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ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 

 Η Χειροσφαίριση θεωρείται και είναι ένα ιδιαίτερα απαιτητικό άθλημα 

διαλειμματικής μορφής, με συχνές σωματικές επαφές και πολλές άλλες 

δραστηριότητες υψηλής έντασης με στόχο να ξεπεραστούν οι αντίπαλοι. 

( Michalsik, 2004).

 Ο σχεδιασμός της σύγχρονης προπόνησης, ιδιαίτερα σε υψηλό επίπεδο, θα 

πρέπει  να πραγματοποιείται βασισμένος σε μία πολύ συγκεκριμένη ανάλυση 

των αναγκών του παιχνιδιού για να προσεγγίσει τις αγωνιστικές ανάγκες των 

αθλητών-τριων (Michalsik, 2004).



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 

 Η Χειροσφαίριση απαιτεί ένα μεγάλο αριθμό από ενέργειες υψηλής έντασης 

που με τη σειρά τους οδηγούν σε μείωση των νευρομυικών  διεργασιών με 

αποτέλεσμα την πτώση της απόδοσης. Έχουν αναφερθεί μειώσεις στην 

μέγιστη εκούσια ικανότητα σύσπασης των  μυών, στο ρυθμό ανάπτυξης της 

δύναμης και στις αλτικές ικανότητες. (Karcher & Buchheit. 2014)

 Οι συγκρούσεις κι οι επαφές αποτελούν αιτίες μυϊκών τραυματισμών. Ακόμη 

είναι πιθανό ο μεγάλος αριθμός επαφών σε έναν αγώνα να έχει επίδραση στην 

εμφάνιση της νευρομυικής κόπωσης κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τον 

αγώνα. (Karcher & Buchheit. 2014)



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 



ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ 

Οι απαιτήσεις στο χώρο του υψηλού αγωνιστικού 

αθλητισμού αλλάξαν δραματικά τα τελευταία χρόνια. Οι 

αθλητές-τριες πρέπει πλέον να είναι μεγαλύτεροι-ες σε 

όγκο, δυνατότεροι-ες, εκρηκτικότεροι-ες και πιο 

ταχυδυναμικοί-ες ειδικά στα ομαδικά αθλήματα. 

(NASM Essentials of Sports Performance Training, 2010) 



ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ 

 ΔΥΝΑΜΗ είναι η βασική ιδιότητα του ανθρώπου, με την οποία κινεί 
μία μάζα, υπερνικά μία αντίσταση ή αντιστέκεται σε μία αντίσταση με 
την χρήση της μυϊκής ενεργοποίησης (Μensel, 1968). 

 Η δύναμη μπορεί να ορισθεί ως η ικανότητα του μυός ή των μυών 
να υπερνικούν, να συγκρατούν ή να αντιστέκονται σε εξωτερικές 
αντιστάσεις (Κοτζαμανίδης, 2004 ).

 Η δύναμη εμφανίζεται με πολλές μορφές όπως:

 Μέγιστη δύναμη 

 Αντοχή στη δύναμη

 Εκρηκτική δύναμη – Ταχυδύναμη 



ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ 

 ΙΣΧΥΣ είναι η ικανότητα του νευρομυικού συστήματος να παράγει τη 

μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα δύναμης στο μικρότερο χρόνο. 

Εκφράζεται από τον τύπο : 

P = F × V

όπου P είναι η ισχύς, F είναι η δύναμη και V είναι η ταχύτητα της 

κίνησης  

Τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται όλο και πιο συχνά ο όρος Rate of Force   

Development (Ρυθμός ανάπτυξης της δύναμης) που σημαίνει πόσο 

γρήγορα ένας-μία  αθλητής – τρια μπορεί να αναπτύξει τη μέγιστη 

δυνατή ποσότητα δύναμης.



ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ 
Η ΚΑΜΠΥΛΗ ΔΥΝΑΜΗΣ-ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 



ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ 



ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ 
Περιοδισμός 

 Ο περιοδισμός της προπόνησης δύναμης πρέπει να βασίζεται στις 

συγκεκριμένες φυσιολογικές απαιτήσεις του κάθε αθλήματος. Η 

ανάγκη για περιοδισμό προέκυψε από:

 Την ανάγκη ενσωμάτωσης της προπόνησης δύναμης  στο ετήσιο 

πλάνο και τις διάφορες φάσεις του,

 Την βελτίωση της συγκεκριμένης δυνατότητας από χρόνο σε χρόνο

(Bompa : Periodization Training for sports, 2015) 



ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ 
Περιοδισμός 

 Ο περιοδισμός προσφέρει ένα πλαίσιο για σχεδιασμένη και 

συστηματική χρήση των προπονητικών παραμέτρων κατά τέτοιο 

τρόπο που να εξασφαλίζει τις απαραίτητες προσαρμογές και τους 

προπονητικούς στόχους που χρειάζονται σε κάθε άθλημα.

(Bompa : Periodization Training for sports, 2015)



ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ 
Περιοδισμός 

 Linear periodization

 Undulating periodization 

 Block periodization      



ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ 
Περιοδισμός 

Φάσεις του περιοδισμού στην προπόνηση Δύναμης :

 Ανατομική  προσαρμογή

 Μυϊκή Υπερτροφία

 Μέγιστη Δύναμη 

 Προπόνηση ισχύος / Rate of force development 

 Stabilization phase 

 Strength phase

 Power development phase  

(NASM OPT Model) 



ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ 
Περιοδισμός (Mladen Jovanovic)



ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ 
Περιοδισμός(Turner & Comfort: Advanced Strength & Conditioning, 2017 )



ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ 
Περιοδισμός : Φάσεις 

 Ανατομική προσαρμογή / Αντοχή στη Δύναμη :

 Κυκλικού τύπου προπόνηση 3-5x

 9-12 ασκήσεις ανά προπόνηση

 12-15 επαναλήψεις ανά άσκηση

 30-50% 1RM

 Διάλλειμα ανάμεσα στις ασκήσεις 30-90 sec/ 1-3 min ανάμεσα στις 

περιστροφές

 Φάση προσαρμογής ειδικά για αθλητές-τριες χωρίς προπονητική εμπειρία 

 Διάρκεια: 2-6 εβδομάδες 

 Iso Hold Method 

 Circuit Training / Cross training 

 CrossFit 



ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ 
Περιοδισμός : Φάσεις 

 Μυϊκή Υπερτροφία 

 70-80% 1RM 

 Αριθμός ασκήσεων : 6-9 

 Αριθμός επαναλήψεων ανά σετ : 6-12

 Αριθμός σετ : 4-6 (8)

 Διάλλειμα : 3-5 min 

 Ταχύτητα εκτέλεσης : Αργή 

 Προπονήσεις ανά εβδομάδα : 2-4

 Διάρκεια φάσης υπερτροφίας : 4-6 εβδομάδες

 Bulk method 

 Post Exhaustion Method  



ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ 
Περιοδισμός : Φάσεις 

 Μέγιστη Δύναμη 

 85-100 % 1RM

 1RM ή πολλά 1RMs ? 

 Αριθμό ασκήσεων 3-5 

 Αριθμό επαναλήψεων ανά σετ 1-4

 RIR : Repetitions in Reserve

 Διάλλειμα 3-6 min 

 Συχνότητα ανά εβδομάδα 2-3 (4)

 Σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς

 Micro – Dosing 



ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ 
Περιοδισμός : Φάσεις 



ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ 
Περιοδισμός : Φάσεις 

 Μεταφορά σε Ισχύ / Προπόνηση Ισχύος

 30-50% έως 50-80% 1RM 

 Αριθμός ασκήσεων 2-4 (5) 

 Αριθμός επαναλήψεων 4-10 

 Αριθμός σετ ανά προπόνηση 3-6 

 Διάλλειμα 2-6 min 

 Εκτέλεση δυναμική – εκρηκτική 

 Συχνότητα ανά εβδομάδα 2-3

 Micro – Dosing 



ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ 
Μέθοδοι προπόνησης ισχύος 

Μέθοδοι προπόνησης Ισχύος :

 Δυναμική μεταφορά προπόνησης (Transfer Training ) πχ. Μετά από μία 

προπόνηση μέγιστης δύναμης κάτω άκρων ακολουθεί προπόνηση αλτικών ή 

sprint ή ρίψεων 

 Ολυμπιακές άρσεις 

 Βαλλιστική προπόνηση 

 Προπόνηση πλειομετρίας 



ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ 
Μέθοδοι προπόνησης ισχύος 

Post Activation Potentiation



ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ 
Σύγχρονες μέθοδοι προπόνησης δύναμης/ισχύος 

 Complex Method : 1) Squat 3-5 reps/ 80-85%  + Box jump 3-5 reps

2) Bench press -5 reps/80-85% + Med ball throw 3-5 reps

 French Contrast Method                                         



 Squat 4x 80%

Box jump 4x

Squat jump 4x 30%

Jump with bands 4x



ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ 
Σύγχρονες μέθοδοι προπόνησης δύναμης/ισχύος

 Compound Method : Day 1 – Max effort day

Box Squat 3-4 x 3-5/85%

Bench press 3-4 x 3-5/85%

Day 2 – Dynamic effort day

Squat jumps 8x2/30%

Bench throws 8x3/30%



ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ 
Σύγχρονες μέθοδοι προπόνησης δύναμης/ισχύος

 Λειτουργική προπόνηση (Functional training – Mike Boyle) 

 Velocity Based Training (Mladen Jovanovic)  



ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ 
Σύγχρονες μέθοδοι προπόνησης δύναμης/ισχύος

 Sport specific strength training + Motor control  (Frans Bosch Method) 



ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ 
Σύγχρονες μέθοδοι προπόνησης δύναμης/ισχύος



ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ 



ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Keep it strong !

 Lift heavy !

 Προπόνηση με πλάνο 

 Προσοχή στον περιοδισμό 

 Ποικιλία στα ερεθίσματα 

 Keep it simple! 

 Συνεχές ψάξιμο για το καλύτερο !



ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ...



ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ...

 Periodization Training for Sports – Tudor Bompa

 Preparation Physique – Benjamin Del Moral 

 La Preparation Physique Moderne – Broussal & Bolliet 

 Advanced Strength & Conditioning – Turner & Comfort 

 Transfer of Training in Sports – Anatoliy Bondarchuk 

 Functional Training for Sports – Michael  Boyle

 Strength Training and Coordination : An Integrative approach – Frans Bosch

 Training Day ( CrossFit) – Damect Dominguez 

 …YouTube!



ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ...

 Frans Bosch

 HandballPhysio 

 Mladen Jovanovic 

 James Smith

 Joel Jamieson 

Mike Boyle

Natalia Verkhosansky 

 Henk Kraiijenhoff 

Martin Bucheitt 



Στη προπονητική δεν υπάρχει σωστό και λάθος, υπάρχει σωστή 
και λάθος κατεύθυνση !

Σας ευχαριστώ πολύ ! 


