
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ- 12/6/17 ΕΩΣ 2/7/17 1 

 

2017-2018 

2ΟΣ ΜΕΣΟΚΥΚΛΟΣ  

 

   1Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ  12/6/2017 – 18/6/2017 

 ΔΕΥΤΕΡΑ ( 11Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ) 

3Χ3Χ300 μ στο   62’’5   δ=3’   Δ=6’ 

 ΤΡΙΤΗ (12Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ) 

 ΔΥΝΑΜΗ ( όπως το πρόγραμμα) 

6 ευθείες 

4Χ60 μ αναπηδήσεις (τσιγκολελέτα) 

2Χ60 μ βήμα άλμα με 1 διασκελισμό δεξί 

2Χ60 μ βήμα άλμα με 1 διασκελισμό αριστερό 

6 Γ στο χόρτο 

ΤΕΤΑΡΤΗ (13Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ) 

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 

2Χ6Χ40 μ επιτάχυνση          δ=επιστροφή περπάτημα   Δ=4’ 

6Χ60 μ αναπηδήσεις (τσιγκολελέτα) 

2Χ60 μ βήμα άλμα με 1 διασκελισμό δεξί 

2Χ60 μ βήμα άλμα με 1 διασκελισμό αριστερό 

3Χ10 επιτόπια άλματα με γόνατα στο στήθος 

3χ10 επιτόπια άλματα με τεντωμένα πόδια 

3Χ10 επιτόπια άλματα με φτέρνες στους γλουτούς 
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 ΠΕΜΠΤΗ (14Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ) 

3Χ20’ συνεχόμενο τρέξιμο στους 144 σφ+-6 σφ.   δ=5’ 

2Χ10 ευθείες 

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (15Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ) 

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

8Χ40 μ πλάγια βήματα, 6Χ60 μ πίσω βήματα, 4Χ20 μ δρομικές αναπηδήσεις 

2Χ6Χ150 μ   στο 28’’   δ=2’   Δ=6’ 

 

 ΣΑΒΒΑΤΟ (16Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ) 

Κυκλική προπόνηση, 10 ασκήσεις, 4 κύκλοι, διάρκεια άσκησης 20’’, δ=20’’, Δ=4’ 

25’ συνεχόμενο τρέξιμο στους 138 σφ.+-6σφ. 

(ενδεικτικές ασκήσεις κυκλικής προπόνησης: 

1.βαθιά καθίσματα 2.επιτόπιο τρέξιμο με ψηλά γόνατα, 3.ραχιαίους 4. Κοιλιακούς 5.push 

ups 6.ακροστασίες 7. Άλματα σε step από το ένα πόδι στο άλλο 8. Άλματα σε step με 2 

πόδια πάνω κάτω 9. κίνηση τρεξίματος στα χέρια με αλτήρες 10. Επιτόπια άλματα με 

γόνατα στο στήθος.) 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 Η προθέρμανση όταν ακολουθεί συνεχόμενο τρέξιμο περιλαμβάνει 5’ τρέξιμο + 8’-10’ 

διατάσεις και μετά εκτελείται το πρόγραμμα, ενώ όταν δεν έχετε αερόβια προπόνηση 

τότε ξεκινάτε με 12’-15’ τρέξιμο 8’-10’ διατάσεις και 6 ευθείες στο χόρτο. Μετά 

ξεκινάτε το κυρίως πρόγραμμα.  

 Οι ευθείες είναι περίπου 60 μ ( ημικρή πλευρά του ποδοσφαιρικού γηπέδου, ενώ οι 

μεγάλες ευθείες είναι περίπου 90 -100 μ ( η μεγάλη πλευρά του ποδοσφαιρικού 

γηπέδου) 

 Στο τέλος κάθε προπόνησης και πριν την αποθεραπεία εκτελούμε 5Χ20 ραχιαίους + 

κοιλιακούς (εξαιρείται η προπόνηση όπου αυτές οι ασκήσεις περιλαμβάνονται στο 

κυρίως πρόγραμμα, όπως η κυκλική) 

 Η αποθεραπεία περιλαμβάνει 1-2 στροφές στο χόρτο + 6’-10’ διατάσεις 

 Η ασκήσεις στην κυκλική προπόνηση είναι ενδεικτικές. Η συγκεκριμένη κυκλική 

θεωρείται πλήρης και στο ασκησιολόγιο και στην σειρά των ασκήσεων. 

 Στην προπόνηση δύναμης ακολουθούμε το συνημμένο πρόγραμμα προσέχοντας την 

επιβάρυνση να είναι σχετικά εύκολη για αρχή, το διάλειμμα να είναι μικρό κι οια 

σκήσεις να εκτελούνται σωτά τεχνικά. 

 Οι χρόνοι στους δρόμους είναι ενδεικτικοί. Ο καθε ένας θα ακολουθήσει την δική του 

πρόοδο. Επειδή όμως όλοι έχουν τα ίδια όρια είναι σχετικοί για να οδηγήσουν στην 

καλή κατάσταση 
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2017-2018 

2ΟΣ ΜΕΣΟΚΥΚΛΟΣ 

2Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ  19/6/2017 – 25/6/2017 

  

 ΔΕΥΤΕΡΑ (17Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ) 

2Χ5Χ300 μ στο 61’’   δ=3’   Δ=6’ 

 ΤΡΙΤΗ (18Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ) 

ΔΥΝΑΜΗ ( όπως το πρόγραμμα) 

6 ευθείες 

4Χ60 μ αναπηδήσεις (τσιγκολελέτα) 

2Χ60 μ βήμα άλμα με 1 διασκελισμό δεξί 

2Χ60 μ βήμα άλμα με 1 διασκελισμό αριστερό 

6 Γ στο χόρτο 

ΤΕΤΑΡΤΗ (19Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ) 

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, 6Χ60 μ πίσω βήματα 

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

4Χ60 μ αναπηδήσεις (τσιγκολελέτα) 

3Χ60 μ βήμα άλμα με 1 διασκελισμό δεξί 

3Χ60 μ βήμα άλμα με 1 διασκελισμό αριστερό 

3Χ10 επιτόπια άλματα με γόνατα στο στήθος 

3χ10 επιτόπια άλματα με τεντωμένα πόδια 

3Χ10 επιτόπια άλματα με φτέρνες στους γλουτούς 
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 ΠΕΜΠΤΗ (20Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ) 

2Χ25’ συνεχόμενο τρέξιμο στους 144 σφ. +- 6σφ.   Δ=6’ 

2Χ10 ευθείες 

 

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (21Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ) 

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

8Χ40 μ πλάγια βήματα, 6Χ60 μ πίσω βήματα, 4Χ20 μ δρομικές αναπηδήσεις 

3Χ5Χ150 μ στο 27’’5   δ=2   Δ=6’ 

 

 ΣΑΒΒΑΤΟ ( 22Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ) 

Κυκλική προπόνηση, 10 ασκήσεις, 4 κύκλοι, διάρκεια άσκησης 20’’, δ=20’’, Δ=4’ 

25’ συνεχόμενο τρέξιμο στους 138 σφ.+-6σφ. 

(ενδεικτικές ασκήσεις κυκλικής προπόνησης: 

1.βαθιά καθίσματα 2.επιτόπιο τρέξιμο με ψηλά γόνατα, 3.ραχιαίους 4. Κοιλιακούς 5.push 

ups 6.ακροστασίες 7. Άλματα σε step από το ένα πόδι στο άλλο 8. Άλματα σε step με 2 

πόδια πάνω κάτω 9. κίνηση τρεξίματος στα χέρια με αλτήρες 10. Επιτόπια άλματα με 

γόνατα στο στήθος.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ- 12/6/17 ΕΩΣ 2/7/17 6 

 

 

2017-2018 

2ΟΣ ΜΕΣΟΚΥΚΛΟΣ 

3Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ  26/6/2017 – 2/7/2017 

  

 ΔΕΥΤΕΡΑ (23Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ) 

3Χ4Χ300 μ στο 60’’   δ=3’   Δ=6’ 

 ΤΡΙΤΗ (24Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ) 

ΔΥΝΑΜΗ ( όπως το πρόγραμμα) 

6 ευθείες 

4Χ60 μ αναπηδήσεις (τσιγκολελέτα) 

2Χ60 μ βήμα άλμα με 1 διασκελισμό δεξί 

2Χ60 μ βήμα άλμα με 1 διασκελισμό αριστερό 

6 Γ στο χόρτο 

ΤΕΤΑΡΤΗ (25Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ) 

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, 6Χ60 μ πίσω βήματα 

2Χ8Χ50 μ επιτάχυνση   δ=επιστροφή περπάτημα   Δ=5’ 

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 
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 ΠΕΜΠΤΗ (26Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ) 

2Χ30’’ συνεχόμενο τρέξιμο στους 150 σφ. +- 6σφ.   Δ=6’ 

10 μεγάλες ευθείες 

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (27Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ) 

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

8Χ40 μ πλάγια βήματα, 6Χ60 μ πίσω βήματα, 4Χ20 μ δρομικές αναπηδήσεις 

3Χ6Χ150 μ στο 27’’5   δ=2   Δ=6’ 

 

 ΣΑΒΒΑΤΟ ( 28Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ) 

Κυκλική προπόνηση, 10 ασκήσεις, 4 κύκλοι, διάρκεια άσκησης 20’’, δ=20’’, Δ=4’ 

25’ συνεχόμενο τρέξιμο στους 138 σφ.+-6σφ. 

(ενδεικτικές ασκήσεις κυκλικής προπόνησης: 

1.βαθιά καθίσματα 2.επιτόπιο τρέξιμο με ψηλά γόνατα, 3.ραχιαίους 4. Κοιλιακούς 5.push 

ups 6.ακροστασίες 7. Άλματα σε step από το ένα πόδι στο άλλο 8. Άλματα σε step με 2 

πόδια πάνω κάτω 9. κίνηση τρεξίματος στα χέρια με αλτήρες 10. Επιτόπια άλματα με 

γόνατα στο στήθος.) 
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