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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Διαμάντης Ευστάθιος: Κινηματική ανάλυση μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στο 

αρασέ σε υψηλού επιπέδου αθλητές άρσης βαρών. 

(με την επίβλεψη του κ. Γούργουλη Βασιλείου, Καθηγητή Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.) 

 

Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθούν τυχόν διαφορές στα κινηματικά 

χαρακτηριστικά μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων αρασέ. Για την καταγραφή της 

κίνησης του αρασέ 14 αρσιβαριστών υψηλού επιπέδου, σε αγωνιστικές συνθήκες, 

χρησιμοποιήθηκαν δύο S-VHS βιντεοκάμερες (60Hz) και η τρισδιάστατη κινηματική 

ανάλυση πραγματοποιήθηκε μέσω του Ariel Performance Analysis System (APAS). 

Η κίνηση διαχωρίστηκε σε 5 φάσεις: 1
ο
 τράβηγμα, μετάβαση, 2

ο
 τράβηγμα, κάθοδο 

και σταθεροποίηση κάτω από τη μπάρα, βάσει της γωνιακής μετατόπισης της 

άρθρωσης του γόνατος και της κατακόρυφης μετατόπισης της μπάρας. Για τη 

στατιστική επεξεργασία των δεδομένων εφαρμόστηκε t–test για εξαρτημένες 

μετρήσεις και στις μέγιστες άρσεις, συγκριτικά με τις υπομέγιστες, διαπιστώθηκε 

μεγαλύτερη απόλυτη και σχετική χρονική διάρκεια του 1
ου

 τραβήγματος και 

μικρότερη χρονική διάρκεια της καθόδου, μικρότερο μέγιστο ύψος της μπάρας και 

μεγαλύτερη κατακόρυφη μετατόπιση της μπάρας στο κάθισμα. Στις επιμέρους φάσεις 

εντοπίστηκαν χαμηλότερες τιμές στην κατακόρυφη γραμμική ταχύτητα της 

μπάραςκατά την εκτέλεση των μέγιστων άρσεων. Η μέγιστη γωνιακή μετατόπιση 

έκτασης της κνήμης και του μηρού ήταν μεγαλύτερη στις μέγιστες άρσεις, ενώ σε ότι 

αφορά τη μέγιστη γωνιακή ταχύτητα έκτασής τους εντοπίστηκαν διαφορές μόνο στην 

ταχύτητα έκτασης της άρθρωσης του ισχίου, που ήταν μεγαλύτερη στις υπομέγιστες 

άρσεις. Σχετικά με τα ενεργειακά χαρακτηριστικά, στις μέγιστες άρσεις διαπιστώθηκε 

στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερο έργο για την ανύψωση της μπάρας στο 1
ο
 

τράβηγμα και μικρότερη ισχύς για την ανύψωση της μπάρας στο 2
ο
 τράβηγμα. 

Συνεπώς, παρόλο που κατά την εκτέλεση μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων το 

πρότυπο της άρσης παραμένει σε γενικές γραμμές σταθερό, η διαφοροποίηση του 

φορτίου επιφέρει κάποιες σημαντικές αλλαγές σε επιμέρους παραμέτρους της άρσης.  

Λέξεις κλειδιά: άρση βαρών, αρασέ, φορτίο, μέγιστη, υπομέγιστη, άνδρες. 
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ABSTRACT 

Efstathios Diamantis: Kinematic Comparison of Maximal and Sub-maximal Snatch 

Lifts in High Level Weightlifters. 

(Under the supervision of Vassilios Gourgoulis, ProfessorD.P.E.S.S. – D.U.Th.) 

 

The purpose of this study was to investigate possible differences in the 

kinematic characteristics of maximal and sub-maximal snatch lifts. Two analog video 

cameras (60 Hz) were used to record the lifts of fourteen high performance level male 

weightlifters under competitive conditions. The three-dimensional kinematic analysis 

of the lifts was conducted using the Ariel Performance Analysis System (APAS). The 

snatch movement was divided into five phases: 1
st
 pull, transition, 2

nd
 pull, turnover 

and catch. These phases were determined according to the angular displacement of the 

knee joint and the vertical displacement of the barbell. The paired samples t-test was 

used for the statistical treatment of the data. The results revealed that during the 

maximal lifts, in comparison with the sub-maximal, the absolute and the relative 

duration of the 1
st
 pull was longer, while the duration of the turnover phase was 

shorter. Moreover, the maximal height of the barbell was smaller, while its vertical 

displacement during the catch was greater. Smaller values were also observed in the 

vertical linear barbell’s velocity in the separate phases of the maximal lifts. The 

maximum angular extension of the shank and the thigh was greater in the maximal 

lifts, and as far as their extension velocity is concerned significant differences were 

found only in the extension velocity of the hip, which was faster during the sub-

maximal lifts. Regarding the energetic characteristics of the barbell’s lift, significantly 

greater work during the 1
st
 pull and significantly less power during the 2

nd
 pull were 

observed in maximal lifts. Thus, although the general pattern of the movement 

remains unchanged during maximal and sub-maximal lifts, the different load causes 

some significant modifications in specific parameters of the lift.  

Key words: weightlifting, snatch, load, maximal, sub-maximal, male. 
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ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΜΕΓΙΣΤΩΝ ΑΡΣΕΩΝ 

ΣΤΟ ΑΡΑΣΕ ΣΕ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΘΛΗΤΕΣ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ 

 

 

Παρουσίαση μελέτης και ερευνητική προσέγγιση 

 

Η απόδοση στην άρση βαρών εξαρτάται από ένα συνδυασμό παραγόντων με 

ιδιαίτερη έμφαση στο συνδυασμό της ευκαμψίας, της εκρηκτικής δύναμης και της 

τεχνικής εκτέλεσης των άρσεων (Gourgoulis, Aggelousis, Mavromatis, & Garas, 

2000; Bai, Wang, Zhang, Ji, & Wang, 2008). Ποιο συγκεκριμένα στην κίνηση του 

αρασέ η αποτελεσματικότητα καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την αρτιότητα της 

τεχνικής εκτέλεσης (Gourgoulis, Aggelousis, Garas, & Mavromatis, 2009), η οποία 

έχει άμεση σχέση με το μέγεθος της επιβάρυνσης της κάθε άρσης. Κατά τη διάρκεια 

του αγώνα οι αθλητές έχουν το δικαίωμα να πραγματοποιήσουν μόνο τρεις άρσεις 

στην κίνηση του αρασέ με στόχο τη μέγιστου βάρους έγκυρη άρση. Για να μην 

ακυρωθούν, οι αθλητές θα πρέπει να επιτύχουν τουλάχιστον μία έγκυρη προσπάθεια. 

Συνεπώς η πρώτη άρση αφορά υπομέγιστο φορτίο, το οποίο όμως είναι πολύ κοντά 

στη μέγιστη επιβάρυνση και διαφοροποιείται κατά την κρίση του κάθε προπονητή 

και αθλητή. Οι τυχόν διαφορές μεταξύ μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων, αλλά και 

το ποσοστό των διαφορών αυτών, μπορεί να επιτρέψει στους προπονητές και στους 

αθλητές να επιλέξουν διαφορετικής έντασης βάρος στις πρώτες άρσεις (που αφορούν 

υπομέγιστα φορτία), τα οποία μπορεί να είναι καταλυτικής σημασίας για την τελική 

επίδοση των αθλητών στον αγώνα. 

Λόγω των ιδιαιτεροτήτων και των περιορισμών της φύσης του αγώνα, είναι 

πολύ σημαντική η γνώση τυχόν διαφορών στα κινηματικά χαρακτηριστικά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων. Η συγκεκριμένη γνώση θα ωφελήσει στη 

στρατηγική που εφαρμόζει ο προπονητής στη διάρκεια του αγώνα σε σχέση με τη 

διαφορά των φορτίων μεταξύ των τριών προσπαθειών, αλλά και στην επιλογή της 

έντασης κάθε φορτίου με σκοπό τη δυνατότητα ανύψωσης υψηλότερων φορτίων και 

αποφυγής άκυρων άρσεων (Gourgoulis et al., 2009). Επίσης η συγκεκριμένη γνώση 

θα ωφελήσει προπονητές και αθλητές, στα σημεία που θα πρέπει να δώσουν έμφαση
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κατά την προπονητική διαδικασία, με απώτερο σκοπό τη μεγιστοποίηση της 

αθλητικής απόδοσης, που θα έχει σαν στόχο την καλύτερη επίδοση στον αγώνα, 

αλλά και την αποφυγή τραυματισμών (Bai et al., 2008). 

Σε έρευνες έχουν καταγραφεί διάφορες τροχιές της μπάρας και της θέσης των 

μελών του σώματος των αθλητών κατά τις άρσεις αρασέ, που δημιουργούν 

ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο αυτή η διαφορετικότητα μπορεί να επηρεάσει 

την βέλτιστη επίτευξη των άρσεων (Schilling, Stone, O’Bryant, Fry, Coglianese & 

Pierce, 2002), αλλά και κατά πόσο επηρεάζεται από τη διαφορετικότητα της έντασης 

της επιβάρυνσης. Οι γωνίες των αρθρώσεων των ισχίων και των γονάτων, κατά την 

εκτέλεση της άρσης αρασέ, επηρεάζουν την έκβαση μιας επιτυχημένης ή 

αποτυχημένης άρσης, καθώς και τα στοιχεία της ταχύτητα της μπάρας (Xinna, 2009), 

λόγω του ότι η τροχιά της μπάρας κατά την κίνηση του αρασέ σχετίζεται άμεσα με 

τη θέση του σώματος και τις τοποθετήσεις των κάτω άκρων (Schilling et al., 2002).  

Γενικότερα, οι γωνίες και οι ταχύτητες καθορίζουν τους κινησιολογικούς 

περιορισμούς της εκτέλεσης της κίνησης του αρασέ (Javadi, Arshil, & Shirzad, 

2007). 

Οι Chiu, Schilling, Fry, και Salem (2008), μελέτησαν τα χαρακτηριστικά της 

κίνησης της μπάρας κατά την άρση και κατέγραψαν διαφορές στην κινητική και την 

δυναμική ενέργεια στο κέντρο της μπάρας σε σχέση με τις άκρες της, σε μέγιστες 

άρσεις. Σε υπομέγιστες προσπάθειες, πιθανά η μπάρα να παρουσιάζει διαφορές στην 

ελαστικότητά της σε σχέση με τις μέγιστες προσπάθειες, οπότε αυτό μπορεί να 

επηρεάζει με διαφορετικό τρόπο την ισορροπία και την ασυμμετρία της, και συνεπώς 

την έκβαση της προπόνησης αλλά και την τελική απόδοση των αθλητών στον αγώνα. 

Έρευνες έχουν καταγράψει διαφορετικά κινηματικά χαρακτηριστικά στην 

κίνηση του αρασέ μεταξύ αθλητών και αθλητριών διαφορετικού επιπέδου 

(Gourgoulis et al., 2009; Harbili, 2012), μεταξύ αθλητών και αθλητριών από 

διαφορετικές ηπείρους (Chiu, 2010), και παρόμοια χαρακτηριστικά  στην κίνηση των 

μελών του σώματος και στην κίνηση της μπάρας σε αθλητές υψηλού επιπέδου, 

ανεξάρτητα από το φύλο ή την ηλικία των αθλητών (Gourgoulis et al., 2009). 

Δημιουργείται έτσι η αναγκαιότητα να διερευνηθούν και τυχόν διαφορές στα 

κινηματικά χαρακτηριστικά σε άρσεις διαφορετικής έντασης φορτίου (π.χ. μέγιστες 

και υπομέγιστες άρσεις) στους ίδιους αθλητές. 

Η μέγιστη ταχύτητα της μπάρας είναι σημαντικός παράγοντας για μια 

επιτυχημένη άρση (Gourgoulis, Aggeloussis, Antoniou, Christoforidis, Mavromatis, 
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& Garas, 2002; Chiu et al., 2008). Μια ανεπιτυχής άρση συνήθως συμβαίνει είτε 

λόγω της κακής τεχνικής εκτέλεσης, είτε λόγω του μη ιδανικού ποσοστού 

εφαρμοζόμενης δύναμης στην μπάρα (Chiu, 2010).  

Το φορτίο κατά την άρση της μπάρας είναι ίσως η σημαντικότερη μεταβλητή 

για τον καθορισμό των κινηματικών χαρακτηριστικών της άρσης (Akkus, 2012). 

Συνεπώς, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η σύγκριση άρσεων με φορτία διαφορετικού 

μεγέθους (π.χ. μέγιστες και υπομέγιστες άρσεις), ώστε να εξαχθούν πληροφορίες για 

τυχόν διαφορές στα κινηματικά χαρακτηριστικά των άρσεων και σε περίπτωση 

ύπαρξης διαφορών, πως αυτές μπορούν να επηρεάσουν άμεσα ή έμμεσα την επίδοση 

των αθλητών. 

Εν κατακλείδι, σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι 

τυχόν διαφορές στα κινηματικά χαρακτηριστικά μεταξύ μέγιστων και υπομέγιστων 

άρσεων αρασέ σε υψηλού επιπέδου αθλητές άρσης βαρών, ούτως ώστε να δοθούν 

σημαντικές πληροφορίες σε αθλητές και προπονητές που θα χρησιμεύσουν στην 

προπονητική προετοιμασία, αλλά και για τη μεγιστοποίηση της επίδοσης των 

αθλητών στον αγώνα. 
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Ερευνητική υπόθεση 

 

Η ερευνητική υπόθεση της παρούσας μελέτης ήταν ότι θα υπάρχουν διαφορές 

στα κινηματικά χαρακτηριστικά μεταξύ μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων αρασέ σε 

υψηλού επιπέδου αθλητές άρσης βαρών. 

 

Μηδενικές υποθέσεις 

 

Για το λεπτομερέστερο δυνατό έλεγχο της κίνησης του αρασέ τέθηκαν οι 

παρακάτω μηδενικές υποθέσεις προς διερεύνηση: 

1
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στην απόλυτη χρονική διάρκεια του 1
ου

 

τραβήγματος.  

2
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στην απόλυτη χρονική διάρκεια της μετάβασης.  

3
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στην απόλυτη χρονική διάρκεια του 2
ου

 

τραβήγματος. 

4
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στην απόλυτη χρονική διάρκεια της καθόδου 

κάτω από τη μπάρα. 

5
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στην απόλυτη χρονική διάρκεια της 

σταθεροποίησης. 

6
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη σχετική χρονική διάρκεια του 1
ου

 

τραβήγματος.  

7
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη σχετική  χρονική διάρκεια της μετάβασης.  
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8
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη σχετική χρονική διάρκεια του 2
ου

 

τραβήγματος. 

9
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη σχετική χρονική διάρκεια της καθόδου κάτω 

από τη μπάρα. 

10
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη σχετική χρονική διάρκεια της 

σταθεροποίησης. 

11
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη γωνιακή θέση του γόνατος στην έναρξη της 

άρσης. 

12
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη γωνιακή θέση του γόνατος στη λήξη του 1
ου

 

τραβήγματος. 

13
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη γωνία κάμψης του γόνατος στη λήξη της 

μετάβασης. 

14
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη μεταβολή της γωνίας κάμψης του γόνατος 

κατά τη διάρκεια της μετάβασης. 

15
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη γωνία έκτασης του γόνατος στη λήξη του 2
ου

 

τραβήγματος. 

16
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στην πρώτη μέγιστη γωνία έκτασης της 

ποδοκνημικής. 
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17
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη δεύτερη μέγιστη γωνία έκτασης της 

ποδοκνημικής.  

18
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη μέγιστη γωνία έκτασης του ισχίου. 

19
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη θέση των ώμων μπροστά από τη μπάρα κατά 

την εκκίνηση της άρσης. 

20
η 

μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη θέση των ώμων μπροστά από τη μπάρα στο 

τέλος του 1
ου

 τραβήγματος. 

21
η 

μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη θέση των ώμων μπροστά από τη μπάρα στο 

τέλος της μετάβασης. 

22
η 

μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη θέση των ώμων μπροστά από τη μπάρα στο 

τέλος του 2
ου

 τραβήγματος. 

23
η 

μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στην μέγιστη προσθιοπίσθια μετατόπιση των 

γονάτων πίσω από τη μπάρα στο 1
ο
  τράβηγμα. 

24
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη μέγιστη προσθιοπίσθια μετατόπιση των 

γονάτων προς την μπάρα στο τέλος της μετάβασης. 

25
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στην μετατόπιση της μύτης του παπουτσιού από 

την έναρξη της άρσης έως το μέγιστο ύψος της μπάρας. 

26
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στην ελάχιστη γωνία έκτασης της κνήμης σε 

σχέση με το οριζόντιο επίπεδο γύρω από τον εγκάρσιο άξονα. 
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27
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη χρονική στιγμή επίτευξης της ελάχιστης 

γωνίας έκτασης της κνήμης σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο γύρω από τον εγκάρσιο 

άξονα. 

28
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στην μέγιστη γωνία έκτασης της κνήμης σε σχέση 

με το οριζόντιο επίπεδο γύρω από τον εγκάρσιο άξονα. 

29
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη χρονική στιγμή της μέγιστης γωνίας έκτασης 

της κνήμης σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο γύρω από τον εγκάρσιο άξονα. 

30
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στην ελάχιστη γωνία έκτασης του μηρού σε σχέση 

με το οριζόντιο επίπεδο γύρω από τον εγκάρσιο άξονα. 

31
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη χρονική στιγμή της ελάχιστης γωνίας έκτασης 

του μηρού σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο γύρω από τον εγκάρσιο άξονα. 

32
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στην μέγιστη γωνία έκτασης του μηρού σε σχέση 

με το οριζόντιο επίπεδο γύρω από τον εγκάρσιο άξονα. 

33
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη χρονική στιγμή της μέγιστης γωνίας έκτασης 

του μηρού σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο γύρω από τον εγκάρσιο άξονα. 

34
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στην ελάχιστη γωνία έκτασης του κορμού σε 

σχέση με το οριζόντιο επίπεδο γύρω από τον εγκάρσιο άξονα. 

35
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη χρονική στιγμή της ελάχιστης γωνίας έκτασης 

του κορμού σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο γύρω από τον εγκάρσιο άξονα. 
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36
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στην μέγιστη γωνία έκτασης της κορμού σε σχέση 

με το οριζόντιο επίπεδο γύρω από τον εγκάρσιο άξονα. 

37
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη χρονική στιγμή της μέγιστης γωνίας έκτασης 

του κορμού σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο γύρω από τον εγκάρσιο άξονα. 

38
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στην γωνία έκτασης της κνήμης σε σχέση με το 

οριζόντιο επίπεδο γύρω από τον εγκάρσιο άξονα στην έναρξη της άρσης. 

39
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στην γωνία έκτασης της κνήμης σε σχέση με το 

οριζόντιο επίπεδο γύρω από τον εγκάρσιο άξονα στη λήξη του 1
ου

 τραβήγματος. 

40
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στην γωνία έκτασης της κνήμης σε σχέση με το 

οριζόντιο επίπεδο γύρω από τον εγκάρσιο άξονα στη λήξη της μετάβασης. 

41
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στην γωνία έκτασης της κνήμης σε σχέση με το 

οριζόντιο επίπεδο γύρω από τον εγκάρσιο άξονα στη λήξη του 2
ου

 τραβήγματος. 

42
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στην γωνία έκτασης της κνήμης σε σχέση με το 

οριζόντιο επίπεδο γύρω από τον εγκάρσιο άξονα στο μέγιστο ύψος της μπάρας. 

43
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στην γωνιακή θέση του μηρού σε σχέση με το 

οριζόντιο επίπεδο γύρω από τον εγκάρσιο άξονα στην έναρξη της άρσης. 

44
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στην γωνιακή θέση του μηρού σε σχέση με το 

οριζόντιο επίπεδο γύρω από τον εγκάρσιο άξονα στη λήξη του 1
ου

  τραβήγματος. 
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45
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στην γωνιακή θέση του μηρού σε σχέση με το 

οριζόντιο επίπεδο γύρω από τον εγκάρσιο άξονα στη λήξη της μετάβασης. 

46
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στην γωνιακή θέση του μηρού σε σχέση με το 

οριζόντιο επίπεδο γύρω από τον εγκάρσιο άξονα στη λήξη του 2
ου

 τραβήγματος. 

47
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στην γωνιακή θέση του μηρού σε σχέση με το 

οριζόντιο επίπεδο γύρω από τον εγκάρσιο άξονα στο μέγιστο ύψος της μπάρας. 

48
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στην γωνιακή θέση του κορμού σε σχέση με το 

οριζόντιο επίπεδο γύρω από τον εγκάρσιο άξονα στην έναρξη της άρσης. 

49
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στην γωνιακή θέση του κορμού σε σχέση με το 

οριζόντιο επίπεδο γύρω από τον εγκάρσιο άξονα στη λήξη του 1
ου

 τραβήγματος. 

50
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στην γωνιακή θέση του κορμού σε σχέση με το 

οριζόντιο επίπεδο γύρω από τον εγκάρσιο άξονα στη λήξη της μετάβασης. 

51
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στην γωνιακή θέση του κορμού σε σχέση με το 

οριζόντιο επίπεδο γύρω από τον εγκάρσιο άξονα στη λήξη του 2
ου

 τραβήγματος. 

52
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στην γωνιακή θέση του κορμού σε σχέση με το 

οριζόντιο επίπεδο γύρω από τον εγκάρσιο άξονα στο μέγιστο ύψος της μπάρας. 

53
η 

μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στην πρώτη μέγιστη γωνιακή ταχύτητα έκτασης 

της ποδοκνημικής (κατά τη διάρκεια του 1
ου

 τραβήγματος). 
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54
η 

μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη χρονική στιγμή της πρώτης μέγιστης 

γωνιακής ταχύτητας έκτασης της ποδοκνημικής. 

55
η 

μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη δεύτερη μέγιστη γωνιακή ταχύτητα έκτασης 

της ποδοκνημικής (κατά τη διάρκεια του 2
ου

 τραβήγματος). 

56
η 

μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη χρονική στιγμή της δεύτερης μέγιστης 

γωνιακής ταχύτητας έκτασης της ποδοκνημικής. 

57
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στην πρώτη μέγιστη γωνιακή ταχύτητα έκτασης 

του γόνατος (κατά τη διάρκεια του 1
ου

 τραβήγματος). 

58
η 

μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη χρονική στιγμή της πρώτης μέγιστης 

γωνιακής ταχύτητας έκτασης του γόνατος. 

59
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στην δεύτερη μέγιστη  γωνιακή ταχύτητα έκτασης 

του γόνατος (κατά τη διάρκεια του 2
ου 

τραβήγματος). 

60
η 

μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη χρονική στιγμή της δεύτερης μέγιστης 

γωνιακής ταχύτητας έκτασης του γόνατος. 

61
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη μέγιστη γωνιακή ταχύτητα έκτασης του 

ισχίου. 

62
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη χρονική στιγμή της μέγιστης γωνιακής 

ταχύτητας έκτασης του ισχίου. 
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63
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στην μέγιστη γωνιακή ταχύτητα έκτασης του 

άκρου ποδιού ως προς τον εγκάρσιο άξονα. 

64
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη χρονική στιγμή της μέγιστης γωνιακής 

ταχύτητας έκτασης του άκρου ποδιού ως προς τον εγκάρσιο άξονα. 

65
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στην μέγιστη γωνιακή ταχύτητα έκτασης της 

κνήμης ως προς τον εγκάρσιο άξονα. 

66
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη χρονική στιγμή της μέγιστης γωνιακής 

ταχύτητας έκτασης της κνήμης ως προς τον εγκάρσιο άξονα. 

67
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη μέγιστη γωνιακή ταχύτητα έκτασης του 

μηρού ως προς τον εγκάρσιο άξονα. 

68
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη χρονική στιγμή της μέγιστης γωνιακής 

ταχύτητας έκτασης του μηρού ως προς τον εγκάρσιο άξονα. 

69
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη μέγιστη γωνιακή ταχύτητα έκτασης του 

κορμού ως προς τον εγκάρσιο άξονα. 

70
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη χρονική στιγμή της μέγιστης γωνιακής 

ταχύτητας έκτασης του κορμού ως προς τον εγκάρσιο άξονα. 

71
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη γωνιακή ταχύτητα έκτασης του άκρου ποδιού 

ως προς τον εγκάρσιο άξονα στην έναρξη της άρσης. 
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72
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη γωνιακή ταχύτητα έκτασης του άκρου ποδιού 

ως προς τον εγκάρσιο άξονα στη λήξη του 1
ου

 τραβήγματος. 

73
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη γωνιακή ταχύτητα έκτασης του άκρου ποδιού 

ως προς τον εγκάρσιο άξονα στη λήξη της μετάβασης. 

74
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη γωνιακή ταχύτητα έκτασης του άκρου ποδιού 

ως προς τον εγκάρσιο άξονα στη λήξη του 2
ου

 τραβήγματος. 

75
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη γωνιακή ταχύτητα έκτασης του άκρου ποδιού 

ως προς τον εγκάρσιο άξονα στο μέγιστο ύψος της μπάρας. 

76
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη γωνιακή ταχύτητα έκτασης της κνήμης ως 

προς τον εγκάρσιο άξονα στην έναρξη της άρσης. 

77
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη γωνιακή ταχύτητα έκτασης της κνήμης ως 

προς τον εγκάρσιο άξονα στη λήξη του 1
ου

 τραβήγματος. 

78
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη γωνιακή ταχύτητα έκτασης της κνήμης ως 

προς τον εγκάρσιο άξονα στη λήξη της μετάβασης. 

79
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη γωνιακή ταχύτητα έκτασης της κνήμης ως 

προς τον εγκάρσιο άξονα στη λήξη του 2
ου

 τραβήγματος. 

80
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη γωνιακή ταχύτητα έκτασης της κνήμης ως 

προς τον εγκάρσιο άξονα στο μέγιστο ύψος της μπάρας. 
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81
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη γωνιακή ταχύτητα έκτασης του μηρού ως 

προς τον εγκάρσιο άξονα στην έναρξη της άρσης. 

82
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη γωνιακή ταχύτητα έκτασης του μηρού ως 

προς τον εγκάρσιο άξονα στη λήξη του 1
ου

 τραβήγματος. 

83
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη γωνιακή ταχύτητα έκτασης του μηρού ως 

προς τον εγκάρσιο άξονα στη λήξη της μετάβασης. 

84
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη γωνιακή ταχύτητα έκτασης του μηρού ως 

προς τον εγκάρσιο άξονα στη λήξη του 2
ου

 τραβήγματος. 

85
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη γωνιακή ταχύτητα έκτασης του μηρού ως 

προς τον εγκάρσιο άξονα στο μέγιστο ύψος της μπάρας. 

86
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη γωνιακή ταχύτητα έκτασης του κορμού ως 

προς τον εγκάρσιο άξονα στην έναρξη της άρσης. 

87
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη γωνιακή ταχύτητα έκτασης του κορμού ως 

προς τον εγκάρσιο άξονα στη λήξη του 1
ου

 τραβήγματος. 

88
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη γωνιακή ταχύτητα έκτασης του κορμού ως 

προς τον εγκάρσιο άξονα στη λήξη της μετάβασης. 

89
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη γωνιακή ταχύτητα έκτασης του κορμού ως 

προς τον εγκάρσιο άξονα στη λήξη του 2
ου

 τραβήγματος. 
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90
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη γωνιακή ταχύτητα έκτασης του κορμού ως 

προς τον εγκάρσιο άξονα στο μέγιστο ύψος της μπάρας. 

91
η 

μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στο ύψος της μπάρας στο τέλος του 1
ου

 

τραβήγματος. 

92
η 

μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στο ύψος της μπάρας στο τέλος της μετάβασης. 

93
η 

μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στο ύψος της μπάρας στο τέλος του 2
ου

 

τραβήγματος. 

94
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στο μέγιστο ύψος της μπάρας. 

95
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη κατακόρυφη μετατόπιση της μπάρας στο 

κάθισμα. 

96
η 

μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη θέση της μπάρας κατά την έναρξη της άρσης 

σε σχέση με τις μύτες των παπουτσιών στον προσθιοπίσθιο άξονα. 

97
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στην προσθιοπίσθια μετατόπιση της μπάρας προς 

τον αθλητή. 

98
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στην προσθιοπίσθια μετατόπιση της μπάρας 

μακριά από τον αθλητή. 

99
η 

μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη θέση της μπάρας στο μέγιστο ύψος της σε 

σχέση με τις μύτες των παπουτσιών στον προσθιοπίσθιο άξονα. 
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100
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στην μέγιστη μετατόπιση της μπάρας προς τον 

αθλητή στο κάθισμα. 

101
η 

μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στην κατακόρυφη γραμμική ταχύτητα της μπάρας 

στο τέλος του 1
ου

 τραβήγματος. 

102
η 

μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στην ποσοστιαία (%) κατακόρυφη γραμμική 

ταχύτητα της μπάρας στη λήξη του 1
ου

 τραβήγματος ως προς τη μέγιστη ταχύτητά 

της. 

103
η 

μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στην κατακόρυφη γραμμική ταχύτητα της μπάρας 

στο τέλος της μετάβασης. 

104
η 

μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη μείωση της κατακόρυφης γραμμικής 

ταχύτητας της μπάρας στη μετάβαση. 

105
η 

μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στην ποσοστιαία (%) μείωση της κατακόρυφης 

γραμμικής ταχύτητας της μπάρας κατά τη μετάβαση ως προς τη μέγιστη ταχύτητα. 

106
η 

μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στην κατακόρυφη γραμμική ταχύτητα της μπάρας 

στο τέλος του 2
ου

 τραβήγματος. 

107
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στην μέγιστη κατακόρυφη γραμμική ταχύτητα της 

μπάρας. 

108
η 

μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη χρονική στιγμή επίτευξη της μέγιστης 

κατακόρυφης γραμμικής ταχύτητας της μπάρας. 
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109
η 

μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη μέση συνισταμένη επιτάχυνση της μπάρας 

στο 1
ο
 τράβηγμα. 

110
η 

μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη μέση συνισταμένη επιτάχυνση της μπάρας 

στη μετάβαση. 

111
η 

μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στην μέση συνισταμένη επιτάχυνση της μπάρας 

στο 2
ο
 τράβηγμα. 

112
η 

μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη μέση συνισταμένη επιτάχυνση της μπάρας 

στην κάθοδο. 

113
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στην ελάχιστη αρνητική προσθιοπίσθια 

επιτάχυνση της μπάρας (προς αθλητή). 

114
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στην μέγιστη θετική προσθιοπίσθια επιτάχυνση 

της  μπάρας (μακριά από αθλητή). 

115
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη γωνία μεταξύ του διανύσματος της 

συνισταμένης επιτάχυνσης της μπάρας και του κατακόρυφου άξονα κατά την έναρξη 

του 1
ου

 τραβήγματος. 

116
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη γωνία μεταξύ του διανύσματος της 

συνισταμένης επιτάχυνσης της μπάρας και του κατακόρυφου άξονα κατά την έναρξη 

της μετάβασης. 

117
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη γωνία μεταξύ του διανύσματος της 

συνισταμένης επιτάχυνσης της μπάρας και του κατακόρυφου άξονα κατά την έναρξη 

του 2
ου

 τραβήγματος. 
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118
η 

μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη γωνία μεταξύ του διανύσματος της 

συνισταμένης επιτάχυνσης της μπάρας και του κατακόρυφου άξονα κατά την 

επίτευξη του μέγιστου ύψους της μπάρας. 

119
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη γωνία μεταξύ του διανύσματος της 

συνισταμένης επιτάχυνσης της μπάρας και του κατακόρυφου άξονα κατά την έναρξη 

της καθόδου. 

120
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη μέση γωνία μεταξύ του διανύσματος της 

συνισταμένης επιτάχυνσης της μπάρας και του κατακόρυφου άξονα στο 1
ο
 τράβηγμα. 

121
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη μέση γωνία στη γωνία μεταξύ του 

διανύσματος της συνισταμένης επιτάχυνσης της μπάρας και του κατακόρυφου άξονα  

στη μετάβαση. 

122
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη μέση γωνία μεταξύ του διανύσματος της 

συνισταμένης επιτάχυνσης της μπάρας και του κατακόρυφου άξονα στο 2
ο
 τράβηγμα. 

123
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη μέση γωνία μεταξύ του διανύσματος της 

συνισταμένης επιτάχυνσης της μπάρας και του κατακόρυφου άξονα κατά την κάθοδο. 

124
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στο έργο για την ανύψωση της μπάρας στο 1
ο
 

τράβηγμα. 

125
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στο έργο για την ανύψωση της μπάρας στο 2
ο
 

τράβηγμα. 

126
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στην ισχύ για την ανύψωση της μπάρας στο 1
ο
 

τράβηγμα. 
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127
η
 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στην ισχύ για την ανύψωση της μπάρας στο 2
ο
 

τράβηγμα. 

 

Λειτουργικοί Ορισμοί 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται βασικοί λειτουργικοί ορισμοί, που 

χρησιμοποιούνται στην παρούσα μελέτη. Συγκεκριμένα:  

Ολυμπιακή άρση βαρών: Σύμφωνα με μελέτες που έχουν διεξαχθεί, ήδη από 

την Αρχαία Ελλάδα οι αθλητές συναγωνίζονταν στην ανύψωση βαρών, ενώ είναι 

πιθανό να χρησίμευε σαν αγώνισμα προπόνησης των αθλητών του πεντάθλου ή του 

παγκρατίου. Η Ολυμπιακή άρση βαρών ορίζεται ως  η άρση βαρών με την τεχνική 

του αρασέ και του επολέ ζετέ, η οποία γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς της 

Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών και περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα των 

Ολυμπιακών Αγώνων (Αυγερινός, 1989; Σαρογλάκης & Ζαρζαβατσίδης, 2004). 

1RM: Θεωρείται το φορτίο που ο αθλητής μπορεί και ολοκληρώνει μόνο μία 

μέγιστη έγκυρη επανάληψη (Κανονισμοί Άρσης Βαρών από την IWF, 2010). 

Αρασέ: Ορίζεται ως  η τεχνική σύμφωνα με την οποία η μπάρα ανυψώνεται 

με τα δύο χέρια, σε μία κίνηση και χωρίς να υπάρχει κανένα στιγμιαίο σταμάτημα, 

από το επίπεδο εκκίνησης του πλατό έως και επάνω από το κεφάλι με τα χέρια στην 

ανάταση και τεντωμένους τους αγκώνες (Vorobyev, 1978).  

Αριθμός προσπαθειών: Με βάση τους κανονισμούς, στους αγώνες της άρσης 

βαρών οι αθλητές επιδιώκουν να ανυψώσουν το μεγαλύτερο δυνατό βάρος στις 

κινήσεις του αρασέ και του επολέ ζετέ, έχοντας το δικαίωμα τριών προσπαθειών στο 

αρασέ και τριών προσπαθειών στο επολέ ζετέ (Σαρογλάκης και Ζαρζαβατσίδης, 

2004). 

Άκυρη άρση: Μια ανύψωση θεωρείται άκυρη, αν: 

 Ο αθλητής δε μπορέσει να σταθεί όρθιος, με τα πόδια, το σώμα και την 

μπάρα σε κατακόρυφη στάση. 

 Κατεβάσει την μπάρα πριν δώσει σήμα ο διαιτητής. 

 Ακουμπήσει στο έδαφος με οποιοδήποτε σημείο του σώματος εκτός από 

τα πέλματα. 
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 Δεν τεντώσει τα χέρια του ταυτόχρονα, καθώς ολοκληρώνει την 

προσπάθεια. 

 Στο αρασέ, αν ακουμπήσει την μπάρα στους ώμους και την ωθήσει ψηλά 

με τη βοήθειά τους. 

 Στο αρασέ, αν σταματήσει για λίγο την ανύψωση. 

Αν ένας αθλητής δεν καταφέρει να ανυψώσει έγκυρα το βάρος σε μία από τις 

προσπάθειες του, έχει τη δυνατότητα να επιχειρήσει και πάλι στο ίδιο βάρος ή να 

ζητήσει μεγαλύτερο βάρος για την επόμενή του προσπάθεια. 

Νικητής: Θεωρείται ο αθλητής που θα σηκώσει το περισσότερο βάρος 

αθροιστικά και στις δύο κινήσεις. Στα παγκόσμια πρωταθλήματα, αντίθετα με τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες, απονέμονται τρία μετάλλια, ένα για το καλύτερο ζετέ, ένα για 

το καλύτερο αρασέ και ένα για το σύνολο. Αν δύο αθλητές έχουν το ίδιο σύνολο στα 

βάρη που έχουν σηκώσει, νικά ο αθλητής με το χαμηλότερο σωματικό βάρος.  

Κατηγορίες σωματικού βάρους: Στο σημερινό πρόγραμμα υπάρχουν οχτώ 

κατηγορίες βάρους ανδρών. Κάθε κατηγορία επιτρέπει συμμετοχή αθλητή που ζυγίζει 

περισσότερο από την προηγούμενη κατηγορία, έως τα κιλά της εκάστοτε 

κατηγορία.Οι κατηγορίες σωματικού βάρους για τους άντρες είναι οι εξής: 56, 62, 69, 

77, 85, 94, 105, +105 κιλά. που αρχίζουν από τα 56 κιλά και φτάνουν σε αθλητές με 

βάρος πάνω από 105 κιλά, και επτά κατηγορίες βάρους για τις γυναίκες που αρχίζουν 

από τα 48 κιλά και φτάνουν πάνω από τα 75 κιλά. 

Διαιτησία-Κριτές: Τον αγώνα εποπτεύουν τρεις διαιτητές, ένας γραμματέας, 

ένας γιατρός, ένας τεχνικός ελεγκτής και μία επιτροπή που ελέγχει τις αποφάσεις των 

κριτών. Ο κάθε αθλητής επιχειρεί τρεις προσπάθειες στην κίνηση του αρασέ και τρεις 

στο επολέ ζετέ. Οι τρεις διαιτητές αξιολογούν αν η ανύψωση είναι έγκυρη και 

ανάβουν άσπρο φως στον ειδικό πίνακα των κριτών ή κόκκινο αν είναι άκυρη. Μία 

προσπάθεια για να είναι έγκυρη θα πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο άσπρα φώτα 

(Ηλεκτρονικό Περιοδικό Ελληνικής Ομοσπονδίας άρσης Βαρών, 2012; Κανονισμοί 

Άρσης Βαρών από την IWF, 2010; Σαρογλάκης & Ζαρζαβατσίδης, 2004). 

 

Οριοθετήσεις 

 Η μελέτη των μέγιστων και των υπομέγιστων άρσεων αρασέ βασίστηκε σε 

άρσεις ανδρών αρσιβαριστών υψηλού επιπέδου και κατά συνέπεια τα αποτελέσματα 
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της έρευνας θα πρέπει να γενικευτούν με επιφύλαξη σε άλλες ομάδες αθλητών άρσης 

βαρών, όπως για παράδειγμα σε έφηβους αρσιβαρίστες ή γυναίκες αρσιβαρίστριες. 

 Περιορισμοί της έρευνας 

 Οι αθλητές δεν ανήκαν στην ίδια κατηγορία σωματικού βάρους. Αυτό είχε 

ως συνέπεια να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στα σωματομετρικά 

χαρακτηριστικά τους, καθώς και στο βάρος ανύψωσης. 

 Δεν υπήρξε τοποθέτηση ανακλαστήρων κατά την καταγραφή των άρσεων, 

λόγω του όλες οι άρσεις καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια αγώνων. Αυτό 

είχε ως αποτέλεσμα κατά την ψηφιοποίηση να είναι πιο δύσκολος και 

ενδεχομένως λιγότερο ακριβής ο εντοπισμός των επιλεγμένων σημείων 

πάνω στο σώμα των αθλητών. 



21 
 

 
 

ΙΙ. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

Το αρασέ και οι ολυμπιακές άρσεις γενικότερα, καθώς και οι παραλλαγές 

τους, όπως το βαθύ κάθισμα και οι ταχυδυναμικές εκτελέσεις των ολυμπιακών 

άρσεων (όρθιο αρασέ, όρθιο επολέ), έχουν εξεταστεί από πολλές διαφορετικές 

πλευρές και έχουν παρουσιαστεί ερευνητικά δεδομένα, που αφορούν τα ενεργειακά, 

τα δυναμικά και τα ηλεκτρομυογραφικά χαρακτηριστικά των άρσεων. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάλυση των κινηματικών χαρακτηριστικών των άρσεων, 

η οποία μπορεί να δώσει χρήσιμες πληροφορίες στους προπονητές και τους αθλητές, 

αν και σε όλους τους αρσιβαρίστες, ανεξάρτητα από την κατηγορία σωματικού 

βάρους, στην κίνηση του αρασέ παρατηρείται το ίδιο κοινό πρότυπο (Gourgoulis et 

al., 2000 ). 

 

Κινηματική ανάλυση της τεχνικής του αρασέ 

Η άρση βαρών αποτελεί ένα από τα πλέον τεχνικά αγωνίσματα. Οι 

ολυμπιακές άρσεις (αρασέ και επολέ ζετέ) αποτελούν ιδανικό μέσο προπόνησης σε 

πολλά αθλήματα, κυρίως σε αθλήματα ισχύος και σε αθλήματα που εμβιομηχανικά 

έχουν κοινά χαρακτηριστικά με την άρση βαρών (Judge, Wang, Craig, & Bellar, 

2012; Kipp, Harris, & Sabick, 2011).  

Όπως σε κάθε αθλητή, έτσι και στον αρσιβαρίστα, πρωταρχικός στόχος είναι 

η μεγιστοποίηση της επίδοσης στον αγώνα (Christ, Owen, & Hudson, 1996). Σε 

σχέση με παραδοσιακές μεθόδους και μέσα προπόνησης, οι ολυμπιακές άρσεις 

επιφέρουν μεγαλύτερες βελτιώσεις στα άλματα και στα σπριντ, βελτιστοποιώντας τη 

μέγιστη μυϊκή ισχύ και την εκρηκτική ικανότητα των αθλητών, ενώ αποτελούν 

ιδανική προπόνηση ισχύος σε αθλητές υψηλού επιπέδου, 
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βελτιώνοντας την ισχύ ολόκληρου του σώματος με αποτελεσματικότερο τρόπο 

συγκριτικά με οποιαδήποτε άλλη άσκηση (Brandon, Howatson, & Hunter, 2011; 

Faigenbaum, McFarland, Herman, & Naclerio, 2012; Judge et al., 2012; Kipp et al., 

2011). 

Το αρασέ, αποτελεί μια άρση που απαιτεί υψηλή τεχνική εκτέλεση και 

σταθερότητα. Ο αθλητής, αφού σηκώσει τη μπάρα πάνω από το κεφάλι του χωρίς 

παύση, ολοκληρώνει την κίνηση έχοντας πλήρη έκταση και έχοντας υπό έλεγχο τη 

μπάρα με το φορτίο. Για την βαθύτερη κατανόηση της αγωνιστικής κίνησης του 

αρασέ και ιδιαίτερα του πρώτου τμήματός της, μέχρι την άρση και σταθεροποίηση 

της μπάρας πάνω από το κεφάλι κατά το βαθύ κάθισμα, απαιτείται εμβιομηχανική 

ανάλυση της κίνησης. Για τη λεπτομερή ανάλυση της τεχνικής του αρασέ, και 

ιδιαίτερα αυτής της πρώτης φάσης που αποτελεί το σημαντικότερο και 

καθοριστικότερο τμήμα της συνολικής κίνησης, η κίνηση διαχωρίζεται σε πέντε 

φάσεις, βάσει της γωνίας του γόνατος και του ύψους της μπάρας, ως ακολούθως: 

α) Πρώτο τράβηγμα: από την έναρξη της άρσης της μπάρας έως τη χρονική 

στιγμή επίτευξης της πρώτης μέγιστης γωνίας στην άρθρωση του γόνατος. 

β) Μετάβαση από το πρώτο στο δεύτερο τράβηγμα: από τη χρονική στιγμή 

επίτευξης της πρώτης μέγιστης γωνίας στην άρθρωση του γόνατος έως τη χρονική 

στιγμή επίτευξης μιας ελάχιστης γωνίας στο γόνατο. 

γ) Δεύτερο τράβηγμα: από τη στιγμή επίτευξης της ελάχιστης γωνίας του 

γόνατος έως τη μέγιστη έκταση του γόνατος. 

δ) Κάθοδος κάτω από τη μπάρα: από την πλήρη έκταση του γόνατος έως την 

επίτευξη του μέγιστου ύψους της μπάρας. 

ε) Σταθεροποίηση στο κάθισμα: από την επίτευξη του μέγιστου ύψους της 

μπάρας μέχρι τη σταθεροποίηση της μπάρας στο βαθύ κάθισμα. 
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Μετατόπιση της μπάρας 

Σύμφωνα με τους Brandon και συν., (2011) και τους Christ και συν., (1996), 

η μπάρα και ο αθλητής λειτουργούν ως ένα σύστημα. Από την έναρξη της άρσης 

μέχρι το τέλος της μετάβασης, η μπάρα κατευθύνεται προς τον αθλητή (Αραμπατζή, 

2003; Γούργουλης, Αγγελούσης, Μαυρομάτης, & Γκάρας, 2000). Στο τέλος της 

μετάβασης, που και είναι στο πλησιέστερο σημείο του κέντρου ισορροπίας του 

αθλητή, παρέχεται η δυνατότητα μέγιστης εφαρμογής δύναμης για την 

πραγματοποίηση της άρσης από τους εκτείνοντες μύες του ισχίου, των γονάτων και 

της ποδοκνημικής. Από την έναρξη του 2
ου

 τραβήγματος, η μπάρα ανυψώνεται 

διαγράφοντας μια καμπύλη τροχιά μακριά από τον αθλητή, ενώ στη διάρκεια της 

καθόδου κάτω από τη μπάρα συνεχίζει την ανοδική της πορεία με κατεύθυνση προς 

τον αθλητή, μέχρι την επίτευξη του μέγιστου ύψους της. Στη συνέχεια, στη φάση της 

σταθεροποίησης, το ύψος της μπάρας μειώνεται (Bartonietz, 1996). Το εύρος 

μετατόπισης της μπάρας προς τον αθλητή κυμαίνεται μεταξύ 2.67 και 10.3 εκ, με 

μέσο όρο τα 6.20 εκ.  

Οι Baumann και συν. (1988) επισημαίνουν ότι στο αρασέ, το μέγιστο ύψος 

που φτάνει η μπάρα ανέρχεται στο 70.65% του σωματικού ύψους, με διακύμανση 

1.6%, και εξαρτάται από τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά. Επιπλέον σύμφωνα με 

τους Gourgoulis και συν. (2000), η μείωση του ύψους της μπάρας κατά το κάθισμα 

του αθλητή κάτω από τη μπάρα ανέρχεται στο 11.25% του μέγιστου ύψους της. 

Οι Sato, Fleschler, και Sands (2009) και οι Judge και συν. (2012) αναφέρουν 

διαφορετικές πορείες της μπάρας μεταξύ αθλητών υψηλού επιπέδου. Οι Lelikov, 

Levshunov και Florov (1984), όπως και οι Baumann και συν. (1988), συμφωνούν 

στα ευρήματα ότι οι προσθιοπίσθιες μετακινήσεις της μπάρας είναι μικρότερες στους 

υψηλού επιπέδου αθλητές, σε σχέση με αυτές των αθλητών χαμηλότερου επιπέδου, 

όπως επίσης είναι μικρότερες στους αρσιβαρίστες χαμηλών κατηγοριών σωματικού 

βάρους, σε σχέση με τους αρσιβαρίστες βαρύτερων κατηγοριών σωματικού βάρους.  

Σχετικά με τις έγκυρες και άκυρες προσπάθειες άρσης, οι Gourgoulis και συν. 

(2009), δεν εντόπισαν καμία στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ τους, αναφορικά 

με τις μετατοπίσεις της μπάρας. Ωστόσο, έχουν εντοπιστεί διαφορετικές πορείες της 

μπάρας μεταξύ αθλητών από διαφορετικές χώρες. Για παράδειγμα, οι αθλητές των 
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ΗΠΑ είναι πιο πιθανό να κινήσουν τη μπάρα με κατεύθυνση προς τα εμπρός, ενώ οι 

αθλητές της Ασίας τραβούν τη μπάρα προς τα πίσω, με άλμα από την αρχική τους 

θέση. Διαφορές έχουν παρατηρηθεί επίσης και μεταξύ άρσεων με διαφορετικό 

φορτίο, όπου σε άρσεις με μεγαλύτερο φορτίο επιτυγχάνεται μικρότερη έκταση στο 

πρώτο τράβηγμα, μεγαλύτερη έκταση στο δεύτερο τράβηγμα και πετυχαίνετε πιο 

νωρίς η μετάβαση (Gourgoulis et al. 2009; Kipp et al., 2012). 

Για να επιτευχθεί μια αποτελεσματική άρση και να αποφευχθεί απώλεια 

ενέργειας για την οριζόντια μετατόπιση της μπάρας, η πορεία της μπάρας δεν θα 

πρέπει να έχει μεγάλες μετατοπίσεις μακριά από τον αθλητή κατά τη διάρκεια της 

άρσης (Baumann, Gross, Quade, Galbierz, & Schwirtz, 1988; Brandon et al., 2011; 

Christ et al., 1996; Gourgoulis et al., 2009, Sato et al., 2009). Παρόλο που οι αθλητές 

μπορεί και να παρουσιάζουν ελαφρώς διαφορετικά κινητικά αποτελέσματα, οι 

κινήσεις της μπάρας και των αρθρώσεων του ισχίου, του γόνατος και της 

ποδοκνημικής, παρουσιάζουν μια συγχρονισμένη κίνηση σε όλο το εύρος της άρσης 

(Brandon et al., 2011; Judge et al., 2012). 

 

Ταχύτητα και επιτάχυνση της μπάρας 

Η αποτελεσματική άρση της μπάρας χαρακτηρίζεται από συνεχή αύξηση της 

κατακόρυφης γραμμικής της ταχύτητας και από το μεγάλο μηχανικό αποτέλεσμα στο 

δεύτερο τράβηγμα (Bartonietz, 1996). Για να επιτευχθούν αυτά τα χαρακτηριστικά, 

επιβάλλεται καλή συνεργασία αγωνιστών και ανταγωνιστών μυών σε ολόκληρο το 

σώμα και εφαρμογή μέγιστης ισχύος κατά τη διάρκεια της άρσης. Στο αρασέ, η 

μικρότερη διακύμανση στο εύρος των γωνιών, υποδηλώνει ότι για να επιτευχθεί η 

επίδοση απαιτείται ένα γρήγορο και δυνατό μυϊκό σύστημα, έτοιμο να μετακινήσει 

μεγάλο φορτίο σε σύντομο χρονικό διάστημα, προσδίδοντας επιτάχυνση στην μπάρα 

(Αραμπατζή, 2003). Ο ρυθμός της μεταβολής της ταχύτητας της μπάρας, δηλαδή η 

επιτάχυνση της μπάρας, είναι ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος για μια 

αποτελεσματική άρση (Chiu, Wang, & Cheng, 2010; Gourgoulis et al. 2004; Sato et 

al., 2009). 
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Η κατακόρυφη ταχύτητα της μπάρας στο 1
ο
 τράβηγμα αυξάνεται συνεχώς, 

ενώ μεγιστοποιείται στο 2
ο
 τράβηγμα. Οι μέγιστες τιμές της γραμμικής ταχύτητας 

της μπάρας επιτυγχάνονται τη στιγμή της μέγιστης έκτασης των αρθρώσεων του 

ισχίου, του γόνατος και της ποδοκνημικής (Γούργουλης και συν., 2000). Κατά την 

έναρξη της άρσης, η μπάρα θα πρέπει να ανεβαίνει με σταθερά αυξανόμενη ταχύτητα 

και στο τέλος του 1
ου

 τραβήγματος θα πρέπει να φτάνει το 70-75% της μέγιστης 

τιμής της, η οποία επιτυγχάνεται κοντά στη λήξη του 2
ου

 τραβήγματος, ενώ στη φάση 

της μετάβασης είναι σημαντικό να μην παρατηρείται μείωση της ταχύτητάς της 

(Baumann, et al., 1988; Bartonietz, 1996; Gourgoulis et al., 2000). 

Η ταχύτητα και η επιτάχυνση της μπάρας έχουν άμεση σχέση με τη χρονική 

διάρκεια της άρσης, η οποία καθορίζεται από δύο βασικούς παράγοντες. Ο πρώτος 

είναι ο ρυθμός ανάπτυξης της κατακόρυφης δύναμης, ο οποίος είναι απότομος και 

εκρηκτικός και ο δεύτερος παράγοντας είναι η διατήρηση των μέγιστων τιμών 

δύναμης. Το πόσο υψηλά θα παραμείνουν αυτά τα ποσοστά στις ολυμπιακές άρσεις 

(όπως και σε παρεμφερείς ασκήσεις), εξαρτάται από το εκάστοτε φορτίο και το 

ποσοστό των επαναλήψεων που πραγματοποιούνται σε κάθε σετ άσκησης στη 

διάρκεια της προπόνησης (Smilios, Hakkinen, & Tokmakidis, 2010), αναδεικνύοντας 

το γεγονός ότι το φορτίο της άρσης παίζει σημαντικό ρόλο στην ταχύτητα και την 

επιτάχυνση της μπάρας. 

 

Κίνηση των κάτω άκρων 

Η εμβιομηχανική ανάλυση του αρασέ παρέχει σημαντικά στοιχεία στην 

επιστημονική κοινότητα και κατ’ επέκταση στους προπονητές και τους ίδιους τους 

αθλητές. Τα κάτω άκρα και ο τρόπος κίνησης των αρθρώσεών τους, διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο στις ολυμπιακές άρσεις (Kipp, Redden, Sabick, & Harris, 2012a; 

2012b; 2011; 2010; Yeow, Lee, & Goh, 2009). Η μέγιστη απόδοση κατά την 

εκτέλεση των ολυμπιακών άρσεων προϋποθέτει ένα υψηλό επίπεδο 

δραστηριοποίησης των εκτεινόντων μυών των κάτω άκρων και έτσι η 

αναπτυσσόμενη ισχύς στις αρθρώσεις αποτελεί τον σημαντικότερο περιοριστικό 

παράγοντα της επίδοσης (Kanehisa & Fukunaga, 1999). 
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Στη διάρκεια του δεύτερου τραβήγματος, η μέγιστη ταχύτητα έκτασης των 

γονάτων είναι μεγαλύτερη από τη μέγιστη γωνιακή τους ταχύτητα στη διάρκεια του 

πρώτου τραβήγματος, ενώ η μέγιστη γωνιακή ταχύτητα έκτασης του ισχίου στο 

δεύτερο τράβηγμα είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη ταχύτητα έκτασης των 

γονάτων, συμβάλλοντας στην εκτέλεση ενός εκρηκτικού δεύτερου τραβήγματος και 

προσδίδοντας μια επιπλέον επιτάχυνση στη μπάρα (Baumann, Gross, Quade, 

Galbierz & Shwirtz, 1988). Η φάση της μετάβασης από το πρώτο στο δεύτερο 

τράβηγμα θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη και για να είναι αποτελεσματική θα πρέπει να 

εκτελείται γρήγορα, με μικρό λύγισμα των γονάτων (Bartonietz, 1996). 

Οι Kipp και συν. (2011) έχουν παρουσιάσει αρκετά αποτελέσματα που 

αφορούν τις αρθρώσεις και τις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια των άρσεων. 

Πιο συγκεκριμένα αναφέρουν ότι οι αρθρώσεις του ισχίου και των γονάτων 

εκτείνονται γρηγορότερα από την ποδοκνημική άρθρωση, ανεξαρτήτως φορτίου, ενώ 

παρουσιάζουν και μεγαλύτερες επιταχύνσεις. Επιπλέον, οι αρθρώσεις του ισχίου και 

της ποδοκνημικής παράγουν υψηλότερες ροπές σε σύγκριση με την άρθρωση του 

γόνατος. Οι Yeow και συν. (2009) και οι Kipp και συν. (2011) αναφέρουν ότι η 

άρθρωση του ισχίου παρουσιάζει μεγαλύτερο έργο σε σχέση με τις αρθρώσεις του 

γόνατος και της ποδοκνημικής. Επίσης, στη φάση της καθόδου, το ισχίο και τα 

γόνατα παρουσιάζουν μεγαλύτερο έργο σε σχέση με την ποδοκνημική άρθρωση, ενώ 

η άρθρωση του ισχίου παρουσιάζει μεγαλύτερη διάχυση ενέργειας σε σχέση με τις 

υπόλοιπες αρθρώσεις. 

Όσον αφορά στις φάσεις που διαχωρίζεται η κίνηση του αρασέ, για να 

επιτευχθεί μια άρτιας τεχνικής εκτέλεσης άρση, το πρώτο τράβηγμα είναι πολύ 

σημαντικό για την συνέχεια της άρσης (Gourgoulis et al., 2000). Επίσης στο πρώτο 

τράβηγμα απαιτείται μια σταθερή γωνία κορμού σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο 

(Kipp et al., 2012). Οι γωνιακές μετατοπίσεις στο γόνατο, στο ισχίο και στην 

ποδοκνημική στη διάρκεια των τριών πρώτων φάσεων στο αρασέ ακολουθούν 

παρόμοια πορεία σε όλους τους αθλητές. Η ακριβής περιγραφή τους, οδηγεί στη 

γνώση της λειτουργίας του μυοσκελετικού συστήματος κατά την εκτέλεση των 

κινήσεων. Το γόνατο εκτείνεται πρώτα μέγιστα στο πρώτο τράβηγμα και ακολουθεί 

μείωση στη φάση της μετάβασης. Στο πρώτο τράβηγμα τα γόνατα ωθούνται προς την 

μπάρα και προετοιμάζουν τον αθλητή για το δεύτερο τράβηγμα. Η πιο μικρή γωνία 
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στο γόνατο συμβαίνει λίγο πριν αρχίσει το δεύτερο τράβηγμα, στο τέλος του οποίου 

όλες οι αρθρώσεις φτάνουν σε πλήρη έκταση με τρόπο εκρηκτικό και γρήγορο. Το 

ισχίο είναι η πρώτη άρθρωση που φτάνει τη μέγιστη γωνιακή ταχύτητα στο δεύτερο 

τράβηγμα και ακολουθεί το γόνατο, με τελευταία την ποδοκνημική (Αραμπατζή, 

2003; Γούργουλης και συν. 2000). 

Αξίζει να τονιστεί, ότι η κλήση του κορμού προς τα εμπρός με τους ώμους 

μπροστά από τη μπάρα, στο τέλος του 1
ου

 τραβήγματος και η επακόλουθη έκτασή 

του προς τα πίσω, στο τέλος του 2
ου

 τραβήγματος, παρατείνουν το χρόνο δράσης των 

εκτεινόντων μυών του ισχίου πάνω στη μπάρα, με κατάληξη την επίτευξη της 

μεγαλύτερης δυνατής ταχύτητας ανύψωσής της (Martyanov, Popov, & Roman, 

1988). 

Οι Gourgoulis και συν. (2000), επισημαίνουν ότι η χρονική στιγμή κατά την 

οποία επιτυγχάνεται η μέγιστη γωνιακή ταχύτητα κάθε άρθρωσης, πραγματοποιείται 

λίγο πριν την τελική θέση έκτασης τους στο 2
ο
 τράβηγμα και πριν από την απώλεια 

επαφής των πελμάτων με το πλατό κατά την έναρξη της φάσης της καθόδου κάτω 

από τη μπάρα. Σε κάθε περίπτωση η οποιαδήποτε διαφορά παρουσιάζεται στις 

γωνιακές ταχύτητες των αρθρώσεων μεταξύ άρσεων με διαφορετικό φορτίο, κατ’ 

αρχήν φαίνεται να είναι αναμενόμενη και ερμηνεύσιμη, καθώς στις μέγιστες άρσεις 

το φορτίο είναι μεγαλύτερο και έτσι φαίνεται να είναι λογικό να προκαλεί τις 

οποιεσδήποτε «καθυστερήσεις» σε σύγκριση με τις υπομέγιστες άρσεις. 

 

Επιμέρους φάσεις της άρσης και ενεργειακά χαρακτηριστικά 

Κατά τη διάρκεια των ολυμπιακών άρσεων, χαρακτηριστικό του προτύπου 

κίνησης των μελών είναι η δυνατότητα του μυοτενόντιου συστήματος να αποθηκεύει 

ελαστική ενέργεια στους εκτείνοντες μύες του γόνατος, στη διάρκεια της φάσης της 

μετάβασης κατά τη γωνιακή μετατόπιση του γόνατος (έκταση – κάμψη – έκταση), 

και να την απελευθερώνει άμεσα και χωρίς απώλειες στη συνέχεια, στη φάση του 

δεύτερου τραβήγματος. Ταυτόχρονα, η υψηλή ταχύτητα της κίνησης βοηθάει στην 

ανάπτυξη του διατατικού αντανακλαστικού κατά την έκκεντρη συστολή, στη 

διάρκεια της φάσης της μετάβασης, όπου διευκολύνεται η ακολουθούμενη 
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σύγκεντρη φάση του δεύτερου τραβήγματος και αναπτύσσεται εκρηκτική ισχύς από 

πλευράς των μυών (Enoka, 1979; Isaka et al., 1996; Garhammer, 1989). 

Η διάρκεια των πέντε φάσεων του αρασέ, είναι περίπου 1 sec και έτσι 

ευνοείται η ανάπτυξη μέγιστης μηχανικής ισχύος. Η αποτελεσματικότερη μηχανική 

απόδοση αποδίδεται από τον συνδυασμό του γρήγορου ρυθμού ανάπτυξης της 

μέγιστης δύναμης και την ανάπτυξης ελαστικής ενέργειας, ιδιαίτερα κατά τη 

διάρκεια του δεύτερου τραβήγματος (Isaka, Okada, & Funato, 1996). Στη διάρκεια 

της άρσης πρέπει να μεταφέρεται η μηχανική ενέργεια από τον αθλητή στη μπάρα με 

τον πιο αποτελεσματικό τρόπο (Garhammer, 1993). Σχετικά με τις επιμέρους φάσεις 

και την τεχνική εκτέλεση της άρσης αρασέ, οι Atanassov και Zankov (1984), 

υποστηρίζουν ότι εάν δεν παρατηρηθεί κανένα λάθος στην τεχνική εκτέλεσης του 1
ου

 

τραβήγματος και της μετάβασης, δεν είναι δυνατόν να παρατηρηθεί κάποιο λάθος 

στην τεχνική εκτέλεσης του 2
ου

 τραβήγματος, εκεί όπου επιχειρείται να δοθεί η 

τελική επιτάχυνση της μπάρας, κάτι που αναδεικνύει τη σημαντικότητα του 1
ου

 

τραβήγματος. 

Στο πρώτο τράβηγμα, το παραγόμενο μηχανικό έργο της μπάρας είναι 

μεγαλύτερο από το αντίστοιχο μηχανικό έργο στη διάρκεια του δεύτερου 

τραβήγματος. Αντίθετα η παραγόμενη μηχανική ισχύς είναι σημαντικά μεγαλύτερη 

στο δεύτερο τράβηγμα, σε σύγκριση με το πρώτο, εξαιτίας της μικρότερης χρονικής 

διάρκειας του δεύτερου τραβήγματος. Το πρώτο τράβηγμα που είναι σχετικά αργό, 

εξαρτάται πιο πολύ από τη μέγιστη δύναμη, ενώ στο δεύτερο τράβηγμα, το οποίο 

είναι χρονικά πιο γρήγορο, εξαρτάται από την ικανότητα ανάπτυξης μεγάλης ισχύος 

(Garhammer, 1991; Gourgoulis et al., 2000). 

Σύμφωνα με τους Gourgoulis και συν. (2000), το έργο που αναπτύσσουν 

αρσιβαρίστες υψηλού επιπέδου στο πρώτο τράβηγμα ανέρχεται σε 612 J, ενώ στο 

δεύτερο τράβηγμα είναι 413 J. Ταυτόχρονα η ισχύς στο πρώτο τράβηγμα είναι 1302 

W, ενώ στο δεύτερο τράβηγμα οι μέγιστες τιμές της ανέρχονται σε 2577 W. Επίσης ο 

Isaka (1996), αναφέρει ότι σε ορισμένες κατηγορίες η ισχύς φτάνει ακόμη και τα 

4000 W. Η υψηλή μηχανική απόδοση του κορμού και των άνω άκρων κατά τη 

διάρκεια του τραβήγματος της μπάρας έδειξε ότι στην άρση, το πάνω μέρος 

συμμετέχει μόνο κατά το 1/5 λιγότερο από τα κάτω άκρα και αυτό είναι αποτέλεσμα 

της καλής μεταφοράς ενέργειας ανάμεσα στα μέλη (Bartonietz, 1996). 
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Τα χέρια, σε συνδυασμό με τις κινήσεις των κάτω άκρων, επωμίζονται το 

σπουδαίο ρόλο μεταφοράς της ενέργειας στη μπάρα (Αραμπατζή, 2003). Στο 1
ο
 

τράβηγμα, το οποίο επηρεάζεται κυρίως από το στοιχείο της μέγιστης δύναμης, η 

δυναμική ενέργεια της μπάρας και οι αλλαγές στην κινητική είναι μεγαλύτερες. Έτσι 

οι αθλητές μπορούν και πρέπει να αναπτύξουν μεγαλύτερο έργο, ούτως ώστε να 

ξεπεράσουν την αδράνεια της μπάρας. Στη συνέχεια, στο 2
ο
 τράβηγμα το οποίο 

ορίζεται κυρίως από τη μηχανική ισχύ, οι αθλητές πρέπει να παράγουν έργο 

γρηγορότερα εξαιτίας της μικρότερης χρονικής διάρκειας της φάσης (Garhammer, 

1991). 

Σχετικά με τις αρθρώσεις των κάτω άκρων, οι Kipp και συν. (2011) 

αναφέρουν ότι η ροπή της άρθρωσης, ο ρυθμός ανάπτυξης της ροπής και η ισχύς για 

την ποδοκνημική άρθρωση παρουσιάζουν μέγιστες τιμές στο 85% της μίας μέγιστης 

επανάληψης (1RM), για την άρθρωση του γονάτου στο 75% της 1RM, ενώ για την 

άρθρωση του ισχίου οι μέγιστες τιμές αφορούν φορτία μεγαλύτερα του 75% της 

1RM. Παρόλα αυτά, η ροπή, ο ρυθμός ανάπτυξης της ροπής και η ισχύς δεν 

διαφέρουν μεταξύ των αρθρώσεων, ενώ φαίνεται να εξαρτώνται από συνδυασμό 

επιδράσεων των αντίστοιχων αρθρώσεων και των εκάστοτε εξωτερικών φορτίων. 

Το φορτίο λοιπόν φαίνεται να επηρεάζει τα εμβιομηχανικά χαρακτηριστικά 

των αρθρώσεων των κάτω άκρων και τα απόλυτα  μεγέθη της παραγωγής ισχύος, 

ενώ φαίνεται να μην επηρεάζει τις ταχύτητες των αρθρώσεων. Με αυτό τον τρόπο τα 

εμβιομηχανικά χαρακτηριστικά σε σχέση με την ένταση του φορτίου σχετίζονται 

άμεσα με την απόδοση. Περαιτέρω γνώση για την κινητική των αρθρώσεων θα 

παρέχει σημαντικές πληροφορίες και κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού της 

προπόνησης (Kipp et al., 2011). 

Το φορτίο, σε σχέση με την κίνηση του ισχίου και του κορμού, επηρεάζει την 

απόδοση και τη σωστή τεχνική των άρσεων και συσχετίζεται με την ελεγχόμενη ισχύ 

της κίνησης του κορμού και με τη λειτουργία των εκτεινόντων μυών του γόνατος. Το 

φορτίο επηρεάζει επίσης τα μεγέθη της δύναμης αντίδρασης του εδάφους και της 

δύναμης που σχετίζεται με το σύστημα μπάρα-αθλητής (Kipp et al., 2011). 

Μια παράμετρος που εξετάζουν οι έρευνες είναι οι τυχόν διαφορές σε 

κινηματικά και ενεργειακά χαρακτηριστικά των ολυμπιακών άρσεων μεταξύ 
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αθλητών από διαφορετικές κατηγορίες επιπέδου, βάρους, φύλου ή ηλικίας. Οι Kipp 

και συν. (2011) αναφέρουν διαφορές στα ενεργειακά χαρακτηριστικά μεταξύ 

έμπειρων και αρχάριων αρσιβαριστών, ενώ οι Gourgoulis, Aggeloussis, Kalivas, 

Antoniou και Mavromatis (2004) και οι Kipp και συν. (2012) εντόπισαν διαφορές 

στα κινηματικά χαρακτηριστικά της μπάρας μεταξύ αθλητών από διαφορετικές 

ηλικιακές κατηγορίες  

Επίσης, οι έμπειροι αρσιβαρίστες παρουσιάζουν μεγαλύτερη 

δραστηριοποίηση των μυϊκών ινών ταχείας συστολής, καλύτερο χρόνο στην 

παραγωγή μέγιστης δύναμης και ρυθμό ανάπτυξης της δύναμης (Kipp et al., 2011). 

Επίσης, οι αθλητές υψηλού επιπέδου, σε σχέση με αθλητές χαμηλότερου επιπέδου, 

διαφέρουν στην ισομετρική καμπύλη της μέγιστης δύναμης, στο χρόνο και στη 

χρησιμοποίηση της ελαστικής ενέργειας, στο επίπεδο της μέγιστης δύναμης και στο 

ρυθμό ανάπτυξης της δύναμης (Hakkinen & Komi, 1985). Υπάρχουν λοιπόν πολλές 

παράμετροι που πρέπει να συσχετισθούν, έτσι ώστε να δοθούν οι κατάλληλες 

πληροφορίες για τη συγκεκριμένη κατηγορία αθλητή κάθε φορά. 

Συνοψίζοντας, τα χαρακτηριστικά και οι παράγοντες που προαναφέρθηκαν 

επηρεάζουν την αρτιότητα της τεχνικής εκτέλεσης του αρασέ, η οποία καθορίζει την 

αποτελεσματικότητα της αθλητικής απόδοσης (Gourgoulis et al., 2009). 

Λαμβάνοντας υπόψη όλους τους ανωτέρω παράγοντες, η αθλητική επίδοση έχει 

άμεση σχέση και με το ποσοστό της επιβάρυνσης της κάθε άρσης ξεχωριστά. 

Εφόσον έρευνες έχουν καταγράψει κάποιες διαφορές στα κινηματικά 

χαρακτηριστικά μεταξύ άρσεων αρασέ με διαφορετικό φορτίο, δημιουργούνται 

ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο αυτή η διαφορετικότητα μπορεί να επηρεάσει 

την μεγιστοποίηση της αθλητικής επίδοσης στον αγώνα και κατ’ επέκταση, πώς και 

πόσο η αθλητική επίδοση επηρεάζεται από το διαφορετικό ποσοστό επιβάρυνσης της 

κάθε άρσης ξεχωριστά (Schilling et al., 2002). 

Λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμό των τριών προσπαθειών που δικαιούται 

να πραγματοποιήσει ο αθλητής στον αγώνα, σε συνδυασμό με την εξαιρετικά μικρή 

χρονική διάρκεια της κάθε άρσης, κάθε επιπλέον πληροφορία που μπορεί να δοθεί 

στον προπονητή και στον αθλητή σχετικά με την αποτελεσματικότητα της άρσης, 

μπορεί να είναι καταλυτική για την τελική επίδοση του αθλητή στον αγώνα. 
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Κατά τον Akkus (2012), το φορτίο είναι ίσως η σημαντικότερη μεταβλητή 

που καθορίζει τα κινηματικά χαρακτηριστικά της άρσης. Δημιουργείται έτσι η 

αναγκαιότητα σύγκρισης άρσεων με διαφορετικής έντασης φορτίο (όπως μέγιστες 

και υπομέγιστες), ώστε να δοθούν επιπλέον πληροφορίες που αφορούν τις διαφορές 

στα κινηματικά χαρακτηριστικά, αλλά και στο πώς αυτές μπορούν να επηρεάσουν 

άμεσα ή έμμεσα την τελική επίδοση του αθλητή στον αγώνα. 
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ΙΙΙ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

Συμμετέχοντες της έρευνας 

Την έρευνας αποτέλεσαν οι μέγιστες και οι υπομέγιστες άρσεις 14 

αρσιβαριστών υψηλού επιπέδου από διαφορετικές εθνικότητες και από διαφορετικές 

κατηγορίες σωματικού βάρους, στα πλαίσια διεθνών αγώνων άρσης βαρών. Πιο 

αναλυτικά, οι αρσιβαρίστες διαγωνίστηκαν στις κατηγορίες των 62, 69, 77, 85, 94 και 

105 κιλών σωματικού βάρους. Τα φορτία της μπάρας για την κάθε μέγιστη και 

υπομέγιστη προσπάθεια του κάθε αθλητή παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 1. 

 

Πίνακας 1. Κατηγορία βάρους των εξεταζόμενων και φορτίο της μπάρας κατά την 

εκτέλεση των μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων. 

α/α 

αρσιβαρίστα 

Κατηγορία 

βάρους (kg) 

Φορτίο μπάρας 

υπομέγιστης άρσης (kg) 

Φορτίο μπάρας 

μέγιστης άρσης (kg) 

1 62 107,5 115 

2 62 120 130,5 

3 69 120 125 

4 69 132,5 137,5 

5 77 130 135 

6 77 140 147,5 

7 77 145 150 

8 85 147,5 152,5 

9 85 150 155 

10 85 160,5 165 

11 94 155 160 

12 94 150 155 

13 105 155 160 

14 105 155 160,5 
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Όργανα μέτρησης 

Η καταγραφή των άρσεων πραγματοποιήθηκε με δυο S-VHS κάμερες με 

συχνότητα λήψης 60 Hz. Οι δύο μηχανές λήψης τοποθετήθηκαν κατά τέτοιο τρόπο σε 

σχέση με τον αθλητή, ώστε η μεταξύ τους γωνία να είναι περίπου 90 μοίρες, 

επιτρέποντας έτσι την ταυτόχρονη καταγραφή της κίνησης από μπροστά και από 

πλάγια και στη συνέχεια την τρισδιάστατη ανάλυσή της. 

 

 

Διαδικασία συλλογής των δεδομένων  

Για τον προσδιορισμό των κινηματικών χαρακτηριστικών επιλεγμένων 

σημείων πάνω στο σώμα κάθε αθλητή, καθώς και στη μπάρα, πραγματοποιήθηκε 

χειροκίνητη ψηφιοποίηση μέσω του Ariel_Performance_Analysis_System (Ariel 

Dynamics). Τα σημεία που ψηφιοποιήθηκαν αντιστοιχούσαν στο δεξί άκρο πόδι, στο 

έξω σφυρό της ποδοκνημικής, στο γόνατο, στη μείζονα τροχαντήρα του μηριαίου 

οστού, στο ακρώμιο, στον αγκώνα, στον καρπό, καθώς και σε δύο σημεία πάνω στη 

μπάρα (εσωτερικά από τη λαβή του αθλητή). 

Για τη μετατροπή των δισδιάστατων συντεταγμένων εικόνας σε πραγματικές 

τρισδιάστατες συντεταγμένες, εφαρμόστηκε η μέθοδος του άμεσου γραμμικού 

μετασχηματισμού (Direct_Linear_Transformation - DLT). Για τη διαβάθμιση του 

χώρου διεξαγωγής της κίνησης χρησιμοποιήθηκε ένας κύβος διαβάθμισης, 

διαστάσεων 180 x 90 x 180 cm, για τον εγκάρσιο άξονα Χ,  τον προσθιοπίσθιο άξονα 

Ζ και τον κατακόρυφο άξονα Υ. Πάνω στον κύβο διαβάθμισης τοποθετήθηκαν 17 

σημεία ελέγχου και για την εξομάλυνση των συντεταγμένων θέσης των επιλεγμένων 

σημείων του σώματος και της μπάρας χρησιμοποιήθηκε ψηφιακό κατωδιαβατό 

φίλτρο με συχνότητα κοπής 4 Hz. 

Το αρασέ μελετήθηκε από τη στιγμή έναρξης της άρσης της μπάρας, που 

χρησιμοποιήθηκε επίσης για το συγχρονισμό των δύο μηχανών λήψης, έως τη στιγμή 

που ο αθλητής σταθεροποιούνταν κάτω από τη μπάρα. Για τη λεπτομερή κινηματική 

ανάλυση της τεχνικής του αρασέ, η κίνηση διαχωρίστηκε σε πέντε φάσεις (Σχήμα 1), 

βάσει της γωνίας του γόνατος και του ύψους της μπάρας (Γούργουλης, Αγγελούσης, 

& Γκάρας, 2002), ως ακολούθως: 
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 Πρώτο τράβηγμα: από την έναρξη της άρσης της μπάρας έως τη χρονική 

στιγμή επίτευξης της πρώτης μέγιστης γωνίας στην άρθρωση του γόνατος 

 Μετάβαση από το πρώτο στο δεύτερο τράβηγμα: από τη χρονική στιγμή 

επίτευξης της πρώτης μέγιστης γωνίας στην άρθρωση του γόνατος έως τη 

χρονική στιγμή επίτευξης μιας ελάχιστης γωνίας στο γόνατο 

 Δεύτερο τράβηγμα: από τη στιγμή επίτευξης της ελάχιστης γωνίας του 

γόνατος έως τη μέγιστη έκταση του γόνατος 

 Κάθοδος κάτω από τη μπάρα: από την πλήρη έκταση του γόνατος έως την 

επίτευξη του μέγιστου ύψους της μπάρας, και 

 σταθεροποίηση στο κάθισμα: από την επίτευξη του μέγιστου ύψους της 

μπάρας μέχρι τη σταθεροποίηση της μπάρας στο βαθύ κάθισμα 

 

 

 

Σχήμα 1. Σχηματική παράσταση των πέντε φάσεων της άρσης (Gourgoulis et al., 

2000). 

 

 

Για τη μελέτη της κίνησης του αρασέ υπολογίστηκαν η απόλυτη και σχετική 

διάρκεια των επιμέρους φάσεων, οι γωνιακές μετατοπίσεις και ταχύτητες της 

ποδοκνημικής άρθρωσης, της άρθρωσης του γόνατος και του ισχίου, οι 

προσθιοπίσθιες μετατοπίσεις της μπάρας, το μέγιστο ύψος της μπάρας, η κατακόρυφη 

γραμμική ταχύτητα της μπάρας, καθώς και η κατακόρυφη και προσθιοπίσθια 

γραμμική επιτάχυνση της μπάρας. Επίσης υπολογίστηκε το εξωτερικό παραγόμενο 

μηχανικό έργο και η αντίστοιχη σχετική μηχανική ισχύς για την κατακόρυφη 

ανύψωση της μπάρας. 

 

μετάβαση 1ο τράβηγμα σταθεροποίηση 2ο τράβηγμα κάθοδος 
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Στατιστική ανάλυση 

Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων εφαρμόστηκε t-test για 

εξαρτημένες μετρήσεις και το επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε ως p< 0.05. 
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IV. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψαν αρκετές  στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων, στην πλειονότητα των 

παραμέτρων που μελετήθηκαν. Οι διαφορές αφορούσαν την απόλυτη και σχετική 

διάρκεια των επιμέρους φάσεων, το πρότυπο της μπάρας, τις μετατοπίσεις και τις 

ταχύτητες των αρθρώσεων και των μελών του σώματος, καθώς επίσης και τα 

ενεργειακά χαρακτηριστικά της άρσης.. 

 

Απόλυτη χρονική διάρκεια των επιμέρους φάσεων της άρσης 

Από την εφαρμογή του t-test για εξαρτημένα δείγματα διαπιστώθηκαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στην 

απόλυτη διάρκεια του 1
ου

 τραβήγματος, η οποία ήταν μεγαλύτερη στις μέγιστες 

άρσεις και της καθόδου κάτω από την μπάρα, η οποία ήταν μικρότερη στις μέγιστες 

άρσεις. Αντίθετα, δεν διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην απόλυτη 

διάρκεια της μετάβασης, του 2
ου

 τραβήγματος και της σταθεροποίησης κάτω από τη 

μπάρα (Πίνακας 2). 

Πίνακας 2. Απόλυτη χρονική διάρκεια (sec) των επιμέρους φάσεων της άρσης κατά 

την εκτέλεση μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων.  

Απόλυτη διάρκεια (sec) Μέγιστη άρση Υπομέγιστη άρση t-τιμή 

1
ο
 τράβηγμα 0.45 ± 0.06 0.42 ± 0.06 3.134 * 

Μετάβαση 0.15 ± 0.02 0.15 ± 0.01 0.211 

2
ο
 τράβηγμα 0.15 ± 0.02 0.15 ± 0.02 0.806 

Κάθοδος 0.24 ± 0.02 0.25 ± 0.01 3.606 * 

Σταθεροποίηση 0.36 ± 0.04 0.36 ± 0.05 0.000 

* p< 0.05 
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Σχετική χρονική διάρκεια των επιμέρους φάσεων της άρσης 

Από την εφαρμογή του t-test για εξαρτημένα δείγματα διαπιστώθηκαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στην 

σχετική διάρκεια του 1
ου

 τραβήγματος, η οποία ήταν μεγαλύτερη στις μέγιστες 

άρσεις, και της καθόδου κάτω από την μπάρα, η οποία ήταν μικρότερη στις μέγιστες 

άρσεις. Αντίθετα, δεν διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην σχετική 

διάρκεια της μετάβασης, του 2
ου

 τραβήγματος και της σταθεροποίησης κάτω από τη 

μπάρα (Πίνακας 3). 

Πίνακας 3. Σχετική χρονική διάρκεια (%) των επιμέρους φάσεων της άρσης κατά την 

εκτέλεση μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων.  

Σχετική διάρκεια (%) Μέγιστη άρση Υπομέγιστη άρση t-τιμή 

1
ο 
τράβηγμα 33.21 ± 3.88 31.37 ± 3.96 2.626 * 

Μετάβαση 11.02 ± 1.53 11.35 ± 0.93 0.722 

2
ο 
τράβηγμα 11.41 ± 1.83 11.44 ± 1.45 0.094 

Κάθοδος 17.49 ± 1.07 18.49 ± 1.29 3.566 * 

Σταθεροποίηση 26.87 ± 2.51 27.36 ± 3.34 0.663 

* p< 0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 
 

Γωνίες αρθρώσεων σε επιλεγμένες χρονικές στιγμές 

Από την εφαρμογή του t-test για εξαρτημένα δείγματα διαπιστώθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη 

μεταβολή της γωνίας κάμψης του γόνατος στη μετάβαση, η οποία ήταν μεγαλύτερη 

στις μέγιστες άρσεις. Αντίθετα δεν διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

σε καμία από τις υπόλοιπες παραμέτρους που μελετήθηκαν (Πίνακας 4). 

Πίνακας 4. Επιλεγμένες γωνίες (μοίρες) της ποδοκνημικής άρθρωσης, του γόνατος 

και του ισχίου κατά την εκτέλεση μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων.                                                                                                                                                    

Γωνιακές μετατοπίσεις γόνατος, 

ποδοκνημικής και ισχίου (deg) 

Μέγιστη άρση Υπομέγιστη 

άρση 

t-τιμή 

Γωνιακή θέση γόνατος στην 

έναρξη 
74.44 ± 5.41 75.02 ± 6.47 0.550 

Γωνία έκτασης γόνατος στη λήξη 

του 1
ου

 τραβήγματος 
151.79 ± 10.07 148.69 ± 9.57 2.065 

Γωνία κάμψης γόνατος στη λήξη 

της μετάβασης 
131.14 ± 7.92 130.64 ± 5.20 0.393 

Μεταβολή γωνίας κάμψης 

γόνατος στη μετάβαση 
20.65 ± 7.67 18.05 ± 8.58 2.621* 

Γωνία έκτασης γόνατος, στη λήξη 

του 2
ου

 τραβήγματος 
163.39 ± 5.59 164.32 ± 6.32 1.123 

1
η
 μέγιστη έκταση ποδοκνημικής 108.49 ± 4.08 107.12 ± 3.47 1.801 

2
η
 μέγιστη έκταση ποδοκνημικής 111.15 ± 7.52 111.38 ± 7.50 0.272 

Μέγιστη έκταση ισχίου 193.44 ± 4.66 194.14 ± 4.51 0.898 

* p< 0.05 
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Γραμμικές μετατοπίσεις επιλεγμένων σημείων του σώματος 

Από την εφαρμογή του t-test για εξαρτημένα δείγματα διαπιστώθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη 

μέγιστη προσθιοπίσθια μετατόπιση των γονάτων πίσω από τη μπάρα στο 1
ο
  

τράβηγμα, η οποία ήταν μεγαλύτερη στις μέγιστες άρσεις. Αντίθετα, δεν 

διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις υπόλοιπες παραμέτρους που 

μελετήθηκαν (Πίνακας 5). 

Πίνακας 5. Γραμμικές μετατοπίσεις (cm) επιλεγμένων σημείων του σώματος σε 

σχέση με τη μπάρα κατά την εκτέλεση μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων. 

Γραμμικές μετατοπίσεις (cm) Μέγιστη άρση Υπομέγιστη 

άρση 

t-τιμή 

Θέση ώμων μπροστά από  τη μπάρα 

στην εκκίνηση 
8.13 ± 2.94 7.52 ± 2.97 1.296 

Θέση ώμων μπροστά από τη μπάρα στο 

τέλος του 1
ου

 τραβήγματος 
8.63 ± 3.50 8.27 ± 2.63 0.755 

Θέση ώμων πίσω από τη μπάρα στο 

τέλος της μετάβασης  
-6.20 ± 5.44 -6.24 ± 3.96 0.047 

Θέση ώμων πίσω από τη μπάρα στο 

τέλος του 2
ου

 τραβήγματος 
-33.32 ± 7.56 -34.15 ± 6.08 1.002 

Μέγιστη προσθιοπίσθια μετατόπιση 

γονάτων πίσω από τη μπάρα στο 1
ο
  

τράβηγμα 

-17.81 ± 4.33 -16. 47 ± 4.58 4.295* 

Μέγιστη προσθιοπίσθια μετατόπιση 

γονάτων προς την μπάρα στο τέλος της 

μετάβασης 

3.30 ± 2.46 2.66 ± 2.74 1.515 

Μετατόπιση μύτης παπουτσιού από την 

έναρξη έως το μέγιστο ύψος της 

μπάρας 

0.11 ± 0.09 0.12 ± 0.06 -0.332 

* p< 0.05 
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Ελάχιστη και μέγιστες γωνίες των μελών του σώματος και χρόνος 

επίτευξης τους 

Από την εφαρμογή του t-test για εξαρτημένα δείγματα διαπιστώθηκαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στις 

ακόλουθες παραμέτρους: 

 στη μέγιστη γωνία έκτασης της κνήμης ως προς τον εγκάρσιο άξονα ΟΧ,  

 στη χρονική στιγμή επίτευξης της ελάχιστης γωνίας έκτασης του μηρού ως 

προς τον εγκάρσιο άξονα ΟΧ,  

 στη μέγιστη γωνία έκτασης του μηρού ως προς τον εγκάρσιο άξονα ΟΧ, 

και 

 στη χρονική στιγμή επίτευξης της μέγιστης γωνίας έκτασης του κορμού ως 

προς τον εγκάρσιο άξονα ΟΧ.  

Και στις τέσσερις μεταβλητές οι τιμές ήταν μεγαλύτερες στις μέγιστες άρσεις. 

Αντίθετα δεν διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις υπόλοιπες 

παραμέτρους που μελετήθηκαν (Πίνακας 6). 
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Πίνακας 6. Ελάχιστες-Μέγιστες γωνίες των μελών του σώματος σε σχέση με το 

οριζόντιο επίπεδο γύρω από τον εγκάρσιο άξονα ΟΧ και χρονική στιγμή επίτευξης 

τους, κατά την εκτέλεση μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων. 

Ελάχιστες-Μέγιστες γωνίες (deg) 

των μελών του σώματος  

σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο  

γύρω από τον εγκάρσιο άξονα ΟΧ 

και χρονική στιγμή επίτευξής τους 

(sec) 

Μέγιστη άρση Υπομέγιστη 

άρση 

t-τιμή 

Ελάχιστη γωνία έκτασης της κνήμης 42.79 ± 8.41 45.08 ± 6.88 1.674 

Χρονική στιγμή ελάχιστης γωνίας 

έκτασης της κνήμης 
1.22 ± 0.21 1.06 ± 0.38 1.207 

Μέγιστη γωνία έκτασης της κνήμης 88.03 ± 3.58 86.52 ± 3.43 4.221* 

Χρονική στιγμή μέγιστης γωνίας 

έκτασης της κνήμης 
0.46 ± 0.10 0.45 ± 0.12 0.343 

Ελάχιστη γωνία έκτασης του μηρού 96.47 ± 3.16 95.88 ± 3.28 1.070 

Χρονική στιγμή ελάχιστης γωνίας 

έκτασης του μηρού 
0.75 ± 0.06 0.71 ± 0.06 5.551* 

Μέγιστη γωνία έκτασης του μηρού 201.85 ± 7.58 195.53 ± 5.97 2.548* 

Χρονική στιγμή μέγιστης γωνίας 

έκτασης του μηρού 
1.38 ± 0.21 1.34 ± 0.17 0.675 

Ελάχιστη γωνία έκτασης του κορμού 25.71 ± 3.38 25.29 ± 3.55 0.746 

Χρονική στιγμή ελάχιστης γωνίας 

έκτασης του κορμού 
0.28 ± 0.05 0.26 ± 0.05 2.027 

Μέγιστη γωνία έκτασης του κορμού 111.91 ± 4.70 111.74 ± 3.23 0.262 

Χρονική στιγμή μέγιστης γωνίας 

έκτασης του κορμού 
0.82 ± 0.05 0.76 ± 0.07 5.680* 

* p< 0.05 
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Γωνιακή θέση της κνήμης 

Από την εφαρμογή του t-test για εξαρτημένα δείγματα διαπιστώθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη 

γωνιακή θέση της κνήμης σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδογύρω από τον εγκάρσιο 

άξονα ΟΧ στη λήξη του 1
ου

 τραβήγματος, η οποία ήταν μεγαλύτερη στις μέγιστες 

άρσεις. Αντίθετα, δεν διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις υπόλοιπες 

παραμέτρους που μελετήθηκαν (Πίνακας 7). 

Πίνακας 7. Γωνιακή θέση (μοίρες) της κνήμης σε σχέση με το οριζόντιο 

επίπεδογύρω από τον εγκάρσιο άξονα ΟΧ στις επιμέρους οριακές θέσεις της άρσης 

κατά την εκτέλεση μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων. 

Γωνιακή θέση της κνήμης (μοίρες) 

σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο 

γύρωαπό τον εγκάρσιο άξονα ΟΧ 

Μέγιστη άρση Υπομέγιστη 

άρση 

t-τιμή 

Στην έναρξη της άρσης 62.30 ± 2.25 62.50 ± 2.46 0.450 

Στη λήξη του 1
ου

 τραβήγματος 87.31 ± 3.78 85.72 ± 3.93 4.198* 

Στη λήξη της μετάβασης 67.52 ± 4.29 66.48 ± 2.88 1.765 

Στη λήξη του 2
ου

 τραβήγματος 80.22 ± 5.40 80.34 ± 4.96 0.333 

Στο μέγιστο ύψος της μπάρας 50.53 ± 7.26 52.43 ± 5.93 1.599 

* p< 0.05 
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Γωνιακή θέση του μηρού 

Από την εφαρμογή του t-test για εξαρτημένα δείγματα δεν διαπιστώθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη 

γωνιακήθέσητου μηρούσε σχέση με το οριζόντιο επίπεδογύρω από τον εγκάρσιο 

άξονα ΟΧ σε καμία από τις παραμέτρους που μελετήθηκαν (Πίνακας 8). 

Πίνακας 8. Γωνιακή θέση (μοίρες) του μηρού σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδογύρω 

από τον εγκάρσιο άξονα ΟΧ στις επιμέρους οριακές θέσεις της άρσης κατά την 

εκτέλεση μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων. 

Γωνιακή θέση του μηρού (μοίρες) 

σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο 

γύρω από τον εγκάρσιο άξονα ΟΧ 

Μέγιστη άρση Υπομέγιστη 

άρση 

t-τιμή 

Στην έναρξη της άρσης 167.34 ± 4.99 167.49 ± 5.40 0.206 

Στη λήξη του 1
ου

 τραβήγματος 114.89 ± 6.81 117.03 ± 6.01 2.061 

Στη λήξη της μετάβασης 115.46 ± 4.93 115.84 ± 4.15 0.667 

Στη λήξη του 2
ου

 τραβήγματος 96.53 ± 3.18 96.03 ± 3.25 0.942 

Στο μέγιστο ύψος της μπάρας 160.78 ± 7.69 163.45 ± 6.10 1.982 

* p< 0.05 



45 
 

 
 

Γωνιακή θέση του κορμού 

Από την εφαρμογή του t-test για εξαρτημένα δείγματα διαπιστώθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη 

γωνιακή θέση του κορμού σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδογύρω από τον εγκάρσιο 

άξονα ΟΧ, στο μέγιστο ύψος της μπάρας, η οποία ήταν μεγαλύτερη στις μέγιστες 

άρσεις. Αντίθετα, δεν διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις υπόλοιπες 

παραμέτρους που μελετήθηκαν (Πίνακας 9). 

Πίνακας 9. Γωνιακή θέση (μοίρες) του κορμού σε σχέση με το οριζόντιο 

επίπεδογύρω από τον εγκάρσιο άξονα ΟΧ στις επιμέρους οριακές θέσεις της άρσης, 

κατά την εκτέλεση μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων. 

Γωνιακή θέση του κορμού (μοίρες) 

σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο  

γύρω από τον εγκάρσιο άξονα ΟΧ 

Μέγιστη άρση Υπομέγιστη 

άρση 

t-τιμή 

Στην έναρξη της άρσης 36.46 ± 4.22 36.13 ± 5.13 0.486 

Στη λήξη του 1
ου

 τραβήγματος 34.67 ± 5.89 33.33 ± 4.10 1.229 

Στη λήξη της μετάβασης 75.83 ± 5.07 75.39 ± 4.73 0.390 

Στη λήξη του 2
ου

 τραβήγματος 109.29 ± 4.89 109.80 ± 4.02 0.727 

Στο μέγιστο ύψος της μπάρας 86.61 ± 6.01 80.30 ± 6.10 5.786* 

* p< 0.05 
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Μέγιστες γωνιακές ταχύτητες των αρθρώσεων 

Από την εφαρμογή του t-test για εξαρτημένα δείγματα διαπιστώθηκαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στις 

χρονικές στιγμές επίτευξης της δεύτερης μέγιστη γωνιακής ταχύτητας έκτασης της 

ποδοκνημικής, της δεύτερης μέγιστης γωνιακής ταχύτητα έκτασης του γόνατος, και 

της μέγιστης γωνιακής ταχύτητας έκτασης του ισχίου. Και στις τρείς παραμέτρους οι 

μέγιστες άρσεις επιτεύχθηκαν πιο αργά. Επίσης στατιστικά σημαντική διαφορά 

υπήρξε στη μέγιστη γωνιακή ταχύτητα έκτασης του ισχίου, που στις μέγιστες άρσεις 

ήταν πιο αργή. Αντίθετα δεν διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις 

υπόλοιπες παραμέτρους που μελετήθηκαν (Πίνακας 10 ). 

Πίνακας 10. Μέγιστες γωνιακές ταχύτητες των αρθρώσεων και χρονικές στιγμές 

επίτευξής τους κατά την εκτέλεση μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων. 

Γωνιακές ταχύτητες αρθρώσεων (rad/s) και 

χρονική στιγμή επίτευξης τους (sec) 

Μέγιστη άρση Υπομέγιστη 

άρση 

t-τιμή 

1
η
 μέγιστη γωνιακή ταχύτητα έκτασης 

ποδοκνημικής στο 1
ο
 τράβηγμα 

1.48 ± 0.22 1.47 ± 0.20 0.014 

Χρονική στιγμή 1
ης

 μέγιστης γωνιακής 

ταχύτητας έκτασης ποδοκνημικής 
0.24 ± 0.10 0.25 ± 0.08 0.637 

2
η
 μέγιστη γωνιακή ταχύτητα έκτασης 

ποδοκνημικής στο 2
ο
 τράβηγμα 

3.84 ± 0.63 4.07 ± 0.73 2.154 

Χρονική στιγμή 2
ης

 μέγιστης γωνιακής 

ταχύτητας έκτασης ποδοκνημικής 
0.69 ± 0.05 0.65 ± 0.06 3.798* 

1
η
 μέγιστη γωνιακή ταχύτητα έκτασης του 

γόνατος στο 1
ο
 τράβηγμα 

4.32 ± 0.52 4.21 ± 0.59 0.898 

Χρονική στιγμή της 1
ης

 μέγιστης γωνιακής 

ταχύτητας έκτασης γόνατος 
0.24 ± 0.09 0.23 ± 0.44 0.715 

2
η
 μέγιστη γωνιακή ταχύτητα έκτασης του 

γόνατος στο 2
ο
 τράβηγμα 

5.84 ± 1.32 0.24 ± 0.09 1.950 

Χρονική στιγμή της 2
ης

 μέγιστης γωνιακής 

ταχύτητας έκτασης γόνατος 
0.69 ± 0.05 0.65 ± 0.06 4.837* 

Μέγιστη γωνιακή ταχύτητα έκτασης του 

ισχίου 
8.19 ± 0.77 8.74 ± 0.90 4.097* 

Χρονική στιγμή μέγιστης γωνιακής 

ταχύτητας έκτασης ισχίου 
0.62 ± 0.05 0.59 ± 0.06 4.100* 

* p< 0.05 
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Μέγιστες γωνιακές ταχύτητες των μελών του σώματος και χρόνος 

επίτευξής τους 

Από την εφαρμογή του t-test για εξαρτημένα δείγματα διαπιστώθηκαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη 

χρονική στιγμή επίτευξης της μέγιστης γωνιακής ταχύτητας έκτασης της κνήμης ως 

προς τον εγκάρσιο άξονα ΟΧ, που στις μέγιστες άρσεις επιτεύχθηκε πιο αργά. Επίσης 

η μέγιστη γωνιακή ταχύτητα έκτασης του κορμού ως προς τον εγκάρσιο άξονα ΟΧ, 

στις μέγιστες άρσεις ήταν πιο μικρή. Η χρονική στιγμή επίτευξης της μέγιστης 

γωνιακή ταχύτητας έκτασης του κορμού ως προς τον εγκάρσιο άξονα ΟΧ επίσης στις 

μέγιστες άρσεις επιτεύχθηκαν πιο αργά. Αντίθετα, δεν διαπιστώθηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές στις υπόλοιπες παραμέτρους που μελετήθηκαν (Πίνακας 11). 

Πίνακας 11. Μέγιστες γωνιακές ταχύτητες των μελών του σώματος και χρόνος 

επίτευξης τους κατά την εκτέλεση  μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων. 

Μέγιστες γωνιακές ταχύτητες μελών 

(rad/sec) ως προς τον εγκάρσιο άξονα 

ΟΧ και χρονική στιγμή επίτευξής τους 

(sec) 

Μέγιστη άρση Υπομέγιστη 

άρση 

t-τιμή 

Μέγιστη γωνιακή ταχύτητα έκτασης 

του άκρου ποδιού 
1.59 ± 0.53 1.61 ± 0.58 0.226 

Χρονική στιγμή μέγιστης γωνιακής 

ταχύτητας έκτασης του άκρου ποδιού 
0.70 ± 0.12 0.66 ± 0.13 1.543 

Μέγιστη γωνιακή ταχύτητα έκτασης 

της κνήμης 
3.10 ± 0.55 3.24 ± 0.53 1.508 

Χρονική στιγμή μέγιστης γωνιακής 

ταχύτητας έκτασης της κνήμης 
0.74 ± 0.12 0.68 ± 0.10 2.592* 

Μέγιστη γωνιακή ταχύτητα έκτασης 

του μηρού 
3.35 ± 0.53 3.46 ± 0.64 1.254 

Χρονική στιγμή μέγιστης γωνιακής 

ταχύτητας έκτασης του μηρού 
0.45 ± 0.27 0.53 ± 0.20 1.296 

Μέγιστη γωνιακή ταχύτητα έκτασης 

του κορμού 
6.48 ± 0.94 6.77 ± 0.85 3.246 * 

Χρονική στιγμή μέγιστης γωνιακής 

ταχύτητας έκτασης του κορμού 
0.58 ± 0.06 0.55 ± 0.06 2.917* 

* p< 0.05 
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Γωνιακές ταχύτητες έκτασης του άκρου ποδιού στις επιμέρους οριακές 

θέσεις της άρσης 

Από την εφαρμογή του t-test για εξαρτημένα δείγματα διαπιστώθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη 

γωνιακή ταχύτητα έκτασης του άκρου ποδιού ως προς τον εγκάρσιο άξονα ΟΧ στο 

μέγιστο ύψος της μπάρας, η οποία στις μέγιστες άρσεις ήταν πιο μεγάλη. Αντίθετα 

δεν διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις υπόλοιπες παραμέτρους που 

μελετήθηκαν (Πίνακας 12). 

Πίνακας 12. Γωνιακές ταχύτητες έκτασης του άκρου ποδιού ως προς τον εγκάρσιο 

άξονα ΟΧ στις επιμέρους οριακές θέσεις της άρσης κατά την εκτέλεση μέγιστων και 

υπομέγιστων άρσεων. 

Γωνιακή ταχύτητα έκτασης του άκρου 

ποδιού (rad/sec) ως προς τον εγκάρσιο 

άξονα ΟΧ 

Μέγιστη άρση Υπομέγιστη 

άρση 

t-τιμή 

Στην έναρξη της άρσης 0.03 ± 0.15 0.07 ± 0.14 0.995 

Στη λήξη του 1
ου

 τραβήγματος -0.09 ± 0.25 -0.06 ± 0.14 0.479 

Στη λήξη της μετάβασης 1.03 ± 0.62 1.08 ± 0.58 0.365 

Στη λήξη του 2
ου

 τραβήγματος -0.07 ± 1.07 -0.14 ± 1.13 0.650 

Στο μέγιστο ύψος της μπάρας -1.14 ± 0.72 -0.83 ± 0.87 2.258* 

* p< 0.05 
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Γωνιακές ταχύτητες έκτασης της κνήμης στις επιμέρους οριακές θέσεις της 

άρσης 

Από την εφαρμογή του t-test για εξαρτημένα δείγματα δεν διαπιστώθηκε 

καμία στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων σε 

καμία από τις παραμέτρους που μελετήθηκαν σχετικά με τις γωνιακές ταχύτητες 

έκτασης της κνήμης ως προς τον εγκάρσιο άξονα ΟΧ στις επιμέρους οριακές θέσεις 

της άρσης (Πίνακας 13). 

Πίνακας 13. Γωνιακές ταχύτητες έκτασης της κνήμης ως προς τον εγκάρσιο άξονα 

ΟΧ στις επιμέρους οριακές θέσεις της άρσης κατά την εκτέλεση μέγιστων και 

υπομέγιστων άρσεων. 

Γωνιακή ταχύτητα έκτασης της κνήμης 

(rad/sec) ως προς τον εγκάρσιο άξονα 

ΟΧ 

Μέγιστη άρση Υπομέγιστη 

άρση 

t-τιμή 

Στην έναρξη της άρσης 0.74 ± 0.22 0.78 ± 0.38 0.451 

Στη λήξη του 1
ου

 τραβήγματος -0.42 ± 0.37 -0.41 ± 0.24 0.139 

Στη λήξη της μετάβασης -1.64 ± 0.47 -1.61 ± 0.58 0.199 

Στη λήξη του 2
ου

 τραβήγματος 0.41 ± 0.76 0.47 ± 0.46 0.321 

Στο μέγιστο ύψος της μπάρας 0.48 ± 1.27 0.55 ± 0.86 0.322 

* p< 0.05 
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Γωνιακές ταχύτητες έκτασης του μηρού στις επιμέρους οριακές θέσεις της 

άρσης 

Από την εφαρμογή του t-test για εξαρτημένα δείγματα διαπιστώθηκαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη 

γωνιακή ταχύτητα έκτασης του μηρού ως προς τον εγκάρσιο άξονα ΟΧ στη λήξη της 

μετάβασης, που στις μέγιστες άρσεις ήταν πιο μικρή. Επίσης η γωνιακή ταχύτητα 

έκτασης του μηρού ως προς τον εγκάρσιο άξονα ΟΧ στο μέγιστο ύψος της μπάρας, 

στις μέγιστες άρσεις ήταν στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερη. Αντίθετα, δεν 

διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις υπόλοιπες παραμέτρους που 

μελετήθηκαν (Πίνακας 14). 

Πίνακας 14. Γωνιακές ταχύτητες έκτασης του μηρού ως προς τον εγκάρσιο άξονα 

ΟΧ στις επιμέρους οριακές θέσεις της άρσης κατά την εκτέλεση μέγιστων και 

υπομέγιστων άρσεων. 

Γωνιακή ταχύτητα έκτασης του μηρού 

(rad/sec) ως προς τον εγκάρσιο άξονα 

ΟΧ 

Μέγιστη άρση Υπομέγιστη 

άρση 

t-τιμή 

Στην έναρξη της άρσης 1.35 ± 0.65 1.37 ± 0.56 0.277 

Στη λήξη του 1
ου

 τραβήγματος 0.57 ± 0.36 0.57 ± 0.35 0.060 

Στη λήξη της μετάβασης 1.55 ± 0.41 1.71 ± 0.41 2.383* 

Στη λήξη του 2
ου

 τραβήγματος -0.33 ± 0.40 -0.34 ± 0.65 0.048 

Στο μέγιστο ύψος της μπάρας -6.97 ± 1.09 -6.25 ± 1.26 2.617* 

* p< 0.05 
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Γωνιακές ταχύτητες έκτασης του κορμού στις επιμέρους οριακές θέσεις της 

άρσης 

Από την εφαρμογή του t-test για εξαρτημένα δείγματα διαπιστώθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη 

γωνιακή ταχύτητα έκτασης του κορμού ως προς τον εγκάρσιο άξονα ΟΧ στη λήξη 

της μετάβασης, που στις μέγιστες άρσεις ήταν πιο μικρή. Αντίθετα, δεν 

διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις υπόλοιπες παραμέτρους που 

μελετήθηκαν (Πίνακας 15). 

Πίνακας 15. Γωνιακές ταχύτητες έκτασης του κορμού ως προς τον εγκάρσιο άξονα 

ΟΧ στις επιμέρους οριακές θέσεις της άρσης κατά την εκτέλεση μέγιστων και 

υπομέγιστων άρσεων. 

Γωνιακή ταχύτητα έκτασης του κορμού 

(rad/sec) ως προς τον εγκάρσιο άξονα 

ΟΧ 

Μέγιστη άρση Υπομέγιστη 

άρση 

t-τιμή 

Στην έναρξη της άρσης -0.68 ± 0.52 -0.76 ± 0.47 1.764 

Στη λήξη του 1
ου

 τραβήγματος 2.26 ± 0.52 2.30 ± 0.45 0.330 

Στη λήξη της μετάβασης 6.30 ± 0.90 6.60 ± 0.90 2.902* 

Στη λήξη του 2
ου

 τραβήγματος 1.43 ± 0.50 1.28 ± 0.67 1.370 

Στο μέγιστο ύψος της μπάρας -4.28 ± 0.57 -4.28 ± 0.38 -0.053 

* p< 0.05 
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Κατακόρυφες γραμμικές μετατοπίσεις της μπάρας 

Από την εφαρμογή του t-test για εξαρτημένα δείγματα διαπιστώθηκαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στο 

μέγιστο ύψος μπάρας, που ήταν πιο μικρό στις μέγιστες άρσεις. Σημαντικές διαφορές 

εντοπίστηκαν επίσης στη μετατόπιση της μπάρας στο κάθισμα, που ήταν πιο μεγάλη 

στις μέγιστες άρσεις και στο ύψος της μπάρας στο τέλος του 2
ου

 τραβήγματος που 

ήταν πιο μικρόστις μέγιστες άρσεις. Αντίθετα, δεν διαπιστώθηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές στις υπόλοιπες παραμέτρους που μελετήθηκαν (Πίνακας 16). 

Πίνακας 16. Κατακόρυφες γραμμικές μετατοπίσεις της μπάρας κατά την εκτέλεση 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων. 

Κατακόρυφες γραμμικές 

μετατοπίσεις μπάρας (m) 

Μέγιστη άρση Υπομέγιστη άρση t-τιμή 

Ύψος μπάρας στο τέλος του 1
ου

 

τραβήγματος 
0.54 ± 0.05 0.53 ± 0.05 1.544 

Ύψος μπάρας στο τέλος της 

μετάβασης 
0.73 ± 0.06 0.73 ± 0.06 0.061 

Ύψος μπάρας στο τέλος του 2
ου

 

τραβήγματος 
0.97 ± 0.06 0.98 ± 0.05 2.797 * 

Μέγιστο ύψος μπάρας 1.21 ± 0.07 1.24 ± 0.06 6.699 * 

Κατακόρυφη μετατόπιση της 

μπάρας στο κάθισμα 
0.15 ± 0.02 0.13 ± 0.03 3,131 * 

* p< 0.05 
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Προσθιοπίσθιες γραμμικές μετατοπίσεις της μπάρας 

Από την εφαρμογή του t-test για εξαρτημένα δείγματα δεν διαπιστώθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων σε καμία 

από τις παραμέτρους που μελετήθηκαν σχετικά με τις προσθιοπίσθιες γραμμικές 

μετατοπίσεις της μπάρας (Πίνακας 17). 

Πίνακας 17. Προσθιοπίσθιες γραμμικές μετατοπίσεις της μπάρας κατά την εκτέλεση 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων. 

Προσθιοπίσθιες γραμμικές μετατοπίσεις 

μπάρας (m) 

Μέγιστη άρση Υπομέγιστη 

άρση 

t-τιμή 

Θέση μπάρας στην έναρξη σε σχέση με 

τις μύτες των παπουτσιών στον 

προσθιοπίσθιο άξονα ΟΖ 

-0.04 ± 0.03 -0.03 ± 0.02 1.394 

Προσθιοπίσθια μετατόπιση της μπάρας 

προς τον αθλητή 
0.07 ± 0.03 0.07 ± 0.03 1.146 

Προσθιοπίσθια μετατόπιση της μπάρας 

μακριά από αθλητή 
-0.06 ± 0.07 -0.04 ± 0.02 1.031 

Θέση μπάρας στο μέγιστο ύψος σε σχέση 

με τις μύτες των παπουτσιών στον 

προσθιοπίσθιο άξονα ΟΖ 

0.08 ± 0.09 0.09 ± 0.07 0.855 

Μέγιστη μετατόπιση μπάρας προς 

αθλητή στο κάθισμα 
0.17 ± 0.10 0.16 ± 0.07 0.436 

* p< 0.05 
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Κατακόρυφη γραμμική ταχύτητα της μπάρας 

Από την εφαρμογή του t-test για εξαρτημένα δείγματα διαπιστώθηκαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στην 

ταχύτητα της μπάρας στο τέλος της μετάβασης, που ήταν πιο μικρήστις μέγιστες 

άρσεις. Στατιστικά σημαντικές διαφορές εντοπίστηκαν επίσης στην ταχύτητα της 

μπάρας στο τέλος του 2
ου

 τραβήγματος, που ήταν πιο αργήστις μέγιστες άρσεις, 

καθώς και στην μέγιστη κατακόρυφη γραμμική ταχύτητα, που ήταν πιο μικρή στις 

μέγιστες άρσεις και στη χρονική στιγμή επίτευξης της μέγιστης κατακόρυφης 

γραμμικής ταχύτητας της μπάρας, που επιτεύχθηκε πιο αργάστις μέγιστες άρσεις. Στις 

υπόλοιπες παραμέτρους που μελετήθηκαν δεν εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές (Πίνακας 18). 

Πίνακας 18. Κατακόρυφη γραμμική ταχύτητα της μπάρας και μεταβολές αυτής κατά 

την εκτέλεση μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων. 

Γραμμική ταχύτητα και μεταβολές της 

ταχύτητας της μπάρας (m/s) 

Μέγιστη 

άρση 

Υπομέγιστη 

άρση 

t-τιμή 

Κατακόρυφη γραμμική ταχύτητα μπάρας 

στο τέλος του 1
ου

 τραβήγματος 
1.26 ± 0.15 1.29 ± 0.12 1.702 

% κατακόρυφης γραμμικής ταχύτητας 

μπάρας στη λήξη του 1
ου

 τραβήγματος ως 

προς τη μέγιστη ταχύτητα 

74.14 ±9.56 72.05 ± 7.33 1.641 

Ταχύτητα μπάρας στο τέλος της 

μετάβασης  
1,39 ± 0.15 1.46 ± 0.16 6.864 * 

Μείωση ταχύτητας μπάρας στη μετάβαση 

(m/sec) 
0.01 ± 0.02 0.01 ± 0.02 0.115 

% μείωσης ταχύτητας μπάρας στη 

μετάβαση ως προς τη μέγιστη ταχύτητα 
0.35 ± 1.32 0.32 ± 0.87 0.178 

Ταχύτητα μπάρας στο τέλος του 2
ου

 

τραβήγματος 
1.69 ± 0.09 1.79 ± 0.08 6.531 * 

Μέγιστη κατακόρυφη γραμμική ταχύτητα 

μπάρας 
1.70 ± 0.09 1.79 ± 0.08 6.662 * 

Χρονική στιγμή μέγιστης κατακόρυφης 

γραμμικής ταχύτητας μπάρας (sec) 
0.77 ± 0.06 0.74 ± 0.07 3.995 * 

* p< 0.05 
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Συνισταμένη και προσθιοπίσθια γραμμική επιτάχυνση της μπάρας 

Από την εφαρμογή του t-test για εξαρτημένα δείγματα διαπιστώθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στη μέση 

συνισταμένη επιτάχυνση της μπάρας στο 1
ο
 τράβηγμα,που ήταν πιο μικρήστις 

μέγιστες άρσεις. Στις υπόλοιπες παραμέτρους που μελετήθηκαν δεν διαπιστώθηκαν  

στατιστικά σημαντικές διαφορές (Πίνακας 19). 

Πίνακας 19. Συνισταμένη και προσθιοπίσθια γραμμική επιτάχυνση της μπάρας κατά 

την εκτέλεση μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων. 

Συνισταμένη και προσθιοπίσθια 

γραμμική επιτάχυνση της μπάρας (m/s
2
) 

Μέγιστη άρση Υπομέγιστη 

άρση 

t-τιμή 

Μέση συνισταμένη επιτάχυνση της 

μπάρας στο 1
ο
 τράβηγμα 

2.67 ± 0.40 2.93 ± 0.47 5.582 * 

Μέση συνισταμένη επιτάχυνση της 

μπάρας  στη μετάβαση 
2.22 ± 0.66 2.35 ± 0.82 0.924 

Μέση συνισταμένη επιτάχυνση της 

μπάρας  στο 2
ο
 τράβηγμα 

3.53 ± 0.92 3.76 ± 0.79 1.190 

Μέση συνισταμένη επιτάχυνση της 

μπάρας  στην κάθοδο 
8.29 ± 0.67 8.42 ± 0.62 0.842 

Ελάχιστη αρνητική προσθ/σθια 

επιτάχυνση μπάρας (προς τον αθλητή) 
-4.01 ± 1.04 -4.48 ± 1.04 1.601 

Μέγιστη θετική προσθ/σθια επιτάχυνση                                                                                                                                                                                                           

μπάρας (μακριά από αθλητή) 
5.09 ± 1,93 5.19 ± 1.91 1.197 

* p< 0.05 
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Γωνία της συνισταμένης επιτάχυνση της μπάρας ως προς τον κατακόρυφο 

άξονα ΟΥ 

Από την εφαρμογή του t-test για εξαρτημένα δείγματα δεν διαπιστώθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων σε καμία 

από τις παραμέτρους που μελετήθηκαν σχετικά με την γωνία της συνισταμένης 

επιτάχυνση της μπάρας ως προς τον κατακόρυφο άξονα ΟΥ σε ειμέους οριακές θέσης 

της άρσης (Πίνακας 20). 

Πίνακας 20. Γωνία της συνισταμένης επιτάχυνσης της μπάρας ως προς τον 

κατακόρυφο άξονα ΟΥ κατά την εκτέλεση μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων. 

Γωνία της συνισταμένης 

επιτάχυνσης της μπάρας ως προς 

τον κατακόρυφο άξονα ΟΥ σε 

επιμέρους οριακές θέσεις της 

άρσης (deg) 

Μέγιστη άρση Υπομέγιστη άρση t-τιμή 

Στην έναρξη του 1
ου

τραβήγματος -5.12 ± 27.95 7.07 ± 28.38 1.045 

Στην έναρξη της μετάβασης -9.84 ± 39.97 7.83 ± 35.53 1.587 

Στην έναρξη του 2
ου

τραβήγματος -59.70 ± 15.43 -53.02 ± 13.56 1.812 

Στο μέγιστο ύψος της μπάρας -96.50 ± 138.75 -44.03 ± 161.26 1.168 

Στην έναρξη της καθόδου 78.20 ± 91.56 92.94 ± 56.62 0.512 

Μέση γωνία στο 1
ο
 τράβηγμα 9.57 ± 6.05 11.44 ± 6.13 1.107 

Μέση γωνία στη μετάβαση -28.23 ± 33.93 -17.11 ± 36.15 1.503 

Μέση γωνία στο 2
ο
 τράβηγμα -20.08 ± 31.98 -13.93 ± 25.70 0.719 

Μέση γωνία στην κάθοδο 85.38 ± 47.31 87.33 ± 44.25 0.214 

* p< 0.05 
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Ενεργειακά χαρακτηριστικά της μπάρας 

Από την εφαρμογή του t-test για εξαρτημένα δείγματα διαπιστώθηκαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων στο έργο 

για την ανύψωση της μπάρας στο πρώτο τράβηγμα, που ήταν μεγαλύτερο στις 

μέγιστες άρσεις και στην ισχύ για την ανύψωση της μπάρας στο δεύτερο τράβηγμα 

όπου ήταν μικρότερη σε σχέση με τις υπομέγιστες άρσεις. Αντίθετα, δεν 

διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στο έργο για την ανύψωση της 

μπάρας στο δεύτερο τράβηγμα και στην ισχύ για την ανύψωση της μπάρας στο πρώτο 

τράβηγμα (Πίνακας 21).  

Πίνακας 21. Ενεργειακά χαρακτηριστικά της μπάρας κατά την εκτέλεση μέγιστων 

και υπομέγιστων άρσεων. 

Έργο (J) και Ισχύς (W)μπάρας Μέγιστη άρση Υπομέγιστη άρση t-τιμή 

Έργο για την ανύψωση της 

μπάρας στο 1
ο
 τράβηγμα 

613.10 ± 134.82 579.74 ± 124.34 2.516 * 

Έργο για την ανύψωση της 

μπάρας στο 2
ο
 τράβηγμα 

409.14 ± 91.58 413.89 ± 79.64 0.567 

Ισχύς για την ανύψωση της 

μπάρας στο 1
ο
 τράβηγμα 

1363.77 ± 268.43 1393.93 ± 269.91 1.106 

Ισχύς για την ανύψωση της 

μπάρας στο 2
ο
 τράβηγμα 

2633.55 ± 323.73 2716.49 ± 341.33 3.374 * 

* p< 0.05 
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V. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθούν τυχόν διαφορές στα 

κινηματικά χαρακτηριστικά μεταξύ μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων αρασέ σε 

υψηλού επιπέδου αθλητές άρσης βαρών από διαφορετικές κατηγορίες σωματικού 

βάρους, οι οποίες καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια διεθνών αγώνων. Η ερευνητική 

υπόθεση ήταν ότι θα υπάρξουν διαφορές στα κινηματικά χαρακτηριστικά μεταξύ 

μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων αρασέ σε υψηλού επιπέδου αθλητές άρσης βαρών. 

Από τα ευρήματα της παρούσας μελέτης, και σε συμφωνία με προγενέστερες 

έρευνες (Kauhanen, Hakkinen, & Komi, 1984; Hakkinen, Kauhanen, & Komi, 1984), 

προέκυψε ότι τα κινηματικά χαρακτηριστικά του αρασέ διέφεραν μεταξύ μέγιστων 

και υπομέγιστων άρσεων. Παρόλα αυτά, δεν διαπιστώθηκε μεταβολή και 

τροποποίηση του κινητικού προτύπου της κίνησης. Αντίθετα, παρατηρείται ένα 

σταθερό κινητικό μοτίβο, τόσο των μελών του σώματος, όσο και της μπάρας, όπως 

έχει παρατηρηθεί και σε προγενέστερες έρευνες που μελέτησαν το αρασέ σε υψηλού 

επιπέδου αθλητές (Hakkinen et al. 1984; Γούργουλης και συν. 2002; Γούργουλης, 

Αγγελούσης, Μαυρομάτης, & Γκάρας, 2000; Gourgoulis et al. 2009). 

 

Επιμέρους φάσης της άρσης και ενεργειακά χαρακτηριστικά 

Αναλύοντας τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας, διαπιστώθηκε ότι 

στις επιμέρους φάσεις της κίνησης του αρασέ, οι μέγιστες άρσεις παρουσίασαν 

μεγαλύτερη χρονική διάρκεια (απόλυτη και σχετική) στο 1
ο
 τράβηγμα και μικρότερη 

(απόλυτη και σχετική) χρονική διάρκεια στην κάθοδο, σε σχέση με τις υπομέγιστες 

άρσεις, κάτι που φαίνεται να είναι αποτέλεσμα του διαφορετικού φορτίου που 

ανυψώνεται. Το διαφορετικό φορτίο επίσης φαίνεται να είναι υπεύθυνο και για τις 

διαφορές στα ενεργειακά χαρακτηριστικά, όπου οι μέγιστες άρσεις παρουσίασαν 

μεγαλύτερο έργο για την ανύψωση της μπάρας στο 1
ο
 τράβηγμα και μικρότερη ισχύ
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 για την ανύψωση της μπάρας στο 2
ο
 τράβηγμα, στοιχεία που συμφωνούν και με 

προγενέστερες έρευνες (Hakkinen et al., 1984; Garhammer, 1991; Gourgoulis et al., 

2000; Gourgoulis et al., 2009). Σε μελέτη που εξέταζε έγκυρες και άκυρες 

προσπάθειες (Gourgoulis et al., 2009), τόσο στις έγκυρες, όσο και στις άκυρες 

προσπάθειες, παρουσιάστηκε μεγαλύτερη παραγωγή έργου στο 1
ο
 τράβηγμα, σε 

σχέση με το 2
ο
 τράβηγμα, ενώ αντίστροφα παρουσιάστηκε μεγαλύτερη παραγωγή 

ισχύος στο 2
ο
 τράβηγμα σε σχέση με το 1

ο
 τράβηγμα. 

Σχετικά με τις επιμέρους φάσεις και την τεχνική εκτέλεση της άρσης αρασέ, 

οι Atanassov και Zankov (1984), υποστηρίζουν ότι εάν δεν παρατηρηθεί κανένα 

λάθος στην τεχνική εκτέλεσης του 1
ου

 τραβήγματος και της μετάβασης, δεν είναι 

δυνατόν να παρατηρηθεί κάποιο λάθος στην τεχνική εκτέλεσης του 2
ου

 τραβήγματος, 

εκεί όπου επιχειρείται να δοθεί η τελική επιτάχυνση στην μπάρα, κάτι που 

αναδεικνύει τη σημαντικότητα του 1
ου

 τραβήγματος. 

Επιπλέον, τα χέρια σε συνδυασμό με τις κινήσεις των κάτω άκρων, 

επωμίζονται το σπουδαίο ρόλο μεταφοράς της ενέργειας στη μπάρα (Αραμπατζή, 

2003). Στο 1
ο
 τράβηγμα, το οποίο επηρεάζεται κυρίως από το στοιχείο της μέγιστης 

δύναμης, η δυναμική ενέργεια της μπάρας και οι αλλαγές στην κινητική είναι 

μεγαλύτερες. Έτσι οι αθλητές μπορούν και πρέπει να αναπτύξουν μεγαλύτερο έργο, 

ούτως ώστε να ξεπεράσουν την αδράνεια της μπάρας. Στη συνέχεια, στο 2
ο
 τράβηγμα 

το οποίο ορίζεται κυρίως από τη μηχανική ισχύ, οι αθλητές πρέπει να παράγουν έργο 

γρηγορότερα εξαιτίας της μικρότερης χρονικής διάρκειας αυτής της φάσης 

(Garhammer, 1991). 

Η φάση της μετάβασης είναι κρίσιμο τμήμα της τεχνικής, διότι στη διάρκεια 

της ο αθλητής καταλαμβάνει την ιδανική θέση για την εκτέλεση του 2
ου

 τραβήγματος 

και επιπλέον το κέντρο βάρους της μπάρας πλησιάζει όσο γίνεται περισσότερο την 

κάθετη προβολή του κέντρου βάρους του αθλητή (Drechler, 1998). Η φάση της 

μετάβασης είναι επίσης κρίσιμη για την έκβαση της συνολικής κίνησης και για να 

είναι αποτελεσματική θα πρέπει να εκτελείται γρήγορα με μια μικρή κάμψη στα 

γόνατα, ώστε να επιτυγχάνεται μέγιστο δεύτερο τράβηγμα (Bartonietz, 1996). Λίγο 

πριν τη μέγιστη έκταση στο 2
ο
 τράβηγμα, η κάμψη του γόνατος συμβάλει στην 

αποθήκευση ελαστικής ενέργειας, η οποία επιφέρει υψηλή μυϊκή απόδοση κατά τη 

διάρκεια της άρσης και επιτυγχάνεται καλύτερο μηχανικό αποτέλεσμα (Enoka, 1979; 
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Isaka et al., 1996). Στη φάση της μετάβασης το κέντρο βάρους της μπάρας φτάνει πιο 

κοντά στην κάθετη προβολή του κέντρου βάρους του αθλητή, και έτσι η μεταφορά 

της μυϊκής δύναμης πάνω στη μπάρα πραγματοποιείται με το μικρότερο δυνατό 

μοχλοβραχίονα αντίστασης.  

 

Μετατοπίσεις της μπάρας 

Αναφορικά με τις κατακόρυφες γραμμικές μετατοπίσεις της μπάρας, στις 

μέγιστες άρσεις επιτεύχθηκε μικρότερο ύψος της μπάρας στο τέλος του 2
ου

 

τραβήγματος και μικρότερο μέγιστο ύψος της μπάρας. Επιπλέον η μετατόπιση της 

μπάρας στο κάθισμα ήταν μεγαλύτερη. Τα συγκεκριμένα στοιχεία φαίνεται να 

οφείλονται αποκλειστικά στο μέγεθος του φορτίου, όπως έχει παρατηρηθεί και σε 

προγενέστερη έρευνα (Hakkinen et al., 1984). Αντίθετα στις προσθιοπίσθιες 

γραμμικές μετατοπίσεις της μπάρας δεν παρουσιάστηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές. 

Όπως επισημαίνεται από τους Baumann και συν. (1988) και τους Gourgoulis 

et al. (2009), για να επιτευχθεί μια αποτελεσματική άρση και να αποφευχθεί απώλεια 

ενέργειας για την οριζόντια μετατόπιση της μπάρας, θα πρέπει η προσθιοπίσθια 

μετατόπιση της μπάρας να είναι μικρή. Από την έναρξη της άρσης, μέχρι το τέλος της 

μετάβασης η μπάρα κατευθύνεται προς τον αθλητή. Στο τέλος της μετάβασης, που 

είναι στο πλησιέστερο σημείο του κέντρου ισορροπίας του αθλητή, παρέχεται η 

δυνατότητα μέγιστης εφαρμογής δύναμης στην πραγματοποίηση της άρσης από τους 

εκτείνοντες μύες του ισχίου, των γονάτων και της ποδοκνημικής. Από την έναρξη του 

2
ου

 τραβήγματος, η μπάρα ανυψώνεται διαγράφοντας μια καμπύλη τροχιά μακριά από 

τον αθλητή, ενώ στη διάρκεια της καθόδου κάτω από τη μπάρα, συνεχίζει την 

ανοδική της πορεία με κατεύθυνση προς τον αθλητή, μέχρι την επίτευξη του μέγιστου 

ύψους της και στη συνέχεια, στη φάση της σταθεροποίησης, το ύψος της μπάρας 

μειώνεται (Bartonietz, 1996). Σύμφωνα με τους Lelikov et al. (1984) και Baumann 

και συν. (1988), οι προσθιοπίσθιες μετατοπίσεις της μπάρας είναι μικρότερες στους 

υψηλού επιπέδου αθλητές, σε σχέση με αυτές αθλητών χαμηλότερου επιπέδου. 

Επίσης, είναι μικρότερες στους αρσιβαρίστες χαμηλών κατηγοριών σωματικού 

βάρους, σε σχέση με τους αρσιβαρίστες βαρύτερων κατηγοριών σωματικού βάρους. 
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Σχετικά με τις έγκυρες και άκυρες προσπάθειες, οι Gourgoulis και συν. (2009), δεν 

εντόπισαν καμία στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ τους σε σχέση με τις 

μετατοπίσεις τις μπάρας. 

Αξίζει επίσης να τονιστεί, ότι εκεί που δεν μπορεί να εξασφαλιστεί πλήρως η 

ομαλή διαδοχικότητα στην κίνηση της μπάρας είναι τα σημεία καμπής της τεχνικής, 

όπου και εμφανίζονται ετερογενής κινήσεις. Τα σημεία αυτά είναι αφενός στη φάση 

της μετάβασης, όπου ενώ η μπάρα ανυψώνεται οι μύες των κάτω άκρων πρέπει να 

περάσουν από τη σύγκεντρη στην έκκεντρη σύσπαση και αφετέρου στη φάση της 

καθόδου, όπου οι μύες των κάτω άκρων και του ισχίου πρέπει να περάσουν από τη 

μέγιστη σύγκεντρη σύσπαση στην έκκεντρη και ο αθλητής να αρχίσει το κατέβασμα, 

καθώς η μπάρα συνεχίζει την ανοδική της πορεία και επιπλέον τα άνω άκρα να 

αλλάξουν την κατεύθυνση της δράσης τους πάνω στη μπάρα (Drechsler, 1998). 

 

Ταχύτητα της μπάρας 

Όπως στην κατακόρυφη γραμμική μετατόπιση, έτσι και στην κατακόρυφη 

γραμμική ταχύτητα της μπάρας, στις μέγιστες άρσεις σημειώνονται μικρότερες τιμές 

σε ορισμένες από τους παραμέτρους που μελετήθηκαν. Οι μικρότερες τιμές αφορούν 

την ταχύτητα της μπάρας στο τέλος της μετάβασης, την ταχύτητα της μπάρας στο 

τέλος του 2
ου

 τραβήγματος, τη μέγιστη κατακόρυφη γραμμική ταχύτητα της μπάρας 

και τη χρονική στιγμή της μέγιστης κατακόρυφης γραμμικής ταχύτητας της μπάρας. 

Η κατακόρυφη ταχύτητα της μπάρας στο 1
ο
 τράβηγμα είναι συνεχώς 

αυξανόμενη, ενώ στο 2
ο
 τράβηγμα μεγιστοποιείται. Αυτό συμβαίνει τη στιγμή της 

μέγιστης έκτασης των αρθρώσεων του ισχίου, του γόνατος και της ποδοκνημικής 

επιτυγχάνοντας υψηλή τιμή ανοδικής ορμής στη φάση της καθόδου κάτω από τη 

μπάρα. Κατά την έναρξη της άρσης, η μπάρα θα πρέπει να ανεβαίνει με σταθερά 

αυξανόμενη ταχύτητα και στο τέλος του 1
ου

 τραβήγματος θα πρέπει να φτάνει το 70-

75% της μέγιστης τιμής της που επιτυγχάνεται κοντά στη λήξη του 2
ου

 τραβήγματος, 

ενώ στη φάση της μετάβασης είναι σημαντικό να μην παρατηρείται μείωση της 

ταχύτητάς της (Baumann et al., 1988; Bartonietz, 1996; Gourgoulis et al., 2000). 
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Επιτάχυνση της μπάρας 

Σχετικά με την επιτάχυνση της μπάρας, η μοναδική διαφορά μεταξύ μέγιστων 

και υπομέγιστων άρσεων εντοπίζεται στη μικρότερη μέση συνισταμένη επιτάχυνση 

της μπάρας στο 1
ο
 τράβηγμα στις μέγιστες άρσεις, ενώ στη γωνία της συνισταμένης 

επιτάχυνσης της μπάρας ως προς τον κατακόρυφο άξονα ΟΥ, δεν υπήρξαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων. 

Για την επιτάχυνση της μπάρας στη διάρκεια του 2
ου

 τραβήγματος απαιτείται 

η ενεργητική έκταση της ποδοκνημικής. Η μέγιστη αναπτυσσόμενη ισχύς στην 

άρθρωση της ποδοκνημικής είναι 10% μικρότερη από τη μέγιστη αναπτυσσόμενη 

ισχύ στην άρθρωση του γόνατος, ενώ τις υψηλότερες τιμές ροπής από όλες τις 

αρθρώσεις τις εμφανίζουν οι  μύες που προκαλούν την πελματιαία κάμψη και έκταση. 

Αναδεικνύεται έτσι η σημαντικότητα της υψηλής ενεργοποίησης του γαστροκνημίου 

μυός κατά τις φάσεις της μετάβασης και του 2
ου

 τραβήγματος (Bartonietz, 1996). 

Αξίζει να τονιστεί, ότι η δράση των χεριών πάνω στη μπάρα πρέπει να 

συνεχίζεται και μετά την ολοκλήρωση του 2
ου

 τραβήγματος γιατί το σύστημα 

αθλητής-μπάρα είναι ένα κλειστό σύστημα. Κατά συνέπεια υπάρχει αλληλεπίδραση 

στη μεταξύ τους κινητική κατάσταση, ανεξάρτητα από το αν ο αθλητής είναι σε 

επαφή με το αγωνιστικό πλατό ή βρίσκεται σε φάση μη στήριξης στη διάρκεια της 

καθόδου (Lelikov et al., 1984; Drechsler, 1998). Όπως αναφέρουν οι Martyanov και 

συν. (1988), όσο μεγαλύτερη είναι η δραστηριοποίηση των χεριών, τόσο ταχύτερο 

είναι το κατέβασμα του σώματος κάτω από τη μπάρα. 

 

Γωνιακές μετατοπίσεις των αρθρώσεων 

Σχετικά με τις γωνιακές μετατοπίσεις των αρθρώσεων, στις μέγιστες άρσεις 

παρατηρείται μεγαλύτερη μεταβολή της γωνίας κάμψης του γόνατος στη μετάβαση, 

και μεγαλύτερη μέγιστη προσθιοπίσθια μετατόπιση του γόνατος πίσω από τη μπάρα 

στο 1
ο
 τράβηγμα. 

Στη διάρκεια του 1
ου

 τραβήγματος τα γόνατα εκτείνονται και κατά τη διάρκεια 

της μετάβασης κάμπτονται και μετακινούνται προς τα εμπρός κάτω από τη μπάρα 
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βοηθώντας τον αρσιβαρίστα να περάσει ομαλά στο 2
ο
 τράβηγμα (Gourgoulis et al., 

2009). Μετά από τη μέγιστη κάμψη των γονάτων η οποία καθορίζει την έναρξη του 

2
ου

 τραβήγματος, οι αρθρώσεις των κάτω άκρων εκτείνονται εκρηκτικά και 

επιτυγχάνουν τις μέγιστες τιμές έκτασης τους στο τέλος του 2
ου

 τραβήγματος 

(Baumman et al. 1988; Enoka, 1979; Garhammer, 1989; Isaka et al., 1996; Gourgoulis 

et al., 2009). 

Κατά την έναρξη της άρσης, οι αρθρώσεις του ισχίου, του γόνατος και της 

ποδοκνημικής εκτείνονται βαθμιαία σε όλη τη διάρκεια του 1
ου

 τραβήγματος, ενώ στη 

φάση της μετάβασης η γωνία των γονάτων υποχωρεί κατά 15
ο
 – 22

ο
, όπως συμβαίνει 

και στη γωνία της ποδοκνημικής, σε αντίθεση με την γωνία του ισχίου που αυξάνεται 

συνεχώς. Στο 2
ο
 τράβηγμα που ακολουθεί, οι τρείς αρθρώσεις φτάνουν τη μέγιστη 

έκτασή τους, με πρώτη την άρθρωση του ισχίου, δεύτερη του γόνατος μετά από 40 

ms και έπειτα την άρθρωση της ποδοκνημικής (Gourgoulis et al., 2000). Στις μέγιστες 

άρσεις παρατηρείται ότι το ισχίο κινείται με μικρό εύρος, αλλά μεγάλη μέγιστη 

ταχύτητα, την οποία επιτυγχάνει σε μικρό χρονικό διάστημα. Για να επιτευχθεί αυτή 

η κατάσταση στις μέγιστες άρσεις απαιτείται ισχυρός συσταλτός μηχανισμός, αλλά 

και ανθεκτικός παθητικός μηχανισμός (Αραμπατζή, 2003). Επίσης είναι 

χαρακτηριστικό, ότι όσο βελτιώνεται το επίπεδο των αθλητών, όπως και το βάρος το 

οποίο ανυψώνουν, τόσο πρέπει να αυξάνεται και η δύναμη ώθησης των ποδιών στο 

πλατό κατά την έναρξη της κίνησης του αρασέ (Lelikov et al., 1984; Baumann et al., 

1988). 

 

Γωνιακές μετατοπίσεις των μελών του σώματος 

Αναφορικά με τις γωνιακές μετατοπίσεις των μελών του σώματος, στις 

μέγιστες άρσεις σημειώθηκαν μεγαλύτερες τιμές στις εξής παραμέτρους: στη μέγιστη 

γωνία έκτασης της κνήμης και του μηρού σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο γύρω από 

τον εγκάρσιο άξονα, στη χρονική στιγμή επίτευξης της ελάχιστης γωνίας έκτασης του 

μηρού, καθώς και στη χρονική στιγμή επίτευξης της μέγιστης γωνίας έκτασης του 

κορμού σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο γύρω από τον εγκάρσιο άξονα. Σχετικά με 

τις επιμέρους φάσεις της άρσης, στις μέγιστες άρσεις σημειώθηκαν μεγαλύτερες τιμές 

στη γωνία έκτασης της κνήμης στη λήξη του 1
ου

 τραβήγματος και στη γωνία έκτασης 



64 
 

 

του κορμού στο μέγιστο ύψος της μπάρας, ενώ ο μηρός δεν παρουσίασε στατιστικά 

σημαντικές διαφορές. 

Όπως έχει παρατηρηθεί και σε άλλες έρευνες (Baumann et al. 1988; 

Gourgoulis et al., 2009; 2002; 2000) κατά τη διάρκεια του 2
ου

 τραβήγματος, η 

μέγιστη ταχύτητα έκτασης του ισχίου είναι μεγαλύτερη από τη μέγιστη ταχύτητα 

έκτασης του γόνατος, δίνοντας μια επιπλέον επιτάχυνση πάνω στη μπάρα και 

συμβάλλοντας στην εκτέλεση ενός εκρηκτικού 2
ου

 τραβήγματος. Επιπλέον, αξίζει να 

τονιστεί, ότι η κλήση του κορμού προς τα εμπρός με τους ώμους μπροστά από τη 

μπάρα, στο τέλος του 1
ου

 τραβήγματος, και η επακόλουθη έκτασή του προς τα πίσω 

στο τέλος του 2
ου

 τραβήγματος παρατείνουν το χρόνο δράσης των εκτεινόντων μυών 

του ισχίου πάνω στη μπάρα με κατάληξη την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής 

ταχύτητας ανύψωσής της (Martyanov et al., 1988). 

Γωνιακές ταχύτητες των αρθρώσεων 

Σχετικά με τις γωνιακές ταχύτητες των αρθρώσεων υπήρξαν ορισμένες 

διαφορές μεταξύ μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων, με τις μέγιστες άρσεις να 

παρουσιάζουν μικρότερες τιμές. Οι χρονικές στιγμές επίτευξης της 2
ης

 μέγιστης 

γωνιακής ταχύτητας έκτασης της ποδοκνημικής, της 2
ης

 μέγιστης γωνιακής ταχύτητας 

έκτασης του γόνατος και της μέγιστης γωνιακής ταχύτητας έκτασης του ισχίουήταν 

πιο αργές. 

Οι Gourgoulis και συν. (2000), επισημαίνουν ότι η χρονική στιγμή κατά την 

οποία επιτυγχάνεται η μέγιστη γωνιακή ταχύτητα κάθε άρθρωσης, πραγματοποιείται 

λίγο πριν την τελική θέση έκτασης τους στο 2
ο
 τράβηγμα και πριν από την απώλεια 

επαφής των πελμάτων με το πλατό κατά την έναρξη της φάσης της καθόδου κάτω 

από τη μπάρα. Σε κάθε περίπτωση, η οποιαδήποτε διαφορά παρατηρείται στις 

γωνιακές ταχύτητες των αρθρώσεων, κατ’ αρχήν φαίνεται να είναι αναμενόμενη και 

ερμηνεύσιμη, καθώς στις μέγιστες άρσεις το φορτίο είναι μεγαλύτερο και έτσι 

φαίνεται να είναι λογικό να προκαλεί τις οποιεσδήποτε «καθυστερήσεις» σε σύγκριση 

με τις υπομέγιστες άρσεις. 
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Γωνιακές ταχύτητες των μελών του σώματος 

Συγκρίνοντας τις μέγιστες με τις υπομέγιστες άρσεις εντοπίζονται επίσης 

ορισμένες διαφορές στις γωνιακές ταχύτητες των μελών του σώματος, ως προς τον 

εγκάρσιο άξονα. Στις μέγιστες άρσεις παρατηρείται μεγαλύτερη γωνιακή ταχύτητα 

έκτασης του άκρου ποδιού στο μέγιστο ύψος της μπάρας, ενώ καθυστερεί η χρονική 

στιγμή επίτευξης της μέγιστης γωνιακής ταχύτητας έκτασης της κνήμης και του 

κορμού. Επίσης, είναι μικρότερη η γωνιακή ταχύτητα έκτασης του κορμού, όπως και 

του μηρού στη λήξη της μετάβασης και μεγαλύτερη στο μέγιστο ύψος της μπάρας. 

Επιπλέον, είναι μικρότερη η γωνιακή ταχύτητα έκτασης του κορμού στη λήξη της 

μετάβασης, ενώ δεν διαπιστώνονται στατιστικά σημαντικές διαφορές στις γωνιακές 

ταχύτητες της κνήμης στις επιμέρους οριακές θέσεις της άρσης. 
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VΙ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από τα ευρήματα της παρούσας μελέτης αναδεικνύεται ότι τα κινηματικά 

χαρακτηριστικά του αρασέ συνδέονται άμεσα με το μέγεθος του φορτίου που 

ανυψώνεται σε κάθε άρση. Έτσι, παρόλο που το κινητικό πρότυπο της τεχνικής του 

αρασέ παραμένει αμετάβλητο σε μέγιστες και υπομέγιστες άρσεις, οι διαφορές που 

προκύπτουν ιδιαίτερα στο 1
ο
 τράβηγμα μπορεί να είναι καθοριστικής σημασίας για 

την αποτελεσματική ανύψωση του μέγιστου δυνατού φορτίου. 

Το μέγεθος του φορτίου κατά την άρση της μπάρας είναι ίσως η 

σημαντικότερη παράμετρος που καθορίζει τα κινηματικά χαρακτηριστικά της άρσης 

(Akkus, 2012). Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης, προσφέρουν χρήσιμες 

πληροφορίες στους αθλητές και τους προπονητές για τη διαμόρφωση της κατάλληλης 

προπονητικής διαδικασίας και τις επιλογές των φορτίων κατά τη διάρκεια των 

άρσεων, είτε στην προπόνηση, είτε στον αγώνα, με στόχο την καλύτερη δυνατή 

επίδοση. Λόγω της φύσης του αγώνα στην ολυμπιακή άρση βαρών, όπου ο αθλητής 

έχει το δικαίωμα να εκτελέσει μόνο τρείς προσπάθειες στο αρασέ, η συγκεκριμένη 

γνώση των διαφορών στα κινηματικά χαρακτηριστικά μεταξύ μέγιστων και 

υπομέγιστων άρσεων είναι καθοριστικής σημασίας για τη στρατηγική επιλογής του 

κατάλληλου φορτίου με απώτερο σκοπό τη μέγιστη δυνατή επίδοση. 

 

Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες 

Λαμβάνοντας υπόψη τους περιοριστικούς παράγοντες και τις τυχόν αδυναμίες 

της παρούσας έρευνας, καθώς και τα νέα ερωτήματα που προέκυψαν και έχοντας ως 

γνώμονα την καλύτερη κατανόηση της τεχνικής των ολυμπιακών άρσεων, αρασέ και 

επολέ ζετέ, στοιχείο απαραίτητο για την ορθή καθοδήγηση της προπόνησης των 

αρσιβαριστών, θα ήταν δυνατό να σχεδιαστεί μια σειρά επιμέρους ερευνών όπως: 

 Μελέτη των μέγιστων και υπομέγιστων άρσεων αρασέ σε γυναίκες και 

έφηβους ή νέους αθλητές. 
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 Οι ίδιες μελέτες να πραγματοποιηθούν με τη χρήση επιπλέον δυναμοδάπεδου 

και ηλεκτρομυογραφίας, για την καταγραφή των δυνάμεων αντίδρασης του 

εδάφους και της μυϊκής δραστηριότητας αντίστοιχα. 

 Εφαρμογή των παραπάνω μελετών και στο επολέ ζετέ. 

 Εφαρμογή των μεθόδων καταγραφής της κίνησης και σε βοηθητικές ασκήσεις 

της ολυμπιακής άρσης βαρών, με σκοπό την εύρεση των ασκήσεων εκείνων 

που ταιριάζουν σε μεγαλύτερο βαθμό στο κινηματικό πρότυπο των βασικών 

ασκήσεων. 

 Ο ίδιος πειραματικός σχεδιασμός με ταυτόχρονη ανάπτυξη ενός μηχανικού 

μοντέλου του ανθρώπινου σώματος και εφαρμογή της αντίστροφης 

δυναμικής, θα επέτρεπε την σύγκριση των δύο κινήσεων με τον υπολογισμό 

των συνισταμένων μυϊκών ροπών που ασκούνται στις αρθρώσεις, καθώς και 

της μηχανικής ισχύος που αναπτύσσεται σε κάθε άρθρωση. Κάτι τέτοιο θα 

οδηγούσε στην εξαγωγή συμπερασμάτων για το παραγόμενο μηχανικό έργο 

από την πλευρά των μυών και την μηχανική ενέργεια που μεταφέρεται στα 

μέλη κατά την εκτέλεση αλμάτων και ολυμπιακών άρσεων, επιτρέποντας όχι 

μόνο την ποιοτική, αλλά και την ποσοτική εκτίμηση του πρότυπου δράσης 

των μυών. 
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