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2017-2018 

4ΟΣ ΜΕΣΟΚΥΚΛΟΣ  

 

   1Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ  7/8/2017 – 13/8/2017 

 ΔΕΥΤΕΡΑ ( 53Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ) 

2Χ20’ συνεχόμενο τρέξιμο στους 138 – 150 σφ   δ=6’ 

10 ευθείες 

4Χ10 ασκήσεις με λάστιχα ( προσαγωγούς, απαγωγούς, οπίσθιους μηριαίους, λαγόνιους, 

σε όρθια θέση και σε ύπτια κατάκλιση) 

6Χ20 ραχιαίους, κοιλιακούς  

 ΤΡΙΤΗ (53Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ) 

 ΔΥΝΑΜΗ  2 ( όπως το νέο 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 στο 28’’   δ=2’ 

ΤΕΤΑΡΤΗ (54Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ) 

3X40 μ ( 20 μ χαμηλά γόνατα + 20 μ πίσω βήματα) πηγαίνω - έρχομαι 

 3Χ40 μ ( 20 μ ψηλά γόνατα + 20 μ πίσω βήματα) πηγαίνω - έρχομαι 

3Χ40 μ ( 20 μ πίσω πόδια + 20 μ πίσω βήματα) πηγαίνω - έρχομαι 

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,  

2Χ8Χ50 μ επιτάχυνση τεχνική τρεξίματος       δ=επιστροφή περπάτημα   Δ=4’ 
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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 

 

 ΠΕΜΠΤΗ (55Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ) 

ΔΥΝΑΜΗ  2 ( όπως το νέο 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 στο 28’’   δ=2’ 

 

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (56Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ) 

2Χ25’ συνεχόμενο τρέξιμο στο βουνό στους 138 – 150 σφ   δ=6’ 

10 ευθείες 

4Χ10 ασκήσεις με λάστιχα ( προσαγωγούς, απαγωγούς, οπίσθιους μηριαίους, λαγόνιους, 

σε όρθια θέση και σε ύπτια κατάκλιση) 

6Χ20 ραχιαίους, κοιλιακούς  
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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. 

• Μεγάλη προσοχή στην στην προπόνηση δύναμης με βάρη. Μην αυξήσετε πολύ 

απότομα τα κιλά. 

• Όποιος έχει κάνει διαιτησία το Σάββατο ακολουθεί το κανονικό πρόγραμμα 

προπόνησης . 
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2017-2018 

4ΟΣ ΜΕΣΟΚΥΚΛΟΣ 

2Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ  14/8/2017 – 20/8/2017 

  

 ΔΕΥΤΕΡΑ (57Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ) 

3X20 μ ( 10 μ χαμηλά γόνατα + 10 μ επιτάχυνση)  

3Χ40 μ ( 10 μ ψηλά γόνατα + 10 μ πίσω βήματα)  

3Χ40 μ ( 10 μ πίσω πόδια + 10 μ πίσω βήματα)  

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,  

5Χ60 μ  με αλλαγές κατεύθυνσης στο χόρτο 

5Χ60 μ  με αλλαγές ρυθμού 

5Χ60 μ με αλλαγές κατεύθυνσης και ρυθμού                                                       δ=90’’   Δ=4’ 

6 πενταπολύν δεξί αριστερό χωρίς φόρα 

3 πενταπολύν κουτσό δεξί χωρίς φόρα 

3 πενταπλούν κουτσό αριστερό χωρίς φόρα 

 

 ΤΡΙΤΗ (58Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ) 

ΔΥΝΑΜΗ  2 ( όπως το νέο 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 
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4Χ150 μ στο 28’’   δ=2’ 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ (59Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ) 

3X40 μ ( 20 μ χαμηλά γόνατα + 20 μ πίσω βήματα) πηγαίνω - έρχομαι 

3Χ40 μ ( 20 μ ψηλά γόνατα + 20 μ πίσω βήματα) πηγαίνω - έρχομαι 

3Χ40 μ ( 20 μ πίσω πόδια + 20 μ πίσω βήματα) πηγαίνω - έρχομαι 

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,  

2Χ8Χ50 μ επιτάχυνση τεχνική τρεξίματος       δ=επιστροφή περπάτημα   Δ=4’ 

2Χ60 μ αναπηδήσεις (τσιγκολελέτα) 

2Χ60 μ βήμα άλμα με 3 διασκελισμούς δεξί 

2Χ60 μ βήμα άλμα με 3 διασκελισμούς αριστερό 

4Χ60 μ δεξί αριστερό 

 

 ΠΕΜΠΤΗ (60Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ) 

2Χ25’ συνεχόμενο τρέξιμο στους 150 +-6σφ.   δ=6’ 

10 ευθείες 

 

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (61Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ) 

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 

8Χ60 μ με αλλαγές κατεύθυνσης κι αλλαγές ρυθμού 

10 άλματα μήκους χωρίς φόρα 



 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ- 7/8/17 ΕΩΣ 3/9/17 6 

 

2017-2018 

4ΟΣ ΜΕΣΟΚΥΚΛΟΣ 

3Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ  21/8/2017 – 28/8/2017 

  

 ΔΕΥΤΕΡΑ (62Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ) 

ΟΣΟΙ ΕΙΧΑΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙ : 

2Χ25’ συνεχόμενο τρέξιμο στο χόρτο στους 138 σφ   δ=6’ 

10 ευθείες 

4Χ10 ασκήσεις με λάστιχα ( προσαγωγούς, απαγωγούς, οπίσθιους μηριαίους, λαγόνιους, 

σε όρθια θέση και σε ύπτια κατάκλιση) 

6Χ20 ραχιαίους, κοιλιακούς  

ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙ : 

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

 ΤΡΙΤΗ (63Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ) 

ΔΥΝΑΜΗ  2 ( όπως το 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 

6Χ150 μ στο 27’’5   δ=2’ 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ (64Η 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 
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8Χ40 μ πλάγια βήματα,  

5Χ20 μ, 4Χ30 μ, 3Χ40 μ, 2Χ50 μ, 1Χ60 μ    στο 90%      δ=90’’   Δ=4’ 

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 

 

 ΠΕΜΠΤΗ (65Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ) 

3Χ3 χλμ στους  156 σφ. +- 6σφ.   Δ=7’  

(ρυθμός με 5΄15΄΄/ το χλμ σε αυτούς τους σφυγμούς θεωρείται ικανοποιητικός) 

10  ευθείες 

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (66Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ) 

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 

8Χ60 μ με αλλαγές κατεύθυνσης κι αλλαγές ρυθμού 

10 άλματα μήκους χωρίς φόρα 
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2017-2018 

4ΟΣ ΜΕΣΟΚΥΚΛΟΣ 

4Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ  28/8/2017 – 3/9/2017 

  

 ΔΕΥΤΕΡΑ (67Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ) 

ΟΣΟΙ ΕΙΧΑΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙ : 

2Χ25’ συνεχόμενο τρέξιμο στο χόρτο στους 138 σφ   δ=6’ 

10 ευθείες 

4Χ10 ασκήσεις με λάστιχα ( προσαγωγούς, απαγωγούς, οπίσθιους μηριαίους, λαγόνιους, 

σε όρθια θέση και σε ύπτια κατάκλιση) 

6Χ20 ραχιαίους, κοιλιακούς  

ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙ : 

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

 

 ΤΡΙΤΗ (68Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ) 

ΔΥΝΑΜΗ  2 ( όπως το 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 

6Χ150 μ στο 27’’5   δ=2’ 
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ΤΕΤΑΡΤΗ (69Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ) 

4X20 μ χαμηλά γόνατα, 4Χ20 μ ψηλά γόνατα, 4Χ20 μ πίσω πόδια 

(ΟΙ ασκήσεις εκτελούνται προς τα μπροστά και προς τα πίσω 2 μπροστά και δύο προς τα 

πίσω) 

4Χ4Χ40 μ πλάγια βήματα με υψηλή ένταση   δ=1’   Δ=3’ 

2Χ6Χ40 μ υπομέγιστα   δ=90’’   Δ=4’ 

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 

 

 ΠΕΜΠΤΗ (70Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ) 

3Χ3 χλμ στους  156 σφ. +- 6σφ.   Δ=7’  

(ρυθμός με 5΄10΄΄/ το χλμ σε αυτούς τους σφυγμούς θεωρείται ικανοποιητικός) 

10  ευθείες 

 

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (71Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ) 

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 

10Χ60 μ με αλλαγές κατεύθυνσης κι αλλαγές ρυθμού 

10 άλματα μήκους χωρίς φόρα 
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