
Γρίβας	  Γεράσιμος

Αντοχή



Αντοχή	  είναι	  η	  ικανότητα:

α. αντίστασης στην κόπωση και
β. γρήγορης ανάληψης.

Η ικανότητα αντοχής χαρακτηρίζεται από:

Ø Τη σωματική, πνευματική και ψυχική ικανότητα του ατόμου να
αντιστέκεται στην κόπωση που προέρχεται από συχνά
επαναλαμβανόμενες ή συνεχόμενες επιβαρύνσεις που διαρκούν για
μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ø Την ικανότητα γρήγορης ανάληψης μετά από τη φάση της
επιβάρυνσης.



Η	  κόπωση	  διακρίνεται	  σε:

Ø Σωματική: πτώσης της λειτουργικής ικανότητας των σκελετικών
μυών.

Ø Νοητική ή πνευματική: πρόσκαιρη αδυναμία της ικανότητας
συγκέντρωσης.

Ø Αισθητηριακή ή αισθητική: πρόσκαιρος περιορισμός της
αισθητηριακής αντίληψης (όρασης, ακοής, αφής).

Ø Κινητική ή συντονιστική: πρόσκαιρη μείωση της εκπομπής νευρικών
ώσεων από το κεντρικό νευρικό σύστημα.

Ø Ψυχική (κίνητρα): μείωση της θέλησης και της συναισθηματικής
παρόρμησης για αθλητικές επιδόσεις.



Αίτια	  της	  κόπωσης

Ø Μείωση	  των	  ενεργειακών	  αποθεμάτων.

Ø Συσσώρευση	  ενδιάμεσων	  και	  τελικών	  προϊόντων	  του	  μεταβολισμού.

Ø Μείωση	  της	  δραστικότητας	  των	  ενζύμων.

Ø Μείωση	  ηλεκτρολυτών.

Ø Μείωση	  των	  ορμονών	  σε	  διαρκώς	  έντονη	  επιβάρυνση.

Ø Ανασταλτικές	  διαδικασίες	  στο	  κεντρικό	  νευρικό	  σύστημα	  λόγω	  
μονότονης	  επιβάρυνσης.



Μορφές	  αντοχής	  σε	  σχέση	  με	  το	  μηχανισμό	  
παραγωγής	  ενέργειας



Αερόβια	   Αναερόβια	  

Μικρού	  χρόνου (3	  -‐ 10´)	  
Μεσαίου	  χρόνου (10	  -‐ 30´)	  
Μακρού	  χρόνου (>30´)	  

Μικρού	  χρόνου	  (10	  -‐ 20´´)	  
Μεσαίου	  χρόνου	  (20	  -‐ 60´´)
Μακρού	  χρόνου	  (60	  -‐ 120´´)

Γλυκόζη,	  Γλυκογόνο,
Ελεύθερα	  Λιπαρά	  Οξέα

ATP,	  CP, Γλυκόζη,
Γλυκογόνο

Πηγές	  παραγωγής	  ενέργειας	  σε	  σχέση	  με	  
τη	  χρονική	  διάρκεια	  της	  επιβάρυνσης	  

(Suslow,	  1971;	  Zaciorskij,	   1972)



Ø Αερόβια	  αντοχή

Στην	  αερόβια	  αντοχή	  διατίθεται	  αρκετό	  οξυγόνο	  για	  την	  οξειδωτική	  
καύση	  της	  γλυκόζης	  και	  των	  λιπαρών	  οξέων.

Ø Μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου (VO2max)

Είναι η δυνατότητα του οργανισμού να καταναλώνει τη μέγιστη
δυνατή ποσότηταοξυγόνου στο λεπτό, για να παράγει ενέργεια.

Ø Σχετική μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου (VO2max)

Είναι η VO2maxεκφρασμένη σε χιλιοστόλιτρα (ml) ανά κιλό σωματικού
βάρους (kg) ανά λεπτό (min).



Ø Αερόβιο κατώφλι: Η VO2max,, η ταχύτητα μετακίνησης, ή η καρδιακή
συχνότητα που μπορεί να επιτευχθεί κατά τη διάρκεια διαρκούς
αυξανόμενης έντασης, πριν παρατηρηθεί συσσώρευση γαλακτικού
οξέος. Χαρακτηρίζεται από την τιμή των 2mmol/l γαλακτικού οξέος.

Ø Αναερόβιο κατώφλι: Αναερόβιο κατώφλι είναι η ανώτερη δυνατή
ποσότητα Ο2 που μπορεί να καταναλώσει ο οργανισμός κατά την
άσκηση, πριν αρχίσει η συστηματική συγκέντρωση του γαλακτικού
οξέος. Χαρακτηρίζεται από την τιμή περίπου των 4mmol/l γαλακτικού
οξέος.



Αναερόβια	  αντοχή

Ø Η αναερόβια αντοχή προκύπτει
όταν δεν επαρκεί η προσφορά Ο2
για τις οξειδωτικές καύσεις
(αερόβια οδός) και διαδραματίζουν
σημαντικό ρόλο μεταβολικές
διαδικασίες που διεξάγονται χωρίς
τη συμμετοχή του οξυγόνου.

Ø Η σημαντικότερη απ’ αυτές είναι η
αναερόβια γλυκόλυση.



Μορφές	  αντοχής	  σε	  σχέση	  με	  τους	  
προπονητικούς	  στόχους

Ø Γενική	  βασική	  αντοχή.

Ø Ειδική	  βασική	  αντοχή.

Ø Ειδική	  αντοχή.

Ø Αγωνιστική	  αντοχή.



Μεθοδολογία	  προπόνησης	  αντοχής



Στόχοι	  προπόνησης	  αντοχής

Fitness,	  αναψυχή Αγωνιστικός	  αθλητισμός

Βελτίωση,	  διατήρηση,	  
αποκατάσταση	  της	  υγείας.

Απόκτηση	  και	  αύξηση	  της	  
εξειδικευμένης	  ως	  προς	  
το	  αγώνισμα	  ή	  άθλημα	  
ικανότητα	  αντοχής.



Κατά το σχεδιασμό ενός προγράμματος άσκησης,
για τη βελτίωση της αερόβιας ικανότητας, θα
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη:

vτα στοιχεία της επιβάρυνσης,
vοι μέθοδοι προπόνησης,
v τα προπονητικά περιεχόμενα και
vτα προπονητικά μέσα,

με στόχο την ασφαλή συμμετοχή των ασκούμενων
στα προγράμματα άσκησης και την πιο
αποτελεσματική βελτίωση της φυσικής
κατάστασης.

Μεθοδολογία	  
ανάπτυξης	  της	  

αερόβιας	  
ικανότητας

Στοιχεία	  
επιβάρυνσης

Μέθοδοι	  
προπόνησης

Προπονητικά	  
περιεχόμενα

Προπονητικά	  
μέσα



Μέθοδος	  προπόνησης



Βασικές	  μέθοδοι	  αντοχής

Μαζικός
αθλητισμός

Αγωνιστικός
αθλητισμός

Ø Διάρκειας.
Ø Διαλειμματική.

Ø Διάρκειας.
Ø Διαλειμματική.
Ø Επαναληπτική.
Ø Αγωνιστική	  ή	  ελέγχου.



Μέθοδοι	  Διάρκειας

Ø Κύρια πηγή ενέργειας είναι ο αερόβιος μηχανισμός, με την
απεριόριστη παροχή Ο2 κατά τη διάρκεια της άσκησης.

Ø Τα προπονητικά αποτελέσματα επιτυγχάνονται κυρίως από τη
σχετικά μεγάλη διάρκεια της επιβάρυνσης, κατά την οποία
παρατηρείται σταθερή εξέλιξη των φυσιολογικών διαδικασιών που
εξαρτώνται από την ένταση.

Ø Παρατηρείται οικονομικότερη λειτουργία των οργανικών
συστημάτων και παράλληλα βελτίωση της λειτουργίας τους.

Ø Ανοχή στη μονοτονίατης επιβάρυνσης.



Παραλλαγές	  της	  μεθόδου	  διάρκειας

Ø Απρογραμμάτιστη αλλαγή
της έντασης της
επιβάρυνσης από χαμηλή
μέχρι μέγιστη (π.χ.
βάδισμα, πέρασμα
διαφόρων εμποδίων,
σπριντ).

Ø Εξαρτάται από το έδαφος ή
την προπονητική
κατάσταση του αθλητή.

Ι.	  Μέτριας	  έντασης.
ΙΙ.	  Υψηλής	  έντασης.

Ø Αλλαγές ρυθμού
σύμφωνα με το πλάνο
μέσα σ’ ένα ορισμένο
εύρος διασποράς
(π.χ. 140-‐160 σφ/min).

Ø Στο μαζικό αθλητισμό η
διακύμανση της
έντασης είναι ± 10%.

Συνεχόμενη	  μέθοδος	  
με	  σταθερή	  ένταση Εναλλασσόμενη	  ένταση Παιχνίδι	  με	  την	  ταχύτητα	  

(Fartlek)

Μέθοδος	  διάρκειας



Διάρκειας	  με	  εναλλασσόμενη	  ένταση	  

Ø Η ένταση αυξομειώνεται +10% από τηνΚΣ στόχο.

Ø Πλεονεκτήματα: παράγεται περισσότερο έργο στη μονάδα του
χρόνου, μεγαλύτερα καρδιοαναπνευστικά και μεταβολικά οφέλη.

Ø Μειονεκτήματα: μεγαλύτερος	  παράγοντας	  κινδύνου
καρδιοαναπνευστικών και	  ορθοπεδικών	  προβλημάτων.

Ø Δεν είναι κατάλληλη για αρχάριους.



Παράδειγμα	  προπόνησης	  διάρκειας	  με	  
εναλλασσόμενη	  ένταση	  

Ø 20Χ500m το ένα σε γρήγορο ρυθμό (Κ.Σ/1’ στους 160) και το άλλο
πιο αργό (Κ.Σ/1’ στους140).



Διάρκειας	  με	  fartlek

Ø Πλεονεκτήματα: βελτιώνει την αερόβια και αναερόβια αντοχή,
είναι σε θέση να αποφασιστούν οι ρυθμοί και τα διαλείμματα
ανάληψης με βάση τη φυσική κατάσταση τη δεδομένη στιγμή.

Ø Μειονεκτήματα: δύσκολα εφαρμόζεται από αρχάριους δρομείς,
τραυματισμούς και φαινόμενα υπερπροπόνησης.



Παράδειγμα	  προπόνησης	  fartlek

Ø 10-‐15 Χ 1min γρήγορο τρέξιμο και 1.30 min αργό τρέξιμο.

Ø 8-‐10 Χ 1 min δυνατό τρέξιμο με διάλειμμα 2min αργό τρέξιμο.



Διαλειμματική μέθοδος	  
μεσαίου	  χρόνου

Έντονη διαλειμματική
μέθοδος

Μέτρια διαλειμματική
μέθοδος

Διαλειμματική μέθοδος	  
μικρού	  χρόνου

Διαλειμματικές μέθοδοι

Διαλειμματική μέθοδος	  
μακρού	  χρόνου

Διαλειμματικές μέθοδοι	  αντοχής



Διαλειμματικές	  μέθοδοι	  αντοχής

Ø Το κέρδος από την προπόνηση το παίρνουμε κατά τη διάρκεια του
διαλείμματος (αμειβόμενο διάλειμμα).

Ø Οι σφυγμοί κατά το διάλειμμα πρέπει να ανέρχονται στους 120-‐
130/1’

Ø Ελεγχόμενα διαλείμματα μεταξύ των διαστημάτων επιβάρυνσης.

Ø Κατάλληλη για αρχάριους γιατί ελέγχεται καλύτερα η επιβάρυνση.



Πλεονεκτήματα	  του	  αμειβόμενου	  
διαλείμματος

Ερμηνεύεται με βάση τις μεταβολικές διαδικασίες:

Ø Γρήγορη απομάκρυνση γαλακτικού οξέως (λόγω της συνεχόμενης
έντονης αιμάτωσης).

Ø Αυξημένος εφοδιασμός σε οξυγόνο.



Παράδειγμα	  διαλειμματικής προπόνησης

Ø 15Χ400m	  στο	  70-‐80%	  της	  αγωνιστικής	  ταχύτητας (160-‐170	  Κ.Σ/1’)	  
με	  Δ/90΄΄-‐2 min.

Ø 12X200m	  στο	  90-‐95% της	  αγωνιστικής	  ταχύτητας	  με	  Δ/1-‐2	  min.

Ø 6Χ1000m	  στο	  70-‐75%	  της	  αγωνιστικής	  ταχύτητας	  (160-‐165	  Κ.Σ/1’)
με	  Δ/2-‐5min	  (πτώσης	  της	  Κ.Σ/1’	  στους	  120).

Ø 3(4X60m)	  στο	  95-‐100% της	  αγωνιστικής	  ταχύτητας με	  Δ/2-‐3 min.



Μέθοδος	  διάρκειας	  vs.	  διαλειμματική μέθοδος

Ø Αντικρουόμενα αποτελέσματα.

Ø Τόσο η διαλειμματική όσο και η μέθοδος διάρκειας χρησιμοποιούνται
για τη βελτίωση της αερόβιας ικανότητας τόσο στο μαζικό όσο και
στον αγωνιστικό αθλητισμό.

Ø Διαφωνία σχετικά με το ποιά μέθοδος προπόνησης (συνεχόμενη vs.
διαλειμματική)προκαλεί μεγαλύτερες αερόβιες προσαρμογές.

Ø Λίγες μελέτες συνέκριναν μεταβολικές προσαρμογές του σκελετικού
μυός μεταξύ συνεχόμενης και διαλειμματικής προπόνησης.

(Daussin et	  al.,	  2007;	  Daussin et	  al.,	  2008)



Μέθοδος	  διάρκειας	  vs.	  διαλειμματική μέθοδος

Διάρκειας:

Ø Προηγείται της διαλειμματικής.

Ø Πέρα από την βελτίωση της αερόβιας ικανότητας, αυξάνει και την
ικανότητα του οργανισμού να χρησιμοποιεί κατά την άσκηση ένα
μεγαλύτερο ποσοστό της V02max για περισσότερο χρόνο.

Ø Μονότονη και κουραστική λόγω της συνεχόμενης παρατεταμένης
προσπάθειας που χρειάζεται.



Μέθοδος	  διάρκειας	  vs.	  διαλειμματική μέθοδος

Διαλειμματική:

Ø Πραγματοποιεί τις αερόβιες προσαρμογές συντομότερα.

Ø Επιστρατεύει τις μυϊκές ίνες βραδείας αλλά και ταχείας συστολής,
γι’ αυτό μπορεί να προκαλέσει και αναερόβιες προσαρμογές.

Ø Σπάει	  τη	  μονοτονία	  στην	  προπόνηση.	  



Επαναληπτικές μέθοδοι

Ø Πολύ	  έντονες	  επιβαρύνσεις	  με	  πλήρη	  διαλείμματα.

Ø Επιστρέφουν	  όλες	  οι	  τιμές	  στα	  αρχικά	  επίπεδα.	  

Ø Το	  κέρδος	  επιτυγχάνεται	  κατά	  η	  διάρκεια	  της	  επιβάρυνσης

Ø Μεγαλύτερη	  ένταση	  απ’	  ότι	  στον	  αγώνα.



Παράδειγμα	  επαναληπτικής	  προπόνησης

Ø 4Χ800m στo 80-‐90% της αγωνιστικής ταχύτητας με Δ/10-‐12 min
(καρδιακή συχνότητακάτω από 100 Κ.Σ/1’).

Ø 5Χ400m στο 90-‐95% της αγωνιστικής ταχύτητας με Δ/8-‐10 min
(καρδιακή συχνότητακάτω από 100 Κ.Σ/1’).

Ø 7X200m στο 95-‐100% της αγωνιστικής ταχύτητας με Δ/6-‐8 min.



Αγωνιστική	  μέθοδος	  ή	  ελέγχου

Προετοιμασία	  για	  αγωνιστική	  περίοδο	  ή	  και	  για	  διαγνωστικούς	  
σκοπούς.

Ø Αποστάσεις	  μεγαλύτερες	  της	  αγωνιστικής	  με	  μικρότερη	  ένταση.

Ø Αποστάσεις	  μικρότερης	  της	  αγωνιστικής	  με	  μεγαλύτερη	  ένταση.



Παράδειγμα	  αγωνιστικής	  μεθόδου	  ή	  
ελέγχου

Ø Ένταση από 95 μέχρι <100% της αγωνιστικής ταχύτητας και
διάρκεια επιβάρυνσης μεγαλύτερη (10-‐20%) και μικρότερη (10-‐
20%) από την αγωνιστική διάρκεια.


