
 



Οι αρχές προπόνησης είναι 
επιστημονικοί κανόνες που καθοδηγούν 
το σχεδιασμό και την Εφαρμογή της 
προπονητικής διαδικασίας 



Υπερσυμψηφισμός 
Αποτελεσματική 

επιβάρυνση 

Προοδευτική 
αύξηση της 

επιβάρυνσης 

Επιβάρυνση και 
ανάληψη 

Μακροχρόνιος 
προγραμματισμός 



Αρχή του αποτελεσματικού ερεθίσματος 

Βαθμίδες Επιβάρυνσης 



Αρχή της επιβάρυνσης και αποκατάστασης 

Συνολική 
επιβάρυνση στην 

ΠΜ 

• Προπονητική κατάσταση 
• Προπονητική ηλικία 

διατροφή 

• Ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες 
• Άθλημα 

Επίπεδο Υγείας •Μορφές Αποκατάστασης 





Αρχή της περιοδικότητας και κυκλικότητας 

Φάσεις ανάπτυξης της αθλητικής φόρμας σε ομαδικά αθλήματα 



Κλασικά μοντέλα 

Προοδευτική αύξηση της επιβάρυνσης 



Κλασικά Μοντέλα 
•Matwejew 
•Tschiene 
•Werchoshaskij Μοντέλα Αγωνιστικών 

επιβαρύνσεων 
•Bondarcuk 
•Αμπατζιεφ 



Κλασικά Μοντέλα 



Κλασικά Μοντέλα 



Κλασικά Μοντέλα 



Κλασικά Μοντέλα 



Κλασικά Μοντέλα 

Ατομικά και ομαδικά 







Περίοδος Προετοιμασίας στην καλαθοσφαίριση 



Κλασικά Μοντέλα 













Μοντέλο Αγωνιστικών επιβαρύνσεων 
 
60μ: μόνο 60άρια 
100μ: μόνο 100άρια 
Τριπλούν: μόνο άλματα με πλήρη φορά 
Οι εντάσεις είναι μέγιστες ή υπομέγιστες 
Δεν υπάρχει διαχωρισμός παραγόντων απόδοσης, τεχνική 
,δύναμη,ταχύτητα 
Η ποσότητα της προπόνησης έχει διακυμάνσεις μέχρι 30% 
στο ΜΑΚ 
 



15 Ημέρες εισαγωγικό μεσόκυκλο με ένταση 60-80% 

15 ημέρες      7 ημέρες     17ημέρες      10ημέρες    17 ημέρες   17ημέρες 

 

 

 

 

Προπό
νηση 

Τεστ 
Προπό 
νηση 

τεστ 
Προπό 
νηση 

αγώνες 

Δομή μακρόκυκλου Αγωνιστικών επιβαρύνσεων 



Μοντέλο Αγωνιστικών επιβαρύνσεων 



Μπλοκ! 



Επαγγελματικό Μπάσκετ 



Εφηβικό μπάσκετ 

Παιδικό μπάσκετ 



Νεώτερες τάσεις περιοδικότητας 

Η έννοια του μπλοκ και η αλματώδης αύξηση της 
επιβάρυνσης 



Η ρύθμιση της επιβάρυνσης 

 Η προοδευτική (60, 80, 
100 και 30%) και η 
αλματώδης (100, 80 και 
30%) αύξηση της 
επιβάρυνσης.  



Στοχευμένο μπλοκ δύναμης 

•1η εβδομάδα: 2 προπονήσεις 
Μέγιστης Δύναμης και 1 
προπόνηση Ειδικής Δύναμης 

 

•2η εβδομάδα: 1 προπόνηση 
Μέγιστης Δύναμης και 2 
προπονήσεις Ειδικής Δύναμης 

 

•3η εβδομάδα: 1 προπόνηση 
Μέγιστης Δύναμης και τεστ 
επανελέγχου 

 



Στοχευμένο μπλοκ τεχνικής 

 1η εβδομάδα: 1 προπόνηση 
Μέγιστης Δύναμης και 1 
προπόνηση Ειδικής Δύναμης 

 

 2η εβδομάδα: 1 προπόνηση 
Μέγιστης Δύναμης 

 

 3η εβδομάδα: 1 προπόνηση Ειδικής 
Δύναμης 



Σετ, επαναλήψεις και ένταση επιβάρυνσης 

•Αντοχή στη δύναμη 

•Μυϊκή υπερτροφία 

•Μέγιστη δύναμη 



Περιεχόμενα δύναμης σε ένα ΜΑΚ 



Περιεχόμενα ταχυδύναμης σε ένα ΜΑΚ 



ΤAXYTHTA 

Δρομική, αλτική ικανότητα 



Δρομική ταχύτητα 

 0 – 10 μ. επιτάχυνση 

 10 – 20 μ. σπριντ με μικρή αρχική ταχύτητα 

 20 – 30 μ. σπριντ με μεγάλη αρχική ταχύτητα 

 

 



ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 Τεχνική 

 Μεγάλο διάλειμμα 

 Μέγιστη και υπερμέγιστη ένταση 

 Κατηφόρες = μεγαλύτερη συχνότητα 

 

 



Πλειομετρικές 
μέθοδοι 



Περιεχόμενα ταχύτητας 

 σε ένα ΜΑΚ 









Πλειομετρικές 

μέθοδοι 

Στόχοι: 

1.Μείωση του χρόνου 

μετάβασης έκκεντρης- 

σύγκεντρης 

(Συνδυασμοί αλμάτων) 

 

2.Βελτίωση της 

μυϊκής τάσης σε 

υψηλές επιβαρύνσεις 



Οι επιπτώσεις της πλειομετρικής άσκησης 



Εμπόδια vs. 

Βάρη-πλυνθία 



Εναλλαγές σύγκεντρης και πλειομετρικής 

άσκησης στην ΠΜ και στο σετ 



Συνδυαστική προπόνηση 

• Σκουάτ – πλειομετρικές – σκουάτ - εμπόδια 



Μέγιστη δύναμη 

 3-4 σετ Χ 1-3 επαναλήψεις στο 90-
95% της 1ΜΕ , διάλειμμα 3-5λ. 

 3-4 σετ Χ 4-6 επαναλήψεις στο 80-
90% της 1ΜΕ, διάλειμμα 3-5λ. 

 4-5 σετ (προκόπωση 2 ισομετρίες των 
10δ. + 6 επαναλήψεις στο 70-80% της 
1ΜΕ) 

 2-3σετ (καθοδική πυραμίδα: 1επαν. 
στο 100%, 2επαν. στο 95%, 3επαν. 
στο 90%, 4επαν. στο 85%, 6επαν. στο 
80%, κλπ.)  

 3-5 σετ (4 έκκεντρες καθόδους 
διάρκειας 5δ. στο 120% της 1ΜΕ + 4 
σύγκεντρες επανάλήψεις στο 80% της 
1ΜΕ 



Εκρηκτική δύναμη 

 4-8 σετ Χ 6-12επαναλήψεις στο 50% της 1ΜΕ, ΡΥΘΜΟΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΟΣ, διάλειμμα 3λ.  

 Συνδυαστική προπόνηση (Μέγιστες + εκρηκτικές 
επαναλήψεις) 



Υπερτροφία 

 10 Χ 10 στο 60% της 
1ΜΕ, διάλειμμα 2-3λ. 
(Zatsiorsky 1966) 

 8 Χ 8 στο 70% της 
1ΜΕ 

 6 Χ 8 στο 70-75% της 
1ΜΕ 

 10 Χ 8 στο 65-75% της 
1ΜΕ 



1ος μεσόκυκλος 
• Βουλγάρικη μέθοδος 

– Εναλλαγή βαρών (70% – 50% = ρυθμός αργός – γρήγορος, 
70% - 40% = …, 80% - 50% = …),  

 

• Επιλογή σημαντικών μυϊκών ομάδων και ασκήσεων 
για το συγκεκριμένο άθλημα 
– Ανύψωση μπάρας (άνω μοίρα του τραπεζοειδούς, οπίσθια 

μοίρα του δελτοειδούς, και σε δεύτερη μοίρα πρόσθια 
μοίρα δελτοειδούς, δικέφαλος βραχιόνιος και καμπτήρες 
του αγκώνα, κοιλιακοί, γλουτιαίοι, ιερονωτιαίοι) 

– Πάγκος (μείζων θωρακικός, τρικέφαλος βραχιόνιος και 
πρόσθια μοίρα δελτοειδούς) 

– Πουλόβερ  (πλατύς ραχιαίος, μείζων στρογγύλος, μακρά 
κεφαλή του τρικεφάλου, καθώς επίσης και πρόσθιο 
οδοντωτό, ρομβοειδείς μύες και ελάσσων θωρακικός) 

 

• Εναλλαγές  
– άνω  (Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή) - κάτω (Τρίτη, 

Πέμπτη, Σάββατο) άκρα 

– 1 προπόνηση Μέγιστη Δύναμη και 2 Ειδική Δύναμη για 
άνω και κάτω άκρα  

• Κοιλιακοί και ραχιαίοι συνοδεύουν αντίστοιχα  
 



2ος μεσόκυκλος 

 Έκκεντρη προπόνηση 



3ος μεσόκυκλος 

 Ισομετρική προπόνηση 



4ος μεσόκυκλος  

 

 Μπλοκ τεχνικής 

 • Πλειομετρική 



5ος μεσόκυκλος – 
Μπλοκ τεχνικής 

 Στατοδυναμική 



6ος μεσόκυκλος – 
Μπλοκ δύναμης 

 Βουλγάρικη μέθοδος 

 – Εναλλαγή βαρών 

 – Ρυθμός εκτέλεσης 
πολύ 

 αργός – μέτριος 

 – Εισαγωγικός ρόλος 



7ος μεσόκυκλος – 
Μπλοκ τεχνικής 

 • 120 - 80 





Κύκλος Διάτασης Βράχυνσης 

SJ 

CMJ 

DJ 

CMJ SJ 

Ελαστική Ενέργεια 

Δύναμη Αντίδρασης 


