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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑ
ΑΦΟΡΕΤΙΚΗ Σ ΕΝΤΟΛΗΣΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΗΣ ΣΕ ΑΛΜΑ
ΑΤΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΔΗΣΗ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ
Ο ΠΤΩΣΗ ΣΕ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Α ΠΡΟΕΦΗΒ
ΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Σφυριού Ε.
Ε , Γουργιώ
ώτη Κ., Καρ αμουσαλίδ
δης Γ., Γαλα
αζούλας Χ., Μπασσα Ε.,
Ε
Ταυροπού
ύλου Κ.
Αριστοτέλλειο Πανεπιστήμιο Θεεσσαλονίκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α
Α.
e.sfiriou@
@hotmail.co
om
EFFECTS OF
O DIFFEREN
NT INSTRUCCTION DUR
RING THE DR
ROP JUMP IN PREADO
OLESCENT
GIRLS
opoulou
E. Sfyriou , K. Gourgioti, G. Karaamousalidiss, C. Galazoulas, E. Basssa, K. Tavro
Aristotle University
U
of
o Thessalo niki, D.P.E.S.S.
Η ικανότητα παραγω
ωγής ισχύος αποτελεί για
γ τα περισ
σσότερα αγω
ωνίσματα τη
τ βάση τηςς
πυραμίδα
ας για την απόδοση
α
κα
αι η αξιολόγγηση της μέέσω των κα
ατακόρυφω
ων αλμάτωνν
είναι συνή
ήθης στην αθλητική δδιαδικασία. Σκοπός της εργασίαςς ήταν να διαπιστωθείί
εάν η διαφορετική
δ
ή εντολή εκτέλεσης επιδρά στο
σ
ύψος του άλματος ότανν
πραγματο
οποιούνται άλματα με αναπήδηση
η μετά από πτώση (Drrop jump, DJ)
D από τρία
α
διαφορετιικά ύψη. Γι’
Γ αυτό το λόγο εθελλοντικά αξιολογήθηκα
αν είκοσι επτά (n=27))
προέφηβα
α κορίτσια, από τα οποία δεκκατέσσερα (ομάδα Α==14) ήταν αθλήτριεςς
καλαθοσφ
φαίρισης (ηλικίας 11,2 ± 0,80 έτη,, ύψους 1,5
52 ± 0,10 m,, και σωματτικής μάζαςς
46,2 ± 8,2
22 Kg) και δεκατρία κορίτσια (ο
ομάδα Β=1
13) που ακοολουθούσα
αν μόνο το
ο
πρόγραμμ
μα Φυσικήςς αγωγής σττο σχολείο (ηλικίας 11
1,1 ± 0,20 έττη, ύψους 1,47 ± 0,06
6
m, και σω
ωματικής μά
άζας 37,7 ± 6,06 Kg). Για την μέτρ
ρηση του άλλματος με αναπήδηση
α
η
(DJ) μετά
ά από πτώση από τρία διαφ
φορετικά ύψη, 20cm
m, 40cm και 60cm
m
χρησιμοπο
οιήθηκε ο τάπητας N
Newtest Pow
wertimer 300, εκτέλεσσαν με τυχχαία σειρά,,
τρεις μέγιιστες προσπ
πάθειες σε κάθε ύψοςς και αξιολο
ογήθηκε η κκαλύτερη τιιμή. Οι δύο
ο
διαφορετιικές εντολέές εκτέλεση
ης που χρησ
σιμοποιήθη
ηκαν ήταν: «πήδα όσο
ο πιο ψηλά
ά
μπορείς» και «πήδα
α όσο πιο γρήγορα μπορείς».
μ
Για
Γ τη στατ
ατιστική ανά
άλυση τωνν
δεδομένω
ων χρησιμο
οποιήθηκε η ανάλυσ
ση διακύμανσης με επαναλαμ
μβανόμενεςς
μετρήσειςς (2Χ2Χ3) κα
αι τα αποτεελέσματα έδειξαν ότι η διαφορεττική εντολή
ή εκτέλεσηςς
δεν διαφοροποιεί το
τ ύψος τοου άλματο
ος σε κανέένα από τα
α τρία ύψ
ψη πτώσης..
Προτείνετται περαιτέρ
ρω διερεύννηση σε δια
αφορετικές ηλικιακές κκατηγορίες,, καθώς καιι
σε αθλήτρ
ριες διαφορ
ρετικών αθλλημάτων.
Λέξεις κλεειδιά: άλμα
α από ύψος πτώσης, μη
η αθλούμεννες, εντολή εκτέλεσης

* 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 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΠΤΩΣΗ
ΗΣ ΣΤΟ ΑΛΜ
ΜΑ ΜΕ ΑΝΑ
ΑΠΗΔΗΣΗ Μ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΣΕ
ΠΡΟΕΦΗΒ
ΒΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Α
Ταυροπού
ύλου Κ. , Σφ
φυριού Ε., ΓΓαλαζούλας Χ., Καραμ
μουσαλίδηςς Γ., Μπασσ
σα Ε.,
Γουργιώτη
η Κ., Παράσ
σχος Η.
Αριστοτέλλειο Πανεπιστήμιο Θεεσσαλονίκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α
Α.
nantiakit1
11@hotmaiil.gr
EFFECTS OF
O DIFFEREN
NT HEIGHTSS DROP JUM
MPS IN PRE
EADOLESCEN
NT GIRLS
K. Tavropo
oulou , E. Sfyriou, C. G
Galazoulas, G. Karamou
usalidis, E. Bassa, K. Gourgioti, I.
Parashos
Aristotle University
U
of
o Thessalo niki, D.P.E.S.S.
Η ισχύς απ
ποτελεί για
α τα περισσσότερα αθλή
ήματα σημα
αντική παρά
άμετρο τηςς απόδοσηςς
και μια κύ
ύρια έκφρα
αση της ισχχύος είναι το
τ κατακόρυφο άλμα. Σκοπός της εργασίαςς
ήταν να διαπιστωθε
δ
ί εάν υπάρρχουν διαφ
φορές στο κατακόρυφο
κ
ο άλμα σε προέφηβα
α
κορίτσια όταν
ό
πραγμ
ματοποιούνν άλματα μεε αναπήδησ
ση μετά αππό πτώση (D
Drop jump,,
DJ) από διαφορετικά
δ
ά ύψη. Γι’ αυτό το λό
όγο εθελονττικά αξιολοογήθηκαν είκοσι
ε
επτά
ά
(n=27) προέφηβα κορίτσια, απόό τα οποία δεκατέσσερ
ρα (ομάδα Α=14) ήτανν αθλήτριεςς
καλαθοσφ
φαίρισης (ηλικίας 11,2 ± 0,80 έτη,, ύψους 1,5
52 ± 0,10 m,, και σωματτικής μάζαςς
46,2 ± 8,2
22 Kg) και δεκατρία κορίτσια (ο
ομάδα Β=1
13) που ακοολουθούσα
αν μόνο το
ο
πρόγραμμ
μα Φυσικήςς αγωγής σττο σχολείο (ηλικίας 11
1,1 ± 0,20 έττη, ύψους 1,47 ± 0,06
6
m, και σω
ωματικής μά
άζας 37,7 ± 6,06 Kg). Για την μέτρ
ρηση του άλλματος με αναπήδηση
α
η
(DJ) μετά
ά από πτώση από τρία διαφ
φορετικά ύψη, 20cm
m, 40cm και 60cm
m
χρησιμοπο
οιήθηκε ο τάπητας N
Newtest Pow
wertimer 300, εκτέλεσσαν με τυχχαία σειρά,,
τρεις μέγιιστες προσπ
πάθειες σε κάθε ύψοςς και αξιολο
ογήθηκε η καλύτερη τιμή.
τ
Για τη
η
στατιστική
ή ανάλυση των δεδομ
μένων χρησ
σιμοποιήθη
ηκε η ανάλλυση διακύ
ύμανσης μεε
επαναλαμ
μβανόμενεςς μετρήσειις (2Χ3) και
κ
τα απ
ποτελέσματτα έδειξανν ότι δενν
παρουσιά
άσθηκαν στα
ατιστικά ση
ημαντικές διαφορές όσ
σον αφορά τον παράγοντα ύψος,,
αν και οι αθλήτριες
α
καλαθοσφα
κ
αίρισης παρ
ρουσίαζαν καλύτερες
κ
εεπιδόσεις σε
σ σχέση μεε
τις μη αθ
θλήτριες. Συμπερασμ
Σ
ματικά επιβ
βεβαιώνετα
αι η ανάγκκη για έμφ
φαση στηνν
εξάσκηση της τεχνική
ής άλματοςς όταν το μυ
υοτενόντιο σύστημα δδεν φαίνετα
αι ικανό να
α
αποδώσειι σε τέτοιου
υ είδους δρα
αστηριότηττες.
Λέξεις κλεειδιά: άλμα
α με αναπήδδηση, προέφ
φηβα κορίττσια, αθλήτρριες
καλαθοσφ
φαίρισης
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΠΤΩΣΗ
ΗΣ ΣΤΟ ΑΛΜ
ΜΑ ΜΕ ΑΝΑ
ΑΠΗΔΗΣΗ Μ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΣΕ
ΕΝΗΛΙΚΕΣΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Γουργιώτη
η Κ. , Ταυρο
οπούλου Κ.., Καραμου
υσαλίδης Γ.,, Μπασσα ΕΕ., Γαλαζού
ύλας Χ.,
Σφυριού Ε.
Ε
Αριστοτέλλειο Πανεπιστήμιο Θεεσσαλονίκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α
Α.
nantia_go
ourga@hotm
mail.com
EFFECTS OF
O DIFFEREN
NT HEIGHTSS DROP JUM
MPS IN ADU
ULT WOMEEN
K. Gourgio
oti , K. Tavrropoulou, G
G. Karamousalidis, E. Bassa,
B
C. Ga lazoulas, E.. Sfyriou
Aristotle University
U
of
o Thessalo niki, D.P.E.S.S.
Η μέτρηση του κατα
ακόρυφου ά
άλματος σττην καλαθο
οσφαίριση, αλλά και γενικότερα,
γ
,
όγησης τηςς ισχύος που
π
παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στα
α
είναι δείκκτης αξιολό
ομαδικά αθλήματα,
α
για
γ τη διαδ ικασία αυτή αρκετά συχνά χρησιιμοποιείται ως δείκτηςς
* 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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το άλμα με αναπήδ
δηση μετά από πτώσ
ση (Drop jump,DJ). Σ κοπός της παρούσαςς
εργασίας ήταν να διαπιστωθεί
δ
ί εάν υπάρ
ρχουν διαφ
φορές στο κκατακόρυφο άλμα σεε
γυναίκες, αθλούμενεες και μη, όόταν αυτό εκτελείται
ε
με
μ αναπήδηηση μετά από
α πτώση,,
από τρία διαφορετικκά ύψη. Σττην έρευνα συμμετείχχαν εθελονττικά είκοσιι έξι (n=26))
γυναίκες, δεκατρείς αθλήτριες ((ομάδα Α=1
13) καλαθοσφαίρισης,, (ηλικίας 21,92 ± 1,75
5
υς 1,76 ± 0,0
08 m, και σ ωματικής μάζας
μ
66,6 ± 8,06 Kg) κκαι δεκατρείς γυναίκεςς
έτη, ύψου
(ομάδα Β=13)
Β
μη αθλούμενες
α
(ηλικίας 20,78
2
± 0,5
58 έτη, ύψ
ψους 1,66±0,49m, καιι
σωματικής μάζας 61
1,2 ± 7,83 KKg). Για τηνν μέτρηση του
τ άλματοος με αναπήδηση (DJ))
ό τρία διαφ
φορετικά ύψ
ψη, 20cm, 40cm
4
και 600cm χρησιμ
μοποιήθηκεε
μετά από πτώση από
ο τάπητα
ας Newtest Powertim er 300, εκκτέλεσαν με τυχαία σσειρά, τρειις μέγιστεςς
προσπάθεειες σε κάθ
θε ύψος κα
αι αξιολογή
ήθηκε η κα
αλύτερη τιμμή. Για τη στατιστική
ή
ανάλυση των δεδ
δομένων χρησιμοπο
οιήθηκε η ανάλυσηη διακύμανσης μεε
μβανόμενεςς μετρήσειςς (2Χ3) και τα αποτελέέσματα έδεειξαν ότι οιι αθλήτριεςς
επαναλαμ
καλαθοσφ
φαίρισης πα
αρουσίασανν σημαντικκά καλύτερες επιδόσεεις σε σχέση
η με τις μη
η
αθλήτριεςς και η αύξξηση του ύ ψους πτώσ
σης προκαλ
λούσε και α
αύξηση στη
ην επίδοση
η
από τα 20cm
2
στα 40cm, αλλλά όχι από
ό τα 40cm στα 60cm
m. Συμπερα
ασματικά η
προπόνησ
ση της καλαθοσφαίρισσης φαίνετται να προκαλεί θετικκές προσαρ
ρμογές στο
ο
κατακόρυφο άλμα. Προτείνεται
Π
ι κατά την προπονητικκή διαδικασσία η χρήσ
ση αλμάτωνν
με αναπή
ήδηση μετά
ά από πτώσση να πραγγματοποιείτται σε ύψηη 20cm και 40cm για
α
καλύτερη εκμετάλλευ
υση του κύ κλου διάτασης ‐ βράχυ
υνσης.
Λέξεις κλεειδιά: drop jump, αθλή
ήτριες καλα
αθοσφαίρισης, απροπόόνητες γυνα
αίκες

16925
ΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΥΪΚΟΥ
H ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑ ΚΑΛΑ
ΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤ
Α
ΤΑΣΗΣ
ΤΡΑΥΜΑΤΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤ
Ερμίδης Γ.
Γ , Κονομάρ
ρας Π., Κιλέέ Σ., Χατζηννικολάου Α.., Κατραμπα
ασσάς Ι., Τσ
σούκας Δ.,
Ντουρουνντός Ι, Μαρ
ργώνης Κ, Χ ριστοφορίδ
δης Χ., Δρα
αγανίδης Δ.,, Καμπάς Α.,
Α
Φατούροςς Ι., Ταξιλδά
άρης Κ.
Δημοκρίτεειο Πανεπιστήμιο Θρά
άκης, Τ.Ε.Φ
Φ.Α.Α., Unit of Orthopaaedics, Askllipieio
Hospital at
a Voula, Atthens, Greeece, Ιατρική
ή Σχολή Αθη
ηνών
achatzin@
@phyed.dutth.gr
TIME COU
URSE OF CHANGES IN M
MUSCLE DA
AMAGE IND
DICES RESPO
ONSES FOLLLOWING A
BASKETBA
ALL GAME
G. Ermidiss , P. Konom
maras, S. Ki le, A. Chatzzinikolaou, I. Katrabasssas, D. Tsou
ukas, I.
Douroudo
os, K. Margo
onis, C. Chrristoforidis, D. Draganidis, A. Kam
mbas, I. Fato
ouros, K.
Taxildaris
Democritu
us Universitty of Thracee, D.P.E.S.SS., Unit of Orthopaedic
O
cs, Asklipieio Hospital
at Voula, Athens,
A
Me
edical Schoo
ol of Athen
ns
Η καλαθο
οσφαίριση χαρακτηρίζ
χ
ζεται από επαναλαμβα
ε
ανόμενες ππροσπάθειεες μέγιστηςς
έντασης, όπως άλλματα, αλλλαγές καττεύθυνσης,, τρέξιμο προς οπ
ποιαδήποτεε
κατεύθυνσ
ση και αμυντικά γλισστρήματα οι
ο οποίες διακόπτοντται από πρ
ροσπάθειεςς
μικρής ένντασης όπω
ως περπάτη
ημα και τρ
ρέξιμο σε χαμηλή
χ
έντταση. Στα παραπάνω
ω
κινητικά πρότυπα
π
μεε υψηλή έννταση συστα
ατικό στοιχχείο αποτελλεί ο κύκλος διάτασηςς
βράχυνση
ης, ο οποίο
ος ενδεχομέένως να προκαλεί ασ
σκησιογενήή μυϊκό τρα
αυματισμό..
Σκοπός τη
ης μελέτης ήταν
ή
να εξεετάσει την επίδραση ενός
ε
αγώνα
α καλαθοσφ
φαίρισης σεε
επιλεγμέννους δείκτεςς μυϊκού τρραυματισμο
ού κατά τη διάρκεια
δ
τη ς αποκατάσ
στασης έωςς
και 144 ώρες.
ώ
Στη μελέτη
μ
συμ
μμετείχαν 20 αθλητέςς οι οποίοιι χωρίστηκκαν σε δύο
ο
* 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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ομάδες. Την πειρα
αματική ομ
μάδα (Π: 10 αθληττές καλαθθοσφαίρισης εθνικώνν
κατηγοριώ
ών, με ηλικκία 21.9±2 έτη βάρος: 84.3±8 kg
g, ύψος 1844.6±6.2. cm
m, ποσοστό
ό
σωματικού λίπους 12
2.2±3.8 μέγγιστη πρόσλληψη οξυγό
όνου: 48.5±±4 ml kg‐1 min‐1)
m
στηνν
οποία οι δοκιμαζόμε
δ
ενοι συμμεττείχαν σε ένναν αγώνα καλαθοσφ
φαίρισης (σύ
ύμφωνα μεε
τους κανο
ονισμούς τη
ης FIBA) κα
αι την ομάδα ελέγχου (Ε: 10 αθληητές με ηλιικία 24.9±2
2
έτη, βάρο
ος 88.2±8 kg, ύψος 1186.6±4.1 cm,
c
ποσοστό σωματι κού λίπουςς: 14.2±3.1
1
μέγιστη πρόσληψη
π
οξυγόνου:
ο
447.6±3.2 ml
m kg‐1 min‐‐1) στην οπποία οι δοκκιμαζόμενοιι
δεν συμμ
μετείχαν σε
σ καμία μορφή άσκησης. Η υποκειμεενική αντίίληψη του
υ
ασκησιογεενή μυϊκού τραυματισσμού (DOM
MS), οι περιφέρειες μηηρού, η γωννιομέτρηση
η
γόνατος, οι αιματο
ολογικοί δδείκτες λευ
υκών αιμο
οσφαιρίων και ουδεετερόφιλωνν
κυττάρων και η δρασ
στικότητα ττης κρεατιννικής κινάση
ης (CK)στονν ορό, αποττέλεσαν τιςς
εξαρτημέννες μεταβλλητές. Σε όόλη τη διάρκεια του αγώνα υππήρξε καταγραφή τηςς
καρδιακήςς συχνότητα
ας η οποία διακυμάνθ
θηκε στο 80
0% ‐ 90% τηης μέγιστης καρδιακήςς
συχνότητα
ας. Τα δεδο
ομένα επεξεεργάστηκανν με την ανά
άλυση διακκύμανσης ως
ω προς δύο
ο
παράγονττες εκ των οποίων ο ένας επαναλαμβανόμ
μενος. Η DO
OMS, παρο
ουσίασε τη
η
μέγιστη τιμή
τ
στις 24
2 ώρες μ
μετά τον αγώνα
α
ενώ
ώ μετά τις 48 ώρες άρχισε να
α
επανέρχετται στις τιμ
μές ηρεμία
ας. Στις περιφέρειες του μηρούύ δεν παρο
ουσιάστηκεε
σημαντική
ή μεταβολλή. Στην γωνιομέτρη
ηση γόναττος στην πειραματική ομάδα
α
παρουσιά
άστηκε σημα
αντική μείω
ωση μέχρι και 72 ώρες μετά τον α
αγώνα. Υπήρ
ρξε αύξηση
η
των λευκώ
ών αιμοσφ
φαιρίων κα ι των ουδεετερόφιλωνν αμέσως μετά τον αγώνα,
α
καιι
σταδιακή μείωσή του
υς στο διάσστημα των 144 ωρών μετά
μ
τον αγγώνα. Η δραστικότητα
α
της CK παρουσίασε τις υψηλόότερες τιμέές της στιςς 24‐48 ώρρες μετά τον
τ αγώνα..
Συμπερασ
σματικά έννας αγώννας καλαθ
θοσφαίρισης προκάλλεσε ήπιας μορφήςς
ασκησιογεενή μυϊκό τραυματισμ
τ
μό. Τα αποττελέσματα αυτά υποδδεικνύουν πως
π πρέπειι
να δίνετα
αι χρόνος αποκατάστα
α
ασης 24‐48
8 ωρών, σττους αθληττές καλαθο
οσφαίρισηςς
μετά από
ό έναν αγώ
ώνα πριν απ
πό τη συμμετοχή του
υς σε προππονητικές μονάδες
μ
μεε
υψηλή έντταση.
η, κρεατινικκή κινάση, ουδετερόφι
Λέξεις κλεειδιά: καλαθοσφαίριση
ο
ιλα

17231
ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΥ
ΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚ
ΚΟΥ ΣΕ ΚΑΛ
ΛΑΘΟΣΦΑΙΡ
ΡΙΣΤΡΙΕΣ
KAKΩΣΕΙΣΣ ΟΣΦΥΙΚΗΣΣ ΜΟΙΡΑΣ Κ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚ
ΚΗΣ ΟΜΑΔ
ΔΑΣ ΝΕΩΝ ΓΥ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2009‐2010
2
Τσακίρης Κ. , Κωστόπ
πουλος Γ., Α
Ανδρουτσό
όπουλος Π.,, Τσαγκρώννης Τ., Κουσ
σταγγέλου
Β.
Αριστοτέλλειο Πανεπιστήμιο Θεεσσαλονίκης ΤΕΦΑΑ , Ένωση
Έ
Σωμ
ματείων
Καλαθοσφ
φαίρισης Αχαϊας‐Ηλεί
Α
ίας, Sociolo
ogy Dpt.Colld Smith Coollege Unive
ersity Of
London UK
g.kostopo
oulos1@yah
hoo.gr
LUMBAR SPINAL
S
MO
OIRAS AND SSKELETAL OF
O ATHLETE
ES TO THE YYOUNG WO
OMEN'S
NATIONAL BASKETBA
ALL TEAM 22009‐2010
K. Tsakiriss , G. Kostop
poulos, P. A
Androutsop
poulos, T. Tssagkronis, B
B. Koutsage
elou
Aristotle University
U
of
o Thessalo niki, D.P.E.S.S., Maharrashtra Soccieties Association
Basketballl Achaias‐Ilias, Sociolo
ogy Dpt.Cold Smith College Univeersity Of Lon
ndon UK
Σκοπός είίναι η παρ
ρουσίαση ττων παραγό
όντων που
υ επηρεάζοουν τις κακκώσεις του
υ
μυοσκελεττικου,της οσφυϊκής μοίρας σε
σ αθλητές της Εθννικής ομά
άδας νέωνν
γυναικών 2009‐2010.Το δείγμα της μελέτη
ης αποτέλεσαν επιλεγγμένες αθλή
ήτριες 16(4
4
Guard),(4 Forward), (4
( Center),μ
με μέση ηλιικία 16,2±2,,2 έτη,μέσοο βάρος 70,1±5,2,μέσο
ο
* 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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ύψος 1,7
75±2,8,και η προποννητική τουςς ηλικία 7,2
7 ±2,1 έττη.Η καταγγραφή τωνν
στοιχείωνν της μελλέτης έγιν ε με τηνν χρήση ειδικού ερρωτηματολλογίου Τα
α
αποτελέσματα έδειξξαν ότι 55,55% των αθλλητριών εμ
μφάνισαν κα
ατά μέσο όρο
ό 1,7±0,5
5
πρόβλημα
α στην οσφ
φυϊκή μοίρα
α και 5,5 ±1,7 στο μυοσκελετικόό σύστημα. Aπό αυτέςς
το 70,3% αγωνίζεται
α
στις θέσειςς Forwards και Center. Oι ταχυδυυναμικές δεξιότητες σεε
συνδυασμ
μό με τις συνεχείς
σ
επ
παφές, συγγκρούσεις, απότομες α
αλλαγές κα
ατεύθυνσηςς
επιβαρύνο
ουν το μυοσκελετι
μ
ικό και τηνν οσφυϊκή
ή μοίρα. Η κακή εκτέλεση
η
τεχνικών δεξιοτήτωνν, η μεγάλη
η επιβάρυνσ
ση, η κακή προθέρμα
ανση και απ
ποθεραπεία
α
ριοι παράγγοντες εμφ
φάνισης πρ
ροβλημάτων. Πριν α
αποθεραπευ
υτούν 87%
%
είναι κύρ
συμμετέχο
ουν στην προπόνηση,
π
,72% στουςς αγώνες,52,2% δηλώ
ώνει πως πάσχει από
ό
χρόνιο πρ
ρόβλημα και 15% από οξύ. Συμπεερασματικά οι κακώσε ις του μυοσκελετικου
υ
και της οσ
σφυϊκής μο
οίρας εμφαννίζουν υψη
ηλό ποσοστό σε αθλήττριες που αγωνίζονται
α
ι
στις θέσ
σεις Forw
ward καιι Center. Ένα μεεγάλο ποοσοστό ξεκινάει τηνν
αθλητική δραστηριό
ότητα πριν οολοκληρώσει την αποθ
θεραπεία τοου.
Λέξεις κλεειδιά: κακώ
ώσεις, οσφυϊϊκή μοίρα, αθλήτριες

16834
ΚΑΘΟΡΙΣΜ
ΜΟΣ ΣΤΟΧΩ
ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Μ
ΜΑΘΗΣΗ ΔΕΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Ν ΚΑΙ ΤΗΝ Α
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ
ΑΥΤΟΑΠΟ
ΟΤΕΛΕΣΜΑΤ
ΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΡΩΝ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ
Α
Ν ΠΕΤΟΣΦΑ
ΑΙΡΙΣΗΣ
Ψωμιάδης Χ. , Ζέτου
υ Ε., Μουντά
άκη Φ., Μπ
πεμπέτσος Ε.
Αριστοτέλλειο Πανεπιστήμιο Θεεσσαλονίκης , Δημοκρίίτειο Πανεπ
πιστήμιο Θρ
ράκης,
Τ.Ε.Φ.Α.Α
Α.
elzet@phyyed.duth.gr
GOAL SETTTING IN SKILL LEARNIN
NG AND SELF‐EFFICACY IMPROVEEMENT IN YOUNG
Y
VOLLEYBA
ALL ATHLET
TES
H. Psomiaadis , E. Zeto
ou, F. Moun
ntaki, E. Bebetsos
Aristotle University
U
of
o Thessalo niki , Demo
ocritus Univ
versity of Thhrace, D.P.E
E.S.S.
Σκοπός τη
ης παρούσα
ας έρευναςς ήταν η εξξέταση της επίδρασηςς ενός προ
ογράμματοςς
καθορισμού στόχων, στη μάθησση του σερβ
βίς και της υποδοχής
υ
σστην Πετοσφ
φαίριση καιι
στη βελλτίωση της αυτοα
αποτελεσμα
ατικότητας νεαρών αθλητριών. Στηνν
έρευνα συμμετείχανν 33 αθλή τριες, ηλικκίας 12‐14 ετών (MΟ
Ο=13,46 ΤΑ=,50) καιι
ας δυο ετώ
ών. Οι ομάδ
δες των αθλητριών εππιλέχτηκαν τυχαία. Οιι
προπονηττικής ηλικία
δυο ομάδες εκτέλεσα
αν 24 προπ
πονήσεις, μεε συχνότητα
α 3 προποννήσεων την εβδομάδα..
δοσιακό τρρόπο διδασ
σκαλίας. Η
Η ομάδα ελέγχου (Ν=17) ακοολούθησε τον παραδ
πειραματιική (Ν=16) ακολούθησσε ένα πρό
όγραμμα κα
αθορισμού στόχων. Στην
Σ
πρώτη
η
προπόνησ
ση τα παιδιά
ά διδάχτηκ αν τι είναι οι στόχοι και πως θα ππραγματοπ
ποιηθεί όλη
η
η διαδικα
ασία. Οι ομά
άδες πραγμ
ματοποίησα
αν τρεις μετρήσεις (prre, post and
d retention
n
test). Για την
τ αξιολόγγηση της μά
άθησης των δεξιοτήτωνν χρησιμοπποιήθηκαν τα
τ εργαλεία
α
της AAHPERD (1965) για την υπ
ποδοχή (r=.9
91) και το σερβίς
σ
(r =. 80). Κατά τη
τ διάρκεια
α
των μετρή
ήσεων η κά
άθε αθλήτριια βιντεοσκκοπήθηκε από κάμερα
α σε απόστα
αση 7 μ. καιι
σε γωνία 45ο από τη
ην αθλήτρια
α. Κατόπιν καταγράφη
ηκε και ανα
αλύθηκε η κίνηση τηςς
αθλήτριαςς (10 προσπάθειες), σσε ειδικό πρωτόκολλο
π
ο που περιεείχε 5 βασικά σημεία
α
της τεχνικκής για κάθ
θε δεξιότηττα. Η αθλή
ήτρια αξιολ
λογήθηκε μμε 1 βαθμό
ό για κάθεε
στοιχείο που
π εκτελού
ύσε σωστά και με 0 ανν δεν το εκττελούσε σω
ωστά (10 πρ
ροσπάθειεςς
Χ 5 = 50
0 βαθμοί το άριστα). Έγινε εκπ
παίδευση το
ου αξιολογγητή και έλεγχος τηςς
εσωτερική
ής εγκυρόττητας (intrrajudge ob
bjectivity). Στην αρχή και στο τέλος τηςς
παρέμβασ
σης συμπλληρώθηκε από τις ασκούμενες το εερωτηματολόγιο τηςς
* 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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αυτοαποττελεσματικό
ότητας (Thheodorakis,, 1996). Η ανάλυσση διακύμ
μανσης μεε
επαναλαμ
μβανόμενεςς μετρήσειςς έδειξε στα
ατιστικά ση
ημαντική αλλληλεπίδρα
αση μεταξύ
ύ
των ομάδων (F(1,31) =16,94, η22=.34, p<.05
5) και κύρια
α επίδραση της μέτρησ
σης (F(1,31))
=289,5, η2=.9,
η
p<.0
05). Τα απ
ποτελέσματτα έδειξαν ότι οι αθθλήτριες έμαθαν
έ
τιςς
δεξιότητεςς, αλλά βελλτίωσαν κα
αι την αυτο
οαποτελεσμ
ματικότητά τους. Προ
οτείνεται οιι
προπονηττές να χρη
ησιμοποιούνν τον καθορισμό στόχων για να παρακιινούν τουςς
αθλητές τους
τ
να μα
αθαίνουν τιις δεξιότητες γρήγορα
α και σωσττά και παρ
ράλληλα να
α
βελτιώνου
υν την αυτο
οπεποίθησή
ή τους.
Λέξεις κλεειδιά: πετοσ
σφαίριση, κκαθορισμόςς στόχων, παιδιά, δεξιόότητα ζωής

16836
ΚΗ ΔΙΑΜΕΣΣΟΛΑΒΙΣΗ ΣΣΤΗ ΜΑΘΗΣΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗ
ΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΤΗΝ ΑΝΑΠΤ
ΤΥΞΗ ΤΗΣ
Η ΓΝΩΣΤΙΚ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚ
ΚΗΣ ΑΠΟΔΟ
ΟΣΗΣ ΑΘΛΗ
ΗΤΡΙΩΝ ΠΕΤ
ΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
ΗΣ
Ζέτου Ε. , Μουντάκη Φ., Κουρτέέσης Θ., Μιχαλοπούλου Μ.
Δημοκρίτεειο Πανεπιστήμιο Θρά
άκης, Τ.Ε.Φ
Φ.Α.Α.
elzet@phyyed.duth.gr
KNOWLED
DGE MEDIA
ATION IN LEA
ARNING SK
KILLS AND IM
MPROVING
G VOLLEYBA
ALL GAME
PERFORM
MANCE
E. Zetou , F. Mountakki, T. Kourteessis, M. Michalopoul
M
ou
Democritu
us Universitty of Thracee, D.P.E.S.SS.
Σκοπός τη
ης παρούσα
ας έρευναςς ήταν η εξξέταση της επίδρασηςς ενός προ
ογράμματοςς
εξάσκησης με έμφα
αση στη γννώση των στοιχείων
σ
της
τ τεχνικήής παράλλη
ηλα με τηνν
σ
μάθησση δεξιοτή
ήτων της Πετοσφαίρρισης σε αγωνιστικό
ό
ατομική τακτική, στη
ον. Το δείγμ
μα αποτέλεεσαν 29 αθλλήτριες Πεττοσφαίριση ς, ηλικίας 13‐15
1
ετών,,
περιβάλλο
(ΜΟ=14,5
56, ΤΑ=1,7) με τέσσσερα χρόνιια προποννητική εμππειρία. Οι αθλήτριεςς
χωρίσθηκαν τυχαία σε
σ δυο ομά
άδες, την πειραματική και την ομμάδα ελέγχχου. Οι δυο
ο
ομάδες εκκτέλεσαν 24 προπονή σεις, με συ
υχνότητα 3 προπονήσεεων την εβ
βδομάδα. Η
πειραματιική (Ν=14) ακολούθη
ησε ένα πρ
ρόγραμμα εξάσκησηςς με ασκήσ
σεις ειδικά
ά
προσαρμο
οσμένες σε αγωνιστικκές συνθήκεες (game like) και με έμφαση στη μάθηση
η
γνωστικώνν στοιχείω
ων της κάθθε δεξιότη
ητας, ανάλ
λογα με ττην κάθε φάση που
υ
παρουσιά
άζεται στο παιχνίδι.
π
Η ομάδα ελέγχου (Ν=15
5) ακολούθηησε τον πα
αραδοσιακό
ό
τρόπο διδ
δασκαλίας. Για
Γ την αξιοολόγηση της μάθησης των γνωστιικών στοιχείων και τηνν
εφαρμογή
ή τους στο
ο παιχνίδι βιντεοσκοπήθηκαν οι
ο αγώνες που συμμ
μετείχαν οιι
αθλήτριεςς κάθε Σάββ
βατο και ανναλύθηκαν με το εργαλ
λείο GPI (O
Oslin. Mitche
el & Griffin,,
1998) το οποίο
ο
ελέγχθηκε για ττην αξιοπισ
στία και εγκκυρότητά τοου (Ζέτου, Αυγερινός,,
Πασπαλά,, & Κιουμουρτζόγλου,, 2008), αφ
φού αξιολογγήθηκε η ε σωτερική εγκυρότητα
ε
α
του παραττηρητή (r=..78). Το εργγαλείο αξιο
ολογεί την απόδοση
α
σστην τεχνική
ή, αλλά καιι
στην ατομ
μική τακτική
ή, αφού αξ ιολογεί τις επιλογές πριν ή μετά την κυρίωςς δεξιότητα
α
σε κάθε φάση.
φ
Η ανάλυση δια
ακύμανσης με επαναλαμβανόμεενες μετρήσ
σεις έδειξεε
σημαντική
ή αλληλεπίδ
δραση ομά
άδας και μέέτρησης (F(1
1,27) =288,,9, η2=.915) και κύρια
α
επίδραση της ομάδα
ας (F(1,27) =127,6, η2=.83) με τις αθλήτρριες της πειραματικήςς
ν αποδίδ
δουν πολύ
ύ καλύτερα
α της ομά
άδας ελέγγχου. Προττείνεται οιι
ομάδας να
προπονηττές να σχεδ
διάζουν τιςς ασκήσεις τους προσ
σαρμοσμένεες στις συννθήκες του
υ
αγώνα, αλλλά παράλλληλα να εξη
ηγούν στους αθλητές τους
τ
τι κάνοουν και για
ατί, ώστε να
α
μετέχουν γνωστικά, για
γ να έχου
υν καλύτερα
α αποτελέσματα στην α
απόδοσή το
ους και στη
η
σ αγωνιστικκό περιβάλλλον.
μάθηση σε
* 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: πετοσ
σφαίριση, γγνώση, ατομ
μική τακτική, GPI‐Αξιολλόγηση Αγω
ωνιστικής
απόδοσηςς

16840
Κ ΕΠΑΓΓΕΛ
ΛΜΑΤΙΚΗ Ι ΚΑΝΟΠΟΙΗ
ΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦ
ΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ
Τσιλφίδου
υ Μ. , Ζέτου
υ Ε., Μουνττάκη Φ., Ψάρρας Α.
Δημοκρίτεειο Πανεπιστήμιο Θρά
άκης, Τ.Ε.Φ
Φ.Α.Α.
elzet@phyyed.duth.gr
HLETES
PROFILE AND
A
SATISFFACTION OFF VOLLEYBA
ALL PROFESSIONAL ATH
M. Tsilfido
ou , E. Zetou, F. Mounttaki, A. Psa
aras
Democritu
us Universitty of Thracee, D.P.E.S.SS.
Σκοπός τη
ης παρούσας έρευναςς ήταν να εξετάσει την
τ επαγγεελματική ικκανοποίηση
η
αθλητών που συμμ
μετέχουν σστο Ελληνιικό πρωτά
άθλημα Πετ
ετοσφαίριση
ης της Α1
1
(επαγγελμ
ματικό). Το δείγμα αποοτέλεσαν 47
7 αθλητές (40 Έλληνεςς και 8 ξένοι) από τις 4
ομάδες τη
ης Θεσσαλο
ονίκης. Για ττην αξιολόγγηση της επ
παγγελματικκής ικανοποίησης τωνν
αθλητών, χρησιμοπο
οιήθηκε τοο εργαλείο
ου της «Κα
αταγραφής της Επαγγελματικήςς
Ικανοποίη
ησης» (Δράκκου, 2006), διαμορφωμένο για το
ους αθλητέςς, που αξιολλογεί εννέα
α
διαστάσειις της επαγγελματικκής ικανοπ
ποίησης τω
ων προποννητών από
ό: α) τονν
προπονηττή, β) τη φύση της ενασσχόλησης, γ)
γ τις τακτικκές του αθλλητικού σωματείου, δ))
τους συνα
αθλητές, ε)) το μισθό,, στ) τις συ
υνθήκες πρ
ροπόνησης, ζ) την απόδοση τωνν
συναθληττών, η) τη
ην κοινωνιική διάστα
αση της ενασχόληση
ε
ης τους και θ) τηνν
επαγγελμα
ατική εξέλιιξη. Οι απα
αντήσεις ήτα
αν σε μία πενταβάθμι
π
ια κλίμακα Likert από
ό
το «διαφω
ωνώ απόλυ
υτα» (1) ως το «συμφω
ωνώ απόλυ
υτα» (5) καιι για τα δημογραφικά
ά
στοιχεία ανοιχτές ή κλειστές ανάλογα. Τα ερωτημ
ματολόγια διανεμήθη
ηκαν στουςς
συμμετέχο
οντες στους χώρους π
προπόνησής τους και επιστράφηηκαν αμέσω
ως μετά τη
η
συμπλήρω
ωση τους. Για την επ
πεξεργασία των αποτεελεσμάτων χρησιμοπο
οιήθηκε το
ο
SPSS17 κα
αι η ανάλυ
υση συχνοττήτων (freq
quencies) για να κατα
αγραφεί η συχνότητα
α
εμφάνισης επί % της
τ
κάθε μ
μεταβλητήςς. Τα αποττελέσματα έδειξαν ότι
ό 35% οιι
α
μηνιαία α
από 800‐100
00 Ε (80%), δεν παίρννουν πριμ (91%), δενν
αθλητές αμείβονται
έχουν ασ
σφάλεια (68,8%), οι π
περισσότερ
ροι τέλειωσ
σαν μόνο λύκειο (45
5%), 37,5%
%
απόφοιτοι ΑΕΙ, 12,5%
% απόφοιττοι ΤΕΦΑΑ με ειδικότη
ητα Βόλεϊ, οι 47,9% είναι
ε
μόνονν
αθλητές ενώ
33,3% είνα
ε
οι 52,1
1% έχουν κκαι άλλα καθήκοντα,
κ
αι φοιτητές και 4,2%
%
δημόσιοι υπάλληλοι. Οι αθλητέές ασχολού
ύνται 4 ημέέρες (29,2%
%) την εβδο
ομάδα με 4
ώρες προπ
πόνηση (18
8,8%). Οι αθθλητές αρέσουν τον προπονητή
π
ττους που είναι ικανόςς
να παίρνεει αποφάσεις, τους εκττιμά, τους σέβεται
σ
καιι τους επιβρραβεύει. Το
ο σωματείο
ο
εκτιμά τη δουλειά το
ους, τους επ
πιβραβεύειι και τους υποστηρίζει
υ
ι (70%). Το επάγγελμά
ά
τους αρέσ
σει, είναι γεεμάτο προκκλήσεις, είνναι ευχάρισ
στο, νοιώθοουν περήφα
ανοι (85%),,
υπάρχει αρκετά
α
καλό
ό επίπεδο σσυνεργασία
ας με τους συμπαίκτες
σ
και τους προπονητές,,
καθώς κα
αι με τουςς αθλητές άλλων ομ
μάδων (75%
%), οι συννθήκες καιι οι χώροιι
προπόνησ
σης είναι κα
αλές (40%), ο μισθός καλός
κ
και είναι ικανοπποιημένοι (40%), είναιι
ευχαριστη
ημένοι από την απόδοοσή τους (54%) και απ
πό την απόδδοση των συμπαικτών
σ
ν
τους (60%
%) στην προ
οπόνηση κα
αι στους αγώ
ώνες, μέσα από τη δοουλειά τουςς γνωρίζουνν
άλλα άτομ
μα, βοηθού
ύν ανθρώποους, επικοιινωνούν (48
8%), αλλά δδεν υπάρχο
ουν πολλέςς
ευκαιρίες εξέλιξης για το ε πάγγελμα του αθλη
ητή (39%). Η ζωή τους
τ
είναιι
ικανοποιη
ητική νιώθο
ουν σιγουρριά, έχει νό
όημα, είναιι γεμάτη, ττους αποζη
ημιώνει, τα
α
έχουν καλλά με τον εαυτό του ς και δεν νιώθουν μοναξιά, ούύτε βαριούννται (70%)..
Συμπερασ
σματικά οι αθλητές
α
είνναι ικανοπο
οιημένοι απ
πό τη ζωή τοους και από
ό αυτό που
υ
* 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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κάνουν, αλλά
α
δεν είνναι πολύ ευ
υχαριστημέννοι γιατί δεν έχει εξέλιιξη το επάγγελμά τουςς
και από τιις αμοιβές τους,
τ
γι’ αυττό οι περισσότεροι το έχουν ως δδεύτερο επά
άγγελμα.
Λέξεις κλεειδιά: αθλητές Πετοσφ
φαίρισης, επ
παγγελματική ικανοποοίηση , Λίγκα Α1

17247
ΤΥΠΟΣ ΚΑ
ΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗ
ΗΤΑ ΤΡΑΥΜ
ΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΤΟ
Σ ΑΘΛΗΜ
ΜΑ ΤΗΣ ΠΕΤΤΟΣΦΑΙΡΙΣΣΗΣ
Πάππα Μ.
Μ , Πάνου Μ.,
Μ Βαβρίτσ
σας Γ., Κέλλλης Σ.
Αριστοτέλλειο Πανεπιστήμιο Θεεσσαλονίκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α
Α.
dalammi@
@phed.auth
h.gr
TYPE AND
D FREQUENC
CY OF INJU RIES IN VOLLEYBALL
M. Pappa , M. Panou
u, G. Vavritssas, S. Kelliss
U
of
o Thessalo niki, D.P.E.S.S.
Aristotle University
Στο άθλημα της πετοσφαίίρισης, εξα
αιτίας των πολλαππλών αλμά
άτων που
υ
πραγματο
οποιούνται κατά τη διιάρκεια μια
ας προπόνη
ησης ή ενόός αγώνα, οι
ο μύες, οιι
σύνδεσμο
οι και οι αρθρώσεις
α
των αθληττών καταπονούνται σσε μεγάλο βαθμό μεε
αποτέλεσμα τη συ
υχνή εμφά
άνιση τραυ
υματισμών. Επίσης, οι έντονες αλλαγέςς
κατεύθυνσ
σης, οι πτώσεις και οι κρούσεις με την μπάλα αποτελούνν
παράγονττες εμφάνισ
σης τραυμ
ματισμών. Σκοπός
Σ
της παρούσα
ας εργασία
ας ήταν η
καταγραφ
φή του τύπο
ου και της σσυχνότητας των τραυμ
ματισμών σεε Έλληνες αθλητές
α
καιι
αθλήτριεςς πετοσφαίρισης υψ ηλού επιπ
πέδου. Για την έρευυνα χρησιμ
μοποιήθηκεε
ερωτηματτολόγιο κατταγραφής ττου τύπου και της συχνότητας τω
ων τραυμα
ατισμών. Οιι
προσωπικκές συνεντεύξεις των α
αθλητών έγγιναν πριν από
α την ένα
αρξη της πρ
ροπόνησης..
Στην έρευ
υνα συμμεττείχαν συννολικά 35 αθλητές κα
αι 65 αθλήήτριες πετο
οσφαίρισηςς
επαγγελμα
ατικού επιπέδου (Α
Αθλητές: ηλλικία 25,8±
±4,5 έτη, ανάστημα
α 1,96±0,1,,
σωματική μάζα 87,4±
±6,1, προποονητική ηλιικία 12,5±5,2έτη. Αθλήήτριες: ηλικίία 21,8±4,6
6
έτη, ανάσ
στημα 1,79±
±0,1, σωματτική μάζα 67,1±7,2,
6
προπονητικήή ηλικία 10
0,1±4,2έτη)..
Για τη στα
ατιστική ανά
άλυση χρησσιμοποιήθη
ηκε περιγρα
αφική στατιιστική. Σε σχέση με τιςς
κακώσεις των αρθρώ
ώσεων διαπ
πιστώθηκε ότι
ό το 22% των αθλητώ
ών και των αθλητριώνν
αν κακώσειςς στην ποδοοκνημική άρ
ρθρωση, 13% στην άρθθρωση του ώμου, 23%
%
εμφάνισα
στο γόναττο, 5% στο
ο ισχίο, 6%
% στην οσφυϊκή μοίρ
ρα, 1% στοον αγκώνα
α, 3% στηνν
πηχεοκαρπική άρθρω
ωση και 4% στα δάκτυλλα. Το 23% των αθλητώ
ών και των αθλητριώνν
δεν εμφάνισαν κακώ
ώσεις. Όσονν αφορά σττους τραυμ
ματισμούς ττων μαλακώ
ών μορίων,,
15% τωνν αθλητώνν και αθλλητριών εμφάνισαν
ε
μυϊκούς τραυματισ
σμούς, 4%
%
τενοντοπά
άθειες, ενώ
ώ το 81% α
ανέφερε πω
ως δεν εμφάνισε τραυυματισμό στα
σ μαλακά
ά
μόρια. Απ
πό τα αποτεελέσματα φ αίνεται πως οι κακώσεεις της ποδδοκνημικής άρθρωσης,,
του γονά
άτου και του
τ
ώμου εμφανίζου
υν τη μεγα
αλύτερη σ υχνότητα και ότι οιι
τραυματισ
σμοί στις αρθρώσειις είναι συχνότεροι
σ
σε σχέσηη με τους μυϊκούςς
τραυματισ
σμούς και τις τενοντοπ
πάθειες.
Λέξεις κλεειδιά: τραυματισμοί, π
πετοσφαίρισ
ση, αθλητέςς/τριες υψηηλού επιπέδ
δου

15975
ΑΝΑΛΥΣΗ
Η ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ
Ν ΔΡΑΣΤΗΡΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙ
Π
ΡΙΣΤΩΝ ΥΨ
ΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠ
ΠΕΔΟΥ
ΑΝΑΛΟΓΑ
Α ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Α
Η ΤΟΥΣ ΘΕΣΗ
Η
Σάλτας Π.. , Πρώιος Μιχ.,
Μ Λαπαρρίδης Κ.
Γενικό Λύκειο Ν.Μου
υδανιών, Α
Αριστοτέλειιο Πανεπισττήμιο Θεσσσαλονίκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α.,
Τ
Δημοκρίτεειο Πανεπιστήμιο Θρά
άκης, Τ.Ε.Φ
Φ.Α.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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miproios@
@phed.auth
h.gr
TIME‐MOTION ANALLYSIS OF HIG
GH LEVEL SOCCER PLA
AYERS ACCO
ORDING TO THEIR
POSITIONAL ROLE
P. Saltas , Mih. Proio
os, K. Lapariidis
Lyceum off General Education N . Mudania, Aristotle University
U
oof Thessalon
niki,
D.P.E.S.S.,, Democritu
us Universitty of Thrace
e, D.P.E.S.S.
Ο αγώναςς είναι μια
α ασφαλής πηγή εξαγωγής συμ
μπερασμάτω
ων για τηνν καλύτερη
η
εφαρμογή
ή των προπ
πονητικών προγραμμά
άτων. Σκοπ
πός αυτής της μελέτη
ης ήταν να
α
εξετασθού
ύν η ποσ
σότητα κα
αι η έντα
αση της δρομικής
δ
δδραστηριόττητας τωνν
ποδοσφαιιριστών, οι οποίοι συ
υμμετείχαν στο Παγκό
όσμιο Κύπεελλο (Π.Κ) Ν.
Ν Αφρικήςς
2010 και να ελεγχθο
ούν οι πιθα
ανές διαφορ
ρές ανάλογα με τη θέσση που αγω
ωνίσθηκαν..
Δείγμα τη
ης έρευνας αποτέλεσα
αν 236 ποδο
οσφαιριστέές (27,58 εττών), 32 ομ
μάδων, που
υ
αγωνίστηκκαν 90 λεπ
πτά ανά αγγώνα. Από τα 64 παιιχνίδια του Π.Κ προέκκυψαν 964
4
, ποδοσφα
περιπτώσεις προς διερεύνηση
δ
αιριστών οιι οποίοι α
αγωνίστηκανν από 1–7
7
παιχνίδια.. Όλοι οι πο
οδοσφαιρισστές κατηγο
οριοποιήθηκκαν με κριτήήριο τη θέσ
ση τους στο
ο
γήπεδο και
κ
προέκυ
υψαν οι π
παρακάτω κατηγορίεςς: Κεντρικόός Αμυντικκός (n=62),,
Πλάγιος Αμυντικός (n=60), ΚΚεντρικός Μέσος (n
n=53), Πλά
άγιος Μέσ
σος (n=32))
και Επιθεετικός (n=29
9). Υλικό τη
ης μελέτης αποτέλεσα
αν τα δεδοομένα της στατιστικής
σ
ς
υπηρεσίας της FIFA
A η οποία κατέγραψεε κάθε παιιχνίδι και ππαρείχε τις κινητικέςς
δραστηριό
ότητες όλλων των ποδοσφαιρ
ριστών. Υπολογίστηκκαν α) η δρομική
ή
δραστηριό
ότητα κάθεε ποδοσφαιιριστή σε όλο
ό τον αγώ
ώνα και σεε κάθε ημίχχρονο, β) η
απόσταση
η που κάλυψε με δρασστηριότητεςς χαμηλής, μεσαίας, υυψηλής έντα
ασης και γ))
οι επανα
αλήψεις τα
αχύτητας (sprint). Χρησιμοποι
Χ
ήθηκαν ξεεχωριστές αναλύσειςς
διακύμανσ
σης (Anovaa), για να ελλεγχθούν οι επιδράσεις της θέσηης του ποδο
οσφαιριστή
ή
σε κάθε μια
μ από τις παραπάνω μεταβλητέές και ακολούθησαν αν
αναλύσεις Scheffe postt
hoc, στην ύπαρξη ση
ημαντικών δδιαφορών. Οι αναλύσεεις έδειξαν σημαντικές διαφορέςς
μεταξύ τω
ων θέσεων, ως προς ττη συνολική
ή δρομική δραστηριότ
δ
τητα. Οι Κεεντρικοί καιι
Πλάγιοι Μέσοι,
Μ
δε διέφεραν μεταξύ τους, αλλά υπερείχαν
υ
σημαντικά από τουςς
παίκτες τω
ων υπόλοιπ
πων θέσεωνν. Σχετικά με
μ τις δρασ
στηριότητεςς χαμηλής έντασης,
έ
οιι
Κεντρικοί Μέσοι κάλυψαν μεγγαλύτερες αποστάσειςς και διέφ
φεραν μόνο
ο από τουςς
Πλάγιους Αμυντικού
ύς. Στις δρα
αστηριότηττες μεσαίαςς έντασης, υπήρξαν σημαντικέςς
διαφορές μεταξύ των θέσεω
ων. Οι Κεντρικοί
Κ
Μέσοι
Μ
καττέγραψαν σημαντικά
ά
περισσότεερα μέτρα από τις υπ
αστηριότηττες υψηλήςς
πόλοιπες κα
ατηγορίες. Για τις δρα
έντασης, οι Πλάγιοι και Κενττρικοί Μέσοι, υπερείχχαν σημανντικά των υπολοίπωνν
κατηγοριώ
ών, ενώ δεε διέφερανν μεταξύ τους.
τ
Τέλοςς, στις επα
αναλήψεις ταχύτηταςς
φάνηκε όττι οι Πλάγιοι Μέσοι εεπιβαρύνονται περισσό
ότερο από τις άλλες κατηγορίες,
κ
,
και δε διιέφεραν οι Επιθετικοίί από τουςς Κεντρικού
ύς Μέσους.. Συμπερασ
σματικά, οιι
απαιτήσειις της κινητικής συμπεεριφοράς τω
ων ποδοσφα
αιριστών υψ
ψηλού επιπ
πέδου είναιι
διαφορετιικές και επ
πηρεάζοντα ι σημαντικά
ά από τη θέση
θ
τους μμέσα στον αγώνα. Τα
α
ευρήματα
α συνηγορούν στην αννάγκη για ανάλυση,
α
διιαφοροποίηηση και εξα
ατομίκευση
η
της προπό
όνησης, με βάση τις ικκανότητες του παίκτη, τις απαιτήσσεις της θέσ
σης και τηςς
σημαντικό
ότητας του αγώνα.
Λέξεις κλεειδιά: ποδό
όσφαιρο, κιννητικές δρα
αστηριότητεες, αγωνισττική θέση

* Η συμμετοχχή στο συνέδριο
ο με αναρτημένη
νη ανακοίνωση πιστοποιείται
π
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ό το παρόν ηλεκ
εκτρονικό αρχείο
ο.
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pation in the con
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poster presentati
tion is certified through
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17323
ΚΑΤΑΓΡΑΦ
ΦΗ ΦΥΣΙΟΛ
ΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠ
ΠΙΒΑΡΥΝΣΕΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
Τ ΕΚΤΕΛΕΕΣΗ ΑΣΚΗΣΕ
ΕΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗΣΣ ΠΟΔΟΣΦΑ
ΑΙΡΟΥ
Μαραβέλλας Χ. , Σπυριάδης Α., Λ
Λιούγκος Κ.,
Κ Βόλακλης Κ., Σμήλιοος Η., Δούδ
δα Ε.,
Τοκμακίδης Σ.
άκης, Τ.Ε.Φ
Φ.Α.Α.
Δημοκρίτεειο Πανεπιστήμιο Θρά
lk2239@p
phyed.duth.gr
PHYSIOLO
OGICAL ALTERATIONS D
DURING SELECTED SOCCER SKILLSS
C. Marave
elas , A. Spiriadis, K. Lio
ougkos, K. Volaklis,
V
I. Smilios,
S
H. Douda, S. Tokmakidis
T
Democritu
us Universitty of Thracee, D.P.E.S.SS.
Σκοπός τη
ης παρούσα
ας εργασίαςς ήταν να εξετάσει τις φυσιολογι κές επιβαρύνσεις που
υ
λαμβάνου
υν χώρα κα
ατά την εκττέλεση τεχννικών δεξιο
οτήτων ποδδοσφαίρου. Δέκα 4,9
9
ml/kg/min
n) εκτέλεσα
αν 1,6 έτη
η, VO2maxx: 66,4 πο
οδοσφαιρισστές (ηλικία
α: 19,0 μεε
τυχαία σεειρά τυποποιημένες σσυνεδρίες τεχνικών
τ
δεεξιοτήτων γγια την υποδοχή, τηνν
ντρίπλα και την πάσ
σα. Κάθε συ
υνεδρία αποτελούντανν από 4 ασσκήσεις, προ
οοδευτικήςς
δυσκολίαςς, τεσσάρων λεπτών η κάθε μία. Στο τέλος κάθε άσκησσης καταγρ
ράφονταν η
καρδιακή συχνότητα, το γαλακττικό οξύ καιι η υποκειμεενική αντίλ ηψη κόπωσ
σης. Για τηνν
στατιστική
ή επεξεργασ
σία των απ οτελεσμάτω
ων χρησιμο
οποιήθηκε α
ανάλυση διακύμανσηςς
για εξαρτημένα δείγγματα ως π
προς έναν παράγοντα
π
και το επίίπεδο σημα
αντικότηταςς
ορίστηκε το p<0,05. Τα αποτελλέσματα έδ
δειξαν ότι σε όλες τιις τεχνικές δεξιότητεςς
παρατηρή
ήθηκε σταττιστικά ση
ημαντική διαφορά
δ
ανάμεσα
α
σστην πρώτη
η και τηνν
τελευταία
α άσκηση, τό
όσο για το γγαλακτικό όσο
ό και για την καρδια
ακή συχνότητα και τονν
δείκτη υπ
ποκειμενικής κόπωσης . Συγκεκριμ
μένα, στην τεχνική
τ
δεξξιότητα της υποδοχής,,
η συγκέντρωση του
υ γαλακτικοού κυμάνθ
θηκε μεταξξύ 3.0‐7.0 mmol/l, η καρδιακή
ή
α μεταξύ 15
57‐186 b/m
min και η υποκειμενική αντίληψη κκόπωσης μεεταξύ 7‐16..
συχνότητα
Ως προς την ντρίπλα,, η συγκένττρωση γαλα
ακτικού κυμ
μάνθηκε μετταξύ 4.3‐7.9
9 mmol/l, η
καρδιακή συχνότητα
α μεταξύ 1773.5‐ 187 b/min
b
και ο δείκτης κκόπωσης μεεταξύ 12.4‐‐
17.4. Τέλο
ος, στην ικα
ανότητα τηςς πάσας η συγκέντρωση γαλακτιικού ήταν μεταξύ
μ
2.4‐‐
8.3 mmol/l, η καρδιακή συχνόττητα μεταξξύ 137‐187.5 b/min κα
αι ο δείκτης κόπωσηςς
ων τεχνικήςς
μεταξύ 6,,4‐17,5. Συνάγεται όττι με την κατάλληλη εφαρμογήή ασκήσεω
μπορεί να
ν επιτευχθ
θούν φυσ ιολογικές ανταποκρίσ
σεις που ενδείκνυντται για τη
η
βελτίωση τόσο τη
ης αερόβιιας όσο και της αναερόβια
ας ικανόττητας τωνν
ποδοσφαιιριστών.
Λέξεις κλεειδιά: τεχνική, επιβάρυ
υνση, ποδόσφαιρο

15771
jane.meckkbach@gih.se
YOUNG CO
OACHES: IN
NDISPENSAB
BLE TO THEE SWEDISH SPORTS MO
OVEMENT BUT
B ARE
THEY ON EQUAL TER
RMS?
J. Meckbaach , L. Larssson
The Swedish School of
o Sport an d Health Scciences, Linneaus Univversity
Sport is a very popular activity ffor young people in Sw
weden, and without recourse to a
large num
mber of coaaches (> 6000,000), it would be more
m
or lesss untenab
ble. Despitee
many peo
ople being involved iin coachingg roles, the sports m
movement continuallyy
wrestles with
w the issues of a sh ortage of coaches and
d how to enncourage more
m
peoplee
to becom
me involved. In 2007, the Swedissh Parliame
ent decidedd to suppo
ort sportingg
activities for young people by investing SEK
S 2 billio
on over a ffour‐year period.
p
Thiss
* 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
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initiative was
w given th
he name Id rottslyftet and
a one of its goals waas to recruitt and retain
n
young coaaches. The aim of thee study waas to investtigate younng coaches’’ influence,,
participatiion, and conditions in the Swedish sports mo
ovement. TThe research
h questionss
were: (i) which
w
youn
ng coaches have been recruited? (ii) how doo they view
w sport and
d
the coach
hing role? And
A (iii) whaat means do the young coaches have to inffluence and
d
participatee? The data consistedd of ten foccus‐group interviews w
with a totaal of thirty‐‐
seven you
ung coachess (twenty w
women and seventeen
n men). Thee study had a cultural‐‐
sociological perspecttive based on Bourdieu’s theorries and cooncepts. Th
he analysiss
port habitu
us, which m
means that they havee
shows thaat the young coachess have a sp
incorporatted the vaalues and norms of the sportt, are fam iliar with the sportss
movemen
nt’s ‘rules’, and have ssufficient sp
porting com
mpetence. TThe majoritty of thosee
who havee been asked to becoome coache
es are, for some reasson, no lon
nger activee
sportspeo
ople. The recruitment oof young co
oaches is offten a shortt‐term investment. On
n
the one haand, the coaching rolee appears to
o be an inve
estment forr the individ
dual him‐ orr
herself an
nd a way to
o give back to sport. On
O the other hand, thee coaching role entailss
huge sacrifices. It is obvious
o
thaat maintaining the pre
evailing pow
wer structurre preventss
ht’ symbolicc
the youngg coaches frrom being aable to exert an influence. Witho ut the ‘righ
capital, it is impossib
ble for them
m to particip
pate. As a young
y
coachh, you are not
n invited;;
you have to fight yo
our way inn. In conclu
usion, the findings
f
inddicate that within thee
Swedish sports
s
move
ement therre is a belie
ef that a re‐examinatioon of the traditionallyy
prominent values is required iif young pe
eople are to
t be recruuited as co
oaches and
d
offered influence and
d participatiion.
Λέξεις κλεειδιά: young coaches, habitus, inffluence
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ONSES FOLLLOWING A
HANDBALLL GAME
P. Konomaras , G. Ermidis, S. Kille, C. Christtoforidis, D. Tsoukas, II. Katrabasssas, I.
Douroudo
os, K. Margo
onis, D. Draaganidis, K. Taxildaris, A. Chatziniikolaou, A. Kambas, I.
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Democritu
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of Atthens, Unit of
Orthopaedics, Asklip
pieio Hospittal at Voula, Athens, Greece
G
Σκοπός τη
ης μελέτης ήταν να εξξετάσει τηνν επίδραση ενός αγώννα χειροσφ
φαίρισης σεε
μεταβλητέές του ασ
σκησιογενοούς μυϊκού
ύ τραυματτισμού καττά τη διά
άρκεια τηςς
αποκατάσ
στασης έωςς και 144 ώ
ώρες. Στη μελέτη
μ
συμ
μμετείχαν 222 αθλητέςς οι οποίοιι
χωρίστηκα
αν σε δύο ομάδες (π
παράγονταςς ομάδα). Την πειραμματική ομά
άδα (Π: 12
2
αθλητές χειροσφαίρι
χ
ισης, ηλικία
α: 21.4±1.6 βάρος: 82.2±13.5 ύψοος:.1.81±8.1, ποσοστό
ό
σωματικού λίπους: 14.4±5 Μ
Μέγιστη πρό
όσληψη οξξυγόνου: 445±6) στηνν οποία οιι
δοκιμαζόμ
μενοι συμμετείχαν σε έέναν αγώνα
α χειροσφαίρισης και ττην ομάδα ελέγχου (Ε::
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10 αθληττές ηλικία: 24.9±2 βά
άρος: 88.2
2±8 ύψος: 186.6±4.1 ποσοστό σωματικού
ύ
λίπους: 14
4.2±3.1 μέγιστη πρόσλληψη οξυγόνου: 47.6±3
3.2) στην οπποία οι δοκκιμαζόμενοιι
δεν συμμεετείχαν σε καμία
κ
μορφ
φή άσκησηςς. Αξιολογήθηκαν, η υπποκειμενική
ή αντίληψη
η
του καθυσ
στερημένου
υ μυϊκού πόόνου (DOM
MS), οι περιφέρειες μηηρού, η γωννιομέτρηση
η
γόνατος, οι αιματο
ολογικοί δδείκτες λευ
υκών αιμο
οσφαιρίων και ουδεετερόφιλωνν
αστικότητα της κρεαττινικής κινά
άσης (CK) σστον ορό. Μετρήσειςς
κυττάρων και η δρα
πραγματο
οποιήθηκανν τις χρονικκές στιγμές:πριν τον αγώνα,
α
αμέέσως μετά καθώς καιι
24,48,72,9
96,120,144 ώρες μετά
ά τον αγώννα (παράγο
οντας χρονιική στιγμή μέτρησης)..
Συνολικά πραγματοπ
ποιήθηκαν οοκτώ μετρή
ήσεις. Τα δεεδομένα εππεξεργάστη
ηκαν με τηνν
ανάλυση διακύμανσης ως π
προς δύο παράγονττες εκ τω
ων οποίωνν ο έναςς
επαναλαμ
μβανόμενοςς. Από την επεξεργασ
σία των δεδομένων δδιαπιστώθηκε πως 24
4
ώρες μετά
ά τον αγώννα παρουσσιάστηκε η μέγιστη τιμή της DO MS συγκριτικά με τιςς
τιμές ηρεμ
μίας και τη
ην ομάδα ελλέγχου. Στη
ην γωνιομέτρηση γόνα
ατος παρου
υσιάστηκανν
σημαντικέές μεταβολέές αμέσως μετά τον αγγώνα μέχριι και τις 72 ώ
ώρες (αλλη
ηλεπίδραση
η
των παρα
αγόντων χρο
ονική στιγμ
μή και ομάδα) κατά τη διάρκεια
α της αποκα
ατάστασης..
Υπήρξε αύ
ύξηση στη συγκέντρω
ωση των ου
υδετερόφιλω
ων αμέσωςς μετά τον αγώνα (σεε
σύγκριση με την ομά
άδα ελέγχου
υ και τις αρ
ρχικές τιμέςς) και σταδ ιακή μείωσ
σή τους στο
ο
διάστημα των 144 ωρών,
ω
αντίσστοιχη ήτανν και η δια
ακύμανση ττων τιμών και
κ της CK..
Συμπερασ
σματικά ένα
ας αγώνας χχειροσφαίρισης προκά
άλεσε ήπιαςς μορφής ασ
σκησιογενή
ή
μυϊκό τρα
αυματισμό. Τα αποτελλέσματα αυτά υποδεικνύουν πω
ως πρέπει να δίνεταιι
χρόνος απ
ποκατάστασ
σης 24‐48 ω
ωρών, στου
υς αθλητές χειροσφαίίρισης μετά
ά από ένανν
αγώνα πριν από τη συμμετοχή
σ
ττους σε προ
οπονητικές μονάδες μεε υψηλή έντταση.
Λέξεις κλεειδιά: χειρο
οσφαίριση, κρεατινική κινάση, ουδετερόφιλα
α
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