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    1ΟΣ ΜΕΣΟΚΥΚΛΟΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΘΕΡΙΝΑ ΤΕΣΤ   

   1Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ  5/9/2016 – 11/9/2016  

  ΔΕΥΤΕΡΑ 

4Χ8Χ 100 μ    στο 17’’5   δ=45’’   Δ= 4’  

  

  ΤΡΙΤΗ  

ΔΥΝΑΜΗ 2 (δείτε το ανάλογο πρόγραμμα)  

6 ευθείες  

4Χ60 μ αναπηδήσεις (τσιγκολελέτα)  

3Χ60 μ βήμα άλμα με 3 διασκελισμούς δεξί  

3Χ60 μ βήμα άλμα με 3 διασκελισμούς αριστερό  

6Χ150 μ   

  

ΤΕΤΑΡΤΗ  

3X20 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  

8Χ40 μ πλάγια βήματα, 6Χ60 μ πίσω βήματα  

3Χ5Χ50 μ επιτάχυνση   δ=επιστροφή περπάτημα Δ= 4’  

4Χ60 μ αναπηδήσεις (τσιγκολελέτα)  

2Χ60 μ βήμα άλμα με 1 διασκελισμό δεξί  

2Χ60 μ βήμα άλμα με 1 διασκελισμό αριστερό  
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2Χ60 μ βήμα άλμα με 3 διασκελισμούς δεξί  

2Χ60 μ βήμα άλμα με 3 διασκελισμούς αριστερό  

4Χ60 μ δεξί αριστερό  

 

  

  ΠΕΜΠΤΗ  

2Χ25’ συνεχόμενο τρέξιμο στους 144 σφυγμούς   δ=6’ 

20 ευθείες   δ=20’’ 

 

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

3X20 μ χαμηλά γόνατα, 3Χ20 μ ψηλά γόνατα, 3Χ20 μ πίσω πόδια  

6 εκκινήσεις από διάφορες θέσεις με ηχητικό ερέθισμα 

6 εκκινήσεις από διάφορες θέσεις με ακουστικό ερέθισμα 

10Χ60 μ με αλλαγές κατεύθυνσης κι αλλαγές ρυθμού 

10 άλματα μήκους χωρίς φόρα 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

• Το πρόγραμμα αυτού του μεσόκυκλου αφορά όσους διαιτητές έχουν περάσει τα 

θερινά τεστ φυσικής κατάστασης. 

• Το πρόγραμμα δύναμης συνίσταται να ακολουθηθεί από όσους έχουν ήδη 

προπονηθεί με το προηγούμενο πρόγραμμα δύναμης τουλάχιστον για διάστημα 6 

εβδομάδων. 

• Στον μεσόκυκλο αυτό εννοείται διαιτησία μέσα στο Σαββατοκύριακο σε οποιοδήποτε 

επίπεδο. 

• Το τρέξιμο στο βουνό σημαίνει τρέξιμο εκτός σταδίου δηλαδή σε εναλλακτικές 

επιφάνειες και χώρους όπως χώμα, άμμο, φυσικό χόρτο. Οι σφυγμοί έχουν 

αυξομείωση λόγω της εναλλαγής κλίσης της διαδρομής που επιλέγεται. Αυτό είναι το 

νόημα της αερόβιας προπόνησης. 
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1ΟΣ ΜΕΣΟΚΥΚΛΟΣ  ΜΕΤΑ ΤΑ ΘΕΡΙΝΑ ΤΕΣΤ 

   2Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ  12/9/2016 – 18/9/2016  

    

  ΔΕΥΤΕΡΑ  

4Χ10Χ 100 μ    στο 17’’5   δ=45’’   Δ= 5’  

  ΤΡΙΤΗ  

ΔΥΝΑΜΗ 2 (δείτε το ανάλογο πρόγραμμα)  

6 ευθείες  

4Χ60 μ αναπηδήσεις (τσιγκολελέτα)  

3Χ60 μ βήμα άλμα με 3 διασκελισμούς δεξί  

3Χ60 μ βήμα άλμα με 3 διασκελισμούς αριστερό  

6Χ150 μ   

 

ΤΕΤΑΡΤΗ  

3X20 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  

2Χ8Χ40 μ πλάγια βήματα, 8Χ60 μ πίσω βήματα  

3Χ6Χ50 μ επιτάχυνση     

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  
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2Χ60 μ βήμα άλμα με 3 διασκελισμούς αριστερό  

4Χ60 μ δεξί αριστερό  

 

  ΠΕΜΠΤΗ  

2Χ25’ συνεχόμενο τρέξιμο στους 144 σφυγμούς   δ=6’ 

20 ευθείες   δ=20’’ 

 

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

3X20 μ χαμηλά γόνατα, 3Χ20 μ ψηλά γόνατα, 3Χ20 μ πίσω πόδια  

6Χ10 μ εκκινήσεις από διάφορες θέσεις με ηχητικό ερέθισμα 

6Χ10 μ εκκινήσεις από διάφορες θέσεις με ακουστικό ερέθισμα 

12Χ60 μ με αλλαγές κατεύθυνσης κι αλλαγές ρυθμού 

10 άλματα μήκους χωρίς φόρα 
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4ΟΣ ΜΕΣΟΚΥΚΛΟΣ  ΜΕΤΑ ΤΑ ΘΕΡΙΝΑ ΤΕΣΤ 

   3Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ  19/9/2016 – 25/9/2016  

  

ΔΕΥΤΕΡΑ  

4Χ10Χ 100 μ    στο 17’’  δ=45’’   Δ= 5’  

 

  ΤΡΙΤΗ  

ΔΥΝΑΜΗ 2 (δείτε το ανάλογο πρόγραμμα)  

6 ευθείες  

4Χ60 μ αναπηδήσεις (τσιγκολελέτα)  

3Χ60 μ βήμα άλμα με 3 διασκελισμούς δεξί  

3Χ60 μ βήμα άλμα με 3 διασκελισμούς αριστερό  

6Χ150 μ   

 

ΤΕΤΑΡΤΗ  

3X20 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  

2Χ8Χ40 μ πλάγια βήματα, 8Χ60 μ πίσω βήματα  

5Χ20 μ      στο 90%+ 

4Χ30 μ 

3Χ40 μ 

2Χ50 μ 
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1Χ60 μ      δ=90’’ στην ίδια απόσταση   Δ= 4’ όταν αλλάζουμε απόσταση 

2Χ60 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  

2Χ20 μ κουτσό δεξί , κουτσό αριστερό 

  

  ΠΕΜΠΤΗ  

45΄συνεχόμενο τρέξιμο στο βουνό 

20 μεγάλες ευθείες 

  

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

3X20 μ χαμηλά γόνατα, 3Χ20 μ ψηλά γόνατα, 3Χ20 μ πίσω πόδια  

6Χ10 μ εκκινήσεις από διάφορες θέσεις με ηχητικό ερέθισμα 

6Χ10 μ εκκινήσεις από διάφορες θέσεις με ακουστικό ερέθισμα 

12Χ60 μ με αλλαγές κατεύθυνσης κι αλλαγές ρυθμού 

10 άλματα μήκους χωρίς φόρα 
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