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     4ΟΣ ΜΕΣΟΚΥΚΛΟΣ   

   1Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ  25/7/2016 – 31/7/2016  

  ΔΕΥΤΕΡΑ 

4Χ10Χ 150 μ    στο 27’’5   δ=60’’   Δ= 5’  

  

  ΤΡΙΤΗ  

ΔΥΝΑΜΗ 1 (δείτε το ανάλογο πρόγραμμα)  

6 ευθείες  

4Χ60 μ αναπηδήσεις (τσιγκολελέτα)  

3Χ60 μ βήμα άλμα με 1 διασκελισμό δεξί  

3Χ60 μ βήμα άλμα με 1 διασκελισμό αριστερό  

6Χ150 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, 4Χ20 μ δρομικές αναπηδήσεις  

8Χ40 μ πλάγια βήματα, 6Χ60 μ πίσω βήματα  

3Χ5Χ40 μ στο 80% - 85%   δ=επιστροφή περπάτημα Δ= 4’  

4Χ60 μ αναπηδήσεις (τσιγκολελέτα)  

2Χ60 μ βήμα άλμα με 1 διασκελισμό δεξί  

2Χ60 μ βήμα άλμα με 1 διασκελισμό αριστερό  
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2Χ60 μ βήμα άλμα με 3 διασκελισμούς δεξί  

2Χ60 μ βήμα άλμα με 3 διασκελισμούς αριστερό  

4Χ60 μ δεξί αριστερό  

5Χ250 μ γρήγορα – αργά – γρήγορα ανά 50 μ 

  

  ΠΕΜΠΤΗ  

2Χ35’ συνεχόμενο τρέξιμο στους 144 σφ. +-6σφ.      Δ=5’  

2Χ10 μεγάλες ευθείες  

  

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

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

8Χ40 μ πλάγια βήματα, 6Χ60 μ πίσω βήματα  

4Χ10Χ100 μ   στο 17’’   δ=45’’   Δ=5’  
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

• Το πρόγραμμα του 4ου μεσοκύκλου ακολουθείται από όσους δίνουν τα τεστ φυσικής 

κατάστασης στο 2ο 15νθήμερο του Αυγούστου. Οι δύο τελευταίες εβδομάδες πριν τα 

τεστ αναφέρονται ξεχωριστά. Οπότε ο καθένας εκτελεί το πρόγραμμα, υπολογίζοντας 

ότι θα διακόψει αυτό τον μεσόκυκλο δύο εβδομάδες πριν και θα εκτελέσει τον 

μεσόκυκλο πριν τα τεστ. 

• Στις ταχύτητες προσπαθούμε να διατηρούμε σε όλες τις επαναλήψεις τον ίδιο χρόνο.  

Προσοχή στα διαλείμματα  

• Στην προπόνηση δύναμης, αυξάνουμε την επιβάρυνση 
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4ΟΣ ΜΕΣΟΚΥΚΛΟΣ   

   2Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ  1/8/2016 – 7/8/2016  

    

  ΔΕΥΤΕΡΑ  

3Χ12Χ 150 μ    στο 27’’5   δ=60’’   Δ= 6’  

 

  ΤΡΙΤΗ  

ΔΥΝΑΜΗ 1 (δείτε το ανάλογο πρόγραμμα)  

6 ευθείες  

4Χ60 μ αναπηδήσεις (τσιγκολελέτα)  

3Χ60 μ βήμα άλμα με 1 διασκελισμό δεξί  

3Χ60 μ βήμα άλμα με 1 διασκελισμό αριστερό  

6Χ150 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, 4Χ20 μ δρομικές αναπηδήσεις  

2Χ8Χ40 μ πλάγια βήματα, 8Χ60 μ πίσω βήματα  

3Χ5Χ40 μ στο 80% - 85%   δ=45’’   Δ=4’ 

4Χ60 μ αναπηδήσεις (τσιγκολελέτα)  

2Χ60 μ βήμα άλμα με 1 διασκελισμό δεξί  

2Χ60 μ βήμα άλμα με 1 διασκελισμό αριστερό  
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2Χ60 μ βήμα άλμα με 3 διασκελισμούς δεξί  

2Χ60 μ βήμα άλμα με 3 διασκελισμούς αριστερό  

4Χ60 μ δεξί αριστερό  

5Χ250 μ γρήγορα-αργά-γρήγορα ανά 50 μ  

  

  ΠΕΜΠΤΗ  

2Χ35’ συνεχόμενο τρέξιμο στους 144 σφ. +- 6σφ.   Δ=5’  

2Χ10 ευθείες  

  

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

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

8Χ40 μ πλάγια βήματα, 6Χ60 μ πίσω βήματα  

5Χ8Χ100 μ   στο 17’’5   δ=60’’   Δ=5’  
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4ΟΣ ΜΕΣΟΚΥΚΛΟΣ   

   3Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ  8/8/2016 – 14/8/2016  

  

ΔΕΥΤΕΡΑ  

3Χ16 Χ75 μ + 25 μ όπως το τεστ   δ=5’ 

  ΤΡΙΤΗ  

ΔΥΝΑΜΗ 1 (δείτε το ανάλογο πρόγραμμα)  

6 ευθείες  

4Χ60 μ αναπηδήσεις (τσιγκολελέτα)  

3Χ60 μ βήμα άλμα με 1 διασκελισμό δεξί  

3Χ60 μ βήμα άλμα με 1 διασκελισμό αριστερό  

6Χ150 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, 4Χ20 μ δρομικές αναπηδήσεις  

2Χ8Χ40 μ πλάγια βήματα, 8Χ60 μ πίσω βήματα  

3Χ6Χ40 μ   στο 80% - 85%   δ=επιστροφή περπάτημα   Δ=4’  

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  
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2Χ60 μ βήμα άλμα με 3 διασκελισμούς αριστερό  

4Χ60 μ δεξί αριστερό  

6Χ250 μ γρήγορα-αργά-γρήγορα ανά 50 μ  

  

  ΠΕΜΠΤΗ  

2Χ35’ συνεχόμενο τρέξιμο στους 144 σφ. +- 6σφ.   Δ=6’  

2Χ10 ευθείες  

  

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

2Χ24Χ75 μ + 25 μ όπως το τεστ   δ=5’ 
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