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      ΜΕΣΟΚΥΚΛΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΣΤ  

  

   ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ    

  ΔΕΥΤΕΡΑ  

  Το τεστ ( yo-yo ή ariet)   - 4-6 διαδρομές                             δ=7΄ 

  Το τεστ ( yo-yo ή ariet)   - 6-8 διαδρομές 

  Το τεστ ( yo-yo ή ariet)   - 8-10 διαδρομές 

  

  ΤΡΙΤΗ  

ΔΥΝΑΜΗ  

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   

  

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, 8Χ40 μ πλάγια βήματα, 6Χ40 μ πίσω βήματα  

10’ τεχνική στις αλλαγές κατεύθυνσης κατά την διάρκεια του παλίνδρομου τεστ 
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4Χ20 μ, 3Χ30 μ, 2Χ40 μ,1Χ50 μ   στο 95%    δ=90’’   Δ=4’  

4 πενταπλούν δεξί αριστερό χωρίς φόρα 

3 πενταπλούν κουτσό δεξί χωρίς φόρα 

3 πενταπλούν κουτσό αριστερό χωρίς φόρα 

 

 ΠΕΜΠΤΗ  

  Το τεστ ( yo-yo ή ariet)   - 4-6 διαδρομές                             δ=7΄ 

 Το τεστ ( yo-yo ή ariet)   - 6-8 διαδρομές 

 Το τεστ ( yo-yo ή ariet)   - 8-10 διαδρομές 

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

35’ συνεχόμενο εναλλασόμενο τρέξιμο ανά 5’  

( 138 σφ.- 150 σφ. – 162 σφ. – 174 σφ. – 138 σφ. – 156 σφ. -174 σφ.) +- 6 σφ. 

10 μεγάλες ευθείες  

 

  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

• Ανάλογα με την ημερομηνία που δίνει τα αγωνιστικά τεστ ο καθένας, διαμορφώνει 

τις προπονήσεις του τις τελευταίες 14 ημέρες.  

• Στις ταχύτητες το μεγάλο διάλειμμα πραγματοποιείται όταν αλλάζει η απόσταση. 

• Καμία αύξηση στην επιβάρυνση στπ πρόγραμμα δύναμης αυτές τις εβδομάδες   

• Είναι σημαντικό να εκτελούνται όλες οι επαναλήψεις όταν έχετε προπόνηση το τεστ 

• Προπονηθείτε στην τεχνική των αλλαγών κατεύθυνσης ( στροφή κορμού, λυγισμένο 

πόδι, γρήγορη αλλαγή κατεύθυνσης) 
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ΜΕΣΟΚΥΚΛΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΣΤ  

  

 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ    

    

   1Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ 

Το τεστ ( yo-yo ή ariet)   - 4-6 διαδρομές                             δ=8΄ 

 Το τεστ ( yo-yo ή ariet)   - 8-10- διαδρομές 

 

  2Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ 

ΔΥΝΑΜΗ  

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   

 

3Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ 

2X20 μ χαμηλά γόνατα, 3Χ20 μ ψηλά γόνατα, 3Χ20 μ πίσω πόδια  

8Χ40 μ πλάγια βήματα, 6Χ60 μ πίσω βήματα  

2Χ3Χ 30 μ  στο 95%   δ=90’’   Δ=4  

10 αλματα μηκους χωρίς φόρα  

25’ συνεχόμενο τρέξιμο στους 138 σφ.  
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   4Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ 

12’ τρέξιμο, διατάσεις, 6 ευθείες , δρομικές ασκήσεις με χαλαρό ρυθμό, 20’ τρέξιμο στους 

138 σφ. 15’ διατάσεις  

 

  5Η  

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ  
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