζθακπό θ.ι.π. 

 

 

2.4 Πποπονηηικέρ μέθοδοι 

 

 Με ηνλ όξν πξνπνλεηηθέο κέζνδνη ζηελ γπκλαζηηθή ελλννύκε ηε 

ζπζηεκαηηθή θαηάηαμε ησλ αζθήζεσλ θαη ηελ έληαμή ηνπο ζην εηήζην 

πξνπνλεηηθό καο πιάλν έρνληαο ζαλ βάζε ηηο βηνινγηθέο θαη παηδαγσγηθέο αξρέο 

ηεο πξνπόλεζεο. Οη πξνπνλεηηθέο καο κέζνδνη πξνζδηνξίδνληαη θαη θαζνξίδνληαη 

από ηνλ ζηόρν ηεο πξνπόλεζεο θαη ηνλ νκαδηθό ζηόρν πνπ έρνπκε ζέζεη, ηα 

κεγέζε ηεο επηβάξπλζεο θαη ηα πξνπνλεηηθά κέζα. Οη ζπλεζέζηεξεο 

πξνπνλεηηθέο κέζνδνη ζηελ γπκλαζηηθή είλαη: 

α. ε κέζνδνο δηάξθεηαο, 

β. ε κέζνδνο ησλ επαλαιήςεσλ, 

γ. ε κέζνδνο ηεο εθηεηακέλεο δηαιεηκκαηηθήο εξγαζίαο,  

δ. ε κέζνδνο ηεο εληαηηθήο δηαιεηκκαηηθήο εξγαζίαο, 

ε. ε ζθαηξηθή θαη αλαιπηηθή κέζνδνο γηα ηε βειηίσζε ησλ ηερληθώλ 

δεμηνηήησλ,  
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ζη. ε κέζνδνο έιεγρνπ, θαη 

δ. ε αγσληζηηθή κέζνδνο κε ηε ρξήζε αζθήζεσλ κεκνλσκέλσλ αγσληζηηθώλ 

επεηζνδίσλ ή θαηαζηάζεσλ από ηνλ αγώλα, θαζώο θαη νη θηιηθνί αγώλεο. 

 

2.5 Πποπονηηικοί ζηόσοι 
 

2.5.1 Βιολογικέρ παπάμεηποι πποπόνηζηρ: η επιβάπςνζη 

Ωο επηβάξπλζε νξίδεηαη ην πνιύπιεπξν κέγεζνο ησλ πξνζπαζεηώλ πνπ 

θαηαβάιιεη έλαο αζιεηήο ζηελ πξνπόλεζε ή ηνλ αγώλα, νη νπνίεο ζπλνιηθά 

ηείλνπλ λα δηεπξύλνπλ ηα θπζηθά ηνπ όξηα. Ο ππνινγηζκόο ησλ νξίσλ ελόο 

αζιεηή/ κηαο παίθηξηαο δελ κπνξεί λα ππνινγηζζεί κε απόιπηε αθξίβεηα. Σηε 

γπκλαζηηθή δπζρεξαίλεηαη πεξηζζόηεξν ην έξγν ηνπ ππνινγηζκνύ ηεο 

επηβάξπλζεο εμαηηίαο ηεο πνιππινθόηεηαο, ηεο πνιππαξαγνληηθόηεηαο θαη ηεο 

πνιιαπιήο θηλεηηθήο έθθξαζεο ηνπ αζιήκαηνο. Η πξνπνλεηηθή επηβάξπλζε 

εθθξάδεηαη θαη θαζνξίδεηαη από ηνλ όγθν ηεο θηλεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο πνπ 

επηβάιιεηαη από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηόρνπο ηεο πξνπόλεζεο ή ηνπ αγώλα. Η 

πξνπνλεηηθή επηβάξπλζε έρεη κεγάιε ζρέζε κε ηνπο άκεζνπο ζηόρνπο πνπ ζέηεη 

έλαο αζιεηήο ή κηα νκάδα. 

 

2.5.2 Γιασυπιζμόρ ηηρ πποπονηηικήρ επιβάπςνζηρ 

Οη κεκνλσκέλεο θηλήζεηο ηνπ θάζε αζιεηή/ηξηαο αζξνηδόκελεο ζε έλα ζύλνιν 

ζπλζέηνπλ έλα νξαηό απνηέιεζκα γηα ηνλ αζιεηή. Απηό ην απνηέιεζκα είλαη ε 

ζπληζηακέλε εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ ιεηηνπξγηώλ θαη γηα απηόλ ην ιόγν 

δηαρσξίδνπκε ηελ πξνπνλεηηθή επηβάξπλζε ζε: 

α. εζσηεξηθή επηβάξπλζε (αθνξά ηηο νξγαληθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζώκαηνο ηνπ 

αζιεηή), 

β. εμσηεξηθή επηβάξπλζε (αθνξά ηηο θπζηθέο θηλήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί έλαο 

αζιεηήο/ηξηα ζηελ πξνπόλεζε ή ζηνλ αγώλα). 
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2.5.2.1 Δζυηεπική πποπονηηική επιβάπςνζη 

 

Η εζσηεξηθή πξνπνλεηηθή επηβάξπλζε θαζνξίδεηαη από ην βαζκό 

ελεξγνπνίεζεο ησλ δηάθνξσλ ζπζηεκάησλ, κπτθώλ νκάδσλ θαη νξγάλσλ ηνπ 

ζώκαηνο ηνπ αζιεηή/ηξηαο, όπσο επίζεο θαη από ηηο ελεξγεηαθέο δαπάλεο πνπ 

νδεγνύλ κέζα από ηελ πξνπόλεζε ζε θαξδηναλαπλεπζηηθέο, λεπξνκπτθέο, 

κνξθνινγηθέο θ.ι.π. πξνζαξκνγέο. 

 

 

2.5.2.2 Δξυηεπική πποπονηηική επιβάπςνζη 

Η εμσηεξηθή επηβάξπλζε ηαπηίδεηαη κε ηνπο άκεζνπο πξνπνλεηηθνύο 

ζηόρνπο, θαζνξίδεηαη θαη ππνινγίδεηαη από ηνλ αξηζκό ησλ επαλαιήςεσλ ηεο 

πξνζπάζεηαο, ησλ κνλάδσλ κέηξεζεο ηνπ ρξόλνπ θαη από ηε κνλάδα κέηξεζεο 

ησλ κεγεζώλ ηνπ ρώξνπ. 

 

 

2.6 ςνιζηώζερ ηηρ επιβάπςνζηρ 

 

Παξαθάησ ζα αλαιπζνύλ νη ζπληζηώζεο ηεο επηβάξπλζεο ν νπνίεο είλαη:  

α. Η ζπλζεηόηεηα, 

β. Η έθηαζε ηεο πξνπόλεζεο,  

γ. Ο όγθνο ηεο επηβάξπλζεο,  

δ. Η έληαζε ηεο επηβάξπλζεο, 

ε. Η δηάξθεηα επαλαιήςεσλ κηαο άζθεζεο,  

ζη. Η ππθλόηεηα ηεο πξνπόλεζεο, 

δ. Η ζπλνιηθή πξνπνλεηηθή επηβάξπλζε, θαη  

ε. Η πξνπνλεηηθή ζπρλόηεηα. 
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2.6.1 ςνθεηόηηηα 

 

Η ζπλζεηόηεηα αλαθέξεηαη ζηε ζπληνληζηηθή ηθαλόηεηα ησλ κεκνλσκέλσλ 

θηλήζεσλ θαη αζθήζεσλ πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη έλαο αζιεηήο/ηξηα. Η 

ζπλζεηόηεηα επεξεάδεηαη από: 

α. ηε ζηαδηαθή παξάζεζε ζηνηρείσλ ηερληθήο, όπνπ κε ηηο δηάθνξεο κνξθέο 

παξαιιαγήο θηλήζεσλ ή κηαο άζθεζεο παξνπζηάδεηαη δηαθνξεηηθόο βαζκόο 

δπζθνιίαο (π.ρ. ηξνρόο ζην έδαθνο ή ηξνρόο ζηε δσθό). 

β. απμεκέλε πνιππινθόηεηα, όπνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πνιιά δηαθνξεηηθά 

ηερληθά ζηνηρεία θάησ από ζπλζήθεο απμεκέλεο ηαρύηεηαο θαη 

πνιππινθόηεξεο ρσξνρξνληθήο ζρέζεο. 

 

 

2.6.2 Έκηαζη ηηρ πποπόνηζηρ 

Η έθηαζε ηεο πξνπόλεζεο κεηξηέηαη ζε ρξνληθέο κνλάδεο (ώξεο, ιεπηά) θαη 

ππνινγίδεηαη εύθνια ζε θάζε ζηάδην ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνύ 

(κεζόθπθινο, κηθξόθπθινο, πξνπνλεηηθή κνλάδα). Η έθηαζε ηεο πξνπόλεζεο 

εμαξηάηαη από: 

α. ην επίπεδν ηεο νκάδαο (πςειήο θαηεγνξίαο ή νκάδα ηνπηθνύ 

πξσηαζιήκαηνο), 

β. ηηο δηαζέζηκεο ώξεο ζην γήπεδν (Α΄ εζληθή ζε ζρέζε κε νκάδεο ηνπηθνύ 

πξσηαζιήκαηνο), 

γ. ηνπο ζηόρνπο ηεο νκάδαο (πξσηαζιεηηζκόο ή γεληθή γπκλαζηηθή, εθκάζεζεο 

δεμηνηήησλ θ.ι.π..), 

δ. ην πιαίζην ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ηεο πεξηόδνπ πξνπόλεζεο (πξναγσληζηηθή, 

αγσληζηηθή πεξίνδνο ή πεξίνδνο απνθαηάζηαζεο) θ.ι.π. 
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2.6.3 Ο όγκορ ηηρ επιβάπςνζηρ 

 

Ωο όγθν ηεο επηβάξπλζεο νξίδνπκε ην άζξνηζκα ησλ πξνζπαζεηώλ πνπ 

θαηαβάιιεη έλαο αζιεηήο/ηξηα θαηά ηε δηάξθεηα κηαο πξνπνλεηηθήο κνλάδαο. Ο 

όγθνο ηεο επηβάξπλζεο δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηνλ αξηζκό ησλ 

επαλαιήςεσλ πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ αξηζκό ησλ επαλαιακβαλόκελσλ 

πξνζπαζεηώλ ζε έλα ζεη κηαο κεκνλσκέλεο άζθεζεο. 

 

 

2.6.4 Ένηαζη ηηρ επιβάπςνζηρ 

 

Η έληαζε ηεο επηβάξπλζεο είλαη έλα πνηνηηθό ραξαθηεξηζηηθό θαη εθθξάδεη 

ην κέγεζνο ηεο πξνζπάζεηαο πνπ θαηαβάιιεη έλαο αζιεηήο θάλνληαο έλα άικα 

ζην θαξθί ή ζην κπινθ, κηα πηώζε, κηα άκπλα θ.ι.π. Η έληαζε ηεο επηβάξπλζε 

θαζνξίδεη, επίζεο, ην κεραληζκό παξαγσγήο ελέξγεηαο πνπ ζηεξίδεη ηε κπτθή 

ιεηηνπξγία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζπάζεηαο (αλαεξόβην ή αεξόβην). 

 

 

2.6.5. Γιάπκεια ηυν επαναλήτευν 

 

Η δηάξθεηα ελόο αξηζκνύ επαλαιήςεσλ είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ 

αλεθνδηαζκό ηεο κπτθήο εξγαζίαο ελόο αζιεηή/ηξηαο, έηζη: 

α. πξνπνλεηηθά εξεζίζκαηα πνιύ πςειήο έληαζεο, κηθξήο δηάξθεηαο αζθήζεηο 

(10- 20 sec), 

β. πξνπνλεηηθά εξεζίζκαηα πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ αληνρή, ζηελ ηαρύηεηα –

δύλακε, επηβάιινπλ ρακειόηεξε έληαζε θαη δηαηήξεζε ηεο πξνζπάζεηαο γηα 

κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα >3 ιεπηώλ. 
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2.6.6. Πςκνόηηηα ηηρ πποπόνηζηρ 

 

Η ππθλόηεηα ηεο πξνπόλεζεο είλαη ε ζρέζε εξγαζίαο θαη δηαιεηκκαηνο κέζα 

ζηελ πξνπνλεηηθή κνλάδα ζηελ γπκλαζηηθή εμαξηάηαη θαη επεξεάδεηαη από: 

α. ηε κεηαβνιή ηεο δηάξθεηαο ησλ δηαιεηκκάησλ κεηαμύ ησλ αζθήζεσλ, 

β. ηελ παξεκβνιή πξόζζεησλ θαζεθόλησλ θαηά ηνπο λεθξνύο ρξόλνπο Η 

παξεκβνιή ησλ πξόζζεησλ θαζεθόλησλ ζηε δηάξθεηα ησλ λεθξώλ 

πξνπνλεηηθά ρξόλσλ θαηά ηελ εθηέιεζε κηαο θύξηαο πξνπνλεηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο πξνθαιεί αύμεζε ηεο ππθλόηεηαο.  

γ. ηελ αύμεζε ή κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ δηαιεηκκάησλ. Η κεηαβνιή ηεο 

δηάξθεηαο ηνπ ρξόλνπ ηνπ δηαιείκκαηνο είλαη έλα κέγεζνο πνπ απμάλεηαη όηαλ 

ειαηηώλεηαη ε ππθλόηεηα ηεο πξνπόλεζεο, επεξεάδνληαο ηαπηόρξνλα ηε 

ζπλνιηθή επηβάξπλζή ηεο. Με άιια ιόγηα, όηαλ ην δηάιεηκκα κηθξαίλεη, ηόηε 

απμάλεηαη ε ππθλόηεηα ηεο πξνπόλεζεο θαη ε ζπλνιηθή επηβάξπλζε αθνύ 

αζξνίδεηαη πεξηζζόηεξνο ρξόλνο εξγαζίαο. 

Η ππθλόηεηα ηεο πξνπόλεζεο πξέπεη λα είλαη κεησκέλε ζηελ πεξίνδν 

πξνεηνηκαζίαο θαη ζηνλ πξώην κεζόθπθιό ηεο (άξα είλαη απαξαίηεηα πνιιά 

δηαιείκκαηα) θαη απμεκέλε ζηνλ ηξίην κεζόθπθιν ηεο ίδηαο πεξηόδνπ (κηθξά 

δηαιείκκαηα). 

 

 

2.6.7. Η ζςνολική επιβάπςνζη ηηρ πποπόνηζηρ 

 

Η ζπλνιηθή επηβάξπλζε ηεο πξνπόλεζεο εθθξάδεηαη από ην πειίθν ηνπ όγθνπ 

δηα ηνπ ρξόλνπ πξνπόλεζεο. Όηαλ ν ζηόρνο είλαη κεκνλσκέλνο, κηα 

ζπγθεθξηκέλε άζθεζε, δειαδή ε επηβάξπλζε, κπνξεί λα ππνινγηζηεί κε 

αθξίβεηα. Εμαηηίαο ηεο πνιππινθόηεηαο ηνπ αζιήκαηνο ν ππνινγηζκόο ηεο 

ζπλνιηθήο επηβάξπλζεο είλαη δύζθνινο ζηελ γπκλαζηηθή. Η ζπλνιηθή 

επηβάξπλζε εμαξηάηαη από: 
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α. ηε δηάξθεηα ηνπ πξνπνλεηηθνύ εξεζίζκαηνο θαη ηνπ αξηζκνύ ησλ 

επαλαιήςεσλ, 

β. ηελ αύμεζε ή ηε κείσζε ησλ δηαιεηκκάησλ κεηαμύ ησλ αζθήζεσλ (δειαδή 

ηεο ππθλόηεηαο ηεο πξνπόλεζεο), 

γ. ηε ζπλνιηθή αύμεζε ή κείσζε ησλ δηαιεηκκάησλ ζηελ πξνπόλεζε, θαη  

δ. ηελ αύμεζε ή κείσζε ηεο έληαζεο ηνπ εξεζίζκαηνο. 

 

 

2.6.8. Η πποπονηηική ζςσνόηηηα 

 

Η πξνπνλεηηθή ζπρλόηεηα είλαη ην άζξνηζκα ησλ πξνπνλεηηθώλ κνλάδσλ 

κέζα ζε έλα θαζνξηζκέλν θύθιν (θπξίσο αλαθεξόκαζηε ζε κηθξόθπθινπο κηαο 

εβδνκάδαο) αλάινγα κε ηηο πξνπνλεηηθέο δπλαηόηεηεο ηεο νκάδαο ή ηνπ αζιεηή, 

ηελ θαηεγνξία ηεο νκάδαο ή ην επίπεδν ηνπ αζιεηή, ηνλ επηδησθόκελν ζηόρν γηα 

ηε ζεδόλ θ.ι.π.  

 

2.7. Ανάπαςλα και πποζαπμογέρ 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνπόλεζεο εμαηηίαο ησλ πξνζπαζεηώλ πνπ θαηαβάιιεη 

έλαο αζιεηήο/ηξηα, εμαληινύληαη ηα ελεξγεηαθά ηνπ απνζέκαηα θαη επέξρεηαη ε 

θόπσζε. Η αλάπαπια είλαη απαξαίηεηε γηα λα ζπλερηζηεί ε πξνζπάζεηα ρσξίο λα 

κεησζεί ε πνηόηεηα εθηέιεζεο ησλ θηλήζεσλ. Η αλάπαπζε ρσξίδεηαη ζε α. πιήξε 

παύζε, θαη β. ελεξγεηηθή αλάπαπια (κε ελδηάκεζα παηρλίδηα-αζθήζεηο, θπξίσο 

ηερληθήο ρακειήο ή κέζεο επηβάξπλζεο). 

Η αλάπαπια βνεζάεη ζηελ θαιύηεξε αμηνπνίεζε ησλ πξνπνλεηηθώλ ρξόλσλ 

ελώ νη πξνζαξκνγέο ηνπ νξγαληζκνύ ελόο αζιεηή/ηξηαο πξαγκαηνπνηνύληαη πην 

γξήγνξα. Γεληθά ηζρύεη όηη: 
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α. ε αλάπαπια κπνξεί λα είλαη θαη κηα νιόθιεξε πξνπνλεηηθή πεξίνδνο, όπσο 

είλαη ε κεηαβαηηθή  

β. ε αλάπαπια πξαγκαηνπνηείηαη κεηαμύ ησλ πξνπνλεηηθώλ θύθισλ, 

γ. ε αλάπαπια ζηελ αγσληζηηθή πεξίνδν ηνπνζεηείηαη κέζα ζηνλ εβδνκαδηαίν 

θύθιν, ζπλήζσο ηελ επόκελε εκέξα ηνπ αγώλα, όπσο επίζεο θαη κέζα ζε κηα 

πξνπνλεηηθή ελόηεηα, 

δ. ε ελαιιαγή επηβαξύλζεσλ θαη αλάπαπιαο πξέπεη πξνβιεθζεί κέζα ζηνλ 

εηήζην πξνγξακκαηηζκό,  

ε. κεηά από κεγάιεο επηβαξύλζεηο ή ζεκαληηθνύο αγώλεο αθνινπζεί κεγαιύηεξε 

αλάπαπια, 

ζη. ε επηβάξπλζε κπνξεί λα απμεζεί κεηά από ελεξγεηηθή αλάπαπια, θαη 

δ. ε ελεξγεηηθή αλάπαπια ζηελ αγσληζηηθή πεξίνδν είλαη απμεκέλε ζην δεύηεξν 

γύξν ηνπ πξσηαζιήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ πξώην γύξν εμαηηίαο ηεο θαηαπόλεζεο 

πνπ πθίζηαληαη νη αζιεηέο/ηξηεο ηεο νκάδαο. 

 

 

2.8. Ανοδική επιβάπςνζη 

 

Η επηβάξπλζε πξέπεη λα έρεη έλα πξννδεπηηθά αλνδηθό ραξαθηήξα ώζηε ν 

νξγαληζκόο ελόο αζιεηή/ηξηαο λα αληαπεμέξρεηαη ηθαλνπνηεηηθά ζηηο απμεκέλεο 

θπζηθέο θαη ςπρηθέο απαηηήζεηο πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηηο πξνπνλήζεηο θαη 

ηνπο αγώλεο. Σηελ πξνπόλεζε ηεο γπκλαζηηθήο ππάξρεη κηα ζαθήο ζρέζε 

αλάκεζα ζηελ έληαζε θαη ηελ έθηαζε ηεο πξνπόλεζεο. Η έθηαζε ηεο 

πξνπόλεζεο είλαη κεγάιε ζηελ πεξίνδν πξνεηνηκαζίαο ελώ ζηελ 

πξσηαγσληζηηθή θαη ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν ππεξηζρύεη ε έληαζε ζε ζρέζε κε 

ηελ έθηαζε. 
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2.9. Δηήζια επιβάπςνζη 

 

Η εηήζηα επηβάξπλζε πξέπεη λα πξνγξακκαηίδεηαη αλάινγα κε ηε 

δπλακηθόηεηα, ηελ πξνπνλεηηθή ηθαλόηεηα, ην επίπεδν ηνπ 

πξσηαζιήκαηνο/αγώλεο θαη ηελ αγσληζηηθή θαηάζηαζε ησλ παηθηώλ/ηξηώλ. 

Σηελ πξσηαγσληζηηθή πεξίνδν θαη κεηά ην κέζν απηήο ε επηβάξπλζε θηάλεη ζην 

πςειόηεξν ζεκείν ηεο. Σηε κεηαβαηηθή πεξίνδν ε επηβάξπλζε είλαη κέζε έσο 

ειάρηζηε. 

 

2.10. Δβδομαδιαία επιβάπςνζη 

 

Καηά ην ζρεδηαζκό ηεο εβδνκαδηαίαο επηβάξπλζεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

ππόςε από ηνλ πξνπνλεηή νξηζκέλεο παξάκεηξνη όπσο: 

α. νκάδεο γπκλαζηηθήο πνπ πξνπνλνύληαη ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα δελ 

ρξεηάδνληαη ελεξγεηηθή αλάπαπια, 

β. νκάδεο πνπ πξνπνλνύληαη ηέζζεξηο θνξέο ηελ εβδνκάδα πξέπεη λα έρνπλ κηα 

εκέξα κε πνιύ πςειή επηβάξπλζε ζην κέζνλ ηεο εβδνκάδαο, δπν εκέξεο κε 

πςειή επηβάξπλζε θαη κηα εκέξα κε κέζε επηβάξπλζε, 

γ. νκάδεο πνπ πξνπνλνύληαη θαζεκεξηλά έρνπλ κηα εκέξα κε πνιύ πςειή 

επηβάξπλζε, δπν εκέξεο κε πςειή επηβάξπλζε, κηα εκέξα κε κέζε 

επηβάξπλζε θαη κηα ήκεξα κε ρακειή επηβάξπλζε. Τελ παξακνλή ηνπ 

αγώλα ε πξνπόλεζε είλαη κέζεο ή ρακειήο επηβάξπλζεο σο πξνο ηελ 

έθηαζε κε πςειή έληαζε. 

 

 

 

 



14  

2.11. Δξαηομίκεςζη ηηρ επιβάπςνζηρ 

 

Η έληαζε θαη ε δηάξθεηα ησλ πξνπνλεηηθώλ εξεζηζκάησλ επηδξνύλ 

δηαθνξεηηθά από αζιεηή ζε αζιεηή εμαηηίαο θιεξνλνκηθώλ ιόγσλ, ζσκαηηθήο 

θαηαζθεπήο, βηνινγηθήο ειηθίαο, πξνπνλεηηθήο ειηθίαο θ.ι.π.. Η εμαηνκίθεπζε 

ηεο πξνπόλεζεο γηα θάζε αζιεηή/ηξηα γίλεηαη ζε λεθξνύο ρξόλνπο θαη όρη ζε 

αγσληζηηθή πεξίνδν.  

Ο δηαρσξηζκόο ηεο επηβάξπλζεο ζε εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή επηβάξπλζε 

βνεζάεη έλαλ πξνπνλεηή ζην θαιύηεξν θαζνξηζκό θαη έιεγρν ηνπ πξνπνλεηηθνύ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. Παξόια απηά έλαο πξνπνλεηήο πξέπεη λα ιακβάλεη ππόςε 

ηνπ ζην βξαρππξόζεζκν θαη ζην καθξνπξόζεζκν ζρεδηαζκό ηεο πξνπόλεζεο 

όιεο ηηο ζπληζηώζεο ηεο επηβάξπλζεο γηα λα είλαη ν ζρεδηαζκόο απηόο επηηπρήο 

θαη απνηειεζκαηηθόο. 

 


