
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ 

 

 

 1ΟΣ  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΜΕΣΟΚΥΚΛΟΣ

   1
Η
 ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ

 ΔΕΥΤΕΡΑ 

1Χ150 μ ( 50μ + 50 μ + 50 μ)

1χ250 μ (50 μ + 50 μ + 50 μ)       Χ5                      δ=90’’   Δ= 

(Ο δρόμος εκτελείται ως εξής

επόμενα 50 μ σε γρηγορότερο ρυθμό π.χ. 

γρηγορότερο ρυθμό π.χ. κάτω απο 

Ακολουθείτε την ίδια λογική και για τον δρόμο τον 250 μ . Ο δρόμος 

χωρίζεται σε  5 μέρη των 50 μ και εκτελείται με αυξανόμενη ένταση π.χ. 

12’’+11+ 10’’+ 9’’+8’’ 

ΤΡΙΤΗ 

• ΔΥΝΑΜΗ (Όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα)

• 6 ευθείες 

• 2χ60 μ αναπηδήσεις (τσιγκολελέτα)

• 2χ60 μ βήμα άλμα με 3 διασκελισμούς δεξί

• 2χ60 μ βήμα άλμα με 3 διασκελισμούς αριστερό

• 2Χ60 μ δεξί αριστερό

• 4Χ150 μ 26’’- 28’’

ΤΕΤΑΡΤΗ 

• 3Χ20 μ χαμηλά γόνατα, 3Χ20 μ ψηλά γόνατα, 3Χ

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

βήματα 

• 2Χ4Χ20 μ                                                 δ=1’   Δ=4’

• 2Χ3Χ30 μ 

• 4Χ40 μ 

• 3Χ50 μ 

• 2Χ60 μ αναπηδήσεις (τσιγκολελέτα)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ 

ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ- //16 

ΜΕΣΟΚΥΚΛΟΣ (ΠΡΙΝ ΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΤΕΣΤ)

ΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 

1Χ150 μ ( 50μ + 50 μ + 50 μ) 

1χ250 μ (50 μ + 50 μ + 50 μ)       Χ5                      δ=90’’   Δ= 4’ 

Ο δρόμος εκτελείται ως εξής: τα πρώτα 50 μ αργά π.χ. 

επόμενα 50 μ σε γρηγορότερο ρυθμό π.χ. 10’’ και τα τελευταία 50 μ  σε 

γρηγορότερο ρυθμό π.χ. κάτω απο 8’’) 

Ακολουθείτε την ίδια λογική και για τον δρόμο τον 250 μ . Ο δρόμος 

5 μέρη των 50 μ και εκτελείται με αυξανόμενη ένταση π.χ. 

 

ΔΥΝΑΜΗ (Όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα) 

χ60 μ αναπηδήσεις (τσιγκολελέτα) 

2χ60 μ βήμα άλμα με 3 διασκελισμούς δεξί 

2χ60 μ βήμα άλμα με 3 διασκελισμούς αριστερό 

2Χ60 μ δεξί αριστερό 

28’’     δ=3’ 

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

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

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

3Χ20 μ ψαλιδισμούς, 2Χ8Χ20 μ πλάγια βήματα, 6Χ

2Χ4Χ20 μ                                                 δ=1’   Δ=4’ 

Χ60 μ αναπηδήσεις (τσιγκολελέτα) 

 

/16 ΕΩΣ //16 1 

(ΠΡΙΝ ΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΤΕΣΤ) 

 

: τα πρώτα 50 μ αργά π.χ. σε 12’’ τα 

’’ και τα τελευταία 50 μ  σε 

Ακολουθείτε την ίδια λογική και για τον δρόμο τον 250 μ . Ο δρόμος 

5 μέρη των 50 μ και εκτελείται με αυξανόμενη ένταση π.χ. 

20 μ πίσω πόδια 

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

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

βήματα, 6Χ20 μ πίσω 



 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ 

 

 

2Χ60 μ βήμα άλμα με 3

2Χ60 μ βήμα άλμα με 3

2Χ60 μ βήμα άλμα με 5

2Χ60 μ βήμα άλμα με 5

4Χ60 μ δεξί αριστερό

 

ΠΕΜΠΤΗ 

• 4Χ20 μ χαμηλά γόνατα, 4χ20 μ ψηλά γόνατα, 4

(ένα προς τα μπροστά + ένα προς τα πίσω)

• 4Χ4Χ100 μ =  17’’5              δ=45’’   Δ=4’

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

• 2Χ25’ συνεχόμενο τρέξιμο στο

• 10 μεγάλες ευθείες (περίπου 100 μέτρα)

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

• Όσοι έχουν  πραγματοποιήσει διαιτησία την Κυριακή καλό είναι 

να εκτελούν πρόγραμμα αποκατάστασης ( π.χ. 35’ συνεχόμενο 

τρέξιμο στους 138 σφ. ασκήσεις με λάστιχα για τις αδύναμες 

μυϊκές ομάδες ή τις επικίνδυνες για τραυματισμό μυϊκές ομάδες, 

+10 μεγάλες ευθείες + ραχια

• Το πρόγραμμα της Δευτέρας είναι βασικό και πρέπει να 

εκτελείται μετά από ρεπό ή αποκατάσταση, με στόχο την συνεχή 

βελτίωση των χρόνων από προπόνηση σε προπόνηση.

• Η επιβάρυνση στην δύναμη μπορεί να αυξηθεί.

• Στις ταχύτητες η χρήση χρονομέτ

αξιολογεί, οπότε καλό είναι να χρησιμοποιείται.

• Ο αρμόδιος γυμναστής πάντα έχει τον πρώτο λόγο για τον κάθε 

ασκούμενο. 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ 

ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ- //16 

2Χ60 μ βήμα άλμα με 3 διασκελισμό δεξί 

2Χ60 μ βήμα άλμα με 3 διασκελισμό αριστερό 

2Χ60 μ βήμα άλμα με 5 διασκελισμούς δεξί 

2Χ60 μ βήμα άλμα με 5 διασκελισμούς αριστερό 

4Χ60 μ δεξί αριστερό 

4Χ20 μ χαμηλά γόνατα, 4χ20 μ ψηλά γόνατα, 4χ20 μ πίσω πό

(ένα προς τα μπροστά + ένα προς τα πίσω) 

4Χ4Χ100 μ =  17’’5              δ=45’’   Δ=4’ 

ενο τρέξιμο στους 150 σφ.+-6 σφ.        δ=5΄

10 μεγάλες ευθείες (περίπου 100 μέτρα) 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

πραγματοποιήσει διαιτησία την Κυριακή καλό είναι 

να εκτελούν πρόγραμμα αποκατάστασης ( π.χ. 35’ συνεχόμενο 

τρέξιμο στους 138 σφ. ασκήσεις με λάστιχα για τις αδύναμες 

μυϊκές ομάδες ή τις επικίνδυνες για τραυματισμό μυϊκές ομάδες, 

+10 μεγάλες ευθείες + ραχιαίους, κοιλιακούς). 

Το πρόγραμμα της Δευτέρας είναι βασικό και πρέπει να 

εκτελείται μετά από ρεπό ή αποκατάσταση, με στόχο την συνεχή 

βελτίωση των χρόνων από προπόνηση σε προπόνηση.

Η επιβάρυνση στην δύναμη μπορεί να αυξηθεί. 

Στις ταχύτητες η χρήση χρονομέτρου δίνει ένα κίνητρο και 

αξιολογεί, οπότε καλό είναι να χρησιμοποιείται. 

Ο αρμόδιος γυμναστής πάντα έχει τον πρώτο λόγο για τον κάθε 

 

/16 ΕΩΣ //16 2 

χ20 μ πίσω πόδια 

δ=5΄ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

πραγματοποιήσει διαιτησία την Κυριακή καλό είναι 

να εκτελούν πρόγραμμα αποκατάστασης ( π.χ. 35’ συνεχόμενο 

τρέξιμο στους 138 σφ. ασκήσεις με λάστιχα για τις αδύναμες 

μυϊκές ομάδες ή τις επικίνδυνες για τραυματισμό μυϊκές ομάδες, 

Το πρόγραμμα της Δευτέρας είναι βασικό και πρέπει να 

εκτελείται μετά από ρεπό ή αποκατάσταση, με στόχο την συνεχή 

βελτίωση των χρόνων από προπόνηση σε προπόνηση. 

ρου δίνει ένα κίνητρο και 

Ο αρμόδιος γυμναστής πάντα έχει τον πρώτο λόγο για τον κάθε 



 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ 

 

 

1
ος

 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ  ΜΕΣΟΚΥΚΛΟΣ

   2
Η
 ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ  

  

ΔΕΥΤΕΡΑ 

1Χ150 μ ( 50μ + 50 μ + 50 μ)

1χ250 μ (50 μ + 50 μ + 50 μ)       Χ5                      δ=90’’   Δ= 4’

ΤΡΙΤΗ 

• ΔΥΝΑΜΗ (Όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα)

• 6 ευθείες 

• 2Χ60 μ αναπηδήσεις (τσιγκολελέτα)

• 2Χ60 μ βήμα άλμα με 3 διασκελισμούς

• 2Χ60 μ βήμα άλμα με 

• 2Χ60 μ δεξί αριστερό

• 4Χ150 μ 26’’- 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,

3Χ20 μ χαμηλά γόνατα κι ανά 3 βήματα το πόδι πίσω, 

3Χ20 μ ψαλιδισμούς, 2Χ8Χ20 μ 

βήματα 

• 2Χ5Χ20 μ                                                 δ=1’   Δ=4’

• 2Χ4Χ30 μ 

• 4Χ40 μ 

• 3Χ50 μ 

• 2Χ60 μ αναπηδήσεις (τσιγκολελέτα)

2Χ60 μ βήμα άλμα με 3 διασκελισμό δεξί

2Χ60 μ βήμα άλμα με 3 διασκελισμό αριστερό

2Χ60 μ βήμα άλ

2Χ60 μ βήμα άλμα με 5 διασκελισμούς αριστερό

4Χ60 μ δεξί αριστερό

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ 

ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ- //16 

ΜΕΣΟΚΥΚΛΟΣ (ΠΡΙΝ ΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΤΕΣΤ)

ΡΟΠΟΝΗΣΗΣ   

μ + 50 μ) 

1χ250 μ (50 μ + 50 μ + 50 μ)       Χ5                      δ=90’’   Δ= 4’ 

ΔΥΝΑΜΗ (Όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα) 

Χ60 μ αναπηδήσεις (τσιγκολελέτα) 

2Χ60 μ βήμα άλμα με 3 διασκελισμούς δεξί 

2Χ60 μ βήμα άλμα με 3 διασκελισμούς αριστερό 

2Χ60 μ δεξί αριστερό 

28’’ δ=3’ 

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, 2Χ8Χ20 μ πλάγια βήματα, 6Χ20 μ πίσω 

2Χ5Χ20 μ                                                 δ=1’   Δ=4’ 

2Χ60 μ αναπηδήσεις (τσιγκολελέτα) 

2Χ60 μ βήμα άλμα με 3 διασκελισμό δεξί 

2Χ60 μ βήμα άλμα με 3 διασκελισμό αριστερό 

2Χ60 μ βήμα άλμα με 5 διασκελισμούς δεξί 

2Χ60 μ βήμα άλμα με 5 διασκελισμούς αριστερό 

4Χ60 μ δεξί αριστερό 

 

/16 ΕΩΣ //16 3 

(ΠΡΙΝ ΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΤΕΣΤ) 

 

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,  

πλάγια βήματα, 6Χ20 μ πίσω 



 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ 

 

 

 

ΠΕΜΠΤΗ 

• 4Χ20 μ χαμηλά γόνατα, 4χ20 μ ψηλά γόνατα, 4χ20 μ πίσω πόδια

(ένα προς τα μπροστά + ένα προς τα πίσω)

• 4Χ6Χ100 μ =  17’’              δ=45’’   Δ=4’

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

• 45΄συνεχόμενο τρέξιμο στους 144

• 10 μεγάλες ευθείες στο χόρτο

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

• Προσοχή στην αερόβια άσκηση να τητούνται τα όρια των 

σφυγμών που αναφέρονται

• Στο τέλος των προπονήσεων όπου πραγματοποιούνται ταχύτητες 

καλό είναι να γίνονται ασκήσεις για τους οπίσθιους μηριαίους με 

λάστιχο σε όρθια θέση και σε ύπτια κατάκλιση

• Η επιβάρυνση στην δύναμη μπορεί να αυξηθεί

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ 

ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ- //16 

4Χ20 μ χαμηλά γόνατα, 4χ20 μ ψηλά γόνατα, 4χ20 μ πίσω πόδια

(ένα προς τα μπροστά + ένα προς τα πίσω) 

4Χ6Χ100 μ =  17’’              δ=45’’   Δ=4’ 

5΄συνεχόμενο τρέξιμο στους 144+-6  σφυγμούς 

10 μεγάλες ευθείες στο χόρτο 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Προσοχή στην αερόβια άσκηση να τητούνται τα όρια των 

σφυγμών που αναφέρονται 

Στο τέλος των προπονήσεων όπου πραγματοποιούνται ταχύτητες 

γίνονται ασκήσεις για τους οπίσθιους μηριαίους με 

λάστιχο σε όρθια θέση και σε ύπτια κατάκλιση 

Η επιβάρυνση στην δύναμη μπορεί να αυξηθεί 

 

/16 ΕΩΣ //16 4 

4Χ20 μ χαμηλά γόνατα, 4χ20 μ ψηλά γόνατα, 4χ20 μ πίσω πόδια 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Προσοχή στην αερόβια άσκηση να τητούνται τα όρια των 

Στο τέλος των προπονήσεων όπου πραγματοποιούνται ταχύτητες 

γίνονται ασκήσεις για τους οπίσθιους μηριαίους με 



 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ 

 

 

1
ος

 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ  ΜΕΣΟΚΥΚΛΟΣ

   3
Η
 ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ  

  

ΔΕΥΤΕΡΑ 

1Χ150 μ ( 50μ + 50 μ + 50 μ)

1χ250 μ (50 μ + 50 μ + 50 μ)       Χ5                      δ=90’’   Δ= 4’

ΤΡΙΤΗ 

• ΔΥΝΑΜΗ (Όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα)

• 6 ευθείες 

• 2Χ60 μ αναπηδήσεις (τσιγκολελέτα)

• 2Χ60 μ βήμα άλμα με 3 διασκελισμούς δεξί

• 2Χ60 μ βήμα άλμα με 3 διασκελισμούς αριστερό

• 2Χ60 μ δεξί αριστερό

• 4Χ150 μ 26’’- 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,

3Χ20 μ χαμηλά γόνατα κι ανά 3 βήματα το πόδι πίσω, 

3Χ20 μ ψαλιδισμούς, 2Χ8Χ20 μ πλάγια βήματα, 6Χ20 μ πίσω 

βήματα 

• 2Χ5Χ20 μ                                                 δ=45’   Δ=4’

• 2Χ4Χ30 μ 

• 4Χ40 μ 

• 3Χ50 μ 

• 2Χ60 μ αναπηδήσεις (τσιγκολελέτα)

2Χ60 μ βήμα άλ

2Χ60 μ βήμα άλμα με 3 διασκελισμό αριστερό

2Χ60 μ βήμα άλμα με 5 διασκελισμούς δεξί

2Χ60 μ βήμα άλμα με 5 διασκελισμούς αριστερό

4Χ60 μ δεξί αριστερό

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ 

ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ- //16 

ΜΕΣΟΚΥΚΛΟΣ (ΠΡΙΝ ΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΤΕΣΤ)

ΡΟΠΟΝΗΣΗΣ   

1Χ150 μ ( 50μ + 50 μ + 50 μ) 

1χ250 μ (50 μ + 50 μ + 50 μ)       Χ5                      δ=90’’   Δ= 4’ 

ΔΥΝΑΜΗ (Όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα) 

2Χ60 μ αναπηδήσεις (τσιγκολελέτα) 

2Χ60 μ βήμα άλμα με 3 διασκελισμούς δεξί 

2Χ60 μ βήμα άλμα με 3 διασκελισμούς αριστερό 

2Χ60 μ δεξί αριστερό 

28’’ δ=3’ 

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, 2Χ8Χ20 μ πλάγια βήματα, 6Χ20 μ πίσω 

2Χ5Χ20 μ                                                 δ=45’   Δ=4’ 

2Χ60 μ αναπηδήσεις (τσιγκολελέτα) 

2Χ60 μ βήμα άλμα με 3 διασκελισμό δεξί 

2Χ60 μ βήμα άλμα με 3 διασκελισμό αριστερό 

2Χ60 μ βήμα άλμα με 5 διασκελισμούς δεξί 

2Χ60 μ βήμα άλμα με 5 διασκελισμούς αριστερό 

4Χ60 μ δεξί αριστερό 
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(ΠΡΙΝ ΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΤΕΣΤ) 

 

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, 2Χ8Χ20 μ πλάγια βήματα, 6Χ20 μ πίσω 



 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ 

 

 

 

ΠΕΜΠΤΗ 

• 1 Χ ΥΟ – ΥΟ ΤΕΣΤ ή 

της κατηγορίας του

• 1 Χ ΥΟ – ΥΟ ΤΕΣΤ ή 

της κατηγορίας του

• 1 Χ ΥΟ – ΥΟ ΤΕΣΤ ή 

όριο της κατηγορίας του

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

• 35΄συνεχόμενο τρέξιμο στους 144+

• 10 μεγάλες ευθείες 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

• Όσοι έχουν  πραγματοποιήσει διαιτησία την Κυριακή καλό είναι 

να εκτελούν πρόγραμμα αποκατάστασης ( π.χ. 35’ συνεχόμενο 

τρέξιμο στους 138 σφ. ασκήσεις με λάστιχα για τις αδύναμες 

μυϊκές ομάδες ή τις 

+10 μεγάλες ευθείες + ραχιαίους, κοιλιακούς).

• Το πρόγραμμα της Δευτέρας είναι βασικό και πρέπει να 

εκτελείται μετά από ρεπό ή αποκατάσταση, με στόχο την συνεχή 

βελτίωση των χρόνων από προπόνηση σε προπόνηση.

• Η επιβάρυνση στην δύναμη μπορεί να αυξηθεί.

• Στις ταχύτητες η χρήση χρονομέτρου δίνει ένα κίνητρο και 

αξιολογεί, οπότε καλό είναι να χρησιμοποιείται.

• Στην εκτέλεση του τεστ σκοπός είναι να πραγματοποιηθούν όλα 

τα σετκι όχι μόνο ένα!

• Ο αρμόδιος γυμναστής πάντα 

ασκούμενο. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ 

ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ- //16 

ΥΟ ΤΕΣΤ ή ARIET TEST , 6-8 διαδρομές μείον από το όριο 

ορίας του 

ΥΟ ΤΕΣΤ ή ARIET TEST , 8-10 διαδρομές μείον από το όριο 

της κατηγορίας του 

ΥΟ ΤΕΣΤ ή ARIET TEST , 10-12 διαδρομές μείον από το 

όριο της κατηγορίας του 

5΄συνεχόμενο τρέξιμο στους 144+-6  σφυγμούς 

10 μεγάλες ευθείες στο χόρτο 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Όσοι έχουν  πραγματοποιήσει διαιτησία την Κυριακή καλό είναι 

να εκτελούν πρόγραμμα αποκατάστασης ( π.χ. 35’ συνεχόμενο 

τρέξιμο στους 138 σφ. ασκήσεις με λάστιχα για τις αδύναμες 

μυϊκές ομάδες ή τις επικίνδυνες για τραυματισμό μυϊκές ομάδες, 

+10 μεγάλες ευθείες + ραχιαίους, κοιλιακούς). 

Το πρόγραμμα της Δευτέρας είναι βασικό και πρέπει να 

εκτελείται μετά από ρεπό ή αποκατάσταση, με στόχο την συνεχή 

βελτίωση των χρόνων από προπόνηση σε προπόνηση.

βάρυνση στην δύναμη μπορεί να αυξηθεί. 

Στις ταχύτητες η χρήση χρονομέτρου δίνει ένα κίνητρο και 

αξιολογεί, οπότε καλό είναι να χρησιμοποιείται. 

Στην εκτέλεση του τεστ σκοπός είναι να πραγματοποιηθούν όλα 

τα σετκι όχι μόνο ένα! 

Ο αρμόδιος γυμναστής πάντα έχει τον πρώτο λόγο για τον κάθε 
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διαδρομές μείον από το όριο 

διαδρομές μείον από το όριο 

διαδρομές μείον από το 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Όσοι έχουν  πραγματοποιήσει διαιτησία την Κυριακή καλό είναι 

να εκτελούν πρόγραμμα αποκατάστασης ( π.χ. 35’ συνεχόμενο 

τρέξιμο στους 138 σφ. ασκήσεις με λάστιχα για τις αδύναμες 

επικίνδυνες για τραυματισμό μυϊκές ομάδες, 

Το πρόγραμμα της Δευτέρας είναι βασικό και πρέπει να 

εκτελείται μετά από ρεπό ή αποκατάσταση, με στόχο την συνεχή 

βελτίωση των χρόνων από προπόνηση σε προπόνηση. 

Στις ταχύτητες η χρήση χρονομέτρου δίνει ένα κίνητρο και 

Στην εκτέλεση του τεστ σκοπός είναι να πραγματοποιηθούν όλα 

έχει τον πρώτο λόγο για τον κάθε 



 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ 

ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ- //16 
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