
Η αθλητική κίνηση δημιουργείται από την εφαρμογή δυνάμεων  

από και προς το περιβάλλον 





Δρόμος με εμπόδια 100-110μ  

Φάσεις: 

1. Εκκίνηση 

2. Πέρασμα εμποδίου 

3. Τρέξιμο ανάμεσα στα εμπόδια 

4. Τρέξιμο από το τελευταίο εμπόδιο εως τον τερματισμό 



Χωροχρονικά στοιχεία του 
δρόμου 

• Παγκόσμιο πρωτάθλημα 2009 

• 1ος νικητής 13.14’’ 

• Χρόνος αντίδρασης :0.157 

• Χρόνος μέχρι το πρώτο εμπόδιο:2.54 

• Χρόνος ανάμεσα στο 1ο και 2ο 
εμπόδιο:1.01  

• Μέγιστη ταχύτητα μέχρι το:6ο εμπόδιο 

• Χρόνος 10ο εμπόδιο –τερματισμός:1.40 



Πέρασμα εμποδίου 

• Πά 
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Πέρασμα εμποδίου 



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ 

Η επίπεδη υπερπήδηση 

Του εμποδίου και η κυκλική 

Τροχιά. 

Φάση στήριξης, σημαίνει 

Ότι όσο πιο χαμηλή η πορεία 

Του ΚΒ τόσο μεγαλύτερο 

Το ύψος απογείωσης 



 



Κριτήρια τεχνικής μέχρι το πρώτο 
εμπόδιο 

 



Ποιοτικά χαρακτηριστικά του περάσματος του 

εμποδίου στα 110μ 

Στήριξη πριν 

 το εμπόδιο 

Στήριξη μετά 

 το εμπόδιο 

Χρόνος 

πτήσης πάνω 

από  το 

εμπόδιο 

Χρόνος ανάμεσα 

στα  εμπόδια 



 



 



 



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ 

 Φάση στήριξης Ι Φάση στήριξης ΙΙ 

 



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ 

                                  2ος ο μεγαλύτερος           

1ος Διασκελισμός μικρότερος 3ος ενδιάμεσος 



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ 

Η δομή των φάσεων και του χρόνου κατά το διασκελισμό εμποδίου 

9 Βασικές θέσεις 



Η τελειοποίηση της τεχνικής 



Λάθη και Διορθώσεις 



1. Δρόμος με τρία χαμηλά εμπόδια. 

2. Περάσματα εμποδίων με έμφαση στο πόδι ώθησης. 

3. Περάσματα εμποδίων με έμφαση στο πόδι αιώρησης. 

4. Δρόμοι με 3-5 εμπόδια (αγωνιστικό ύψος και αγωνιστική  

απόσταση) από θέση εκκίνησης. 

5. Πέρασμα 3-5 εμποδίων με επικεντρωμένη προσοχή στη  

διόρθωση των κινητικών στοιχείων. 

 

Η ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

Στους αρχάριους η ικανότητα διάτασης και ευκινησίας ειδικά  

στη ζώνη του ισχίου παίζει σημαντικό ρόλο.Γι΄αυτό οι ασκήσεις 

στο πόδι ώθησης και αιώρησης  θεωρούνται σημαντικές. 



Στον υψηλό αθλητισμό χρησιμοποιούνται ασκήσεις, οι οποίες 

 ανάλογα με τις ατομικές ιδιαιτερότητες των παραγόντων επίδοσης, 

 βοηθούν στην ανάπτυξη διαφορετικών ιδιοτήτων: 

- Αύξηση της ταχύτητας μέχρι το πρώτο εμπόδιο. 

-Αύξηση της ταχύτητας περάσματος εμποδίων (ταχύτητα  

ενέργειας). 

-Βελτίωση της ειδικής για τα εμπόδια ταχύτητας και αντοχής  

στη δύναμη. 

-Αύξηση της συχνότητας διασκελισμού στο σπριντ και στο  

δρόμο με εμπόδια  

Η αύξηση της επιβάρυνσης επιτυγχάνεται με την εξής σειρά:  

αύξηση του αριθμού εμποδίων, της απόστασης και του ύψους τους.  

Η ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 


