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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τα αγωνίσματα του κλασικού αθλητισμού είναι η παλαιότερη μορφή οργανωμένου 

αθλήματος. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα παιδιά ασχολούνται με το 

άθλημα του κλασικού αθλητισμού, ξεκινώντας τις διακρίσεις τους από ήδη από την 

κατηγορία Κ16. Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας ήταν να διερευνήσει τη 

μακροχρόνια πορεία των καλύτερων αθλητών και αθλητριών στην Ελλάδα από το 

2000 έως το 2017 και να καταγράψει την ετήσια εξέλιξη των αγωνιστικών επιδόσεων 

των επίλεκτων αθλητών και αθλητριών για το έτος 2017. Σχετικά με τη μακροχρόνια 

πορεία των αθλητών και αθλητριών, τον πληθυσμό της έρευνας αποτέλεσαν οι 10 

καλύτεροι αθλητές και αθλήτριες της κατηγορίας Κ16 που είχαν διακριθεί στο 

αγώνισμα τους, κατά τα έτη 2000 έως και το 2010, με βάση τα στατιστικά στοιχεία 

της Ομοσπονδίας. Το δείγμα της δεύτερης έρευνας αποτέλεσαν οι 40 επίλεκτοι 

αθλητές και αθλήτριες, οι οποίοι με βάση τις επιδόσεις τους την περασμένη χρονιά 

(2016) εντάχθηκαν στον σχεδιασμό του ΣΕΓΑΣ. Από την ανάλυση των ερευνητικών 

στοιχείων φαίνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αθλητών και αθλητριών που 

διακρίνονται στην κατηγορία Κ16, για διάφορους λόγους, δεν συνεχίζει να 

διακρίνεται στην κατηγορία των ανδρών και των γυναικών. Το πρόβλημα είναι πολυ-

παραγοντικό και θα χρειαστεί μια συνολική διερεύνηση των αιτίων της πρόωρης 

αθλητικής εγκατάλειψης που διαπιστώνεται στην παρούσα έρευνα στα διάφορα α-

γωνίσματα. Τέλος, με την δεύτερη έρευνα διαπιστώθηκε πως ένα πολύ μικρό 

ποσοστό των αθλητών και αθλητριών πραγματοποίησαν την κορυφαία τους επίδοση 

στον αγώνα στόχο. Ενώ, ένα ποσοστό μεγαλύτερο του 50% πραγματοποίησαν την 

κορυφαία τους επίδοση πριν από τον αγώνα στόχο, θέτοντας προς διερεύνηση το 

θέμα του ετησίου προπονητικού σχεδιασμού και της διαδικασίας «φορμαρίσματος». 

Λέξεις κλειδιά: αθλητική εγκατάλειψη, ετήσιος προπονητικός σχεδιασμός, 

φορμάρισμα  
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ABSTRACT  

Athletics are the oldest form of organized sport. Over the last few years, more and 

more children have been involved in the athletics sport, starting their distinctions from 

the junior category. The purpose of this research was to investigate the long-term 

course of the best Greek athletes from 2000 to 2017 and to record the annual progress 

of the racing performance of the elite athletes for the year 2017. Regarding the 

athlete’s long-term course, the population of the research was formed from the 10 

best junior athletes (U16) that had been distinguished in their sport during the years 

2000 to 2010, according to statistics of the federation. The sample of the second 

research consisted of 40 athletes, who based on their last year (2016) performance, 

joined in the design of SEGAS. From the analysis of the research evidence, it appears 

that the vast majority of the athletes, who are distinguished in the category U16, for 

various reasons, do not continue to compete in the men and women category. The 

problem is multifactorial and it will require a comprehensive investigation of the 

causes of early athletic abandonment, which is found in this research in the various 

events. Finally, the second survey found that a very small percentage of athletes 

achieved their top performance in the target competition. While a percentage greater 

than 50% achieved their top performance before the target competition, putting the 

matter of annual training plan and the “tapering” process. 

  Key words: athletic abandonment, annual training plan, tapering  
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Μακροχρόνια πορεία των καλύτερων Ελλήνων αθλητών και 

αθλητριών κλασικού αθλητισμού από το 2000 έως το 2017 και ετήσια 

εξέλιξη των αγωνιστικών επιδόσεων για το 2017 των επίλεκτων 

Ελλήνων αθλητών και αθλητριών 

 

Ο κλασικός αθλητισμός αποτελεί σήμερα ένα από τα παραδοσιακότερα, τα 

πλέον διαδεδομένα και τα θεαματικότερα αθλήματα. Η διαχρονικότητα αυτή 

οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην έκφραση μέσω των αγωνισμάτων των βασικών 

φυσικών κινήσεων του ατόμου: του τρεξίματος, του άλματος και της ρίψης. Το 

στοιχείο αυτό δεν εμφανίζεται σε άλλο άθλημα. Ένας άλλος λόγος είναι η 

ικανοποίηση της έμφυτης ανταγωνιστικής τάσης του ατόμου να γνωρίζει, να μετρά 

αντικειμενικά και να συγκρίνει διαχρονικά τις επιδόσεις του σε κινητικές 

δραστηριότητες, αλλά και με τις αντίστοιχες άλλων αθλητών.  

Όπως προαναφέρθηκε, ο κλασικός είναι ένα άθλημα, το οποίο περιλαμβάνει 

αγωνίσματα δρόμου (μικρών και μεγάλων αποστάσεων), αλμάτων (κατακόρυφων 

και οριζοντίων) και ρίψεων. Το Ολυμπιακό «μότο»: Γρηγορότερα, Υψηλότερα, 

Δυνατότερα, που είχε προταθεί αρχικά από τον Pierre de Coubertina παρουσιάζει την 

«ηθική» ομορφιά των σπορ και ιδιαίτερα την ομορφιά του κλασικού αθλητισμού. Οι 

αγώνες κλασικού αθλητισμού, είναι αγώνες των βασικών κινητικών δεξιοτήτων. 

Εξαιτίας της φύσης αυτής του αθλήματος, ο κλασικός αθλητισμός θεωρείται η βάση 

όλων των αθλημάτων και οι προπονητικές μέθοδοι βρίσκουν εφαρμογή σε πολλά 

άλλα αθλήματα. Επομένως, συγκαταλέγεται στα βασικότερα αθλήματα και από 

πολλούς θεωρείται το καταλληλότερο για τη δημιουργία σωστής υποδομής στην 

κατεύθυνση της ανάπτυξης των φυσικών και συντονιστικών ικανοτήτων του ατόμου 

και της σωματικής του διάπλασης, εξαιτίας της πολυπλευρικότητας των κινήσεων 

που περιέχουν τα αγωνίσματα και της ποικιλίας των ειδικών ασκήσεων που τα 

συνοδεύουν. Στο γεγονός αυτό στηρίζεται και η αντίληψη, που κυριαρχεί, ότι στην 

παιδική ηλικία, ανεξάρτητα με το άθλημα ειδίκευσης, έχει θετική επίδραση στην 

μελλοντική αθλητική ανάπτυξη του ατόμου η ενασχόληση του και με τον κλασικό 

αθλητισμό.  
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Ωστόσο, ένα από τα πιο βασικά μειονεκτήματα που καταλογίζονται στο 

άθλημα του κλασικού αθλητισμού είναι η ατομικότητα που διακρίνει τα αγωνίσματα 

και ότι έχει ως αποκλειστικό στόχο την επίδοση. Το γεγονός αυτό οδηγεί με την 

πάροδο του χρόνου σε μοναχικότητα και μερική κοινωνική απομόνωση, καθώς και 

σε «μονοτονία» στην προπόνηση. Αυτό είναι αληθές μέχρι ενός σημείου, αλλά το 

συναντά κανείς και σε άλλα ατομικά αθλήματα, σε ορισμένα μάλιστα σε μεγαλύτερο 

βαθμό, στα οποία η επίδοση είναι μετρήσιμη. Μόνο στις αθλοπαιδιές και σε 

παιγνιώδη ατομικά αθλήματα το φαινόμενο αυτό δεν είναι τόσο έντονο, στα οποία 

όμως καταλογίζεται μικρή συνεισφορά στην ολόπλευρη ανάπτυξη των φυσικών 

ικανοτήτων.  

Λύση στο «πρόβλημα» αυτό της ατομικότητας ήρθε να δώσει η Διεθνής 

Ομοσπονδία Κλασικού Αθλητισμού (IAAF), μέσω των αθλητικών προγραμμάτων (kids 

athletics). Πιο συγκεκριμένα, Το IAAF Kids Athletics (Μπλάτσης και συν., 2015) είναι 

ένα αθλητικό πρόγραμμα, που σχεδιάστηκε από την  IAAF, με σκοπό να διαδώσει το 

άθλημα σε σχολεία και αθλητικά σωματεία. Προσφέρει στα παιδιά (7-12 ετών) τη 

δυνατότητα να μάθουν τα βασικά αγωνίσματα του στίβου, να εξοικειωθούν με τις 

ποικίλες δεξιότητες των αγωνισμάτων του και να βελτιώσουν τη σωματική τους 

απόδοση (ταχύτητα, δύναμη, αντοχή, ευλυγισία και επιδεξιότητα) ενώ παίζουν. 

Μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σχετικά με τη διδασκαλία του στίβου, έδειξαν πως 

το πρόγραμμα IAAF Kids Athletics είναι πιο αποτελεσματικό στη βελτίωση των 

βασικών, των ειδικών φυσικών ικανοτήτων και των αγωνιστικών επιδόσεων, σε 

σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο εκμάθησης του στίβου. Αυτό πετυχαίνεται με την 

αύξηση της επιθυμίας των μαθητών να μάθουν τις δεξιότητες του στίβου και να 

βελτιωθούν στα αγωνίσματά του, καθώς και με την αναγνώριση της σημαντικότητας 

των αγωνισμάτων και με τη μεγαλύτερη καταβολή προσπάθειας.  

Σύμφωνα με το αναπτυξιακό μοντέλο της συμμετοχής στον αθλητισμό, στην 

εισαγωγική φάση μύησης (αρχάριοι 7-12 ετών), τα παιδιά πρέπει να αποφεύγουν τη 

στοχευμένη-εξειδικευμένη άσκηση σε ένα συγκεκριμένο άθλημα, που έχει σκοπό την 

επίδοση. Αντίθετα, πρέπει να επικεντρώνονται σε ποικίλες αθλητικές 

δραστηριότητες και να αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες μέσα από το κατευθυνόμενο 

παιχνίδι (Cõté 1999; Cõté, Baker, & Abernethy, 2007; Cõté & Frazer-Thomas, 2008). 
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Το κατευθυνόμενο παιχνίδι επιτρέπει στα παιδιά να αποκτήσουν αθλητικές 

εμπειρίες, να πειραματιστούν και να γίνουν δημιουργικά καθώς ασκούνται, χωρίς να 

αγχώνονται από τις διαρκείς υποδείξεις των ενηλίκων, οι οποίες επικεντρώνονται 

περισσότερο στη σωστή εκτέλεση των δεξιοτήτων. Η ποιοτικότερη μαθησιακή 

εμπειρία που αποκτιέται με το παιχνίδι, βελτιώνει τη κινητική απόδοση των παιδιών, 

την αυτό-αντιλαμβανόμενη ικανότητά τους και ενισχύει τα κίνητρα για τη συνέχιση 

της συμμετοχής στον αθλητισμό (Baker & Cõté, 2005; Kirk, 2005). Επομένως, οι 

εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής και οι προπονητές οφείλουν να αυξήσουν τη χρήση 

του κατευθυνόμενου παιχνιδιού στη φάση αυτή, για να διαμορφώσουν ένα 

περιβάλλον που επιτρέπει στα παιδιά να διασκεδάσουν και να χαρούν ενώ 

αθλούνται. 

Από την άλλη, όσον αφορά το κομμάτι του πρωταθλητισμού, είναι γεγονός 

πως από τη νεαρή ηλικία πρέπει η άσκηση να έχει καθημερινό προγραμματισμό. Η 

δημιουργία αθλητών υψηλού επιπέδου είναι μια πολυσύνθετη και μακροχρόνια 

διαδικασία, η απόδοση της οποίας είναι μεγαλύτερη όταν αυτή στηρίζεται σε ένα 

συγκεκριμένο αθλητικό σύστημα. Οι βασικές συνιστώσες που χαρακτηρίζουν ένα 

σύγχρονο αθλητικό σύστημα αφορούν στην έγκαιρη και συστηματική ανίχνευση- 

ανεύρεση και επιλογή των αθλητικών ταλέντων καθώς και στην αξιοποίηση τους. 

Ωστόσο, πολλοί αθλητές φαίνεται να σταματούν τον αγωνιστικό αθλητισμό για 

λόγους όπως: μείωση ενδιαφέροντος για το άθλημα ή ενασχόληση με διαφορετικές 

δραστηριότητες, κακή σχέση με τον προπονητή, μεγάλος όγκος και δυσκολία στην 

προπόνηση και στασιμότητα στην απόδοσή τους (Salguero, Gonzalez-Boto, Tuero & 

Marquez, 2003).  

Η εγκατάλειψη της αθλητικής δραστηριότητας είναι ένα ζήτημα που 

απασχολεί τους ερευνητές. Σε έρευνα του Κέλλη (1998), καταγράφηκαν οι αιτίες πρό-

ωρης εγκατάλειψης των αθλητών και αθλητριών για όλα τα αγωνίσματα του κλασι-

κού αθλητισμού. Η προσέγγιση του προβλήματος στηρίχτηκε στην περιγραφή του 

τρόπου και των αιτιών διακοπής της αθλητικής σταδιοδρομίας εφ’ ενός και αφ’ ετέ-

ρου των παραγόντων που επέδρασαν στην απόφαση των αθλητών για αποχώρηση 

από την ενεργό δράση. Καταγράφτηκαν πέντε κατηγορίες παραγόντων που σχετίζο-
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νταν με το πρόβλημα της πρόωρης εγκατάλειψης. Η έλλειψη κατάλληλου περιβάλλο-

ντος (οικογένεια, στρατός, κοινωνική απομόνωση, σχολείο, σπουδές), η αθλητική πο-

λιτική (οργανωτικά ζητήματα όπως έλλειψη προπονητών, αγώνων και υλικοτεχνικής 

υποδομής, ελλιπής ή κακή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ντόπινγκ, κακή αντιμετώ-

πιση από το σωματείο ή από την Ομοσπονδία και ελλιπής ή ανύπαρκτος προγραμμα-

τισμός, η υγεία (τραυματισμοί, αρρώστιες), προπονητικά και ψυχολογικά προβλήμα-

τα (όπως για παράδειγμα η υπερβολική προπόνηση σε μικρή ηλικία, η πρόωρη εξει-

δίκευση, η στασιμότητα των επιδόσεων, η απογοήτευση, ο κορεσμός, το άγχος, οι 

υπερβολικές προπονητικές απαιτήσεις, οι κακές σχέσεις ή η έλλειψη εμπιστοσύνης 

στους προπονητές και τέλος η επαγγελματική αποκατάσταση που είχε σχέση με οι-

κονομικά προβλήματα, εργασιακά προβλήματα και έλλειψη κινήτρων. Από τους πα-

ράγοντες αυτούς, σύμφωνα πάντα με την έρευνα, το 27% των αθλητών εγκατέλειψε 

λόγω προβλημάτων που αναφέρονταν σε προπονητικά ή ψυχολογικά προβλήματα, 

ενώ το 25,3% σε προβλήματα που σχετίζονταν με την πολιτική του αθλητισμού.  

Σε μια άλλη έρευνα που έγινε στη Γαλλία σε αθλητές 14-15 χρόνων από τον 

Vollmer &  Vorndran (1998), διαπιστώθηκε ότι το 65% των αθλητών εγκατέλειψαν την 

αθλητική τους σταδιοδρομία πριν περάσουν στην επόμενη αγωνιστική κατηγορία, το 

10% παρουσίασαν πτώση των επιδόσεών τους και το 6% δε σημείωσαν καμία βελτί-

ωση των επιδόσεών τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ως αιτίες της 

πρόωρης αθλητικής εγκατάλειψης τις σπουδές (σε ένα ποσοστό 40-50%), την κακή 

διαχείριση του ελεύθερου χρόνου (κατά το 28%), τις δια προσωπικές σχέσεις (κατά 

το 28%), τους χρόνιους τραυματισμούς (κατά το 27%), την απομάκρυνση από την ο-

μάδα προπόνησης (κατά το 26%), τη λανθασμένη επιλογή προπονητικών μέσων (κα-

τά το 20%), τη λανθασμένη επιλογή στόχων (κατά το 20%) και την ασαφή προοπτική 

(κατά το 20%).  

Ο Verdugo (2006) σε έρευνα που πραγματοποίησε στην Ισπανία σε 270 αθλη-

τές κλασικού αθλητισμού στην κατηγορία Κ16, διαπίστωσε ότι μετά από 10 χρόνια 

μόνο δύο άτομα, ένας άνδρας και μία γυναίκα, παρουσιάζονταν στους 15 πρώτους 

αθλητές της κατηγορίας ανδρών και γυναικών. Δηλαδή είχε εγκαταλείψει το 98,14% 
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των αθλητών. Όπως γίνεται αντιληπτό το θέμα της πρόωρης εγκατάλειψης της αθλη-

τικής δραστηριότητας είναι πολυπαραγοντικό και οι πραγματικές αιτίες που είναι υ-

πεύθυνες για το γεγονός αυτό σήμερα στην Ελλάδα πρέπει να διερευνηθούν. 

Ένα άλλο ζήτημα που τίθεται προς απασχόληση είναι το θέμα της πρόωρης 

επίτευξης υψηλών επιδόσεων στο στίβο, καθώς και το φαινόμενο του 

«λανθασμένου» φορμαρίσματος, το οποίο οφείλεται στην οργάνωση του ετησίου 

προγραμματισμού της προπόνησης ενός αθλητή. Η πρόωρη επίτευξη υψηλών 

επιδόσεων είναι παγκόσμιο φαινόμενο και ειδικά στην χώρα μας υπάρχουν πολλά 

παραδείγματα αθλητών που εξελίχθηκαν αρνητικά. Φυσικά υπάρχουν και θετικά 

παραδείγματα, τα οποία θα αναφερθούν στη συνέχεια. Σύμφωνα με έρευνες του 

Σαρασλανίδη (2018), αθλητές που ανήκαν στην κατηγορία Κ18 (Π-Κ) με συμμετοχές 

σε τρία (2009-2011-2013) παγκόσμια πρωταθλήματα, μετά από 4 χρόνια η 

πλειοψηφία έχει εγκαταλείψει τον αθλητισμό ή δεν βελτιώθηκαν οι επιδόσεις τους.  

Στον παρακάτω πίνακα διαφαίνεται το ποσοστό των αθλητών, ανά κατηγορία 

αγωνισμάτων, που δε βελτιώθηκαν ή δεν εμφανίζονται στις επιδόσεις 4 χρόνια μετά 

τη συμμετοχή τους στα παγκόσμια πρωταθλήματα Κ18 του 2009-2011-2013. 

Πίνακας 1. Ποσοστό αθλητών, ανά ομάδα αγωνισμάτων  που δεν βελτιώθηκαν ή δεν 

εμφανίζονται στις επιδόσεις 4 χρόνια μετά τη συμμετοχή τους στα παγκόσμια 

πρωταθλήματα Κ18   

Δρόμοι 72% 

Βάδην  25% 

Άλματα  50% 

Ρίψεις  52% 

Αντίθετα, παρακολουθώντας τη συμμετοχή των Ελλήνων αθλητών στο 

ευρωπαϊκό Κ23 του 2017 διαπιστώνεται ότι το 76,5% δεν είχαν αγωνισθεί, πριν από 

4 χρόνια, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ18 (2013), γιατί δεν είχαν πιάσει τα όρια 

συμμετοχής.  

Από τα παραπάνω δεδομένα φαίνεται καθαρά ότι οι περισσότεροι από 

αυτούς που αγωνίστηκαν στα παγκόσμια πρωταθλήματα Κ18 δεν είχαν την ανάλογη 

αγωνιστική εξέλιξη. Πολλές ερμηνείες μπορούν να δοθούν για αυτό το στοιχείο με 
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κυρίαρχες την πίεση του «συστήματος» για «πρόωρη επίτευξη υψηλών επιδόσεων» 

των αθλητών που είχαν πιάσει τα όρια του ΣΕΓΑΣ, με βάση το υπάρχων σύστημα 

αξιολόγησης των σωματείων και των προπονητών και την έλλειψη ουσιαστικής 

οικονομικής υποστήριξης σε αθλητές της αγωνιστικής κατηγορίας Κ20 και Κ23, με 

δεδομένο ότι δεν πληρούν τα αυστηρά κριτήρια των αγωνιστικών διακρίσεων που 

προβλέπει ο σχεδιασμός.  

Τέλος, όσον αφορά το φορμάρισμα, ως φορμάρισμα (tapering), ορίζεται η 

προπονητική διαδικασία κατά την οποία μειώνεται η προπονητική επιβάρυνση πριν 

από τον αγώνα στόχο με στόχο τη μεγιστοποίηση της επίδοσης σε συγκεκριμένη 

χρονική στιγμή (Thomas & Busso, 2005). Είναι λοιπόν μια διαδικασία μείωσης της 

φυσιολογικής και της ψυχολογικής κόπωσης που επιτρέπει στον αθλητή να έχει 

καλύτερη απόδοση. Ωστόσο, ενώ η προσδοκία από το φορμάρισμα φαίνεται ότι είναι 

απλή, η εφαρμογή του είναι πολυσύνθετη. Εάν η διάρκεια του φορμαρίσματος είναι 

μεγάλη τα οφέλη που προκαλούνται από το πρόγραμμα της προπόνησης θα 

μειωθούν με αποτέλεσμα τη μείωση της ετοιμότητας. Κατά καιρούς έχουν 

δημοσιευθεί πολλές έρευνες και μελέτες (Bosquet, Montpetit, Arvisais, & Mujika, 

2007΄ Houmard, 1991΄ Mujika, Padilla, Pyne, & Busso, 2004΄ Mujika & Padilla, 2003) 

καταδεικνύοντας τη σημαντικότητα της διαδικασίας του φορμαρίσματος.  

Ο σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι διττός. Ο πρώτος σκοπός είναι να 

διερευνήσει τη μακροχρόνια πορεία των καλύτερων αθλητών και αθλητριών στην 

Ελλάδα από την κατηγορία Κ16 έως την κατηγορία αντρών/γυναικών για το διάστημα 

από το 2000 έως το 2017 και ο δεύτερος σκοπός να καταγράψει την ετήσια εξέλιξη 

των αγωνιστικών επιδόσεων των επίλεκτων αθλητών και αθλητριών για το έτος 2017.  
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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Οι βιολογικές προσαρμογές που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια 

ανάπτυξης ενός ατόμου επιδρούν στη μεταβολή των ατομικών του επιδόσεων 

(ρεκόρ). Oι ρυθμοί εξέλιξης του κάθε ρεκόρ δεν παραμένουν σταθεροί συναρτήσει 

του χρόνου. Οι καμπύλες εξέλιξης των διαφόρων ρεκόρ είναι εντελώς διαφορετικές 

μεταξύ τους, καθώς επίσης και ο ρυθμός εξέλιξης τους (Mognoni, Lafortuna, Russo & 

Minetti, 1982). Παρά τη μεγάλη βελτίωση των ρεκόρ, ο ρυθμός βελτίωσης για κάθε 

αγώνισμα έχει πολλά χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τους Μπαγιάτη, Κοτζαμανίδη, 

Καραγιάννη και Καραποστόλη (1997) τα ρεκόρ θα βελτιώνονται συνεχώς μέχρι 

κάποιο όριο, που κατά την γνώμη τους δεν θα είναι δυνατόν να ξεπεραστεί, αφού οι 

δυνατότητες του ανθρώπου δεν είναι απεριόριστες. 

 Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά την εξέλιξη των επιδόσεων σε όλα τα 

αγωνίσματα του στίβου στις κατηγορίες Κ16 και Κ18 στην Ελλάδα, με βάση διάφορες 

μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί κατά καιρούς φαίνεται ότι η πρόωρη μετάβαση 

από τον αθλητισμό στον πρωταθλητισμό προκαλεί προβλήματα στην ομαλή 

αγωνιστική εξέλιξη των αθλητών/τριών εφηβικής ηλικίας. Η διοργάνωση των 

ανταγωνιστικών πρωταθλημάτων σε ηλικίες μικρότερης των 16 ετών, είναι κάτι που 

αναγκάζει τον προπονητή να κάνει την τελική επιλογή και ειδίκευση του αγωνίσματος 

για τους αθλητές/τριες του πολύ νωρίς και αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι 

αθλητές/τριες τις περισσότερες φορές να οδηγούνται σε πρόωρη εγκατάλειψη από 

τον αγωνιστικό αθλητισμό κύρια λόγω πολλών τραυματισμών (Kraemer, & Fleck, 

199). 

Το φαινόμενο της πρόωρης εγκατάλειψης της αγωνιστικής δραστηριότητας 

των αθλητών αποτελεί μια πραγματικότητα (Κέλλης, 1988) και έχει ως συνέπεια να 

μην ασχολούνται οι αθλητές με την αγωνιστική δραστηριότητα στην ηλικία των 

ενηλίκων, όπου μπορούν να πετύχουν τις υψηλότερες επιδόσεις. Η  διακοπή της 

αγωνιστικής δραστηριότητας από πλευράς των αθλητών δεν αποτελεί ωστόσο μια 

ξαφνική και αναίτια απόφαση. Πάντοτε προηγούνται κάποιες αιτίες που ωθούν το 

άτομο στην απόφαση του αυτή. Πολύ συχνά, για να φτάσει ένας αθλητής στην 

εγκατάλειψη, έχει μεσολαβήσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ενασχόλησης με τον 
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αγωνιστικό αθλητισμό, που τις περισσότερες φορές είναι προβληματική (Δογάνης, 

1988). 

Σύμφωνα με τον Κέλλη (1988) υπάρχουν πέντε κατηγορίες αιτιών 

εγκατάλειψης, οι οποίες αναφέρθηκαν επιγραμματικά στην εισαγωγή. 

Αναλυτικότερα λοιπόν, σαν πρώτη αιτία εγκατάλειψης αναφέρεται ο παράγοντας 

«περιβάλλον του αθλητή», που διακρίνεται σε δύο υποκατηγορίες. Η πρώτη 

υποκατηγορία περιλαμβάνει την έλλειψη κατάλληλου περιβάλλοντος, όπως 

οικογένεια, στρατός, κοινωνική απομόνωση και η δεύτερη περιλαμβάνει το σχολείο 

του αθλητή και τις σπουδές του. Ως δεύτερη αιτία εγκατάλειψης αναφέρεται η 

«πολιτική του αθλήματος», όπου και εδώ διακρίνονται τρεις υποκατηγορίες. Ως 

πρώτη υποκατηγορία εντοπίζεται η «οργάνωση», που περιλαμβάνει την έλλειψη 

προπονητών, τον αθέμιτο ανταγωνισμό με αναβολικά, την έλλειψη αγώνων ιδίως 

στην επαρχία, την ελλιπή καθώς και την κακή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την 

κακή ή ελλιπή υλικοτεχνική υποδομή και γενικότερα οργανωτικά προβλήματα. Η 

δεύτερη υποκατηγορία αναφέρεται στην «διαχείριση», που περιλαμβάνει την κακή 

αντιμετώπιση από το σωματείο, καθώς και την αδιαφορία για τον γυναικείο 

αθλητισμό. Η τρίτη υποκατηγορία αφορά τον προγραμματισμό, που μπορεί να είναι 

ελλιπής, λαθεμένος ανύπαρκτος. τρίτη κατηγορία αιτιών εγκατάλειψης αφορά τον 

παράγοντα «υγεία», και περιλαμβάνει διάφορους τραυματισμούς, μολύνσεις και 

ασθένειες. Η τέταρτη κατηγορία αιτιών περιλαμβάνει τον παράγοντα «προπονητικά 

και ψυχολογικά προβλήματα που προέρχονται από την προπόνηση». Τα προβλήματα 

αυτά αφορούν την υπερβολική προπόνηση σε μικρή ηλικία, την πρόωρη εξειδίκευση, 

τη στασιμότητα των επιδόσεων, την απογοήτευση, τον κορεσμό, το άγχος, τις 

υπερβολικές προπονητικές απαιτήσεις, τις κακές σχέσεις καθώς και την έλλειψη 

εμπιστοσύνης με τους προπονητές. Ως πέμπτη αιτία εγκατάλειψης αναφέρεται ο 

παράγοντας «αποκατάσταση» που περιλαμβάνει τους οικονομικούς λόγους, τα 

εργασιακά προβλήματα και την έλλειψη κινήτρων.  

Σύμφωνα με τον Κέλλη (1988), στον ίδιο αθλητή είναι δυνατόν να 

συνυπάρχουν και οι πέντε αιτίες εγκατάλειψης. Ωστόσο, το ένα τέταρτο των αθλητών 

οδηγήθηκε στην απόφαση αυτή αποκλειστικά από ένα αίτιο, ενώ τα άλλα 

αποτέλεσαν δευτερεύουσας σημασίας παράγοντες. Από τις πέντε τυπικές κατηγορίες 
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στις οποίες ομαδοποιήθηκαν τα αίτια εγκατάλειψης, τη μεγαλύτερη «προτίμηση» 

συγκέντρωσαν ζητήματα που απορρέουν από τον χώρο της πολιτικής του 

αθλητισμού. 

Ο Patriksson (1988), αναλύοντας το φαινόμενο της αθλητικής εγκατάλειψης 

τονίζει ότι για να ορισθεί με σαφήνεια το πρόβλημα της εγκατάλειψης στον 

αθλητισμό είναι απαραίτητο να καθοριστεί το επίπεδο στο οποίο γίνεται η 

αξιολόγηση της εγκατάλειψης. Είναι απαραίτητο να διευκρινισθεί το επίπεδο 

συμμετοχής των αθλητών, καθώς και η οπτική γωνία από την οποία αναλύεται το 

φαινόμενο της εγκατάλειψης του αθλήματος.  

Το θέμα της εγκατάλειψης της αγωνιστικής δραστηριότητας έχει διερευνηθεί 

αρκετά στο παρελθόν και έχουν εντοπιστεί συγκεκριμένα αίτια - παράγοντες που 

οδηγούν σε κάτι τέτοιο, όπως:  

• η φύση των αθλητικών προγραμμάτων (Wankel & Kreisel, 1985),  

• οι αποτυχίες των αθλητών στους αγώνες,  

• ο ρόλος του προπονητή (Δογάνης, 1985),  

• διάφορες ψυχολογικές καταστάσεις, όπως άγχος, απογοήτευση, κορεσμός 

(Κέλλης 1988), 

• η σύγκρουση των ενδιαφερόντων των αθλητών, 

• η έλλειψη προσωπικού χρόνου (Georges, 1983΄ Κελλης, 1988), 

• οι διάφοροι περιβαλλοντικοί παράγοντες (Napolitano & Marcus, 2000),  

• το οικογενειακό περιβάλλον (Diamant, 1991) και οι απαιτήσεις από πλευράς 

της οικογένειας,  

• τα οικονομικά προβλήματα (Κέλλης, 1988),  

• οι ακαδημαϊκές υποχρεώσεις (Κέλλης, 1988),  

• διάφοροι λόγοι υγείας (Counsilman & Mcallister, 1986΄) και το επίπεδο της 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (Κέλλης, 1988), καθώς επίσης και  

• η γενικότερη πολιτική που εφαρμόζεται στον αθλητισμό (Κέλλης, 1988),  

• τα προβλήματα διαχείρισης και οργάνωσης των συλλόγων, σε συνδυασμό με  

• την κατάσταση των κτηριακών εγκαταστάσεων και των λειτουργικών χώρων 

προπόνησης (Counsilman & Mcallister, 1986). 
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Έρευνες δείχνουν ότι η εγκατάλειψη της αγωνιστικής δραστηριότητας από τον 

αθλητή οφείλεται σε αιτίες που εντοπίζονται στη φύση των αθλητικών 

προγραμμάτων, στις κοινωνικές πιέσεις και την προσωπικότητα των αθλητών. Σαν 

αιτίες εγκατάλειψης αναφέρονται οι παράγοντες δυσφορίας που ενυπάρχουν στο 

άθλημα, όπως η υπερβολική έμφαση στη νίκη, το είδος της προπόνησης,  η 

συμπεριφορά του προπονητή κ.α. (Wankel & Kreisel, 1985) ή το πρόγραμμα 

προπόνησης. 

Οι αποτυχίες των αθλητών στους αγώνες παρουσιάζονται ως ένας επιπλέον 

σημαντικός παράγοντας εγκατάλειψης του αθλήματος. Οι οποιεσδήποτε επίσημες 

αθλητικές αποτυχίες δεν πρέπει να χαλούν την ψυχική διάθεση του κολυμβητή. Ο 

αθλητής πρέπει να φτάσει σε ένα «πλατό» θέλησης για άθληση και επιτυχίες. Αυτό 

σημαίνει ότι πρέπει να ζει για το κολύμπι με ένα σταθερό τρόπο και να δέχεται το 

καθετί (αποτυχία ή επιτυχία) με την ίδια ψυχολογική διάθεση. Όλοι οι αθλητές έχουν 

πολλαπλά κίνητρα συμμετοχής στον αθλητισμό. Διαπίστωσε όμως ότι εκείνοι οι 

αθλητές που σαν κίνητρο τους έχουν τη συμμετοχή, επιμένουν περισσότερο στην 

δραστηριότητα με σκοπό την κοινωνική επιδοκιμασία, ενώ αντίθετα οι αθλητές 

εκείνοι που σαν κύριο προσανατολισμό έχουν την επίδειξη των ικανοτήτων τους, 

εγκαταλείπουν τη δραστηριότητα με μεγαλύτερη συχνότητα (Baxter & Ewing, 1990).   

Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας που οδηγεί στην εγκατάλειψη της 

αγωνιστικής δραστηριότητας είναι ο προπονητής. Οι σχέσεις του προπονητή με τον 

αθλητή του είναι καθοριστικής σημασίας. Η έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ προπονητή 

και αθλητών είναι πάντα μια σοβαρή αιτία για την κακή πορεία μιας ομάδας 

(Δογανής, 1985΄ Eady, 1974). Έχει ιδιαίτερη σημασία ότι προπονητής κατέχει 

ξεχωριστή και ενδιαφέρουσα θέση ως αίτιο εγκατάλειψης του αθλητή-τρία από το 

άθλημα του στίβου. 

Οι αρνητικές ψυχολογικές επιδράσεις δημιουργούν επίσης προβλήματα, 

όπως το άγχος, η απογοήτευση και ο κορεσμός (Κέλλης 1988). Πολλοί αθλητές 

εγκαταλείπουν το άθλημα τους, επειδή εκλαμβάνουν τη συνέχεια της συμμετοχής 

τους στις αγωνιστικές δραστηριότητες ως απειλή για την εικόνα που έχουν οι ίδιοι 

για τις ικανότητες τους. Η εκτίμηση που έχουν οι αθλητές για τις ικανότητες τους είναι 
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ο σημαντικότερος παράγοντας για την απόφαση των αθλητών να συνεχίσουν την 

ενασχόληση τους με το συγκεκριμένο άθλημα ή να σταματήσουν. Ορισμένες δε 

έρευνες έχουν δείξει ότι η εγκατάλειψη του αθλήματος σχετίζεται με το 

συγκεκριμένο προσανατολισμό των κινήτρων των αθλητών. 

Επίσης, έρευνες απέδειξαν ότι μια από τις κυριότερες αιτίες εγκατάλειψης 

του αθλήματος είναι η σύγκρουση ενδιαφερόντων των αθλητών. Αυτό σημαίνει ότι 

ορισμένοι αθλητές-τριες, όταν έχουν και άλλα ενδιαφέροντα, εκτός από τον 

αθλητισμό, που πιθανόν να αλληλοσυγκρούονται, προτιμούν να ασχοληθούν με 

αυτές τις δραστηριότητες και όχι με το άθλημα τους. Κάτι τέτοιο υποδηλώνει ότι είτε 

αυτές οι δραστηριότητες είναι περισσότερο ελκυστικές ή ότι στο άθλημα τους δεν 

υπάρχουν εκείνες οι προϋποθέσεις που θα τους οδηγήσουν στους στόχους που 

αρχικά είχαν θέσει σε προσωπικό επίπεδο. 

Τέλος, σύμφωνα με τον Κέλλη (1988) τα κυριότερα προβλήματα που 

αναφέρονται από τους αθλητές είναι αυτά της επαγγελματικής αποκατάστασης και 

των οικονομικών προβλημάτων. Οι απαιτήσεις της ζωής σε συνδυασμό με την 

αβεβαιότητα της επαγγελματικής αποκατάστασης που υπάρχουν στις μέρες μας 

γενούν μεγάλα προβλήματα ανασφάλειας στους αθλητές-τριες και δεν τους αφήνουν 

περιθώρια να μην σκεφτούν να εγκαταλείψουν το άθλημα τους. Ακόμα και αν τα 

οικονομικά προβλήματα δεν απασχολούν, λόγω ενδεχόμενης επαγγελματικής 

αποκατάστασης, η αδυναμία που δημιουργείτε για την πραγματοποίηση της σωστής 

προπόνησης από την μεριά του αθλητή- τριας εξαιτίας εργασιακών υποχρεώσεων 

είναι αυτονόητη. 

Οι ακαδημαϊκές υποχρεώσεις των αθλητών-τριών παρουσιάζονται ως ένας 

ακόμη σημαντικός παράγοντας, εκ των οποίων απορρέουν λόγοι εγκατάλειψης του 

αθλήματος του στίβου. Οι πολλές σχολικές υποχρεώσεις των αθλητών-τριών δεν 

διαχωρίζονται από αυτές των μη αθλητών, σε όλες τις βαθμίδες των σχολικών τάξεων 

και σε μεγαλύτερο βαθμό στην τελευταία τάξη του λυκείου που τα παιδιά πρέπει να 

αποδείξουν τις μαθητικές τους ικανότητες και να εξασφαλίσουν το επαγγελματικό 

τους μέλλον. Το σχολείο και ιδίως η έλλειψη κατανόησης από πλευράς των 

καθηγητών, που σε αρκετές περιπτώσεις είναι αρνητικοί προς τους αθλητές για το 
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επίπεδο των μαθησιακών ικανοτήτων τους, αποτελεί σημαντικό αίτιο εγκατάλειψης. 

Επίσης η εισαγωγή και φοίτηση των αθλητών σε κάποιο ανώτερο ή ανώτατο 

εκπαιδευτικό ίδρυμα, συνοδεύεται από πληθώρα προβλημάτων, όπως  η αλλαγή 

πόλης λόγω σπουδών, οι αυξημένες φοιτητικές υποχρεώσεις και η έλλειψη χρόνου, 

τα οποία είναι από τα σημαντικότερα προβλήματα που οδηγούν στην εγκατάλειψη 

του αθλήματος (Κέλλης 1988). 

Μελέτες λοιπόν υποδεικνύουν πως σημαντικός αριθμός από τους καλύτερους 

αθλητές/τριες ηλικίας 14-16 ετών που συμμετέχουν τόσο σε δρομικά όσο και σε 

αλτικά και ριπτικά αγωνίσματα οδηγούνται σε πρόωρη εγκατάλειψη από τον 

αγωνιστικό αθλητισμό στην ηλικία των 18-19 ετών (Μπαμπάτσου και συν. 2013).  

Στην ίδια έρευνα διαπιστώθηκε ότι στα δρομικά και αλτικά αγωνίσματα 

αθλητών/τριών της κατηγορίας Κ16 οι κορυφαίες επιδόσεις των καλύτερων κάθε 

αγωνιστικής περιόδου επετεύχθησαν στην Ελλάδα από το 2000 και μετά, ενώ στα 

ριπτικά αγωνίσματα από το 2006 και μετά. Αντίθετα, στην αγωνιστική κατηγορία Κ18 

η οκταετία 1990-1997 αντιπροσωπεύει την περίοδο με τις καλύτερες επιδόσεις στα 

22 χρόνια της καταγραφής τόσο για τους αθλητές όσο και για τις αθλήτριες. 

Μια άλλη μελέτη σχετική με την αθλητική πορεία των αθλητών της 

κατηγορίας Κ18 στα παγκόσμια πρωταθλήματα (1999- 2007), τονίζει πως πριν την 

εισαγωγή του παγκοσμίου πρωταθλήματος Κ18 της IAAF (1999) προηγήθηκε ένας 

έντονος διάλογος σχετικά με τους κινδύνους που θα διέτρεχαν οι νεαροί αθλητές 

μετά από εξειδικευμένη προπόνηση η οποία θα οδηγούσε σε μια πρόωρη 

στασιμότητα της επίδοσης ή σε αποχωρήσεις από την ενεργό δράση λόγω 

τραυματισμού (Grund & Ritzdorf, 2006). Κατέγραψαν λοιπόν τους 

φιναλίστ των παγκοσμίων πρωταθλημάτων Κ18 με σκοπό να διαπιστώσουν εάν η 

πρόωρη εξειδίκευση και συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ18 οδηγεί σε 

στασιμότητα και έχει επιπτώσεις στη μετέπειτα αθλητική τους πορεία. Πιο 

συγκεκριμένα, οι ερευνητές κατέγραψαν την πορεία 266 αθλητών το 1999 και 

έδειξαν πως το 90% βελτίωσαν τις επιδόσεις τους τα επόμενα χρόνια, το 88% έφτασε 

μέχρι και το «τοπ 100» των αθλητών, το 21% προκρίθηκε σε παγκόσμια 

πρωταθλήματα ή Ολυμπιακούς αγώνες.  Το συμπέρασμα των ερευνητών ήταν πως 

δεν υπάρχει λόγος ακύρωσης του παγκοσμίου πρωταθλήματος Κ18.  
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Μια άλλη έρευνα (πτυχιακή εργασία του Παπαδάκη Σ.2016) που αφορά 

αποκλειστικά στις ρίψεις, διερεύνησε πόσοι από τους αθλητές και αθλήτριες που 

διακρίνονται στην αγωνιστική κατηγορία Κ16 σε πανελλήνιο επίπεδο συνεχίζουν να 

εμφανίζονται σε αυτό το επίπεδο στην αγωνιστική κατηγορία των ανδρών\ γυναικών 

στα ριπτικά αγωνίσματα. Καταλήγει στο ότι το 40%- 45%  των αθλητών/-τριών της 

κατηγορίας Κ16 δεν εμφανίζεται σε καμία από τις επόμενες κατηγορίες, ενώ σε όλα 

τα αγωνίσματα υπήρχε μια εμφανέστατη μείωση της συμμετοχής καθώς ανέβαιναν 

κατηγορία και στα δύο φύλα. Παρόμοια αποτελέσματα εμφανίστηκαν και σε μια 

έρευνα που έγινε το 2011, σχετικά με την πρόωρη εγκατάλειψη των αθλητών των 

δρόμων ημιαντοχής και αντοχής στην Ελλάδα (Σούλας και συν, 2011). Συγκεκριμένα 

τη δεκαετία 1996-2006 από τους 45 αθλητές (25 αγόρια, 20 κορίτσια) μόνο 2 αθλητές 

(4%), ένας άνδρας και μία γυναίκα, εμφανίζονται στους 10 πρώτους αθλητές στην 

κατηγορία των ανδρών / γυναικών. Τη δεκαετία 1997-2007 από τους 35 αθλητές (19 

αγόρια, 16 κορίτσια) μόνο 1 αθλητής (3,8%) εμφανίζεται στις λίστες της ομοσπονδίας 

στους 10 πρώτους και καμία αθλήτρια στην κατηγορία αντρών/γυναικών, γεγονός 

που επαναλαμβάνεται και τη δεκαετία 1998-2008.  

Περνώντας τώρα στην κατηγορία Κ20, πραγματοποιήθηκε σχετική μελέτη 

(Κουτσιώρας 2016), η οποία αφορά στην εξέλιξη των επιδόσεων όλων των 

αγωνισμάτων του ανοικτού στίβου των ελλήνων αθλητών της συγκεκριμένης 

κατηγορίας, κατά τη χρονική περίοδο 2004-2010. Το δείγμα αποτέλεσαν οι 8 

καλύτερες επιδόσεις της κατηγορίας Κ20. Διαπιστώθηκε μια σαφή πτώση του μέσου 

όρου (Μ.Ο.) των επιδόσεων και της δυναμικής της μέγιστης τιμής (Μ.Τ.) της 

καλύτερης επίδοσης (εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων όπου παρατηρείται ισορροπία η 

και καλυτέρευση αυτών). Η σύγκριση αυτών των τιμών με τις τιμές των επιδόσεων 

της παγκόσμιας κατάταξης δείχνει ότι ο Μ.Ο. των επιδόσεων απέχει πάρα πολύ ενώ 

η δυναμική της Μ.Τ. ορισμένες μόνο φορές πλησιάζει τον Μ.Ο. σε διεθνές επίπεδο. 

Οι διαφορές πολλές φορές σε ορισμένα αγωνίσματα είναι τόσο μεγάλη που η μέγιστη 

τιμή της επίδοσης των ελλήνων αθλητών δεν απαντάται ούτε στην πενηντάδα της 

παγκόσμιας κατάταξης. Αντίθετα στους αθλητές της παγκόσμιας κατάταξης 

παρατηρείται ότι η δυναμική της επίδοσης και του Μ.Ο. είναι πολύ κοντά. Επίσης 

σχεδόν όλοι οι ξένοι αθλητές που απαντώνται στις τρεις πρώτες θέσεις συνεχίζουν 
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και στην κατηγορία των ανδρών/γυναικών με μεγάλες επιτυχίες. Και στους έλληνες 

αθλητές όμως παρατηρείται το ίδιο μόνο για την πρώτη θέση (κανένας αθλητής που 

δεν ήταν πρώτος στην κατηγορία Κ20 δεν διακρίθηκε στην κατηγορία των 

ανδρών/γυναικών με μεγάλες διεθνείς επιτυχίες). 

Τέλος, μελέτη (διπλωματική εργασία του Α. Βλαχάβα, 2007) που αφορά στην 

δυναμική εξέλιξη των επιδόσεων (1995-2005) Ελλήνων και ξένων αθλητών και 

αθλητριών στα δρομικά αγωνίσματα στίβου, κατέληξε στο γεγονός ότι οι επιδόσεις 

των ανδρών παρουσίασαν στα αγωνίσματα 100 m, 400 m, 800 m, 5000 m και 10000 

m ανοδική τάση από χρονιά σε χρονιά. Αντίθετα, στα αγωνίσματα των 200 m και των 

1500 m η τάση των επιδόσεων από το 1995 ως το 2005 ήταν καθοδική από χρονιά σε 

χρονιά της μελέτης στους άνδρες. Στις γυναίκες δρομείς, οι επιδόσεις τους 

παρουσίασαν στα αγωνίσματα 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 5000 m, και 10000 m 

ανοδική τάση στις χρονιές που μελετήθηκαν. Καθοδική τάση στις επιδόσεις των 

γυναικών παρουσιάστηκε μόνο στο αγώνισμα των 1500 m, όπου οι επιδόσεις 

φαίνονται να έχουν καθοδική πορεία με εξαίρεση τις χρονιές 2001-2002. Αξίζει ακόμη 

να αναφερθεί ότι όπως προέκυψε από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, μια γενική 

τάση στους άνδρες και στις γυναίκες, περισσότερο όμως εκφρασμένη στους άνδρες, 

είναι η πτώση των επιδόσεων τα δύο τελευταία χρόνια της μελέτης (2004-2005).  

Σε μια μακρόχρονη μελέτη των επιδόσεων των διαφόρων αγωνισμάτων 

παρατηρείται ότι η εξέλιξη των επιδόσεων ακολουθεί παραβολική καμπύλη με πλατό 

να εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια (Zhelyaskov, 1986). Στην αρχή οι επιδόσεις 

αυξάνονται εκθετικά, μετά παρατηρείται σημείο καμπής και στη συνέχεια η βελτίωση 

γίνεται με βραδύτερους ρυθμούς, με παραβολική καμπύλη που στο τέλος καταλήγει 

σε πλατό (οριακή αύξηση των επιδόσεων). 

Ο σημαντικότερος στόχος για έναν προπονητή και έναν αθλητή είναι να 

βελτιώσουν τις φυσιολογικές, τεχνικές και ψυχολογικές ικανότητες του αθλητή, για 

να φθάσει στα ανώτερα όρια της επίδοσής του. Πρέπει να είναι σίγουροι ότι το 

προπονητικό τους πρόγραμμα είναι ελεγχόμενο και βέβαιο ότι θα πετύχει την 

μέγιστη επίδοση την κατάλληλη στιγμή της αθλητικής περιόδου, δηλαδή στον αγώνα 

στόχο που έχει τεθεί (Mujika, Busso, Lacoste, Barale, Geyssant & Chatard, 1996; 
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Mujika, 1998). Η γραμμή που χωρίζει τη μείωση των αρνητικών επιδράσεων της 

καθημερινής προπόνησης με τις αρνητικές επιδράσεις της απώλειας των 

προπονητικών προσαρμογών είναι πολύ λεπτή και χρήζει ιδιαίτερης προσοχής 

(Neufer, 1989). 

Η προπονητική επιβάρυνση είναι το σύνολο της προπόνησης του κάθε αθλητή 

σε ένταση, ποσότητα, διάρκεια και πυκνότητα και φαίνεται να είναι ο κυριότερος 

παράγοντας ο οποίος μπορεί να προκαλέσει τις απαιτούμενες προσαρμογές στον 

αθλητή ώστε να καταφέρει να πραγματοποιήσει τη μέγιστη απόδοση (Mujika, 1998). 

Όσο αυξάνεται σταδιακά η προπονητική επιβάρυνση κατά τη διάρκεια της 

προπονητικής περιόδου, τόσο αυξάνονται και οι προσαρμογές στον οργανισμό του 

αθλητή στην προσπάθειά του να ανταποκριθεί στις δύσκολες απαιτήσεις της 

προπόνησης. Επομένως, λόγω του ότι η επίδραση της κόπωσης κυριαρχεί, είναι 

αναγκαία η μείωση της προπονητικής επιβάρυνσης, ώστε να μπορεί να υπάρξει 

βελτίωση της απόδοσης. Πολλοί ορισμοί έχουν δοθεί για να χαρακτηρίσουν την 

μείωση αυτή της προπονητικής επιβάρυνσης. Για παράδειγμα, οι Watanabe, 

Yamamoto, Miyashita, Mutoh (1998) τη χαρακτηρίζουν ως τη μείωση του επιπέδου 

προπόνησης που υφίστανται οι αθλητές κατά τη διάρκεια του προπονητικού κύκλου 

προκειμένου να ξεκουραστούν και να ετοιμαστούν για μια καλή επίδοση. Οι Neary, 

Martin, Reid, Burnham και Quinney (1992) τη χαρακτηρίζουν ως μια ειδική τεχνική 

προπόνηση, η οποία έχει σχεδιαστεί για να αποτρέψει την εμφάνιση κόπωσης που 

προέρχεται από την προπόνηση, χωρίς να υπάρχει απώλεια των προπονητικών 

προσαρμογών. 

Με άλλα λόγια το φορμάρισμα (taper), ως ένας πιο κοινά αποδεκτός όρος, 

είναι μια συστηματική μείωση της προπονητικής επιβάρυνσης στους αθλητές λίγες 

μέρες έως λίγες εβδομάδες πριν τους σημαντικούς αγώνες κάθε περιόδου και έχει 

ως στόχο την επίτευξη της μέγιστης επίδοσής τους (Mujika, 1998). Αυτή η μείωση 

μπορεί να επιτευχθεί αλλάζοντας κάποια στοιχεία της προπονητικής επιβάρυνσης 

όπως την ποσότητα, την ένταση, τη συχνότητα, τη διάρκεια ανάλογα βέβαια με το 

είδος και τη διάρκεια του φορμαρίσματος που επιλέγει ο προπονητής να εφαρμόσει 

(Bosquet et al., , 2007΄ Mujika, 1998).  
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Πλήθος ερευνητών αναφέρουν τη σημαντικότητα της μείωσης της 

προπονητικής επιβάρυνσης με τη διατήρηση της έντασης σε υψηλά επίπεδα κατά τη 

διάρκεια του φορμαρίσματος, ώστε να επέλθει η μέγιστη δυνατή επίδοση, 

αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο την απώλεια των προπονητικών προσαρμογών 

(Bosquet et al., 2007΄ Houmard, 1991΄ Mujika, 1998  Mujika & Padilla, 2003). 

 

ΜΕΘΟΛΟΓΙΑ 

Συμμετέχοντες 

Για την πρώτη έρευνα, σχετικά με τη μακροχρόνια εξέλιξη των Ελλήνων 

αθλητών και αθλητριών, δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν οι 10 καλύτεροι αθλητές 

και αθλήτριες της κατηγορίας Κ16 (παμπαίδες και παγκορασίδες Α’) που είχαν 

διακριθεί στο αγώνισμα τους, κατά τα έτη 2000 έως και το 2010, με βάση τα 

στατιστικά στοιχεία της Ομοσπονδίας. Καταγράφηκαν τα ονόματα και οι θέσεις των 

αθλητών\-τριών που είχαν διακριθεί στις δρομικές αποστάσεις 80-100 m, 150-200 m, 

300-400 m, 600-800 m, στους δρόμους με εμπόδια 80-110 m, στα άλματα μήκος και 

επί κοντώ και στις ρίψεις, στον ακοντισμό. Συνολικά καταγράφηκε η πορεία 775 

αθλητών και 693 γυναικών. 

Το δείγμα της δεύτερης έρευνας αποτέλεσαν οι 40 επίλεκτοι αθλητές και 

αθλήτριες της Ομοσπονδίας του ΣΕΓΑΣ, οι οποίοι με βάση τις επιδόσεις τους την 

περασμένη χρονιά (2016) εντάχθηκαν στον σχεδιασμό του ΣΕΓΑΣ.  

Για τη συλλογή των παραπάνω στοιχείων χρησιμοποιήθηκαν τα στατιστικά 

βιβλία του ΣΕΓΑΣ «Οι καλύτεροι» για τα έτη από το 2000 έως το 2017, ενώ για την 

καταγραφή και την επεξεργασία των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε το Microsoft Excel. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μακροχρόνια εξέλιξη των 10 καλύτερων Ελλήνων αθλητών και αθλητριών της 

κατηγορίας Κ16 έως την κατηγορία Αντρών/Γυναικών 

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων διαπιστώθηκε ότι από τους αθλητές 

και αθλήτριες που διακρίθηκαν στην πρώτη δεκάδα στην κατηγορία Κ16 από το 2000 

έως το 2010 και πιο συγκεκριμένα που μετείχαν στο αγώνισμα των 80-100 m μόνο το 

37,5% των αθλητών και το 38,46% των αθλητριών εμφανίστηκαν στην  κατηγορία 

Κ18. Στην κατηγορία Κ20 συνέχισε το 18,75% και το 25,27% των αθλητών και 

αθλητριών αντίστοιχα, στην κατηγορία Κ22 συνεχίζει να εμφανίζεται το 9,38% και 

14,29% των αθλητών και αθλητριών αντίστοιχα και τέλος στην κατηγορία των ανδρών 

εμφανίζεται μόνο το 5,21% και στις γυναίκες το 6,59% (πίνακας 2 και γράφημα 1). 

 

Πίνακας 2. Αριθμός αθλητών και αθλητριών που συνεχίζουν να εμφανίζονται στους 

10 καλύτερους κάθε κατηγορίας για τα αγωνίσματα των 80 – 100 m. 

  K18 K20 K23 Α/Γ 

Αθλητές 36 18 9 5 

Αθλήτριες 35 23 13 6 

 

 

Γράφημα 1. Ποσοστό αθλητών και αθλητριών που συνεχίζουν να εμφανίζονται στους 

10 καλύτερους κάθε κατηγορίας για τα αγωνίσματα των 80 – 100 m. 
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Στους δρόμους των 150-200 m συνέχισαν να διακρίνονται στην κατηγορία K18 

το 38,14% των αθλητών και 42,70% των αθλητριών, στην κατηγορία Κ20 το 20,62% 

και το 33,71% των αθλητών και των αθλητριών αντίστοιχα, στην κατηγορία Κ22 

εμφανίζονται το 16,49% των αθλητών και το 19,10% των αθλητριών και στην 

κατηγορία των ανδρών συνέχισε μόνο το 12,37% και στις γυναίκες το 14,61% 

(πίνακας 3 και γράφημα 2).  

 

Πίνακας 3. Αριθμός αθλητών και αθλητριών που συνεχίζουν να εμφανίζονται στους 

10 καλύτερους κάθε κατηγορίας για τα αγωνίσματα των 150 – 200 m. 

  K18 K20 K23 Α/Γ 

Αθλητές 37 20 16 12 

Αθλήτριες 38 30 17 13 

 

 

Γράφημα 2. Ποσοστό αθλητών και αθλητριών που συνεχίζουν να εμφανίζονται στους 

10 καλύτερους κάθε κατηγορίας για τα αγωνίσματα των 150 – 200 m. 

 

Περνώντας τώρα στους δρόμους των 300-400 m παρατηρήθηκε πως το 

31,37% και το 37,36% των αθλητών και αθλητριών αντίστοιχα εμφανίζονται στην 

κατηγορία Κ18, ενώ στην κατηγορία Κ20 το 22,55% και 25,27% αντίστοιχα. Στην 
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κατηγορία Κ22 συνέχισε να διακρίνεται μόνο το 16,67% των αθλητών και το 13,19% 

των αθλητριών, ενώ στους Άνδρες το μικρό ποσοστό των 7,84% και στις Γυναίκες το 

8,79% (πίνακας 4 και γράφημα 3).   

Πίνακας 4. Αριθμός αθλητών και αθλητριών που συνεχίζουν να εμφανίζονται στους 

10 καλύτερους κάθε κατηγορίας για τα αγωνίσματα των 300 – 400 m. 

  K18 K20 K23 Α/Γ 

Αθλητές 32 23 17 8 

Αθλήτριες 34 23 12 8 

 

 

Γράφημα 3. Ποσοστό αθλητών και αθλητριών που συνεχίζουν να εμφανίζονται στους 

10 καλύτερους κάθε κατηγορίας για τα αγωνίσματα των 300 – 400 m. 

 

Τέλος, όσον αφορά τους δρόμους ταχυτήτων ερευνήθηκε ο δρόμος των 80-

110 m με εμπόδια. Διαπιστώθηκε ότι το 52,08% των αθλητών και το 44,44% των 

αθλητριών συνέχισαν να διακρίνονται στην κατηγορία Κ18, στην κατηγορία Κ20 

εμφανίστηκε το 36,46% και 30,00% των αθλητών και αθλητριών αντίστοιχα, στην 

κατηγορία Κ22 το 23,96% και 24,44% αντίστοιχα και στην κατηγορία των Ανδρών 

μετείχε το 13,54% και σε αυτή των Γυναικών το 13,33% (πίνακας 5 και γράφημα 4).  
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Πίνακας 5. Αριθμός αθλητών και αθλητριών που συνεχίζουν να εμφανίζονται στους 

10 καλύτερους κάθε κατηγορίας για τα αγωνίσματα των 80 – 110 m με εμπόδια. 

  K18 K20 K23 Α/Γ 

Αθλητές 50 35 23 13 

Αθλήτριες 40 27 22 12 

 

 

Γράφημα 4. Ποσοστό αθλητών και αθλητριών που συνεχίζουν να εμφανίζονται στους 

10 καλύτερους κάθε κατηγορίας για τα αγωνίσματα των 80 – 110 m με εμπόδια. 

 

Στον πίνακα 6 και το γράφημα 5 που ακολουθεί φαίνονται τα συνολικά 

στοιχεία για τους αθλητές και αθλήτριες των δρόμων ταχύτητας και με εμπόδια (80 

– 400 m). 

Πίνακας 6. Αριθμός αθλητών και αθλητριών που συνεχίζουν να εμφανίζονται στους 

10 καλύτερους κάθε κατηγορίας για τα αγωνίσματα των 80 – 400 m. 

  K18 K20 K23 Α/Γ 

Αθλητές 138 85 57 34 

Αθλήτριες 129 89 56 32 
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Γράφημα 5. Ποσοστό αθλητών και αθλητριών που συνεχίζουν να εμφανίζονται στους 

10 καλύτερους κάθε κατηγορίας για τα αγωνίσματα των 80 – 40 m ταχύτητας και με 

εμπόδια. 

 

Προχωρώντας στους δρόμους ημιαντοχής (600-800 m), το ποσοστό των 

αθλητών και αθλητριών της κατηγορίας Κ18 που συνέχισαν να εμφανίζονται στην 

πρώτη δεκάδα κυμάνθηκε στο 39,00% και 37,36% αντίστοιχα. Στην κατηγορία Κ20 

εμφανίζεται το 23,00% των αθλητών και το 35,16% των αθλητριών, στην κατηγορία 

Κ22 το 18,00% και 29,67% των αθλητών και αθλητριών αντίστοιχα και μόνο το 12,00% 

συνέχισε στην κατηγορία των Ανδρών και το 13,19% στις γυναίκες (πίνακας 7 και 

γράφημα 6).  

Πίνακας 7. Αριθμός αθλητών και αθλητριών που συνεχίζουν να εμφανίζονται στους 

10 καλύτερους κάθε κατηγορίας για τα αγωνίσματα των 600 – 800 m. 

  K18 K20 K23 Α/Γ 

Αθλητές 39 23 18 12 

Αθλήτριες 34 32 27 12 
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Γράφημα 6. Ποσοστό αθλητών και αθλητριών που συνεχίζουν να εμφανίζονται στους 

10 καλύτερους κάθε κατηγορίας για τα αγωνίσματα των 600 – 800 m. 

 

Στα άλματα και πιο συγκεκριμένα στο άλμα σε μήκος, διαπιστώθηκε πως στην 

κατηγορία Κ18 συνέχισε να διακρίνεται το 45,50% και 47,10% των αθλητών και 

αθλητριών αντίστοιχα, στην κατηγορία Κ20 το 33,70% των αθλητών και και το 39,10% 

των αθλητριών, στην Κ22 το 19,80% και 27,60% των αθλητών και αθλητριών 

αντίστοιχα και στους άνδρες το 10,90% και στις γυναίκες το 14,90% (πίνακας 8 και 

γράφημα 7).  

 

Πίνακας 8. Αριθμός αθλητών και αθλητριών που συνεχίζουν να εμφανίζονται στους 

10 καλύτερους κάθε κατηγορίας για το αγώνισμα του άλματος σε μήκος. 

  K18 K20 K23 Α/Γ 

Αθλητές 46 34 20 11 

Αθλήτριες 41 34 24 13 
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Γράφημα 7. Ποσοστό αθλητών και αθλητριών που συνεχίζουν να εμφανίζονται στους 

10 καλύτερους κάθε κατηγορίας για το αγώνισμα του άλματος σε μήκος. 

 

Στο αγώνισμα του άλματος επί κοντώ διαπιστώνεται πως το 60,00% των 

αθλητών συνεχίζει να διακρίνεται στην κατηγορία Κ18 και το 41,18% στην κατηγορία 

Κ20, ενώ αντίστοιχα για τις αθλήτριες τα ποσοστά κυμάνθηκαν στο 54,79% και 

43,84%. Στην κατηγορία Κ22 συνέχισε να εμφανίζεται το 31,76% των αθλητών και το 

38,36% των αθλητριών και στους Άνδρες το 18,82% και το 27,40% στις Γυναίκες 

(πίνακας 9 και γράφημα 8).  

 

Πίνακας 9. Αριθμός αθλητών και αθλητριών που συνεχίζουν να εμφανίζονται στους 

10 καλύτερους κάθε κατηγορίας για το αγώνισμα του άλματος επί κοντώ. 

  K18 K20 K23 Α/Γ 

Αθλητές 51 35 27 16 

Αθλήτριες 40 32 28 20 
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Γράφημα 8. Ποσοστό αθλητών και αθλητριών που συνεχίζουν να εμφανίζονται στους 

10 καλύτερους κάθε κατηγορίας για το αγώνισμα του άλματος επί κοντώ. 

 

Αναλύοντας το ριπτικό αγώνισμα του ακοντισμού, διαπιστώθηκε πως το 55,10% και 

58,00% των αθλητών και αθλητριών αντίστοιχα συνέχισε να διακρίνεται στην 

κατηγορία Κ18, στην κατηγορία Κ20 τα ποσοστά μειώνονται σε 40,80% και 44,40% 

αντίστοιχα, ενώ στην κατηγορία Κ22 σε 27,60% και 29,60% αντίστοιχα για τους 

αθλητές και τις αθλήτριες. Τέλος, στην κατηγορία των Ανδρών συνέχισε να 

διακρίνεται το 19,40% και στις Γυναίκες το 21,00% (πίνακας 10 και γράφημα 9).  

 

Πίνακας 10. Αριθμός αθλητών και αθλητριών που συνεχίζουν να εμφανίζονται 

στους 10 καλύτερους κάθε κατηγορίας για το αγώνισμα του ακοντισμού. 

  K18 K20 K23 Α/Γ 

Αθλητές 54 40 27 19 

Αθλήτριες 47 36 24 17 
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Γράφημα 9. Ποσοστό αθλητών και αθλητριών που συνεχίζουν να εμφανίζονται στους 

10 καλύτερους κάθε κατηγορίας για το αγώνισμα του ακοντισμού. 

 

Ελέγχοντας τώρα την εξέλιξη των επίλεκτων αθλητών και αθλητριών που ανήκαν στον 

σχεδιασμό του ΣΕΓΑΣ για το 2017 προκύπτουν τα ακόλουθα αποτελέσματα. 

Σημειώνεται ότι από τους 40 αθλητές και αθλήτριες αφαιρέθηκαν οι 5 αθλητές των 

σκυταλοδρομιών και οι 2 που διαβιούν στο εξωτερικό. Καταγράφηκε η πορεία των 

επιδόσεων 17 αθλητών και 16 αθλητριών. 

 Το 75,8% των αθλητών και αθλητριών (25 από τους 33) εμφανίζουν 

αγωνιστική δραστηριότητα από τη μικρότερη αγωνιστική κατηγορία Κ16. 

 Το 97% των αθλητών και αθλητριών (32 από τους 33) εμφανίζουν αγωνιστική 

δραστηριότητα στην αγωνιστική κατηγορία Κ18. 

 Όλοι οι αθλητές και οι αθλήτριες παρουσίασαν διαχρονική βελτίωση των 

επιδόσεών τους. 

 Εξαιτίας του γεγονότος ότι στα ριπτικά αγωνίσματα αλλάζουν τα όργανα σε 

κάθε αγωνιστική κατηγορία και στα δρομικά αλλάζουν οι αποστάσεις, μόνο 

στα άλματα μπορεί να αποτυπωθεί η ποσοστιαία εξέλιξη των επιδόσεων των 

αθλητών και αθλητριών σε κάθε αγωνιστική κατηγορία (γράφημα 10).  
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Γράφημα 10: Ποσοστό βελτίωσης των επιδόσεων των αθλητών/-ριών ανά 

κατηγορία στα άλματα σε μήκος και επί κοντώ.  

 

Κορύφωση επιδόσεων των επίλεκτων αθλητών και αθλητριών για την αγωνιστική 

περίοδο 2017 

Από τους 40 επίλεκτους αθλητές και αθλήτριες της Ομοσπονδίας 

αφαιρέθηκαν 7 αθλητές και αθλήτριες που για διάφορους λόγους δεν συμμετείχαν 

σε καμία από τις διοργανώσεις στόχους της ομοσπονδίας. Καταγράφηκε η πορεία 

των επιδόσεων 19 αθλητών και 14 αθλητριών. 

Οι αγώνες στόχοι της ομοσπονδίας ήταν τα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα της 

κατηγορίας τους για την Κ23 (Μπινγκοτς 15/07/17) και Κ20 (Γκροσέτο 22/07/18), το 

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομάδων (Λιλ, 24-6-18) και το παγκόσμιο πρωτάθλημα 

(Λονδίνο, 4-13/8/18). Από την ανάλυση των δεδομένων διαπιστώθηκε ότι: 

 Από τους 13 αθλητές και αθλήτριες που συμμετείχαν στο Παγκόσμιο 

πρωτάθλημα μόνο 2 (15,4%) πραγματοποίησαν την καλύτερη επίδοσή τους 

σε αυτό, 8 (61,5%) πριν από τον αγώνα στόχο και 3 (23,1%) μετά από αυτόν. 

 Από τους 15 αθλητές και αθλήτριες που συμμετείχαν στο Ευρωπαϊκό 

πρωτάθλημα ομάδων οι 6 (40%) πραγματοποίησαν την καλύτερη επίδοσή 

τους σε αυτό, οι 7 (46,7%) πριν από τον αγώνα στόχο και οι 2 (13,3%) μετά 

από αυτόν. 
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 Από τους 6 αθλητές και αθλήτριες που συμμετείχαν στο Ευρωπαϊκό 

πρωτάθλημα Κ23 μόνο 1 (16,7%) πραγματοποίησε την καλύτερη επίδοσή του 

σε αυτό, 3 (50%) πριν από τον αγώνα στόχο και 2 (33,3%) μετά από αυτόν. 

 Από τους 10 αθλητές και αθλήτριες που συμμετείχαν στο Ευρωπαϊκό 

πρωτάθλημα Κ20 οι 3 (30%) πραγματοποίησαν την καλύτερη επίδοσή τους σε 

αυτό, 6 (60%) πριν από τον αγώνα στόχο και 1 (10%) μετά από αυτόν. 

 Συνολικά από τους 33 αθλητές και αθλήτριες που συμμετείχαν στους αγώνες 

στόχους της ομοσπονδίας οι 12 (36,4%) πραγματοποίησαν την καλύτερη 

επίδοσή τους σε αυτούς, 18 (54,5%) πριν από τους αγώνες στόχους και 3 

(9,1%) μετά από αυτούς (γράφημα 11).  

 

 

Γράφημα 11: Εμφάνιση της καλύτερης επίδοσης των επίλεκτων αθλητών και 

αθλητριών του 2017 σε σχέση με τον αγώνα στόχο. 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Στην παρούσα μελέτη διερευνήθηκε η αγωνιστική εξέλιξη των Ελλήνων 

αθλητών και αθλητριών που είχαν διακριθεί στην κατηγορία Κ16 από το 2000 έως το 

2010 και η αγωνιστική εξέλιξη των επίλεκτων αθλητών που ανήκαν στον σχεδιασμό 

του ΣΕΓΑΣ για το 2017. Σχετικά με την πρώτη μελέτη, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

ένας πολύ μικρός αριθμός αθλητών και αθλητριών (ανεξαρτήτου αγωνίσματος) 

συνέχισε να διακρίνεται στις επόμενες κατηγορίες και κυρίως σε αυτή των 

Ανδρών/Γυναικών, δημιουργώντας πολλά ερωτήματα. Από την ανάλυση των πιο πά-

νω ερευνητικών στοιχείων φαίνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αθλητών και 

αθλητριών που διακρίνονται στην κατηγορία Κ16, για διάφορους λόγους, δε φτάνει 

στην κατηγορία των ανδρών και των γυναικών. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε πως στα 

αγωνίσματα των δρόμων ταχύτητας (80-400 m) από τους 138 αθλητές και 129 

αθλήτριες της κατηγορίας Κ16 μόνο το 10,4% συνέχισε να διακρίνεται στη 

μεγαλύτερη κατηγορία των Ανδρών/Γυναικών. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και στα 

υπόλοιπα αγωνίσματα με τη μεγαλύτερη προσκόλληση στο αγώνισμα και τη 

μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης να παρατηρείται στα «τεχνικά» αγωνίσματα του 

επί κοντώ και του ακοντισμού. Παρακάτω αναφέρονται οι κυριότεροι λόγοι που 

σύμφωνα με την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας οδηγούν τους αθλητές στην 

εγκατάλειψη και απομάκρυνση τους από τον αγωνιστικό αθλητισμό.  

Στην προεφηβική ηλικία ο κυριότερος παράγοντας που κάνει την διαφορά 

είναι ο βιολογικός αφού οι κατηγορίες χωρίζονται με βάση τη χρονολογική τους 

ηλικία. Παρατηρείται λοιπόν ότι αθλητές\-ριες με μεγαλύτερη βιολογική κάνουν τη 

διαφορά και διακρίνονται στα αγωνίσματα, δηλαδή συναντάται μεγάλη 

ανομοιογένεια στη σωματική ανάπτυξη αθλητών ίδιας ηλικίας (Sherar, Baxter - Jones, 

Faulkner & Russell, 2007). Επομένως, σε αυτή την ηλικία μπορεί να βοηθήσει η 

σωματοδομή ορισμένων αθλητών ώστε να διακριθούν με μετάλλια ή και γενικότερα 

στην πρώτη οχτάδα, ωστόσο δεν σημαίνει ότι υπόσχεται και διακρίσεις στο μέλλον 

αφού μετά από κάποια ηλικία και νέοι παράμετροι όπως κοινωνικοί και ψυχολογικοί 

μπορούν να επηρεάσουν την επιτυχία των αθλητών (Durand-Bush & Salmela, 2001). 

Σε  μια πολύ πρόσφατη έρευνα του Σαρασλανίδη(2018), με θέμα: «Γιατί οι κορασίδες 

είναι καλύτερες από τις νεάνιδες;» διαπιστώθηκε πως παρακολουθώντας τα 
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τελευταία χρόνια τα αποτελέσματα των πανελληνίων πρωταθλημάτων των μικρών 

αγωνιστικών κατηγοριών και ειδικότερα της Κ20 διαπιστώνεται από την κατάταξη 

των 8 πρώτων αθλητριών, ότι σε πολλά αγωνίσματα, η παρουσία των αθλητριών της 

κατηγορίας Κ18 είναι σε αριθμό μεγαλύτερη από αυτές της κατηγορίας Κ20.  

Ειδικότερα στα αγωνίσματα ταχύτητας όπου μεγιστοποιείται ο αναερόβιος 

γαλακτικός μηχανισμός (400 m – 400 m εμπ.) τα ποσοστά είναι 70-30%. Και επίσης 

στο σύνολο των αγωνισμάτων το ποσοστό των αθλητριών της Κ18 είναι πάνω από το 

50%. Μάλιστα έχει συμβεί σε πανελλήνιο πρωτάθλημα της κατηγορίας Κ18 

ορισμένες αθλήτριες της Κ16 να έχουν κερδίσει την 1η θέση και αντίστοιχα σε 

πρωτάθλημα της Κ20 να κερδίζουν αθλήτριες της Κ18. Η τάση αυτή υπάρχει και στα 

αγόρια, αλλά είναι μικρότερη στην Κ18, σε σχέση με την Κ20 (35%). Τα παραπάνω 

δεδομένα έχουν την εξήγηση τους, με βάση βιολογικές, προπονητικές και κοινωνικές 

αιτίες.  

Στη μεγαλύτερη λοιπόν ηλικία, όταν το παιδί μπαίνει στην εφηβεία 

παρατηρείται ότι επηρεάζεται περισσότερο από το περιβάλλον γύρω του, δηλαδή 

από τους φορείς κοινωνικοποίησης. Δεν έχει αναπτύξει ακόμα την προσωπική του 

κρίση και τουλάχιστον στην Ελλάδα ασκείται μεγάλη πίεση από τους γονείς χωρίς να 

λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες του παιδιού με αποτέλεσμα να αγχώνεται 

υπερβολικά, επηρεάζοντας την αγωνιστική του απόδοση, να οδηγείται σε κάποιο 

άλλο άθλημα ή να εγκαταλείπουν τον αθλητισμό 

Στην αντίθετη περίπτωση βέβαια σύμφωνα με έρευνα των Πετράκη, Δέρρη, 

Γκαϊντατζής & Αγγελούσης (2006), διαπιστώθηκε ότι στις οικογένειες όπου οι γονείς 

ασχολούνται ενεργά με τον αθλητισμό και τον ενσωματώνουν μέσα στην ζωή τους 

επηρεάζουν θετικά και τα παιδιά τους. Η ψυχολογική υποστήριξη λοιπόν που 

δέχονται από τους γονείς σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ σημαντική και συνήθως 

τους βοηθάει να ασχοληθούν και να παραμείνουν στον αθλητισμό. Η γονική 

υποστήριξη αποτελεί θεμέλιο της συμμετοχής και της επιτυχίας των παιδιών στα 

σπορ (Wyllman, DeKnop, Ewing, & Cumming, 2000). Οι γονείς είναι συχνά οι πρώτοι 

κοινωνικοί οδηγοί που θα κρατήσουν τα παιδιά ενεργά στον αθλητισμό. Συχνά τους 

διδάσκουν τα πρώτα βήματα για τις αθλητικές τους δεξιότητες. Πολλοί από τους 

κορυφαίους νεαρούς αθλητές μαρτυρούν ότι, η υποστηρικτική συμπεριφορά των 
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γονέων τους συνέβαλε στη ανάπτυξη της καριέρας τους (Hemery, 1986). Γονείς που 

είναι ή ήταν αθλητές μπορεί να αποτελέσουν το αρχικό πρότυπο για τα παιδιά τους 

και είναι αυτοί που είναι πολύ αφοσιωμένοι στην ανάπτυξη της καριέρας του παιδιού 

τους (Wuerth, Lee, & Alfermann, 2004). Αφιερώνουν χρήματα, χρόνο και πνευματική 

υποστήριξη, ώστε να δουν τα παιδιά τους να αναρριχώνται στον τοίχο της επιτυχίας. 

Στη συνέχεια, όταν η επιτυχία των παιδιών τους ολοκληρωθεί και όταν η 

σταδιοδρομία τους φτάσει στο τέλος και πάλι οι γονείς αποτελούν μία σημαντική 

πηγή υποστήριξης και αρωγής στην αντιμετώπιση της αποχώρησης από την ενεργό 

δράση (Bussmann & Alfermann, 1994). Βέβαια δεν ισχύει το ίδιο στις περιπτώσεις 

γονέων που ανεξάρτητα με τις επιθυμίες των παιδιών τα πιέζουν ώστε να 

ακολουθήσουν το άθλημα που αυτοί προτιμούν ή είναι πιο κοντά. Οι γονείς μπορούν 

να δράσουν με τρόπους που καταστρέφουν τις σχέσεις με τα παιδιά τους. Δένονται 

τόσο πολύ συναισθηματικά με τη συμμετοχή στα αθλήματα, που τα πιέζουν σε 

σημείο που δεν μπορούν να αντιληφθούν ακόμη ότι, και την ενθάρρυνση τους αυτή 

τα παιδιά την εκλαμβάνουν ως πίεση. Όταν ένα παιδί νιώθει πιεσμένο αντιμετωπίζει 

ένα τριπλό προβληματισμό: (1) εάν σταματήσει τον αθλητισμό φοβάται ότι οι γονείς 

του μπορεί να ανακαλέσουν την υποστήριξη και την προσοχή τους, (2) εάν συνεχίσει 

να αθλείται αλλά δεν αποδίδει καλά φοβάται ότι οι γονείς του θα το επικρίνουν, (3) 

εάν αποδίδει καλά φοβάται ότι οι γονείς τους θα του συμπεριφέρονται «σαν 

επαγγελματία» αντί σαν παιδί. (Coacley, 2004). Επισημαίνεται λοιπόν ότι, οι γονείς 

εκτός από τις θετικές ασκούν και σημαντικά αρνητικές επιρροές στα παιδιά τους, 

μέσω μεγάλη επέμβασής τους στα αθλήματα τους. 

Σύμφωνα με τη δουλειά του Bronfenbrenner (1993) και Bronfenbrenner και 

Morris (1998), η απόδοση και η συμπεριφορά κάθε αθλητή, καθώς επίσης και τα 

προσωπικά του χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες, σχηματίζονται με το πέρασμα του 

χρόνου μέσα στο φυσικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και ιστορικό περιβάλλον όπου αυτή 

ή αυτός ζει. Από μία πιο πρακτική άποψη, το οικογενειακό περιβάλλον είναι το πιο 

προσιτό και το πιο σημαντικό περιβάλλον για την ανάπτυξη συμπεριφορών. Ενώ οι 

προπονητές, οι συναθλητές, οι δάσκαλοι και οι συνομήλικοι παίζουν έναν εξίσου 

σημαντικό ρόλο, για τις περισσότερες προσωπικότητες, η οικογένεια φαίνεται να 
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ασκεί τη διαρκέστερη και τη δυνατότερη επιρροή σχετικά με την απόδοσή τους. (Horn 

& Horn, 2007). 

Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει τα παιδιά στην εφηβική ηλικία όπως 

προαναφέρθηκε σύμφωνα με τους Salguero, Gonzalez-Boto, Tuero, Marquez (2004), 

είναι τα κίνητρα που είναι σημαντικά για τη συμμετοχή τους στην ομάδα. Κίνητρα 

όπως η διασκέδαση, οι παρέες, το κλίμα της ομάδας και η υγεία. Είναι γνωστό ότι σε 

αυτή την ηλικία τα παιδιά προτιμούν να παίζουν και να διασκεδάζουν. Βλέπουν ότι 

αυτό το πετυχαίνουν με τη παρέα τους και επηρεάζονται από τις επιθυμίες των 

άλλων. Έτσι λοιπόν, απομακρύνονται και από τον κλασικό αθλητισμό που είναι 

ατομικό άθλημα και δε βοηθάει ιδιαίτερα στην κοινωνικοποίηση τους αφού δε 

συμπεριλαμβάνεται η ομαδικότητα. Στα κίνητρα συμμετοχής είναι άξια να 

αναφερθεί επίσης η θεωρία της επάρκειας που ασχολείται με τον αθλητή, ο οποίος 

παρακινείται επειδή επιθυμεί να επιδείξει την ικανότητα του και για το λόγο αυτό 

επιχειρεί να επιδείξει τις επιδεξιότητες που κατακτά. Κατά συνέπεια, ο αθλητής 

αισθάνεται θετικά και ευχάριστα όταν είναι επιτυχημένος και για το λόγο αυτό 

συνεχίζει να συμμετέχει, ενώ όταν αισθάνεται ότι έχει περιορισμένες προοπτικές να 

επιδείξει επάρκεια δεν επιμένει πολύ στη δραστηριότητα με συνέπεια να 

εγκαταλείψει. Τα κίνητρα που καθοδηγούν τη συμπεριφορά του αθλητή είναι 

εσωτερικά ή εξωτερικά. Όταν τα κίνητρα που κυριαρχούν είναι εσωτερικά, ο αθλητής 

επιδιώκει να επιδείξει επάρκεια, που την αξιολογεί με εσωτερικά κριτήρια και ως 

συνέπεια αισθάνεται ότι έχει τον έλεγχο της έκβασης των προσπαθειών του. Όταν, 

όμως, κυριαρχούν τα εξωτερικά κίνητρα, ο αθλητής, κατά κανόνα, αποφεύγει να 

επιδείξει επάρκεια, επειδή φοβάται την αποτυχία. Συνεπώς, επειδή ο αθλητής αυτός 

χρησιμοποιεί εξωτερικά κριτήρια για να αξιολογήσει την ικανότητά του (δεν ασκεί 

κανένα έλεγχο), διακατέχεται από άγχος και βιώνει δυσφορία. 

Οι αιτίες εγκατάλειψης στο νεανικό αθλητισμό διαφέρουν από άθλημα σε 

άθλημα ωστόσο πάντα τα παιδιά αποσύρονται για συγκεκριμένους λόγους που 

συνήθως είναι συνέπεια συνδυασμού ορισμένων παραγόντων. Σύμφωνα με τον 

Δογάνη (2010) βρέθηκε ότι οι Έλληνες αθλητές, ως βασική αιτία εγκατάλειψης, 

θεωρούν τα άτομα του προπονητικού περιβάλλοντος. Ο παράγοντας αυτός 

ονομάσθηκε “φταίνε άλλοι” και υποδηλώνει ότι οι αθλητές δε θεωρούν τους εαυτούς 
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τους υπεύθυνους για την απόφαση τους να εγκαταλείψουν. Ωστόσο οι μεγαλύτεροι 

σε ηλικία αθλητές (15 -17) απέδωσαν σε μεγαλύτερο βαθμό την εγκατάλειψη στη 

συμπεριφορά των “σημαντικών άλλων”, απ’ ότι οι αθλητές μικρότερης ηλικίας (12 - 

14). 

Επιπλέον, τα παιδιά στις μεγαλύτερες ηλικίες (17 - 19) παραμελούν τον 

αθλητισμό ή τον εγκαταλείπουν. Τα παιδιά πλέον βαδίζουν προς την ενηλικίωση και 

βρίσκουν ενδιαφέροντα σε διαφορετικές ασχολίες που απέχουν από τον αθλητισμό, 

όπως το άλλο φύλο. Ωστόσο, πολλές φορές λόγω του εκπαιδευτικού συστήματος 

στην Ελλάδα τα παιδιά αναγκάζονται να παραμελούν τον αθλητισμό γιατί δεν 

προλαβαίνουν έχοντας κατά τη διάρκεια της ημέρας σχολείο, διάβασμα και 

φροντιστήριο. Το ίδιο συμβαίνει και κατά τη διάρκεια των φοιτητικών χρόνων. Τα 

παιδιά λόγω εξετάσεων και της πολυαναμενόμενης φοιτητικής ζωής συνήθως 

εγκαταλείπουν ή παραμερίζουν τον αθλητισμό βάζοντάς τον σε δεύτερη μοίρα που 

έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της απόδοσης.  

Ακόμη, η υπερπροπόνηση φαίνεται να σχετίζεται με αλλαγές στις λειτουργίες 

του νευρομυϊκού, ορμονικού, και ανοσοποιητικού συστήματος που μειώνουν την 

ικανότητα του αθλητή να ανταποκριθεί στην προπόνηση έχοντας άμεση επίδραση 

στην απόδοση (Maglischo, 2003). Η υπερπροπόνηση συνδυασμένη με την ταχεία 

σωματική ανάπτυξη των εφήβων μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς υπέρχρησης 

που οδηγούν είτε σε μακροχρόνια αποχή από την προπόνηση που επηρεάζει την 

απόδοση, είτε σε πλήρη απομάκρυνση από τους αθλητικούς στίβους (Naughton, 

Farpour-Lambert, Carlson, Bradney & Praagh, 2000). Επίσης, εξίσου σημαντικός 

παράγοντας είναι και η αναποτελεσματική προπόνηση χωρίς σωστό και μακροχρόνιο 

σχεδιασμό από τους προπονητές και χωρίς τις σωστές οδηγίες διατροφής ή ακόμα 

και τη παραμέληση του αθλητή. 

Επιπλέον παρατηρείται και διαφορά στο φύλο. Οι μεταβολές αρχίζουν από 

την περίοδο της εφηβείας, όπου οι ενδοκρινείς αδένες είναι υπεύθυνοι για την 

ανάπτυξη των δευτερευόντων χαρακτηριστικών του φύλου με την ενέργεια των 

ορμονών του φύλου (γοναδοτροπίνες: οιστρογόνα και ανδρογόνα στεροειδή). Με 

την ανάπτυξη και δράση των ορμονών του φύλου, οι διαφορές πλέον μεταξύ ανδρών 
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και γυναικών είναι τόσο εξωτερικές, όσο και βιολογικές και έχουν αντίκτυπο σε πολλά 

συστήματα του οργανισμού (Δεληγιάννης 1997). Οι βιολογικές διαφορές μεταξύ των 

δύο φύλων επιφέρουν, όπως είναι αναμενόμενο διαφορές σε σχέση με την απόδοση 

στις φυσικές δραστηριότητες και τον αθλητισμό. Στη σύνθεση και στις μεταβολικές 

ικανότητες των μυϊκών ινών δεν παρατηρούνται σημαντικές διαφορές. Όπως επίσης 

και ο κοινωνικός ρατσισμός που επικρατούσε απέναντι στις γυναίκες που 

ασχολούνται με τον αθλητισμό αφού θεωρούνταν κατώτερες και όχι ισάξιες με τους 

άντρες κάτι που πλέον έχει σχεδόν εξαλειφθεί.  

Όλοι αυτοί οι παράγοντες φαίνονται ότι επαληθεύονται από τα μικρά 

ποσοστά των αθλητών που συνεχίζουν να διακρίνονται αλλά και από το μεγαλύτερο 

μέρος των αθλητών οι οποίοι διακρίθηκαν δύο ή ακόμα και μία φορά στις πρώτες 

οχτάδες των μικρότερων κατηγοριών και δεν εμφανίστηκαν ξανά σε κανένα 

αγώνισμα και καμία κατηγορία. Συμπερασματικά, μέσω της έρευνας που 

πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι οι διακρίσεις που μπορεί να έχουν οι αθλητές 

στις μικρές ηλικίες δεν αποτελεί προϋπόθεση για σίγουρες επιτυχίες στο μέλλον. 

Κυριότερο ρόλο για την αγωνιστική πορεία του αθλητή έχει ο προπονητής, ο οποίος 

καλείται αρχικά στις μικρές ηλικίες να αποτελεί μεγάλο μέρος των προπονήσεων η 

εκμάθηση της τεχνικής μιας και είναι σημαντικότερος παράγοντας για την μελλοντική 

πορεία του αθλητή και στη συνέχεια να ετοιμάσει και να σχεδιάσει ένα 

μακροπρόθεσμο σχέδιο προπόνησης και να το προσαρμόσει σωστά σε κάθε αθλητή 

ώστε να υπάρξουν μελλοντικά αποτελέσματα. Βέβαια και το κοινωνικό περιβάλλον 

του παιδιού είναι πολύ σημαντική παράμετρος όπως προαναφέρθηκε που τον 

επηρεάζει, στο οποίο πρέπει να υπάρχει στήριξη και σωστή καθοδήγηση. 

Από την άλλη πλευρά όμως, μια άλλη έρευνα μας αποκαλύπτει πως η γνώση 

της ηλικίας που επιτυγχάνονται οι μέγιστες επιδόσεις στον αθλητισμό είναι 

απαραίτητη για τον σχεδιασμό του μακροχρόνιου μοντέλου ανάπτυξης που θα 

ακολουθήσουν οι αθλητές με στόχο τη μέγιστη απόδοσή τους. Είναι μία παράμετρος 

που βοηθά σημαντικά στον ακριβή υπολογισμό της έναρξης της ενασχόλησης με την 

εξειδικευμένη προπόνηση, στοχεύοντας στην καλύτερη απόδοση του αθλητή στην 

βέλτιστη ηλικία. Οι Schuitz & Curnow (1988) μελετώντας Ολυμπιονίκες αθλητές και 

αθλήτριες από το 1896 έως το 1936 και από το 1948 έως το 1980 διαπίστωσαν ότι η 
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μέση ηλικία των αθλητών στους δρόμους ταχύτητας παρέμεινε σταθερή. Οι Ericsson 

(1990) και Schuitz & Curnow (1988) έδειξαν πως η μέγιστη απόδοση σε διαφορετικά 

αγωνίσματα εμφανίζεται συστηματικά σε διαφορετικές ηλικίες. Το πρότυπο των 

διαφορετικών ηλικιών στα διαφορετικά αγωνίσματα βρέθηκε να παραμένει σταθερό 

με την έλευση του χρόνου. Ο Dovalil (2002) αναφέρει ότι η ηλικία των Ολυμπιονικών 

αθλητών στίβου δεν έχει αλλάξει τα τελευταία 60 χρόνια. Οι Bompa (1990), Dovalil 

(2002), Fixx (1985) και Weineck (1987), διερεύνησαν την ηλικία των elite αθλητών και 

αθλητριών των ταχυδυναμικών αγωνισμάτων στίβου και οριοθέτησαν ανάλογα την 

περίοδο υψηλών επιδόσεων. Οι Měkota, Kovář, Štěpnička (1988) διαπίστωσαν τη 

μεγάλη διαφορά μεταξύ των πολύ νέων και των μεγαλύτερων σε ηλικία αθλητών που 

συμμετείχαν από κοινού στα ατομικά αθλήματα. Οι Vobr & Bago (2007), μελετώντας 

6314 αθλητές (3474 άνδρες και 2840 γυναίκες), προσπάθησαν να δώσουν απάντηση, 

σχετικά με τα όρια της μέγιστης απόδοσης σε σχέση με την ηλικία. Συμπέραναν ότι η 

βέλτιστη ηλικία κυμαίνετε στα 25 έτη για τους άνδρες και τα 26 έτη για τις γυναίκες. 

Παρατηρείται τα τελευταία χρόνια οι elite αθλητές ταχυδυναμικών αγωνισμάτων 

στίβου να πετυχαίνουν για μεγάλο διάστημα της αθλητικής τους καριέρας υψηλές 

επιδόσεις Castellini (2009). Σημαντικές αλλαγές έχουν λάβει χώρα στον κλασικό 

αθλητισμό τα τελευταία 25 χρόνια, όπως η εμφάνιση των χορηγιών και της 

διαφήμισης, η εξέλιξη της ιατρικής και φαρμακευτικής επιστήμης καθώς και η τάση 

των πρωταθλητών για διαρκή αναγνωρισιμότητα. Η IAAF έχει αυξήσει σημαντικά 

τόσο τη διεξαγωγή αγώνων στίβου (grand - prix, παγκόσμια, διηπειρωτικά και εθνικά 

πρωταθλήματα) όπου δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής και διάκρισης των αθλητών 

και αθλητριών, όσο και τις οικονομικές απολαβές τους, ανάλογα με την κατάταξη ή 

τη βελτίωση παγκόσμιων επιδόσεων. Στοιχειοθετείτε το ερώτημα κατά το πόσο οι 

elite αθλητές παρατείνουν χρονικά την προσπάθειά τους για ενεργό παραμονή στα 

αθλητικά δρώμενα.  

Έρευνες διαπιστώνουν πλέον, ότι όχι απλά συνυπάρχουν οι νέοι με τους 

μεγαλύτερους σε ηλικία αθλητές, αλλά επιπλέον, αυξάνεται η συχνότητα εμφάνισης 

των αθλητών με μεγαλύτερη ηλικία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, την σημαντική αύξηση 

της μέσης ηλικίας, των elite αθλητών. Πρόκειται για μια τάση παράτασης της 

περιόδου υψηλών επιδόσεων από τους elite αθλητές που σε ορισμένα αγωνίσματα 
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είναι στατιστικά σημαντική και γενικά σε όλα αυξητική. Ως αιτία αύξησης της μέσης 

ηλικίας των αθλητών και αθλητριών, εκτός από τις αλλαγές που έχουν προαναφερθεί 

στον κλασικό αθλητισμό σε παγκόσμιο επίπεδο, μπορεί να είναι η καθυστερημένη 

έναρξη της συστηματικής προπόνησης (Κέλλης, 1995), η μείωση των τραυματισμών 

καθώς και η ταχύτερη αποθεραπεία. Το φαινόμενο αυτό πιθανά μπορεί να 

επηρεάσει την διάρθρωση του μοντέλου της μακροχρόνιας προπονητικής 

διαδικασίας από τα αρχικά στάδια έως και την περίοδο των υψηλών επιδόσεων σε 

συνάρτηση με τις βιολογικές δυνατότητες των αθλητών. 

Σχετικά με τους επίλεκτους αθλητές και αθλήτριες που ανήκουν στον σχεδιασμό του 

ΣΕΓΑΣ, διαπιστώθηκε πως ένα πολύ μικρό ποσοστό των αθλητών πραγματοποίησε 

την κορυφαία του επίδοση στον αγώνα στόχο. Ενώ, ένα ποσοστό αθλητών 

μεγαλύτερο του 50% πραγματοποίησαν την κορυφαία τους επίδοση πριν από τον 

αγώνα στόχο. Ο λανθασμένος προπονητικός προγραμματισμός, το αγωνιστικό 

πρόγραμμα και το πρόωρο φορμάρισμα των αθλητών αποτελούν τις κύριες αιτίες 

που οι επιθυμητές επιδόσεις δεν επιτυγχάνονται στον αγώνα στόχο.  

Το φορμάρισμα αποτελεί μια από τις σημαντικότερες περιόδους του 

προπονητικού κύκλου, γιατί οι αθλητές μαζί με τους προπονητές μετά από μια 

περίοδο πολλών μηνών σκληρής προπόνησης επιδιώκουν την επίτευξη της μέγιστης 

δυνατής αγωνιστικής επίδοσης. Αυτό πραγματοποιείται με την ραγδαία μείωση της 

προπονητικής επιβάρυνσης κατά 41-60%, τη διατήρηση της προπονητικής έντασης 

σε υψηλά επίπεδα και με λιγότερο από 20% μείωση της προπονητικής συχνότητας. 

Με το φορμάρισμα έρχονται πολλές φυσιολογικές και ψυχολογικές αλλαγές στον 

αθλητή και γίνεται μια προσπάθεια διατήρησης των προπονητικών προσαρμογών σε 

υψηλά επίπεδα και μείωση της αίσθησης της κόπωσης. Επίσης, έχει παρατηρηθεί 

από αθλητές ότι σε περιόδους όπου η προπόνηση είναι αυξημένη από τα κανονικά 

επίπεδα, είχαν αυξημένους μυϊκούς πόνους, κόπωση, κατάθλιψη, θυμό και μια 

γενικότερη άσχημη διάθεση μέσα και έξω από την πισίνα (Morgan, Costill, Flynn, 

Raglin & O’ Connor, 1988). Με το φορμάρισμα ο αθλητής νιώθοντας την καθημερινή 

προπόνηση να μειώνεται, βελτιώνεται η διάθεσή του και η πεποίθησή του ότι μπορεί 

να πραγματοποιήσει μια καλή επίδοση. Επιπλέον, με το φορμάρισμα επέρχεται μια 

αύξηση στη μυϊκή ισχύ, μια διατήρηση ή μείωση του λιπώδους ιστού, μια μείωση του 
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γαλακτικού κυρίως σε υπομέγιστες προσπάθειες και οι τιμές της μέγιστης 

πρόσληψης οξυγόνου και καρδιακής συχνότητας να είναι αμετάβλητες. Τέλος, η 

αγωνιστική επίδοση μπορεί να βελτιωθεί κατά 3% και η επιλογή του τύπου 

φορμαρίσματος το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί από τον προπονητή θα πρέπει να 

είναι προσαρμοσμένο στις ατομικές ιδιαιτερότητες του κάθε αθλητή. 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου προετοιμασίας παρατηρείται αύξηση του 

προπονητικού φορτίου και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της απόδοσης, τη 

μείωση του μυϊκού γλυκογόνου, την μείωση της τεστοστερόνης και την αύξηση της 

κορτιζόλης και της κρεατινικής κινάσης. Επομένως, για να υπάρξει βελτίωση της 

αγωνιστικής απόδοσης και αποφυγή πιθανής χρόνιας μυϊκής κόπωσης (σύνδρομο 

υπερπροπόνησης) θεωρείται απαραίτητη η κατάλληλη αποκατάσταση των αθλητών 

με την εφαρμογή σωστού φορμαρίσματος.  

Ωστόσο, ένα από τα διαχρονικά προβλήματα με τα οποία καλούνται να 

έρθουν αντιμέτωποι οι προπονητές είναι το αγωνιστικό πρόγραμμα, το οποίο 

καθιστά πιο δύσκολο και πιο σύνθετη τη διαδικασία του φορμαρίσματος των 

αθλητών και εκεί πραγματοποιούνται αρκετά προπονητικά λάθη. Έχει παρατηρηθεί 

πως πολλοί αθλητές φορμαρίζονται πολύ πιο νωρίς, προκειμένου να «πιάσουν» τα 

όρια για τους μεγάλους αγώνες στόχους και έτσι δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν 

την καλύτερη δυνατή εμφάνιση τους στον αγώνα στόχο. Για παράδειγμα, από το 

2010, που η ευρωπαϊκή ομοσπονδία καθιέρωσε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κάθε 

δύο χρόνια, συμπίπτει στην ολυμπιακή χρονιά να υπάρχουν δύο μεγάλοι αγώνες 

στόχοι για τους ευρωπαίους αθλητές. Αυτό συνέβη για πρώτη φορά το 2012 και το 

2016. Ο  Σαρασλανίδης (2016), διερεύνησε την αλληλεπίδραση των αποτελεσμάτων 

των Ευρωπαίων αθλητών, που η πλειοψηφία τους αγωνίσθηκε και στις δύο θεσμικές 

διοργανώσεις. Σημειώνουμε ότι οι δύο αγώνες στόχοι είχαν μεταξύ τους διαφορά 35-

40 ημέρες, ανάλογα με την ημέρα διεξαγωγής του αγωνίσματος. Τα αποτελέσματα 

από 14 αγωνίσματα ανδρών και γυναικών (100-200-400-800-110εμπ.-400εμπ.-

μήκος-ύψος-τριπλούν -επί κοντώ-σφαιροβολία-δισκοβολία-ακοντισμός-σύνθετα), 

με βάση 220 αθλητές που διερευνήθηκαν (δεν περιελήφθησαν ορισμένοι που δεν 

αγωνίσθηκαν στους Ολυμπιακούς αγώνες), είναι συνοπτικά τα παρακάτω:  
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• Οι 127 αθλητές, δηλ. το 57,7% των αθλητών-τριών πέτυχαν στους Ο.Α. 

καλύτερη ή ίση επίδοση με το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Από αυτούς οι 67 

(52,7%) προκρίθηκαν στον τελικό και οι υπόλοιποι 60 (47,3%) αγωνίσθηκαν 

στον προκριματικό ή\και στον ημιτελικό.  

• Οι 93, δηλ. το 42,3% των αθλητών δεν κατάφεραν να πετύχουν καλύτερη 

επίδοση στους Ο.Α. Από αυτούς μόνο οι 13 (14%) προκρίθηκαν στον τελικό 

και οι υπόλοιποι αγωνίσθηκαν στο προκριματικό ή\και στον ημιτελικό. 

• Στους παραπάνω αθλητές δεν συμπεριλαμβάνονται οι 40 (15,4%) αθλητές 

που αγωνίσθηκαν μόνο στους Ο.Α.  Από αυτούς οι 29 (72,5%) μπήκαν τελικό.  

• Τα αγωνίσματα με τους λιγότερους Ευρωπαίους αθλητές στον τελικό (8αδα) 

ήταν τα 100 m αντρών και γυναικών, τα 400 m αντρών και το τριπλούν αντρών 

(1 άτομο). Αντίθετα, στη δισκοβολία αντρών και οι 8 πρώτοι του τελικού ήταν 

αθλητές από την Ευρώπη. 

• Σε 4 αγωνίσματα γυναικών οι νικήτριες του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 

κέρδισαν και στους Ο.Α.(ύψος, επί κοντώ, σφυροβολία και δισκοβολία), ενώ 

αντίθετα 9 αθλητές/-ριες που κέρδισαν στο Ε.Π. δεν κατάφεραν να 

προκριθούν στον τελικό στους Ο.Α. Σημειώνεται επίσης ότι σε δύο 

αγωνίσματα οι νικητές των Ο.Α. (δισκοβολία και ακοντισμός αντρών) δεν 

κατάφεραν να κερδίσουν μετάλλιο στο Ε.Π.  

• Όσον αφορά τους Έλληνες αθλητές (14 άτομα), οι 5 αθλητές πέτυχαν 

καλύτερες ή ίσες επιδόσεις (36,7%) και οι υπόλοιποι 9 χειρότερες επιδόσεις 

(64,3%), ενώ οι 3 από αυτούς πέτυχαν την είσοδο τους στους τελικούς των 

αγωνισμάτων τους.  

Τα παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν ότι:  

• Το διπλό «φορμάρισμα» των αθλητών είναι δυνατό με βάση την προπονητική, 

όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματα της πλειοψηφίας των αθλητών 

(57,7%) που πέτυχαν καλύτερες επιδόσεις στους Ο.Α. 

• Ταυτόχρονα, σε αντίθεση με τα προηγούμενα, φαίνεται ότι σημαντικό 

ποσοστό αθλητών υψηλού επιπέδου (40 άτομα) προτίμησαν να αγωνισθούν 

μόνο στους Ο.Α. και πολλοί πήρανε μετάλλιο. Τα αγωνίσματα με το 
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μεγαλύτερο αριθμό αθλητών που αγωνίσθηκαν μόνο στο Ρίο ήταν από τα 

σύνθετα αγωνίσματα (5 στις γυναίκες και 4 στους άνδρες). 

• Πολλοί αθλητές από αυτούς που «απέτυχαν» στο Ρίο δεν είχαν τις 

δυνατότητες να προκριθούν στους τελικούς των αγωνισμάτων τους και 

ουσιαστικά ο στόχος τους ήταν μόνο να καταφέρουν να πιάσουν τα όρια 

συμμετοχής στους Ο.Α. Αυτή η «ψυχολογική προσέγγιση» τους οδήγησε να 

φθάσουν στους αγώνες χωρίς το μεγάλο κίνητρο της διάκρισης, που υπήρχε 

μόνο στο Ε.Π. 

Συμπερασματικά, με δεδομένο ότι η αγωνιστική περίοδος διαρκεί από τον 

Μάιο μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου, οι προπονητές επιλέγουν την εφαρμογή του 

μοντέλου της προπόνησης που βασίζεται σε διαδοχική ανάπτυξη, στοχευμένων 

ικανοτήτων με την κατάλληλη σειρά εφαρμογής εξειδικευμένων «μπλοκ» 

προπόνησης διάρκειας 2-4 εβδομάδων. Κάθε «μπλοκ» περιλαμβάνει υψηλής 

συγκέντρωσης φόρτο εργασίας που απευθύνονται σε ένα μικρό αριθμό 

προπονητικών δεικτών προπόνησης. Σε φάσεις που ο αθλητής δε μετέχει σε αγώνες 

εφαρμόζει τα παραπάνω μοντέλα των «μπλοκ» προπόνησης και για τη συμμετοχή  σε 

αγώνες (7-14 ημέρες πριν) επικεντρώνεται στην αποκατάσταση και το φορμάρισμα 

για τον αγώνα στόχο. Επιπλέον, με δεδομένο ότι η διατήρηση της αγωνιστικής 

φόρμας καλύπτει χρονικό διάστημα 15-20 ημερών, οι αθλητές μετέχουν, σε αυτό το 

χρονικό διάστημα, σε 1-3 αγώνες, πριν να ξαναεφαρμόσουν «μπλοκ» για νέα 

ανάπτυξη των ειδικών ικανοτήτων. Όμως υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις αθλητών 

που μετέχουν σε αγώνες ενώ βρίσκονται σε «κύκλο επιβάρυνσης» και φυσικά δεν 

τους ενδιαφέρει το αποτέλεσμα του αγώνα, απλά η συμμετοχή με οικονομικά 

κίνητρα. Φυσικά το πρόβλημα της υψηλής απόδοσης δεν αφορά μόνο την επίδραση 

της ειδικής προπόνησης, αλλά και τα ψυχό -πνευματικά κίνητρα του αθλητή. Ακόμη, 

στον σύγχρονο πρωταθλητισμό και τα εξωτερικά κίνητρα με την μορφή οικονομικών 

βραβείων «λειτουργούν» στην κατεύθυνση της επέκτασης της αγωνιστικής 

διάρκειας.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Συνολικά στην έρευνα μας επικεντρωθήκαμε σε τέσσερις βασικούς άξονες. 

Στην ατομικότητα που τείνει να εμφανίζει το άθλημα του κλασικού αθλητισμού, στο 

φαινόμενο της πρόωρης εγκατάλειψης του αθλήματος από νεαρούς αθλητές, στην 

πρόωρη επίτευξη υψηλών επιδόσεων και τέλος στο λανθασμένο φορμάρισμα και 

κορύφωση των αθλητών κατά την αγωνιστική περίοδο.  Από τα αποτελέσματα της 

παρούσας μελέτης προκύπτει ότι ο σημαντικότερος παράγοντας για την εγκατάλειψη 

της αγωνιστικής δραστηριότητας του κλασικού αθλητισμού είναι η ίδια η φύση της 

προπόνησης. Επίσης, καθοριστικής σημασίας για την εγκατάλειψη της αγωνιστικής 

δραστηριότητας, είναι:  

1) Προβλήματα προπόνησης και ύπαρξη διάφορων άλλων ενδιαφερόντων του 

αθλητή. 

 2) Προβλήματα διαπροσωπικών σχέσεων και προβλήματα υγείας (τραυματισμοί).   

3) Επαγγελματικές - σχολικές υποχρεώσεις των αθλητών.  

4) Προστριβές με ανθρώπους του αθλητικού χώρου.  

5) Προβλήματα μετακίνησης προς το χώρο προπόνησης. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ένας πολύ μικρός αριθμός αθλητών και 

αθλητριών (ανεξαρτήτου αγωνίσματος) συνέχισε να διακρίνεται στις επόμενες 

κατηγορίες και κυρίως σε αυτή των Ανδρών/Γυναικών. Διαπιστώθηκε πως ένας πολύ 

μεγάλος αριθμός αθλητών «χάνονται» αγωνιστικά από την ηλικία των 18 και ακόμα 

μικρότερη. Σε άρθρο του ο Σαρασλανίδης (2018) προτείνει, ο σχεδιασμός του ΣΕΓΑΣ 

να προσφέρει  ένα αγκάλιασμα, μια ομπρέλα στα παιδιά ηλικίας 19-22 χρόνων, που 

πιάνουν τα όρια των διεθνών ομοσπονδιών για τις κατηγορίες Κ20 και Κ23, όχι με 

ετήσια αγωνιστική αξιολόγηση, αλλά με 4ετή στήριξη. Ο ΣΕΓΑΣ μπορεί να βοηθήσει 

αυτά τα παιδιά και μέσω των χορηγών του, δια μέσου αναδοχής αθλητών ή 

αθλητικής υποτροφίας, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, η ομπρέλα 

του ΣΕΓΑΣ, πέρα από τα υλικά στηρίγματα σε 4ετή βάση, θα πρέπει να περιλαμβάνει 

την παρουσία υπεύθυνου προπονητή (μέντορα). Θα πρέπει να υπάρχει ανά ομάδα 
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ομοειδών αγωνισμάτων και θα επικουρεί το έργο του προσωπικού προπονητή 

παρέχοντας τον απαραίτητο χρόνο για διορθωτικές προπονητικές κινήσεις. Ειδικά για 

αθλητές που έχουν επιβαρυνθεί με προπόνηση «πρωταθλητισμού» (δηλαδή 

εξειδικευμένη από την κατηγορία των ΠΠ-ΠΚ\ Π-Κ ) να δίνεται η δυνατότητα επί 1-2 

χρόνια να κάνει προπόνηση βάσεων και αποκατάστασης αδύνατων σημείων ή 

τραυματισμών με την υποστήριξη της ομοσπονδίας. Δηλαδή ο αθλητής να μην χάνει 

την δυνατότητα να υποστηρίζεται από τον ΣΕΓΑΣ με κάλυψη ενοικίου- διατροφής, 

προπονητικές συγκεντρώσεις , ιατρική κάλυψη κ.α. Προφανώς η μακροχρόνια αυτή 

πορεία θα αξιολογείται κάθε χρόνο, όχι για την αγωνιστική απόδοση, αλλά για την 

υλοποίηση των επί μέρους στόχων, που θα έχουν τοποθετηθεί από τον υπεύθυνο 

προπονητή του ΣΕΓΑΣ και θα υλοποιείται από τον ατομικό προπονητή. Στόχος θα 

είναι να αγωνιστεί μεγάλο ποσοστό από αυτούς του αθλητές στις διεθνείς 

διοργανώσεις Κ23 και Α-Γ.  

Μια άλλη πρόταση αφορά στην αλλαγή στο σύστημα κινήτρων των 

σωματειακών προπονητών , αλλά και των σωματείων , στον αναπτυξιακό αθλητισμό. 

Πιο αναλυτικά, τα κίνητρα, ειδικά και μόνο στις μικρές αγωνιστικές κατηγορίες, καλό 

θα ήταν να μην είναι εστιασμένα στην πρωτιά, αλλά στο ποιοτικό βάθος. Επιπλέον, 

θα πρέπει να υλοποιηθεί , με οικονομικό αντίκρισμα, το κίνητρο που έχει 

θεσμοθετημένο ο ΣΕΓΑΣ, για την παραχώρηση των αθλητών από τους σωματειακούς 

προπονητές (μετά την ηλικία των 18-19 ετών) σε ομοσπονδιακούς προπονητές , από 

όπου θα λαμβάνουν για τα επόμενα τρία χρόνια το 30% της πριμοδότησης, που θα 

αντιστοιχούν στον ομοσπονδιακό προπονητή του ΣΕΓΑΣ, όταν οι αθλητές θα ανήκουν 

στην αγωνιστική κατηγορία Νέων και Α-Γ. Έτσι ο σωματειακός προπονητής θα έχει 

μακροπρόθεσμο οικονομικό στόχο για τον αθλητή του.     

Τέλος, όσον αφορά το φορμάρισμα των αθλητών, όπως προαναφέραμε ο 

σχεδιασμός της προπόνησης πρέπει να είναι τέτοιος, ώστε η βέλτιστη επίδοση να 

πραγματοποιείται στον αγώνα στόχο. Τα αποτελέσματα της έρευνα μας σχετικά με 

τους επίλεκτους αθλητές και αθλήτριες που ανήκουν στον σχεδιασμό του ΣΕΓΑΣ, 

έδειξαν πως ένα πολύ μικρό ποσοστό των αθλητών πραγματοποίησε την κορυφαία 

του επίδοση στον αγώνα στόχο. Ενώ, ένα ποσοστό αθλητών μεγαλύτερο του 50% 

πραγματοποίησαν την κορυφαία τους επίδοση πριν από τον αγώνα στόχο. Στο 
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πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 1982 και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του 1983, 

μόνο οι 5 από τους 42 αθλητές που είχαν κερδίσει μετάλλιο στα ριπτικά αγωνίσματα 

σημείωσαν την καλύτερη τους επίδοση στον αγώνα στόχο (Hinz/ Bartonietz 1985). 

Δέκα χρόνια αργότερα και το πρόβλημα παραμένει ίδιο, όπου στο παγκόσμιο 

πρωτάθλημα του 1995 μόνο οι 17 από τους 84 φιναλίστ κατάφεραν να 

πραγματοποιήσουν την καλύτερη τους επίδοση στον αγώνα στόχο (Bartonietz/ 

Borgstrom 1996).  Επομένως, συνειδητοποιούμε πως είναι μια δύσκολη και 

περίπλοκη διαδικασία. Ωστόσο, η ύπαρξη ενός σωστού προπονητικού προγράμματος 

είναι απαραίτητη. Το πρόγραμμα πρέπει να είναι αναλόγως προσαρμοσμένο στον 

κάθε αθλητή. Συμπεραίνουμε ότι η μείωση του όγκου προπόνησης στην περίοδο 

φορμαρίσματος ακόμα και κατά 60% όχι μόνο δεν μειώνει την απόδοση αλλά την 

αυξάνει σε ποσοστό σημαντικό το οποίο είναι ικανό να κρίνει το αποτέλεσμα του 

αγώνα. 
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