
 
 

 

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ 

ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 

ΣΟΜΔΑ ΚΛΑΗΚΟΤ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 

Eηδίθεπζε :  ΑΡΖ  ΒΑΡΩΝ 

 

 

 

 

 

ΠΣΤΥΗΑΚΖ  ΔΡΓΑΗΑ 

 

“πζρέηηζε Ρπζκνύ Δθαξκνγήο ηεο Γύλακεο θαη κπτθήο 

ηζρύνο κε ηελ επίδνζε ζην δπλακηθό επσκηζκό ζε λένπο 

αζιεηέο ηεο άξζεο βαξώλ” 

 

 

 

Δπάγγεινο  ηκάηνο 

Α.Μ.: 201100322 

 

Eπηβιέπσλ  Καζεγεηήο :  θ. Γεξ. Σεξδήο 

    

 

 

Ηνχληνο  2017 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  Copyright 

 

Δπάγγεινο  ηκάηνο 

 

ρνιή Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

Δζληθήο Αληηζηάζεσο 41, 172 37, Γάθλε, Αζήλα 

 

 

 



 
 

 

E Y X A Ρ Η  Σ Η Δ  

  

  
Απφ ηε ζέζε απηή ζέισ λα εθθξάζσ ηηο ζεξκφηαηεο επραξηζηίεο κνπ ζηνλ επηβιέπνλ- 

ηα  θαζεγεηή κνπ θ. Γεξ. Σεξδή γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε ζηελ αλάζεζε ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο θαη ηελ επθαηξία πνπ κνπ δφζεθε, θαηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο 

απηήο ηεο πηπρηαθήο κειέηεο,  λα δηεπξχλσ ηηο γλψζεηο κνπ ζηα κνλνπάηηα ηεο επηζηε-

κνληθήο έξεπλαο.  Δπίζεο, είκαη επγλψκσλ ζηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ εξγαζηεξίνπ Κια-

ζηθνχ Αζιεηηζκνχ ηεο ΔΦΑΑ (ΔΚΠΑ) γηα φιεο ηηο δηεπζεηήζεηο πνπ πξφζθεξαλ ζην 

πξαθηηθφ κέξνο ηεο έξεπλαο.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ΣΗΣΛΟ  ΔΡΓΑΗΑ : 

YΥΔΣΗΖ ΡΤΘΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΓΤΝΑΜΖ ΚΑΗ ΜΤΪΚΖ 

ΗΥΤΟ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΗΓΟΖ ΣΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ ΔΠΩΜΗΜΟ Δ ΝΔΟΤ 

ΑΘΛΖΣΔ ΣΖ ΑΡΖ  ΒΑΡΩΝ 

 

Π ε ξ ί ι ε ς ε 

Ζ άξζε βαξψλ είλαη έλα αγσληζηηθφ αηνκηθφ άζιεκα. Oη πνιπαξζξηθέο (multi-joint) 

αζθήζεηο ηεο αγσληζηηθήο άξζεο βαξψλ, αιιά θαη νη παξαιιαγέο ηνπο, ζπλδπάδνπλ 

πςειέο απαηηήζεηο ηζρχνο θαη ηερληθήο εθηέιεζεο, έλαληη πςεινχ θνξηίνπ αληίζηαζεο 

κε θηλήζεηο ζε πςειέο ηαρχηεηεο.  Ο ξπζκφο εθαξκνγήο ηεο δχλακεο (ΡΔΓ), σο βαζηθή 

παξάκεηξνο ηεο κπηθήο ηζρχνο, έρεη ζηελή ζρέζε κε ηελ επίδνζε ζηελ άξζε βαξψλ θαη 

ζηα αζιήκαηα ηζρχνο. θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλεζεί ε ζπζρέηηζε αλάκεζα 

ζην ΡΔΓ θαη ζηε κπτθή ηζρχ κε ηελ επίδνζε ζην δπλακηθφ επσκηζκφ.  

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 8 λένη αζιεηέο ηεο άξζεο βαξψλ (ειηθίαο : 22,6 ± 0,7 έηε, 

ζσκαηηθνχ αλαζηήκαηνο : 1,79 ± 0,03 m, ζσκαηηθήο κάδαο : 82,2 ± 5,0 kg). Οη αζιεηέο 

πξνζήιζαλ ζε δχν δηαθνξεηηθέο εκέξεο γηα ηηο κεηξήζεηο ζην εξγαζηήξην θιαζηθνχ 

αζιεηηζκνχ. Σελ πξψηε εκέξα ελεκεξψζεθαλ γηα ηηο κεηξήζεηο, ππέγξαςαλ  ην έληππν 

ζπγθαηάζεζεο θαη ακέζσο κεηά πξαγκαηνπνηήζεθε ε θχξηα κέηξεζε ηνπ δπλακηθνχ 

επσκηζκνχ. Σελ επφκελε εκέξα νη αζιεηέο αμηνινγήζεθαλ ζηα ζσκαηνκεηξηθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά, ζην θαηαθφξπθν άικα κε αηψξεζε θνξκνχ θαη ζην ΡΔΓ θάησ άθξσλ. 

Σα θχξηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ήηαλ νη ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο πνπ βξέζεθαλ κεηαμχ ηνπ 

δπλακηθνχ επσκηζκνχ θαη ηνπ θαηαθφξπθνπ άικαηνο (ηφζν κε ηελ επίδνζε ζε 

εθαηνζηά r = 0.71, p<0,049, ηελ ηζρχ / kg  r = 0.70, p<0,05, θαη κε ηελ ηαρχηεηα r = 

0.71, p<0,049). Δπίζεο, ε ηζρχο ηνπ θαηαθφξπθνπ άικαηνο ζπζρεηίζηεθε ζεκαληηθά κε 

ηελ άιηπε ζσκαηηθή κάδα (r = 0.84, p<0,009). Γελ βξέζεθε θακκία ζεκαληηθή ζπζρέ-

ηηζε κεηαμχ ηνπ ΡΔΓ ηζνκεηξηθήο ζπζηνιήο θαη ησλ άιισλ κεηαβιεηψλ (p > 0,05). Σα 

απνηειέζκαηα ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο επηβεβαηψλνπλ ηε ζχλδεζε αλάκεζα ζηε κπηθή 

ηζρχ ησλ θάησ άθξσλ κε ηελ επίδνζε ζην δπλακηθφ επσκηζκφ, αιιά φρη θαη κε ην  ΡΔΓ.   
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Μειινληηθά ζα απαηηεζνχλ πεξηζζφηεξεο έξεπλεο πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξησζεί ν 

βαζκφο ζπζρέηηζεο ηνπ δπλακηθνχ επσκηζκνχ θαη κε άιιεο δνθηκαζίεο, πξνθεηκέλνπ λα 

είλαη αμηνπνηήζηκεο ζηε ζχγρξνλε πξνπνλεηηθή πξάμε. 

 

Λέμεηο θιεηδηά :  Άξζε βαξψλ, επσκηζκφο, κπηθή ηζρχο, θαηαθφξπθν άικα 
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Η.  ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

1.1.  Οξηζκόο  θαη  δηαηύπσζε  ηνπ  πξνβιήκαηνο  

 

Ζ άξζε βαξψλ είλαη έλα αγσληζηηθφ αηνκηθφ άζιεκα πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνπο 

ζχγρξνλνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο. Οη επίζεκεο αγσληζηηθέο θηλήζεηο ηεο άξζεο βαξψλ 

είλαη δχν, ηα νλφκαηα ησλ νπνίσλ πξνέξρνληαη απφ ηε γαιιηθή γιψζζα : (α) Αξαζέ 

(απφζπαζε),  (β) Δπσιέ – Εεηέ (επσκηζκφο θαη εθηίλαμε).  Oη πνιπαξζξηθέο (multi-

joint) αζθήζεηο ηεο αγσληζηηθήο άξζεο βαξψλ, αιιά θαη νη ζπλδπαζηηθέο παξαιιαγέο 

ηνπο, είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιείο ζε πξνπνλεηηθά πξνγξάκκαηα πνιιψλ αζιεκάησλ, γηα 

ηελ αλάπηπμε ηεο κπτθήο ηζρχνο, θαζ΄ φηη ε κπτθή ηζρχο απνηειεί θαζνξηζηηθή παξά-

κεηξν γηα ηελ επίηεπμε πςειήο απφδνζεο ζηα πεξηζζφηεξα αηνκηθά θαη νκαδηθά 

αζιήκαηα. Ο ξπζκφο εθαξκνγήο ηεο δχλακεο (ΡΔΓ), σο βαζηθή παξάκεηξνο ηεο κπτθήο 

ηζρχνο, έρεη ζηελή ζρέζε κε ηελ αζιεηηθή απφδνζε θαη εμαξηάηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ 

απφ ην κέγεζνο ηεο άιηπεο ζσκαηηθήο κάδαο [Μaffiuletti et al, 2016].  Δηδηθφηεξα, γηα 

ηηο ζχλζεηεο ηαρπδπλακηθέο αζθήζεηο ηεο άξζεο βαξψλ απαηηείηαη ε παξαγσγή φζν ην 

δπλαηφ κεγαιχηεξεο δχλακεο ζην κηθξφηεξν δπλαηφ ρξφλν. πλδπάδνπλ πςειέο απαη-

ηήζεηο ηερληθήο εθηέιεζεο θαη, ηαπηφρξνλα, πςειφ θνξηίν αληίζηαζεο κε θηλήζεηο ζε 

πςειέο ηαρχηεηεο.  ηηο ζρεηηθέο δεκνζηεχζεηο εξεπλψλ έρεη επηβεβαησζεί φηη πςειφ-

ηεξα επίπεδα κέγηζηεο δχλακεο ζρεηίδνληαη κε πςειφηεξν ΡΔΓ θαη παξαγσγή ηζρχνο 

[Hori et al, 2005; Janz et al, 2008 ; Cormie  et  al, 2011; Γεσξγηάδεο & Σεξδήο, 2012; 

Zaras et al, 2016].   

 

Πξάγκαηη ε παξαγφκελε ηζρχο, ζε απφιπηα κεγέζε, κεγηζηνπνηείηαη γηα ηνπο αξζηβα-

ξίζηεο ζε πςειά πνζνζηά ηεο κέγηζηεο δχλακήο ηνπο (≥ 80% ηεο 1–RM), έλαληη πςε-

ιoχ θνξηίνπ αληίζηαζεο / επηβάξπλζεο. Ζ κέγηζηε παξαγφκελε ηζρχο, o ΡΔΓ θαη ε 

ηαρχηεηα κεηαθίλεζεο ηεο κπάξαο θνξπθψλεηαη ζε ρξφλν < 250 msec, κε ηελ έληαζε 

ζην 70–85% ηεο κέγηζηεο δχλακεο [Hedrick & Wada,2008 ; Storey, 2013]. Σν γεγνλφο 

απηφ ζρεηίδεηαη κε ηε θχζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αζιήκαηνο φπνπ ζπλδπάδνληαη πςειέο 

απαηηήζεηο ηερληθήο εθηέιεζεο θαη, ηαπηφρξνλα, πςειφ θνξηίν αληίζηαζεο κε θηλήζεηο 

ζε πςειέο ηαρχηεηεο.  Δπίζεο ππάξρνπλ κεγαιχηεξεο απαηηήζεηο ηζνξξνπίαο, ηερληθήο, 

ειέγρνπ ηνπ ζψκαηνο, ζπγρξνληζκνχ ησλ θηλήζεσλ θαη ζηα 3 επίπεδα θίλεζεο. Οη 

αζθήζεηο απηέο πιενλεθηνχλ θαηά πνιχ ζηελ αλάπηπμε φρη κφλν ηνπ ΡΔΓ, αιιά θαη ζε 
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πςειφηεξε λεπξνκπηθή ζπλαξκνγή (θαιχηεξνο ζπληνληζκφο θηλήζεσλ, λεπξνκπηθή 

δηεγεξζηκφηεηα, λεπξνθηλεηηθφο έιεγρνο), ζπγθξηηηθά κε νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή 

άζθεζεο ηδίσο ζε πςειά θνξηία επηβάξπλζεο [Kawamori & Haff, 2004 ; Chiu & 

Schilling, 2005 ; Hori et al, 2005 ; Stone et al, 2006 ; Janz et al, 2008 ; Hedrick & 

Wada,2008 ; Cormie et al, 2011 ; Storey, 2013 ; Suchomel et al, 2015a]. 

 

Απηφ πνπ δελ γλσξίδνπκε θαη ζα ήηαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκν ζηνπο πξνπνλεηέο αθνξά ηε 

δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ ΡΔΓ θαη άιισλ παξακέηξσλ ηεο κπτθήο ηζρχνο 

επηιεγκέλσλ δνθηκαζηψλ κε ηελ επίδνζε ζηηο αγσληζηηθέο θηλήζεηο ηεο άξζεο βαξψλ. Ζ 

πξννπηηθή απηή ζα πξνθαινχζε ηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ πξνπνλε-

ηηθψλ πξνγξακκάησλ, κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ αχμεζε ηεο κπτθήο ηζρχνο θαη ηνπ ΡΔΓ 

ζηνπο αζιεηέο/ξηεο.  

 

 

1.2. θνπόο ηεο έξεπλαο 

θνπφο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηνλ ξπζκφ 

εθαξκνγήο ηεο δχλακεο θαη ζηε κπτθή ηζρχ κε ην δπλακηθφ επσκηζκφ ζε λένπο αζιεηέο 

ηεο άξζεο βαξψλ.  

 

1.3. εκαζία ηεο έξεπλαο 

Ζ ζεκαζία ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο έγθεηηαη ζηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηνλ 

ξπζκφ εθαξκνγήο ηεο δχλακεο απφ εδξαία ζέζε θαη ηεο επίδνζεο ζην δπλακηθφ 

επσκηζκφ. Σα απνηειέζκαηα ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ρξήζηκν εξγαιείν γηα 

ηνπο πξνπνλεηέο, θαζψο ζα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν κπνξεί ν έιεγρνο ηνπ ΡΔΓ απφ 

εδξαία ζέζε λα ζπλδέεηαη κε ηελ επίδνζε ζην δπλακηθφ επσκηζκφ.  

 

1.4.  Δξεπλεηηθά  εξσηήκαηα  θαη  ππνζέζεηο 

 

1. Τπάξρεη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην ΡΔΓ ηεο ηζνκεηξηθήο εθηέιεζεο πηέζεσλ πνδηψλ 

θαη ηνπ δπλακηθνχ επσκηζκνχ ;                 
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2. Τπάξρεη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην θαηαθφξπθν άικα κε αηψξεζε θαη ηνπ δπλακηθνχ 

επσκηζκνχ; 

               

                                                       

1.4.1. Μεδεληθέο  ππνζέζεηο 

 

HO 1 : Γελ ζα ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ ΡΔΓ ηεο ηζνκεηξηθήο εθηέιεζεο πηέζεσλ 

πνδηψλ θαη ηνπ δπλακηθνχ  επσκηζκνχ. 

 

HO 2 : Γελ ζα ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ θαηαθφξπθνπ άικαηνο κε αηψξεζε θαη 

ηνπ δπλακηθνχ  επσκηζκνχ. 
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II. ΑΝΑΚΟΠΖΖ  ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

2.1.  Σν άζιεκα ηεο άξζεο βαξώλ    

Ζ άξζε βαξψλ είλαη έλα αγσληζηηθφ αηνκηθφ άζιεκα πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνπο 

ζχγρξνλνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο θαη δηεμάγεηαη ζχκθσλα κε θαλφλεο πνπ έρεη 

ζεζπίζεη ε Γηεζλήο Οκνζπνλδία Άξζεο Βαξψλ (IWF), ε νπνία ηδξχζεθε ζηε 

Βνπδαπέζηε (1905). ηφρνο ηνπ αζιεηή είλαη λα ζεθψζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα 

πεξηζζφηεξα θηιά. Απφ ην 1998, έρνπλ αλαγλσξηζηεί θαηεγνξίεο ζσκαηηθνχ βάξνπο 

ηφζν γηα ηνπο άλδξεο  (≤ 56 kg, ≤ 62 kg, ≤ 69 kg, ≤ 77 kg, ≤ 85 kg, ≤  94 kg,  ≤  105 kg, 

> 105 kg) φζν θαη ηηο γπλαίθεο (≤ 48 kg, ≤ 53 kg, ≤ 58 kg, ≤ 63 kg, ≤ 69 kg, ≤ 75 kg, ≤ 

90 kg, > 90 kg).  χκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ε δχγηζε θάζε αγψλα αξρίδεη δχν (2) ψξεο 

πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα θαη δηαξθεί κία (1) ψξα. Γειαδή, νη αξζηβαξίζηεο πξέπεη λα 

δπγηζηνχλ κέζα ζε ρξνληθφ φξην 1 ψξαο.  ηε ζχγρξνλε επνρή ην άζιεκα ηεο άξζεο 

βαξψλ εκθαλίδεηαη ζηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα ζηε Γαιιία θαη Απζηξία. Καζηεξψζεθε 

ζηνπο Α΄ Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ηνπ 1896 ηεο Αζήλαο ρσξίο επηκέξνπο θαηεγνξίεο, κε 

δηαθνξεηηθνχο φκσο θαλφλεο απφ ηνπο ζεκεξηλνχο, φπσο ε άξζε βάξνπο κε ην έλα ή κε 

ηα δχν ρέξηα [αξνγιάθεο & Εαξζαβαηζίδεο, 2004].   

Οη επίζεκεο θηλήζεηο ηεο άξζεο βαξψλ είλαη δχν, ηα νλφκαηα ησλ νπνίσλ πξνέξρνληαη 

απφ ηε γαιιηθή γιψζζα : (α) Αξαζέ (απφζπαζε), φπνπ είλαη ε πξψηε απφ ηηο δχν αλπ-

ςψζεηο, (β) Δπσιέ – Εεηέ (επσκηζκφο θαη εθηίλαμε).  Κάζε αζιεηήο, αλά θαηεγνξία, 

δηθαηνχηαη λα εθηειέζεη ηξεηο πξνζπάζεηεο ζε θάζε μερσξηζηή θίλεζε.  ηα Παγθφζκηα 

θαη Δπξσπατθά πξσηαζιήκαηα απνλέκεηαη ν ηίηινο ηνπ πξσηαζιεηή μερσξηζηά γηα ην 

ληθεηή ηνπ Αξαζέ, ηνπ Δπσιέ-Εεηέ φπσο θαη ηνπ πλφινπ (άζξνηζκα ησλ θαιχηεξσλ 

επηδφζεσλ ζην Αξαζέ θαη ην Δπσιέ-Εεηέ).  Δλψ ζηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ν ρξπζφο 

Οιπκπηνλίθεο αλαθεξχζζεηαη κφλν ζην χλνιν [Δ.Ο.Α.Β., 2017].   

Παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ θαηάηαμε ησλ αζιεηψλ ζε Αξαζέ θαη Δπσιέ-Εεηέ : 

1. Ζ θαιχηεξε επίδνζε – δειαδή θεξδίδεη απηφο/ή πνπ έρεη ηελ πςειφηεξε φισλ 

2. (α) Ο θαιχηεξνο αξηζκφο πξνζπαζεηψλ – θεξδίδεη απηφο πνπ έρεη πεηχρεη ηελ επίδνζε 

κε ηηο ιηγφηεξεο πξνζπάζεηεο, (β) Ζ θαιχηεξε επίδνζε ζην Δπσιέ-Εεηέ (γηα ην χλνιν)  

3. (α) Ζ πξνεγνχκελε πξνζπάζεηα (εο) ζηελ νπνία επεηεχρζε ε επίδνζε – θεξδίδεη απ-

ηφο πνπ ηελ έρεη πεηχρεη κε ηηο ιηγφηεξεο πξνζπάζεηεο, (β) Ο θαιχηεξνο αξηζκφο πξνζ-

παζεηψλ ζην Δπσιέ- Εεηέ (γηα ην χλνιν) 
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4. Ο αξηζκφο θιήξσζεο – θεξδίδεη  απηφο/ή  πνπ έρεη ην κηθξφηεξν αξηζκφ θιήξσζεο. 

 

 

2.2.  Μπτθή ηζρύο, ξπζκόο εθαξκνγήο ηεο δύλακεο (ΡΔΓ) θαη άξζε βαξώλ   

 

Ζ πςειφηεξε παξαγσγή κπτθήο ηζρχνο απνηειεί ίζσο ηνλ θξηζηκφηεξν θαη ζπνπδαηφηε-

ξν παξάγνληα γηα ηελ επίηεπμε πςειήο απφδνζεο ζηα πεξηζζφηεξα αηνκηθά θαη νκαδη-

θά αζιήκαηα.  Σαρπδπλακηθέο θηλήζεηο φπσο ε άξζε βαξψλ, νη ξίςεηο, ηα άικαηα  απαη-

ηνχλ ηελ παξαγσγή φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξεο δχλακεο ζην κηθξφηεξν δπλαηφ ρξφλν.  

Ζ ηαρχηεηα απηή εμαξηάηαη απφ ηε δχλακε πνπ κπνξνχλ λα παξάγνπλ νη κχεο θαη, 

ηαπηφρξνλα, απφ ην ρξφλν εθαξκνγήο ηεο δχλακεο κέζα ζηνλ νπνίν ε δχλακε απηή ζα 

παξαρζεί. Δπνκέλσο ε αζιεηηθή απφδνζε, ηδίσο ζε αζιήκαηα θαη αγσλίζκαηα πνπ 

απαηηνχλ ηελ εθηέιεζε γξήγνξσλ ηαρπδπλακηθψλ θηλήζεσλ, εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλφ-

ηεηα ησλ κπψλ λα παξάγνπλ κεγάιεο ηηκέο ηζρχνο. 

Ζ ηζρχο νξίδεηαη απφ ηε ζεκειηψδε ζρέζε [(Γύλακε x απόζηαζε) / Χξόλνο] ή απινχζηε-

ξα (Γύλακε x Σαρύηεηα ηεο θίλεζεο) θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

λεπξνκπηθήο ιεηηνπξγίαο θαη απφδνζεο ησλ αζιεηψλ.  Γειαδή ε ηζρχο θαζνξίδεηαη απφ 

ην κέγεζνο ηεο δχλακεο πνπ εθαξκφδεηαη, ζε ζρέζε κε ηελ απφζηαζε θαη ην ρξφλν 

εθαξκνγήο ηεο [Ζaff & Nimphius, 2012]. Όπνπ δχλακε αληηζηνηρεί ε κεηαθίλεζε, 

ψζεζε, απειεπζέξσζε ή έιμε κηαο κάδαο  ή ελφο ζψκαηνο ή ελφο αληηθεηκέλνπ (κπάξα, 

ζθαίξα, λεξνχ θ.ά.) ζε κηα ζπγθεθξηκέλε απφζηαζε ζηε κνλάδα ηνπ ρξφλνπ.  Γειαδή ε 

κπτθή ηζρχο αλαθέξεηαη γηα παξάδεηγκα :  (α) ζηε κεηαθίλεζε κηαο κπάξαο ζε 

κεγαιχηεξε απφζηαζε ζηνλ ίδην ρξφλν, (β) ζηε κεηαθίλεζε κηαο βαξχηεξεο κπάξαο 

ζηελ ίδηα απφζηαζε θαη ίδην ρξφλν, (γ) ζηε κεηαθίλεζε κηαο κπάξαο ζηελ ίδηα 

απφζηαζε ζε ιηγφηεξν ρξφλν (Πίλαθαο 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 



[6] 
 

 

ΠΗΝΑΚΑ 2.1. Τπνζεηηθφ παξάδεηγκα παξαγσγήο ηζρχνο δχν αξζηβαξηζηψλ, ηνπ  

ίδηνπ αλαζηήκαηνο θαη ζσκαηηθνχ βάξνπο, ζηελ θίλεζε ηνπ δυναμικού επωμιζμού 

(power clean).  Eλψ νη δχν αζιεηέο παξάγνπλ ην ίδην έξγν, παξαηεξνχκε φηη ν αζιε-

ηήο Α παξάγεη ζεκαληηθά κεγαιχηεξε ηζρχ θαηά 35 % (ή 611 W πεξηζζφηεξα), θαζ΄ φηη 

επηηαρχλεη ηε κπάξα θαηά 0,2 sec ηαρχηεξα απφ ηνλ αζιεηή Β [Κιεηζνύξαο, 2011 – 

βαζηζκέλν ζηε ζει. 498].  

       Α Θ Λ Ζ Σ Δ  

       A             B 

      σκ. κάδα (kg)                                        85             85 

 

      Βάξνο αλχςσζεο (kg)                          100           100 

      Aπφζηαζε αλχςσζεο (m)                    1,50          1,50 

                     Έξγν (ζε Jνule)*                             1471,5      1471,5 

 

     Γηάξθεηα αλχςσζεο (sec)                     0,6            0,8 

 

     Παξαγφκελε Iζρχο (ζε Watt)**      2452,5      1839,4 

 

     ρεηηθή ηζρύο (W / kg)                     28,9         21,6                   

 

    * Όπνπ Έξγν = [F = m.a] . d  = 100 kg x 9,81 m/s2 x 1,50 m 

  ** H ηζρχο (Pνwer) ππνινγίζηεθε βάζεη ηεο ζρέζεο  Ρ = Έξγν (J) / t 

*** 1 Watt = 1 J/sec, δειαδή 1 Watt ηζνδπλακεί κε 1 Joule αλά 1 sec. 
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ηα πεξηζζφηεξα αζιήκαηα ν πξαγκαηηθφο ρξφλνο εθηέιεζεο κηαο πξνζπάζεηαο είλαη 

πνιχ ζχληνκνο θαη ν αζιεηήο θαιείηαη λα εθαξκφζεη ηε κεγαιχηεξε δπλαηή δχλακή 

ηνπ πνιχ γξήγνξα.  Γελ είλαη ζπάλην ν αζιεηήο λα εθαξκφδεη ηε δχλακε απηή  κέζα  ζε 

100–250 msec, ελψ αληίζεηα, ε παξαγσγή κέγηζηεο δχλακεο ζε κηα  ηζνκεηξηθή  ζπζην- 

ιή απαηηεί ρξφλν γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο κπο > 300 msec [Aagaard et al, 2002 ; Haff & 

Nimphius, 2012].  Γεληθά, φζν απμάλεηαη ε εμσηεξηθή αληίζηαζε ηφζν απμάλεηαη ν 

ξφινο ηεο κπτθήο δχλακεο ζηελ ηαρχηεηα θίλεζεο.  Ωο  εμσηεξηθή  αληίζηαζε  νξίδεηαη 

είηε ε ζσκαηηθή κάδα ηνπ αληηπάινπ (ή ηνπ ίδηνπ ηνπ αζιεηή), είηε ην βάξνο ελφο 

νξγάλνπ.  Πξνθεηκέλνπ λα ππεξβεί έλαο αζιεηήο απηή ηελ εμσηεξηθή αληίζηαζε κε 

εθξεθηηθφ ηξφπν, ζα πξέπεη λα παξάγεη πςειή κπηθή δχλακε θαη ηζρχ, ψζηε λα θηλεζεί 

κε ηελ πςειφηεξε δπλαηή ηαρχηεηα [Βaechle & Earle, 2009].  Γίλεηαη ζαθέο φηη δελ 

έρεη ηφζν ζεκαζία ε κέγηζηε δχλακε ελφο αζιεηή ζε απφιπηεο ηηκέο, αιιά ηη πνζνζηφ 

απηήο κπνξεί ν αζιεηήο λα παξάγεη κέζα ζην ζχληνκν θαη πεξηνξηζκέλν θξίζηκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δηαξθεί κηα αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα. Γειαδή, ην δεηνχκελν 

είλαη κε ηελ πξφνδν ηεο πξνπφλεζεο λα βειηησζεί ε ηθαλφηεηα ησλ κπψλ λα παξάγνπλ 

πςειφηεξν επίπεδν δχλακεο, θαζψο απμάλεηαη ε ηαρχηεηα ηεο ζπζηνιήο ηνπο [Janz  et  

al, 2008 ; Γεσξγηάδεο, 2015]. 

Ο ΡΔΓ, σο βαζηθή παξάκεηξνο ηεο κπτθήο ηζρχνο, ρξεζηκνπνηείηαη γηα  λα  αμηνινγήζεη 

ηελ ηθαλφηεηα γξήγνξεο  αλάπηπμεο  ηεο  δχλακεο (ή ηε ξνπή ηεο δχλακεο), δειαδή  ην 

πφζν γξήγνξα αλαπηχζζεηαη ε δχλακε ζηε κνλάδα ηνπ ρξφλνπ.  Μεηξηέηαη  ζε  Ν/s  θαη 

ζε Ν.m/s γηα ηε ξνπή.  Υξνληθά εθηείλεηαη έσο ηα 0,25 sec ηεο κεηνκεηξηθήο  ηαρπδπλα-

κηθήο  θακπχιεο (ρήκα  2.1).   Αληαπνθξίλεηαη  πεξηζζφηεξν  ζην  “εθηέιεζε  όζν  πην  

γξήγνξα  θαη δπλαηά κπνξείο” [Cormie et al, 2011]. Ο ΡΔΓ εμαηνκηθεχεηαη (ζε απφιπηεο 

ηηκέο) θαηά  πεξίπησζε  αζιεηή.  Παξνπζηάδεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ  αζιεηηθή  απφ-

δνζε  θαη  κε  ην επίπεδν  ηεο  κέγηζηεο  δχλακεο, ηδίσο  θαηά  ηελ “χζηεξε” (later) 

θάζε (δει. > 100 ms κεηά ηελ έλαξμε ηεο κέγηζηεο εζεινχζηαο ζπζηνιήο – MVC).  

Eπεξεάδεηαη απφ δηαθνξεηηθέο παξακέηξνπο, φπσο ηε λεπξηθή ελεξγνπνίεζε πνπ επε-

ξεάδεη  ηνλ  “πξψηκν” (early) ΡΔΓ (0–100 ms, α΄θάζε θακπχιεο ΡΔΓ), ελψ ε θαηαλν-

κή ησλ κπτθψλ ηλψλ  θαη  ε κπηθή ππεξηξνθία θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηνλ  

“χζηεξν” (late) ΡΔΓ (101–250 ms, β΄ θάζε  θακπχιεο  ΡΔΓ) [Aagaard et al, 2002 ; 

Storey, 2013 ; Maffiuletti  et al, 2016 ].   
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ΥΖΜΑ 2.1.  Κακπχιε δχλακεο – ρξφλνπ θαη βειηίσζε ηνπ ΡΔΓ. Απνηειεί βαζηθφ 

πξνπνλεηηθφ ζηφρν ε απμεκέλε παξαγσγή δχλακεο ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, 

ψζηε λα κεηαθηλεζεί ε θακπχιε δχλακεο – ρξφλνπ πξνο ηα επάλσ θαη αξηζηεξά.  Με 

ηνλ ηξφπν απηφ βειηηψλεηαη ν ΡΔΓ ζηα πξψηα 200 msec [Βaechle & Earle, 2009 – ζει. 

555).   
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Γεληθά ζηηο ζρεηηθέο δεκνζηεχζεηο εξεπλψλ έρεη  επηβεβαησζεί  φηη  πςειφηεξα  επίπεδα 

κέγηζηεο δχλακεο ζρεηίδνληαη κε πςειφηεξν  ΡΔΓ  θαη παξαγσγή ηζρχνο.  Νεπξνκπηθέο 

πξνζαξκνγέο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ αλάπηπμε ηεο κέγηζηεο κπτθήο ηζρχνο θαη  

ην ΡΔΓ απνηεινχλ [Γεσξγηάδεο & Σεξδήο, 2012 ; Βaechle & Earle, 2009 ; Fleck & 

Kraemer, 2006 ;  Kawamori & Haff, 2004 ; Cormie et al, 2011 ; Kιεηζνύξαο, 2011] : 

► Ζ ελεξγνπνίεζε ηεο δηέγεξζεο πεξηζζφηεξσλ θηλεηηθψλ κνλάδσλ, θπξίσο ηαρείαο 

     ζπζηνιήο (κέζσ ηνπ  Κ.Ν..), πξνθεηκέλνπ ηφζν κεγαιχηεξε λα είλαη αζξνηζηηθά   

     ε παξαγφκελε κπηθή ηάζε – δχλακε ζε ζπληνκφηεξν ρξφλν.  

 

► Ζ απμεκέλε ζπρλφηεηα ππξνδφηεζεο λεπξηθψλ ψζεσλ ζηηο ήδε  ελεξγνπνηεκέλεο 

     θηλεηηθέο κνλάδεο.  

 

► Ο επλντθφο  ζπγρξνληζκφο  θαη  ζπλεξγαζία  κεηαμχ  ελδνκπηθήο  θαη  κεζνκπηθήο 

     ζπλαξκνγήο (δειαδή κεηαμχ αγσληζηψλ θαη αληαγσληζηψλ κπψλ). 

 

► Ζ  απφδνζε  ησλ  θχθισλ  δηάηαζεο – βξάρπλζεο (ελαιιαγή  πιεηνκεηξηθψλ  θαη 

     κεηνκεηξηθψλ ζπζηνιψλ).   

 

Γεληθά, ε κέγηζηε κπτθή ηζρχο παξάγεηαη ζε κέηξηεο ηαρχηεηεο θίλεζεο, θαηά θαλφλα  

ζην 1/3 (ή κεηαμχ ηνπ 30 θαη 45%) ηεο κέγηζηεο δχλακεο.  Φαίλεηαη φηη αγχκλαζηνη 

δνθηκαδφκελνη επηηπγράλνπλ ηε κέγηζηε ηζρχ ηνπο ζε πνζνζηά < 45% ηεο κέγηζηεο 

δχλακεο, ελψ αζιεηέο κε αλεπηπγκέλν επίπεδν κπηθήο δχλακεο ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 

θαηά θαλφλα ππεξβαίλεη ην 50%. Γηα ηνπο αζιεηέο απηνχο απαηηείηαη έλαο ζπλδπαζκφο 

εηδηθψλ πξνπνλεηηθψλ κεζφδσλ αλάπηπμεο ηεο ηαρπδχλακεο πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί 

πεξαηηέξσ ε κέγηζηε ηζρχο. Πξάγκαηη αζιεηέο πνπ αθνινχζεζαλ ηέηνηνπ ηχπνπ πξν-

πνλεηηθά πξνγξάκκαηα δχλακεο θαη ηζρχνο παξάγνπλ ηε κέγηζηε ηζρχ ηνπο ζε αξθεηά 

πςειά πνζνζηά ηεο κέγηζηεο δχλακήο ηνπο (47–63%). Αληίζεηα, ζε αγχκλαζηα άηνκα 

αθφκα θαη ε κεκνλσκέλε πξνπφλεζε βαζηθήο κπηθήο ελδπλάκσζεο νδεγεί ζε βειηίσζε 

ηεο ηζρχνο ζε φιν ην εχξνο ηεο ηαρπδπλακηθήο κεηνκεηξηθήο θακπχιεο (0–100%) 

[Γεσξγηάδεο & Σεξδήο, 2012 ; Fleck & Kraemer, 2006 ; Kawamori & Haff, 2004].  

 

Δίλαη  ηδηαίηεξα  ζεκαληηθφ, πξηλ  απφ  ηελ  εθαξκνγή  ησλ  εμεηδηθεπκέλσλ  πξνπνλεηη-

θψλ κεζφδσλ αλάπηπμεο ηεο ηαρπδχλακεο, λα ππάξρεη επαξθήο εμνηθείσζε κε ηηο απαη-
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ηνχκελεο ηερληθέο ηδίσο ησλ εηδηθψλ πνιπαξζξηθψλ (multi-joint) αζθήζεσλ ηζρχνο (π.ρ. 

παξαιιαγέο ησλ αζθήζεσλ άξζεο βαξψλ, πιεηνκεηξηθέο, βαιιηζηηθνχ ηχπνπ κε αληίζ-

ηαζε θαη απειεπζέξσζε ηνπ νξγάλνπ ή απνγείσζε κε άικα, ξίςεηο κε ηαηξηθέο κπά-

ιεο) [Γεσξγηάδεο,2015 ; Fleck & Kraemer, 2006 ; Cormie et al, 2011; Hedrick, 2004]. 

 

Κάζε πξνπνλεηήο νθείιεη λα γλσξίδεη φηη ε αλάπηπμε ηνπ ΡΔΓ, δειαδή ηεο ηαρείαο 

εθαξκνγήο ηεο δχλακεο : (α) εμεηδηθεχεηαη θαηά άζιεκα κε βάζε ην θηλεηηθφ πξφηππν 

ηεο ηερληθήο εθηέιεζεο θαη ηηο γεληθφηεξεο απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αζιήκαηνο,   

(άλσ vs  θάησ άθξσλ, κνλναξζξηθέο  vs  πνιπαξζξηθέο, παξαδνζηαθέο  vs  εθξεθηηθέο),  

(β) εμαηνκηθεχεηαη θαηά πεξίπησζε αζιεηή κε φιεο ηηο επηκέξνπο ηδηαηηεξφηεηεο, θα-

ζψο θαη ηεο γελεηηθήο ππνδνκήο ηνπ, (γ) εμαξηάηαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε πξνπνλεηηθή 

πεξίνδν ηνπ εηήζηνπ καθξφθπθινπ, (δ) ζεσξείηαη βαζηθφ πξναπαηηνχκελν έλα θαιά 

αλεπηπγκέλν επίπεδν δχλακεο (oη πην δπλαηνί δηαζέηνπλ πιενλέθηεκα), (ε) ζπλεζέζηε-

ξα αθνξά έλα εχξνο έληαζεο < 80% ηεο 1–RM εθηεινχκελσλ αζθήζεσλ κε εθξεθηηθφ 

ηξφπν [Kawamori & Haff, 2004 ; Stone et al, 2006 ; Suchomel et al, 2015a].   

 

Oη  πνιπαξζξηθέο (multi-joint) αζθήζεηο ηεο αγσληζηηθήο άξζεο βαξψλ θαη νη ζπλδπ-

αζηηθέο παξαιιαγέο ηνπο είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιείο ζε πξνπνλεηηθά πξνγξάκκαηα 

πνιιψλ αζιεκάησλ, καδί κε ηηο πιεηνκεηξηθέο θαη ηηο βαιιηζηηθνχ ηχπνπ, γηα ηελ αλάπ-

ηπμε ηεο κπηθήο ηζρχνο.  πζηήλνληαη απφ φινπο ηνπο δηεζλείο επηζηεκνληθνχο αζιε-

ηηθνχο νξγαληζκνχο.  πλδπάδνπλ πςειέο απαηηήζεηο ηερληθήο εθηέιεζεο θαη, ηαπηφρ-

ξνλα, πςειφ θνξηίν δχλακεο κε θηλήζεηο ζε πςειέο ηαρχηεηεο.  Έρνπλ κεγαιχηεξεο 

απαηηήζεηο ηζνξξνπίαο, ηερληθήο, ειέγρνπ ηνπ ζψκαηνο, ζπγρξνληζκνχ ησλ θηλήζεσλ 

θαη ζηα 3 επίπεδα θίλεζεο. Ζ δηαδεδνκέλε πξνπνλεηηθή ρξήζε ησλ νιπκπηαθψλ 

άξζεσλ (olympic type lifts) κε ηηο παξαιιαγέο ηνπο δελ είλαη θαζφινπ ηπραία, δηφηη ζηηο 

θηλήζεηο απηέο ε κέγηζηε παξαγφκελε ηζρχο, o ΡΔΓ θαη ε ηαρχηεηα κεηαθίλεζεο ηεο 

κπάξαο θνξπθψλεηαη ζε ρξφλν < 250 msec κε ηελ έληαζε ζην 70–85% ηεο κέγηζηεο 

δχλακεο. Πιενλεθηνχλ θαηά πνιχ ζηελ αλάπηπμε φρη κφλν ηνπ ΡΔΓ, αιιά θαη πςειήο 

λεπξνκπηθήο ζπλαξκνγήο (θαιχηεξνο ζπληνληζκφο θηλήζεσλ, λεπξνκπηθή δηεγεξζηκφ-

ηεηα, λεπξνθηλεηηθφο έιεγρνο) ζπγθξηηηθά κε νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή άζθεζεο, ηδίσο 

ζε πςειά θνξηία επηβάξπλζεο. Δθηφο φισλ απηψλ παξνπζηάδνπλ θαη ηδηαίηεξα κεησκέ-

λε πηζαλφηεηα ηξαπκαηηζκψλ [Kawamori & Haff, 2004 ; Chiu & Schilling,2005 ; Hori 
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et al, 2005 ; Stone et al, 2006 ; Janz et al, 2008 ; Hedrick & Wada, 2008 ; Cormi et al, 

2011 ; Storey, 2013 ; Suchomel et al, 2015a ; Flores et al, 2017]. 

 

Παξ΄φια απηά είλαη αξθεηνί νη πξνπνλεηέο πνπ δηζηάδνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο 

αζθήζεηο απηέο επεηδή : (α) δελ έρνπλ θαηαλνήζεη ηελ πνιχηηκε ζπλεηζθνξά ηνπο ζε 

φια ζρεδφλ ηα αζιήκαηα, (β) πηζηεχνπλ φηη δελ είλαη αζθαιείο θαη πξνθαινχλ ζνβα-

ξνχο ηξαπκαηηζκνχο, (γ) δελ γλσξίδνπλ ηε κέζνδν δηδαζθαιίαο θαη ηεο ζσζηήο ηερλη-

θήο εθηέιεζήο ηνπο [Hedrick & Wada, 2008]. 

ε κέγηζηεο πξνζπάζεηεο ζηελ θίλεζε ηνπ αξαζέ ε θάζεηε ηαρχηεηα ηεο κπάξαο θαηά 

ηε δεχηεξε έιμε (2
nd

 pull) θπκαίλεηαη κεηαμχ 1.65 m/sec θαη 2.28 m/sec.  Αληίζηνηρα, 

ζε  ππνκέγηζηεο  πξνζπάζεηεο ζην αξαζέ θαη ζε δηάθνξεο παξαιιαγέο ηνπ (π.ρ. δπλακη-

θφ αξαζέ ή power snatch), ε θάζεηε ηαρχηεηα ηεο κπάξαο πηζαλψο λα ππεξβαίλεη ηα 

3.00 m/sec [Storey, 2013]. Όπσο αλαθέξεη ν ίδηνο εξεπλεηήο, έρεη δηαπηζησζεί παξα-

γσγή ηζρχνο θαηά ηε κέγηζηε πξνζπάζεηα ηεο θίλεζεο ζην δεηέ (jerk) κεηαμχ 2,140 W 

(ζε αξζηβαξίζηα θαηεγνξίαο 56 kg) θαη 4,786 W (ζε αξζηβαξίζηα θαηεγνξίαο 105 kg+).  

Πξάγκαηη, ε ζρεηηθή παξαγσγή ηζρχνο ζε elite αξζηβαξίζηεο θπκαίλεηαη κεηαμχ 53-56 

W/kg γηα ηνπο άλδξεο θαη 38–40 W/kg γηα ηηο γπλαίθεο (Πίλαθαο 2.2). Έρνπλ θαηαγξα-

θεί θαη ηηκέο παξαγφκελεο ηζρχνο ζε elite αξζηβαξίζηεο έσο θαη 80 W/kg ζσκ. κάδαο !! 

Δίλαη δε ραξαθηεξηζηηθή ε παξαγσγή κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο ηζρχνο ( > 40-50 W/kg 

ζσκ. κάδαο), ηδίσο ζηελ θίλεζε ηνπ δεηέ (jerk) θαη θαηά ηελ επηηαρπλφκελε δεχηεξε 

έιμε (2
nd

 pull) ηνπ επσκηζκνχ θαη ηνπ αξαζέ (ζπλήζσο ζε ρξφλν < 200 msec), ζπγθξη-

ηηθά κε νπνηαδήπνηε άιιε άζθεζε αληίζηαζεο [Flores et al, 2017]. Γειαδή 4 θνξέο 

πεξηζζφηεξε ηζρχο ζπγθξηηηθά κε ην θάζηζκα (squat) θαη ηηο άξζεηο ζαλάηνπ θαη 12 

θνξέο ζπγθξηηηθά κε ηηο πηέζεηο πάγθνπ.  ηηο θηλήζεηο ηεο αγσληζηηθήο άξζεο βαξψλ, 

εηδηθά θαηά ηε δεχηεξε έιμε (2
nd

 pull), ν ΡΔΓ ζεσξείηαη πνιχ θξίζηκε θαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή παξάκεηξνο [Stone et al, 2006]. 

Βέβαηα νη αζιεηέο δηαθφξσλ αζιεκάησλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζπζηεκαηηθά ηηο αζθή-

ζεηο άξζεο βαξψλ (κε ηηο παξαιιαγέο ηνπο) ζηηο πξνπνλήζεηο, δελ ζα πξέπεη λα ζηνρεχ-

νπλ λα θζάζνπλ ζην αγσληζηηθφ επίπεδν ηεο άξζεο βαξψλ, αιιά λα κεγηζηνπνηήζνπλ 

ηα νθέιε ηεο αλάπηπμεο ηεο κπτθήο ηνπο ηζρχνο θαη ΡΔΓ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε 

βειηίσζε ηνπ θάζεηνπ άικαηνο, ζε αζιεηέο δηαθφξσλ αζιεκάησλ, κέζσ ησλ  πξνπνλε- 
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ΠΗΝΑΚΑ  2.2.   ρεηηθή παξαγσγή ηζρχνο ζε δηάθνξεο παξαιιαγέο αζθήζεσλ  ηεο  

άξζεο βαξψλ θαη ζχγθξηζε απηψλ κε αιηηθέο θαη παξαδνζηαθέο αζθήζεηο κε αληη-

ζηάζεηο [Ζaff & Stone, 2015]. 

                                                      ρεηηθή παξαγσγή   

           A  Κ Ζ  Ζ                      ηζρύνο ζε άλδξεο 

                                                     (w / kg  ζσκ. κάδαο) 

     Εεηέ (Jerk)                                     44–80 a            

     Αξαζέ (Snatch)                             34–80 a                 Kηλήζεηο κέγηζηεο δχλακεο    

     Eπσιέ (Clean)                               33–80 a                    θαη πςειήο ηαρχηεηαο 

     Γπλακηθφ επσιέ (power clean)     25–80 a 

     Όξζην επσιέ (hang clean)             33–45 a 

     Έιμεηο επσιέ (clean pull)             33–80 a             Kηλήζεηο ππνκέγηζηεο δχλακεο 

     Έιμεηο αξαζέ (snatch pull)           30–80 a             κε κέηξηα πξνο πςειή ηαρχηεηα              

     Άικα κε ηαιάληεπζε ή                 64–75 b                  

         αληίζεηε θίλεζε (CMJ)                                          Κηλήζεηο κέηξηαο δχλακεο 

     ηαηηθφ  jump squat                     58–69 b                   θαη πςειήο ηαρχηεηαο         

  

     Άξζεηο  ζαλάηνπ (dead lift)           11–13              Κηλήζεηο κέγηζηεο / ππνκέγηζηεο 

     Κάζηζκα (Squat)                            11–30              δχλακεο θαη ρακειήο ηαρχηεηαο 

     Πηέζεηο  πάγθνπ                            0.3–8.3 

 

    Όπνπ :  a = Φνξηία  κεηαμχ  75–85%  ηεο 1-RM  παξάγνπλ  ηελ  πςειφηεξε  ηηκή 

                        ηζρχνο. 

 

                 b = Φνξηία κεηαμχ  0–30% ηεο 1-RM  θαίλεηαη λα παξάγνπλ πςειφηεξεο  

                        ηηκέο ηζρχνο αλάινγα κε ην επίπεδν κέγηζηεο δχλακεο ηνπ αζιεηή. 
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ηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ αζθήζεηο ηεο άξζεο βαξψλ θαη παξαιιαγέο 

ηνπο [Hori et al, 2005 ; Janz et  al, 2008 ; Suchomel et al, 2015a]. 

 

2.3.  Ρπζκόο  εθαξκνγήο  ηεο  δύλακεο (ΡΔΓ)  θαη  επίδνζε  ζηελ  άξζε  βαξώλ 

Δηδηθά γηα ην άζιεκα ηεο άξζεο βαξψλ (ηδίσο ζηηο παξαιιαγέο ηνπ αξαζέ θαη δεηέ) ε 

κέγηζηε παξαγφκελε ηζρχο, o ΡΔΓ θαη ε ηαρχηεηα κεηαθίλεζεο ηεο κπάξαο  θνξπθψλε-

ηαη ζε ρξφλν < 250 msec (κεηαμχ 100–250 msec ζηε β’ θάζε ηεο ηαρπδπλακηθήο κεην-

κεηξηθήο θακπχιεο ηνπ ΡΔΓ αλά kg άιηπεο κάδαο) κε ηελ έληαζε ζην 70–85%.  Γηα ην 

ιφγν απηφ νη αξζηβαξίζηεο ππεξηεξνχλ έλαληη άιισλ αζιεηψλ ηζρχνο (π.ρ. ξίπηεο, 

sprinters, άιηεο) θαηά πεξίπνπ ~ 15–20% ζηε κέγηζηε ηζνκεηξηθή δχλακε, ζηελ απφιπ-

ηε ηζρχ, ζην ΡΔΓ, ζηελ θάζεηε επηηάρπλζε ηεο κπάξαο θαηά ηελ αλχςσζή ηεο, ζην 

θάζεην άικα, ζηελ άιηπε κάδα ζψκαηνο [Storey & Smith, 2012 ; Storey, 2013 ; Chiu & 

Schilling, 2005 ; Hori et al, 2005 ; Stone et al, 2006 ; McBride et al, 1999]. 

 

Δηδηθφηεξα γηα ηηο αζθήζεηο ηεο άξζεο βαξψλ ην ζπληζηψκελν ηδαληθφ θνξηίν επηβά-

ξπλζεο (πεξηνρή έληαζεο), γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο ηζρχνο θαη πςειφηε-

ξνπ ΡΔΓ, θπκαίλεηαη κεηαμχ 70 θαη 85% ηεο 1–RM, κε ≤ 5 επαλαιήςεηο αλά set, ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε λα εθηεινχληαη  εθξεθηηθά κε ηε κέγηζηε δπλαηή ηαρχηεηα [Cormie et 

al,2011 ; Cronin & Sleivert, 2005 ; Hori et al, 2005 & 2006 ; Kawamori & Haff, 2004 ; 

Stone et al, 2006 ; Storey & Smith, 2012 ; Carlock et al, 2004 ; Kipp et al, 2013 ; 

Soriano et al, 2015 ; Suchomel et al, 2015a ; Flores et al, 2017].      

 

Γηα επηιεγκέλεο βνεζεηηθέο πξναζθήζεηο ή παξαιιαγέο αζθήζεσλ (φπσο clean pull, 

snatch pull, jump shrug, mid-thigh pull) έρεη πξνηαζεί, γηα θνξπθαίνπο πςεινχ 

επηπέδνπ αξζηβαξίζηεο, δψλε θχξηαο έληαζεο  ≥ 100% 1-RM πξνθεηκέλνπ γηα πςειφ-

ηεξε αλάπηπμε ηεο κέγηζηεο δχλακεο, ηζρχνο θαη ΡΔΓ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε νη αζθή-

ζεηο απηέο λα εθηεινχληαη κε ηε κέγηζηε δπλαηή επηηάρπλζε ηεο κπάξαο θαη ζσζηή 

ηερληθή  [Suchomel et al, 2015a].   

 

ηελ πνιχ πξφζθαηε πεηξακαηηθή έξεπλα ησλ Flores et al. (2017) ζε 13 elite αξζηβα-

ξίζηεο (ζσκ. κάδαο 72.15 ± 9.88 kg) δηαπηζηψζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

παξαγσγήο κέγηζηεο ηζρχνο ζηελ άζθεζε ηνπ δεηέ (είηε εκπξφζζην, είηε νπίζζην Jerk 
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press) κεηαμχ ησλ θνξηίσλ < 80 θαη > 80% ηεο 1–RM, ππέξ ηνπ κεγαιχηεξνπ θνξηίνπ.  

Tν απνηέιεζκα απηφ επηβεβαηψλεη φηη ε κέγηζηε παξαγφκελε ηζρχο, ζε απφιπηα κεγέ-

ζε, θνξπθψλεηαη γηα ηελ άξζε βαξψλ ζε πςειά πνζνζηά ηεο κέγηζηεο δχλακεο (≥ 80% 

ηεο 1–RM), ρσξίο φκσο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ 80 θαη 90% ηεο 

1–RM.  Δπνκέλσο, νη αξζηβαξίζηεο είλαη ζε ζέζε λα παξάγνπλ ηε κέγηζηε ηζρχ ηνπο ζε 

αξθεηά πςειά πνζνζηά ηεο κέγηζηεο δχλακήο ηνπο, έλαληη δειαδή πςειoχ θνξηίνπ 

αληίζηαζεο / επηβάξπλζεο (> 80% ηεο 1–RM). ηελ έξεπλα απηή δελ αμηνινγήζεθε ν 

ΡΔΓ.  

 

Οη Comfort et al. (2012a) ζε 19 αζιεηέο δηαθφξσλ αζιεκάησλ θνιιεγηαθνχ πξσηαζιή-

καηνο (ειηθίαο 21.5±1.4 εηψλ, αλαζηήκαηνο 173.86 ± 7.98 cm, ζσκ. κάδαο 78.85±8.67 

kg) δηεξεχλεζαλ ηελ παξαγσγή κέγηζηεο ηζρχνο θαη ΡΔΓ ζηελ άζθεζε ηνπ δπλακηθνχ 

επσκηζκνχ, ζε έλα εχξνο εληάζεσλ κεηαμχ 30 θαη 80% ηεο 1–RM (84.5±7.35 kg). 

Γηαπίζησζαλ ηε κέγηζηε ηζρχ ζην 70% ηεο 1-RM (2,951.7 ± 931.71 W), ρσξίο φκσο 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κε ηα αληίζηνηρα θνξηία ηνπ 60% θαη 80% ηεο 1–RM. 

Ζ κέγηζηε δχλακε βξέζεθε ζην 80% ηεο 1–RM (1,939.1 ± 320.97 N) ρσξίο ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά κε ην αληίζηνηρν θνξηίν ηνπ 70% ηεο 1–RM (1,921.2 ± 345.16 N). 

Ο κέγηζηνο ΡΔΓ ήηαλ πξννδεπηηθά απμαλφκελνο θαη θνξπθψζεθε ζην 70% ηεο 1–RM 

(10,741.9 ± 4,291.02 N.s -1), ρσξίο φκσο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε κε ηα 

ππφινηπα θνξηία. 

Οη Suchomel et al. (2015b) ζε 14 αζιεηέο δηαθφξσλ αζιεκάησλ (ειηθίαο 21.6±1.3 

εηψλ, αλαζηήκαηνο 179.3 ± 5.6 cm, ζσκ. κάδαο 81.5±8.7 kg) δηεξεχλεζαλ ηηο ζρέζεηο 

δχλακεο θαη ηζρχνο ζηελ άζθεζε ησλ έιμεσλ δπλακηθνχ επσκηζκνχ απφ φξζηα ζέζε κε 

ηε κπάξα ζην χςνο ηνπ γφλαηνο (hang high pulls), ζε έλα εχξνο εληάζεσλ κεηαμχ 30 

θαη 80% ηεο 1–RM (104.9 ± 15.1 kg). Tα θπξηφηεξα επξήκαηα ηεο έξεπλαο απηήο αθν-

ξνχζαλ ηηο ηηκέο κέγηζηεο δχλακεο, κέγηζηεο ηαρχηεηαο θαη κέγηζηεο ηζρχνο ζην 80%, 

30% θαη 45% ηεο 1–RM αληίζηνηρα, λα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά ζπγθξηηηθά κε ηα 

ππφινηπα θνξηία. ηελ έξεπλα απηή δελ αμηνινγήζεθε ν ΡΔΓ.  Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

άζθεζε (hang high pulls) νη εξεπλεηέο πξνηείλνπλ σο ηδαληθφ θνξηίν επηβάξπλζεο ην 

εχξνο κεηαμχ 30% θαη 60% ηεο 1–RM ηνπ δπλακηθνχ επσκηζκνχ, κε ην νπνίν ζπκθσ-

λνχλ θαη νη  DeWeese  et al. (2013) θαη  Comfort  et al. (2012b).  
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Οη Κawamori et al. (2006) δηεξεχλεζαλ ηηο ζρέζεηο δχλακεο, ηζρχνο θαη ΡΔΓ κεηαμχ 

ηζνκεηξηθήο θαη δπλακηθήο εθηέιεζεο, ζηηο έιμεηο επσκηζκνχ απφ ην χςνο ηνπ κέζνπ 

κεξνχ (mid-thigh clean pull) ζε 8 αξζηβαξίζηεο, ζε εχξνο εληάζεσλ κεηαμχ 30–120% 

ηεο 1–RM (118.4 ±5.5 kg). Βξέζεθε ζεκαληηθή δηαθνξά ηεο κέγηζηεο δχλακεο ζηελ 

ηζνκεηξηθή θαη δπλακηθή εθηέιεζε (p<0,01), φπνπ ππεξείρε ζεκαληηθά ε ηζνκεηξηθή ζε 

φια ηα θνξηία αληίζηαζεο (εθηφο ηνπ 120%). Αληίζεηα, δελ ζρεηίζηεθε ν ΡΔΓ ηεο 

ηζνκεηξηθήο κε ηνλ αληίζηνηρν ηεο δπλακηθήο εθηέιεζεο, πηζαλψο ιφγσ δηαθνξεηηθήο 

λεπξνκπηθήο ελεξγνπνίεζεο. Ζ επίδνζε ζηo θαηαθφξπθν άικα ζρεηίζηεθε ζεκαληηθά 

ηφζν κε ηε κέγηζηε δχλακε ηεο ηζνκεηξηθήο εθηέιεζεο (r = 0.82 έσο 0.87), φζν θαη κε 

ην ΡΔΓ ηεο δπλακηθήο εθηέιεζεο (r = 0.65 έσο 0.74). Οη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ φηη νη 

ΡΔΓ ηεο ηζνκεηξηθήο θαη δπλακηθήο εθηέιεζεο ζα πξέπεη λα αμηνινγνχληαη εμαηνκη-

θεπκέλα, θαζψο θαη φηη ε ηζνκεηξηθή εθηέιεζε ηεο άζθεζεο (mid-thigh clean pull) είλαη 

ρξήζηκε ζηελ αμηνιφγεζε ηεο κέγηζηεο δχλακεο έλαληη πςειψλ θνξηίσλ. ηελ ίδηα 

έξεπλα ε κέγηζηε ηζρχο ηνπ δπλακηθνχ επσκηζκνχ ζεκεηψζεθε ζην 60% ηεο 1-RM 

(2,228.9 ± 192.3 W), ρσξίο φκσο ζεκαληηθέο δηαθνξέο κε ηα αληίζηνηρα θνξηία ηνπ 

30% θαη 90% ηεο 1-RM (Δηθφλα 2.1). 

 

              

EIKONA 2.1.  Iζνκεηξηθή θαη δπλακηθή εθηέιεζε έιμεο επσιέ απφ ην χςνο ηνπ κέζνπ 

κεξνχ (mid-thigh clean pull). H ζπγθεθξηκέλε άζθεζε επηιέρζεθε επεηδή αληαπνθξίλε-

ηαη θαιχηεξα ηε ζηηγκή πνπ θαηαγξάθεηαη ε κέγηζηε δχλακε θαη ε πςειφηεξε ηαρχηε-

ηα ζηελ θίλεζε ηνπ επσκηζκνχ [Kawamori et al, 2006]. 
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Οη Haff et al. (2005) δηεξεχλεζαλ ηηο ζρέζεηο δχλακεο, ηζρχνο θαη ΡΔΓ κεηαμχ ηζν-

κεηξηθήο θαη δπλακηθήο εθηέιεζεο, ζηηο έιμεηο επσκηζκνχ απφ ην χςνο ηνπ κέζνπ 

κεξνχ (mid-thigh clean pull) ζε 6 elite αξζηβαξίζηξηεο (κέζε αηνκηθή αγσληζηηθή επί-

δνζε ζην αξαζέ 90.8±8.0 kg θαη ζην Δπσιέ–δεηέ 110.0±16.0 kg). Οη εληάζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ζην 30% ηεο 1–RM  θαη ζην 90% γηα ηε δπλακηθή εθηέιεζε. 

Βξέζεθε ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο κέγηζηεο ηζνκεηξηθήο δχλακεο κε ηηο 

θνξπθαίεο αγσληζηηθέο επηδφζεηο  ζε  φιεο  ηηο  αλπςψζεηο (Αξαζέ, Δπσιέ–δεηέ, χλν-

ιν – r = 0.93, 0.64, 0.80 αληίζηνηρα).  Ο ΡΔΓ ηεο ηζνκεηξηθήο εθηέιεζεο ζρεηίζηεθε 

ηθαλνπνηεηηθά κε ηηο θνξπθαίεο αγσληζηηθέο επηδφζεηο ζε φιεο ηηο αλπςψζεηο (Αξαζέ, 

Δπσιέ–δεηέ, χλνιν – r = 0.79, 0.69, 0.80 αληίζηνηρα). Oη εξεπλεηέο πξφηεηλαλ ηελ 

ελζσκάησζε ηεο δνθηκαζίαο ηζνκεηξηθήο εθηέιεζεο ησλ έιμεσλ επσκηζκνχ απφ ην 

χςνο ηνπ κέζνπ κεξνχ (mid-thigh clean pulls), θαζψο θαη ηνπ θαηαθφξπθνπ άικαηνο, 

ζηελ πξνπνλεηηθή πξαθηηθή ησλ αξζηβαξηζηψλ, ζε πεξηνδηθή βάζε, ηφζν γηα ηνλ έιεγ-

ρν ησλ λεπξνκπηθψλ πξνζαξκνγψλ φζν θαη σο δείθηε κέγηζηεο εηνηκφηεηαο γηα ηνλ 

αγψλα. 

 

Οη Carlock et al. (2004) ζε έλα κεγάιν δείγκα 64 πςεινχ επηπέδνπ αξζηβαξηζηψλ 

(αλδξψλ θαη γπλαηθψλ), δηεξεχλεζαλ ην θαηά πφζν ε κέγηζηε κπτθή ηζρχο (peak power) 

ηνπ θαηαθφξπθνπ άικαηνο (κε θαη ρσξίο αηψξεζε – CMJ, SJ) ζρεηίδεηαη κε πςειφ-

ηεξεο επηδφζεηο ζηελ άξζε βαξψλ, πξνθεηκέλνπ ην θαηαθφξπθν άικα λα ρξεζηκν-

πνηείηαη σο δνθηκαζία αμηνιφγεζεο ζηελ πξνπνλεηηθή πξάμε ηεο αγσληζηηθήο άξζεο 

βαξψλ. Σν θαηαθφξπθν άικα παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο βηνκεραληθέο νκνηφηεηεο κε ηηο 

θηλήζεηο ηεο άξζεο βαξψλ, κέζσ ηεο θηλεηηθήο ηεο πιήξνπο ηξηπιήο έθηαζεο (ηζρίν, 

γφλαην, πνδνθλεκηθή).  Απνθαιχθζεθε πςειφο βαζκφο ζπζρέηηζεο ηεο κέγηζηεο κπτ-

θήο ηζρχνο ηνπ θαηαθφξπθνπ άικαηνο (CMJ θαη SJ) ηφζν κε ην αξαζέ, φζν θαη κε ην 

επσιέ – δεηέ (r = 0.76 έσο θαη 0.93).  Δπίζεο, ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηεο 

επίδνζεο ζην θαηαθφξπθν άικα θαη ησλ επηδφζεσλ ζην αξαζέ θαη ζην επσιέ – δεηέ 

θπκάλζεθε ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα (r = 0.59 έσο θαη 0.64).  ηελ ίδηα έξεπλα, ε 

κέγηζηε ηζρχο ηνπ θαηαθφξπθνπ άικαηνο ησλ αξζηβαξηζηξηψλ θπκάλζεθε ζην ~ 68% 

ησλ αξζηβαξηζηψλ (Carlock et al, 2004). Οη εξεπλεηέο πξφηεηλαλ ην θαηαθφξπθν άικα  

σο έλα απιφ θαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ 

αξζηβαξηζηψλ, ηφζν γηα ην αξαζέ φζν θαη γηα ην χλνιν.  
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Απφ ηελ αλαζθφπεζε βηβιηνγξαθίαο πξνθχπηεη φηη δελ έρεη δηεξεπλεζεί ε επίδνζε ζην 

δπλακηθφ επσκηζκφ ζε ζρέζε κε δείθηεο κπτθήο ηζρχνο θαη ΡΔΓ απφ εδξαία ζέζε. ηελ 

πξννπηηθή απηή βαζίδεηαη θαη ε παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία, έρνληαο σο δεηνχκελν ην 

θαηά πφζν ζα κπνξνχζε ν έιεγρνο ηνπ ΡΔΓ απφ εδξαία ζέζε λα ζπλδέεηαη κε ηελ 

επίδνζε ζην δπλακηθφ επσκηζκφ. Καη απηφ γηαηί ζηε ζχγρξνλε πξνπνλεηηθή ζα ήηαλ 

ηδηαίηεξα ρξήζηκε ε εθαξκνγή δηαθφξσλ δνθηκαζηψλ αμηνιφγεζεο ηεο κπτθήο ηζρχνο 

κε απψηεξν ζθνπφ ηελ αχμεζε ησλ αγσληζηηθψλ επηδφζεσλ ζηελ άξζε βαξψλ.   

  

 

 

III.  ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ  ΔΡΔΤΝΑ 

 

3.1.  Γείγκα / πκκεηέρνληεο 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ νθηψ (8) λένη αζιεηέο ηεο άξζεο βαξψλ (ειηθίαο : 

22,6 ± 0,7 έηε, ζσκαηηθνχ αλαζηήκαηνο : 1,79 ± 0,03 m, ζσκαηηθήο κάδαο : 82,2 ± 5,0 

kg), ρσξίο πξνβιήκαηα πγείαο θαη ηξαπκαηηζκψλ. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο, κεηά απφ ηε 

ζρεηηθή έληππε θαη πξνθνξηθή ελεκέξσζε, ππέγξαςαλ έληππν ζπγθαηάζεζεο γηα ηελ 

εζεινληηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ έξεπλα. Οη αζιεηέο είραλ νινθιεξψζεη 8 κήλεο 

δηδαζθαιίαο ηεο αγσληζηηθήο άξζεο βαξψλ, θαζψο θαη ηνπ δπλακηθνχ επσκηζκνχ. 

 

3.2. Πεηξακαηηθή δηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ  23 θαη  30 Απξηιίνπ  2016. 

Ζ ψξα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη κεηξήζεηο ήηαλ γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ε ίδηα 

(πξσηλέο ψξεο κεηαμχ 9–12), έηζη ψζηε φινη λα είλαη μεθνχξαζηνη. Οη αζιεηέο πξν-

ζήιζαλ ζε δχν δηαθνξεηηθέο εκέξεο γηα ηηο κεηξήζεηο ζην εξγαζηήξην θιαζηθνχ 

αζιεηηζκνχ (ΔΦΑΑ–ΔΚΠΑ). Σελ πξψηε εκέξα ελεκεξψζεθαλ γηα ηηο κεηξήζεηο, 

ππέγξαςαλ ην έληππν ζπγθαηάζεζεο θαη ακέζσο κεηά πξαγκαηνπνηήζεθε ε θχξηα 

κέηξεζε ηνπ δπλακηθνχ επσκηζκνχ. Σελ επφκελε εκέξα αμηνινγήζεθαλ ηα αλζξσπν-

κεηξηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά (ζσκαηηθφ αλάζηεκα, ζσκαηηθή κάδα) θαη ππνινγίζηεθε 

ε ζχζηαζε ζψκαηνο κέζσ ηεο κεζφδνπ ηεο βηνειεθηξηθήο εκπέδεζεο (ΒΗΑ). Ακέζσο 

κεηά αθνινχζεζαλ νη κεηξήζεηο κπτθήο ηζρχνο ζην θαηαθφξπθν άικα κε ηαιάληεπζε ή 

αληίζεηε θίλεζε (CMJ) θαη ν ΡΔΓ θάησ άθξσλ. 
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3.3. Όξγαλα κέηξεζεο / δνθηκαζίεο 

 

3.3.1. Γπλακηθόο επσκηζκόο 

Ζ θαιχηεξε επίδνζε (1-RM) ζην δπλακηθφ επσκηζκφ (Δηθφλα 3.1) πξνέθπςε ζχκθσλα 

κε ην πξσηφθνιιν πνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά απφ ηνπο Baechle & Earle (2009 – ζει. 

473). Οη δνθηκαδφκελνη νπζηαζηηθά είραλ εμνηθεησζεί αξθεηέο θνξέο κε ηε δηαδηθαζία 

απηή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνπνλήζεσλ. 

 

3.3.2. Γνθηκαζία θαηαθόξπθνπ άικαηνο κε ηαιάληεπζε ή αληίζεηε θίλεζε (CMJ) 

Ζ κπτθή ηζρχο ζην άικα κε αηψξεζε θνξκνχ αμηνινγήζεθε ζε δπλακνδάπεδν δηαζηά-

ζεσλ 80 x 80 cm, ηχπνπ WP800 (Applied Measurements Ltd Co., Aldermaston, United 

Kingdom) θαη κε ζπρλφηεηα θαηαγξαθήο 1 kHz. Γφζεθαλ δχν (2) πξνζπάζεηεο κε ππν-

κέγηζηε έληαζε θαη ακέζσο κεηά ηξεηο (3) κέγηζηεο πξνζπάζεηεο αικάησλ κε αηψξεζε 

θνξκνχ. Οη δνθηκαδφκελνη ζηέθνληαλ κε ηα ρέξηα ζε κεζνιαβή θαη ηα πφδηα ζην 

άλνηγκα ησλ ψκσλ. Απφ απηή ηε ζέζε θαη κε ην παξάγγεικα ηνπ εξεπλεηή “πάκε” 

εθηεινχζαλ εκηθάζηζκα θαη ακέζσο κέγηζην θαηαθφξπθν άικα (Δηθφλα 3.2).  ε φιεο 

ηηο πεξηπηψζεηο ε ηερληθή ηνπ αζιεηή αμηνινγνχληαλ, ελψ ζχληνκε αλάιπζε ησλ 

θακπχισλ ησλ αικάησλ έδεηρλε ηελ εγθπξφηεηα ηνπ άικαηνο. Ζ θαιχηεξε πξνζπάζεηα 

σο πξνο ην χςνο άικαηνο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε. Ζ αλάιπζε ηεο 

θακπχιεο ηνπ άικαηνο κε αηψξεζε θνξκνχ γίλνληαλ απεπζείαο απφ ην πξφγξακκα 

Kyowa sensor interface PCD-320 A. πγθεθξηκέλα, ππνινγίζηεθε πξψηα ε ζσκαηηθή 

κάδα ηνπ δνθη-καδφκελνπ. Έπεηηα, ππνινγίζηεθε ν ρξφλνο πηήζεο απφ ην ζεκείν 

απψιεηαο ηνπ δνθηκαδφκελνπ απφ ην δπλακνδάπεδν έσο ην πξψην ζεκείν επαθήο 

(Σπηήζεο = Σπξνζγείσζεο - Σαπνγείσζεο). Γηα ηελ αλάιπζε ηνπ θαηαθφξπθνπ άικαηνο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε εμίζσζε : ύςνο άικαηνο = (0,5 ∙ Σπηήζεο ∙ 9,81)
2
 / 2 ∙ 9,81). ηε 

ζπλέρεηα ππνινγίζηεθε ε κέγηζηε δχλακε πνπ θαίλνληαλ σο ην θνξπθαίν ζεκείν ηεο 

θακπχιεο θαηά ηε θάζε ηεο ψζεζεο (Fmax). Καηφπηλ, κε ηε ρξήζε ηεο εμίζσζεο ησλ 

Lara et al. (2006) ππνινγίζηεθαλ ε απφιπηε κπτθή ηζρχο (W = [62.5 * χςνο άικαηνο 

(cm)] + [50.3 * σκαηηθή Μάδα (kg)] – 2184.7) θαη ε ζρεηηθή ηζρχο αλά kg ζσκαηηθήο 

κάδαο θαη αλά kg άιηπεο κάδαο.   
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3.3.3. Γνθηκαζία αμηνιόγεζεο ΡΔΓ – Ηζνκεηξηθή εθηέιεζε πηέζεσλ πνδηώλ (leg press)  

Μεηά απφ 15 ιεπηά δηάιεηκκα πξαγκαηνπνηήζεθε ε δνθηκαζία ηνπ ΡΔΓ ζηνλ ίδην ρψξν, 

ζε δπλακνδάπεδν δηαζηάζεσλ 80 x 80 cm, ηχπνπ WP1000 (Applied Measurements Ltd 

Co., Aldermaston, United Kingdom) θαη κε ζπρλφηεηα θαηαγξαθήο 1 kHz. Πην αλαιπ-

ηηθά, ν δνθηκαδφκελνο θάζνληαλ ζηελ άθακπηε θαξέθια θαη κε ηε βνήζεηα ελφο γσληφ-

κεηξνπ θαζνξίδνληαλ ε γσλία ζηα γφλαηα ζηηο 120º θαη ζηα ηζρία ζηηο 100º (Marcora & 

Miller, 2000). Σα ρέξηα ηνπ θξαηνχζαλ ηηο ιαβέο ηνπ θαζίζκαηνο, ελψ εηδηθά απηνθφι-

ιεηα ζεκάδηα θαζφξηδαλ ηελ αθξηβή ζέζε ησλ πνδηψλ ηνπ ζην δπλακνδάπεδν (Δηθφλα 

3.3).   Απφ απηή ηε ζέζε δφζεθε ε εληνιή λα εθαξκφζεη ηε κέγηζηε δχλακή ηνπ φζν πην 

γξήγνξα κπνξνχζε θαη λα ηε ζπληεξήζεη γηα 3–4 sec (Sahaly et al, 2001). Γφζεθαλ 2 

δνθηκαζηηθέο  θαη 2 κέγηζηεο πξνζπάζεηεο κε δηάιεηκκα 3 ιεπηψλ θαη κε έληνλε πξνθν-

ξηθή ελζάξξπλζε [Εaras et al, 2016].  Ζ θαιχηεξε πξνζπάζεηα, κε βάζε ην ζπλνιηθφ 

ΡΔΓ, ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε. Ζ αλάιπζε ηεο θακπχιεο δχλακεο / 

ρξφλνπ  γίλνληαλ  απεπζείαο  απφ  ην  πξφγξακκα  Kyowa sensor interface  PCD-320 A.  

Ζ κέγηζηε ηζνκεηξηθή δχλακε ππνινγίζηεθε σο ην θνξπθαίν ζεκείν ηεο θακπχιεο 

ρξφλνπ / δχλακεο πνπ θαίλνληαλ. Ο ΡΔΓ ππνινγίζηεθε ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά 

παξάζπξα (0 – 30 msec, 0 – 50 msec, 0 – 80 msec, 0 – 100 msec, 0 – 150 ms, 0 – 200 

msec θαη 0 – 250 msec) κε ηνλ ηχπν RFD = ΓForce / ΓTime (Aagaard et al., 2002). Απηέο 

νη ρξνληθέο ζηηγκέο επηιέρζεθαλ ιφγσ ηεο πηζαλήο ζρέζεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ κε ηελ  

θίλεζε ηνπ δπλακηθνχ επσκηζκνχ.                

   

          

3.4. ηαηηζηηθή  επεμεξγαζία / αλάιπζε 

 

Ζ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε βάζε ην 

ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS (ver. 17.0) software (SPSS, Inc., Chicago, IL, USA). 

Υξεζηκνπνηήζεθε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή, κέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο. Ο 

βαζκφο ζπζρέηηζεο ησλ κεηαβιεηψλ ππνινγίζηεθε κε ην ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο r -

Pearson.  Σν επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο θαζνξίζηεθε  ζε  p < 0,05.   
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ΔΗΚΟΝΑ 3.1. Ζ πιήξεο θηλεηηθή αλάιπζε ηνπ δπλακηθνχ επσκηζκνχ [Aλαθηήζεθε 

(5/5/2017) απφ  https://crossfitsuisuncity.com/2015/10/page/3/]. 

 

                                      

ΔΗΚΟΝΑ 3.2.  Σν θαηαθφξπθν άικα κε ηαιάληεπζε ή αληίζεηε θίλεζε (CMJ) θαηά 

ηελ νπνία ν εμεηαδφκελνο εθηειεί άικα ρσξίο αηψξεζε ρεξηψλ. Γεμηά δηαθξίλεηαη ην 

εηδηθφ δπλακνδάπεδν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ έξεπλά καο.  

 

                                                

 ΔΗΚΟΝΑ  3.3.  Σν δπλακνδάπεδν κέγηζηεο δχλακεο θάησ άθξσλ (πηέζεσλ πνδηψλ).   

https://crossfitsuisuncity.com/2015/10/page/3/
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IV.  AΠOTΔΛΔΜΑΣΑ 

 

1. Οη κέζνη φξνη θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ αλζξσπνκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, 

θαζψο θαη ησλ επηδφζεσλ ησλ δνθηκαδνκέλσλ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα 

4.1. 

 

2. Σα πην ζεκαληηθά επξήκαηα ηεο έξεπλάο καο ήηαλ νη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρε-

ηίζεηο πνπ βξέζεθαλ κεηαμχ ηνπ δπλακηθνχ επσκηζκνχ (1–RΜ) θαη ηνπ θαηαθφξπθνπ 

άικαηνο (CMJ), ηφζν κε ηελ επίδνζε ζε απηφ (r = 0.71, p<0,049) θαη κε ηε ζρεηηθή 

ηζρχ (r = 0.70, p<0,05) φζν θαη κε ηελ ηαρχηεηα απνγείσζεο (r = 0.70, p<0,049) 

αληίζηνηρα (ρήκα 4.1)  Ζ ζρεηηθή ηζρχο (w/kg) άιηπεο ζσκαηηθήο κάδαο ηνπ θαηα-

θφξπθνπ άικαηνο (CMJ), κε ην δπλακηθφ επσκηζκφ, πιεζίαζε ζε νξηαθφ βαζκφ ηε 

ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα (r = 0.651, p<0,08).  Όιεο νη ζπζρεηίζεηο ηνπ δπλακηθνχ 

επσκηζκνχ (1–RM) κε ηηο ππφινηπεο παξακέηξνπο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ 

πίλαθα 4.2.      

 

3. Αληίζεηα, δελ βξέζεθε θακκία ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηφζν ηνπ ΡΔΓ φζν θαη 

ηεο κέγηζηεο δχλακεο ηεο ηζνκεηξηθήο ζπζηνιήο πηέζεσλ πνδηψλ (δνθηκαζία leg press) 

κε ηηο άιιεο κεηαβιεηέο θαη παξακέηξνπο (p > 0,05) ηεο έξεπλαο. 

 

4. Πνιχ πςειή ζπζρέηηζε, αιιά δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο γηα ηελ έξεπλά καο, απνθα-

ιχθζεθε κεηαμχ ηεο απφιπηεο ηζρχνο ηνπ θαηαθφξπθνπ άικαηνο (CMJ) θαη ηεο άιηπεο 

ζσκαηηθήο κάδαο ησλ δνθηκαδνκέλσλ (r = 0.84, p < 0,009). 
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ΠΗΝΑΚΑ  4.1.   Μέζνη φξνη, ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ αλζξσπνκεηξηθψλ ραξαθηεξη-

ζηηθψλ θαη ησλ επηδφζεσλ ησλ δνθηκαδνκέλσλ.  

 

                                                                      M. όροι       Tυπ. απόκλ. 

                                                                       (mean)            (± SD) 

 

                 Ζιηθία (έηε)                                   22,6                0,7 

                 Αλάζηεκα (cm)                             179,8              0,03 

                 σκ. κάδα (kg)                              82,2                5,0 

                 ΓΜ (kg/m2)                                 25,4                1,4 

                 σκ. ιίπνο (%)                              12,5                3,9 

                 Άιηπε  κάδα (kg)                           68,3                4,2  

                 Γπλ. Δπσκηζκόο 1-RM (kg)          94,8               11,6 

                 Μέγ. ηζνκεηξ. δύλακε (kg)         352,8              61,1 

                 ΡΔΓ  (N/sec)  30 msec             14.527,7          3.620,7  

                                          50 msec             17.128,0          3.510,1 

                                          80 msec             18.225,4          3.339,3 

                                        100 msec             21.935,0          3.557,3  

                                        150 msec       16.878,7          2.534,2 

                                        200 msec             12.875,6          1.960,0  

                                        250 msec       11.060,6          1.655,2 

                 Kαηαθόξπθν  άικα (cm)           39,07                4,1 

                           [ CMJ ] 

                                    Γχλακε (kg)            126, 3               16,6     

                         Απφιπηε Ηζρχο (W)           4.364,4             287,6  

                         ρεη. Ηζρχο (W/kg)              53,5                  3,3 

                      (W/kg άιηπεο κάδαο)              64,6                  2,7 

                           Σαρχηεηα (m/sec)               3,2                   0,3 
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ΠΗΝΑΚΑ  4.2.   πζρεηίζεηο κεηαμχ ηεο επίδνζεο ηνπ δπλακηθνχ επσκηζκνχ θαη ησλ 

παξακέηξσλ κπτθήο ηζρχνο ζηηο δνθηκαζίεο ηνπ θαηαθφξπθνπ άικαηνο (CMJ) θαη ηεο 

ηζνκεηξηθήο κέγηζηεο δχλακεο (leg press). 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

                                                                  πληει.          

                                                                    πζρ.            p < 

                                                                       r                        

          σκ. ιίπνο (%)                             - 0,363             0,377                   

          Άιηπε κάδα (kg)                              0,155             0,714      

          Μέγ. ηζνκ. δύλακε (kg)                  0,276             0,509 

          ΡΔΓ  (N/sec) 30 msec             0,490             0,218  

                                         50 msec             0,583             0,129 

                                         80 msec             0,614             0,105 

                                       100 msec             0,546             0,162  

                                       150 msec       0,549             0,158 

                                       200 msec             0,529             0,178  

                                       250 msec       0,523             0,183 

          Kαηαθόξπθν  άικα (CMJ)            0,710*           0,049* 

                                   Γχλακε (kg)            0,375             0,360     

                        Απφιπηε Ηζρχο (W)            0,491             0,217  

                        ρεη. Ηζρχο (W/kg)             0,70*             0,05* 

           ρεη. Ηζρχο (W/kg άι. κάδαο)             0,651             0,08 

                          Σαρχηεηα (m/sec)             0,70*            0,049* 

 

   (*) ηαηηζηηθά  ζεκαληηθή  δηαθνξνπνίεζε (p≤ .05) 
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      ΥΖΜΑ 4.1.  ηαηηζηηθά ζεκαληηθή  ζπζρέηηζε (r = 0.71, p < 0,049) κεηαμχ ηεο  

      επίδνζεο ζην θαηαθφξπθν άικα κε ηαιάληεπζε ή αληίζεηε θίλεζε (CMJ) θαη ηεο  

      επίδνζεο ζην δπλακηθφ επσκηζκφ. 
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V.  ΤΕΖΣΖΖ 

 

ηελ έξεπλά καο δελ επαιεζεχηεθε ε βαζηθή εξεπλεηηθή ππφζεζε φηη ν ΡΔΓ ηεο ηζν-

κεηξηθήο εθηέιεζεο ησλ πηέζεσλ πνδηψλ (leg press) ζα κπνξνχζε λα εμεγήζεη ηελ επί-

δνζε ζην δπλακηθφ επσκηζκφ γηα ην ζπγθεθξηκέλν δείγκα αζιεηψλ ηεο κειέηεο καο. 

Αληίζεηα, επηβεβαηψζεθε ε δεχηεξε εξεπλεηηθή ππφζεζε φηη ε δνθηκαζία ηνπ θαηαθφ-

ξπθνπ άικαηνο κε ηαιάληεπζε ή αληίζεηε θίλεζε (CMJ) κπνξεί ζρεηηθά λα πξνβιέςεη 

ηελ επίδνζε ζην δπλακηθφ επσκηζκφ.   

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο ζπκθσλνχλ ζε κεγάιν βαζκφ κε ηα αληίζηνηρα ησλ 

Carlock et al. (2004), ζε έλα κεγάιν δείγκα 64 πςεινχ επηπέδνπ αξζηβαξηζηψλ 

(αλδξψλ θαη γπλαηθψλ), φπνπ νη δείθηεο κπτθήο ηζρχνο ηνπ θαηαθφξπθνπ άικαηνο 

(CMJ) ζρεηίζηεθαλ κε πςειφηεξεο επηδφζεηο ζηελ αγσληζηηθή άξζε βαξψλ. Οη εξεπ-

λεηέο πξφηεηλαλ ην θαηαθφξπθν άικα (CMJ) σο έλα απιφ θαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν 

εξγαιείν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ αξζηβαξηζηψλ, ηφζν γηα ην αξαζέ φζν 

θαη γηα ην χλνιν.  Δίλαη δε ραξαθηεξηζηηθφο ν πςειφο βαζκφο ζπζρέηηζεο ηεο κέγηζ-

ηεο κπηθήο ηζρχνο ηνπ CMJ ηφζν κε ην αξαζέ, φζν θαη κε ην επσιέ – δεηέ (r = 0.90 έσο 

θαη 0.93). ηελ ίδηα έξεπλα ε κέγηζηε ηζρχο ηνπ CMJ ησλ αξζηβαξηζηξηψλ θπκάλζεθε 

ζην ~ 68% ησλ αξζηβαξηζηψλ (Carlock et al, 2004). ηε δηθή καο έξεπλα, αλ θαη ζε 

ρακειφηεξνπ αγσληζηηθνχ επηπέδνπ αζιεηέο, ε κέγηζηε απφιπηε ηζρχο ηνπ CMJ θπκάλ-

ζεθε ζε παξφκνηα επίπεδα  (4.364 ± 287 vs 4.557 ± 1054 W), φζν θαη ε ζρεηηθή ηζρχο 

(W/kg) ε νπνία δελ δηέθεξε πνιχ (53,5 ± 3,3 vs 55.1 ± 4.8).  Δπίζεο, ε δηθή καο έξεπλα 

παξνπζίαζε ζαθψο πςειφηεξν ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηνπ CMJ θαη ηνπ δπλα-

κηθνχ επσκηζκνχ (r = 0.71), ζπγθξηηηθά κε ηελ αληίζηνηρε έξεπλα ησλ Carlock et al 

[Αξαζέ (r = 0.60), Δπσιέ–δεηέ (r = 0.59)]. ηηο αλαζθνπήζεηο ησλ Hori et al. (2005), 

Stone et al. (2006) θαη Janz et al. (2008) ππάξρoπλ εθηεηακέλεο αλαθνξέο γηα ηε ζε-

καληηθή ζπζρέηηζε ηνπ CMJ κε πςειφηεξε απφδνζε ζηηο αγσληζηηθέο θηλήζεηο ηεο 

άξζεο βαξψλ, ιφγσ θαη ηνπ παξφκνηνπ θηλεηηθά βηνκεραληθνχ πξνηχπνπ κεηαμχ ηνπο 

(ηερληθή εθηέιεζε).  

  

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο δελ βξέζεθε ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηεο 

κέγηζηεο ηζνκεηξηθήο δχλακεο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ ΡΔΓ (δνθηκαζία leg press) κε θακ-
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κία κεηαβιεηή ηεο έξεπλαο. Πξνθαλψο ε δηαθνξεηηθή κνξθή ζέζεο εθαξκνγήο ηεο 

δχλακεο λα απνηειεί ηελ πηζαλφηεξε αηηηνινγία ηεο δηαπίζησζεο απηήο. Οη  Κawamori 

et al. (2006) ζηελ πην εμεηδηθεπκέλε άζθεζε ησλ έιμεσλ επσκηζκνχ απφ ην χςνο ηνπ 

κέζνπ κεξνχ, ζπγθξίλνληαο ηε δπλακηθή θαη ηελ ηζνκεηξηθή εθηέιεζή ηεο ζε αξζηβα-

ξίζηεο /ξηεο, βξήθαλ ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο κέγηζηεο ηζνκεηξηθήο δχλακεο 

θαη ηνπ ΡΔΓ κε ηηο θνξπθαίεο αγσληζηηθέο  επηδφζεηο  ζε  φιεο  ηηο  αλπςψζεηο (αξαζέ, 

επσιέ – δεηέ, ζχλνιν).  Φαίλεηαη ινηπφλ φηη ε εμεηδίθεπζε ηεο ζέζεο αμηνιφγεζεο ηνπ 

ΡΔΓ έρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζε αζιεηέο ηεο άξζεο βαξψλ. 

 

Γεληθά, απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, είλαη ζαθέο φηη ε κέγηζηε 

δχλακε ζρεηίδεηαη πνιχ ηζρπξά κε ηελ παξαγσγή ηζρχνο θαη ηελ εθξεθηηθή δχλακε.  ε 

θηλήζεηο πνπ δελ απαηηείηαη ε ππεξλίθεζε εμσηεξηθνχ θνξηίνπ, ε ηθαλφηεηα παξαγσγήο 

πςειήο ηζρχνο αλά kg ζσκαηηθήο κάδαο (ζρεηηθή ηζρχο) είλαη πην ζεκαληηθφο παξά-

γνληαο απφ ηελ απφιπηε ηηκή ηζρχνο. Αληίζεηα, φηαλ απαηηείηαη ε ππεξλίθεζε πςεινχ 

εμσηεξηθνχ θνξηίνπ (π.ρ. αξαζέ, επσιέ – δεηέ), ηφηε ε παξαγσγή απφιπηεο ηζρχνο είλαη 

ν πην θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο [Carlock et al, 2004 ; Cormie et al, 2011; Haff &, 

Nimphius, 2012 ; Flores et al, 2017]. 

 

Ζ αλάπηπμε ηνπ ΡΔΓ, δειαδή ηεο φζν ην δπλαηφ ηαρχηεξεο εθαξκνγήο ηεο δχλακεο, 

έλαληη πςεινχ θνξηίνπ, είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκε παξάκεηξνο ζηελ άξζε βαξψλ ιφγσ 

ηεο θχζεο ηνπ αζιήκαηνο (απαίηεζε πςειήο παξαγσγήο ηζρχνο θαη ηαρχηεηαο εθηέ-

ιεζεο).  Απηφ πνπ δελ γλσξίδνπκε θαη ζα ήηαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκν ζηνπο πξνπνλεηέο 

αθνξά ηελ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ ΡΔΓ θαη ηεο κπηθήο ηζρχνο 

επηιεγκέλσλ δνθηκαζηψλ κε ηελ ηειηθή επίδνζε ζηηο αγσληζηηθέο θηλήζεηο ηεο άξζεο 

βαξψλ. Μέζσ ηεο θαηάιιειεο αμηνπνίεζεο απηψλ ησλ εηδηθψλ δνθηκαζηψλ (φπσο π.ρ.  

ην CMJ θαη ε mid-thigh clean pull) θάζε πξνπνλεηήο ζα είλαη ζε ζέζε : (α) λα πξν-

ζαξκφδεη αλάινγα ην πξνπνλεηηθφ πξφγξακκα ζηε δηάξθεηα ηεο εηήζηαο πξνεηνηκα-

ζίαο, κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο κπηθήο ηζρχνο θαη ηνπ ΡΔΓ, (β) λα 

αλαγλσξίδεη έγθαηξα θάπνηα πηζαλή θφπσζε, (γ) λα ηα ρξεζηκνπνηεί σο δείθηε αγσλη-

ζηηθήο εηνηκφηεηαο, (δ) λα δηαθξίλεη ην αζιεηηθφ ηαιέλην ζε λεαξνχο αζιεηέο. H 

δηεμαγσγή δνθηκαζηψλ αμηνιφγεζεο ζε ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα βνεζάεη ηνπο 

αζιεηέο ζηελ πξννδεπηηθή επίηεπμε, βειηίσζε θαη επηβεβαίσζε ησλ πξνπνλεηηθψλ 
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ζηφρσλ [Βaechle & Earle, 2009 ; Carlock et al, 2004 ; Kawamori et al, 2006 ; Haff et 

al., 2005 ; Εaras et al, 2016]. 

 

Μειινληηθά ζα απαηηεζνχλ πεξηζζφηεξεο έξεπλεο πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνχλ θαη λα 

πξνζδηνξηζηνχλ θαη άιιεο δνθηκαζίεο (ή θαη άιιεο παξάκεηξνη), πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο βαζηθνί δείθηεο εθαξκνγήο θαη ζα είλαη αμηνπνηήζηκεο ζηε 

ζχγρξνλε θαζεκεξηλή πξνπνλεηηθή πξάμε. Ζ πξννπηηθή απηή ζα πξνθαινχζε ηελ αλα-

δηνξγάλσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ πξνπνλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, κε ζθνπφ ηελ πεξαη-

ηέξσ αχμεζε ηεο κπτθήο ηζρχνο θαη ηνπ ΡΔΓ ζηνπο αζιεηέο/ξηεο.   

 

VI. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ & ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

 

1. Ο δπλακηθφο επσκηζκφο ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ην θαηαθφξπθν άικα (CMJ), ηφζν 

κε ηελ επίδνζε (r = 0.71, p<0,049) θαη ηε ζρεηηθή ηζρχ [(W/kg), r = 0.70, p<0,05], φζν 

θαη κε ηελ ηαρχηεηα απνγείσζεο (r = 0.71, p<0,049).  

 

2. Ο ΡΔΓ θαη ε κέγηζηε δχλακε ηεο ηζνκεηξηθήο εθηέιεζεο πηέζεσλ πνδηψλ (leg press)  

δελ ζπζρεηίζηεθαλ ζεκαληηθά κε θακκία κεηαβιεηή ηεο έξεπλαο (p> 0,05). Θα ήηαλ 

ελδηαθέξνλ κειινληηθά λα δηεξεπλεζεί ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ ΡΔΓ ηνπ δπλακηθνχ επσ-

κηζκνχ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ ηζνκεηξηθνχ ΡΔΓ ησλ πηέζεσλ πνδηψλ. 

 

3. Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία επαιήζεπζε ηα δεδνκέλα αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε 

αλάκεζα ζην θαηαθφξπθν άικα θαη ζηελ επίδνζε ζηνλ δπλακηθφ επσκηζκφ θαη κάιηζηα 

ζε λένπο αζιεηέο ηεο άξζεο βαξψλ. Ωζηφζν, ε αμηνιφγεζε ηνπ ΡΔΓ απφ εδξαία ζέζε 

θαίλεηαη λα κελ ζπλδέεηαη ζεκαληηθά κε ηελ επίδνζε.  

 

4. Πξνηείλεηαη ζην ζρεδηαζκφ ησλ πξνπνλεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ε ρξήζε πιεην-

κεηξηθψλ αζθήζεσλ γηα ηελ πην νινθιεξσκέλε πξνπφλεζε ησλ λέσλ αζιεηψλ ηεο 

άξζεο βαξψλ.  
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ΔΝΖΜΔΡΩΖ  ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΑ 

 

Δηζαγσγή 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε αζιεηηθή επηζηήκε έρεη πξνρσξήζεη κε γνξγά βήκαηα. Ωζηφζν, 

ζεκειηψδε εξσηήκαηα παξακέλνπλ αθφκε αλαπάληεηα. Έλα απφ απηά ηα εξσηήκαηα 

αλαθέξεηαη ζηε ζρέζε αλάκεζα ζηνλ ξπζκφ εθαξκνγήο ηεο δχλακεο (ΡΔΓ) θαη ηεο 

κπτθήο ηζρχνο κε ηελ επίδνζε ζην δπλακηθφ επσκηζκφ ηεο Άξζεο Βαξψλ. θνπφο ηεο 

πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη δηεξεπλεζεί ε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηνλ ΡΔΓ θαη ηεο κπηθήο 

ηζρχνο κε ηελ επίδνζε ζηελ θίλεζε ηνπ δπλακηθνχ επσκηζκνχ,.  

 

Μεζνδνινγία 

Νένη αζιεηέο ηεο άξζεο βαξψλ ζα ππνβιεζνχλ ζε ηξεηο (3) δνθηκαζίεο :   

(1) ηνπ δπλακηθνχ επσκηζκνχ, (2) ηνπ θαηαθφξπθνπ άικαηνο κε ηαιάληεπζε ή 

αληίζεηε θίλεζε (CMJ), (3) ηεο ηζνκεηξηθήο εθηέιεζεο πηέζεσλ πνδηψλ (leg press). 

Παξάιιεια ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζσκαηνκεηξήζεηο θαη εθηίκεζε ζχζηαζεο ζψκαηνο. 

  

Κίλδπλνη θαη ελνριήζεηο 

Οη κεηξήζεηο ηζρχνο είλαη γλσζηέο θαη απιέο δνθηκαζίεο νη νπνίεο δελ παξνπζηάδνπλ 

ζνβαξή επηθηλδπλφηεηα γηα ηελ πγεία ησλ δνθηκαδνκέλσλ.  

 

Εήηεζε  Πιεξνθνξηώλ 

Με δηζηάζεηε λα θάλεηε εξσηήζεηο γχξσ απφ θάζε δηαδηθαζία. Αλ έρεηε θάπνηεο 

ακθηβνιίεο ή εξσηήζεηο δεηήζηε καο λα ζαο δψζνπκε πξφζζεηεο εμεγήζεηο. Σα απνηε-

ιέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ ζα είλαη ζηε δηάζεζή ζαο κεηά ην ηέινο ησλ αλαιχζεσλ. 

Γεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ (π.ρ. ζε επηζηεκνληθέο κειέηεο) κπνξεί λα γίλεη 

κφλν αλψλπκα. Να ζπκάζηε φηη είζηε ειεύζεξνη λα απνζπξζείηε από ηε κειέηε όπνηε 

εζείο ζέιεηε. 
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ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ  ΤΝΑΗΝΔΖ 

 

Γειψλσ ππεχζπλα φηη έιαβα ζαθείο γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε 

κειέηε θαη ηηο δνθηκαζίεο ζηηο νπνίεο ζα ππνβιεζψ θαη ζπγθαηαηίζεκαη λα ζπκκεηάζρσ 

αβίαζηα. Γηαηεξψ ην δηθαίσκα λα ζηακαηήζσ ή λα απνζχξσ ηε ζπκκεηνρή κνπ φπνηε 

εγψ θξίλσ. 
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Ολνκαηεπψλπκν πκκεηέρνληα :……………..………....................................................  
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