
• Handball: Φυσική κατάσταση σε αθλητές και αθλήτριες 12-18 ετών

Χάρης Τσολάκης

Καθηγητής ΣΕΦΑΑ

Διευθυντής Αθλητικών προγραμμάτων 

SE/Αναγέννηση και Πρόοδος



Περιεχόμενο (Φυσική κατάσταση στην εφηβεία)

• Προπόνηση δύναμης 
Πόσες φορές, δύναμη-ισχύ, σε ποια περίοδο;

• Πλειομετρική προπόνηση 
Είναι αποτελεσματική μόνη της 

• Συνδυαστική προπόνηση: 
Είναι αποτελεσματική σε μικρές ηλικίες;

• HIT ή ασκήσεις στο γήπεδο για αερόβιες-αναερόβιες προσαρμογές
• Ιμάντες για έκρηξη;
• Φορτίο και πρόληψη τραυματισμων







Προπόνηση ισχύος σε άνω και κάτω άκρα και 
δύναμη κορμού

Tαχύτητα ρίψης και πρόληψη τραυματισμών 
ωμικής ζώνης

Δυναμικές αμυντικές παρεμβάσεις 

Πάγκος, έσω έξω στροφές λάστιχα, pull over 
έλξεις

Νέες ασκήσεις και μεγάλα φορτία σε περιόφους
χωρίς αγώνες

2 προπονήσεις την εβδομάδα / 1 αγώνας
96 ώρες πριν όχι δύναμη

Ισχύ μια φορά την εβδομάδα με την ατομική 
βελτίωση της ισχύος κάθε παίκτη

Διαδικασίες ελέγχου
Πάγκος-Ημικάθισμα-Ρίψη μπάλας

ΡΑΔ-μέγιστο φορτίο 1 ΜΑΕ-ταχύτητα ρίψης





Αερόβιες ανάγκες και αερόβιες προσαρμογές στη χειροσφαίριση





















1.Ομάδα χειροσφαίρισης (προπόνηση τεχνικής τακτικής και αγωνιστικές 
προσπάθειες

2.Ομάδα δύναμης/ισχύος

Βάρη
1. Ημικαθίσματα
2.Άρσεις θανάτου (1-3 Δύναμη)
3.Πάγκος
4.Αλματα με μπάρα
5.Στριψίματα           (4-6 Ισχύς) 
6.Πετάγματα στον πάγκο
• 3-6 προσπάθειες x 3-4 set

3.Ομάδα πλειομετρικών

Πλειομετρικές
1. ΜΒ ρίψεις
2. Πέρασμα εμποδίων 2 πόδια
3. Αλματα βάθους
4. Επαναλαμβανόμενα άλματα

• 3-4 επαναλήψεις x 5-10 ασκήσεις









Συνδυαστική προπόνηση 2φορες/10 εβδομάδες

1. 6 ημικαθίσματα @ 85%1RM, 6 εμπόδια 
40 cm, 10 m sprint

2. 6 πρέσσα ποδιών @ 85% 1 RM, 6 
άλματα άνευ φοράς, 10 m sprint

3. 8 sec ισομετρικό ημικάθισμα @ 75% 
1RM, 3 μονοποδικά άλματα, 10 m 
sprint

4. 6 x γαστροκνήμιους @ 90% 1 RM, 6 
εμπόδια 30 cm, 10 m sprint

• 5 επαναλήψεις στον μεσόκυκλο

• Στις 5 εβδομάδες αξιολόγηση του 1 RM



Εξωτερικά φορτία

• Συνολική απόσταση
• Το σύνολο των κιλών στην 

προπόνηση αντιστάσεων
• Ο αριθμός και η ένταση των 

ταχυτήτων (sprints)
• Ο αριθμός των αλμάτων
• Ο αριθμός των επαφών
• Όποιο χαρακτηριστικό συνδέεται 

με την μεγιστοποίηση της 
απόδοσης
• Δέσμες μεταβλητών/άθλημα

Εσωτερικά φορτία

• RPE (δείκτες υποκειμενικής 
κόπωσης)

• ΚΣ (Καρδιακή συχνότητα)





Πότε κινδυνεύουμε;

• Με την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου όταν 
τα φορτία ξαφνικά γίνονται μεγάλα σε όγκο

• Αλλαγή ομάδας
• Αλλαγή ηλικιακής κατηγορίας
• Συμμετοχή σε πολλούς αγώνες 2/εβδ.
• Άλλη παράλληλη αθλητική δραστηριότητα
• Έγκαιρη εξειδίκευση • Κόπωση=μειωμένη ιδιοδεκτικότητα και αντιδραστική 

δύναμη
• Χαμηλή μυική δύναμη κορμού
• Κακή τεχνική 

• Λύσεις: 
• Δύναμη-τεχνική-εξατομίκευση (φορτίο/ανάπαυση)



Ευχαριστώ για την προσοχή σας


