
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΓΤΜΝΑΗ ΔΙΑΙΣΗΣΩΝ 

ΠΟΔΟΥΑΙΡΟΤ 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ- //16 ΕΩ //16 1 

 

ΕΝΔΙΑΜΕΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΜΕΟΚΤΚΛΟ 

1Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΗ 

 ΔΕΤΣΕΡΑ 

3Χ2ΧΛΜ ςυνεχόμενο αυξανόμενο τρζξιμο όπωσ εξθγείται παρακάτω 

(Εάν κάνουμε προπόνθςθ ςε ζνα ςτάδιο 400 μ, αυτό ςθμαίνει ότι 

πρζπει να πραγματοποιιςουμε 5 ςυνεχόμενεσ ςτροφζσ με αυξανόμενο 

ρυκμό. Για παράδειγμα θ πρϊτθ ςτροφι μπορεί να διανυκεί ςε 2’10’’ θ 

επόμενθ ςε 2’05’’ θ επόμενθ ςε 2’00 θ προτελευταία ςε 1’55’’ και θ 

τελευταία ςε 1’50. Ανάλογοι πρζπει να είναι κι οι ςφυγμοί. Για 

παράδειγμα ξεκινάμε με λιγότερουσ από 150 ςφ. ςτθν πρϊτθ ςτροφι 

156 ςφ. ςτθν επόμενθ 162 ςφ. ςτθν επόμενθ 174 ςτθν προτελευταία 

και ςτουσ 180 θ τελευταία.) 

ΣΡΙΣΗ 

 ΔΤΝΑΜΗ (Όπωσ αναφζρεται ςτο πρόγραμμα) 

 6 ευκείεσ 

 4χ60 μ αναπθδιςεισ (τςιγκολελζτα) 

 2χ60 μ βιμα άλμα με 3 διαςκελιςμοφσ δεξί 

 2χ60 μ βιμα άλμα με 3 διαςκελιςμοφσ αριςτερό 

 4Χ150 μ 26’’- 28’’ δ=3’ 

ΣΕΣΑΡΣΗ 

 3Χ20 μ χαμθλά γόνατα, 3Χ20 μ ψθλά γόνατα, 3Χ20 μ πίςω πόδια 

3Χ20 μ χαμθλά γόνατα κι ανά 3 βιματα το πόδι ψθλά, 

3Χ20 μ χαμθλά γόνατα κι ανά 3 βιματα το πόδι πίςω,  

3Χ20 μ ψαλιδιςμοφσ, 2Χ8Χ20 μ πλάγια βιματα, 6Χ20 μ πίςω 

βιματα 

 2Χ6Χ50 μ επιτάχυνςθ   δ= επιςτροφι αργό περπάτθμα Δ=4’ 

 4Χ60 μ αναπθδιςεισ (τςιγκολελζτα) 

2Χ60 μ βιμα άλμα με 3 διαςκελιςμό δεξί 

2Χ60 μ βιμα άλμα με 3 διαςκελιςμό αριςτερό 

2Χ60 μ βιμα άλμα με 5 διαςκελιςμοφσ δεξί 

2Χ60 μ βιμα άλμα με 5 διαςκελιςμοφσ αριςτερό 



 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΓΤΜΝΑΗ ΔΙΑΙΣΗΣΩΝ 

ΠΟΔΟΥΑΙΡΟΤ 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ- //16 ΕΩ //16 2 

 

 

ΠΕΜΠΣΗ 

 3Χ20 μ χαμθλά γόνατα, 3χ20 μ ψθλά γόνατα, 3χ20 μ πίςω πόδια 

4Χ20 μ δρομικζσ αναπθδιςεισ 

 2Χ12 Χ60 μ ςτο 75% δ=45’’   Δ=4’ 

 2Χ60 μ αναπθδιςεισ 

 2Χ60 μ βιμα άλμα με 3 διαςκελιςμοφσ δεξί 

 2Χ60 μ βιμα άλμα με 3 διαςκελιςμοφσ αριςτερό 

 4χ60 μ δεξί αριςτερό 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ 

 2Χ25’ ςυνεχόμενο τρζξιμο ςτουσ 144 ςφ.   δ=5ϋ 

 10 μεγάλεσ ευκείεσ (περίπου 100 μζτρα) 

 

 

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 Σο πρόγραμμα αφορά όςουσ δεν ζχουν διακόψει τθν προπόνθςθ 

και βρίςκονται ςε ζνα τουλάχιςτον μζςο επίπεδο. Όςοι ζχουν 

ςταματιςει τθν προπόνθςθ κα πρζπει να ξεκινιςουν με πιο 

εφκολα προγράμματα όπωσ αυτά των πρϊτων ειςαγωγικϊν 

εβδομάδων το καλοκαίρι. 

 Η προπόνθςθ τθσ Δευτζρασ είναι βαςικι και ςκοπόσ είναι να 

ακολουκιςουμε τθν λογικι τθσ αφξθςθσ τθσ ζνταςθσ μειϊνοντασ 

χρόνο κι αυξάνοντασ ςφυγμοφσ. 

 το πρόγραμμα δφναμθσ ςυνεχίηουμε ότι κάναμε μζχρι τϊρα. Οι 

όποιεσ αλλαγζσ κα γίνουν μετά από αυτόν τον μεςόκυκλο. 

 

 

 

 



 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΓΤΜΝΑΗ ΔΙΑΙΣΗΣΩΝ 

ΠΟΔΟΥΑΙΡΟΤ 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ- //16 ΕΩ //16 3 

 

 

ΕΝΔΙΑΜΕΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ  ΜΕΟΚΤΚΛΟ 

2Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΗ   

  

ΔΕΤΣΕΡΑ 

3Χ2ΧΛΜ ςυνεχόμενο αυξανόμενο τρζξιμο  

 Η προπόνθςθ εκτελείται όπωσ τθν προθγοφμενθ εβδομάδα με ςτόχο 

2’’5 – 5’’ καλφτερουσ χρόνουσ ανά 400άρι, χωρίσ να ξεπεράςουμε τουσ 

ςφυγμοφσ όπωσ τουσ περιγράψαμε τθν προθγοφμενθ εβδομάδα. 

 

ΣΡΙΣΗ 

 ΔΤΝΑΜΗ (Όπωσ αναφζρεται ςτο πρόγραμμα) 

 6 ευκείεσ 

 4Χ60 μ αναπθδιςεισ (τςιγκολελζτα) 

 2Χ60 μ βιμα άλμα με 3 διαςκελιςμοφσ δεξί 

 2Χ60 μ βιμα άλμα με 3 διαςκελιςμοφσ αριςτερό 

 4Χ150 μ 26’’- 28’’ δ=3’ 

ΣΕΣΑΡΣΗ 

 3Χ20 μ χαμθλά γόνατα, 3Χ20 μ ψθλά γόνατα, 3Χ20 μ πίςω πόδια 

3Χ20 μ χαμθλά γόνατα κι ανά 3 βιματα το πόδι ψθλά, 

3Χ20 μ χαμθλά γόνατα κι ανά 3 βιματα το πόδι πίςω,  

3Χ20 μ ψαλιδιςμοφσ, 2Χ8Χ20 μ πλάγια βιματα, 6Χ20 μ πίςω 

βιματα 

 2Χ4Χ40 μ ςτο 85% - 90%   δ= 90’’    Δ=4’ 

 4Χ60 μ αναπθδιςεισ (τςιγκολελζτα) 

2Χ60 μ βιμα άλμα με 3 διαςκελιςμό δεξί 

2Χ60 μ βιμα άλμα με 3 διαςκελιςμό αριςτερό 

2Χ60 μ βιμα άλμα με 5 διαςκελιςμοφσ δεξί 

2Χ60 μ βιμα άλμα με 5 διαςκελιςμοφσ αριςτερό 

4Χ60 μ δεξί αριςτερό 



 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΓΤΜΝΑΗ ΔΙΑΙΣΗΣΩΝ 

ΠΟΔΟΥΑΙΡΟΤ 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ- //16 ΕΩ //16 4 

 

ΠΕΜΠΣΗ 

 

 3Χ20 μ χαμθλά γόνατα, 3Χ20 μ ψθλά γόνατα, 3Χ20 μ πίςω πόδια 

 3Χ10Χ60 μ  ςτο 75%   δ=30’’   Δ= 4’ 

 2Χ60 μ αναπθδιςεισ 

 2Χ60 μ βιμα άλμα με 3 διαςκελιςμοφσ δεξί 

 2Χ60 μ βιμα άλμα με 3 διαςκελιςμοφσ αριςτερό 

 4χ60 μ δεξί αριςτερό 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ 

 35ϋςυνεχόμενο τρζξιμο ςτουσ 144 ςφυγμοφσ 

 10 μεγάλεσ ευκείεσ ςτο χόρτο 

 

 

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 Προςοχι ςτθν αερόβια άςκθςθ να τθροφνται τα όρια των 

ςφυγμϊν που αναφζρονται 

 το τζλοσ των προπονιςεων όπου πραγματοποιοφνται ταχφτθτεσ 

καλό είναι να γίνονται αςκιςεισ για τουσ οπίςκιουσ μθριαίουσ με 

λάςτιχο ςε όρκια κζςθ και ςε φπτια κατάκλιςθ 

 Η ζνταςθ ςτα βάρθ δεν αυξάνεται 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


