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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5

ΔΙΓΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ
Ν. Καμπύλης
Σθνπόο ηνπ θεθαιαίνπ είλαη ε παξνπζίαζε νξηζκέλσλ θνπόο
ζεκάησλ ε γλώζε ησλ νπνίσλ είλαη απαξαίηεηε γηα
θάπνηνλ πνπ ζεσξεί ηελ άζθεζε απαξαίηεην ζηνηρείν ηεο
θαζεκεξηλόηεηάο ηνπ. Eπηδηώθνπκε λα παξνπζηάζνπκε ηε
θπζηθή ηθαλόηεηα ηεο επιπγηζίαο, ηελ αμηνιόγεζή ηεο θαη
ηηο κπτθέο δηαηάζεηο κέζσ ησλ νπνίσλ πξνάγεηαη ε
επιπγηζία. Δπίζεο ε παξνπζίαζε ησλ βαζηθώλ αξρώλ ηεο
άζθεζεο, ε πξνπόλεζε κπτθήο ελδπλάκσζεο γηα παηδηά, ε
θαξκαθνδηέγεξζε θαη νη επηπηώζεηο ηνπ θαπλίζκαηνο ζηελ
κπτθή απόδνζε νινθιεξώλνπλ ην ζθνπό ηνπ θεθαιαίνπ.

Έρνληαο νινθιεξώζεη ηε κειέηε ηνπ θεθαιαίνπ απηνύ ζα
Πξνζδνθώκελα
Απνηειέζκαηα

κπνξείηε:


Να πεξηγξάθεηε ηη είλαη ε επιπγηζία θαη κε πνην
είδνο αζθήζεσλ απηή βειηηώλεηαη∙



Να αλαιύεηε ηελ αλάγθε εθηέιεζεο ησλ κπτθώλ
δηαηάζεσλ ζε θάζε αζιεηηθό πξόγξακκα∙



Να πεξηγξάθεηε ηνπο δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο
εθηέιεζεο ησλ κπτθώλ δηαηάζεσλ θαη λα επηιέγεηε
ηνλ πην απνδνηηθό∙



Να

αλαθέξεηε

έλα

ηξόπν

κέηξεζεο

θαη

αμηνιόγεζεο, ηεο ειαζηηθόηεηαο ησλ νπηζζίσλ
κεξηαίσλ κπώλ∙


Να πεξηγξάθεηε ηηο ηξεηο βαζηθέο αξρέο ηεο
άζθεζεο θαη λα εμεγείηε ηελ ζεκαζία ηνπο ζην
ζρεδηαζκό

ελόο

επηηπρεκέλνπ

πξνγξάκκαηνο
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θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο∙


Να αλαθέξεηε ηνπο θαλόλεο άζθεζεο κε βάξε γηα
παηδηά∙



Να ζρεδηάδεηε έλα πξόγξακκα άζθεζεο κε βάξε
πνπ απεπζύλεηαη ζε παηδηά θαη εθήβνπο∙



Να δηαθξίλεηε κεηαμύ ησλ ηξηώλ δηαθνξεηηθώλ
κεζόδσλ ληνπαξίζκαηνο θαη λα πεξηγξάθεηε ηηο
αξλεηηθέο ζπλέπεηέο ηνπο ζηελ αλζξώπηλε πγεία∙



Να πεξηγξάθεηε ηηο επηπηώζεηο ζηελ αζιεηηθή
απόδνζε ηνπ θαπλίζκαηνο θαη εηδηθά

ηεο

ληθνηίλεο, ηεο πίζζαο θαη ηνπ κνλνμεηδίνπ ηνπ
άλζξαθα.


Δπιπγηζία∙



Μπτθέο δηαηάζεηο∙



Η επαλαιακβαλόκελε δηάηαζε∙



Η δηαξθήο δηάηαζε∙



Η κέζνδνο ηεο πξνζύζπαζεο – δηάηαζεο∙



Η αξρή ηεο εμεηδίθεπζεο∙



Η αξρή ηεο επηβάξπλζεο∙



Η αξρή ηεο αλαζηξνθήο∙



Νηνπάξηζκα ηνπ αίκαηνο∙



Φνξήγεζε δηεγεξηηθώλ νπζηώλ ηνπ Κεληξηθνύ
Νεπξηθνύ Σπζηήκαηνο∙



Φνξήγεζε αλαβνιηθώλ.



Νηθνηίλε θαη άζθεζε∙



Πίζζα θαη άζθεζε∙



Μνλνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη άζθεζε.

Έλλνηεο
Κιεηδηά
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Σην θεθάιαην απηό ζα αζρνιεζνύκε κε νξηζκέλα ζέκαηα, Δηζαγσγηθέο
Παξαηεξήζεηο
ησλ νπνίσλ ε νπζία ησλ ελλνηώλ πνπ πεξηέρνπλ έκκεζα ή
άκεζα επεξεάδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο θπζηθήο άζθεζεο.
Πξώηα νη κπτθέο δηαηάζεηο, πνπ πξνάγνπλ ηε θπζηθή
ηθαλόηεηα ηεο επιπγηζίαο θαη πξέπεη λα απνηεινύλ ην
απαξαίηεην ζπλνδεπηηθό ζηνηρείν θάζε κνξθήο άζθεζεο.
Σηε ζπλέρεηα ζεσξνύκε ηδηαίηεξα ζεκαληηθό λα ζηαζνύκε
ζηηο βαζηθέο αξρέο ηεο άζθεζεο, πνπ πξέπεη λα έρνπκε
ππόςε καο θάζε θνξά πνπ ζρεδηάδνπκε έλα πξνπνλεηηθό
πξόγξακκα. Αθόκα ζηελ παξεμεγεκέλε έλλνηα ηεο κπτθήο
ελδπλάκσζεο κε βάξε, ησλ παηδηώλ θαη ησλ εθήβσλ. Τν
ληόπηλγθ θαη νη θαηαζηξεπηηθέο ζπλέπεηέο ηνπ, θαζώο θαη
νη επηπηώζεηο ηνπ θαπλίζκαηνο ζηελ αζιεηηθή απόδνζε,
πηζηεύνπκε όηη πξέπεη λα είλαη ζε γλώζε, θαζελόο πνπ
ζέιεη λα εκπιαθεί θαη λα απνθνκίζεη ηα νθέιε
θπζηθήο άζθεζεο.

ηεο
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ΔΝΟΣΗΣΑ 5.1
ΔΤΛΤΓΙΙΑ – ΜΤΪΚΔ ΓΙΑΣΑΔΙ
Σην πξνεγνύκελν θεθάιαην ζηελ ελόηεηα 4.1, είδακε πσο κηα από ηηο έλλνηεο πνπ
πξνζδηνξίδνπλ ηε θπζηθή θαηάζηαζε είλαη θαη ε Δπιπγηζία. Μάιηζηα ε επιπγηζία ζα
θπζηθή ηθαλόηεηα, απνηειεί παξάγνληα πνπ επεξεάδεη θαη ηελ πγεία θαη ηελ αζιεηηθή
απόδνζε θαη δελ εμαξηάηαη άκεζα, όπσο νη ππόινηπεο θπζηθέο ηθαλόηεηεο

κε

θάπνηνλ από ηνπο ηξεηο κεραληζκνύο παξαγσγήο ελέξγεηαο ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο.
Οη κπτθέο δηαηάζεηο είλαη ν θύξηνο ηξόπνο βειηίσζεο ηνπ παξάγνληα επιπγηζία θαη
πιένλ απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο θάζε πξνγξάκκαηνο άζθεζεο, είηε απηό αθνξά
ζε αζιεηέο ή ζε απινύο αζθνύκελνπο.
5.1.1 θνπόο θαη ζηόρνη ησλ κπτθώλ δηαηάζεσλ.
Κύξηνο ζθνπόο ησλ κπτθώλ δηαηάζεσλ είλαη λα απμήζνπλ ηελ ειαζηηθόηεηα ζηνπο
καιαθνύο ηζηνύο, δειαδή ζηνπο κύεο ηνπ αλζξσπίλνπ ζώκαηνο.
Μέζα από ηελ αύμεζε ηεο θηλεηηθόηεηαο ησλ κπώλ ζηνρεύνπκε:


Να δηαηεξήζνπκε, λα επαλαθέξνπκε ή λα απμήζνπκε ηε θπζηθή θηλεηηθόηεηα
ώζηε λα κπνξνύκε λα αληαπνθξηλόκαζηε ζηηο απαηηήζεηο όρη κόλν ησλ
αζιεκάησλ αιιά θαη ησλ θαζεκεξηλώλ καο θηλήζεσλ∙



Να βειηηώζνπκε ηελ απόδνζή καο. Η δύλακε θαη ε ηαρύηεηα πνπ κπνξνύκε
λα επηηύρνπκε εμαξηώληαη από ηελ ηθαλόηεηα λα θηλνύκαζηε ζηηο ηδαληθέο
αθξαίεο ζέζεηο ησλ αξζξώζεσλ∙



Να ειαηηώζνπκε ηε κπτθή έληαζε πνπ πξνθαιεί ε απαηηεηηθή πξνπόλεζε ή
άιιεο κε δηαγλώζηκεο πνιιέο θνξέο αηηίεο∙



Να βειηηώζνπκε ηνλ ζπληνληζκό ησλ θηλήζεσλ. Ο αλεπαξθήο ζπληνληζκόο
πξνθαιεί ζπλερή κηθξνηξαπκαηηζκνύο θαη κε ην ρξόλν εθθπιηζηηθέο
δηαηαξαρέο ζηηο αξζξώζεηο∙



Να πξνιαβαίλνπκε ηηο θαθώζεηο πνπ πξνθαινύληαη από ηε βξάρπλζε ησλ
κπώλ∙



Να απμήζνπκε ηε κπτθή αίζζεζε. Η ηθαλόηεηα απηνζπγθέληξσζεο πνπ
αλαπηύζζεηαη κέζα από ηε δηαδηθαζία ησλ κπτθώλ δηαηάζεσλ, νδεγεί ζε
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ζσζηόηεξεο θηλήζεηο, ζε κείσζε ησλ επηβαξύλζεσλ θαη απνθπγή ησλ
ηξαπκαηηζκώλ (Μαλδξνύθαο 1985).

5.1.2 Πξαθηηθέο ζπκβνπιέο γηα ζσζηή εθηέιεζε ησλ δηαηάζεσλ.
Γηα ηε ζσζηή εθηέιεζε ησλ αζθήζεσλ δηάηαζεο θαιό είλαη λα αθνινπζνύκε ηνπο
παξαθάησ γεληθνύο θαλόλεο:


Γηαηήξεζε ησλ αθξαίσλ ζέζεσλ ηεο άξζξσζεο ρσξίο ηξαβήγκαηα θαη
ηηλάγκαηα∙



Απηνζπγθέληξσζε θαη ραιάξσζε ζηνπο κύεο πνπ πξόθεηηαη λα δηαηείλνπκε∙



Καιή πξνζέξκαλζε πξηλ ηηο κπτθέο δηαηάζεηο∙



Καλνληθή αλαπλνή ζε όιε ηε δηαδηθαζία δηάηαζεο∙



Η δηάηαζε λα κελ καο πξνθαιεί έληνλν πόλν∙



Καιή ηζνξξνπία ηνπ ζώκαηνο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ δηαηάζεσλ∙



Οη δηαηάζεηο δελ αληηθαζηζηνύλ νύηε ζπγρένληαη κε ηελ πξνζέξκαλζε, νύηε
βέβαηα κε ηηο αζθήζεηο δύλακεο∙



Καιή εθκάζεζε θαη εθηέιεζε ησλ αζθήζεσλ πξηλ πξνζζέζνπκε θαη άιιεο∙



Η θηλεηηθόηεηα πνπ πεηπραίλνπκε δηαθέξεη από άηνκν ζε άηνκν θαη από κέξα
ζε κέξα. Οη δηαηάζεηο αθνξνύλ ηνλ θαζέλα καο μερσξηζηά θαη δελ πξέπεη λα
γίλνληαη ζπλαγσληζηηθά∙



Σε θάζε πξνπόλεζε πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη θαη δηαηάζεηο∙



Με ηηο δηαηάζεηο πξέπεη λα ληώζνπκε επράξηζηα θαη όρη λα πνλάκε
(Μαλδξνύθαο 1985).

5.1.3 Μέζνδνη εθηέιεζεο ησλ αζθήζεσλ δηάηαζεο.
Οη θύξηεο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύκε ζηηο δηαηάζεηο είλαη:
Η επαλαιακβαλόκελε δηάηαζε. Αμηνπνηεί ηελ ηδηόηεηα ηνπ κπ λα δηαηείλεηαη πην
πνιύ, κεηά από επαλαιακβαλόκελεο θαηά κηθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα . Σε απηή ηελ
πεξίπησζε εθηεινύκε ηηο πξώηεο επαλαιήςεηο κε κηθξό εύξνο θαη απμάλνπκε ην
πιάηνο ηεο δηάηαζεο ζηαδηαθά ώζηε λα πεηύρνπκε ην κέγηζην κεηά από 15-20
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θηλήζεηο. Τηο δηαηάζεηο απηέο ηηο θάλνπκε κόλνη καο ή κε ζπλαζθνύκελν.
Δπαλαιακβάλνπκε 3-4 θνξέο.
Η δηαξθήο δηάηαζε. Αμηνπνηεί ην γεγνλόο όηη ε απνηειεζκαηηθόηεηα κηαο δηάηαζεο
εμαξηάηαη θαη από ηε δηάξθεηά ηεο. Σε απηή ηελ πεξίπησζε δηαηείλνπκε ηνπο κύεο γηα
20-30 sec ζε ζηαζεξή ζέζε. Δπαλαιακβάλνπκε 5-6 θνξέο.
Η κέζνδνο ηεο πξνζύζπαζεο – δηάηαζεο (Hartmann, Tunnemann 1989).
Σε απηή ηελ πεξίπησζε αλαγθάδνπκε ην κπ πνπ ζα δηαηείλνπκε ζε κηα ηζνκεηξηθή
ζύζπαζε. Απηό απιά ζεκαίλεη όηη κε ηελ εθαξκνγή κηαο εμσηεξηθήο δύλακεο, ν κπο
ζπζπάηαη ρσξίο όκσο λα έρνπκε θίλεζε ζηελ άξζξσζε θαη απηό γηα 5-6 sec.
Αθνινπζεί ραιάξσζε γηα 2-5sec θαη δηάηαζε ρσξίο θίλεζε γηα 5-8 sec. Ο θύθινο
επαλαιακβάλεηαη 5 θνξέο γηα θάζε κπτθή νκάδα. Η ηερληθή απηή έρεη απνδεηρζεί
θαιύηεξε από ηεο άιιεο ηερληθέο ζηε βειηίσζε ηεο θηλεηηθόηεηαο (Μαλδξνύθαο
1985). Οη κπτθέο δηαηάζεηο γηα δηάθνξνπο ιόγνπο, είλαη θαιύηεξα λα γίλνληαη ζην
ηέινο ηεο πξνπόλεζεο (Κιεηζνύξαο 2007), αιιά πνηέ δελ πξέπεη λα ηηο παξαιείπνπκε
κεηά ην δέζηακα θαη πξηλ ηελ θύξηα πξνπόλεζε.
5.1.4 Μέηξεζε θαη αμηνιόγεζε ηεο επιπγηζίαο.
Η κέηξεζε θαη αμηνιόγεζε ηεο δηαηαηηθήο ηθαλόηεηαο γηα θάζε κπ ή κπτθή νκάδα,
δελ είλαη θαζόινπ εύθνιε, ζην ζύλνιό ηεο δηαδηθαζία. Γηα ην ιόγν απηό ζπλήζσο
αμηνινγνύκε ζπγθεθξηκέλεο κπτθέο νκάδεο. Μάιηζηα ζεσξώληαο ηδηαίηεξα θξίζηκε,
ηελ ηθαλόηεηα δηάηαζεο ησλ κπώλ πνπ βξίζθνληαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ κεξνύ,
ζπλήζσο ειέγρνπκε, κεηξάκε θαη αμηνινγνύκε απηή ηε κπτθή νκάδα.
Τν test πνπ ρξεζηκνπνηνύκε νλνκάδεηαη δίπισζε από ηελ εδξαία ζέζε θαη ηα
ζηνηρεία ηνπ είλαη ηα παξαθάησ:
Παξάγνληαο : Δπθακςία.
Γείθηεο ηεο ειαζηηθόηεηαο ησλ ξαρηαίσλ θαη πίζσ κεξηαίσλ κπώλ, επίζεο ε
θηλεηηθόηεηα ηεο ιεθάλεο.
Πεξηγξαθή: Γίπισζε κπξνζηά, από ηελ εδξαία ζέζε κε ηελησκέλα ηα γόλαηα.
Δμνπιηζκόο: Μηα μύιηλε θαηαζθεπή κε κήθνο βάζεο 35cm, πιάηνο 45cm, ύςνο 32cm
θαη κήθνο επηθάλεηαο 55cm.
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Έλαο ράξαθαο 30cm ζηελ επηθάλεηα ηεο μύιηλεο θαηαζθεπήο, ηνλ νπνίν ν
δνθηκαδόκελνο κεηαθηλεί κε ηα δάρηπιά ησλ ρεξηώλ ηνπ θαζώο δηπιώλεη πξνο ηα
εκπξόο.
Οδεγίεο πξνο ηνλ εμεηαδόκελν: Καζίζηε ζηελ εδξαία ζέζε, ηνπνζεηήζηε ηα πέικαηα
ησλ πνδηώλ ζηελ θάζεηε επηθάλεηα ηεο θαηαζθεπήο. Γηπιώζηε ηνλ θνξκό θαη θέξηε
ηα ρέξηα ζαο όζν πην κπξνζηά κπνξείηε ρσξίο λα ιπγίζεηε ηα γόλαηα. Παξακείλεηε
αθίλεηνο ζην αθξαίν ζεκείν γηα 2sec. Η δνθηκαζία επαλαιακβάλεηαη δπν θνξέο,
κεηξάεη ε θαιύηεξε επίδνζε.
Βαζκνιόγεζε: Τν απνηέιεζκα δίλεηαη από ηελ κέηξεζε ζε cm. Πξνζνρή όκσο, έλαο
εμεηαδόκελνο πνπ θηάλεη αθξηβώο σο ηα δάρηπιά ησλ πνδηώλ ηνπ, παίξλεη 15cm
θαη όρη 0cm, ελώ έλαο άιινο πνπ θηάλεη 15cm πέξα από ηα δάρηπια ησλ πνδηώλ
ηνπ παίξλεη 30cm, δειαδή 15+15= 30cm.
Αμηνιόγεζε ηεο επίδνζεο ζην test: Η αμηνιόγεζε ηνπ test πξνθύπηεη κε βάζε ηε
κέηξεζε, ηελ ειηθία θαη ην θύιν ηνπ εμεηαδόκελνπ ηηο ζρεηηθέο λόξκεο όπσο απηέο
πνπ δίλνληαη παξαθάησ θαη δεκηνπξγήζεθαλ κεηά ησλ έιεγρν ειιελόπνπισλ ειηθίαο
από 6- 18 εηώλ.

Παλειιήληεο λόξκεο αξζξηθήο ηθαλόηεηαο αγνξηώλ από 6-18 εηώλ. Η κέηξεζε γίλεηαη
κε ηελ θάκςε ηνπ θνξκνύ από εδξαία ζέζε ζε cm. Με βάζε ηελ επίδνζε, ην θύιν θαη
ηελ ειηθία γίλεηαη θαηάηαμε ζηελ αληίζηνηρε εθαηνζηηαία (%) θιίκαθα (Γεσξγηάδεο
1991, αλαθέξεηαη ζην Κιεηζνύξαο 1991).
Κιίκαθα
ΗΛΙΚΙΑ Δ ΔΣΗ
%
6
7
8
9
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27
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26
29
29
32
33
34
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24
27
28
31
32
31
80
23 23
23
23
23
24
23
23
25
27
29
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28
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28
29
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26
26
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20
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24
21
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16
16
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16
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22
20
35
16 16
15
15
14
15
14
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21
18
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15 16
14
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13
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14 14
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12
12
13
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20
13 13
13
12
12
12
11
11
15
12 12
12
12
11
11
10
9
10
11 11
11
10
10
10
8
7
5
9
8
10
7
7
4
5
4
Πίλαθαο 1. Παλειιήληεο λόξκεο επθακςίαο αγνξηώλ.
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Παλειιήληεο λόξκεο αξζξηθήο ηθαλόηεηαο θνξηηζηώλ από 6-18 εηώλ. Η κέηξεζε
γίλεηαη κε ηελ θάκςε ηνπ θνξκνύ από εδξαία ζέζε ζε cm. Με βάζε ηελ επίδνζε, ην
θύιν θαη ηελ ειηθία γίλεηαη θαηάηαμε ζηελ αληίζηνηρε εθαηνζηηαία (%) θιίκαθα
(Γεσξγηάδεο 1991, αλαθέξεηαη ζην Κιεηζνύξαο 1991).
Κιίκαθα
ΗΛΙΚΙΑ Δ ΔΣΗ
%
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
95
28 30
28 31 31 33 34 37 36 39 39 39 38
90
28 28
27 28 29 30 32 34 35 37 36 38 37
85
27 27
26 27 27 28 31 33 34 36 36 36 35
80
25 26
26 25 26 28 29 30 32 34 33 35 35
75
25 25
25 25 25 27 28 29 32 33 33 34 34
70
24 24
24 24 24 26 28 28 31 32 32 34 33
65
23 23
23 23 23 25 26 27 30 32 31 33 32
60
23 22
23 22 22 24 26 26 29 31 31 32 32
55
22 22
22 21 22 23 25 26 28 30 30 31 31
50
22 21
21 21 21 22 24 25 27 29 29 30 29
45
21 21
20 20 21 22 23 25 26 29 29 29 28
40
20 20
20 19 20 21 22 24 25 28 28 28 28
35
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19 18 19 20 21 23 23 26 27 27 27
30
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18 17 18 19 20 21 23 25 26 27 26
25
18 18
16 16 18 18 19 20 22 24 26 26 25
20
18 17
16 15 16 17 18 20 21 23 25 24 24
15
17 16
14 14 14 16 16 18 20 21 24 23 22
10
15 14
13 13 13 14 14 15 17 20 22 21 20
5
12 12
12 9
11 9
12 12 13 18 20 19 19
Πίλαθαο 2. Παλειιήληεο λόξκεο επθακςίαο θνξηηζηώλ.
Γξαζηεξηόηεηα 1/ Κεθάιαην 5
Γλσξίδνπκε όηη νη κπτθέο δηαηάζεηο πξέπεη λα απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο θάζε
αζιεηηθνύ πξνγξάκκαηνο. Υπάξρνπλ όκσο αζιήκαηα ή θπζηθέο δξαζηεξηόηεηεο
όπνπ νη κπτθέο δηαηάζεηο παίδνπλ θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ επίηεπμε ηνπ ηειηθνύ
απνηειέζκαηνο. Δπίζεο από άζιεκα ζε άζιεκα αιιάδνπλ νη κπτθέο νκάδεο πνπ
απαηηνύλ

κεγαιύηεξε ειαζηηθόηεηα. Αλαθέξαηε θάπνηα από ηα αζιήκαηα ή ηα

αγσλίζκαηα, πνπ θαηά ηε γλώκε ζαο ε απόδνζε ζε απηά, εμαξηάηαη ζε πνιύ κεγάιν
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βαζκό από ηελ ειαζηηθόηεηα. Δπίζεο δώζηε παξαδείγκαηα αζιεκάησλ πνπ απαηηνύλ
ηδηαίηεξε δηαηαηηθή ηθαλόηεηα ζε ζπγθεθξηκέλεο κπτθέο νκάδεο. Γώζηε ηελ απάληεζή
ζαο ζε 100-140 ιέμεηο. Τελ δηθή καο απάληεζε ζα ηε βξείηε ζην παξάξηεκα ηνπ
θεθαιαίνπ.
ΔΝΟΣΗΣΑ 5.2

ΑΡΥΔ ΣΗ ΑΚΗΗ
Τα εξεζίζκαηα ηεο άζθεζεο πξνθαινύλ ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό ηεο αλάινγεο
πξνζαξκνγέο. Η απνηειεζκαηηθόηεηα απηώλ ησλ εξεζηζκάησλ εμαξηάηαη από ην
βαζκό πνπ ν πξνγξακκαηηζκόο ηεο άζθεζεο, ζηεξίδεηαη ζηηο θπζηνινγηθέο αξρέο ηεο
πξνπόλεζεο πνπ είλαη:
1. Η αξρή ηεο εμεηδίθεπζεο∙
2. Η αξρή ηεο επηβάξπλζεο∙
3. Η αξρή ηεο αλαζηξνθήο.
5.2.1 Η Αξρή ηεο Δμεηδίθεπζεο
Με βάζε απηή ηελ αξρή ν αζθνύκελνο θαηά ηελ πξνπνλεηηθή δηαδηθαζία,
αλαπηύζζεη πξνζαξκνγέο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ απνδνηηθή εθηέιεζε ησλ θηλήζεσλ
πνπ ρξεζηκνπνηεί ζην αγώληζκά ηνπ. Οη ηθαλόηεηεο θαη δεμηόηεηεο απηέο δελ
κεηαθέξνληαη γηα ηελ εθηέιεζε άιισλ θηλήζεσλ (Κιεηζνύξαο 2007). Οη βηνινγηθέο
πξνζαξκνγέο ζε επίπεδν θπηηάξνπ αιιά θαη νξγαληθώλ ζπζηεκάησλ εμαξηώληαη από
ην είδνο ηεο πξνπόλεζεο (Γειαδάο, Τεξδήο, Κιεηζνύξαο 1997). Από ηα πξνεγνύκελα
ζπκπεξαίλνπκε όηη έλα απνδνηηθό πξνπνλεηηθό πξόγξακκα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη
ηηο θηλήζεηο θαη λα ελεξγνπνηεί ηηο κπτθέο νκάδεο, πνπ ζπκκεηέρνπλ θαηά ηελ
αγσληζηηθή πξνζπάζεηα. Η αξρή ηεο εμεηδίθεπζεο δελ αθνξά κόλν ηνπο κπο πνπ
ζπκκεηέρνπλ, αιιά θαη ηνλ κεραληζκό ή ηνπο κεραληζκνύο παξαγσγήο ελέξγεηαο
πνπ ελεξγνπνηνύληαη θαη πξνκεζεύνπλ ηελ απαηηνύκελε ελέξγεηα. Απηό πξαθηηθά
ζεκαίλεη όηη όηαλ ζέινπκε λα αλαπηύμνπκε ηελ ηθαλόηεηα ηεο ηαρύηεηαο γηα
ζπκκεηνρή ζην αγώληζκα γηα παξάδεηγκα ησλ 60m, ε αλάπηπμε ηεο αλαεξόβηαο
αγαιαθηηθήο ηθαλόηεηαο είλαη αλαγθαία, αιιά ηαπηόρξνλα θαη ηθαλή λα καο νδεγήζεη
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ζην απνηέιεζκα πνπ ζέινπκε. Αληίζεηα όηαλ αζρνινύκαζηε κε έλα άζιεκα όπσο ην
πνδόζθαηξν ηα πξάγκαηα είλαη πνιύ πην ζύλζεηα. Τν πνδόζθαηξν θαηά βάζε είλαη
έλα άζιεκα ζην νπνίν ππεξηεξεί ν αεξόβηνο κεραληζκόο παξαγσγήο ελέξγεηαο.
Παξάιιεια θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνύ αλαπηύζζνληαη πςειέο ηαρύηεηεο, νη
νπνίεο απαηηνύλ πςειή αλαεξόβηα αγαιαθηηθή ηθαλόηεηα, ελώ ππάξρνπλ πνιιέο
παξαηεηακέλεο

έληνλεο πξνζπάζεηεο, πνπ απαηηνύλ πςειή αλαεξόβηα γαιαθηηθή

ηθαλόηεηα. Κάζε ινηπόλ ελεξγεηαθό ζύζηεκα πξέπεη λα αλαπηύζζεηαη μερσξηζηά θαη
αλάινγα κε ην ξόιν κέζα ζην παηρλίδη, ηνπ θάζε παίρηε.

5.2.2 Η Αξρή ηεο Δπηβάξπλζεο
Σύκθσλα κε απηή ηελ αξρή γηα λα επηηύρνπκε πξνζαξκνγέο ζα πξέπεη λα
επηβαξύλνπκε ιεηηνπξγηθά ηνλ νξγαληζκό καο πέξα από ηα ζπλεζηζκέλα επίπεδα. Αλ
ε έληαζε ηεο πξνζπάζεηαο πνπ θαηαβάιινπκε παξακέλεη ζηαζεξή ζα πξνθιεζνύλ
πξνζαξκνγέο κέρξη έλα βαζκό. Γηα νπνηαδήπνηε παξαπάλσ βειηίσζε απαηηείηαη ε
αύμεζε ηεο έληαζεο ηνπ πξνπνλεηηθνύ καο πξνγξάκκαηνο. Απηό πξαθηηθά
πξνηείλεηαη λα ζπκβαίλεη πξώηα κε αύμεζε ηνπ ρξόλνπ άζθεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα κε
ηελ αύμεζε ηεο έληαζεο ησλ αζθήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύκε.
Παξάιιειε κε ηελ αξρή ηεο επηβάξπλζεο είλαη θαη ε έλλνηα ηεο πξννδεπηηθόηεηαο
βάζεη ηεο νπνίαο, ε

κεγηζηνπνίεζε ησλ πξνζαξκνγώλ έξρεηαη κε ηε ζηαδηαθή

αύμεζε ηεο έληαζεο ηεο πξνπόλεζεο. Πξαθηηθά απηό ζεκαίλεη πσο δελ πξέπεη λα
μεπεξλάκε ζε αύμεζε, ηνλ πξνπνλεηηθό όγθν πάλσ από 10% αλά εβδνκάδα
(Κιεηζνύξαο 2007).
5.2.3

Η Αξρή ηεο Αλαζηξνθήο

Οη πξνζαξκνγέο πνπ πεηπραίλεη ε πξνπνλεηηθή δηαδηθαζία δελ είλαη κόληκεο.
Γπζηπρώο αληηζηξέθνληαη κε ηελ

έιιεηςε άζθεζεο θαη εμαθαλίδνληαη κε ηελ

αθηλεζία. Γηαθνπή άζθεζεο γηα δπν εβδνκάδεο πξνθαιεί ζεκαληηθή κείσζε ησλ
πξνζαξκνγώλ. Γηαθνπή γηα έμη πεξίπνπ κήλεο νδεγεί ζε εμάιεηςή ηνπο (Saltin et al
1967, Henriksson et al 1977, Neuter 1989, Mujika et al 2001 αλαθέξεηαη ζην
Κιεηζνύξαο 2007). Παξόιν πνπ ε αλαζηξνθή ησλ πξνζαξκνγώλ είλαη νινθιεξσηηθή
γηα όζνπο ζηακαηνύλ πιήξσο λα γπκλάδνληαη, είλαη κεξηθή γηα όζνπο ζπλερίδνπλ κε
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κηθξόηεξε έληαζε θαη ζπρλόηεηα άζθεζεο. Γηα παξάδεηγκα εάλ απμήζνπκε ηελ
VO2max θαηά 20% κε θαζεκεξηλή πξνπόλεζε δπν κελώλ, κπνξνύκε λα ηε
δηαηεξήζνπκε ακείσηε κε ζπρλόηεηα πξνπόλεζεο ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα
(Brynteson et al 1973 αλαθέξεηαη ζην Κιεηζνύξαο 2007). Δίλαη όκσο ζεκαληηθό λα
γλσξίδνπκε όηη ν ρξόλνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα επαλαθηήζνπκε κηα πξνζαξκνγή,
είλαη κεγαιύηεξνο από ην ρξόλν πνπ απαηηήζεθε γηα ηε κείσζή ηεο.
Γξαζηεξηόηεηα 2/ Κεθάιαην 5
Έρνληαο θαηά λνπ ηηο αξρέο ηεο εμεηδίθεπζεο, ηεο επηβάξπλζεο, ηεο
πξννδεπηηθόηεηαο θαη ηεο αλαζηξνθήο, πνπ αθνξνύλ ζην ζρεδηαζκό ελόο
πξνπνλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο, ζπζρέηηζέ ηεο κε ηελ πξνζπάζεηα πνπ ζα θάλεηο γηα ηελ
εηζαγσγή ζνπ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε κέζσ ησλ παλειιαδηθώλ εμεηάζεσλ.
Αλάθεξε ηηο αλαινγίεο πνπ κπνξείο λα βξεηο θαη ηελ πηζαλή εθαξκνγή ησλ αξρώλ
απηώλ ζηελ πξνεηνηκαζία ζνπ. Γώζε ηελ απάληεζή ζνπ ζε πεξίπνπ 150-200
ιέμεηο. Τελ δηθή καο απάληεζε ζα ηε βξεηο ζην παξάξηεκα ηνπ θεθαιαίνπ.

ΔΝΟΣΗΣΑ 5.3

ΠΡΟΠΟΝΗΗ ΜΤΪΚΗ ΓΤΝΑΜΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ

Τηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο είραλ επηθξαηήζεη πνιιέο ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο ζε ζρέζε
κε ηε πξνπόλεζε ηεο κπτθήο ελδπλάκσζεο κε ηε ρξήζε εμσηεξηθώλ αληηζηάζεσλ. Η
επηθξαηνύζα άπνςε ππνζηήξηδε, πσο κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο κπνζθειεηηθήο
αλάπηπμεο ελόο εθήβνπ, πξέπεη λα απνθεύγνληαη αζθήζεηο κε βάξε. Οη ιαλζαζκέλεο
απηέο αληηιήςεηο ζηεξηδόηαλ ζηα παξαθάησ:


Η κπτθή δύλακε παηδηώλ ζηελ πξνεθεβηθή ειηθία δελ κπνξεί λα αλαπηπρζεί
δηόηη ηα αλδξνγόλα (νξκόλεο όπσο ε ηεζηνζηεξόλε), είλαη ζε ρακειά
επίπεδα. Δπνκέλσο δελ ππάξρεη ιόγνο γηα πξνπόλεζε κε εμσηεξηθέο
αληηζηάζεηο αθνύ δελ ππάξρεη επηζπκεηό απνηέιεζκα ∙



Η θηλεηηθή απόδνζε δελ απμάλεηαη κε ηελ αύμεζε ηεο κπτθήο δύλακεο ∙

90


Η πξνπόλεζε κε βάξε έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο επιπγηζίαο θαη
ηελ αύμεζε ηνπ θηλδύλνπ γηα κπνζθειεηηθέο θαθώζεηο∙



Η πξνπόλεζε κε βάξε δελ επηηξέπεη ηελ νκαιή αλάπηπμε ηνπ κπνζθειεηηθνύ
ζπζηήκαηνο εμ αηηίαο ησλ βιαβώλ πνπ πξνθαιεί ζηηο επηθύζεηο ησλ νζηώλ ∙
(Κιεηζνύξαο 2007).



Δπίζεο ε αύμεζε ηνπ κπτθνύ ηόλνπ πνπ πξνθαιείηαη από ηελ πξνπόλεζε
βάξε έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ παξεκπόδηζε ηεο θπζηνινγηθήο αλάπηπμεο.

Σε αληίζεζε κε ηηο παξαπάλσ αληηιήςεηο πνιιέο έξεπλεο έρνπλ δείμεη όηη κε ηελ
ζσζηά ζρεδηαζκέλε πξνπόλεζε κε βάξε ζε παηδηά θαη ε κπτθή δύλακε απμάλεηαη θαη
δελ πξνθαινύληαη αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηα νζηά. Αθόκα ε θαηάιιειε πξνπόλεζε
κε βάξε πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζσκαηηθήο αλάπηπμεο,

απμάλεη ηελ νζηηθή

ππθλόηεηα πνπ απνηειεί ην ζεκαληηθόηεξν παξάγνληα γηα ηελ πξόιεςε ηεο
νζηενπόξσζεο θαηά ηελ ελήιηθε δσή (Dalton 1992, Blinkie 1993, Payne et al 1997,
Khan et al 2000, Fleck et al 2004 αλαθέξεηαη ζην Κιεηζνύξαο 2007).
Η πξνπόλεζε δύλακεο νδεγεί ζε θάζε ειηθία ζε νινθιήξσζε ηεο ηθαλόηεηαο
απόδνζεο ηνπ λεπξνκπτθνύ ζπζηήκαηνο, αθόκα θαη αλ απηή ε απνηειεζκαηηθόηεηα
δελ είλαη ίδηα γηα θάζε ειηθία (Hartmann, Tunnemann 1989).

5.3.1 Καλόλεο ηεο πξνπόλεζεο κε βάξε γηα παηδηά.
Αθνινπζώληαο έλα πξνπνλεηηθό πξόγξακκα κε βάξε ζα πξέπεη θαλείο λα έρεη ππόςε
ηνπ ηα παξαθάησ:


Ιαηξηθή εμέηαζε πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ∙



Σρεδηαζκό ηνπ πξνγξάκκαηνο από θαηαξηηζκέλν γπκλαζηή, γλώζηε ησλ
ηδηαηηεξνηήησλ ηεο πξνεθεβίαο ∙



Τν πξόγξακκα λα ζηνρεύεη θπξίσο ζηε βειηίσζε ησλ θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ
θαη όρη ζηελ εκθάληζε ελόο έληνλα γπκλαζκέλνπ ζώκαηνο ∙



Οη αζθήζεηο λα γίλνληαη ζε όιν ην εύξνο ηεο θίλεζεο ∙



Να κελ γίλνληαη κέγηζηεο πξνζπάζεηεο θαη λα κε δίλεηαη αγσληζηηθόο
ραξαθηήξαο ζηελ πξνπνλεηηθή δηαδηθαζία ∙



Τα κεραλήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη λα είλαη θαηάιιεια γηα παηδηά∙



Να ππάξρεη ζπλερήο επίβιεςε γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα ησλ παηδηώλ ∙
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Να δίλεηαη έκθαζε ζηελ ελδπλάκσζε ησλ θνηιηαθώλ θαη ησλ ξαρηαίσλ ∙



Να απνθεύγνληαη βαζεηά θαζίζκαηα θαη ηα άικαηα βάζνπο ∙



Τν πξόγξακκα λα δνκείηαη ζηε ινγηθή ηεο πνιύπιεπξεο βαζηθήο ηθαλόηεηαο
δύλακεο.

5.3.2 Πξνηεηλόκελν πξόγξακκα
Με ρξήζε αληηζηάζεσλ κπνξείηε λα πξνπνλείζηε 2-3 θνξέο ηελ εβδνκάδα γηα 20-30
ιεπηά. Σσζηό είλαη ε επόκελε πξνπόλεζε λα γίλεηαη αθνύ πξνεγεζεί κέξα
απνθαηάζηαζεο. Πξώηα λα καζαίλεηε πνιύ θαιά ηελ ηερληθή εθηέιεζεο κηαο
άζθεζεο. Να έρεηε ζαλ θαλόλα όηη νη αληηζηάζεηο πξέπεη λα επηηξέπνπλ έμη
ηνπιάρηζηνλ επαλαιήςεηο. Έμη έσο δεθαπέληε επαλαιήςεηο είλαη κηα ζεηξά θαη
πξέπεη λα επαλαιακβάλεηε 1-3 ζεηξέο γηα θάζε άζθεζε. Μεηά από επηηπρή εθηέιεζε
15 επαλαιήςεσλ κπνξείηε λα απμάλεηε ηελ αληίζηαζε από 0,5-1,4kg.
εκείσζε: Σπρλά ππνζηεξίδεηαη θαη θπξίσο κέζα από ζρεηηθά δηαθεκηζηηθά spots,
όηη κπνξεί θαλείο λα απνδνκήζεη ην ιίπνο ηεο θνηιηάο ή ην ιίπνο γύξσ από ηνπο
κεξνύο κε πξνπόλεζε θνηιηαθώλ ή κε εμεηδηθεπκέλν πξόγξακκα ελδπλάκσζεο ησλ
πνδηώλ. Απηό δελ είλαη ζσζηό. Η απνδόκεζε ησλ ιηπώλ επηηπγράλεηαη νκνηόκνξθα
ζε όιν ην ζώκα θαη όρη ηνπηθά ζηηο κπτθέο νκάδεο ηηο νπνίεο ελεξγνπνηνύκε
(Hartmann, Tunnemann 1989). Έλα νινθιεξσκέλν πξόγξακκα αεξόβηαο άζθεζεο
θαη κπτθήο ελδπλάκσζεο είλαη θαηά ηε γλώκε καο ην θαηαιιειόηεξν θαη γηα ηελ
βειηίσζε ηεο εκθάληζεο ηνπ ζώκαηνο.
Γξαζηεξηόηεηα 3/ Κεθάιαην 5
Ξαλαδείηε ην πξνηεηλόκελν πξόγξακκα πνπ ζαο δόζεθε γηα άζθεζε κε βάξε, ζηελ
ππνελόηεηα 5.3.2. Υπνζέζηε όηη κπνξνύκε λα επαλαιάβνπκε ηελ έθηαζε ηεο θλήκεο
(ελδπλάκσζε ηεηξαθεθάινπ) έμη θνξέο όηαλ ε αληίζηαζε είλαη 30kgr θαη δεθαπέληε
θνξέο όηαλ ε αληίζηαζε είλαη 15 kgr. Γώζηε κέζα ζην εκεξήζην πξόγξακκα
ελδπλάκσζεο γηα απηό ην ζπγθεθξηκέλν κπ, αξηζκό ζεηξώλ, αξηζκό επαλαιήςεσλ ζε
θάζε ζεηξά θαη ηελ αληίζηαζε ζε kgr ζε θάζε πεξίπησζε. Τε δηθή καο απάληεζε ζα
ηε βξείηε ζην παξάξηεκα ηνπ θεθαιαίνπ.
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ΔΝΟΣΗΣΑ 5.4
ΝΣΟΠΑΡΙΜΑ – ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΑΠΟΓΟΗ – ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗΝ ΤΓΔΙΑ
Τν Ιαηξηθό Σπκβνύιην ηεο Γηεζλνύο Οιπκπηαθήο Δπηηξνπήο νξίδεη όηη «Νηοπάπιζμα
είναι η σοπήγηζη ή η σπήζη οποιαζδήποηε οςζίαρ ξένηρ ππορ ηο ζώμα ηος αθληηή
ή οποιαζδήποηε θςζιολογικήρ οςζίαρ πος έσει ληθθεί ζε μη κανονική ποζόηηηα, με
μοναδικό ζηόσο ηη βεληίωζη, με ηπόπο ηεσνικό και άδικο, ηηρ απόδοζήρ ηος ζηον
αγώνα».
Μπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε ζε ηξεηο θαηεγνξίεο ηηο κεζόδνπο ληνπαξίζκαηνο ησλ
αζιεηώλ αιιά θαη γεληθόηεξα ησλ αζθνπκέλσλ.
1. Νηνπάξηζκα ηνπ αίκαηνο∙
2. Φνξήγεζε Γηεγεξηηθώλ Οπζηώλ ηνπ Κεληξηθνύ Νεπξηθνύ Σπζηήκαηνο∙
3. Φνξήγεζε αλαβνιηθώλ.
5.4.1 ΝΣΟΠΑΡΙΜΑ ΣΟΤ ΑΙΜΑΣΟ
Τν ληνπάξηζκα ηνπ αίκαηνο γίλεηαη ή κε κεηάγγηζε αίκαηνο ή κε ηε ρνξήγεζε
εξπζξνπνηεηίλεο.
Σηελ πξώηε πεξίπησζε κεηαγγίδεηαη εκπινπηηζκέλν κε εξπζξνθύηηαξα αίκα. Με
απηό ηνλ ηξόπν απμάλεηαη ε ηθαλόηεηα ηνπ αίκαηνο ζην λα δεζκεύεη θαη λα κεηαθέξεη
νμπγόλν ζηνπο ηζηνύο.
Σηε δεύηεξε πεξίπησζε ρνξεγείηαη ζηνπο αζιεηέο εξπζξνπνηεηίλε. Η εξπζξνπνηεηίλε
παξάγεηαη ζηα λεθξηθά θαη ζηα επαηηθά θύηηαξα θαη ε δξάζε ηεο εληνπίδεηαη ζην
κπειό ησλ νζηώλ όπνπ ζπλεηζθέξεη ζηνλ πνιιαπιαζηαζκό ησλ εξπζξνθπηηάξσλ. Η
εμσγελήο ρνξήγεζε ηεο εξπζξνπνηεηίλεο απμάλεη ηε ζπγθέληξσζε ηεο αηκνζθαηξίλεο
ζην αίκα θαη ζαλ απνηέιεζκα απηνύ ηελ πεξηεθηηθόηεηα ηνπ αξηεξηαθνύ αίκαηνο ζε
νμπγόλν.
5.4.1.1

Δπηπηώζεηο ζηελ Τγεία

Καηά ηηο κεηαγγίζεηο αίκαηνο ππάξρεη ζνβαξόο θίλδπλνο αιιεξγηθώλ αληηδξάζεσλ
αιιά θαη πηζαλώλ κνιύλζεσλ. Η αλύςσζε ηνπ αηκαηνθξίηε ζε επίπεδα (~ 60%) πνπ
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πξνθαινύλ νη ζρεηηθέο κεηαγγίζεηο κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζε ζξόκβσζε ησλ
αγγείσλ θαξδηαθή αλεπάξθεηα θαη ζάλαην (Κιεηζνύξαο 2007). Παξόκνηεο επηπηώζεηο
ζηελ πγεία πξνθαιεί θαη ε ρνξήγεζε ηεο εξπζξνπνηεηίλεο ε νπνία απμάλεη ηε
ζπζηνιηθή πίεζε ηνπ αίκαηνο θαηά ηε κπτθή πξνζπάζεηα κε απνηέιεζκα λα
επηβαξύλεηαη δπζβάζηαθηα ν νξγαληζκόο θαη ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο λα ππνθύπηεη
(Bergstrom 1993 αλαθέξεηαη ζην Κιεηζνύξαο 2007).
5.4.2 ΓΙΔΓΔΡΣΙΚΔ ΟΤΙΔ ΣΟΤ Κ.Ν..
Οπζίεο δηεγεξηηθέο ηνπ Κεληξηθνύ Νεπξηθνύ Σπζηήκαηνο είλαη ε ακθεηακίλε, ε
θνθαΐλε, ε εθεδξίλε θαη ιακβάλνληαη ιίγν πξηλ ηνλ αγώλα κε ζθνπό ηελ κέγηζηε
αζιεηηθή απόδνζε.

Λεηηνπξγνύλ δηεγείξνληαο ην Κ.Ν.Σ. πξνθαινύλ επθνξία,

κεηώλνπλ ην αίζζεκα ηεο θόπσζεο θαη απμάλνπλ ηελ απηνπεπνίζεζε. Πξνθαινύλ
επίζεο ηελ αύμεζε ησλ νξκνλώλ ζην αίκα, κε ζπλέπεηα ηελ αύμεζε ηεο θαξδηαθήο
ζπρλόηεηαο θαη ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο, εηνηκάδνληαο έηζη ηνλ νξγαληζκό γηα κπτθή
δξάζε θαη πςειή απόδνζε.
5.4.2.1 Δπηπηώζεηο ζηελ Τγεία
Η ακθεηακίλε όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα κεγάια δηαζηήκαηα πξνθαιεί εζηζκό θαη
ζνβαξέο βιάβεο όπσο θαξδηαγγεηαθέο δηαηαξαρέο. Σε αζιεηέο ιόγσ ζπγθνπήο ηεο
θαξδηάο θαη θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο έρεη πξνθαιέζεη κέρξη θαη ζάλαην (Karch 2002
αλαθέξεηαη ζην Κιεηζνύξαο 2007).
Η θνθαΐλε νδεγεί ζε παζνινγηθό εζηζκό. Οη ρξήζηεο θνθαΐλεο παξνπζηάδνπλ άγρνο,
επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ παξαλντθή ςύρσζε. Βιάπηεη δε,
ην θαξδηαγγεηαθό ζύζηεκα έηζη πνπ ζηελ έληνλε πξνζπάζεηα νη ρξήζηεο κπνξεί λα
θαηαιήμνπλ ζε θαξδηαθή πξνζβνιή θαη ζάλαην (Cantwell et al 1986, Das 1993,
Conlee 2002, αλαθέξεηαη ζην Κιεηζνύξαο 2007).
Η εθεδξίλε απμάλεη ηελ αξηεξηαθή πίεζε θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαξδηαγγεηαθέο
δηαηαξαρέο.
Δλώ κεγάιεο δόζεηο επηλεθξίλεο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ,
εγθεθαιηθά επεηζόδηα, ςύρσζε αθόκα θαη ζάλαην (Rawson et al 2002, αλαθέξεηαη
ζην Κιεηζνύξαο 2007).
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5.4.3 ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ
Λέγνληαο αλαβνιηθά ελλννύκε όινπο εθείλνπο ηνπο νξκνληθνύο παξάγνληεο πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε βειηίσζε ηεο αζιεηηθήο απόδνζεο. Δίλαη θπξίσο ηα
αλαβνιηθά αλδξνγόλα ζηεξνεηδή θαη ε αλζξώπηλε απμεηηθή νξκόλε.

5.4.3.1 Δπηπηώζεηο ζηελ Τγεία
Οη ζπλέπεηεο απηώλ ησλ νπζηώλ ζηελ πγεία ησλ ρξεζηώλ είλαη θαηαζηξνθηθέο θαη ζε
κεξηθέο πεξηπηώζεηο θαη ζαλαηεθόξεο (Kutscher et al 2002 αλαθέξεηαη ζην
Κιεηζνύξαο 2007). Η ρνξήγεζε απηώλ ησλ νπζηώλ ζε πεηξακαηόδσα έρεη ζαλ
απνηέιεζκα ηε ζπληόκεπζε ηεο δσήο ηνπο (Bronson et al 1997 αλαθέξεηαη ζην
Κιεηζνύξαο 2007). Οη θνληθέο επηδξάζεηο ζε ρξήζηεο απηώλ ησλ νπζηώλ αλακέλεηαη
λα εκθαληζηνύλ κεηά από 2-3 δεθαεηίεο. Δπηδεκηνινγηθέο κειέηεο έρνπλ επίζεο δείμεη
όηη ε ρξήζε αλαβνιηθώλ πξνδηαζέηεη ζε ζηεθαληαία λόζν αθνύ κεηώλεη ηελ θαιή
ρνιεζηεξόιε (HDL) θαη απμάλεη ηελ αξηεξηαθή πίεζε (Cohen et al 1996 αλαθέξεηαη
ζην Κιεηζνύξαο 2007).
Σεκείσζε: Πεξηζζόηεξα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο αλαβνιηθέο νπζίεο αιιά θαη ην
δηεζλέο ζύζηεκα θαηά ηεο θαξκαθνδηέγεξζεο, κπνξείηε λα βξείηε ζηελ παξαθάησ
ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηεο Wada, ε νπνία είλαη ε παγθόζκηα νξγάλσζε
αληηκεηώπηζεο ησλ αλαβνιηθώλ θαη ιεηηνπξγεί ππό ηελ αηγίδα ηεο Γηεζλνύο
Οιπκπηαθήο Δπηηξνπήο.
Η ζειίδα παξέρεηαη θαη ζηελ Διιεληθή γιώζζα: http://www.wada-ama.org/
Γξαζηεξηόηεηα 4/ θεθάιαην 5
Ωο δξαζηεξηόηεηα ζε απηή ηελ ελόηεηα ηνπ θεθαιαίνπ ζα ζαο δνζεί έλα αξρείν κε
ηελ νλνκαζία ¨ Doping quiz Greek. pdf ¨. Δίλαη κηα ζεηξά εξσηήζεσλ θαη
απαληήζεσλ ζρεηηθά κε ην Doping κέζα από ηηο νπνίεο ζα πάξεηε πνιιέο
πιεξνθνξίεο όρη κόλν γηα ηηο απαγνξεπκέλεο νπζίεο αιιά θαη γηα ην ζύλνιν ηεο
δηαδηθαζίαο ειέγρνπ.
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ΔΝΟΣΗΣΑ 5.5
ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΗΝ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΑΠΟΓΟΗ
Οη βιαβεξέο ζπλέπεηεο ηνπ θαπλίζκαηνο γηα ηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό είλαη
ηεξάζηηεο θαη ιίγν πνιύ γλσζηέο. Άιισζηε θαλείο πιένλ δελ ακθηβάιεη γηα ηελ
άκεζε ζύλδεζε ηνπ θαπλίζκαηνο κε κηα ζεηξά από κνξθέο θαξθίλνπ. Δπίζεο ην
θάπληζκα απνηειεί κείδνλα παξάγνληα θηλδύλνπ γηα έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ θαη
αηθλίδην ζάλαην (Τζακαλδνπξάθε & άιινη 2000).
Δθηόο όισλ ησλ άιισλ ζπλεπεηώλ ε βιαπηηθή επίδξαζε ηνπ θαπλίζκαηνο θαη ζηε
ζσκαηηθή απόδνζε είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη θπξίσο ιόγσ ηεο Νηθνηίλεο, ηεο
Πίζζαο θαη ηνπ παξαγόκελνπ Μνλνμεηδίνπ ηνπ Άλζξαθα.
5.5.1

Νηθνηίλε

Η Νηθνηίλε πξνθαιεί αγγεηνζπζηνιή θαη κείσζε ηεο αηκάησζεο ησλ κπώλ. Απμάλεη
ηελ θαξδηαθή ζπρλόηεηα θαη ηελ αξηεξηαθή πίεζε επηβαξύλνληαο ηελ θαξδηά θαη
κεηώλνληαο ηε ζσκαηηθή απόδνζε (Rowell 1993, Omnik 1996, αλαθέξεηαη ζην
Κιεηζνύξαο 2007). Η Νηθνηίλε δπζθνιεύεη ηελ απνθαηάζηαζε κεηά από κπτθό
ηξαπκαηηζκό, γηαηί πξνθαιεί έληνλε αγγεηνζπζηνιή θαη κεηώλεη ηελ αηκάησζε ησλ
ηζηώλ (Silverstein 1992, αλαθέξεηαη ζην Κιεηζνύξαο 2007). Σε πεηξακαηόδσα ε
ληθνηίλε

αλαζηέιιεη

ηνλ

ζρεκαηηζκό

λέσλ

αηκνθόξσλ

αγγείσλ

ζηνπο

ηξαπκαηηζκέλνπο ηζηνύο θαη θαζπζηεξεί ηελ απνθαηάζηαζε (Daftari et al 1994,
Haverstock at al 1998 αλαθέξεηαη ζην Κιεηζνύξαο 2007).
5.5.2 Πίζζα
Πξνθαιεί νίδεκα ζην βιελλνγόλν πκέλα ησλ αεξαγσγώλ θαη έηζη δπζρεξαίλεη ηελ
αληαιιαγή ησλ αεξίσλ. Η αληίζηαζε ησλ αεξαγσγώλ ηξηπιαζηάδεηαη ζηνπο
θαπληζηέο θαη ελώ ζε ήπηεο ζσκαηηθέο πξνζπάζεηεο δελ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ
απόδνζε, ζηηο έληνλεο πξνζπάζεηεο γίλεηαη ηδηαίηεξα επηδήκηα (Κιεηζνύξαο 2007).
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5.5.3 Μνλνμείδην ηνπ Άλζξαθα
Με ην θάπληζκα απμάλεηαη ην κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα ζην αίκα θαη απηό κεηώλεη ην
παξερόκελν πξνο ηνπο ηζηνύο νμπγόλν γηα δπν ιόγνπο:
1. Τν κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα ζπλδέεηαη κε ηελ αηκνζθαηξίλε

δεκηνπξγώληαο

αλζξαθπιαηκνζθαηξίλε ιόγσ ηεο ζηελήο ρεκηθήο ζπγγέλεηαο κε απηή, έηζη ην
νμπγόλν δελ βξίζθεη ην θπζηθό ηνπ κεηαθνξέα πξνο ηνπο ηζηνύο δηαζέζηκν θαη
νπζηαζηηθά εθηνπίδεηαη. Απνηέιεζκα απηνύ ε κείσζε ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ζε
νμπγόλν ηνπ αξηεξηαθνύ αίκαηνο θαη ε κείσζε ηνπ νμπγόλνπ πνπ θηάλεη ζηνπο
ηζηνύο.
2. Τν κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα ηξνπνπνηεί, ην κόξην ηεο αηκνζθαηξίλεο θαη απηό έρεη
ζα ζπλέπεηα λα απνδεζκεύεηαη αθόκα ιηγόηεξν νμπγόλν, από ηελ αηκνζθαηξίλε ζηνπο
ηζηνύο.

ύλνςε
Οη κπτθέο δηαηάζεηο απνηεινύλ ηηο αζθήζεηο πνπ βειηηώλνπλ ηε θπζηθή
ηθαλόηεηα ηεο ειαζηηθόηεηαο, ε νπνία ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ πγεία θαη κε ηελ
αζιεηηθή απόδνζε. Πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπλνδεύνπλ θάζε πξόγξακκα
άζθεζεο. Πξέπεη λα εθηεινύληαη πάληα κεηά ην δέζηακα αιιά θαη ζην ηέινο
θάζε εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο. Ο πξνγξακκαηηζκόο ηεο άζθεζεο πξέπεη λα
αθνινπζεί ηελ αξρή ηεο εμεηδίθεπζεο, ηεο επηβάξπλζεο, ηεο πξννδεπηηθόηεηαο
θαη ηεο αλαζηξνθήο. Σν ληόπηλγθ απνηειεί κηα κάζηηγα γηα ην ζύγρξνλν
αζιεηηζκό. Καηαζηξαηεγεί όινπο ηνπο θαλόλεο ηνπ έληηκνπ θαη δίθαηνπ αγώλα,
ελώ βάδεη ζε ηεξάζηην θίλδπλν ηελ πγεία θαη ηε δσή ησλ αζιεηώλ. Σν θάπληζκα
πέξα από ηηο θαηαζηξεπηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ πγεία κεηώλεη ζεκαληηθά θαη ηελ
αζιεηηθή απόδνζε,

ζε βαζκό πνπ ε

θπζηθή άζθεζε θαη ην θάπληζκα λα

απνηεινύλ δπν απόιπηα αζύκβαηεο κεηαμύ ηνπο έλλνηεο.
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Με ηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο ηνπ θεθαιαίνπ, επηζηξέςηε ζηα
Πξνζδνθώκελα Απνηειέζκαηα θαη ειέγμηε αλ έρεηε θαηαλνήζεη όζα
αλαθέξνληαη ζε απηά.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
Απαληήζεηο ζε Γξαζηεξηόηεηεο
Γξαζηεξηόηεηα1.
Οη κπτθέο δηαηάζεηο πξνάγνπλ ηελ ηθαλόηεηα ηεο επιπγηζίαο. Η επιπγηζία απνηειεί
έλαλ παξάγνληα πνπ επεξεάδεη θαη ηελ πγεία αιιά θαη ηελ αζιεηηθή απόδνζε. Δίλαη
όκσο γεγνλόο όηη ζε θάπνηα αζιήκαηα ν ξόινο ηεο επιπγηζίαο είλαη ηδηαίηεξα
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θαζνξηζηηθόο γηα ην αζιεηηθό απνηέιεζκα. Φαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ηέηνησλ
αζιεκάησλ είλαη ε ξπζκηθή θαη ε ελόξγαλε γπκλαζηηθή. Δπίζεο ζεκαληηθόηαην ξόιν
παίδεη ε επιπγηζία θαη ζην άζιεκα ησλ θαηαδύζεσλ. Σηα ηξία πξνεγνύκελα
παξαδείγκαηα απαηηείηαη πςειή δηαηαηηθή ηθαλόηεηα ζην ζύλνιν ζρεδόλ ησλ κπτθώλ
νκάδσλ ηνπ ζώκαηνο. Άιια αζιήκαηα απαηηνύλ εμεηδηθεπκέλε δηαηαηηθή ηθαλόηεηα
ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο κπώλ. Παξάδεηγκα ην πνδόζθαηξν πνπ απαηηεί πνιύ θαιή
ηθαλόηεηα δηάηαζεο ζε όινπο ηνπο κπο ησλ πνδηώλ, ηεο ιεθάλεο θαη όρη ζηνπο κπο
ησλ ρεξηώλ. Αληίζηνηρα έλαο αζιεηήο ηνπ πόιν έρεη κεγαιύηεξε αλάγθε δηάηαζεο
ησλ κπώλ ηεο σκηθήο δώλεο θαη ησλ ρεξηώλ από όηη ζηνπο κύεο ησλ πνδηώλ.

Γξαζηεξηόηεηα 2.
Με βάζε

ηελ αξρή ηεο εμεηδίθεπζεο, ν αζθνύκελνο θαηά ηελ πξνπνλεηηθή

δηαδηθαζία, αλαπηύζζεη πξνζαξκνγέο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ απνδνηηθή εθηέιεζε ησλ
θηλήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ζην αγώληζκά ηνπ. Η αξρή ηεο επηβάξπλζεο
ζπλδπαζκέλε κε απηή ηεο πξννδεπηηθόηεηαο, καο ιέεη πσο γηα λα επηηύρνπκε
πξνζαξκνγέο ζα πξέπεη λα επηβαξύλνπκε ιεηηνπξγηθά ηνλ νξγαληζκό καο, πέξα από
ηα ζπλεζηζκέλα επίπεδα θαη απηό λα γίλεηαη βήκα-βήκα. Η αξρή ηεο αλαζηξνθήο
νπζηαζηηθά ιέεη πσο ρξεηαδόκαζηε πνιύ πεξηζζόηεξν ρξόλν γηα λα θαιύςνπκε ην
έδαθνο πνπ ράζακε εμ αηηίαο ηεο απνρήο καο από ηελ άζθεζε. Η πξνζπάζεηά καο γηα
ηελ εηζαγσγή ζηα Α.Δ.Ι. όπσο θαη θάζε αλάινγε πξνζπάζεηα, ζα πξέπεη λα αθνινπζεί
απηέο ηηο αξρέο αλ ζέιεη λα είλαη επηηπρήο. Δμεηδηθεύνπκε ην δηάβαζκα ζηνλ ηνκέα
ησλ καζεκάησλ πνπ καο ελδηαθέξνπλ. Ξνδεύνπκε ρξόλν πέξα από ηα ζπλεζηζκέλα
όξηα απμάλνληαο πξννδεπηηθά ηελ πξνζπάζεηα όζν πιεζηάδνπκε ζηνλ ηειηθό ζηόρν,
γηα λα απνθύγνπκε ηελ ελδηάκεζε εμάληιεζε. Τέινο δελ αθήλνπκε θαλέλα θελό νύηε
ελδηάκεζν αλεθκεηάιιεπην ρξόλν γηαηί κε βάζε ηελ αξρή ηεο αληηζηξνθήο ζα
ρξεηαζηνύκε πνιύ πεξηζζόηεξν ρξόλν γηα λα θαιύςνπκε ηηο ειιείςεηο πνπ ζα
πξνθύςνπλ.
Γξαζηεξηόηεηα 3.
Γηα λα θηηάμσ ηηο ζεηξέο ησλ αζθήζεσλ γηα ηελ ελδπλάκσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κπ
ζε έλα εκεξήζην πξόγξακκα μεθηλάσ από ηα δεδνκέλα πνπ έρσ:
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Μπνξώ κε επηβάξπλζε 30krg λα επαλαιάβσ ηελ άζθεζε 6 θνξέο θαη κε επηβάξπλζε
15kgr δεθαπέληε θνξέο. Πξέπεη λα θηλεζώ ζε απηά ηα όξηα επαλαιήςεσλ
απμνκεηώλνληαο ηελ επηβάξπλζε. Αο δνύκε έλα πξώην πξόγξακκα ηξηώλ ζεηξώλ
αζθήζεσλ ηνπ ηεηξαθεθάινπ:
1ε Σεηξά: 15 επαλαιήςεηο κε επηβάξπλζε 15krg.
2ε Σεηξά: 13 επαλαιήςεηο κε επηβάξπλζε 18kgr.
3ε Σεηξά: 10 επαλαιήςεηο κε επηβάξπλζε 23kgr
Μηα άιιε πξόηαζε κπνξεί λα είλαη:
1ε Σεηξά: 10 επαλαιήςεηο κε επηβάξπλζε 23kgr.
2ε Σεηξά: 8 επαλαιήςεηο κε επηβάξπλζε 27kgr.
3ε Σεηξά: 6 επαλαιήςεηο κε επηβάξπλζε 30kgr.
Σεκείσζε: Όζν απμάλνληαη νη επαλαιήςεηο κεηώλεηαη ζηαδηαθά ε επηβάξπλζε. Ο
αθξηβήο αξηζκόο θηιώλ θαζνξίδεηαη θαη από ηελ θιίκαθα ηνπ κεραλήκαηνο πνπ
ρξεζηκνπνηνύκε ζην γπκλαζηήξην. Παηδηά θαη έθεβνη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύλ
κεράλεκα πνπ απμάλεη ηελ επηβάξπλζε αλά 1-2 kgr.

