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Η ΣΥΜΜΕΕΤΟΧΗ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΙΣ Α
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣΣ ΥΠΟΧΡΕΩ
ΩΣΕΙΣ ΤΩΝ Α
ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΟΥ
Τ
ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ.
Σέγκα Μ. , Κεχαγιάς Δ.
Δημοκρίτεειο Πανεπιστήμιο Θρά
άκης, Τ.Ε.Φ
Φ.Α.Α.
koreasrmaaria@yahoo.gr
PARENT PARTICIPAT
P
ION IN TAEEKWONDO ATHLETES
A
COMPETITIO
C
ON PARTICIPATING
COMMITM
MENTS
M. Segka , D. Kehagia
as
us Universitty of Thracee, D.P.E.S.SS.
Democritu
Οι γονείς αποτελούνν την ανεξά
άντλητη πηγγή δύναμηςς, ενθάρρυννσης και πα
αρότρυνσηςς
των αθληττών του Ταεκβοντό, τόόσο στη δύσ
σκολη πορεεία της προ ετοιμασίαςς τους μέσα
α
από τη διιαδικασία της
τ προπόν ησης, όσο και κατά τη
η διάρκεια της αγωνισ
στικής τουςς
αντιμετώπ
πισης. Σκοπ
πός της εργα
ασίας ήταν να ανιχνεύσει την κινηητικότητα των
τ γονέωνν
στα δύσκο
ολα βήματα των αθλη
ητών από τη
τ παιδική ηλικία μέχχρι την ενηλικίωση. Η
έρευνα διιεξάγει το 2009 από τοους Φοιτητέές ερευνητέές της Ειδικόότητας Ταεκβοντό του
υ
Τ.Ε.Φ.Α.Α.. του Δημ
μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκκης, σε αθθλητικούς συλλόγουςς
αγωνιστικκού Ταεκβονντό, της Αθ ήνας, Θεσσ
σαλονίκης, Καρδίτσας,
Κ
Κομοτηνήςς, Σάπες καιι
Σουφλί. Για τη συ
υλλογή τω
ων δεδομέένων, χρησ
σιμοποιήθηηκε η μέθ
θοδος του
υ
ερωτηματτολογίου, μέσα
μ
από τη
η διαδικασίία προσωπιικής συνένττευξης. Η συγκρότηση
σ
η
του ερωττηματολογίίου πραγμ
ματοποιήθηκε σε τρία στάδια. Στο πρώ
ώτο στάδιο
ο
οριοθετήθ
θηκαν οι ενότητες του ερωτηματολο
ογίου πουυ περιελάμβανε τα
α
χαρακτηριστικά των αθλητών. Το δεύτερο στάδιο, σχηματίσθθηκε για τον
τ ακριβή
ή
καθορισμό των προσ
σδοκιών τω ν γονέων στην
σ
αθλητική πορεία ττων παιδιώ
ών τους, καιι
κ τελευτα
αίο στάδιο περιελάμβ
βανε τη σαφή διατύπω
ωση των στόχων
σ
τωνν
το τρίτο και
αθλητών στην αγωννιστική του
υς πορεία. Μοιράσθηκε σε 197 γονείς. Κά
άθε γονέαςς
ούσε και σεε έναν αθλη
ητή. Η έρευνα αφορούσε τους γοννείς που συ
υμμετέχουνν
αντιστοιχο
ενεργά σττις αθλητικέές δραστηρ ιότητες τωνν παιδιών τους
τ
.Η σταττιστική ανά
άλυση έγινεε
με το πα
ακέτο MS‐E
EXCEL 20022. Από το δείγμα τω
ων γονέωνν το 54% αποτελείτο
ο
από μητέρες και το
ο 46% απόό πατέρες. Το 38% εκκπροσωπούύσε αθλήτρ
ριες και το
ο
62% αθλη
ητές. Ενώ οι
ο αγωνιστιικές κατηγο
ορίες των αθλητών
α
αφ
φορούσαν το 70% το
ο
παιδικό, το
τ 22% το εφηβικό κκαι το 8% των
τ
ενηλίκκων αθλητώ
ών. Τα απο
οτελέσματα
α
έδειξαν όττι η συμμεττοχή των γοονέων διαφ
φοροποιείτεε σε σχέση με τη προπ
πόνηση τωνν
αθλητών και τις αγω
ωνιστικές τοους δραστη
ηριότητες. Η συμμετοχχή των γοννέων πάντα
α
στη προπ
πόνηση αφο
ορά μόνο ττο 10,71% σε σχέση με τους αγγώνες που αφορά το
ο
60,72%. Συμπερασμα
Σ
ατικά, βλέπ
πουμε ότι οι
ο γονείς εμ
μπιστεύοντα
αι τα παιδιιά τους στη
η
καθοδήγη
ηση των πρ
ροπονητώνν αγωνιστικκού Ταεκβο
οντό παρ’ όλου που είναι ένα
α
άθλημα επαφής, ενώ
ώ η αγωνία
α τους για το
τ αγωνιστιικό αποτέλεεσμα κορυφ
φώνεται μεε
* Η συμμετοχχή στο συνέδριο
ο με αναρτημένη
νη ανακοίνωση πιστοποιείται
π
από
ό το παρόν ηλεκ
εκτρονικό αρχείο
ο.
* The particip
pation in the con
ngress with a po
poster presentati
tion is certified through
th
this elecctronic file.
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τη μεγάλη
η συμμετοχχή στους αγγώνες, παρ
ρ’ όλου που
υ γίνονται μμακριά από
ό την πόλη
η
τους.
Λέξεις κλεειδιά: ταεκβ
βοντο, αγωννιστικές υπ
ποχρεώσεις, ολυμπιακόό αθλημα
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Η ΣΥΜΜΕΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝ
ΝΕΣ ΤΑΕΚΒΟ
ΟΝΤΟ ΕΙΝΑ
ΑΙ ΠΑΝΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΤΩΝ ΓΟΝΕΕΩΝ Η ΟΧΙ;
Σέγκα Μ. , Κεχαγιάς Δ.
Δημοκρίτεειο Πανεπιστήμιο Θρά
άκης, Τ.Ε.Φ
Φ.Α.Α.
koreasrmaaria@yahoo.gr
CHILDREN
N'S PARTICIP
PATION IN TAEKWONDO; PAREN
NT REQUIREEMENT OR NOT?
N
M. Segka , D. Kehagia
as
Democritu
us Universitty of Thracee, D.P.E.S.SS.
Η αγωνισττική αναμέτρηση πολλλές φορές αποτελεί το
ο κρυφό όννειρο πολλώ
ών γονέων,,
που είτε στα
σ δικά του
υς νεανικά χρόνια δενν είχαν τη δυ
υνατότητα ννα εξασκηθ
θούν και να
α
αγωνιστού
ύν σε μία
α μαχητικ ή τέχνη, είτε παρά
άμετροι κα
αι παράγο
οντες τουςς
απομάκρυ
υναν από μία
μ τέτοια σσυμμετοχή. Αυτή η κρυφή επιθυυμία γίνετα
αι άμεσα ή
έμμεσα μία
μ πιεστική
ή ψυχολογιική φόρτισ
ση στους νεεαρούς αθλλητές του Ταεκβοντό,
Τ
,
όπου μέσ
σα στις τεχννικές τους ββελτιώσεις συμπεριλα
αμβάνεται κκαι η αγωνιστική τουςς
συμμετοχή. Σκοπός της
τ εργασία
ας ήταν να ανιχνευτού
ύν οι προθέέσεις των γονέων
γ
στη
η
συμμετοχή των παιδ
διών τους σστους αγώννες του Ταεεκβοντό, ή απλά στηνν εκμάθηση
η
των τεχνικκών άμυναςς και επίθεεσης που πα
αρέχει το άθλημα
ά
στοο επίπεδο της τεχνικήςς
αυτοάμυννας. Η έρευννα διεξάγειι το 2009 απ
πό τους Φοιτητές ερευυνητές της Ειδικότητας
Ε
ς
Ταεκβοντό
ό του Τ.Ε.Φ
Φ.Α.Α. του Δημοκρίτειιου Πανεπιστημίου Θρράκης, σε αθλητικούς
α
ς
συλλόγους αγωνισττικού Ταεεκβοντό, της
τ
Αθήνα
ας, Θεσσα
αλονίκης, Καρδίτσας,,
Κομοτηνής, Σάπες κα
αι Σουφλί. Για τη συλλλογή των δεδομένωνν, χρησιμοπ
ποιήθηκε η
μέθοδος του
τ ερωτημ
ματολογίου,, μέσα από
ό τη διαδικα
ασία προσω
ωπικής συνέέντευξης. Η
συγκρότησ
ση του ερω
ωτηματολοογίου πραγμ
ματοποιήθη
ηκε σε τρία
α στάδια. Στο πρώτο
ο
στάδιο ορ
ριοθετήθηκκαν οι ενόότητες του ερωτηματτολογίου ππου περιελά
άμβανε τα
α
χαρακτηριστικά των αθλητών. Το δεύτερο στάδιο, σχηματίσθθηκε για τον
τ ακριβή
ή
σδοκιών τω ν γονέων στην
σ
αθλητική πορεία ττων παιδιώ
ών τους, καιι
καθορισμό των προσ
το τρίτο και
κ τελευτα
αίο στάδιο περιελάμβ
βανε τη σαφή διατύπω
ωση των στόχων
σ
τωνν
αθλητών στην αγωννιστική του
υς πορεία. Μοιράσθηκε σε 197 γονείς. Κά
άθε γονέαςς
αντιστοιχο
ούσε και σε
σ έναν αθλλητή. H στα
ατιστική αννάλυση έγιινε με το πακέτο
π
MS‐‐
EXCEL 200
02. Από το δείγμα τωνν γονέων το 54% αποτελείτο απόό μητέρες και το 46%
%
από πατέέρες. Το 38% εκπροσσωπούσε αθλήτριες και το 622% αθλητέές. Ενώ οιι
αγωνιστικκές κατηγορ
ρίες των α
αθλητών αφ
φορούσαν το 70% τοο παιδικό, το 22% το
ο
εφηβικό και
κ το 8% τω
ων ενηλίκω
ων αθλητών. Τα αποτελ
λέσματα έδδειξαν ότι, σε
σ ερώτηση
η
΄΄ Θα προττιμούσατε το
τ παιδί σα
ας απλά να μάθει να αγωνίζεται
α
κκαι να μην συμμετέχειι
σε αγώνεςς; ΄΄ το 27%
% απάντησεε όχι, ενώ το
τ 73% απά
άντησε ναι. Ενώ στην ερώτηση ΄΄
Θα προτιμ
μούσατε το παιδί σας να συμμετέέχει σε αγώ
ώνες αλλά ννα μην σας ενδιαφέρειι
η απόδοσ
ση; ΄΄ το 41% απάντη
ησε ναι κα
αι το 59% απάντησε
α
όόχι. Συμπερ
ρασματικά,,
βλέπουμεε ότι οι γονεείς ενδιαφέέρονται περ
ρισσότερο στο
σ να μάθοουν τα παιδ
διά τους να
α
αγωνίζοντται μέσα απ
πό τις μεθόόδους της αντιμετώπιισης, παρά να συμμεττάσχουν σεε
μία επίπο
ονη και μα
ακροχρόνια
α διαδικασ
σία της αγωνιστικής αντιμετώπισης. Αυτό
ό
φαίνεται και
κ από το πολύ
π
μικρόό ποσοστό συμμετοχής
σ
αθλητών σστην ενήλικη ηλικία.
Λέξεις κλεειδιά: αγωννιστικό ταεκκβοντο, άθλλημα επαφή
ής, τεχνική α
αυτοάμυνα
α
* Η συμμετοχχή στο συνέδριο
ο με αναρτημένη
νη ανακοίνωση πιστοποιείται
π
από
ό το παρόν ηλεκ
εκτρονικό αρχείο
ο.
* The particip
pation in the con
ngress with a po
poster presentati
tion is certified through
th
this elecctronic file.
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Η ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑ
ΑΙ ΤΑ ΓΟΝΑ
ΑΤΑ ΤΑ ΕΥΑΛ
ΛΩΤΑ ΣΗΜΕΕΙΑ ΤΩΝ ΑΘ
ΘΛΗΤΡΙΩΝ
ΤΟΥ ΑΓΩΝ
ΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΑ
ΑΕΚΒΟΝΤΟ
Καγιάογλου Α. , Κεχα
αγιάς Δ., Τσ
σαμίλης Β.
άκης, Τ.Ε.Φ
Φ.Α.Α.
Δημοκρίτεειο Πανεπιστήμιο Θρά
kehagiasd
dimitris@windowslive .com
THE MOSTT VULNERA
ADLE BODY PARTS OF FEMALE
F
ATHLETES OF COMPETITIVE
TAEKWON
NDO :THE JO
OINTS OF TTHE ANKLE AND
A
THE KN
NEE
A. Kagiaogglu , D. Keh
hagias, B. Tssamilis
Democritu
us Universitty of Thracee, D.P.E.S.SS.
Στην προπ
πόνηση του
υ αγωνιστιικού Ταεκβ
βοντό συμμ
μετέχουν αθθλητές και αθλήτριεςς
ταυτόχροννα, κάτω από την ίδια καθ
θοδήγηση του προππονητή. Η εξάσκηση
η
περιλαμβά
άνει τις ίδιεες τεχνικές εφαρμογέςς, τα ίδια μέσα
μ
και μεεθόδους, τό
όσο για τηνν
τεχνικο‐τα
ακτική ανάπ
πτυξη, όσο και στο κτίσ
σιμο της φυ
υσικής κατά
άστασης. Αυ
υτό, από τη
η
μία θωρα
ακίζει τις αθλήτριες μ
με μαχητικό
ότητα και ανταγωνιστ
α
τικότητα, κα
αι από τηνν
άλλη η έννταση και η φόρτιση ττων μαχητικκών εφαρμογών φέρνεει τις αθλήτριες όπωςς
και τους αθλητές
α
να
α καταπονοούν περισσό
ότερο τα κάτω άκρα. Σκοπός της εργασίαςς
ήταν να κα
αταγράψει ποια μέλη του σώματτος των αθλ
λητριών τρα
αυματίζοντα
αι κατά τηνν
εφαρμογή
ή των αγωνιστικών τεεχνικών το
ου Ταεκβονντό καθώς και το ποσοστό τωνν
τραυματισ
σμών αθλητριών του αγωνιστικο
ού Ταεκβοντό σε σχέσση με άλλα
α αθλήματα
α
επαφής και χωρίς επ
παφής. Η έρρευνα διεξάγει το 201
10 από τουυς Φοιτητέςς ερευνητέςς
της Ειδικό
ότητας Ταεκκβοντό του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Δημοκκρίτειου Πα
ανεπιστημίο
ου Θράκης,,
σε αθληττικούς συλλλόγους αγγωνιστικού Ταεκβοντό
ό και λοιππών αθλημ
μάτων, τηςς
Αθήνας, Θεσσαλονίκ
Θ
κης, και σεε ακόμη δέκα μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και τηςς
Κύπρου. Για τη συλλογή
σ
τω
ων δεδομέένων, χρησ
σιμοποιήθηηκε η μέθ
θοδος του
υ
ερωτηματτολογίου, μέσα
μ
από τη
η διαδικασίία προσωπιικής συνένττευξης. Η συγκρότηση
σ
η
του ερωττηματολογίίου πραγμ
ματοποιήθηκε σε τρία στάδια. Στο πρώ
ώτο στάδιο
ο
οριοθετήθ
θηκαν οι ενότητες του ερωτηματολο
ογίου πουυ περιελάμβανε τα
α
χαρακτηριστικά των αθλητών. Το δεύτερο στάδιο, σχηματίσθθηκε για τον
τ ακριβή
ή
καθορισμό των τραυ
υματισμών,, και το τρίίτο και τελευταίο στά
άδιο περιελλάμβανε τη
η
σαφή δια
ατύπωση των αθλη τών κατά πόσο επ
πηρέασε γγενικά και ειδικά ο
τραυματισ
σμός την αθ
θλητική του
υς πορεία. Μοιράσθηκε συνολικκά σε 148 αθλητές.
α
Το
ο
δείγμα απ
ποτέλεσε 76
7 αθλήτριεες αγωνισττικού Ταεκβ
βοντό και 72 αθλήτριες λοιπώνν
αθλημάτω
ων. H στα
ατιστική αννάλυση έγγινε με το
ο πακέτο MS‐EXCEL 2002. Τα
α
αποτελέσματα έδειιξαν ότι, η ποδοκννημική τω
ων αθλητρ ιών του Ταεκβοντό
ό
συγκεντρώ
ώνει το μεγγαλύτερο π
ποσοστό σεε σχέση με τα άλλα μμέλη του σώ
ώματος καιι
τραυματίσ
σθηκε σε ποσοστό 5,779%, ενώ τω
ων λοιπών αθλημάτωνν 10,33%, δεύτερο
δ
σεε
μέγεθος το
τ γόνατο, σε ποσοστόό 4,03% για
α τις αθλήττριες του ΤΤαεκβοντό, ενώ 9,57%
%
στα λοιπά
ά αθλήματα
α. Προβλήμα
ατα στη μέση παρουσ
σιάζονται ω
ως τρίτο σε μέγεθος
μ
μεε
ποσοστό 1,26%
1
για το
τ Ταεκβονττό και 3,02%
% για τα λο
οιπά αθλήμα
ατα. Στο ίδιο ποσοστό
ό
με τη μέσ
ση καταγρά
άφηκαν τρα
αυματισμοί και στα δά
άκτυλα τωνν χεριών 1,2
26% για τιςς
αθλήτριεςς του Ταεεκβοντό, κα
ά αθλήματτα. Συμπερ
ρασματικά,,
αι 2,52% στα λοιπά
βλέπουμεε ότι οι τραυ
υματισμοί σστο αγωνισττικό Ταεκβο
οντό είναι α
αισθητά λιγγότεροι τωνν
λοιπών αθ
θλημάτων. Παρατηρού
ύμε όμως, ότι η ποδοκνημική άρρθρωση καιι το γόνατο
ο
είναι το ίδ
διο και στιςς αθλήτριεςς η αιχμή το
ου δόρατοςς, τόσο κατά
ά την μετακκίνηση όσο
ο
και κατά την
τ κρούση
η ως μέσο εεπαφής με την αντίπα
αλο, θέτοντα
ας έτσι σε κίνδυνο τιςς
αρθρώσειις των κάτω
ω άκρων.
* Η συμμετοχχή στο συνέδριο
ο με αναρτημένη
νη ανακοίνωση πιστοποιείται
π
από
ό το παρόν ηλεκ
εκτρονικό αρχείο
ο.
* The particip
pation in the con
ngress with a po
poster presentati
tion is certified through
th
this elecctronic file.
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Λέξεις κλεειδιά: Ταεκβ
βοντό, αθλή
ήτριες, τραυματισμοί

17072
Η ΥΠΕΡΜΕΕΤΡΗ ΣΥΜΜ
ΜΕΤΟΧΗ ΤΩ
ΩΝ ΑΘΛΗΤΡ
ΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ
Ο ΣΤΗΝ ΠΡΟ
ΟΠΟΝΗΣΗ
ΕΓΚΥΜΟΝ
ΝΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟ
ΟΥΣ ΤΡΑΥΜ
ΜΑΤΙΣΜΩΝ
Κόκκινου Δ., Κεχαγιά
άς Δ., Τσιγκκουράκου Α.
Α
Δημοκρίτεειο Πανεπιστήμιο Θρά
άκης, Τ.Ε.Φ
Φ.Α.Α.
kehagiasd
dimitris@windowslive .com
OVERTRAINING IMPO
OSES RISK O
OF INJURY FOR FEMALLE ATHLETEES OF COMP
PETITIVE
TAEKWON
NDO
D. Kokkino
ou , D. Kehagias, A. Tssigouraku
Democritu
us Universitty of Thracee, D.P.E.S.SS.
Η εξάσκησ
ση των αθλλητριών στιις αγωνιστικές τεχνικές του Ταεκκβοντό χαρα
ακτηρίζεταιι
από την πλέον δυνναμική ως δραστηριότητα. Οι κινητικές
κ
εφ
φαρμογές μέσα στηνν
προπόνησ
ση, όπως βηματισμοί
β
ί, αποφυγέές, αναπηδήσεις, στροοφές και ψαλιδισμοί
ψ
ί
πλαισιωμέένες με λακκτίσματα κα
αι γροθιές, διέπονται από
α δυναμ ικά στοιχεία
α, δύναμηςς
και ταχύττητας. Η προπόνηση,
π
, είναι το κύριο κομ
μμάτι ανάππτυξης τωνν φυσικώνν
ικανοτήτω
ων παράλλη
ηλα με την ττεχνική καττάρτιση, είναι το μέσονν σταθεροπ
ποίησης τηςς
ψυχολογικκής σταθεερότητας κκαι αυτοπεεποίθησης της εκάσστοτε αθλή
ήτριας, σεε
αναμενόμ
μενες αγωνιιστικές ανα
αμετρήσεις. Έτσι λοιπό
όν, για τη σ υμμετοχή της
τ σε όλεςς
αυτές τιςς κινητικέςς – μαχηττικές δρασ
στηριότητεςς, θα πρέέπει η αθ
θλήτρια να
α
ανταποκριθεί στις απαιτήσειςς του αθλλήματος. Σκοπός
Σ
τηςς εργασίαςς ήταν να
α
αταγράψει τους χώρο
ους και τις δραστηριόττητες των αθλητριών,
α
,
ανιχνεύσεει και να κα
όπου σημ
μειώνονται και οι περ ισσότεροι τραυματισμ
τ
μοί . Η έρεευνα διεξάγγει το 2010
0
από τουςς Φοιτητέςς ερευνητέές της Ειδ
δικότητας Ταεκβοντό
Τ
του Τ.Ε.Φ
Φ.Α.Α. του
υ
Δημοκρίτεειου Πανεπιστημίου Θράκης, σε αθληττικούς συλλλόγους αγωνιστικού
ύ
Ταεκβοντό
ό και λοιπώ
ών αθλημά
άτων, της Αθήνας,
Α
Θεσσαλονίκηςς, και σε ακόμη
α
δέκα
α
μεγάλες πόλεις
π
τηςς Ελλάδας και της Κύπρου.
Κ
Για
α τη συλλοογή των δεδομένων,
δ
,
χρησιμοπο
οιήθηκε η μέθοδος του ερωττηματολογίίου, μέσα από τη διαδικασία
α
προσωπικκής συνέντεευξης. Η συ
υγκρότηση του ερωτη
ηματολογίοου πραγματτοποιήθηκεε
σε τρία σττάδια. Στο πρώτο στάδ
άδιο οριοθετήθηκαν οιι ενότητες ττου ερωτημ
ματολογίου
υ
που περ
ριελάμβανε τα χαρα
ακτηριστικά
ά των αθ
θλητών. ΤΤο δεύτερο στάδιο,,
σχηματίσθ
θηκε για τον
τ
ακριβή
ή καθορισμ
μό των τραυματισμώ
ών, και το τρίτο καιι
τελευταίο
ο στάδιο περιελάμβα
π
ανε τη σαφ
φή διατύπωση των αθλητών κατά
κ
πόσο
ο
επηρέασεε γενικά καιι ειδικά ο ττραυματισμ
μός την αθλ
λητική τουςς πορεία. Μοιράσθηκε
Μ
ε
συνολικά σε 148 αθλλητές. Το δεείγμα αποτέέλεσε 76 αθ
θλήτριες αγγωνιστικού Ταεκβοντό
ό
και 72 αθ
θλήτριες λοιπών αθλημ
μάτων. H στατιστική
σ
ανάλυση
α
έγγινε με το πακέτο
π
MS‐‐
EXCEL 20
002. Τα απ
ποτελέσματτα έδειξαν ότι, οι περισσότερο
π
οι τραυματτισμοί τωνν
αθλητριώνν του Ταεκκβοντό, έγιιναν κατά τη διάρκεια της προππόνησης με
μ ποσοστά
ά
5,29% κα
αι 16,37% των αθληττριών άλλω
ων αθλημά
άτων. Ακολλουθεί με μικρότερο
ο
ποσοστό 3,53%
3
για τις
τ αθλήτριιες του Ταεεκβοντό στη
η διάρκεια του αγώνα
α και 8,82%
%
των αθλη
ητριών άλλλων αθλημά
άτων. Παρατηρείται ένα μεγάλο
λο ποσοστό
ό κατά τηνν
επαφή μεε τον αντίπα
αλο 4,28% για το Ταεεκβοντό καιι 5,79% τωνν λοιπών αθλημάτων.
α
.
Επίσης αξξιοσημείωτο
ο είναι το ποσοστό του αυτοτρα
αυματισμούύ που στιςς αθλήτριεςς
του Ταεκβ
βοντό είνα
αι μόνο 3,227% έναντι 12,59 τωνν αθλητριώ
ών άλλων αθλημάτων.
α
.
Συμπερασ
σματικά, βλλέπουμε όττι οι τραυμ
ματισμοί στο
σ αγωνισττικό Ταεκβ
βοντό είναιι
* Η συμμετοχχή στο συνέδριο
ο με αναρτημένη
νη ανακοίνωση πιστοποιείται
π
από
ό το παρόν ηλεκ
εκτρονικό αρχείο
ο.
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αισθητά λιγότεροι
λ
τω
ων λοιπών αθλημάτω
ων, εκτός τη
ης επαφής μμε τον αντίίπαλο, που
υ
δηλώνει και
κ την μεγά
άλη μαχητικκότητα των αθλητριώνν κατά τη διά
ιάρκεια του αγώνα.
Λέξεις κλεειδιά: Ταεκβ
βοντό, αγώ
ώνες, τραυμα
ατισμοί

16024
grigor_19@
@yahoo.co
om
400 METEERS HURDLE
E RUNNING
G MEN – STA
ATUS AND TRENDS
T
IN DEVELOPM
MENT
G. Gutev
Master in National Sports Acadeemy "Vasil Levski" Soffia, Bulgariaa
In the varriety of discciplines in tthe presentt day athletics the hu rdle runnin
ng occupiess
special plaace in the athletics
a
to urnament programs.
p
The
T discipli ne 400 meters hurdlee
running iss considered as one oof the mostt difficult in
n the athleetics as who
ole. Talkingg
about the technique of the disciipline the hurdler
h
must consider w
with severaal factors ass
unning rhytthm, and al so the fatiggue especia
ally during tthe second half of thee
difficult ru
distance. The aim off this reseaarch is to give
g
exact picture
p
abo ut the status and thee
trends in developme
ent in the d iscipline 40
00 meters hurdle
h
runnning for men using thee
dynamics of the evolution of thhe sport ressults of elite hurdlers for the lastt ten years..
Object of the research were eliite hurdle runners
r
witth results inn the first fifty
f
for thee
sport seasson and also
o runners w
with results in the all time table. SSubject of th
he research
h
were the elite hurdle runners oofficial resu
ults in the discipline
d
4400 hurdle running. In
n
connection with the aim of th e followingg research were realizzed statisticcal analysiss
(variation analysis) of
o the seasoons 2001 – 2010, and
d also was analyzed the all timee
ranking off the disciplline. For recceiving cleaarer view off the disciplline were used severall
analysis of
o the all time results and the results from
m seasons 22001 – 201
10: averagee
result of the
t first fiftyy results, thhe average result of th
he first, seccond, third, fourth and
d
fifth in tu
urn ten results, also were analyzed the first,
f
tenth,, twentieth
h, thirtieth,,
fortieth, fiftieth in tu
urn results. All this datta was show
wn also in ppercent’s co
ompared to
o
w
generralized both
h in tabularr
the world record in the discipliine. All those results were
form and in charts. After the analysis we can concclude that the season
n with bestt
results aree 2002, 2004 and 20005. During the other season we are witnesssing lowerr
results, which
w
is mo
ost notablee in season 2009. Allso we havve to note
e a naturall
phenomen
non of the evolution oof the results during the four yeaar Olympic cycle. As a
regular wee can mention that thee year afterr the Olymp
pic Games w
we are witne
essing poorr
results (exxception off this tendeency is the
e year 2005
5 just afterr the Athen
ns Olympicc
games). In
n the sport seasons inncluded in the
t research
h the best results werre between
n
99.01 – 99
9,03% from
m the value of the Worrld Record in
i the discippline (or 46
6,78 sec. orr
100%). These values are far awaay from the record and
d we assum e that beatting the WR
R
in the disccipline 400 meters hurrdle runningg for men will
w be “misssion imposssible” in thee
near futurre.
Λέξεις κλεειδιά: 400 meters
m
hurddles, men, status
s
and trends in devvelopment

16850
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
Η ΠΡΟΠΟΝΗ
ΗΣΗΣ ΕΝΟΡΡΓΑΝΟΥ ΓΥΜ
ΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
Σ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔ
ΔΟΣΗ ΣΤΟ ΑΛΜΑ
Α
ΕΠΙ
ΚΟΝΤΩ
Σελιμά Ε. , Μπογδάννης Γ., Βελη γκέκας Π., Καραγιανν
νάς Φ.
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπ
πιστήμιο Αθ
θήνας, Τ.Ε.Φ
Φ.Α.Α.
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elisel@ph
hed.uoa.gr
INFLUENC
CE OF GYMN
NASTICS TR
RAINING ON
N POLE VAU
ULT PERFOR
RMANCE
E. Selima , G. Bogdan
nis, P. Velig ekas, F. Karragiannas
National & Kapodistrrian Univerrsity of Athe
ens, D.P.E.S
S.S..
Το άλμα επί
ε κοντώ είναι
ε
ένα κ ατ’ εξοχήν τεχνικό αγώνισμα στοο οποίο η κιναίσθηση
κ
η
παίζει ση
ημαντικό ρόλο.
ρ
Προοπονητικά μέσα προ
οερχόμενα από την ενόργανη
η
γυμναστικκή εντάσσοννται στην π
προπόνηση των αθλητώ
ών του άλμματος επί κο
οντώ για να
α
βελτιώσου
υν την κινα
αίσθηση, να
α προάγουνν την κινητική μάθησηη και να αυ
υξήσουν τη
η
δύναμη κα
αι την εκρηκτικότητα σσε συγκεκριμένες κινήσεις του αγγωνίσματοςς. Παρά τηνν
ευρεία χρ
ρήση μέσωνν της ενόργγανου γυμνναστικής σττην προπόννηση του άλματος επίί
κοντώ, δεεν υπάρχου
υν πολλές π
πληροφορίεες για τη συμβολή
σ
τηης προπόνη
ησης αυτήςς
στην τελικκή επίδοση στο άλμα. Σκοπός τηςς παρούσας μελέτης ήτταν η ποσοττικοποίηση
η
της συμβο
ολής της πρ
ροπόνησης μ
με μέσα της ενόργανο
ου γυμναστιικής στην επ
πίδοση στο
ο
υμμετείχανν 30 αθλητέές και αθλήττριες του άλματος
άλμα επί κοντώ. Στηνν έρευνα συ
ά
επίί
κοντώ (αθ
θλητές: n=1
17, ηλικία: 19.6±4.7 έτη,
έ
βάρος:: 69.8±10.77 kg, ύψος:: 177±7cm,,
επίδοση: 4.35±0.81 m , αθλήτρριες: n=13, ηλικία: 16
6.7±2.5 έτη , βάρος: 53.4±5.7 kg,,
66±6cm, επίδοση:
ε
33.26±0.68 m). Οι συμμετέχονντες απάνντησαν σεε
ύψος: 16
σταθμισμέένο ερωτημ
ματολόγιο α
από το οπο
οίο προέκυψ
ψε η αναλυυτική ενασχχόληση τωνν
αθλητών//τριών με προπονητικ
π
κά μέσα πρ
ροερχόμενα
α από την εενόργανη γυμναστική
γ
ή
(π.χ. μονό
όζυγο, δίζυγγο, κρίκοι, α
ασκήσεις εδάφους, κλ
λπ). Για τηνν ανάλυση της σχέσηςς
μεταξύ μεεταβλητών, χρησιμοποοιήθηκαν η απλή συσχχέτιση (Pea rson product momentt
correlation) και η διαδοχική π
πολλαπλή γραμμική παλινδρόμησση (stepwisse multiplee
linear regression). Για
α τη σύγκρ ιση μεταξύ των μεταβ
βλητών χρη σιμοποιήθη
ηκε το τεσττ
ως οι αθλητές/τριες χρ
ρησιμοποιοούσαν το μο
ονόζυγο μεε
x2 (chi square). Όλοιι ανεξαιρέτω
σκήσεις τιςς αιωρήσε ις διαφόρω
ων τύπων και τις α
ανατροπές. Βρέθηκανν
κύριες ασ
σημαντικέές συσχετίσ
σεις μεταξύ της επίδοσ
σης και της χρήσης
χ
ασκκήσεων στους κρίκους,,
στο έδαφος και με σχοινί
σ
(r=0.331‐0.46, p<
<0.05‐0.02). Από το σύύνολο των αθλητών
α
το
ο
23%, το 30% και το 23% δενν χρησιμοπ
ποιούσαν στην
σ
προπόόνησή τους καθόλου
υ
ασκήσεις με κρίκουςς, δίζυγο κα
αι τραμπολλίνο, αντίστοιχα. Η προοπόνηση με μέσα τηςς
ους περισσό
ότερους αθθλητές (43%
%) κατά τη
η
ενόργανου γυμναστιικής γίνοντταν από το
διάρκεια της
τ ειδικής προετοιμα
ασίας. Η δια
αδοχική πολ
λλαπλή παλλινδρόμηση
η έδειξε ότιι
η προπονητική ηλικία μπορεί ννα προβλέψ
ψει την επίδ
δοση κατά έένα σημανττικό βαθμό
ό
(προσαρμ
μοσμένο‐adjjusted R2==0.556), ενώ η προσθήκη τω
ων μεταβλλητών τηςς
προπόνησ
σης με μέσα
α της ενόργγανης (κρίκκους, δίζυγο
ο, έδαφος),, έχει ως αποτέλεσμα
α
α
την στατιιστικά σημα
αντική αύξξηση του προσαρμοσ
π
μένου R2 από 0.556
6 σε 0.773,,
βελτιώνονντας σημανντικά την ακκρίβεια τηςς πρόβλεψη
ης. Συμπερα
ασματικά, η παρούσα
α
έρευνα έδ
δειξε ότι η χρήση μέσσων της ενό
όργανου γυ
υμναστικής στην προπ
πόνηση τωνν
αλτών/τριιών του άλμ
ματος επί κοοντώ φαίνεεται ότι συμ
μβάλλει σημμαντικά στη
ην επίδοση..
Οι προπονητές πρέπ
πει να περιιλαμβάνουνν στην προπ
πόνηση όλλα τα διαθέέσιμα μέσα
α
της ενόργγανου γυμναστικής δδιότι αυτό φαίνεται να έχει θεετική επίδραση στηνν
επίδοση.
Λέξεις κλεειδιά: επί κο
οντώ, ενόργγανη γυμνα
αστική, άλματα
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ΔΙΑΦΟΡΕΣΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ
Δ ΕΙΔΩΝ
Ν ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧ
ΧΝΙΚΗ ΚΟΛΥΥΜΒΗΣΗ ΣΕ
Ε ΑΘΛΗΤΕΣΣ
ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
Σταύρου Β.
Β , Βουτσελ
λάς Β., Κρη
ητικός Α.
Πανεπιστήμιο Θεσσα
αλίας, Τ.Ε.Φ
Φ.Α.Α. , Πα
ανεπιστήμιο
ο Θεσσαλία
ας, Τ.Ε.Φ.Α.Α.,
αλίας, Τ.Ε.Φ
Φ.Α.Α.
Πανεπιστήμιο Θεσσα
vasileiossttavrou@ho
otmail.com
DIFFERENCES BETWE
EEN TWO TYYPES OF STARTING IN FIN‐SWIMM
MNIG HIGH
H LEVEL
ATHLETESS
V. Stavrou
u , V. Voutselas, A. Krittikos
Universityy of Thessally, D.P.E.S.SS. , University of Thesssaly, D.P.E.SS.S., Univerrsity of
Thessaly, D.P.E.S.S.
ση είναι σημαντικό
σ
τ
τεχνική
ής κολύμβ ησης (ΤΚ).. Η χρήση
η
Η εκκίνησ
κομμάτι της
μονοπέδιλλου συχνά δημιουργείί προβλήμα
ατα στην ισ
σορροπία τω
ων αθλητών στη θέση
η
εκκίνησηςς. Η εκκίνηση στην ΤΚΚ γίνεται με
μ λαβή λό
όγω της χρήήσης μονοπ
πέδιλου. Η
επιτυχία της
τ εκκίνησ
σης εξαρτάτται από τηνν γρήγορη διαδοχή
δ
τη ς μιας κίνη
ησης‐φάσηςς
στην άλλη
η. Σκοπός της μελέτης είναι να εξξετάσει καιι να αξιολογγήσει τις δύ
ύο τεχνικέςς
εκκίνησηςς. την εκκίνη
ηση με λαβ ή (EΛ) και την
τ ερευνηττική εκκίνησση (EE), όπο
ου τα χέρια
α
τοποθετού
ύνται επάνω
ω στο μονοοπέδιλο στο
ο ύψος των μεταταρσίω
ων και να διαπιστωθείί
η αποτελεεσματικότηττα τους. Η α
αποτελεσμα
ατικότητα θα
θ εξεταστεεί από το μήκος και τη
η
γωνία εισόδου, το χρ
ρόνο πτήση
ης και τη γω
ωνία γόνατο
ος κατά τη φ
φάση ακινη
ητοποίησηςς
στο βατήρ
ρα. Στην έρευνα μετείχχαν 5 αθλητές υψηλού
ύ επιπέδουυ με ίδια εμ
μπειρία στα
α
δύο είδη εκκίνησης. Η προθέρμ
μανση διήρ
ρκησε 45miin. Οι αθληητές εκτέλεσαν πρώτα
α
άνοντας από
ό τρεις συννεχόμενες προσπάθειε
π
ες. Μετά αππό 48 ώρεςς εκτέλεσανν
την ΕΛ κά
τη δεύτερ
ρη εκκίνηση
η (ΕΕ). Ανά
άμεσα στις προσπάθειιες υπήρχε διάλειμμα
α 5 λεπτών..
Στους μεττέχοντες κα
αταγράψαμεε τα ανθρω
ωπομετρικά
ά χαρακτηριιστικά, την ευλυγισία,,
την ισοκιννητική δύνα
αμη και τηνν αλτική ικα
ανότητα. Η λήψη έγινεε με ψηφια
ακή κάμερα
α
Sony (50H
Hz) Για να εξετάσουμε τις γωνίες τοποθετήσ
σαμε σημάννσεις και υπ
πολογίσαμεε
(V1sports Home 2.0
0, USA). Για
α το μήκο
ος εισόδου στο νερό χρησιμοπο
οιήθηκε το
ο
ό Templo 3.2.166
3
(Coontemplas, Germany)). Χρησιμοοποιήθηκε ζευγαρωτό
ό
λογισμικό
(paired t‐‐test) για να
ν εξακριββωθούν δια
αφορές μετταξύ των μμεταβλητώνν στις δύο
ο
προσπάθεειες (SPSSinc., Chicaago, Illinoiis, USA). Τα αποτεελέσματα εμφάνισανν
μεταβολέςς στο μήκο
ος εισόδου (ΜΕ) στην ΕΕ ως προ
ος την ΕΛ κκατά 11.7cm
m και ήτανν
στατιστικά
ά σημαντικό
ό. Η γωνία του γόνατο
ος (ΓΓ) στηνν ΕΕ σε σχέέση με την ΕΛ
Ε διέφερεε
κατά 14.3ο και ήταν στατιστικά σημαντικό. Ο χρόνος πτήσης (ΧΠ
Π) στην ΕΕ σε
σ σχέση μεε
αι ήταν σταττιστικά σημαντικό. Η γγωνία εισόδ
δου (ΓΕ) δενν
την ΕΛ διέέφερε κατά 0.26sec κα
παρουσία
ασε στατιστιικά σημανττική διαφορ
ρά. Η αξιολό
όγηση έγινεε με μεθοδο
ολογία από
ό
την κλασική κολύμβη
ηση. Συμπε ρασματικά διαπιστώνο
ουμε ότι σττην ΕΕ το ΜΕ
Μ είναι πιο
ο
κοντά στο
ο μέσο όρο (3‐4m) σύμ
μφωνα με τη βιβλιογρα
αφία. Η δια
αφορά αυτή
ή οφείλεταιι
στην χρήσ
ση μονοπέδιλου που τοο βάρος του
υ και η μορ
ρφή του επηηρεάζουν αρνητικά
α
τιςς
παραμέτρ
ρους της κίίνησης. Ο ΧΠ σχετίζεεται με το ΜΕ όπου η αύξηση του είναιι
αποτέλεσμα της μεγα
αλύτερης δδιάρκειας ΧΠ
Π. Ο μέσος όρος της ΓΕΕ στην ΕΕ σε
σ σχέση μεε
λιογραφία ((30‐40ο) για
α τη ΓΕ στο
ο
την ΕΛ είνναι παραπλλήσιες και σσυμφωνούνν με τη βιβλ
νερό. Η ΓΓΓ στην ΕΕ σε
σ σχέση μεε την ΕΛ είνναι πιο κονττά στις γωννίες που πα
αρατηρείταιι
μέγιστη ισ
σομετρική δύναμη
δ
τωνν εκτεινόνττων μυών του
τ τετρακέέφαλου (11
10‐120ο) Οιι
τιμές της ΕΕ της μελέτης μας είναι πιο κοντά στις τιμές πουυ παρουσιά
άζονται στη
η
αφία. Η ΕΕ εμφανίστηκ
ε
κε πιο αποττελεσματική
ή στους συγγκεκριμένους αθλητέςς
βιβλιογρα
που εξετά
άσαμε.
* Η συμμετοχχή στο συνέδριο
ο με αναρτημένη
νη ανακοίνωση πιστοποιείται
π
από
ό το παρόν ηλεκ
εκτρονικό αρχείο
ο.
* The particip
pation in the con
ngress with a po
poster presentati
tion is certified through
th
this elecctronic file.
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Λέξεις κλεειδιά: Τεχνιική Κολύμβη
ηση, Εκκίνη
ηση, Νεαροίί Αθλητές

16866
Η ΕΦΑΡΜ
ΜΟΓΗ ΕΝΕΡΓΓΗΤΙΚΗΣ Η Π
ΠΑΘΗΤΙΚΗΣΣ ΑΠΟΚΑΤΑ
ΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Α ΜΙΑΣ
ΣΥΝΤΟΜΗ
ΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟ
ΟΥ ΠΡΟΠΟΝ
ΝΗΣΗΣ ΥΨΗ
ΗΛΗΣ ΕΝΤΑ
ΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Α
ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ
Τ
ΚΟΛΥΜΒΗ
ΗΤΩΝ
Βέζος Ν., Κωστούλαςς Γ., Τσιαβδδαρίδης Γ., Βανταράκη
ης Α., Σωτηρρόπουλος Κ.,
Κ
ης Α.
Τουμπέκη
Σχολή Ναυτικών Δοκκίμων , Στρα
ατιωτική Σχχολή Ευελπ
πίδων, Δ/Υ, Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκη
ης, Τ.Ε.Φ.Α
Α.Α., Εθνικό και Καποδ
διστριακό Π
Πανεπιστήμ
μιο
Αθηνών, Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Τ
atoubekiss@phed.uoa
a.gr
THE USE OF
O ACTIVE OR
O PASSIVEE RECOVERY
Y DURING A SHORT DU
URATION PERIOD OF
HIGH INTEENSITY TRA
AINING ON SSWIMMING
G PERFORM
MANCE
N. Vezos , G. Kostoullas, G. Tsiavvdaridis, A. Vandarakiss, K. Sotiroppoulos, A. Toubekis
T
Hellenic Naval
N
Acade
emy , Hellen
nic Army Accademy, N//A, Democrritus Univerrsity of
Thrace, D..P.E.S.S., Na
ational and
d Kapodestrrian Universsity of Atheens, D.P.E.SS.S.
Η εφαρμο
ογή ενεργητικής σε σύ
ύγκριση μεε την παθηττική αποκα
ατάσταση μειώνει
μ
τηνν
απόδοση όταν εφα
αρμόζεται μ
μεταξύ επα
αναλαμβανόμενων πρροσπαθειώνν μέγιστηςς
έντασης στην
σ
κολύμ
μβηση. Η μ
μείωση τηςς απόδοσηςς είναι πιθθανό να οφ
φείλεται σεε
αυξημένο ενεργειακκό κόστος στην διάρκκεια της εννεργητικής σε σύγκριιση με τηνν
παθητική αποκατάστταση. Δεν έέχει εξετασττεί εάν το αυξημένο
α
εενεργειακό κόστος στη
η
άς επαναλή ψεων έχει θετική επίδραση στη ν απόδοση
η μετά από
ό
διάρκεια μιας σειρά
οδο προπόννησης. Σκοπ
πός της μεελέτης είναι να εξετάσσει την επίίδραση τηςς
μια περίο
ενεργητικής αποκατά
άστασης μεετά από συστηματική χρήση
χ
στη δδιάρκεια προπόνησηςς
υψηλής έντασης στην απ
πόδοση τω
ων κολυμ
μβητών. Δ
Δώδεκα κολυμβητές
κ
ς
(ηλικία:20
0,0±1,1 έτη,, ύψος:1788±6 cm, σωματική μάζζα:76,8±7,66 kg) συμμεετείχαν στη
η
μελέτη. Χωρισμένοι
Χ
ι σε δύο ιισοδύναμεςς ομάδες ολοκλήρωσσαν σε διά
άστημα 17
7
ημερών δώδεκα
δ
προπονήσεις διάρκειας 70‐90 λεπ
πτών που ππεριλάμβανναν 1500μ..
διαλειμμα
ατικής κολύ
ύμβησης μεε υπομέγισττη ένταση και
κ στη συννέχεια 8 επ
παναλήψειςς
12,5μ., 6‐8 επαναλήψ
ψεις 25μ. κκαι 2‐4 επα
αναλήψεις 50μ.
5
με μέγγιστη έντασ
ση σε μικτό
ό
χρόνο δια
αλλείματος και κολύμ
μβησης 60s, 120s, 240
0s αντίστοιιχα. Στη διά
άρκεια του
υ
διαλλείμα
ατος μεταξξύ των εεπαναλήψεεων μέγισττης έντασσης έξι κολυμβητές
κ
ς
κολυμπού
ύσαν με αυ
υτοεπιλεγόμ
μενο ρυθμό
ό (ομάδα ενεργητικής
ε
ς αποκατάσ
στασης: ΕΑ,,
n=6) και οι υπόλοιπ
ποι έξι παρρέμεινα ακκίνητοι μέσ
σα στο νερρό (ομάδα παθητικήςς
αποκατάσ
στασης: ΠΑ
Α, n=6). Π
Πριν την έναρξη
έ
καιι μετά τη λήξη της περιόδου
υ
προπόνησ
σης οι κολυ
υμβητές χρρονομετρήθ
θηκαν σε αποστάσεις
α
ς 50, 100, 200, 400μ..
ελεύθερο για τον υπολογισμό της κρίσιμ
μης ταχύτη
ητας (ΚΤ), κκατεγράφη η δύναμη
η
έλξης στη
η διάρκεια προσδεμέννης κολύμβ
βησης (ΔΕ) και η συγκκέντρωση γαλακτικού
γ
ύ
μετά από προσπάθεια 400 μέτρρων με έντταση που αντιστοιχεί
α
σστο 85% τη
ης μέγιστηςς
(La‐85%). Μετά από την περίοδδο προπόνησης η ΚΤ εμφάνισε στατιστικά σημαντική
ή
ση με τις α
αρχικές τιμέές χωρίς να εμφανιστεεί σημαντικκή διαφορά
ά
βελτίωση σε σύγκρισ
μεταξύ τω
ων ομάδων ή αλληλεπ
πίδραση (ΕΑ
Α, 1,077±0,1
155 έναντι 1,099±0,15
55 m/s; ΠΑ,,
1,056±0,138 έναντι 1,074±0,150
1
0 m/s). Οι επιδόσεις
ε
σττις αποστάσσεις 50, 100, 200, 400
0
μέτρων βεελτιώθηκανν σημαντικά
ά μετά από την περίοδ
δο προπόνηησης και η ποσοστιαία
π
α
μεταβολή ήταν μεγα
αλύτερη σττην ΕΑ (ΕΑ
Α, 50μ:2,8±2
2,3, 100μ:22,9±2,6, 200μ:1,8±0,9,,
400μ:2,7±±1,6%; ΠΑ, 50μ:1,7±11,2, 100μ:1
1,2±1,0, 20
00μ:0,9±1,33, 400μ:1,6
6±1,5%). Η
* Η συμμετοχχή στο συνέδριο
ο με αναρτημένη
νη ανακοίνωση πιστοποιείται
π
από
ό το παρόν ηλεκ
εκτρονικό αρχείο
ο.
* The particip
pation in the con
ngress with a po
poster presentati
tion is certified through
th
this elecctronic file.
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συγκέντρω
ωση γαλακκτικού μεττά από την προσπά
άθεια La‐885% και η ΔΕ δενν
μεταβλήθηκαν σημα
αντικά μετά
ά από την περίοδο προπόνησης
π
ς σε σύγκρ
ριση με τιςς
αρχικές τιμές
τ
και δεν
δ
διέφερραν μεταξύ
ύ των ομά
άδων. Σημα
αντική βελλτίωση τηςς
απόδοσηςς μπορεί να
α προκληθείί με μικρής διάρκειας και υψηλήςς έντασης προπόνηση.
π
.
Η εφαρμο
ογή ενεργηττικής αποκα
ατάστασης είναι πιθαννό να βελτιώ
ώσει την απ
πόδοση καιι
την ΚΤ. Είναι πιθανό το αυξημέ νο ενεργεια
ακό κόστος στη διάρκεεια της ΕΑ να αυξάνειι
την προπ
πονητική επ
πιβάρυνση και να πρ
ροκαλεί ευνοϊκές προοσαρμογές σε μέτρια
α
προπονημ
μένους κολυ
υμβητές.
Λέξεις κλεειδιά: προπ
πονητική επ
πιβάρυνση, προπόνηση
π
η υψηλής ένντασης,
αποκατάσ
σταση

15915
ΑΝΑΛΥΣΗ
Η ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙ
Ε
ΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦ
ΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΕ
Ε ΑΘΛΗΤΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
Ε
Πετρίδου Α. , Τερζόγγλου Μ., Μα
ατσαρίδης Α.
Αριστοτέλλειο Πανεπιστήμιο Θεεσσαλονίκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α
Α.
agaph87@
@hotmail.co
om
ANALYSIN
NG TABLE TE
ENNIS GAM
MES IN HIGH
H LEVEL ATH
HLETES
A. Petrido
ou , M. Terzzoglou, A. M
Matsaridis
Aristotle University
U
of
o Thessalo niki, D.P.E.S.S.
Σκοπός της
τ
έρευνα
ας ήταν η καταγραφή
ή και η ανάλυση
α
α
αγώνων επ
πιτραπέζιαςς
αντισφαίρ
ρισης αθληττών υψηλοού επιπέδου, η καταγραφή έγινεε με την βοήθεια τηςς
βιντεοανά
άλυσης. Το
ο δείγμα α
αποτέλεσανν 7 ομάδεες της Α1 Εθνικής κατηγορίας
κ
ς
ανδρών, στην κάθε ομάδα συμ
μμετείχαν 3 άντρες όλ
λων των ηλιικιών (σύνο
ολο 21). Για
α
την κατα
αγραφή χρησιμοποιήθθηκαν δυο
ο κάμερες για 22 ππαιχνίδια μονού. Τα
α
αποτελέσματα φαννέρωσαν :ΤΤο σερβίςς επιφέρειι άμεσα τους περιισσότερουςς
νικητήριους πόντουςς με ποσοσστό 20,7% , με το μακκρύ διαγών ιο σερβίς : 32,3% καιι
το κοντό σερβίς σττο κέντρο: 14,4%.Το
ους περισσ
σότερους ννικητήριους πόντουςς
ων εκτελώνντας μακρύ διαγώνιο σερβίς
σ
με 1 έως 3 ενα
αλλαγές μεε
κατέκτησεε ο σερβίρω
ποσοστό 53,60% τω
ων πόντων. Το forehan
nd και bacckhand σπινν ήταν σχεεδόν πάντα
α
νικητήριο χτύπημα με
μ 73,3% γγια το σερβ
βίροντα στιςς 3 και 5 εεναλλαγές και
κ για τονν
αποκρούο
οντα στις 2 και 4 ενναλλαγές. Το
Τ καρφί επέφερε μμόνο πόντους. Επίσηςς
υπήρχαν λάθη χωρ
ρίς πίεση με ποσο
οστό στο 22,70% . Από τη
ην έρευνα
α
συμπεραίνεται ότι το
τ σερβίς είναι το πιο
π σημανττικό χτύπημμα στην επιτραπέζια
ε
α
αντισφαίρ
ριση και αυτό αποοδεικνύετα
αι από τηνν αναλογία
α των πό
όντων που
υ
κατακτήθη
ηκαν από το
τ σερβίρονντα (53,6%) και από αυ
υτόν που υυποδεχόταν (43,5%) .Η
Η
αγωνιστικκή τακτική της επιτρα
απέζιας ανττισφαίρισης είναι σύ νθετη. Κάθ
θε παιχνίδιι
χρειάζεται διαφορεττική τακτική
ή αντιμετώ
ώπιση. Η συ
υστηματική παρακολο
ούθηση καιι
ανάλυση των χαρακκτηριστικώνν των αγώννων, παρέχχει στους ππροπονητές και στουςς
παίκτες σημαντικά
σ
στοιχεία
σ
για
α τον εντοπ
πισμό παρα
αγόντων τηης τακτικήςς, οι οποίοιι
καθορίζου
υν την έκβα
αση των πόνντων.
Λέξεις κλεειδιά: επιτρ
ραπέζια ανττισφαίριση, ανάλυση αγώνων,
α
tabble tennis

* Η συμμετοχχή στο συνέδριο
ο με αναρτημένη
νη ανακοίνωση πιστοποιείται
π
από
ό το παρόν ηλεκ
εκτρονικό αρχείο
ο.
* The particip
pation in the con
ngress with a po
poster presentati
tion is certified through
th
this elecctronic file.
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17211
ΔΙΑΦΟΡΕΣΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ
Α
Ν ΕΝΟΡΓΑΝ
ΝΗΣ ΓΥΜΝΑ
ΑΣΤΙΚΗΣ‐ΤΡΑ
ΑΜΠΟΛΙΝΟ
Ο ΚΑΙ ΜΗ
ΑΣΚΟΥΜΕΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ
Κ
ΑΘ
ΘΛΗΜΑ, ΣΤΗ
ΗΝ ΕΥΚΑΜΨ
ΨΙΑ ΤΗΝ ΕΥΥΚΙΝΗΣΙΑ ΚΑΙ
Κ
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ
Κυριαλάννης Ε. , Κυριιαλάνης Π.,, Ντάλλας Γ.,
Γ Φατούρο
ος Ι.
Δημοκρίτεειο Πανεπιστήμιο Θρά
άκης, Τ.Ε.Φ
Φ.Α.Α., Εθνικό & Καποδδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνώ
ών, Τ.Ε.Φ.Α
Α.Α.
e‐vanki@hotmail.com
m
DIFFERENCES BETWE
EEN GYMNA
ASTS, TRAM
MPOLINE AN
ND NOT SPEECIFIC FEMALE
ATHLETESS IN FLEXIBILITY, AGILITTY, AND BA
ALANCE
E. Kirialan
nis , P. Kirialanis, G. Daallas, I. Fato
ouros
Democritu
us Universitty of Thracee, D.P.E.S.SS., National & Kapodisttrian University of
Athens, D.P.E.S.S.
D
Σκοπός τη
ης παρούσα
ας μελέτηςς ήταν να εξετάσει
ε
τιις διαφορέςς που υπά
άρχουν στιςς
ικανότητεες της ευκαμψίας, ευκκινησίας, ισορροπίας και
κ αίσθησηης χώρου σε
σ κορίτσια
α
ηλικίας (9‐12) ετώνν, που ασσχολούνται με την ενόργανη
ε
γγυμναστική (Ε.Γ.), το
ο
α
τραμπολίννο (ΤΡ.) καιι με κορίτσσια που δενν ασχολούνται με κανέένα ιδιαίτερο άθλημα
(μη αθλού
ύμενα, Μ.Α
Α.). Τα αποοτελέσματα
α έδειξαν ότι
ό ως προςς την ευκα
αμψία στηνν
δοκιμασία
α της δίπλω
ωσης, υπήρχχαν στατισττικά σημανττικές διαφοορές μεταξύ
ύ των τριώνν
ομάδων με
μ τα κορίττσια της (Ε..Γ.) να παρο
ουσιάζουν τα καλύτερρα αποτελέέσματα καιι
ακολουθο
ούν τα κορ
ρίτσια του (ΤΡ.). Από τα αποττελέσματα στην ικαννότητα τηςς
ευκινησία
ας στην δοκκιμασία του
υ παλίνδρομου τεστ τω
ων 5 μέτρω
ων, και της δυναμικήςς
ισορροπία
ας, διαπιστώ
ώθηκε ότι ττόσο οι αθλλήτριες τηςς (Ε.Γ.), όσοο και οι αθλλήτριες του
υ
τραμπολίννο (ΤΡ.) πα
αρουσίασανν στατιστικά
ά σημαντικκά καλύτερ α αποτελέσ
σματα από
ό
τις μη αθ
θλούμενες (Μ.Α.). Σττην στατική
ή ισορροπία, τόσο σττο δεξί όσ
σο και στο
ο
αριστερό πόδι τα κορ
ρίτσια της εενόργανης γυμναστική
ής (Ε.Γ.) παρρουσίασαν στατιστικά
ά
σημαντικά
ά καλύτερα
α αποτελέσσματα από
ό τις άλλεςς δύο ομάδδες. Σύμφω
ωνα με τα
α
αποτελέσματα η εννασχόληση με την εννόργανη γυ
υμναστική επιφέρει σημαντικέςς
διαφορές στην ανάπ
πτυξη της ευκαμψίαςς, της ευκιννησίας καιι των ικανο
οτήτων τηςς
ας (δυναμικκή και στα
ατική). H ενασχόληση με το τρα
αμπολίνο αυξάνει
α
σεε
ισορροπία
μεγάλο βαθμό
β
την ευκαμψία και την δυναμική
δ
ισορροπία.
ι
Επίσης αυξάνει τηνν
ικανότητα
α της ευκαμ
μψίας σε μ
μικρότερο όμως
ό
βαθμό
ό. Η προπόόνηση στο τραμπολίνο
τ
ο
δεν φαίνεεται να επιδ
δρά σημαντιικά στην σττατική ισορρ
ροπία.
Λέξεις κλεειδιά: ευκαμψία, ευκιννησία, ισορροπία

17252
ΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚ
ΚΑ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ, ΙΣΧΥ
ΥΟΣ ΚΑΙ ΤΑΧ
ΑΧΥΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΞΥ
Μ
ΔΙΑΦΟΡΕΣΣ ΣΤΑ ΧΑΡΑ
ΑΘΛΗΤΡΙΩ
ΩΝ ΕΝΟΡΓΑ
ΑΝΗΣ ΓΥΜΝ
ΝΑΣΤΙΚΗΣ‐Τ
ΤΡΑΜΠΟΛΙΝ
ΝΟ ΚΑΙ ΜΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝ
ΝΩΝ ΜΕ
ΚΑΝΕΝΑ ΑΘΛΗΜΑ
Α
Κυριαλάννης Ε. , Κυριιαλάνης Π.,, Ντάλλας Γ.,
Γ Καμπάς Α.
Α
Δημοκρίτεειο Πανεπιστήμιο Θρά
άκης, Τ.Ε.Φ
Φ.Α.Α., Εθνικό & Καποδδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνώ
ών, Τ.Ε.Φ.Α
Α.Α.
e‐vanki@hotmail.com
m
DIFFERENCES IN STRENGTH, PO
OWER AND SPRINT
S
CHA
ARACTERISTTICS BETWE
EEN
FEMALE GYMNASTS
G
TRAMPOLI NE FEMALEE ATHLETES
S AND NOT SPECIFIC FE
EMALE
ATHLETESS
* Η συμμετοχχή στο συνέδριο
ο με αναρτημένη
νη ανακοίνωση πιστοποιείται
π
από
ό το παρόν ηλεκ
εκτρονικό αρχείο
ο.
* The particip
pation in the con
ngress with a po
poster presentati
tion is certified through
th
this elecctronic file.
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E. Kirialan
nis , P. Kirialanis, G. Daallas, A. Kam
mbas
Universityy of Thrace,, D.P.E.S.S.,, National & Kapodistrian Universsity of Athe
ens,
D.P.E.S.S.
Σκοπός τη
ης παρούσα
ας μελέτηςς ήταν να εξετάσει
ε
τιις διαφορέςς που υπά
άρχουν στιςς
ικανότητεες της δύνα
αμης σε κοορίτσια ηλιικίας 9‐12 ετών, που ασχολούνται με τηνν
ενόργανη γυμναστική
ή (Ε.Γ.), το ττραμπολίνο
ο (ΤΡ.) και με
μ κορίτσια που δεν ασ
σχολούνταιι
με κανένα
α ιδιαίτερο άθλημα (μ
μη αθλούμεενα, Μ.Α.). Τα
Τ αποτελέέσματα έδεειξαν ότι τα
α
κορίτσια της
τ (Ε.Γ.) ΚΑΙ
Κ (ΤΡ.) πα
αρουσίασανν καλύτερα
α αποτελέσσματα στηνν εκρηκτική
ή
δύναμη τω
ων κάτω άκρων (κατα
ακόρυφο άλλμα και άλμα εις μήκκος) από τα
α (Μ.Α.). Οιι
διαφορές όμως αυτέές δεν ήτανν στατιστικά
ά σημαντικέές. Ως προςς την δύναμ
μη των άνω
ω
άκρων, κα
αι ιδιαίτερα
α των εκτεεινόντων μυών (κάμψ
ψεις), και ττων καμπτή
ήρων μυώνν
(κράτημα στο μονόζυγο με β λλαβή), καθώ
ώς και στηνν στατική δδύναμη των ραχιαίωνν
ης (Ε.Γ.), πέέτυχαν σταττιστικά σημ
μαντικά καλλύτερα απο
οτελέσματα
α
μυών, τα κορίτσια τη
από τις άλλλες δύο ομ
μάδες, οι οπ
ποίες δεν διέφεραν μεεταξύ τους σστατιστικά σημαντικά..
Στην δύνα
αμη των κοιλιακών
κ
μ
μυών τα κορίτσια της (Ε.Γ.) κα
αι του (ΤΡ) δεν είχανν
στατιστικά
ά σημαντικκές διαφορρές μεταξύ τους. Ανττίθετα παρρουσίασαν σημαντικά
ά
καλύτερα αποτελέσματα από τα (Μ.Α.) κορίτσια. Ως προς ττην ταχύτητα των 20
0
μέτρων, τα
α αποτελέσ
σματα έδειξξαν ότι οι αθ
θλήτριες το
ου (ΤΡ) πέτυυχαν τους χειρότερουςς
χρόνους. Σύμφωνα με
μ τα αποτεελέσματα η ενασχόληση με την ενόργανη γυμναστική
γ
ή
επιφέρει σημαντικέςς διαφορέςς στην ανάπτυξη των κινητικών ικανοτήτω
ων δύναμηςς
ιδιαίτερα στα άνω άκκρα και τονν κορμό, καθ
θώς και στη
ην ταχύτητα
α. H ενασχό
όληση με το
ο
τραμπολίννο επιδρά θετικά σττην δύναμη
η των ποδ
διών και ττων κοιλιακκών μυών..
Φαίνεται όμως ότι επ
πηρεάζει αρρνητικά τηνν ταχύτητα στα
σ 20 μέτρρα.
αμη, ταχύτηττα, ενόργαννη γυμνασττική
Λέξεις κλεειδιά: δύνα

17305
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚ
ΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΛΤΙΚ
ΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤ
ΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
Τ ΤΑΧΥΤΗ
ΗΤΑΣ ΣΕ ΑΘ
ΘΛΗΤΕΣ
ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΙΡΟΥ ΗΛΙΚΙΑ
ΑΣ 8‐13 ΕΤΩ
ΩΝ.
λάνης Π., Γο
ούργουλης Β., Φατούρ
ρος Ι., Παπα
αδοπούλου
υ Μ.
Πεντίδης Ν. , Κυριαλ
άκης, Τ.Ε.Φ
Φ.Α.Α.
Δημοκρίτεειο Πανεπιστήμιο Θρά
perikamenon@yahoo.gr
COMPARA
ATIVE STUD
DY OF JUMPPING ABILIT
TY, SPEED AND
A THE EF FECT OF TH
HE AGE TO
THE MAILL GYMNAST
TS AND FOO
OTBALL PLAYERS 8‐13 YEARS
Y
OLD
N. Pentidiis , P. Kiriala
anis, V. Gou
urgoulis, I. Fatouros, M.
M Papadoppoulou
Democritu
us Universitty of Thracee, D.P.E.S.SS.
Σκοπός τη
ης παρούσ
σας μελέτηςς ήταν η σύγκριση
σ
της
τ αλτικήςς ικανότητα
ας και τηςς
ταχύτηταςς στην απόσταση τω
ων 10 και 30 μέτρω
ων μεταξύ αθλητών ενόργανηςς
γυμναστικκής και αθλλητών ποδ οσφαίρου για να δια
απιστωθεί πποιο άθλημ
μα έχει τηνν
καλύτερη θετική επίδ
δραση στηνν αύξηση τη
ης αλτικής ικανότητας,, της ταχύτη
ητας καθώςς
και η επίδ
δραση της ηλικίας στη
ην ανάπτυξξη των ικανοτήτων αυττών. Στη μεελέτη αυτή
ή
πήραν μέέρος συνολλικά 61 άτοομα ηλικία
ας 8‐13 ετώ
ών, εκ τωνν οποίων 18
1 αθλητέςς
ενόργανηςς γυμναστικής, 17 α
αθλητές πο
οδοσφαίρου
υ και 26 ά
άτομα τα οποία δενν
ασχολούννταν ιδιαίτεερα με ένα άθλημα. Η μέτρηση της
τ αλτικήςς ικανότητα
ας έγινε μεε
BOSCO, ενώ η μέτρηση της τα
αχύτητας έγγινε με φω
ωτοκύτταρα
α. Αξιολογή
ήθηκαν στο
ο
άλμα χωρ
ρίς ταλάντευση(sj), στοο άλμα με ταλάντευσ
ση(cmj) στο οποίο εξεττάστηκε το
ο
ύψος άλμ
ματος, και άλμα
ά
βάθου
υς από ύψο
ος 40cm(dj) στο οποίο εξετάστηκα
αν στοιχεία
α
όπως η ισχύς, η διάρκεια
δ
ώ
ώθησης και το ύψοςς άλματος ενώ στηνν ταχύτητα
α
* Η συμμετοχχή στο συνέδριο
ο με αναρτημένη
νη ανακοίνωση πιστοποιείται
π
από
ό το παρόν ηλεκ
εκτρονικό αρχείο
ο.
* The particip
pation in the con
ngress with a po
poster presentati
tion is certified through
th
this elecctronic file.
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αξιολογήθ
θηκαν οι επ
πιδόσεις τω
ων πρώτων 10
1 μέτρων και των 30 μέτρων. Σύ
ύμφωνα μεε
τα αποτελλέσματα τη
ης ανάλυσ ης διακύμα
ανσης βρέθ
θηκε ότι οοι αθλητές ενόργανηςς
γυμναστικκής σημείωσαν υψηλόότερες επιδ
δόσεις από τους αθληττές ποδοσφ
φαίρου στο
ο
άλμα χωρ
ρίς ταλάνττευση(sj) κ αι στο άλλμα με ταλ
λάντευση(ccmj). Επίση
ης τα ίδια
α
αποτελέσματα παρο
ουσιάστηκα
αν και σττην ταχύτη
ητα των 110m και 30m πληνν
ατος βάθου
υς 40cm(ddj) στο οπ
ποίο παραττηρήθηκε ότι οι αθ
θλητές του
υ
του άλμα
ποδοσφαίίρου παρου
υσίασαν υψ
ψηλότερες επιδόσεις, όσον αφόόρα την ισχύ και τηνν
διάρκεια ώθησης
ώ
ενώ
ώ στο ύψοςς τις ίδιας κατηγορίας
κ
δεν παρουυσιαστήκαν στατιστικά
ά
σημαντικέές διαφορέές. Διαπισττώθηκε επ
πίσης ότι η ηλικία ττων αθλητώ
ών επιδρά
ά
σημαντικά
ά στην ταχχύτητα 10m
m και 30m
m αλλά κα
αι στην αλλτική ικανό
ότητα που
υ
αφορούσεε το άλμα χωρίς ταλάνντευση(sj) και στο άλμ
μα βάθους α
από ύψος 40cm
4
(dj).
Λέξεις κλεειδιά: ενόργγανη γυμνα
αστική, ποδόσφαιρο, αλτική
α
ικανόότητα

17325
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚ
ΜΗΣ ΚΟΡΜ
ΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜ
ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΚΑΜΨ
ΨΙΑΣ ΣΕ ΑΘΛ
ΛΗΤΕΣ
ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΙΡΟΥ ΗΛΙΚΙΑ
ΑΣ 8‐13 ΕΤΩ
ΩΝ.
Πεντίδης Ν. , Κυριαλ
λάνης Π., Γο
ούργουλης Β., Φατούρ
ρος Ι., Παπα
αδοπούλου
υ Μ.
Δημοκρίτεειο Πανεπιστήμιο Θρά
άκης, Τ.Ε.Φ
Φ.Α.Α.
perikamenon@yahoo.gr
COMPARA
ATIVE STUD
DY OF TORSSO STRENGT
TH AND FLE
EXIBILITY IN
N ARTISTIC
GYMNASTTS AND FOO
OTBALL ATH
HLETES 8‐13
3 YEARS OLLD.
N. Pentidiis , P. Kiriala
anis, V. Gou
urgoulis, I. Fatouros, M.
M Papadoppoulou
Democritu
us Universitty of Thracee, D.P.E.S.SS.
Σκοπός της παρούσ
σας μελέτη
ης ήταν η σύγκριση της δύνα μης κορμο
ού και τηςς
ευκαμψία
ας μεταξύ αθλητών
α
εννόργανης γυ
υμναστικήςς και αθληττών ποδοσφ
φαίρου για
α
να διαπισ
στωθεί ποιιο άθλημα έχει την καλύτερη θετική επίίδραση στη
ην δύναμη
η
κορμού, της
τ ευκαμψ
ψίας και η εεπίδραση της
τ ηλικίας στην ανάππτυξη των ικανοτήτων
ι
ν
αυτών πο
ου προαναφ
φέρθηκαν. Στη μελέττη αυτή πή
ήραν μέροςς συνολικά 61 άτομα
α
ηλικίας 8‐‐13 ετών, εκ των οποίω
ων οι 18 αθ
θλητές ήταν της ενόργγανης γυμνναστικής, οιι
17 αθλητέές ήταν του ποδοσφαίρρου και 26 άτομα τα οποία
ο
δεν α
ασχολούντα
αν ιδιαίτερα
α
με ένα άθλημα.
ά
Η μέτρηση τη
ψίας πραγμ
ματοποιήθη κε με την δοκιμασία
α
ης ευκαμψ
δίπλωσης του κορμο
ού (sit and reach) , εννώ η μέτρηση δύναμηης κορμού έγινε
έ
με το
ο
ήθηκαν: η κινητικότηττα της άρθρρωσης του ισχίου καιι
δυναμόμεετρο κορμού. Αξιολογή
κε η μέγισττη τιμή τωνν
της οσφυϊϊκής μοίραςς. Ως προς ττην δύναμη
η κορμού αξιολογήθηκ
α
κιλών που μπορεί να
ν σηκώσεει το άτομο
ο σε χρόνο
ο των 10 sec. Σύμφω
ωνα με τα
α
αποτελέσματα της ανάλυσης διακύμαννσης, διαπιστώθηκε ότι οι αθ
θλητές τηςς
ενόργανηςς γυμναστιικής σημείω
ωσαν υψηλλότερες επ
πιδόσεις αππό τους αθ
θλητές του
υ
ποδοσφαίίρου, τόσο στην εευκαμψία(εενόργανη: 21,774+/‐‐1,506, πο
οδόσφαιρο::
17,823+/‐1,416, μη
η ασκούμ
μενοι: 9,2
276+/‐1,385
5) όσο και στηνν δύναμη
η
κορμού(εννόργανη: 62,345+/‐3,
6
677, ποδό
όσφαιρο: 60,566+/‐3,4457, μη ασκούμενοι::
40,624+/‐3,381). Δια
απιστώθηκεε επίσης όττι η ηλικία επιδρά ση μαντικά σττην δύναμη
η
p
καθ ώς και την ευκαμψία (F=2,473 , pp=,038) των αθλητών..
κορμού (FF=10,568 , p=,000)
Λέξεις κλεειδιά: ενόργγανη γυμνα
αστική, ποδόσφαιρο, ευκαμψία

* Η συμμετοχχή στο συνέδριο
ο με αναρτημένη
νη ανακοίνωση πιστοποιείται
π
από
ό το παρόν ηλεκ
εκτρονικό αρχείο
ο.
* The particip
pation in the con
ngress with a po
poster presentati
tion is certified through
th
this elecctronic file.
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17367
ΑΞΙΟΛΟΓΗ
ΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠ
ΠΙΠΕΔΩΝ ΕΥΥΚΑΜΨΙΑΣΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤ
ΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΕ ΑΓΟΡΙΙΑ ΚΑΙ ΚΟΡΙΙΤΣΙΑ ΜΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣΣ ΕΝΟΡΓΑΝ
ΝΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕ
Ε ΑΤΟΜΑ Χ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΠ
ΠΟΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ.
Ε
Παπαδοπ
πούλου Μ., Κυριαλάνη
ης Π., Γούργγουλης Β., Φατούρος
Φ
ΙΙ., Πεντίδηςς Ν.
Δημοκρίτεειο Πανεπιστήμιο Θρά
άκης, Τ.Ε.Φ
Φ.Α.Α.
mara19ko
om@hotma
ail.com
EVALUATIION OF THE
E FLEXIBILITTY AND MO
OBILITY LEVE
ELS OF THE JOINTS IN
CHILDHOO
OD AMONG
G MALE AND
D FEMALE NON
N
COMP
PETITIVE AR
RTISTIC GYM
MNASTS
AND PERSSONS WITHOUT TRAIN
NING EXPER
RIENCE.
M. Papadopoulou , P.
P Kirialaniss, V. Gourgo
oulis, I. Fato
ouros, N. Peentidis
Democritu
us Universitty of Thracee, D.P.E.S.SS.
Σκοπός τη
ης παρούσ
σας μελέτη ς ήταν η αξιολόγηση
η της ευκα
αμψίας καιι το εύροςς
κινητικότη
ητας των αρ
ρθρώσεων α
αθλητών κα
αι αθλητριώ
ών της μη αγγωνιστικής Ενόργανηςς
Γυμναστικκής και παιδιών
π
ποου δεν είχαν
ε
προπ
πονητική εεμπειρία σε
σ κάποιο
ο
συγκεκριμ
μένο άθλημ
μα, για να δδιαπιστωθεεί η επίδρα
αση του φύύλου και τη
ης άθλησηςς
στις συγκεεκριμένες ικανότητες. Στην μελέττη πήραν μέρος συνολλικά 40 άτο
ομα, εκ τωνν
οποίων 10
0 αθλητές και
κ 10 αθλή
ήτριες της μη
μ αγωνισττικής Ενόργγανης Γυμνα
αστικής καιι
10 αγόριια και 10 κορίτσια που δεν είχαν προ
οπονητική εμπειρία σε κάποιο
ο
συγκεκριμ
μένο άθλημ
μα ηλικίας 77‐11. Η μέττρηση και η αξιολόγησση της ευκα
αμψίας τηςς
άρθρωσηςς του ισχίίου και τη
ης οσφυϊκή
ής μοίρας χρησιμοποοιήθηκε η δοκιμασία
α
δίπλωσης του κορμο
ού (sit and reach), ενώ
ώ η μέτρηση του εύροους κινητικό
ότητας τωνν
αρθρώσεω
ων πραγμα
ατοποιήθηκεε με γωνιό
όμετρο. Αξιο
ολογήθηκαν
αν: η κινητικότητα τηςς
άρθρωσηςς του ισχίο
ου και της οσφυϊκής μοίρας, η κινητικότηττα της άρθρωσης του
υ
ισχίου, τω
ων ώμων κα
αι νωτιαίας δεξιάς καιι αριστερήςς πλευράς σσε σημείο κάμψης
κ
καιι
έκτασης κάθε
κ
μιας. Σύμφωνα με τα απο
οτελέσματα της ανάλυυσης διακύ
ύμανσης μεε
επαναλαμ
μβανόμενεςς μετρήσειςς βρέθηκε ότι οι αθλ
λητές και οι αθλήτριες της μη
η
αγωνιστικκής Ενόργαννης Γυμνασστικής επέτυ
υχαν σημανντικά υψηλόότερες επιδ
δόσεις στηνν
δίπλωση κορμού(Ενόργανη: Αγγόρια 17,4
400+/‐1,638, Κορίτσια 21,250+/‐ 1,638 καιι
Άτομα χωρίς προποννητική εμπεειρία: Αγόριια 12,800+//‐ 1,638 Κορρίτσια 12,95
50+/‐1,638))
και στο εύρος
ε
κινηττικότητας τ ων αρθρώσ
σεων που προαναφέρραμε (Ενόρ
ργανη Ώμοιι
Έκταση Δεεξί και Αρισ
στερό 62,2++/‐2,241 Άτομα χωρίς προπονητικκή εμπειρία
α 57,275+/‐‐
2,241) (ΕΕνόργανη Νωτιαία Δ
Δεξί και Αριστερό 120,825+/‐‐3,926 Άτο
ομα χωρίςς
προπονηττική εμπειρ
ρία 91,675++/‐3,926)(Ενόργανη Ώμοι
Ώ
Κάμψ η Αριστερό
ό και Δεξίί
155,100+//‐3,228 Άτομα χωρίς π
προπονητική
ή εμπειρία 126,175+/‐33,228)(Ενόρ
ργανη Ισχίο
ο
Κάμψη Αριστερό
Α
κα
αι Δεξί 1008,900+/‐3,959 Άτομα
α χωρίς ππροπονητική
ή εμπειρία
α
91,725+/‐3,959)(Ενόρ
ργανη Ισχίοο Έκταση Αριστερό και Δεξί 221,500+/‐1,6
676 Άτομα
α
χωρίς προ
οπονητική εμπειρία
ε
133,775+/‐1,67
76) , απ’ όττι τα αγόρια
α και τα κο
ορίτσια που
υ
δεν έχουνν προπονηττική εμπειρρία σε κάπ
ποιο συγκεκριμένο άθθλημα. Δια
απιστώθηκεε
επίσης ότι
ό δεν υπ
πάρχουν σστατιστικά σημαντικές διαφορέές μεταξύ των δύο
ο
φύλων. Επίσης δεν διαπιστώ θηκε ανισορροπία ως
ω προς ττην κινητικκότητα στιςς
αρθρώσειις των δύο πλευρών
π
(δδεξιάς και αριστερής πλ
λευράς).
Λέξεις κλεειδιά: ευκαμψία , κινηττικότητα αρ
ρθρώσεων, ενόργανη γγυμναστική
ή

* Η συμμετοχχή στο συνέδριο
ο με αναρτημένη
νη ανακοίνωση πιστοποιείται
π
από
ό το παρόν ηλεκ
εκτρονικό αρχείο
ο.
* The particip
pation in the con
ngress with a po
poster presentati
tion is certified through
th
this elecctronic file.
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