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   1ΟΣ ΕΑΡΙΝΟΣ ΜΕΣΟΚΥΚΛΟΣ  

   1Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 

 ΔΕΥΤΕΡΑ 

1) Όσοι είχαν παιχνίδι την Κυριακή 

 2Χ25’ συνεχόμενο τρέξιμο 138 -144  σφυγμούς 

 10 ευθείες ( περίπου 60 μ με διάλειμμα 20’’-25’’) στο χόρτο 

 Γενική δύναμη (5Χ15 ραχιαίους – κοιλιακούς, ασκήσεις με 

λάστιχο για οπίσθιους μηριαίους, λαγόνιους, απαγωγούς, 

προσαγωγούς, σεόρθια θέση και σε ύπτια κατάκλιση, 4Χ10 

κάμψεις & εκτάσεις ποδοκνημικής με αντίσταση από λάστιχο) 

 

2) Όσοι είχαν παιχνίδι το Σάββατο ή δεν είχαν παιχνίδι 

 2Χ3 ΧΛΜ με 156+- 6 σφυγμούς   δ=7’ 

 10 ευθείες ( περίπου 60 μ με διάλειμμα 20’’-25’’) στο χόρτο 

 Γενική δύναμη (5Χ15 ραχιαίους – κοιλιακούς, 4Χ10 απαγωγούς – 

προσαγωγούς, 4Χ10 ακροστασίες, 4Χ10 κάμψεις & εκτάσεις 

ποδοκνημικής με αντίσταση από λάστιχο) 

 

ΤΡΙΤΗ 

 ΔΥΝΑΜΗ (Όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα) 

 6 ευθείες 

 4Χ60 μ αναπηδήσεις (τσιγκολελέτα) 

 2Χ60 μ βήμα άλμα με 3 διασκελισμούς δεξί 

 2Χ60 μ βήμα άλμα με 3 διασκελισμούς αριστερό 

 4Χ150 μ 26’’- 27’’ δ=3’ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

 3Χ20 μ χαμηλά γόνατα, 3χ20 μ ψηλά γόνατα, 3χ20 μ πίσω πόδια 

3χ20 μ χαμηλά γόνατα κι ανά 3 βήματα το πόδι ψηλά, 

3χ20 μ χαμηλά γόνατα κι ανά 3 βήματα το πόδι πίσω,  

3Χ20 μ ψαλιδισμούς, 4Χ20 μ δρομικές αναπηδήσεις 

 2Χ6Χ40 μ 85% - 90%   δ= επιστροφή αργό περπάτημα Δ=4’ 
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 4Χ60 μ αναπηδήσεις (τσιγκολελέτα) 

2Χ60 μ βήμα άλμα με 1 διασκελισμό δεξί 

2Χ60 μ βήμα άλμα με 1 διασκελισμό αριστερό 

2Χ60 μ βήμα άλμα με 3 διασκελισμούς δεξί 

2Χ60 μ βήμα άλμα με 3 διασκελισμούς αριστερό 

4Χ60 μ δεξί αριστερό 

 

ΠΕΜΠΤΗ 

 

 3Χ20 μ χαμηλά γόνατα, 3χ20 μ ψηλά γόνατα, 3χ20 μ πίσω πόδια 
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Κάθε άσκηση θα εκτελεστεί από 8 φορές με διάλειμμα 

περπάτημα μέχρι την αφετηρία. Μεταξύ των δύο ασκήσεων 

διάλειμμα 4’ . Στα πλάγια βήματα εκτελούμε την μισή απόσταση 

από την μία πλευρά και την μισή από την άλλη πλευρά. 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 35’ συνεχόμενο τρέξιμο 144+- 6 σφ. 

 10 μεγάλες ευθείες (περίπου 100 μέτρα) 

 Γενική δύναμη (5Χ20 ραχιαίους –κοιλιακούς) 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 Το πρόγραμμα αφορά όσους έχουν επιτύχει στα χειμερινά τεστ 

 Στο πρόγραμμα δύναμης μπορούμε να αυξήσουμε την αντίσταση, 

η οποία πρέπει να είναι βατή για τους ασκούμενους. 

 Στην αερόβια ικανότητα και ειδικά στα χιλιόμετρα, είναι πιο 

ενδιαφέρον να έχουμε χρονόμετρο και κρατώντας το 

αναφερόμενο επίπεδο σφυγμών, να καταγράφουμε τον χρόνο 

μας, οπότε η  απόδοση θα είναι πάντα μετρήσιμη. 
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1ΟΣ  ΕΑΡΙΝΟΣ ΜΕΣΟΚΥΚΛΟΣ 

   2Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ  

  

ΔΕΥΤΕΡΑ 

3) Όσοι είχαν παιχνίδι την Κυριακή 

 2Χ25’ συνεχόμενο τρέξιμο 138 -144  σφυγμούς 

 10 ευθείες ( περίπου 60 μ με διάλειμμα 20’’-25’’) στο χόρτο 

 Γενική δύναμη (5Χ15 ραχιαίους – κοιλιακούς, ασκήσεις με 

λάστιχο για οπίσθιους μηριαίους, λαγόνιους, απαγωγούς, 

προσαγωγούς, σεόρθια θέση και σε ύπτια κατάκλιση, 4Χ10 

κάμψεις & εκτάσεις ποδοκνημικής με αντίσταση από λάστιχο) 

  

4) Όσοι είχαν παιχνίδι το Σάββατο ή δεν είχαν παιχνίδι 

 2Χ3 ΧΛΜ με 156+- 6 σφυγμούς   δ=7’ 

 10 ευθείες ( περίπου 60 μ με διάλειμμα 20’’-25’’) στο χόρτο 

 Γενική δύναμη (5Χ15 ραχιαίους – κοιλιακούς, 4Χ10 απαγωγούς – 

προσαγωγούς, 4Χ10 ακροστασίες, 4Χ10 κάμψεις & εκτάσεις 

ποδοκνημικής με αντίσταση από λάστιχο) 

 

ΤΡΙΤΗ 

 ΔΥΝΑΜΗ (Όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα) 

 6 ευθείες 

 6Χ60 μ αναπηδήσεις (τσιγκολελέτα) 

 2Χ60 μ βήμα άλμα με 1 διασκελισμό δεξί 

 2Χ60 μ βήμα άλμα με 1 διασκελισμό αριστερό 

 4Χ150 μ 27’’- 28’’ δ=3’ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

 3Χ20 μ χαμηλά γόνατα, 3χ20 μ ψηλά γόνατα, 3χ20 μ πίσω πόδια 

3χ20 μ χαμηλά γόνατα κι ανά 3 βήματα το πόδι ψηλά, 
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3χ20 μ χαμηλά γόνατα κι ανά 3 βήματα το πόδι πίσω,  

3Χ20 μ ψαλιδισμούς,  
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 1Η άσκηση 2Χ4 φορές με τζόκινγκ στην μικρή ευθεία πίσω από τα 

τέρματα. 

 2η άσκηση 4 φορές με διάλειμμα 30’’-45’’ μετά από κάθε 

επιτάχυνση. 

 3η άσκηση 4 φορές επιστροφή αργό περπάτημα και μετά την 

ολοκλήρωση των 6 σπριντ δ=4’. 

 

ΠΕΜΠΤΗ 

 

 3Χ20 μ χαμηλά γόνατα, 3Χ20 μ ψηλά γόνατα, 3Χ20 μ πίσω πόδια 

 4Χ4Χ100 μ 17’’-18’’   δ=30’’   Δ= 4’ 

 25’ συνεχόμενο τρέξιμο 138 σφ. 

 Γενική δύναμη ( 6Χ20 ραχιαίους, 6Χ20 κοιλιακούς, 5Χ15 βυθίσεις) 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 35’ συνεχόμενο εναλλασόμενο  τρέξιμο ανά 5’ ( γρήγορο 162 +- 6 

σφ.   αργό 132 +-6σφ.) 

 10 ευθείες 

 Γενική δύναμη (5Χ20 ραχιαίους –κοιλιακούς) 
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1ΟΣ ΕΑΡΙΝΟΣ ΜΕΣΟΚΥΚΛΟΣ 

   3Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ   

  

ΔΕΥΤΕΡΑ 

5) Όσοι είχαν παιχνίδι την Κυριακή 

 2Χ25’ συνεχόμενο τρέξιμο 138 -144  σφυγμούς 

 10 ευθείες ( περίπου 60 μ με διάλειμμα 20’’-25’’) στο χόρτο 

 Γενική δύναμη (5Χ15 ραχιαίους – κοιλιακούς, ασκήσεις με 

λάστιχο για οπίσθιους μηριαίους, λαγόνιους, απαγωγούς, 

προσαγωγούς, σεόρθια θέση και σε ύπτια κατάκλιση, 4Χ10 

κάμψεις & εκτάσεις ποδοκνημικής με αντίσταση από λάστιχο) 

  

6) Όσοι είχαν παιχνίδι το Σάββατο ή δεν είχαν παιχνίδι 

 2Χ3 ΧΛΜ με 162+- 6 σφυγμούς   δ=7’ 

 10 ευθείες ( περίπου 60 μ με διάλειμμα 20’’-25’’) στο χόρτο 

 Γενική δύναμη (5Χ15 ραχιαίους – κοιλιακούς, 4Χ10 απαγωγούς – 

προσαγωγούς, 4Χ10 ακροστασίες, 4Χ10 κάμψεις & εκτάσεις 

ποδοκνημικής με αντίσταση από λάστιχο) 

 

ΤΡΙΤΗ 

 ΔΥΝΑΜΗ (Όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα) 

 6 ευθείες 

 6Χ60 μ αναπηδήσεις (τσιγκολελέτα) 

 2Χ60 μ βήμα άλμα με 1 διασκελισμό δεξί 

 2Χ60 μ βήμα άλμα με 1 διασκελισμό αριστερό 

 4Χ150 μ 27’’- 28’’ δ=3’ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

 3Χ20 μ χαμηλά γόνατα, 3χ20 μ ψηλά γόνατα, 3χ20 μ πίσω πόδια 

3χ20 μ χαμηλά γόνατα κι ανά 3 βήματα το πόδι ψηλά, 
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3χ20 μ χαμηλά γόνατα κι ανά 3 βήματα το πόδι πίσω,  

3Χ20 μ ψαλιδισμούς,  
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 1Η άσκηση 2Χ6 φορές με τζόκινγκ στην μικρή ευθεία πίσω από τα 

τέρματα. 

 2η άσκηση 6 φορές με διάλειμμα 30’’-45’’ μετά από κάθε 

επιτάχυνση. 

 3η άσκηση 6 φορές επιστροφή αργό περπάτημα και μετά την 

ολοκλήρωση των 6 σπριντ δ=4’. 

 

ΠΕΜΠΤΗ 

 

 3Χ20 μ χαμηλά γόνατα, 3Χ20 μ ψηλά γόνατα, 3Χ20 μ πίσω πόδια 

 3Χ8Χ100 μ 16’’-17’’   δ=45’’   Δ= 6’ 

 25’ συνεχόμενο τρέξιμο 138 σφ. 

 Γενική δύναμη ( 6Χ20 ραχιαίους, 6Χ20 κοιλιακούς, 5Χ15 βυθίσεις) 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 35’ συνεχόμενο εναλλασόμενο  τρέξιμο ανά 5’ ( γρήγορο 162 +- 6 

σφ.   αργό 132 +-6σφ.) 

 10 ευθείες 

 Γενική δύναμη (5Χ20 ραχιαίους –κοιλιακούς) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ- 6/3/17 ΕΩΣ 26/3/17 
1
0 

 

 

 

 

 


