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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Το ποδόσφαιρο υψηλού επιπέδου έχει τη μορφή ενός διαλειμματικού αθλήματος 

και οι παίκτες κατά τη διάρκεια ενός αγώνα εκτελούν ενέργειες χαμηλής και υψηλής 

έντασης και διάρκειας Ο σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να ερευνήσει εάν οι 

ασκήσεις αλλαγής κατεύθυνσης (COD) και η πλειομετρική προπόνηση σε νέους 

ποδοσφαιριστές μπορεί βελτιώσει συγκεκριμένους παράγοντες όπως η επιτάχυνση, το 

άλμα, το σπριντ, την αντοχή και την ικανότητα αλλαγής κατεύθυνσης. 

Τριάντα ένας νέοι ποδοσφαιριστές συμμετείχαν στην παρούσα μελέτη (ηλικία: 12 

± 0,8 y). Οι παίκτες χωρίστηκαν τυχαία σε δύο γκρουπ: control group (CG, n = 14) και 

intervention group, το οποίο εκτέλεσε επιπλέον πλειομετρική προπόνηση και ασκήσεις 

COD (INTG, n = 17). Το πρόγραμμα προπόνησης διήρκησε 6 εβδομάδες. Οι επιδόσεις 

των παικτών στο σπριντ (10 και 30 m), στο άλμα με αντίθετη προπαρασκευαστική κίνηση 

(CMJ), στο άλμα από ημικάθισμα (SJ), στο άλμα εις μήκος, στο multiple 5-bound, στο T-

test και στο YO–YO intermittent endurance test 1 μετρήθηκαν πριν και μετά την εφαρμογή 

του προγράμματος προπόνησης. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι επιδόσεις των παικτών σε επιτάχυνση, T-test, και 

άλμα εις μήκος βελτιώθηκαν και στα δύο γκρουπ (P = 0,03, P = 0,002, και P = 0,001, 

αντίστοιχα). Η επίδοση στο άλμα από ημικάθισμα αυξήθηκε στο intervention group 

(15,2%, P = 0,003) και μειώθηκε στο control group (P = 0,003). Οι επιδόσεις των 2 

γκρουπ διέφεραν σημαντικά στο άλμα από ημικάθισμα και στο άλμα εις μήκος (P = 0,003 

και P = 0,038, αντίστοιχα). 

Συμπερασματικά, από τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας φαίνεται ότι ένα 

συνδυαστικό πρόγραμμα πλειομετρικής προπόνησης και ασκήσεων COD σύντομης 

διάρκειας, μπορεί να βελτιώσει την ικανότητα άλματος, επιτάχυνσης και αντοχής σε νέους 

ποδοσφαιριστές. Οι μικρές επιδράσεις (training effect) μπορούν να εξηγηθούν παίρνοντας 

υπόψιν το επίπεδο των συμμετεχόντων, την διάρκεια του προγράμματος και τη χαμηλή 

ένταση των ασκήσεων COD. 

 

Λέξεις κλειδιά: ποδόσφαιρο, άλμα, αλλαγή κατεύθυνσης, δύναμη
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ABSTRACT 

 

The elite soccer is an intermittent-type sport and the players during a match 

perform actions with low and high intensity and duration. The purpose of this study is to 

investigate if exercises with change of direction (COD) and plyometric training in youth 

soccer players can improve some specific factors such as acceleration, jump, sprinting, 

endurance, and the ability of change of direction. 

Thirty-one youth players participated in this study (age: 12 ± 0.8 y). Players were 

randomly separated into 2 groups: control group (CG, n = 14) and intervention group, 

which performed extra plyometric training and COD exercises (INTG, n = 17). The 

duration of the training program was 6 weeks. Players’ performances in sprint (10 and 30 

m), countermovement jump, squat jump, long jump, multiple 5-bound, T-test, and YO–YO 

intermittent endurance test 1 were measured before and after the training program.  

The results have shown that the players’ performance in acceleration, T-test, and 

long jump improved in both groups (P = 0.03, P = 0.002, and P = 0.001, respectively). 

Squat jump performance increased in the intervention group (15.2%, P = 0.003) and 

decreased in the control group (P = 0.003). The performances of the 2 groups differed 

significantly in squat jump and long jump (P = 0.003 and P = 0.038, respectively).  

In conclusion, this study supports that a short-term combined program of 

plyometric training and COD exercises can improve jumping ability, acceleration, and 

endurance parameters in youth soccer players. The small training effect could be explained 

when taking into account the level of the participants, the duration of the program, and the 

low volume of COD exercises used. 

 

Keywords: football, jumping exercise, change of direction, power 
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ποδόσφαιρο και Πλειομετρικές 

Το ποδόσφαιρο είναι ένα διαλειμματικής μορφής άθλημα, το οποίο περιλαμβάνει 

ενέργειες με χαμηλή και υψηλή ένταση και διάρκεια. Στο ποδόσφαιρο υψηλού επιπέδου, 

οι παίκτες καλύπτουν αποστάσεις περίπου 10 έως 13 χιλιόμετρα κατά τη διάρκεια αγώνων. 

Ωστόσο, το τρέξιμο υψηλής έντασης είναι περίπου το 10% της συνολικής απόστασης που 

καλύπτεται κατά τη διάρκεια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα (Carling, Bloomfield, Nelsen, & 

Reilly, 2008). Επιπλέον, σε έναν αγώνα, οι ποδοσφαιριστές εκτελούν περισσότερες από 

1000 δραστηριότητες, όπως επιταχύνσεις, επιβραδύνσεις, άλματα, αλλαγές κατεύθυνσης 

κ.α. (Mohr, Krustrup, & Bangsbo, 2005). Επομένως, το επίπεδο του αερόβιου και 

αναερόβιου μεταβολισμού είναι κρίσιμο για την επιτυχία ενός παίκτη (Rampinini, Coutts, 

Castagna, Sassi, & Impellizzeri, 2007). Οι Reilly et al (2000) ανέφεραν ότι οι εκρηκτικές 

ενέργειες διακρίνουν μια επιτυχημένη από μια ανεπιτυχή απόδοση. 

Οι φυσικές ικανότητες αποτελούν σημαντική προϋπόθεση για την απόδοση των 

ποδοσφαιριστών όλων των ηλικιών (Meylan & Malatesta, 2009). Η ικανότητα των 

ποδοσφαιριστών να εκτελούν διάφορες δυναμικές και εκρηκτικές ενέργειες, όπως σπριντ, 

τάκλιν, λακτίσματα, στροφές και αλλαγές ρυθμού, επηρεάζει σημαντικά την απόδοση στον 

ποδοσφαιρικό αγώνα (Reilly, Bangsbo, & Franks, 2000). Η ικανότητα αυτή έχει βρεθεί ότι 

σχετίζεται με την αερόβια ικανότητα (VO2max). Η αρχική επιτάχυνση, τα άλματα και η 

ικανότητα αλλαγής κατεύθυνσης είναι εκρηκτικές ενέργειες που παίζουν σημαντικό ρόλο 

στην απόδοση του ποδοσφαιριστή. Ο μέσος χρόνος των σπριντ στο ποδόσφαιρο είναι στα 

2,3 δευτερόλεπτα (10 – 12 m σπριντ) (Castagna, D'Ottavio, & Abt, 2003) ενώ οι 

ποδοσφαιριστές εκτελούν περισσότερες από 50 περιστροφές ανά αγώνα (Whithers, 

Maricie, Wasilewski, & Kelly, 1982). 

Ένα σημαντικό μέρος της προπόνησης των ποδοσφαιριστών σχετίζεται με τους 

παράγοντες που βελτιώνουν την ικανότητα των ποδοσφαιριστών να εκτελούν ενέργειες σε 

υψηλή ένταση. Τέτοιοι παράγοντες είναι η ανάπτυξη της μέγιστης δύναμης και της 

ταχύτητας (Krustrup et al., 2003). Η προπόνηση ταχύτητας σε συνδυασμό με δύναμη 

μπορεί να βελτιώσει το ρυθμό ανάπτυξης της δύναμης. 

Από τη βιβλιογραφία φαίνεται ότι η αύξηση της δύναμης σε ποδοσφαιριστές 

νεαρής ηλικίας μπορεί να βελτιώσει την απόδοσή τους σε ενέργειες υψηλής έντασης 

(Christou et al., 2006; Hetzler et al., 1997). Η πλειομετρική προπόνηση αποτελεί μια 

μέθοδο προπόνησης η εφαρμογή της οποίας μπορεί να επιφέρει βελτίωση της απόδοσης 
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των προέφηβων και έφηβων ποδοσφαιριστών στις ενέργειες ισχύος. Προηγούμενοι 

προβληματισμοί σχετικά με την ασφάλεια της πλειομετρικής προπόνησης για τα παιδιά 

έχουν αποσαφηνιστεί από το Αμερικάνικο Κολέγιο Αθλητικής Ιατρικής (American 

College of Sports Medicine). Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος του τραυματισμού 

πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω παράγοντες: α) η προπόνηση να εκτελείται κάτω 

από επιτήρηση εξειδικευμένου ατόμου, β) οι ασκήσεις να εκτελούνται με τη σωστή 

τεχνική (προσγείωση – απογείωση) και γ) τα στοιχεία της επιβάρυνσης να αυξάνονται 

προοδευτικά. Πλειομετρικά προγράμματα off-season και pre-season ενδέχεται να 

μειώσουν τον κίνδυνο για τραυματισμούς κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 

(Meylan & Malatesta, 2009) και να βελτιώσουν την αθλητική επίδοση των παιδιών. 

 

ΠΛΕΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ (PT) 

Οι πλειομετρικές ασκήσεις των κάτω άκρων (π.χ. άλμα), χαρακτηρίζονται από το 

φαινόμενο του κύκλου διάτασης - βράχυνσης (SSC) που αναπτύσσεται κατά τη μετάβαση 

από μια ταχεία έκκεντρη συστολή μυών (επιβράδυνση ή αρνητική φάση) σε μια σύγκεντρη 

σύσπαση των μυών (επιτάχυνση ή θετική φάση) (Markovic, Jukic, Milanovic, & Metikos, 

2007; Markovic & Mikulic, 2010). Οι ασκήσεις SSC αξιοποιούν τις ελαστικές ιδιότητες 

του συνδετικού ιστού και των μυών, επιτρέποντας στον μυ να αποθηκεύει την ελαστική 

ενέργεια κατά τη φάση επιβράδυνσης και να την απελευθερώνει αργότερα κατά τη 

διάρκεια της θετικής φάσης επιτάχυνσης βελτιώνοντας την συνολική απόδοση του 

σώματος (Hakkinen, Alen, & Komi, 1985; Markovic & Mikulic, 2010). Η συστηματική 

πλειομετρική προπόνηση των κάτω άκρων (PT) έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει 

παραμέτρους της αθλητικής απόδοσης όπως, την ταχύτητα και την επιτάχυνση (Fatouros 

et al., 2000; Herrero et al., 2010; Sáez-Sáez de Villarreal, Requena, & Newton, 2010), την 

εκρηκτική δύναμη (Thomas, French, & Hayes, 2009), την ευκινησία κ.ά. (Sedano, Matheu, 

Redondo, & Cuadrado, 2011). 

Το ποδόσφαιρο όπως προαναφέρθηκε ως ένα τυπικό σπορ διαλειμματικής μορφής, 

ενσωματώνει διάφορες εκρηκτικές-βαλλιστικές κινήσεις όπως σπριντ, λάκτισμα, άλματα, 

επιταχύνσεις - επιβραδύνσεις, συγκρούσεις και αλλαγές κατεύθυνσης. Το λάκτισμα της 

μπάλας, μία από τις πιο θεμελιώδεις δεξιότητες του ποδοσφαίρου, μπορεί να επηρεαστεί 

από τον SSC των εμπλεκόμενων μυών. Η βελτίωση που επιφέρει η ΡΤ στους ενήλικες 

αθλητές έχει αναφερθεί σε αρκετές μελέτες (Diallo, Doré, Duché, & van Praagh, 2001; 

Faigenbaum et al., 2009; Ingle, Sleap, & Tolfrey, 2006; Meylan & Malatesta, 2009; 

Potdevin, Alberty, Chevutschi, Pelayo, & Sidney, 2011; Rubley, Haase, Holcomb, 
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Girouard, & Tandy, 2011; Thomas et al., 2009), ωστόσο η βιβλιογραφία σε προέφηβους 

ποδοσφαιριστές είναι περιορισμένη. 

 

ΠΛΕΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ 

Πρόσφατες μελέτες σε αναπτυξιακές ηλικίες έχουν δείξει ότι χαμηλής και υψηλής 

έντασης πλειομετρικές ασκήσεις που εκτελούνται μία ή δύο φορές την εβδομάδα σε 

συνδυασμό με την άσκηση με αντιστάσεις μπορεί να είναι ασφαλής και αποτελεσματική 

σε διάφορες αθλητικές δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων και το ποδόσφαιρο (Diallo et 

al., 2001; Faigenbaum et al., 2009; Ingle et al., 2006; Meylan & Malatesta, 2009; Potdevin 

et al., 2011; Rubley et al., 2011; Thomas et al., 2009). Όπως προαναφέρθηκε οι μελέτες με 

την εφαρμογή των πλειομετικών ασκήσεων σε προέφηβους ποδοσφαιριστές είναι 

περιορισμένες αν και δείχνουν θετικές επιδράσεις (Michailidis et al., 2013). 

Πλειομετρικά προγράμματα, σε συνδυασμό με άλλα προπονητικά προγράμματα, 

εφαρμόζονται συχνά μόνο κατά την pre-season περίοδο για την πολύπλευρη ανάπτυξη της 

φυσικής κατάστασης των παιδιών στην έναρξη της αγωνιστικής περιόδου (Meylan & 

Malatesta, 2009). Στο σχεδιασμό ενός τέτοιου προγράμματος, είναι δύσκολο να 

προσδιοριστεί το ποσοστό βελτίωσης των ποδοσφαιριστών στις ενέργειες υψηλής έντασης 

που αναλογεί στην πλειομετρική προπόνηση μετά από μια περίοδο αποπροσαρμογής 

(μεταβατική περίοδος). 

Η πλειομετρική προπόνηση (PT) είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος βελτίωσης 

του ρυθμού ανάπτυξης της δύναμης που μπορεί να επηρεάσει την απόδοση στις 

ταχυδυναμικές ενέργειες (Markovic & Mikulic, 2010). Συμπεριλαμβάνει μια ποικιλία από 

άλματα και ενέργειες που χαρακτηρίζονται από τη χρήση του κύκλου διάτασης-βράχυνσης 

(SSC). Ο SSC μπορεί να οριστεί ως η ικανότητα του νευρικού και μυϊκού συστήματος να 

παράγουν μέγιστη δύναμη στο συντομότερο χρονικό διάστημα (Wang & Zhang, 2016) και 

να αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια της μετάβασης από ταχεία έκκεντρη σύσπαση των 

μυών σε ταχεία σύγκεντρη συστολή μυών (Markovic et al., 2007; Markovic & Mikulic, 

2010). 

Η πλειομετρική προπόνηση σε ενήλικες είναι καλά εδραιωμένη και βελτιώνει 

παραμέτρους όπως η αλτική ικανότητα (Fatouros et al., 2000), η ταχύτητα, η επιτάχυνση 

(Kraemer, Ratamess, Volek, Mazzetti, & Gomez, 2000) και η εκρηκτική δύναμη (Fatouros 

et al., 2000). Ωστόσο, στους νέους η χρήση των πλειομετρικών αμφισβητήθηκε μέχρι πριν 

από μερικές δεκαετίες λόγω του υψηλού κίνδυνου τραυματισμού (Faigenbaum & Yap, 

2000). Πρόσφατα, μελέτες εξέτασαν την πλειομετρική αποτελεσματικότητα στους νέους 
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αθλητές και ανέφεραν θετικά αποτελέσματα (Beato, Bianchi, Coratella, Merlini, & Drust, 

2018; Michailidis et al., 2013). 

Αν και υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός παιδιών που ασχολούνται συστηματικά 

με το ποδόσφαιρο, στα περισσότερα από τα ανταγωνιστικά επίπεδα, τα αποτελέσματα της 

εφαρμογής PT στις φυσικές τους ικανότητες είναι περιορισμένα (Michailidis et al., 2013). 

Τα στοιχεία από μελέτες σε έφηβους στο μπάσκετ, υποδεικνύουν ότι η PT κατά τη 

διάρκεια της σεζόν μπορεί να είναι ευεργετική για τη συντήρηση ή την ενίσχυση των 

αθλητικών επιδόσεων όταν συνδυάζονται με ασκήσεις με αντιστάσεις και με την 

προπόνηση του αθλήματος (Brown, Mayhew, & Boleach, 1986; Matavulj, Kukolj, 

Ugarkovic, Tihanyi, & Jaric, 2001). Οι μελέτες σε προέφηβους ποδοσφαιριστές είναι 

περιορισμένες και υπάρχει μεγάλη ποικιλία στη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε από 

αυτές γεγονός που καθιστά δύσκολή τη σύγκριση των ευρημάτων τους. 

Η πλειομετρική προπόνηση στις αθλοπαιδιές εκφράζεται με τη χρήση αλτικών 

ασκήσεων. Οι πλειομετρικές ασκήσεις αποτελούν ένα φυσικό μέρος της πλειοψηφίας των 

αθλητικών κινήσεων (δηλ., άλμα, λάκτισμα). Οι πλειομετρικές ασκήσεις έχουν διάφορες 

μορφές ανάλογα με τον σκοπό ενός προγράμματος προπόνησης. Τυπικές πλειομετρικές 

ασκήσεις είναι το άλμα με υποχωρητική φάση, (Counter Movement Jump, CMJ), το άλμα 

βάθους (Drop Jump, DJ), το άλμα από ημικάθισμα (Squat Jump, SJ). Επιπλέον, οι 

πλειομετρικές ασκήσεις μπορούν να εφαρμοστούν σε διάφορα επίπεδα έντασης, που 

κυμαίνονται από την χαμηλή ένταση (αναπήδηση με δύο πόδια) έως την πολύ υψηλή 

ένταση (άλματα με ένα πόδι σε ψηλά εμπόδια). 

Η πλειομετρική προπόνηση βελτιώνει την αντοχή, τη μυϊκή δύναμη, τον 

συντονισμό και την αθλητική επίδοση (Adams, O'Shea, O'Shea, & Climstein, 1992; Baker, 

1996; Bedi, Cresswell, Engel, & Nicol, 1987; Bobbert, Huijing, & Van Ingen Schenau, 

1987; Brown et al., 1986; Cornu, Almeida Silveira, & Goubel, 1997; Holcomb, Lander, 

Rutland, & Wilson, 1996). Μελέτες σχετικά με την πλειομετρική άσκηση έχουν αναφέρει 

βελτιώσεις στο ύψος του κάθετου άλματος που κυμαίνονται από 4,7% έως 15%. Οι 

βελτιώσεις αυτές μπορούν να αποδοθούν στον ενισχυμένο συντονισμό και στην αύξηση 

της αντιδραστικής δύναμης έπειτα από την προπόνηση. Ωστόσο, τα χαρακτηριστικά ενός 

προγράμματος προπόνησης διαφοροποιούνται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των 

αθλητών (επίπεδο προπόνησης, φύλο, ηλικία). Η ποικιλία των παραμέτρων των 

προγραμμάτων οδηγεί μερικές φορές σε αντικρουόμενα αποτελέσματα. Άλλοι παράγοντες 

που επηρεάζουν την αποδοτικότητα της πλειομετρικής προπόνησης είναι η διάρκεια και ο 

όγκος της προπόνησης (Adams et al., 1992; Brown et al., 1986). 
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΤΟ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 

Στην προπόνηση ποδοσφαίρου συμπεριλαμβάνονται πολλές ασκήσεις αλλαγής 

κατεύθυνσης (COD). Αυτό το είδος άσκησης σύμφωνα με την αρχή της εξειδίκευσης του 

ερεθίσματος μπορεί να βοηθήσει τους αθλητές να βελτιώσουν την ικανότητά τους να 

αλλάζουν γρήγορα κατεύθυνση (Coratella, Beato, & Schena, 2016) και γενικότερα 

μπορούν να βελτιώσουν τη νευρομυϊκή λειτουργία (Markovic & Mikulic, 2010; Zamparo, 

Zadro, Lazzer, Beato, & Sepulcri, 2014). Υπάρχουν περιορισμένες πληροφορίες σχετικά 

με προέφηβους ποδοσφαιριστές. Μελέτη που χρησιμοποίησε ένα συνδυασμό PT και COD 

ασκήσεων (ηλικίας 17 ετών) ανέφερε αύξηση της ταχύτητας και της αλτικής ικανότητας 

(Beato et al., 2018). 

Όπως και στο ποδόσφαιρο ενηλίκων έτσι και στις μικρές ηλικίες.Oι ενέργειες 

υψηλής έντασης όπως το σπριντ, το άλμα, η αλλαγή κατεύθυνσης (COD) και η αερόβια 

ικανότητα, επηρεάζουν την απόδοση των ποδοσφαιριστών. Το τρέξιμο με σπριντ αποτελεί 

μόνο το 3% της συνολικής απόστασης που διανύει ένας ποδοσφαιριστής στη διάρκεια του 

αγώνα, ωστόσο είναι αυτό από το οποίο εξαρτάται το αποτέλεσμά του (Reilly et al., 2000). 

Ακόμη είναι γνωστό στην αθλητική επιστήμη ότι κατά τη διάρκεια της παιδικής και 

εφηβικής ηλικίας εμφανίζονται οι ευαίσθητες φάσεις προπόνησης συγκεκριμένων 

στοιχείων φυσικής κατάστασης (π.χ. ταχύτητα) για να είναι εφικτή μεταγενέστερα (κατά 

την ενηλικίωση) η παραπέρα ανάπτυξη του στοιχείου αυτού (Grosser & Starischka, 2000).   

Οι πλειομετρικές ασκήσεις χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της ταχυδύναμης 

των έφηβων και προ-έφηβων ποδοσφαιριστών, με το πλεονέκτημα ότι είναι εύκολο να 

ενταχθούν στην προπονητική διαδικασία του ποδοσφαίρου (χώρος, χρόνος, εξοπλισμός). 

Προηγούμενες μελέτες επέδειξαν ότι οι πλειομετρικές ασκήσεις υψηλής έντασης, όπως τα 

drop jumps, μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα από την 

αρχή της προπόνησης σε νεαρό πληθυσμό και ποδοσφαιριστές (Thomas et al., 2009).  

Στο αναπτυξιακό ποδόσφαιρο δίνεται προτεραιότητα στην ανάπτυξη της τεχνικής 

περιορίζοντας το χρόνο που μπορεί να διατεθεί για την ανάπτυξη των φυσικών 

ικανοτήτων. Οι Meylan και Malatesta (2009) έδειξαν ότι η πλειομετρική προπόνηση 

υψηλού όγκου κατά την αγωνιστική περίοδο (in-season) (100 – 120 ground 

contact/session) μπορεί να αυξήσει την απόδοση σε ενέργειες ισχύος. Ωστόσο, τα οφέλη 

της συνδυαστικής προπόνησης πλειομετρικών ασκήσεων με ασκήσεις αλλαγής 

κατεύθυνσης σύντομης διάρκειας δεν έχουν διευκρινιστεί. Μια τέτοια προσέγγιση είναι 
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χρήσιμη για τους προπονητές που σε περιορισμένο χρόνο θέλουν να πετύχουν τόσο τη 

σωματική όσο και την τεχνική ανάπτυξη των παικτών τους. Από τη βιβλιογραφία φαίνεται 

ότι εκτός από τις φυσικές ικανότητες, η πλειομετρική προπόνηση μπορεί να βελτιώσει και 

άλλες ειδικές ποδοσφαιρικές δεξιότητες όπως το λάκτισμα της μπάλας. Προηγούμενες 

μελέτες που διερεύνησαν την ταχύτητα ή την απόσταση των λακτισμάτων της μπάλας 

έδειξαν την αποτελεσματικότητα της πλειομετρικής προπόνησης. Ωστόσο τα ευρήματα 

των ερευνών για την επίδραση των πλειομετρικών ασκήσεων στην αερόβια ικανότητα των 

ποδοσφαιριστών δεν είναι ξεκάθαρα. Ορισμένες μελέτες αναφέρουν βελτίωση (Wong, 

Chamari, & Wisløff, 2010) ενώ άλλες όχι (Gorostiaga et al., 2004; Michailidis et al., 

2013). 

Από τη βιβλιογραφία φαίνεται ότι η συχνότητα των παρεμβατικών προγραμμάτων 

(π.χ. 2, 3 ή περισσότερες φορές την εβδομάδα), η διάρκεια τους προγράμματος (π.χ. < 6 

εβδομάδες ή περισσότερο), η περίοδος της σεζόν που εφαρμόζονται (π.χ. season ή pre 

season), το είδος των ασκήσεων που χρησιμοποιούνται (π.χ., πλειομετρικές, δύναμης, ή 

COD ασκήσεις) και το επίπεδο των παικτών (π.χ. ερασιτέχνες, επαγγελματίες ή νέοι) 

μπορούν να διαφοροποιήσουν την αποτελεσματικότητά των προγραμμάτων (Coratella et 

al., 2016). Ο συνδυασμός των πλειομετρικών ασκήσεων με ασκήσεις COD μπορεί να είναι 

ακόμα πιο αποτελεσματικός στη βελτίωση της απόδοσης νεαρών ποδοσφαιριστών στις 

ενέργειες υψηλής έντασης. Οι βιβλιογραφικές αναφορές σχετικά με τις επιδράσεις 

σύντομων συνδυαστικών προγραμμάτων PT και COD σε νεαρούς ποδοσφαιριστές (U13) 

είναι πολύ περιορισμένες. 

Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να διερευνηθεί αν ένα συνδυαστικό πρόγραμμα 

προπόνησης σε νεαρούς ποδοσφαιριστές που θα περιλαμβάνει την προπόνηση 

ποδοσφαίρου, PT και COD ασκήσεις είναι περισσότερο αποτελεσματικό στη βελτίωση της 

απόδοσης των ποδοσφαιριστών σε τεστ φυσικής κατάστασης σε σύγκριση με την 

αποκλειστική εφαρμογή της ποδοσφαιρικής προπόνησης. 
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II. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

Σε μελέτη του Michailidis (2013), διερευνήθηκε η επίδραση της πλειομετρικής 

προπόνησης στην επίδοση προέφηβων ποδοσφαιριστών. Συμμετείχαν 21 παίκτες που 

χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ: γκρουπ άλματος (JG, n = 11) και γκρουπ ελέγχου (CG, n = 

10). Το πρόγραμμα προπόνησης πραγματοποιήθηκε για 10 εβδομάδες. Αξιολογήθηκε η 

αλτική ικανότητα με τη χρήση άλματος χωρίς φόρα (SLJ), η ικανότητα επιτάχυνσης και η 

ταχύτητα με τα τεστ των 10 m και 30 m σπριντ, αντίστοιχα. Στο JG η απόδοση στο SLJ 

αυξήθηκε σημαντικά (P = 0,031). Επίσης, οι επιδόσεις του JG αυξήθηκαν στο σπριντ 30 

μέτρων κατά 7,2% (P < 0,001). Καμία από τις μεταβλητές που ελέγχθηκαν στο CG δεν 

έδειξε διαφορά μεταξύ pre-test και post-test. 

Στην μελέτη των Beato, Bianchi, Coratella, Merlini και Drust, (2018) 

διερευνήθηκαν η επίδραση ενός COD και πλειομετρικού πρωτοκόλλου (CODJ-G) σε 

σύγκριση με αποκλειστική προπόνηση COD (COD-G) σε ποδοσφαιριστές υψηλού 

επιπέδου. Στη μελέτη συμμετείχαν 20 νεαροί ποδοσφαιριστές που χωρίστηκαν σε 2 

διαφορετικά γκρουπ: CODJ-G (n = 11) και COD-G (n = 10). Η συχνότητα της 

προπόνησης ήταν 2 φορές την εβδομάδα για 6 εβδομάδες. Εκτελέστηκαν σπριντ 10, 30 και 

40 m, άλμα εις μήκος, τριπλό άλμα και το τεστ ευκινησία. Από τα αποτελέσματα φάνηκε 

ότι το CODJ-G εμφάνισε μεγαλύτερες βελτιώσεις στην απόδοσή του στις παραπάνω 

δοκιμασίες. 

Οι Rodríguez-Rosell, Franco-Márquez, Pareja-Blanco, Mora-Custodio, Yáñez-

García, González-Suárez, και González-Badillo (2016) σε μελέτη τους διερεύνησαν τις 

επιπτώσεις της προπόνησης με αντιστάσεις (RT) χαμηλών εντάσεων, υψηλής ταχύτητας 

σε συνδυασμό με την πλειομετρική προπόνηση στη σωματική απόδοση σε προέφηβους 

ποδοσφαιριστές. Συμμετείχαν τριάντα νέοι ποδοσφαιριστές που χωρίστηκαν στο γκρουπ 

της δύναμης (STG, n = 15) και στο γκρουπ ελέγχου  (CG, n = 15). Μετρήθηκε η απόδοση 

στο σπριντ των 10 και 20 m και στο άλμα με αντίθετη προπαρασκευαστική κίνηση (CMJ). 

Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι το γκρουπ δύναμης εμφάνισε βελτίωση σε όλα τα τεστ 

αξιολόγησης σε αντίθεση με το γκρουπ ελέγχου. 

Οι Söhnlein, Müller και Stöggl (2014) σε μελέτη τους διερεύνησαν την επίδραση 

της πλειομετρικής προπόνησης σε είκοσι δύο έφηβους ποδοσφαιριστές υψηλού επιπέδου 

που χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ, το γκρουπ ελέγχου (CG, n = 10, κανονική προπόνηση 

ποδοσφαίρου) και το γκρουπ πλειομετρικής προπόνησης (PTG, n = 12, κανονική 
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προπόνηση ποδοσφαίρου και 2 PT συνεδρίες κάθε εβδομάδα). Η διάρκεια του 

παρεμβατικού προγράμματος ήταν για 16 εβδομάδες κατά την αγωνιστική περίοδο Τα 

τεστ στα οποία αξιολογήθηκαν ήταν η ταχύτητα στα 5, 10, 20 και 30m, η ευκινησία, το 

πενταπλούν (MB5) και το άλμα εις μήκος χωρίς φόρα (SLJ). Το PTG παρουσίασε 

βελτιωμένη απόδοση στο χρόνο του σπριντ 20 m (23,2%), στο χρόνο ευκινησίας (26,1%), 

στην απόσταση του MB5 (+ 11,8%) και στην απόσταση του SLJ (+ 7,3%) (P = 0,05) μετά 

από 16 εβδομάδες. Όλες αυτές οι βελτιώσεις ήταν υψηλότερες σε σύγκριση με το CG (P = 

0,05). 

Σε μια πρόσφατη μελέτη ανασκόπησης από τους Bedoya, Miltenberger και Lopez, 

(2015) σε σχέση με την αποτελεσματικότητα της πλειομετρικής προπόνησης στην 

αθλητική απόδοση σε νέους αθλητές ποδοσφαίρου χρησιμοποιήθηκαν 7 μελέτες που 

πληρούσαν τα ακόλουθα κριτήρια: (α) χρησιμοποιούσαν πλειομετρικά προγράμματα 

προπόνησης για την αξιολόγηση των αθλητικών επιδόσεων, (β) οι συμμετέχοντες ήταν 

αθλητές ποδοσφαίρου ηλικίας κάτω των 17 ετών και (γ) δημοσιεύθηκαν από το 2000 έως 

τον Ιανουάριο του 2014. Οι επιδόσεις στην απόσταση λακτίσματος, την ταχύτητα, την 

ικανότητα άλματος και την ευκινησία βελτιώθηκαν σημαντικά με τη χρήση πλειομετρικής 

προπόνησης. Επίσης συμπέραναν ότι τα αποτελεσματικά προγράμματα είχαν τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά: α) η πλειομετρική προπόνηση θα πρέπει να πραγματοποιείται 2 ημέρες 

την εβδομάδα β) για 8 – 10 εβδομάδες, γ) με 72ωρη περίοδο ανάπαυσης μεταξύ των 

ημερών της πλειομετρικής προπόνησης, δ) ο αρχικός αριθμός επαφών με το πόδι θα πρέπει 

να είναι 50 – 60 ανά συνεδρία και να αυξηθεί σε 80 – 120 επαφές σε κάθε πόδι ανά 

συνεδρία για αυτήν την ηλικιακή ομάδα, ε) να εκτελούνται συνολικά 3 – 4 πλειομετρικές 

ασκήσεις με 2 – 4 σετ και 6 – 15 επαναλήψεις ανά προπόνηση.  

Από τη βιβλιογραφία φαίνεται ότι η ελεγχόμενη πλειομετρική προπόνηση στη 

νεαρή ηλικία μπορεί να βελτιώσει την απόδοση των ποδοσφαιριστών νεαρής ηλικίας 

χωρίς να κινδυνεύουν να τραυματιστούν (Canadian Society for Exercise Physiology και 

The National Strength and Conditioning Association). 
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III.  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ 

 

Συμμετέχοντες 

Πριν από τη μελέτη, διεξήχθη μια ανάλυση ισχύος, με βάση προηγούμενες μελέτες 

σε νεαρούς πληθυσμούς παρόμοιων ερευνών (Michailidis et al., 2013). Χρησιμοποιήθηκε 

το λογισμικό GPower με μέγεθος επίδρασης > 0,55, πιθανότητα σφάλματος 0,05 και ισχύς 

0,95 για τις 2 ομάδες και χρονικά σημεία (πριν και μετά). Από τα αποτελέσματα φάνηκε 

ότι 14 άτομα ήταν ο μικρότερος αποδεκτός αριθμός συμμετεχόντων που απαιτείται για την 

ανάλυση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των ομάδων και των χρονικών σημείων των 

μετρήσεων. Σαράντα τρεις νέοι ποδοσφαιριστές από μια τοπική ακαδημία ποδοσφαίρου 

προσεγγίσθηκαν για να συμμετάσχουν στη μελέτη αυτή, αλλά μόνο 38 δέχτηκαν. Τα 

κριτήρια της συμμετοχής τους στη μελέτη ήταν τα εξής: (1) να μην έχουν μυοσκελετικούς 

τραυματισμούς για ≥ 12 μήνες πριν από τη μελέτη, (2) να μην έχουν πρόωρη εφηβική 

ηλικία, (3) να έχουν συμμετάσχει σε ≥ 95% των προπονήσεων, (4) να μην έχουν εμπειρία 

στην PT και (5) να μην παίρνουν φάρμακα. Τριάντα ένας νεαροί ποδοσφαιριστές 

κάλυπταν τα κριτήρια ένταξης και ολοκλήρωσαν τη μελέτη. Όλοι οι συμμετέχοντες και οι 

γονείς τους ενημερώθηκαν για τους πιθανούς κινδύνους και τα οφέλη της μελέτης και 

υπογράφηκε η συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων (Εικόνα 1).  
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Σχεδιασμός 

Η προπόνηση ποδοσφαίρου και ο συνδυασμός της προπόνησης ποδοσφαίρου με 

ασκήσεις PT και COD ήταν οι ανεξάρτητες μεταβλητές της μελέτης. Τα ανθρωπομετρικά 

Εικόνα 1 - Έγγραφο συναίνεσης 
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χαρακτηριστικά και η αξιολόγηση φυσικής κατάστασης (άλμα με προδιάταση [CMJ], 

άλμα από ημικάθισμα [SJ], άλμα εις μήκος χωρίς φόρα [SLJ], δοκιμασία 5 

επαναλαμβανόμενων αλμάτων [5MB], ταχύτητα [10m και 30m], COD [T-test], YO–YO 

intermittent endurance test level 1) ήταν οι εξαρτημένες μεταβλητές. Στη μελέτη 

χρησιμοποιήθηκε ένας τυχαίος πειραματικός σχεδιασμός επαναλαμβανόμενων μετρήσεων 

2 ομάδων. Οι ποδοσφαιριστές χωρίστηκαν τυχαία είτε σε ομάδα ελέγχου (CG, n = 14) είτε 

σε ομάδα παρέμβασης (INTG, n = 17). Η μελέτη διεξήχθη κατά τη διάρκεια της 

αγωνιστικής περιόδου για 8 εβδομάδες. Η CG πραγματοποίησε μόνο τη συμβατική 

προπόνηση ποδοσφαίρου και η INTG πραγματοποίησε επιπλέον PT και COD ασκήσεις 

που προστέθηκαν στην καθιερωμένη προπόνηση της ομάδας. Οι 2 πειραματικές ομάδες 

είχαν την ίδια διάρκεια στις προπονήσεις, έτσι οι ασκήσεις PT και COD προστέθηκαν σε 

ορισμένες ασκήσεις ειδικές για το ποδόσφαιρο με σκοπό να μην διαφέρει ο χρόνος 

προπόνησης των δυο ομάδων. Κατά τις πρώτες 2 εβδομάδες της μελέτης, οι 

συμμετέχοντες στην INTG εξοικειώθηκαν με τις πλειομετρικές και COD ασκήσεις που 

επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν στην προπόνηση. Επιπλέον, όλοι οι παίκτες εξοικειώθηκαν 

με τις δοκιμασίες αξιολόγησης για να ελαχιστοποιήσουν το σφάλμα της μαθησιακής 

επίδρασης. Κατά την πρώτη επίσκεψη μετά τις 2 εβδομάδες, μετρήθηκαν η μάζα του 

σώματος, το ύψος, το καθιστό ύψος και το ποσοστό σωματικού λίπους των 

ποδοσφαιριστών. Κατά τις επόμενες 2 επισκέψεις, οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν τα 

τεστ φυσικής κατάστασης τα οποία επαναλήφθηκαν μετά από 6 εβδομάδες προπόνησης. 

Τα τεστ διεξήχθησαν 48 ώρες μετά την τελευταία προπόνησης και με την ίδια ακολουθία. 

Στην αρχή κάθε δοκιμασίας, οι ποδοσφαιριστές πραγματοποίησαν συγκεκριμένη 

προθέρμανση 15 λεπτών. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος προπόνησης 6 εβδομάδων, 

όλοι οι συμμετέχοντες συμμετείχαν σε 6 αγώνες. Η κατανάλωση νερού γινόταν κατά 

βούληση για να εξασφαλιστεί η κατάλληλη ενυδάτωση κατά τη διάρκεια της προπόνησης 

και των τεστ. 

 

Πρωτόκολλο PT  

Όλοι οι συμμετέχοντες προπονήθηκαν για 6 συνεχόμενες εβδομάδες. Πριν από 

κάθε προπόνηση, πραγματοποιήθηκε ένα τυποποιημένο πρωτόκολλο προθέρμανσης. Κάθε 

ομάδα συμμετείχε σε 3 προπονήσεις και 1 αγώνα ποδοσφαίρου την εβδομάδα. Τα 

περιεχόμενα της προπόνησης περιλάμβαναν τεχνικοτακτικά στοιχεία και στοιχεία φυσικής 

κατάστασης. Η PT (15 – 20 λεπτά) πραγματοποιήθηκε δύο φορές την εβδομάδα και με 
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απόσταση 72 ωρών μεταξύ τους και οι ασκήσεις COD διεξήχθησαν μία φορά την 

εβδομάδα κατά τη διάρκεια της δεύτερης εβδομαδιαίας προπόνησης. Η συνολική διάρκεια 

των συνεδριών ήταν 90 λεπτά. Οι ασκήσεις PT και COD πραγματοποιήθηκαν αμέσως 

μετά την προθέρμανση για να είναι ξεκούραστοι οι συμμετέχοντες. Τα χαρακτηριστικά 

του PT παρουσιάζονται στην Εικόνα 2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας, οι 

συμμετέχοντες πραγματοποίησαν 5 επαναλήψεις που αυξήθηκαν κατά 1 κάθε εβδομάδα, 

οπότε στο τέλος της έκτης εβδομάδας, οι επαναλήψεις ήταν 10. Αυτή η προοδευτική 

αύξηση είναι σύμφωνη με προηγούμενες προτάσεις για PT σε παιδιά (Medicine, 2001). Το 

πρόγραμμα COD συνίστατο αποτελούνταν από 3 ασκήσεις με διάφορες αλλαγές στις 

κατευθύνσεις. Όλες οι προπονήσεις πραγματοποιήθηκαν σε συνθετικό γρασίδι ενός 

γηπέδου ποδοσφαίρου και εκτελέστηκαν σε μέγιστη ένταση. Περισσότερες λεπτομέρειες 

σχετικά με το πρόγραμμα COD φαίνονται στην Εικόνα 2. 



13 

             
 

 

 

 

Ε
ικόνα 2 - Σχεδιασμός της έρευνας και πρόγραμμα προπόνησης. Το C

O
D

 υποδεικνύει την αλλαγή κατεύθυνσης, Ex, 

άσκηση και R
ep, επαναλήψεις 
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Ανθρωπομετρικές μετρήσεις και Αξιολόγηση της Βιολογικής Ωρίμανσης 

Η σωματική μάζα μετρήθηκε με ακρίβεια 0,1 kg χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρονική 

ψηφιακή κλίμακα (Seca 220e, Seca, Αμβούργο, Γερμανία) με τους συμμετέχοντες να είναι 

με τα εσώρουχα τους και ξυπόλυτοι. Το όρθιο και καθιστό ύψος μετρήθηκε με ακρίβεια 

0,1 cm (Seca 220e, Seca, Αμβούργο, Γερμανία). Το ποσοστό σωματικού λίπους 

υπολογίστηκε με βάση το άθροισμα τεσσάρων δερματοπτυχών (δικέφαλου, τρικεφάλου, 

υποπλάτιου, υπερλαγόνιου) που μετρήθηκαν με το δερματοπτυχόμετρο Lafayette 

(Lafayette Instrument Co, Lafayette, IN) στη δεξιά πλευρά του σώματος (Slaughter et al., 

1988). Η εκτίμηση της πυκνότητας του σώματος υπολογίστηκε σύμφωνα με την εξίσωση 

των Durnin και Rahaman (1967) για άτομα κάτω των 16 ετών και το ποσοστό σωματικού 

λίπους υπολογίστηκε από την εξίσωση του Siri (1956). 

Η βιολογική ωρίμανση εκτιμήθηκε χρησιμοποιώντας την εξίσωση που προτάθηκε 

από τους Moore et al., (2015) με μέτρηση του καθιστού ύψους των παιδιών. Η κατάταξη 

έγινε σύμφωνα με την εκτιμώμενη χρονολογική ηλικία στην μέγιστη αύξηση του ύψους. 

Όταν η εμφάνιση της μέγιστης αύξησης του ύψους εκτιμήθηκε ότι θα εμφανιστεί α) σε 

ηλικία μικρότερη των 13 ετών τα παιδιά χαρακτηρίστηκαν ως παιδιά με πρόωση βιολογική 

ωρίμανση, β) σε ηλικία 13 με 15 ετών τα παιδιά χαρακτηρίστηκαν ως παιδιά με 

φυσιολογική βιολογική ωρίμανση και γ) και σε ηλικία μεγαλύτερη των 15 ετών τα παιδιά 

χαρακτηρίστηκαν ως παιδιά με καθυστερημένη βιολογική ωρίμανση (Sherar, Mirwald, 

Baxter-Jones, & Thomis, 2005). 

 

Δοκιμασία Ταχύτητας 

Για την αξιολόγηση της ταχύτητας και της επιτάχυνσης οι συμμετέχοντες 

πραγματοποίησαν σπριντ 30 m όπου υπήρχαν φωτοκύτταρα (Microgate, Bolzano, Ιταλία) 

στο ξεκίνημα, στα 10 m και στα 30 m. Η δοκιμασία σπριντ πραγματοποιήθηκε με τους 

συμμετέχοντες να φορούν παπούτσια ποδοσφαίρου στο συνθετικό χόρτο ενός γηπέδου 

ποδοσφαίρου. Οι συμμετέχοντες έκαναν σπριντ από μια όρθια στάση εκκίνησης με το 

δάκτυλο του μπροστινού ποδιού περίπου 0,3 m πίσω από την πρώτη πύλη. Τα 

φωτοκύτταρα τοποθετήθηκαν 0,6 m πάνω από το έδαφος (περίπου στο ισχίο) για να 

συλλάβουν την κίνηση του κορμού αντί για ένα ψεύτικο σήμα λόγω της κίνησης των 

άκρων (Meylan & Malatesta, 2009). Ο συντελεστής διακύμανσης ήταν 3,4%. 
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Δοκιμασία άλμα εις μήκος χωρίς φόρα (SLJ) 

Οι συμμετέχοντες προσάρμοσαν μια όρθια θέση εκκίνησης με τα πόδια τους 

ανοιχτά περίπου όσο το πλάτος των ώμων (πίσω από μια γραμμή που επισημαίνεται στο 

έδαφος) και τα χέρια τους ελεύθερα. Οι συμμετέχοντες με την βοήθεια των χεριών 

πήδησαν οριζόντια όσο πιο μακριά μπορούσαν (Ingle et al., 2006). Η οριζόντια απόσταση 

μεταξύ της γραμμής εκκίνησης και της πτέρνας του οπίσθιου ποδιού καταγράφηκε με μια 

ταινία μέτρησης. Ο συντελεστής διακύμανσης ήταν 2,3%. 

 

Δοκιμασία 5 συνεχόμενων αλμάτων με το ένα πόδι (5MB) 

Οι συμμετέχοντες, από μια όρθια στάση, προσπάθησαν να καλύψουν τη 

μεγαλύτερη δυνατή απόσταση με 5 εμπρόσθια άλματα και εναλλάσσοντας τις επαφές 

αριστερού και δεξιού ποδιού (Meylan & Malatesta, 2009). Αυτή η δοκιμασία θεωρείται 

ειδική δοκιμασία για το ποδόσφαιρο και έχει προταθεί για τη μέτρηση της δύναμης των 

μυών των κάτω άκρων και του συντονισμού αντί της δοκιμής κάθετου άλματος (VJ) 

(Diallo et al., 2001). Η μεγαλύτερη απόσταση που καλύφθηκε καταγράφηκε με ακρίβεια 1 

cm με μετροταινία. Ο συντελεστής διακύμανσης ήταν 3,1%. 

 

Δοκιμασία VJ 

Οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν 2 δοκιμασίες αλμάτων: (α) SJ: οι 

συμμετέχοντες, από μια στατική θέση ημικαθίσματος (γωνία 90° στα γόνατα), 

πραγματοποίησαν ένα μέγιστο κάθετο άλμα και β) CMJ: οι συμμετέχοντες από μια όρθια 

στάση, πραγματοποίησαν ταχεία προκαταρκτική κίνηση προς τα κάτω με κάμψη των 

γόνατων και του ισχύου τους ακολουθούμενη από μια εκρηκτική προς τα πάνω κίνηση 

εκτείνοντας τα γόνατα και το ισχύο τους. Όλες οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν με τα χέρια 

στη μέση. Το ύψος VJ μετρήθηκε με εξοπλισμό Myotest (Myotest, Sion, Ελβετία). Οι 

συντελεστές διακύμανσης ήταν 2,7% (SJ) και 3,6% (CMJ). 

 

Δοκιμασία COD 

Στο T-test, οι συμμετέχοντες ξεκίνησαν και με τα δύο πόδια πίσω από το σημείο 

εκκίνησης Α. Ο συμμετέχων έκανε σπριντ προς τα εμπρός 9,14 m στο σημείο Β και άγγιξε 

τη βάση ενός κώνου με το δεξί χέρι. Στη συνέχεια μετακινήθηκαν 4,57 m προς τα 

αριστερά με πλάγια βήματα και ακούμπησαν την βάση ενός κώνου (C) με το αριστερό 

τους χέρι. Οι συμμετέχοντες έπειτα μετακινήθηκαν στα δεξιά 9,14 m με πλάγια βήματα 

και άγγιξαν τη βάση ενός κώνου (Δ) με το δεξί τους χέρι. Στη συνέχεια μετακινήθηκαν 
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προς τα αριστερά με πλάγια βήματα σε απόσταση 4,57 m πίσω στο σημείο Β και άγγιξαν 

τη βάση του κώνου με το αριστερό τους χέρι. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες έτρεξαν 

προς τα πίσω, περνώντας τη γραμμή τερματισμού στο σημείο Α (Εικόνα 3). Στο σημείο Α, 

υπήρχε φωτοκύτταρο (Microgate, Bolzano, Ιταλία), το οποίο κατέγραφε τη διάρκεια της 

προσπάθειας (Semenick, 1990). 

 

 

 

Εικόνα 3 - Απεικόνιση του Τ-τεστ 

 

Στατιστική Ανάλυση 

Τα δεδομένα παρουσιάζονται ως μέση τιμή ± τυπική απόκλιση. Επιπλέον, για τις 

μεταβλητές φυσικής κατάστασης, αναφέρθηκαν τα διαστήματα εμπιστοσύνης (CI). Η 

κανονικότητα των δεδομένων επαληθεύτηκε με το 1-sample Kolmogorov–Smirnov test. 

Συνεπώς, μια μη-παραμετρική δοκιμή δεν ήταν απαραίτητη. Πραγματοποιήθηκε ανάλυση 

διακύμανσης ως προς δυο παράγοντες (trial × time) με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις. 

Όπου διαπιστώθηκε η ύπαρξη σημαντικής διαφοράς εφαρμόστηκε post hoc Bonferroni. Το 

επίπεδο της σημαντικότητας ορίστηκε στο P = 0,05. Όπως προαναφέρθηκε 

πραγματοποιήθηκε ανάλυση ισχύος για την εκτίμηση του μικρότερου αποδεκτού αριθμού 
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συμμετεχόντων. Το SPSS (έκδοση 18.0, SPSS Inc, Chicago, IL) χρησιμοποιήθηκε για όλες 

τις αναλύσεις. 

IV. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Οι δύο ομάδες δεν διέφεραν στη χρονολογική ηλικία, το ύψος, το σωματικό λίπος 

και το στάδιο ωριμότητας. Η προπόνηση ποδοσφαίρου δεν επηρέασε το ανθρωπομετρικό 

προφίλ των συμμετεχόντων (Πίνακας 1). 

 

Πίνακας 1 - Ανθρωπομετρικά Χαρακτηριστικά Συμμετεχόντων (ΜΤ ± τυπική απόκλιση) 

 CG (n = 14)  INTG (n = 17) 

 1η μέτρηση 2η μέτρηση  1η μέτρηση 2η μέτρηση 

Χρόνια, (έτη) 12,2 ± 0,6 12,4 ± 0,6  11,8 ± 0,8 12 ± 0,8 

Ύψος, (cm) 152 ± 9,3 154 ± 7,2  149 ± 8,6 150 ± 8,8 

Βάρος, (kg) 43,1 ± 6,4 43,8 ± 6,5  42,9 ± 6,9 41,5 ± 7,0 

Σωματικό 

Λίπος, % 
17,6 ± 2,4 17,5 ± 2,1  18,1 ± 3,5 18,1 ± 3,3 

Ωρίμανση 

(προεφηβικό 

στάδιο) 

Μέση Ωρίμανση Μέση Ωρίμανση  Μέση Ωρίμανση Μέση Ωρίμανση 

Συντομογραφίες: CG, control group; INTG, intervention group. Σημ: Τα δεδομένα 

παρουσιάζονται ως μέσος όρος. 

 

Στις μετρήσεις μετά την προπόνηση, και οι δύο ομάδες παρουσίασαν σημαντική 

μείωση των χρόνων σπριντ στα 10 m (INTG: 2%, CI: 2,20 – 2,30 και CG: 6,3%, CI: 2,01 – 

2,11, P = 0,03 και για τα δύο). Ωστόσο, οι χρόνοι σπριντ στα 30 m αυξήθηκαν και για τις 

δύο ομάδες (INTG: 3,6%, CI: 5,48 – 5,76 και CG: 0,6%, CI: 5,21 – 5,53, P = 0,079 και για 

τους δύο) (Εικόνα 4) 
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Εικόνα 4 - Μεταβολές στου χρόνους σπριντ στο χρόνο. *Σημαντική διαφορά P < 0,05 με 

τις βασικές τιμές. Το CG υποδεικνύει το γκρούπ ελέγχου και το INTG το γκρουπ 

πλειομετρικών και αλλαγής κατεύθυνσης. 

 

 

Η απόδοση του INTG βελτιώθηκε στο SJ (15,2%, P = 0,003, CI: 19,96 – 23,96) 

και στο SLJ (10%, P = 0,001, CI: 159,50 – 174,14). Στο CMJ και στο 5MB, οι μεταβολές 

ήταν 2,1% (CI: 20,16 – 23,30) και 0,3% (CI: 7,66 – 8,32), αντίστοιχα (P > 0,05). Η CG 

παρουσίασε βελτιώσεις στο SLJ (2,4%, P = 0,001, CI: 156,04 – 173,96), αλλά μειώσεις 

της απόδοσης στο SJ (3,2%, P = 0,003, CI: 17,08-20,32). Διαφορές μεταξύ των ομάδων 

παρατηρήθηκαν στο SJ και SLJ (P = 0,003 και P = 0,038, αντίστοιχα) (Εικόνα 5). 

 

 

INTG 

CG 
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Στο T-test, και οι δύο ομάδες αύξησαν την απόδοσή τους μετά την περίοδο των 6 

εβδομάδων (INTG: 3,1%, P = 0,002, CI: 11,67 – 12,33 και CG: 2,3%, P = 0,002, CI: 

11,03 – 11,65) (Εικόνα 6). Η απόδοση στο YO–YO intermittent endurance test level 1 

βελτιώθηκε κατά 6,2% για το INTG (P = 0,689, CI: 932,11 – 1557,31) και μειώθηκε κατά 

7,9% για CG (P = 0,689, CI: 848,98 – 1665,30) (Εικόνα 6). 

 

 

Εικόνα 5 - Μεταβολές στην απόδοση των αλμάτων. **Σημαντική διαφορά (P < 0,01) με 

τις τιμές αναφοράς. #Σημαντικές διαφορές μεταξύ των γκρούπ. ##Σημαντικές διαφορές (P 

< 0,01) μεταξύ των γκρούπ. 5MB = 5 επαναλαμβανόμενα άλματα, το CG το γκρουπ 

ελέγχου, το INTG, το γκρουπ πλειομετρικών και αλλαγής κατεύθυνσης, το LJ άλμα εις 

μήκος και το SJ άλμα από ηµικάθισµα.. 
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Εικόνα 6 - Μεταβολές στις επιδόσεις στο Τ-test και στο YOYOIET1. Το CG το γκρουπ 

ελέγχου, το INTG, το γκρουπ πλειομετρικών και αλλαγής κατεύθυνσης, και τα YO-

YOIET1, YO-YO intermittent endurance test level 1. 

 

 

 

 

 

 

INTG 

CG 
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V. ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

 

Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να εξετάσει τις επιδράσεις ενός συνδυαστικού 

προγράμματος ασκήσεων PT με COD σύντομης διάρκειας σε νεαρούς ποδοσφαιριστές 

U13 κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου. Μετά από 6 εβδομάδες παρέμβασης, το 

INTG βελτίωσε την απόδοση στο σπριντ των 10 m, στο T-test, στο SJ και στο SLJ. Το CG 

βελτίωσε την απόδοση στα 10 m sprint, στο T-test και στο SLJ. Όπως αναφέρθηκε 

προηγουμένως, οι μεταβολές μεταξύ των γκρουπ σημειώθηκαν στις μεταβλητές των SJ και 

LJ. Η έλλειψη σημαντικών αλλαγών στο κάθετο άλμα στο CG ενισχύει την επίδραση του 

παρεμβατικού προγράμματος. 

Η εκτίμηση του επιπέδου ωριμότητας μας βοήθησε να ομογενοποιήσουμε το 

δείγμα μας. 

Προηγούμενες μελέτες σε εφήβους ανέφεραν ότι η PT βελτιώνει την αλτική 

ικανότητα (Meylan & Malatesta, 2009). Στα μικρότερα παιδιά, παρόλο που το νευρομυϊκό 

τους σύστημα δεν έχει πλήρως ωριμάσει (Kotzamanidis, 2006), παρατηρήθηκαν 

παρόμοιες βελτιώσεις (Ingle et al., 2006; Michailidis et al., 2013). Σε αυτό το στάδιο της 

ηλικίας, πριν την εφηβεία, η βελτίωση της μυϊκής δύναμης εξαρτάται από νευρικούς 

παράγοντες και όχι τόσο από την ανάπτυξη της μυϊκής μάζας (Thomas et al., 2009). Αυτοί 

είναι οι παράγοντες που η PT επηρεάζει (Thomas et al., 2009). Στην παρούσα μελέτη, το 

πρόγραμμα προπόνησης βελτίωσε την απόδοση σε όλους τους τύπους αλμάτων. Το SSC 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα 3 είδη άλματος (CMJ, LJ και 5MB), ανεξάρτητα από 

το αν η σύγκεντρη σύσπαση είναι περισσότερο σημαντική για το SJ ή όχι (Diallo et al., 

2001). Όσον αφορά τη βελτίωση στο SLJ, η PT επηρεάζει περισσότερο τον σύντομο 

κύκλο διάτασης βράχυνσης (< 250 ms) (Michailidis et al., 2013). Η αύξηση της απόδοσης 

του SJ μπορεί να σχετίζεται με τις νευρομυϊκές προσαρμογές (φαινόμενο μυοτατικού 

αντανακλαστικού, η ικανότητα αποθήκευσης ελαστικής ενέργειας στον SSC του μυός) 

(Smits-Engelsman, Westenberg, & Duysens, 2003). 

Η απόδοση στο 5MB παρέμεινε ανεπηρέαστη από το συνδυασμένο πρόγραμμα. 

Αυτή η έλλειψη προσαρμογής μπορεί να σχετίζεται με τη φύση των επιλεγμένων 

ασκήσεων και τον περιορισμένο συντονισμό των νεαρών ποδοσφαιριστών. 

Η απόδοση στο σπριντ χαρακτηρίζεται από 3 φάσεις: (1) αρχική επιτάχυνση (0 – 

10 m), (2) δευτερεύουσα επιτάχυνση (10 – 30 m) και (3) μέγιστη ταχύτητα (μετά από 30 

m). Το φύλο και το επίπεδο επιδόσεων μπορεί να επηρεάσει τη διάρκεια της δεύτερης και 

της τρίτης φάσης (Baker, 1996). Είναι γνωστό ότι η επιτάχυνση είναι πολύ σημαντική για 
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τις επιδόσεις στο ποδόσφαιρο (Reilly et al., 2000). Στην παρούσα μελέτη παρατηρήθηκε 

βελτίωση της απόδοσης στην αρχική φάση (2%), αλλά παρατηρήθηκε μείωση της 

απόδοσης στη φάση μέγιστης ταχύτητας. Τα αποτελέσματα προηγούμενων μελετών δεν 

είναι σαφή. Μερικές μελέτες ανέφεραν βελτίωση σε όλες τις φάσεις (Michailidis et al., 

2013) ενώ άλλοι παρατήρησαν μείωση της απόδοσης στην αρχική φάση και στη φάση 

μέγιστης ταχύτητας (Ingle et al., 2006; Meylan & Malatesta, 2009). Ακόμη μερικές 

μελέτες δεν παρατήρησαν μεταβολές στην απόδοση στο σπριντ (Manolopoulos, 

Papadopoulos, Salonikidis, Katartzi, & Poluha, 2004). Οι διαφορές στο επίπεδο απόδοσης 

των συμμετεχόντων, στο είδος των πλειομετρικών ασκήσεων που χρησιμοποιήθηκαν σε 

κάθε μελέτη και οι διαφορές στο πρόγραμμα προπόνησης, μπορούν να δικαιολογήσουν 

αυτή την ασυμφωνία των αποτελεσμάτων. Επιπλέον, στη μελέτη μας, διαπιστώθηκε ότι η 

απόδοση του CG βελτιώθηκε στην αρχική φάση της επιτάχυνσης σε υψηλότερο ποσοστό 

από το INTG. Αυτό υποδηλώνει ότι η προπόνηση ποδοσφαίρου από μόνη της μπορεί να 

συμβάλει στην βελτίωση της ικανότητας επιτάχυνσης, επειδή οι ποδοσφαιριστές εκτελούν 

πολλά σύντομα σπριντ κατά τη διάρκεια των προπονήσεων και των αγώνων ποδοσφαίρου. 

Τα αποτελέσματά μας υποστηρίζουν ότι η σύντομη PT μπορεί να βελτιώσει την 

απόδοση του άλματος. Ωστόσο στην παρούσα μελέτη το συνδυαστικό πρόγραμμα δεν 

επέδρασε στην ικανότητα COD στους νέους ποδοσφαιριστές. Οι επιδράσεις ενός 

προγράμματος προπόνησης σχετίζονται με την αρχή της δόσης-αποτελέσµατος (Markovic 

& Mikulic, 2010). Στη μελέτη μας, οι ασκήσεις COD έγιναν μόνο σε 1 προπόνηση ανά 

εβδομάδα και με σταθερό όγκο σε όλη την περίοδο εκπαίδευσης. Ίσως ένα πρωτόκολλο με 

υψηλότερη συχνότητα και μεγαλύτερο όγκο ασκήσεων COD θα μπορούσε να είναι πιο 

αποτελεσματικό (Zamparo et al., 2014). 

Αν και η απόδοση του INTG στο YO-YO intermittent endurance test level 1 

βελτιώθηκε, δεν εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές αλλαγές. Προηγούμενες μελέτες 

που χρησιμοποίησαν μόνο PT ανέφεραν ότι αυτού του είδους η προπόνηση μπορεί να 

βελτιώσει τις τρέχουσες επιδόσεις και τη δρομική οικονομία κατά 2% έως 7% (Spurrs, 

Murphy, & Watsford, 2003). Οι ποδοσφαιριστές που βελτιώνουν τη δρομική οικονομία 

τους μειώνουν το ενεργειακό κόστος του τρεξίματος (Spurrs et al., 2003). 

Τα μικρά αποτελέσματα μπορούν να εξηγηθούν από τη διάρκεια του 

προγράμματος προπόνησης. Σε αυτή τη μελέτη, χρησιμοποιήθηκε ένα πρωτόκολλο 

σύντομης διάρκειας. Ο χρόνος που χρειάζεται για τη βελτίωση της απόδοσης είναι 

κρίσιμος για τις ομάδες ποδοσφαίρου, . οι προπονητές επιδιώκουν σε σύντομο χρονικό 

διάστημα (6 – 8 εβδομάδες) κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας να φτάσουν σε ένα 
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υψηλό επίπεδο απόδοσης τους ποδοσφαιριστές τους και να διατηρήσουν αυτή την 

απόδοση για μια περίοδο 10 μηνών. Είναι χρήσιμο για αυτούς να εξοικονομήσουν χρόνο 

σε ασκήσεις φυσικής κατάστασης για να τον χρησιμοποιήσουν για τεχνικούς και 

τακτικούς σκοπούς. Σύμφωνα με αυτό, το πρόγραμμα που επιλέχθηκε ήταν πολύ σύντομο 

(6 εβδομάδες). 

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι το CG παρουσίασε βελτιώσεις σε ορισμένους 

δείκτες. Η ωρίμανση μπορεί να συμβάλει σε αυτές τις αυξήσεις των επιδόσεων στην 

ικανότητα ταχύτητας και άλματος (Santos & Janeira, 2011). Η ηλικία και τα 

σωματομετρικά χαρακτηριστικά μπορούν να επηρεάσουν τη δύναμη και την ισχύ στην 

παιδική ηλικία (Beunen & Thomis, 2000). Παρόμοιες παρατηρήσεις έχουν αναφερθεί σε 

προηγούμενες μελέτες (Michailidis et al., 2013). 

Στο μέλλον μελέτες με περισσότερες ομάδες προπόνησης όπως για παράδειγμα μία 

που θα εκτελεί μόνο PT και η άλλη μόνο ασκήσεις COD θα βοηθήσει να παρατηρήσουμε 

ποιο είδος άσκησης είναι πιο αποτελεσματικό. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

 

Αυτή η μελέτη δείχνει ότι οι παίκτες ποδοσφαίρου ηλικίας 12 ετών μπορούν να 

επωφεληθούν κυρίως από ένα πρόγραμμα προπόνησης πλειομετρικών ασκήσεων και 

ασκήσεων COD. Τα προαναφερθέντα θετικά αποτελέσματα ήταν τα αποτελέσματα ενός 

προγράμματος προπόνησης σύντομης διάρκειας, χαμηλού όγκου (COD ασκήσεις). Οι 

προπονητές φυσικής κατάστασης μπορούν να χρησιμοποιήσουν το παραπάνω μοντέλο και 

τροποποιώντας το να το εφαρμόσουν στις ομάδες τους έτσι ώστε να βελτιώσουν την 

απόδοση των παικτών τους σε ταχυδυναμικούς δείκτες. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η μελέτη αυτή υποστηρίζει ότι ένα συνδυασμένο πρόγραμμα ασκήσεων PT και 

COD σύντομης διάρκειας μπορεί να βελτιώσει την απόδοση στο άλμα, την ταχύτητα και 

την αντοχή σε νέους ποδοσφαιριστές. Οι μικρές αυξήσεις μπορούν να εξηγηθούν 

λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο των συμμετεχόντων, τη διάρκεια του προγράμματος και 

τον μικρό όγκο των ασκήσεων COD που χρησιμοποιήθηκαν.  
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