
Γρίβας Γεράσιµος



Είναι καλό να πραγµατοποιείται 1 φορά τον χρόνο:

} Ακτινογραφία θώρακα

} Καρδιογράφηµα

} Γενική αίµατος

} Βιοχηµικές εξετάσεις αίµατος





} Παπούτσια

} Ενδυµασία

} Ρολόι-παλµογράφος



} Cushion: για δροµείς µε ουδέτερο τρέξιµο ή υπτιασµό

} Stability: για δροµείς µε ελαφρύ έως και µέτριο 
υπερπρηνισµό

} Motion Control: για δροµείς µε σοβαρό υπερπρηνισµό

} Performance: χαµηλού βάρους για γρήγορες προπονήσεις ή 
αγώνες για δροµείς µε ουδέτερο τρέξιµο ή υπτιασµό

} Racing: πολύ χαµηλού βάρους, αποκλειστικά για αγώνες και 
αθλητές υψηλού επιπέδου

} Trail: Για όσους δροµείς τρέχουν σε µονοπάτια και σε ορεινό 
πεδίο



Υψηλή ποδική καµάρα Κανονική καµάρα    Χαµηλή ποδική καµάρα     
(Υπερπρηνισµός)    (Ουδέτερο πάτηµα) (Υπτιασµός) 





} Το σωµατικό σας βάρος

} Η σκληρότητα και η µορφολογία του εδάφους που τρέχετε 

} Οι αποστάσεις που διανύετε

} Τυχόν ευαισθησίες σε γόνατα ή µέση

} Η ταχύτητα που τρέχετε και η πιθανή αγωνιστική σας δράση



} Ρούχα άνετα, από υφάσµατα που διαθέτουν τεχνολογίες που
επιτρέπουν στο σώµα να αναπνέει, να κινείται ελεύθερα και
αποµακρύνουν τον ιδρώτα διατηρώντας σας στεγνούς.

} Όχι αντιανεµικά και αδιάβροχα κατά τους καλοκαιρινούς 
µήνες. 



Είναι πολύ σηµαντικός ιδιαίτερα σε αρχάριους δροµείς.

} Δεν χρειάζεται ο αθλητής να σταµατήσει την προσπάθεια για 
να µετρήσει σφυγµούς.

} Προπόνηση στη σωστή ένταση.

} Σωστή διαλειµµατική προπόνηση.



} Άσφαλτος
Λόγω των κραδασµών δέχεται µεγάλη επιβάρυνση η σπονδυλική στήλη.

} Δάσος
Kαλή απορρόφηση κραδασµών, αλλαγή παραστάσεων και καλλιεργεί τους
αισθητήρες της κινητικότητας.

} Ταρτάν
Κατάλληλο για διαλειµµατική προπόνηση και καλή απορρόφηση κραδασµών.

} Παραλία
Η άµµος είναι αρκετά ανώµαλη σαν έδαφος, κλίση προς µία µεριά, σε άλλα
σηµεία µαλακή, αλλού σκληρή.

} Χόρτο
Χρησιµοποιείται είτε για τη προετοιµασία αθλητών, την καθηµερινή
προπόνηση τους καθώς και για την αποκατάσταση µετά από τραυµατισµούς.





} Πίνετε πολλά υγρά αλλά όχι υπερβολικά πολλά κάτι που θα
µπορούσε να οδηγήσει σε υπερενυδάτωση και υπονατρίωση.

} Αποφύγετε τα πλούσια σε φυτικές ίνες τρόφιµα, όπως τα
φρούτα και τα λαχανικά.

} Μη δοκιµάσετε κάτι καινούριο τις µέρες πριν τον αγώνα.

} Αποφύγετε τα υποκατάστατα ζάχαρης που µπορούν να
προκαλέσουν διάρροια.

} Αποφύγετε το αλκοόλ.

} Προσπαθήστε να φάτε το µεγάλο και πλούσιο σε
υδατάνθρακες γεύµα σας δύο νύχτες πριν τον αγώνα.



Ηµέρες Διατροφή Ένταση 
προπόνησης

Δευτέρα 50% υδατάνθρακες (ισορροπηµένη 
διατροφή)

Μέτρια-χαµηλή

Τρίτη 50% υδατάνθρακες (ισορροπηµένη
διατροφή)

Μέτρια-χαµηλή

Τετάρτη 50% υδατάνθρακες (ισορροπηµένη 
διατροφή)

Μέτρια-χαµηλή

Πέµπτη 70% υδατάνθρακες, 15% πρωτεΐνες, 15%
λίπη

Χαµηλή

Παρασκευή 70% υδατάνθρακες, 15% πρωτεΐνες, 15% 
λίπη

Χαµηλή

Σάββατο 70% υδατάνθρακες, 15 πρωτεΐνες, 15 λίπη Χαµηλή

Κυριακή Αγώνας



} 400-600 mL υγρών 2 ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα
για καλή ενυδάτωση, χρόνο για ούρηση και αντιστάθµιση στη
δυσκολία πρόσληψης κατά τη διάρκεια του αγώνα.

} Πρόσληψη 60 – 70 γραµ/ώρα υδατανθράκων (ΥΔΑΤ) για κάθε
ώρα άσκησης.

} Όταν η άσκηση διαρκεί 1 ώρα µόνο νερό, όταν ξεπερνά την
ώρα χορηγούµεNa, Cl και ΥΔΑΤ (6-8%).





} Το σώµα χαλαρό και να τρέχουµε ελαφριά.

} Το κεφάλι πρέπει να είναι σταθερό και το βλέµµα περίπου 20-
30εκ. µπροστά από το έδαφος.

} Οι ώµοι να είναι οριζόντιοι και χαλαροί, χωρίς να αιωρούνται
µπρος-πίσω.

} Τα χέρια πρέπει να κινούνται ελεύθερα, οι αγκώνες σε 90ο και
τα αντιβράχια παράλληλα µε το έδαφος. Οι παλάµες να είναι
σε χαλαρή γροθιά µε τον αντίχειρα να ακουµπάει τον δείκτη.



} Ο κορµός να είναι όρθιος µε τον θώρακα ψηλά ώστε να είναι
ελεύθερο το διάφραγµα για τις αναπνοές. Δεν πρέπει να
έχουµε κλίση µπροστά ή πίσω καθώς αυτό επιβαρύνει τη
µέση.

} Τα ισχία να είναι σταθερά και τα πόδια να κινούνται χαλαρά
µε µέτρια ανύψωση του γόνατος.

} Τα πέλµατα πρέπει να κινούνται µε κατεύθυνση µπροστά και
να προσγειώνονται ακριβώς πάνω από τα ισχία. Το πέλµα
έρχεται σε επαφή µε το έδαφος µε το µπροστά µέσο του,
ρολλάρει όλο και δίνουµε ώθηση µε το µπροστά µέρος και τα
δάκτυλα.



} Εισπνοή σε τρεις µε τρεισήµισι διασκελισµούς και εκπνοή σε
δυόµισι µε τρεις. Για να διαπιστώσετε αν τρέχετε πραγµατικά
χαλαρά θα πρέπει να µπορείτε να τρέξετε για πέντε µε δέκα
λεπτά ολοκληρώνοντας τη φάση εισπνοής-εκπνοής σε κύκλο
οκτώ διασκελισµών.





} Ελάχιστη καρδιακή συχνότητα άσκησης: ΚΣηρεµίας + 0.60 
(ΜΚΣ - ΚΣηρεµίας).

} Μέγιστη καρδιακή συχνότητα άσκησης: ΚΣηρεµίας + 0.85 
(ΜΚΣ - ΚΣηρεµίας).

Παράδειγµα
} 60+0.60 (200-60) = 144 έλαχιστη καρδιακή συχνότητα
άσκησης

} 60+0.85 (200-60) = 179 µέγιστη καρδιακή συχνότητα 
άσκησης



} Ένας µαραθώνιος τον χρόνο ή δύο ηµιµαραθώνιοι ή ένας
µαραθώνιος και ένας ηµιµαραθώνιος.

} Ενας αγώνας 5 ή 10χλµ τον µήνα είναι το ιδανικό.



Ειδικές προπονήσεις που περιλαµβάνουν τρέξιµο ορισµένης
διάρκειας και έντασης, µε επαναληπτικό συνήθως τρόπο οι οποίες
εκτελούνται για τη βελτίωση πολύ συγκεκριµένων παραγόντων της
φυσικής κατάστασης.





} Αύξηση τηςVO2max

} Βελτίωση αερόβιας ικανότητας

} Βελτιώση της αναερόβιας ικανότητας



Για βελτίωση από 5km έως µαραθώνιο:

} 90-100% τηςVO2max ή 80-95% της Μ.Κ.Σ

} Προοδευτική αύξηση της έντασης και της απόστασης

} Αντοχή στην κόπωση

} Προσαρµογές στον αναερόβιο µηχανισµό



} Εξαρτάται από τη διάρκεια, την ένταση και τον αριθµό επαναλήψεων.

} Να ξεκινά το επόµενο κοµµάτι όταν η καρδιακή συχνότητα είναι κοντά
στο 60-65% της Μ.Κ.Σ.

} Για προπονήσεις µε ένταση στο 90 µε 100% της Μ.Κ.Σ. το διάλειµµα είναι
µεγαλύτερο και τουλάχιστον όσο και η διάρκεια του κοµµατιού (πολλές
φορές µπορεί να είναι και διπλάσιο).

} Στην περίπτωση που η διάρκεια των κοµµατιών υπερβαίνει τα πέντε λεπτά
η διάρκεια του διαλείµµατος µπορεί να είναι από 50% του κοµµατιού ή και
περισσότερο.

} Οι προπονήσεις µε κοµµάτια έντασης κάτω από το 90% της Μ.Κ.Σ µε
µεγάλο αριθµό επαναλήψεων, συνιστούν διάλειµµα 1 προς 1.



} Δροµείς που τρέχουν 2-3 φορές/εβδοµάδα: 1 πρόγραµµα είναι
αρκετό.

} Δροµείς που τρέχουν 4-6 φορές/εβδοµάδα: 2 προγράµµατα.

} Δροµείς που κάνουν αγωνιστικό αθλητισµό: 3 προγράµµατα.

} Μαραθωνοδρόµοι: 2 προγράµµατα.



} Έµπειροι δροµείς µπορούν να εκτελούν προγράµµατα µε
συνολικό όγκο ανά προπόνηση που κυµαίνεται από 5 ως και
12 χιλιόµετρα.

} Λιγότερο έµπειροι δροµείς, ο όγκος του προγράµµατος θα
πρέπει να είναι από 4 ως 8 χιλιόµετρα.

} Στους αρχάριους ο αριθµός περιορίζεται από 2 ως 6.

} Ο συνολικός όγκος των χιλιοµέτρων που πραγµατοποιούνται
σε αυτού του είδους τις προπονήσεις να µην ξεπερνά το 10%
µε 20% των συνολικών χιλιοµέτρων που καλύπτονται την
εβδοµάδα.



} Πως (µέθοδος)

} Τι (περιεχόµενα)

} Πότε (προγραµµατισµός)

} Γιατί 



1. Βασική περίοδος

2. Ειδική περίοδος

3. Προαγωνιστική περίοδος

4. Αγωνιστική περίοδος



Διάρκεια 4-6 εβδοµάδες

} Βελτίωση αερόβιας ικανότητας

} Βελτίωση βασικής ταχύτητας

} Γενική ενδυνάµωση

} Βελτίωση βασικής τεχνικής

} Διατήρηση ευλυγισίας-ευκαµψίας 



Ηµέρα Πρόγραµµα

Δευτέρα 40’ συνεχόµενο τρέξιµο στο 65-85% της Μ.Κ.Σ (150-160 
Κ.Σ/1’)

Τρίτη Κυκλική προπόνηση (αντοχή στη δύναµη)

Τετάρτη Φάρτλεκ 30’ (100m-200m)*

Πέµπτη Ξεκούραση

Παρασκευή 40’ συνεχόµενο τρέξιµο στο 65-85% της Μ.Κ.Σ (150-160 
Κ.Σ/1’)

Σάββατο Φαρτλεκ 40’ (200m-400m)

Κυριακή 70’ συνεχόµενο τρέξιµο στο 50-70% της Μ.Κ.Σ (130-150 
Κ.Σ/1’)

* Για αναλυτικότερες πληροφορίες δείτε το αρχείο Προπόνηση Αντοχής σελ. 17,20 



Διάρκεια 3-6 εβδοµάδες

} Διατήρηση ή και βελτίωση της αερόβιας ικανότητας

} Βελτίωση της ειδικής ταχύτητας

} Βελτίωση της αερόβιας ισχύος

} Βελτίωση της αναερόβιας ικανότητας

} Βελτίωση της ειδικής δύναµης (αντοχή στη δύναµη)



Ηµέρα Πρόγραµµα
Δευτέρα 40’ συνεχόµενο τρέξιµο στο 65-85% της Μ.Κ.Σ (150-160 

Κ.Σ/1’)
Τρίτη 50’ συνεχόµενο τρέξιµο στο 50-70% της Μ.Κ.Σ (130-150 

Κ.Σ/1’) 
Τετάρτη 10Χ400m στο 90-97% της Μ.Κ.Σ µε Δ/90΄΄

Πέµπτη 30’ συνεχόµενο τρέξιµο στο 65-85% της Μ.Κ.Σ (150-160 
Κ.Σ/1’)

Παρασκευή 30’ συνεχόµενο τρέξιµο µε Κ.Σ 130-180/1’

Σάββατο 3Χ3000m στο 85%  µε Δ/5’ 

Κυριακή 70’ συνεχόµενο τρέξιµο στο 50-70% της Μ.Κ.Σ (130-150 
Κ.Σ/1’)



Διάρκεια 2-4 εβδοµάδες

} Διατήρηση της αερόβιας ικανότητας

} Βελτίωση της αγωνιστικής ταχύτητας

} Διατήρηση της αναερόβιας ικανότητας

} Βελτίωση της αγωνιστικής δύναµης (αντοχή στη δύναµη)



Ηµέρα Πρόγραµµα

Δευτέρα 50’ συνεχόµενο τρέξιµο στο 65-85% της Μ.Κ.Σ (150-160 Κ.Σ/1’)

Τρίτη 2(5Χ400m) στο 90-97% ή και στο 100% της Μ.Κ.Σ µε Δεπ/90΄΄ 
και Δσετ/5’

Τετάρτη 50’ συνεχόµενο τρέξιµο στο 50-70% της Μ.Κ.Σ (130-150 Κ.Σ/1’)

Πέµπτη 4Χ200m µε Δ/7’ στο 100% της Μ.Κ.Σ

Παρασκευή 50’ συνεχόµενο τρέξιµο στο 50-70% της Μ.Κ.Σ (130-150 Κ.Σ/1’)

Σάββατο 5Χ1000m σε ρυθµό αγώνα µε Δ/4’

Κυριακή 70’ συνεχόµενο τρέξιµο στο 50-70% της Μ.Κ.Σ (130-150 Κ.Σ/1’)



Διάρκεια 3-6 εβδοµάδες

} Διατήρηση της αερόβιας ικανότητας

} Διατήρηση της αγωνιστικής αντοχής

} Διατήρηση της αγωνιστικής ταχύτητας

} Ψυχολογική προετοιµασία



Ηµέρα Πρόγραµµα

Δευτέρα 40’ συνεχόµενο τρέξιµο στο 65-85% της Μ.Κ.Σ (150-160 
Κ.Σ/1’)

Τρίτη 40’ συνεχόµενο τρέξιµο στο 65-85% της Μ.Κ.Σ (150-160 
Κ.Σ/1’)

Τετάρτη 10Χ200m στο 90-97% της Μ.Κ.Σ µε Δ/90΄΄

Πέµπτη 30’ συνεχόµενο τρέξιµο στο 50-70% της Μ.Κ.Σ (130-150 
Κ.Σ/1’)

Παρασκευή 30’ συνεχόµενο τρέξιµο µε 50-70% της Μ.Κ.Σ (130-150 
Κ.Σ/1’)

Σάββατο 20’ χαλάρωµα

Κυριακή Αγώνας



Ένταση
} 60-95%Μ.Κ.Σ (ανάλογα µε την ηλικία και το επίπεδο του ασκούµενου).

Διάρκεια
} 20 έως 60 min ανά προπονητική µονάδα.
Η διάρκεια της άσκησης εξαρτάται από την ένταση της δραστηριότητας. Για
δραστηριότητες χαµηλής έως µέτριας έντασης η διάρκεια πρέπει να είναι
τουλάχιστον 30 min, ενώ για υψηλές εντάσεις τουλάχιστον 20 min.

Ποσότητα (Εβδοµαδιαία)
} 75 min/εβδοµάδα υψηλής έντασης αερόβια άσκηση ή 150 min/εβδοµάδα
µέτριας έντασης αερόβια άσκηση.

Συχνότητα
} Τουλάχιστον 3 (υψηλή ένταση) έως 5 (µέτρια ένταση) φορές την εβδοµάδα.



} Τενοντίτιδα Αχίλλειου Τένοντα

} Διάστρεµµα Ποδοκνηµικής Αρθρώσεως (Αστραγάλου)

} Σύνδροµο Λαγονοκνηµιαίας Ταινίας

} Θλάση/ΤράβηγµαΜυών

} Πελµατιαία Απονεύρωση

} Κνηµιαία Περιοστίτιδα

} ΚάταγµαΚόπωσης



} Σωστό τρέξιµο

} Μην το παρακάνετε

} Αλλάζετε τα παπούτσια σας

} Πολλές διατάσεις

} Κάνετε µασάζ

} Σωστή διατροφή

} Ήρεµη ζωή



} E-mail: grivasger@hotmail.com

} Τηλέφωνο: 6936514049


