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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τα αναερόβια διαλειμματικά σετ χρησιμοποιούνται συχνά στα προπονητικά προγράμματα 

κολυμβητών που αγωνίζονται σε μικρές αποστάσεις. Ωστόσο, ελλιπή είναι τα δεδομένα σχε-

τικά με τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα σετ σχετίζονται με τα αγωνίσματα. Ο σκοπός της 

παρούσας μελέτης ήταν να εξετάσει αν υπάρχουν διαφορές στην ταχύτητα, στο γαλακτικό 

του αίματος, στη συχνότητα χεριάς (SR), και στον δείκτη χεριάς (SI) ανάμεσα σε ένα αναερό-

βιο σετ 4 × 50 m με μέγιστη ένταση, με αναλογία άσκησης προς διάλειμμα 1:4, και στο αγώ-

νισμα των 100 m ελεύθερο. Είκοσι επτά κολυμβητές υψηλού επιπέδου (11 αγόρια, 16 κορί-

τσια), ηλικίας 16,1 ± 1,1 χρονών, ολοκλήρωσαν τις δυο δοκιμασίες σε δυο διαφορετικές μέ-

ρες, με τυχαία σειρά. Σε κάθε δοκιμασία, το γαλακτικό στο αίμα μετρήθηκε πριν και επανει-

λημμένα μετά την άσκηση μέσω ενός φορητού αναλυτή του γαλακτικού. Η επίδοση και το SR 

καταγράφτηκαν για κάθε 50 m σε κάθε σετ, και η ταχύτητα και το SI υπολογίστηκαν στην 

συνέχεια. Έγινε ανάλυση διακύμανσης τριών παραγόντων (χρόνος x δοκιμασία x φύλο) και 

χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson. Το επίπεδο σημαντικότητας ορί-

στηκε στο α = 0,05. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η μέση ταχύτητα ήταν υψηλότερη στα 4 × 

50 m σε σύγκριση με τα 100 m (1,62 ± 0,10 και 1,56 ± 0,10 m/s αντίστοιχα, p < 0,001) και 

σχετιζόταν μεταξύ των δοκιμασίων (r = 0,930, p < 0,001). Το γαλακτικό στο αίμα μετά τα 4 × 

50 m ήταν υψηλότερο σε σύγκριση με τα 100 m (14,8 ± 3,1 και 10,9 ± 3,3 mmol/L αντίστοιχα, 

p < 0,001) και σχετιζόταν μεταξύ των δοκιμασίων (r = 0,640, p < 0,001). Η μέση συχνότητα 

χεριάς ήταν υψηλότερη στα 4 × 50 m σε σύγκριση με τα 100 m (47,0 ± 3,6 και 44,5 ± 3,2 

cycles/min αντίστοιχα, p < 0.001) και σχετιζόταν μεταξύ των δοκιμασίων (r = 0,836, p < 0,001). 

Η μέση τιμή του SI δεν διέφερε, αλλά σχετιζόταν μεταξύ των δοκιμασιών (r = 0,937, p < 0,001). 

Τα αγόρια είχαν υψηλότερο SR (p = 0,020) και SI (p = 0,003) και ήταν πιο γρήγοροι (p < 0,001) 

από τα κορίτσια, αλλά δεν διέφεραν από τα κορίτσια σχετικά με το γαλακτικό (p = 0,337). 

Συμπερασματικά, με βάση τις προαναφερθείσες διαφορές και συσχετίσεις, το προπονητικό 
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σετ 4 × 50 m θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να βελτιώσει τις παραμέτρους που έχουν 

επίδραση στην απόδοση του αγωνίσματος των 100 m. 

 

Λέξεις κλειδιά: αναερόβια άσκηση, γαλακτικό, δείκτης χεριάς, κολύμβηση, μήκος χεριάς, συ-

χνότητα χεριάς, ταχύτητα  
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ABSTRACT 

Anaerobic interval sets are commonly used in the training program of swimmers competing 

in short-distance events. However, data regarding the way these sets compare to the compet-

itive events are lacking. The aim of this study was to examine if there are differences in speed, 

blood lactate, stroke rate (SR), and stroke index (SI) between an anaerobic set of 4 × 50 m 

maximal swimming with work to rest ratio of approximately 1:4 and the 100-m event in free-

style stroke. Twenty-seven competitive swimmers (11 males, 16 females), aged 16.1 ± 1.1 

years, completed the two tests on different days, in a random counterbalanced order. In each 

test, blood lactate was measured before and repeatedly after exercise through a portable lac-

tate analyzer. Time and SR were recorded for each 50 m of the tests, and speed and SI were 

subsequently calculated. Three-way analysis of variance (time × test × gender) and Pearson’s 

correlation analysis were used. The level of statistical significance was set at α = 0.05. The 

results showed that the average speed was higher at 4 × 50 m compared to 100 m (1.62 ± 0.10 

and 1.56 ± 0.10 m/s, respectively, p < 0.001) and was correlated between tests (r = 0.930, p < 

0.001). Blood lactate after 4 × 50 m was higher compared to 100 m (14.8 ± 3.1 and 10.9 ± 3.3 

mmol/L, respectively, p < 0.001) and was correlated between tests (r = 0.640, p < 0.001). Av-

erage SR was higher in 4 × 50 m compared to 100 m (47.0 ± 3.6 and 44.5 ± 3.2 cycles/min, 

respectively, p < 0.001) and was correlated between tests (r = 0.836, p < 0.001). Average SI did 

not differ but was correlated between tests (r = 0.937, p < 0.001). Males had higher SR (p = 

0.020) and SI (p = 0.003), and were faster than females (p < 0.001) but did not differ from 

females regarding lactate (p = 0.337). In conclusion, based on the aforementioned differences 

and correlations, the 4 × 50 m training set could be used to improve the parameters that have 

impact on performance in the 100-m event. 

 

Key words: anaerobic exercise, lactate, speed, stroke index, stroke length, stroke rate, swim-

ming 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η κολύμβηση ως οργανωμένο άθλημα έχει καθιερωθεί στα νεότερα χρόνια, ενώ ως δραστη-

ριότητα ψυχαγωγίας και διασκέδασης εντάσσεται στις πρώτες δραστηριότητες που δοκίμασε 

ο άνθρωπος. Βέβαια υπήρχαν και βασικές ανάγκες που οδήγησαν τον άνθρωπο να ασχοληθεί 

με το νερό, όπως η εύρεση τροφής και αργότερα το εμπόριο (Γιάτσης και συν., 1993). 

Η κολύμβηση προσφέρει στο άνθρωπο, τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά οφέλη. Είναι μια 

μορφή άσκησης που μπορεί να περιλάβει την πλειονότητα κάθε ηλικιακής ομάδας, αλλά και 

ειδικές πληθυσμιακές ομάδες (Sharkey et al., 2016). Η πυκνότητα του νερού είναι 800 φορές 

υψηλότερη από του αέρα (Guignard et al., 2019), κάτι που κάνει την μετακίνηση του σώματος 

δυσκολότερη μέσα στο υδάτινο περιβάλλον.  

Η κολύμβηση εντάχθηκε στο ολυμπιακό πρόγραμμα στην Ολυμπιάδα του 1896 στην Αθήνα. 

Το άθλημα της κολύμβησης, όπως τα περισσότερα αθλήματα, έχουν αναπτυχθεί αρκετά τα 

τελευταία χρόνια. Έτσι, ο πρωταθλητισμός και η αγωνιστική κολύμβηση ανήλθαν σε υψηλό-

τερο επίπεδο. Γι’ αυτό γίνεται αναγκαίο η επιστημονική έρευνα να διερευνήσει τρόπους και 

μεθόδους για την βελτιστοποίηση της απόδοσης των αθλητών. Οι διακρίσεις των κολυμβη-

τών κρίνονται στις λεπτομέρειες και πολλές φορές αυτό γίνεται αντιληπτό μόνο με μετρήσεις 

ειδικών οργάνων και εξειδικευμένες γνώσεις. Για αυτόν τον λόγο είναι απαραίτητη η επιστη-

μονική κατάρτιση (Γιάτσης και συν., 1993, Costill et al., 2007). 

Τα φυσικά φορτία των αθλητών σε όλους σχεδόν τους αθλητικούς κλάδους, συμπεριλαμβα-

νομένης της κολύμβησης, απαιτούν τρεις κύριες, επικαλυπτόμενες, διαδικασίες παραγωγής 

ενέργειας. Η πρώτη, αναερόβια - αγαλακτική πορεία της παροχής ενέργειας, χαρακτηρίζεται 

από αποσύνθεση φωσφοκρεατίνης (PCr) στα μυϊκά κύτταρα, η οποία κατά τη διάρκεια σύ-

ντομων, εντατικών (εκρηκτικών) προσπαθειών ανασυνθέτει την τριφωσφορική αδενοσίνη 

(ATP), το «ενεργειακό νόμισμα του οργανισμού». Αυτή η διαδικασία αναφέρεται επίσης ως 



8 
 

το σύστημα ATP-PCr. Η δεύτερη διαδικασία, αναερόβια -γαλακτική, περιλαμβάνει τον κατα-

βολισμό των υδατανθράκων, κυρίως μυϊκού γλυκογόνου. Κατά τη διάρκεια ενός συνεχόμε-

νου σπριντ, το μυϊκό γλυκογόνο αποσυντίθεται σε πυροσταφυλικό οξύ και στη συνέχεια σε 

γαλακτικό. Η τρίτη διαδικασία, αερόβια διαδικασία, περιλαμβάνει την αερόβια διάσπαση 

των υδατανθράκων, ελεύθερων λιπαρών οξέων και αμινοξέων. Αυτές οι βιοχημικές διεργα-

σίες επιτρέπουν τους σκελετικούς μύες να αναπτύξουν μεγάλη δύναμη γρήγορα και σωστά 

από την αρχή της σωματικής προσπάθειας (Maglischo, 2003, Costill et al., 2007, Μούγιος, 

2008, Strzała et al., 2009, Fox, 2013). 

Η προπονητική διαδικασία είναι ένας παράγοντας που έχει ισχυρή επίδραση στην απόδοση 

των αθλητών. Η προπόνηση αναγκάζει τον οργανισμό να προσαρμοστεί με μεταβολικές, φυ-

σιολογικές και ψυχολογικές αλλαγές στα προπονητικά ερεθίσματα που δέχεται ο αθλητής 

(Maglischo, 2003). Αξιοσημείωτο είναι να διερευνηθεί η προπονητική διαδικασία και ο έλεγ-

χος της.  

Τα αγωνίσματα στην κολύμβηση διαχωρίζονται σε ταχύτητας και αντοχής. Τα αγωνίσματα 

ταχύτητας είναι των 50, 100 και 200 m. Σε αυτή την κατηγορία η υψηλή μυϊκή ισχύς και η 

αναερόβια αντοχή είναι απαραίτητες (Maglischo, 2003, Costill et al., 2007). 

Οι κολυμβητές ξεκινούν επίπονες προπονήσεις σε σχετικά μικρή ηλικία. Είναι σημαντικό να 

εκτιμάται ποιες παράμετροι μπορούν να είναι οι καλύτεροι παράγοντες πρόβλεψης της από-

δοσης στην κολύμβηση (Lätt et al., 2010). Η κολύμβηση είναι ένα τεχνικό άθλημα, ως εκ τού-

του η τεχνική είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της προπόνησης. Η κατανόηση της συμπερι-

φοράς των μηχανισμών χεριάς και η σχέση τους με την ταχύτητα είναι ένα από τα πιο ενδια-

φέροντα σημεία για τη βιομηχανική έρευνα στην κολύμβηση.  

Ο έλεγχος των τεχνικών στοιχείων σε σχέση με την απόδοση μπορεί να δοθεί από δείκτες. 

Ένας από αυτούς είναι ο δείκτης χεριάς (Stroke Index, SI), που δείχνει την τεχνική αποτελε-

σματικότητα. Αυτός ο δείκτης επιτρέπει την εξέταση συγκεκριμένων παραμέτρων για την 
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πρόβλεψη της επιτυχίας και τον προγραμματισμό της προπονητικής διαδικασίας. Οι παρά-

μετροι που μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση και ανήκουν στο τεχνικό κομμάτι της κο-

λύμβησης είναι το μήκος χεριάς (Stroke Length, SL) και η συχνότητα χεριάς (Stroke Rate, SR) 

(Maglischo, 2003, Strzała et al., 2009, Lätt et al., 2010).  

Επιπλέον, περιοδική παρακολούθηση αερόβιων και αναερόβιων συνιστωσών των αθλητών 

δίνει μια ευκαιρία να ελέγχεται και να προσαρμόζεται κατάλληλα η προπόνηση. Αυτό επι-

τρέπει στους αθλητές, με την κατάλληλη προσαρμογή της προπόνησης, να φτάσουν στην κο-

ρυφαία τους απόδοση (Pyne et al., 2001). Η κατάλληλη τεχνική και η αναερόβια ικανότητα 

έχουν ισχυρή επίδραση στους παράγοντες που σχετίζονται με τις επιδόσεις σε νεαρούς κο-

λυμβητές σε αγωνίσματα ταχύτητας. Η αναερόβια απόδοση επίσης εξαρτάται από έναν α-

ριθμό παραγόντων που περιλαμβάνουν: το φύλο, τη σωματική μάζα, τον τύπο και το μέγεθος 

των μυϊκών ινών, την αρχιτεκτονική και τη δύναμη των μυών, τη διαθεσιμότητα υποστρώμα-

τος, την αποδοτικότητα των μεταβολικών οδών, τη συσσώρευση μεταβολικών προϊόντων, τη 

συμβολή του αερόβιου ενεργειακού συστήματος, την κληρονομικότητα και την προπόνηση 

(Maglischo, 2003, Reaburn et al., 2009, Δεληγιάννης, 2016, Naczk et al., 2017). 

Ένας άλλος δείκτης της απόδοσης είναι η συγκέντρωση του γαλακτικού. Η μέτρησή του είναι 

πιο προσιτή στο αίμα από ό,τι στον ασκούμενο μυ, καθώς για τη δεύτερη χρειάζεται μυϊκή 

βιοψία. Το γαλακτικό είναι ένας δείκτης έντασης της άσκησης (Maglischo, 2003, Μούγιος, 

2008, Baechle et al., 2009, Denadai et al., 2010, Fox, 2013). 

Συνεπώς, η απόδοση στην κολύμβηση δεν εξαρτάται μόνο από την μυϊκή δύναμη, αλλά και 

από την τεχνική. Αναγκαίος για την σωστή προπονητική διαδικασία είναι ο συστηματικός έ-

λεγχος των παραμέτρων της τεχνικής αλλά και των βιοχημικών παραμέτρων με μετρήσεις και 

δοκιμασίες που θα υποβληθούν οι κολυμβητές.  
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Ενεργειακές πήγες σε αναερόβιες προσπάθειες 

Οι πηγές απ’ όπου ο οργανισμός θα αντλήσει ενέργεια εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά 

της άσκησης, του αθλητή και των περιβαλλοντικών συνθήκων. Σε αγωνίσματα ταχύτητας, ό-

πως είναι τα 50 και 100 μέτρα ελεύθερο στην κολύμβηση, κύριες πήγες ανασύνθεσης του 

ATP είναι το σύστημα ATP-CPr και το σύστημα του γαλακτικού (για διάρκεια άσκησης από 7 

s – 1 min) (Maglischo, 2003, Μούγιος, 2008). Όσο πιο υψηλές είναι οι ταχύτητες του αγωνί-

σματος και πιο έντονη η προσπάθεια, τόσο περισσότερο στρατολογείται η αναερόβια ενερ-

γειακή οδός, με την συμπαραγωγή γαλακτικού. Αυτό συμβαίνει επειδή τα συστήματα αυτά 

μπορούν να δώσουν πιο γρήγορα ενέργεια στον οργανισμό για να συνεχίσει την μέγιστη προ-

σπάθεια (Fernandes et al., 2007, Μούγιος, 2008). Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι ο αερόβιος 

μεταβολισμός δεν συνεισφέρει (Fox, 2013, Mougios, 2019). Στο αγώνισμα των 100 μ. η συμ-

βολή του αερόβιου μεταβολισμού κυμαίνεται από 3 μέχρι 25% (Reaburn et al., 2009) ή είναι 

38% (Μούγιος, 2008), ενώ σχεδόν το ήμισυ της ισχύος που παράγεται στα τελευταία δευτε-

ρόλεπτα μιας μέγιστης προσπάθειας ενός λεπτού ανακύπτει από αερόβια πηγή ενέργειας 

(Strzała et al., 2009). 

Γαλακτικό και αναερόβιες προσπάθειες στην κολύμβηση 

Το γαλακτικό είναι τελικό προϊόν της αναερόβιας διάσπασης των υδατανθράκων και αποτε-

λεί έναν αξιόπιστο βιοχημικό δείκτη του ασκησιακού μεταβολισμού. Παρουσιάζει θεαματι-

κές μεταβολές στη συγκέντρωσή του με την άσκηση. Μπορεί να μετρηθεί στο αίμα και στους 

μύες και παρουσιάζει ανάλογη διακύμανση της συσσώρευσής του. Έτσι, είναι ένας ευαίσθη-

τος και αξιόπιστος δείκτης της επίδρασης της άσκησης στον μεταβολισμό (Μούγιος, 2008, 

Baechle et al., 2009, Κλεισούρας, 2011). Κατά την αύξηση του ρυθμού παραγωγής του γαλα-

κτικού αυξάνεται και η συγκέντρωση πρωτονίων (Η+). Το γαλακτικό δεν θεωρείται καματο-

γόνος ουσία. Αντιθέτως μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ενεργειακό υπόστρωμα από τις μυϊκές 
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ίνες. Σε μύες που είχαν έντονη συσταλτική λειτουργία το κυτταρολυματικό pH πέφτει από 7 

- 7,1 σε ηρεμία μέχρι ακόμη και στο 6,3 (Μούγιος, 2008). Η απομάκρυνση του γαλακτικού 

μπορεί να γίνει είτε με παθητική διάχυση είτε ενεργητικά. Όταν η συγκέντρωση στο αίμα ή 

σε έναν ιστό είναι υψηλότερη από ό,τι σε άλλους ιστούς, τότε το γαλακτικό απορροφάται 

από τους υπόλοιπους ιστούς για να γίνει η “ανακύκλωση” του, με τη διαδικασία της παθητι-

κής διάχυσης. Η δεύτερη περίπτωση είναι αναγκαία όταν το pH των μυών πέσει κάτω από 7. 

Όταν συμβαίνει αυτό, η διαδικασία της παθητικής διάχυσης δεν ευνοείται και ο ρυθμός συσ-

σώρευσης γαλακτικού αυξάνεται. Οι επιστήμονες έχουν ανακαλύψει ένα σύστημα μεταφο-

ράς που επιτρέπει την έξοδο του γαλακτικού από τους μύες. Πρόκειται για ένα σύστημα πρω-

τεϊνών στους μύες, κάποιοι από τους οποίους έχουν αναγνωρισθεί ως μονοκαρβοξυλικοί με-

ταφορείς 1 έως 7 (MCT1, MCT2 κλπ). Τέλος, οι μεταφορείς του γαλακτικού μπορούν να αυ-

ξηθούν με την προπόνηση (Μούγιος, 2008, Greenwood et al., 2008, Baechle et al., 2009, Mag-

lischo, 2003). 

Ο αναερόβιος γαλακτικός μεταβολισμός επιτρέπει στον οργανισμό να υποστηρίζει προσπά-

θειες υψηλής έντασης που δεν μπορούν να υποστηριχτούν από τον αερόβιο μεταβολισμό. 

Έρευνες έχουν συσχετίσει την υψηλή αναερόβια γαλακτική ικανότητα με τη μέγιστη συγκέ-

ντρωση γαλακτικού. Στην ηρεμία, η συγκέντρωση γαλακτικού στο αίμα και στους μύες είναι 

χαμηλή. Το συνηθισμένο εύρος της συγκέντρωσής του στο αίμα, είναι μεταξύ 0,5 και 2,2 

mmol/L, ενώ μετά από μέγιστη άσκηση που διαρκεί τουλάχιστον μισό λεπτό μπορεί να ξεπε-

ράσει τα 20 mmol/L. Η απόκριση του γαλακτικού του αίματος εξαρτάται από τις παραμέ-

τρους της άσκησης, την κληρονομικότητα, τη διατροφή, την προπονητική κατάσταση, την η-

λικία, το φύλο και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Για την βελτίωση της απόδοσης σε έναν 

αγώνα απαραίτητα είναι ο έλεγχος, η καθυστέρηση και η ανοχή του κολυμβητή στην οξέωση 

(Costill et al., 2007, Μούγιος, 2008, Baechle et al., 2009, Κλεισούρας, 2011, Mougios, 2019). 

Οι βιοχημικοί παράγοντες μπορούν να εξηγήσουν μεγάλο ποσοστό της μεταβλητότητας της 

επίδοσης στα 100 μ. ελεύθερο (90,3%) (Lätt et al., 2010), καθώς η προοδευτική οξέωση θα 
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προκαλέσει μείωση της μυϊκής δύναμης, της ταχύτητας και μείωση του ρυθμού του αναερό-

βιου μεταβολισμού. Η δραστηριότητα της ATPάσης έχει αναφερθεί ότι μπορεί να μειωθεί 

κατά 25% όταν το pH των μυών μειώνεται από 7,1 σε 6,5 κατά τη διάρκεια της άσκησης. 

Αποτέλεσμα της οξέωσης είναι η διέγερση υποδοχέων πόνου, κάνοντας τους αθλητές να νιώ-

θουν ένα έντονο κάψιμο (Westerblad et al., 2002, Maglischo, 2003, Baechle et al., 2009, Fox, 

2013) και να μην μπορούν να διατηρήσουν την ταχύτητά τους (Neric et al., 2009). Επίσης, 

έχει αναφερθεί ότι αιτία κόπωσης δεν είναι μόνο η οξέωση, αλλά και η διάσπαση της φω-

σφοκρεατίνης (CPr) σε κρεατίνη και ανόργανο φωσφορικό (Pi) κατά τη διάρκεια υψηλής έ-

ντασης μυϊκής δραστηριότητας. Η συγκέντρωση του Pi φαίνεται να κυριαρχεί στη μυϊκή κό-

πωση σε αυτές τις εντάσεις (Westerblad et al., 2002). Μυϊκή κόπωση ορίζεται ως η αδυναμία 

διατήρησης μιας δεδομένης μυϊκής τάσης κατά την παράταση της μυϊκής συστολής ή η αδυ-

ναμία παραγωγής της τάσης αυτής κατά τη ρυθμική συστολή του μυός (Fox, 2013). 

Εμβιομηχανικοί παράγοντες σε αναερόβια αγωνίσματα της κολύμβησης 

Ο κολυμβητής έχει να υπερνικήσει πολύ μεγαλύτερες αντιστάσεις από τα αθλήματα που λαμ-

βάνουν χώρα σε περιβάλλον αέρα. Η τεχνική είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την 

επίτευξη υψηλών επιδόσεων κυρίως στα 50 και 100 μ. ελεύθερο. Επίσης, τα ανθρωπομετρικά 

χαρακτηριστικά είναι ένα στοιχείο που μπορεί να εξηγήσει το 45,8% της επίδοσης (Lätt et. al, 

2010). Αθλητές οι οποίοι είναι ψηλότεροι από τον μέσο όρο μπορούν να επιτύχουν καλύτε-

ρες επιδόσεις και υψηλότερη κινητική ενέργεια (Strzała et al.,2009, Lätt et. al, 2010). 

Οι τεχνικές παράμετροι που αξιολογούνται είναι το SR, το SL και το SI. Το SR είναι ο αριθμός 

των κύκλων χεριάς ανά λεπτό. Ως κύκλος χεριάς ορίζεται το χρονικό διάστημα μεταξύ της 

εισαγωγής του ενός χεριού και της επόμενης εισόδου του ίδιου χεριού. Το SL είναι η από-

σταση που καλύπτεται από ένα σώμα κολυμβητή σε έναν κύκλο χεριάς. Το SI είναι το γινό-

μενο της μέσης ταχύτητας (V) του κολυμβητή επί το SL. Το SI δείχνει την τεχνική αποτελεσμα-

τικότητα. Αυτός ο δείκτης επιτρέπει την εξέταση συγκεκριμένων παραμέτρων για την πρό-

βλεψη της επιτυχίας και τον προγραμματισμό της προπονητικής διαδικασίας. Το SI μπορεί 
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να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης του αγωνιστικού επιπέδου, καθώς διεθνούς επιπέδου κολυμ-

βητές έχουν σημαντικά υψηλότερες τιμές του SI από κολυμβητές εθνικού επιπέδου (Simchez 

et al.,2002, Maglischo, 2003, Fernandes, 2007, Strzała et al., 2009, Barbosa et al., 2010, Lätt 

et. al, 2010, Seifert, 2010, Morais et al., 2013). 

Η τεχνική είναι ένας παράγοντας που μπορεί να αποτελέσει βασικό στόχο της προπόνησης 

και προγνωστικό παράγοντα για την απόδοσης κυρίως στα 100 μ. Οι κολυμβητές υψηλού 

επιπέδου υιοθετούν διαφορετικούς συνδυασμούς των παραμέτρων της τεχνικής στη χεριά 

από τους υπόλοιπους κολυμβητές. Έρευνες έδειξαν ότι οι εμβιομηχανικοί παράγοντες μπο-

ρούν να εξηγήσουν από 82,4 ως 92,6 % της επίδοσης στα 50 και 100 μ. ελεύθερο. Οι παρά-

μετροι της τεχνικής σχετίζονται με την ταχύτητα. Η ταχύτητα μπορεί να επηρεαστεί από τις 

τεχνικές παραμέτρους της χεριάς, από τον τρόπο συντονισμού των άκρων και από την υδρο-

δυναμική θέση του σώματος, μεταβάλλοντας έτσι και την απόδοση (Dekerle et al., 2002, 

Girold et al., 2006, Strzała et al.,2009, Vitor et al., 2010, Lätt et al., 2010). 

Το υψηλότερο SI παρατηρείται στο ελεύθερο και ακολουθούν το ύπτιο, η πεταλούδα και το 

πρόσθιο. Το SI είναι υψηλότερο στους άντρες από ό,τι στις γυναίκες και μαζί με το ενεργειακό 

κόστος εξαρτώνται από την ταχύτητα. Ως ενεργειακό κόστος ορίζεται η συνολική δαπάνη ε-

νέργειας που απαιτείται για την μετατόπιση του σώματος σε μια δεδομένη μονάδα απόστα-

σης (Lätt et. al, 2010). Η βέλτιστη ισορροπία ανάμεσα στις παραμέτρους χεριάς (SR, SL) πα-

ρουσιάζεται στην υψηλότερη ταχύτητα. Όσο μεγαλύτερο είναι το SI, η τιμή του ενεργειακού 

κόστους είναι μικρότερη για μια δεδομένη προσπάθεια (Dekerle et al., 2002, Simchez et al., 

2002, Barbosa et al., 2010, Lätt et al., 2010).  

Τέλος, είναι γνωστό ότι υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την ε-

πίδοση των αθλητών, όπως:  

 Το φύλο: Είναι φανερό ότι οι άντρες έχουν καλύτερες επιδόσεις από τις γυναίκες. 

Αυτές οι διαφορές φαίνεται να σχετίζονται με ανθρωπομετρικές και φυσιολογικές 
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παραμέτρους, καθώς και με τη μηχανική ισχύ. Οι ορμόνες αποτελούν μια βασική δια-

φορά ανάμεσα στα φύλα, με κύρια κατηγορία τις στεροειδείς ορμόνες. Η τεστοστε-

ρόνη, η οιστραδιόλη και η προγεστερόνη ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία (Καλίτσης 

και συν., 2004, Nevill et al., 2007, Reaburn et al., 2009, Barbosa et al.,2010, Morais et 

al., 2013, Barbosa et al., 2019, Mougios, 2019). Βάσει αυτών οι άντρες θα έχουν 10% 

καλύτερο χρόνο από τις γυναίκες σε παγκόσμιο επίπεδο (Nevill et al., 2007).  

 Η κληρονομικότητα: Έρευνες έδειξαν ότι το 93% και 81% της αερόβιας και αναερό-

βιας ικανότητας αντίστοιχα μπορεί να προσδιοριστεί γενετικά, καθώς και το ποσοστό 

των τύπων μυϊκών ινών σε άντρες και γυναίκες, κατά 99,5% και 93% αντίστοιχα 

(Reaburn et al., 2009). 

Διαλειμματικά σετ μέγιστης έντασης 

Η προπόνηση υψηλής έντασης διαλειμματικής άσκησης έχει θετικές επιδράσεις στην υγεία 

των αθλητών, καθώς συμβάλλει στην βελτίωση των καρδιαγγειακών παθήσεων και στην σύ-

σταση του σώματος (Eddolls et al., 2017). Επίσης, η μέθοδος αυτή με μέγιστες βραχυπρόθε-

σμες προσπάθειες των 5 έως 30 δευτερολέπτων (Bravo et al., 2008, Hazell et al., 2010) με < 

7-11 επαναλήψεις και διάλειμμα 2-4 min (με συνολική διάρκεια ανά ημέρα 14-60 min) και 

έως 3 min με 4-6 επαναλήψεις (Casuso et al., 2014) μπορεί να βελτιώσει την αναερόβια και 

την αερόβια ικανότητα, καθώς υπάρχει βελτίωση των οξειδωτικών ενζύμων, της VO2max, αύ-

ξηση της μυϊκής PCr, της κρεατινής κινάσης (CK), των αποθηκών του μυϊκού γλυκογόνου και 

της ρυθμιστικής ικανότητας της οξύτητας (Deminice et al., 2007, Bravo et al., 2008, Buchheit 

et al., 2010, Clemente-Suárez et al., 2017). Σετ με διάρκεια λίγων δευτερολέπτων απαιτούν 

υψηλή παραγωγή μυϊκής ισχύος, σε σύγκριση με τα σετ ταχύτητας που διαρκούν 1-2 min 

(Fleck et al., 2006). Η σημαντικότητα της αναλογίας της άσκηση προς το διάλειμμα έγκειται 

στην αναπλήρωση των ενεργειακών πηγών. Το 50% της PCr αναπληρώνεται στα πρώτα 30 s, 

ενώ το 100% στα 3 min. Σε αντίθεση με την PCr, η συσσώρευση του γαλακτικού στο αίμα και 
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η ισορροπία του pH χρειάζονται 6-10 min (Schoenmakers et al., 2019). Σύμφωνα με τη βιβλιο-

γραφία, τα κολυμβητικά σετ που χρησιμοποιούνται συνήθως είναι 4 x 50, 6 x 50, 8 x 50 m 

(Aujouannet et al., 2006, Buchheit et al., 2010, Seifert et al., 2010, Casuso et al., 2014, 

Kabasakalis et al., 2019) και αναλογίες άσκησης προς διάλειμμα 2:1, 1:1, 1:4, 1:3, 1:8, 1:10 

(Toubekis et al., 2008, Buchheit et al., 2010, Hazell et al., 2010, Seifert et al., 2010, Toubekis 

et al., 2011, Kavaliauskas et al., 2015, Kabasakalis et al., 2019, Schoenmakers et al., 2019).  

Ερευνητικά κενά 

Από την παραπάνω ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προκύπτει ότι, ενώ η διαλειμματική προ-

πόνηση χρησιμοποιείται πλέον από τους προπονητές με διαφορετικές επαναλήψεις στα σετ 

και με διαφορετικά διαλείμματα, δεν υπάρχουν δεδομένα τα οποία να συσχετίζουν τις πα-

ραμέτρους της απόδοσης σε ένα σετ 4 x 50 m με αναλογία άσκησης : διάλειμμα (1:4) με την 

απόδοση στο αγώνισμα των 100 m. 

 

ΣΚΟΠΟΣ 

Με βάση τα παραπάνω, ο πρώτος σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει αν υπάρ-

χουν διαφορές στις παραμέτρους ταχύτητας, γαλακτικού, SR, SI, και SL ανάμεσα στα σετ 4 x 

50 με αναλογία άσκησης : διάλειμμα 1:4 και στα 100 m σε μέγιστη ένταση, ώστε να διερευ-

νηθεί αν το σετ μπορεί να ενταχθεί στο προπονητικό πρόγραμμα για τη βελτίωση της απόδο-

σης στο αγώνισμα των 100 m. Ο δεύτερος σκοπός ήταν να εξετάσει αν υπάρχουν διαφορές 

ανάμεσα στα δυο φύλα στις δυο δοκιμασίες. 
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ΜΕΘΟΔΟΣ 

Συμμετέχοντες 

Οι κολυμβητές/-τριες και οι γονείς τους ενημερωθήκαν για την έρευνα και έδωσαν την συ-

γκατάθεση τους για την συμμετοχή. Η μελέτη σχεδιάστηκε και διεξήχθη σύμφωνα με τον Κώ-

δικα Δεοντολογίας Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα χαρακτη-

ριστικά των κολυμβητών παρουσιάζονται παρακάτω (Πίνακας 1).  

Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά των κολυμβητών/-τριών 

 Αγόρια Κορίτσια Σύνολο 

Πλήθος 11 16 27 

Ηλικία (έτη) 16,0 ± 1,3 16,0 ± 1,0 16,1 ± 1,1  

Ύψος (m) 1,76 ± 0,06 1,66 ± 0,04 1,70 ± 0,07 

Βάρος (kg) 67,22 ± 8,68 60,06 ± 16,79 63,36 ± 14,68 

Προσωπικό ρεκόρ στα 50 m (s) 26,54 ± 1,41 28,92 ± 1,07 27,86 ± 1,70 

Προσωπικό ρεκόρ στα 100 m (s) 57,05 ± 3,12 61,80 ± 2,00 59,69 ± 3,47 

 

Σχεδιασμός  

Οι μετρήσεις πραγματοποιηθήκαν σε εσωτερική πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων. Ζητήθηκε 

από τους κολυμβητές/-τριες να ακολουθήσουν την ίδια διατροφή τις μέρες των μετρήσεων. 

Ενημερωθήκαν πως επιτρέπεται μόνο η κατανάλωση νερού κατά την διάρκεια των σετ. Πριν 

την προθέρμανση έγινε καταγραφή σωματικής μάζας με ηλεκτρονική ζυγαριά και ύψους. Ε-

πίσης, τους ζητήθηκε η καλύτερη επίδοσή τους στα 50 και 100 m ελεύθερο για να καταγραφ-

θεί. 

Οι μετρήσεις έγιναν σε δυο μέρες (Τετάρτη και Πέμπτη). Η προθέρμανση των αθλητών ήταν 

500 m ελεύθερο. Τα άτομα χωρίστηκαν σε δυο μεικτές ομάδες. Η Α΄ ομάδα, την πρώτη μέρα, 

εκτέλεσε ένα σετ 4 x 50 m ελεύθερο μέγιστης έντασης, με 2:30΄΄ μεικτό χρόνο. Την δεύτερη 



17 
 

μέρα εκτέλεσε 100 m ελεύθερο μέγιστης έντασης. Η Β΄ ομάδα εκτέλεσε αντίστροφα τα σετ. 

Η κάθε ομάδα χωρίστηκε σε υποομάδες των 3-5 ατόμων για την εκτέλεση των σετ. Στους 

κολυμβητές/-τριες πριν την εκκίνηση επισημαινόταν η οδηγία ότι όλες οι προσπάθειες είναι 

μέγιστες. Όλες οι προσπάθειες των κολυμβητών ξεκίνησαν μέσα από την πισίνα, με σπρώ-

ξιμο από τον τοίχο. 

Μετρήσεις  

Κατά την εκτέλεση της κάθε προσπάθειας στο σετ των 4 x 50 m έγινε καταγραφή της επίδοσης 

και χρονομέτρηση των τριών κύκλων χεριάς (s/3 κύκλους χεριάς) για κάθε προσπάθεια. Στο 

τέλος του σετ έγιναν επαναλαμβανόμενες μετρήσεις του γαλακτικού στο αίμα. Στην προσπά-

θεια των 100 m έγινε καταγραφή του χρόνου περάσματος, της τελικής επίδοσης, συχνότητας 

χεριάς στο πρώτο και στο δεύτερο πενηντάρι και στο τέλος της προσπάθειας έγιναν επανα-

λαμβανόμενες μετρήσεις του γαλακτικού στο αίμα. 

Για την ορθότερη χρονομέτρηση, σε κάθε υποομάδα έγινε ταξινόμηση από τον καλύτερο 

προς τον χειρότερο ατομικό χρόνο. Με το σύνθημα του χρονομετρητή δινόταν η έναρξη της 

προσπάθειας. Μετά το πρώτο άτομο, σε κάθε επόμενο δινόταν νέο σύνθημα ανά 20 s. Η 

χρονομέτρηση έγινε με ηλεκτρονικό χρονόμετρο χειρός.  

Η συχνότητα χεριάς μετρήθηκε περίπου στη μέση (25 m) της πισίνας με χρονόμετρο χειρός 

επιτόπου. Ο χρονομετρητής κατέγραψε τον χρόνο για τρεις κύκλους χεριάς κάθε αθλητή. 

Αυτή η απόσταση θεωρείται ότι έχει εξαλείψει την προώθηση του κολυμβητή από τον τοίχο 

(Vitor et al., 2010).  

Η μέτρηση του γαλακτικού του αίματος έγινε με αιμοληψία από το δάχτυλο. Ο αναλυτής που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν ο Lactate Scout+ (EKF Diagnostics, Germany). Η πρώτη μέτρηση έγινε 

αμέσως μετά την προθέρμανση. Οι επόμενες μετρήσεις έγιναν με την ολοκλήρωση του σετ 

ανά 2:30΄΄ μέχρι να βρεθεί η μέγιστη τιμή γαλακτικού. 
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Με βάση τα δεδομένα που συλλέχτηκαν υπολογίστηκαν τα SR, SL και SI με τους παρακάτω 

τύπους: 

SR = 180/T1 (cycles/min), όπου T1 ο χρόνος των τριών κύκλων χεριάς.  

SL = V/SR (m/cycle) (Riewald et al., 2015)  

SI = SL × V (m2/cycles/s) (Simchez et al., 2002)  

Στατιστική επεξεργασία  

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται ως μέση τιμή ± τυπική απόκλιση. Το στατιστικό πρό-

γραμμα που χρησιμοποιήθηκε ήταν το SPSS v. 23. Για τον έλεγχο της κατανομής των μετα-

βλητών χρησιμοποιήθηκε η δοκιμασία Shapiro-Wilk και βρέθηκε να μη διαφέρει σημαντικά 

από την κανονική. Έγινε ανάλυση διακύμανσης τριών παραγόντων (χρόνος x δοκιμασία x 

φύλο). Το επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε στο α = 0,05.  
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Ανάμεσα στα δυο φύλα παρουσιάστηκε διαφορά στην ταχύτητα (p < 0,001), στο SR (p = 0,02) 

και στον δείκτη χεριάς (p = 0,003), με τα αγόρια να έχουν υψηλότερες τιμές και στις τρεις 

παραμέτρους. Αντίθετα, δεν παρουσιάστηκε σημαντική διαφορά στη συγκέντρωση γαλακτι-

κού (p = 0,337). 

Το βάρος στα αγόρια σχετίστηκε θετικά με το ύψος (r = 0,783 p = 0,003), τη μέγιστη τιμή 

γαλακτικού στα 100 m (r = 0,662, p = 0,019), την ταχύτητα στα 4 x 50 m (r = 0,638, p = 0,026) 

και 100 m (r = 0,841, p = 0,001) και τον δείκτη χεριάς στα 4 x 50 m (r = 0,650, p = 0,022) και 

100 m (r = 0,785, p = 0,002) και αρνητικά με το προσωπικό ρεκόρ στα 50 m (r = -0,901, p < 

0,001) και 100 m (r = -0,880, p < 0,001). Στα κορίτσια, το βάρος σχετίστηκε θετικά με το ύψος 

(r = 0,603, p = 0,017) και αρνητικά με το προσωπικό ρεκόρ στα 100 m (r = -0,616, p = 0,014).  

Το ύψος στα αγόρια σχετίστηκε αρνητικά με το προσωπικό ρεκόρ στα 50 m (r = -0,803, p = 

0,002) και 100 m (r = -0,795, p = 0,002), θετικά με την ταχύτητα στα 4 x 50 m (r = 0,768, p = 

0,004) και 100 m (r = 0,712, p = 0,009) και τον δείκτη χεριάς στα 4 x 50 m (r = 0,630, p = 0,028) 

και 100 m (r = 0,682, p = 0,015). Στα κορίτσια, το ύψος σχετίστηκε θετικά με το βάρος (r = 

0,603, p = 0,017). 

Το προσωπικό ρεκόρ στα αγόρια στα 50 m σχετίστηκε θετικά με το ρεκόρ στα 100 m (r = 

0,965, p < 0,001), αρνητικά με τη μέγιστη τιμή γαλακτικού στα 4 x 50 m (r = -0,593, p = 0,042), 

την ταχύτητα στα 4 x 50 m (r = 0,835, p = 0,001) και 100 m (r = 0,905, p < 0,001) και τον δείκτη 

χεριάς στα 4 x 50 m (r = 0,785, p = 0,002) και 100 m (r = 0,827, p = 0,001). Το προσωπικό ρεκόρ 

στα 100 m σχετίστηκε αρνητικά με τη μέγιστη τιμή γαλακτικού στα 100 m (r = -0,584, p = 

0,046), την ταχύτητα στα 4 x 50 m (r = 0,865, p < 0,001) και 100 m (r = 0,927, p < 0,001), τον 

δείκτη χεριάς στα 4 x 50 m (r = 0,859, p < 0,001) και 100 m (r = 0,860, p < 0,001). Στα κορίτσια, 

το προσωπικό ρεκόρ στα 50 m σχετίστηκε θετικά με το προσωπικό ρεκόρ στα 100 m (r = 

0,798, p < 0,001), αρνητικά με τη ταχύτητα στο σετ 4 x 50 m (r = -0,623, p = 0,013) και 100 m 
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(r = -0,668, p = 0,007). Το προσωπικό ρεκόρ στα 100 m σχετίστηκε αρνητικά με την ταχύτητα 

στο σετ 4 x 50 m και 100 m (r = -0,770, p = 0,001) και στα 100 m (r = -0,842, p < 0,001). 

Οι τιμές του γαλακτικού παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Στα αγόρια, η μέγιστη τιμή γαλακτι-

κού στο σετ 4 x 50 m σχετίστηκε θετικά με μέγιστη τιμή γαλακτικού στα 100 m (r = 0,935, p < 

0,001). Στα κορίτσια, η μέγιστη τιμή γαλακτικού στα 4 x 50 m σχετίστηκε θετικά με τη τιμή 

του SR στα 4 x 50 m (r = 0,652, p = 0,008) και στα 100 m (r = 0,557, p = 0,031). Η μέγιστη τιμή 

γαλακτικού στα 100 m σχετίστηκε θετικά με το SR στο σετ 4 x 50 m, στο πρώτο (r = 0,602, p = 

0,017) και τρίτο πενηντάρι (r = 0,576, p = 0,025). 

Πίνακας 2: Τιμές γαλακτικού (mmol/L, μέση τιμή ± τυπική απόκλιση) πριν και μετά από τις 

δοκιμασίες για κάθε φύλο 

 
4 x 50 m 100 m 

Πριν Μετά Πριν Μετά 

Αγόρια 1,38 ± 0,41 14,43 ± 3,20 1,27 ± 0,36 10,09 ± 3,03  

Κορίτσια 1,42 ± 0,37 15,17 ± 3,10  1,29 ± 0,30 11,56 ± 3,50 

 

Η συχνότητα χεριάς, στο σετ 4 x 50 m (Πίνακας 3, Σχήμα 1) στα αγόρια σχετίστηκε θετικά με 

το SR στα 100 m (r = 0,729, p = 0,007), αρνητικά με το SI στα 4 x 50 m (r = -0,843, p = 0,001) 

και 100 m (r = -0,859, p < 0,001). Το SR στα 100 m (Πίνακας 4, Σχήμα 2) σχετίστηκε αρνητικά 

με τη ταχύτητα στα 100 m (r = -0,660, p = 0,020) και με το SI στα 4 x 50 m (r = -0,663, p = 

0,019) και 100 m (r = -0,840, p = 0,001). Στα κορίτσια, το SR στο σετ 4 x 50 m σχετίστηκε θετικά 

με το SR στα 100 m (r = 0,902, p < 0,001), αρνητικά με το SI στα 4 x 50 m (r = -0,760, p = 0,001) 

και 100 m (r = -0,760, p = 0,001). Το SR στο σετ 100 m σχετίστηκε αρνητικά με το SI στα 4 x 50 

m (r = -0,607, p = 0,016) και 100 m (r = -0,669, p = 0,006). 

 

 



21 
 

Πίνακας 3: Συχνότητα χεριάς (cycles/min, μέση τιμή ± τυπική απόκλιση) στο σετ 4 x 50 m 

 

Πίνακας 4: Συχνότητα χεριάς (cycles/min, μέση τιμή ± τυπική απόκλιση) στα 100 m 

 

 

 

 

 

 

Η ταχύτητα στα αγόρια, στο σετ 4 x 50 m (Πίνακας 5, Σχήμα 3) σχετίστηκε θετικά με την τα-

χύτητα στα 100 m (r = 0,828, p = 0,001) και το SI στα 4 x 50 m (r = 0,874, p < 0,001) και 100 m 

(r = 0,755, p = 0,005). Η ταχύτητα στα 100 m σχετίστηκε θετικά με το SI στα 4 x 50 m (r = 0,943, 

 1ο-50 m 2ο-50 m 100 m 

Σύνολο 46,41 ± 3,99 42,59 ± 3,17 44,50 ± 3,17 

Αγόρια 46,89 ± 2,71 44,29 ± 2,61 45,59 ± 2,26 

Κορίτσια 46,03 ± 4,85 41,23 ± 2,97 43,63 ± 3,58 

50άρι 1ο 2ο 3ο 4ο Σετ 

Σύνολο 48,10 ± 5,17 47,68 ± 4,33 46,09 ± 3,90 46,32 ± 4,45 47,05 ± 3,56 

Αγόρια 51,30 ± 4,52 49,56 ± 4,42 47,26 ± 4,48 48,29 ± 4,49 49,10 ± 3,01 

Κορίτσια 45,54 ± 4,23 46,17 ± 3,76 45,16 ± 3,22 44,75 ± 3,86 45,41 ± 3,15 
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Σχήμα 1: Συχνότητα χεριάς στα 4 x 50 m 
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Σχήμα 2: Συχνότητα χεριάς στα 100 m 
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p < 0,001) και 100 m (r = 0,960, p < 0,001). Στα κορίτσια, η ταχύτητα στο σετ 4 x 50 m σχετί-

στηκε θετικά με την ταχύτητα στα 100 m (r = 0,785, p = 0,001) και με το SI στα 4 x 50 m (r = 

0,777, p = 0,001) και 100 m (r = 0,627, p = 0,012). Η ταχύτητα στα 100 m (Πίνακας 6, Σχήμα 4) 

σχετίστηκε θετικά με το SI στα 4 x 50 m (r = 0,590, p = 0,020) και 100 m (r = 0,657, p = 0,008). 

Οι επιδόσεις στο σετ 4 x 50 m παρουσιάζονται στον Πίνακα 9 και των 100 m στον Πίνακα 10 

για τα αγόρια και τα κορίτσια. 

Πίνακας 5: Ταχύτητα (m/s, μέση τιμή ± τυπική απόκλιση) στο σετ 4 x 50 m  

 

 

 

 

Πίνακας 6: Ταχύτητα (m/s, μέση τιμή ± τυπική απόκλιση) στα 100 m 

 

 

 

50άρι 1ο 2ο 3ο 4ο Σετ 

Σύνολο 1,64 ± 0,10 1,63 ± 0,10 1,61 ± 0,10 1,61 ± 0,11 1,62 ± 0,10 

Αγόρια 1,73 ± 0,06 1,73 ± 0,06 1,69 ± 0,07 1,70 ± 0,07 1,71 ± 0,06 

Κορίτσια 1,56 ± 0,05 1,56 ± 0,05 1,54 ± 0,05 1,53 ± 0,08 1,55 ± 0,05 

 1ο-50 m 2ο-50 m 100 m  

Σύνολο 1,60 ± 0,11 1,52 ± 0,10 1,56 ± 0,10 

Αγόρια 1,69 ± 0,08 1,61 ± 0,07 1,65 ± 0,07 

Κορίτσια 1,54 ± 0,08 1,45 ± 0,06 1,49 ± 0,06 
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Ο δείκτης χεριάς, στα 4 x 50 m παρουσιάζεται στον Πίνακα 7 και Σχήμα 5 και για τα 100 m 

στον Πίνακα 8 και Σχήμα 6. Το SI, στα 4 x 50 m σχετίστηκε θετικά με το SI στα 100 m στα 

αγόρια (r = 0,926, p < 0,001) και στα κορίτσια (r = 0,906, p < 0,001). 

Πίνακας 7: Δείκτης χεριάς (m2/cycle/s, μέση τιμή ± τυπική απόκλιση) στο σετ 4 x 50 m 

50άρι 1ο 2ο 3ο 4ο Σετ 

Σύνολο 3,37 ± 0,40 3,39 ± 0,44 3,39 ± 0,48 3,38 ± 0,50 3,37 ± 0,42 

Αγόρια 3,54 ± 0,42 3,65 ± 0,44 3,66 ± 0,50 3,62 ± 0,52 3,60 ± 0,42 

Κορίτσια 3,23 ± 0,34 3,18 ± 0,32 3,17 ± 0,34 3,18 ± 0,40 3,18 ± 0,33 

  

Πίνακας 8: Δείκτης χεριάς (m2/cycle/s, μέση τιμή ± τυπική απόκλιση) στα 100 m 

 1ο-50 m 2ο-50 m 100 m  

Σύνολο 3,36 ± 0,52 3,30 ± 0,43 3,31 ± 0,45 

Αγόρια 3,66 ± 0,48 3,56 ± 0,45 3,60 ± 0,43 

Κορίτσια 3,12 ± 0,42 3,08 ± 0,27 3,09 ± 0,32 
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Σχήμα 3:  Ταχύτητα στα 4 x 50 m 

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1 2 3

m
/s

1- 1o 50, 2-2o 50, 3-AVG

Ταχύτητα 100 m

Αγόρια Κορίτσια

Σχήμα 4: Ταχύτητα στα 100 m 
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Πίνακας 9: Επιδόσεις (s, μέση τιμή ± τυπική απόκλιση) στα 4 x 50 m 

50άρι 1ο 2ο 3ο 4ο Σετ 

Σύνολο 30,68 ± 1,92 30,70 ± 1,86 31,25 ± 1,86 31,29 ± 2,25 30,98 ± 1,90 

Αγόρια 28,92 ± 1,08  28,96 ± 0,94 29,65 ± 1,22 29,52 ± 1,30 29,26 ± 1,07 

Κορίτσια 32,08 ± 1,08 32,09 ± 1,04 32,53 ± 1,13 32,70 ± 1,79 32,35 ± 1,12 

 

Πίνακας 10: Επιδόσεις (s, μέση τιμή ± τυπική απόκλιση) στα 100 m 

 1ο-50 m 2ο-50 m 100 m 

Σύνολο 31,32 ± 2,13 32,94 ± 2,25 64,26 ± 4,09 

Αγόρια 29,74 ± 1,53 31,02 ± 1,33 60,76 ± 2,64 

Κορίτσια 32,59 ± 1,64 34,48 ± 1,52 67,07 ± 2,58 

 

Ανάμεσα στις δυο δοκιμασίες είχαμε διαφορετικό SR (p < 0,001, Σχήμα 7), συγκέντρωση γα-

λακτικού (p < 0,001, Σχήμα 8) και ταχύτητα (p < 0,001, Σχήμα 9), με υψηλότερες τιμές στο σετ 

4 x 50 m. Αντίθετα, το SI (Σχήμα 10) δεν είχε σημαντική διαφορά (p = 0,108). Η μέγιστη τιμή 
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Σχήμα 5: Δείκτης χεριάς στα 4 x 50 m 

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

1 2 3

m
2 /

cy
cl

es
/s

1- 1o 50, 2-2o 50, 3-AVG

.... .................Δείκτης Χεριάς 100 m

Αγόρια Κορίτσια
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γαλακτικού στο σετ 4 x 50 m σχετίστηκε θετικά με τη μέγιστη τιμή στα 100 m (r = 0,640, p < 

0,001). Το SR στο σετ 4 x 50 m σχετίστηκε θετικά με το SR στα 100 m (r = 0,836, p < 0,001). Η 

ταχύτητα στο σετ 4 x 50 m σχετίστηκε θετικά με τη ταχύτητα (r = 0,930, p < 0,001) και το SI 

στα 100 m (r = 0,797, p < 0,001), ενώ η ταχύτητα στα 100 m σχετίστηκε θετικά και με το SI στο 

σετ 4 x 50 m (r = 0,813, p < 0,001). Το SI στο σετ 4 x 50 m σχετίστηκε θετικά με την ταχύτητα 

(r = 0,813, p < 0,001) και το SI στα 100 m (r = 0,937, p < 0,001), ενώ το SI στα 100 m σχετίστηκε 

θετικά και με την ταχύτητα στο σετ 4 x 50 m (r = 0,780, p < 0,001). 
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Σχήμα 7: Συχνότητα χεριάς στα 4 x 50 και στα 100 m 
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Σχήμα 9: Ταχύτητα στα 4 x 50 και στα 100 m 
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Για την καλύτερη κατανόηση του εύρους των τιμών των παραμέτρων των αθλητών μας, α-

ναφέρονται οι ελάχιστες και οι μέγιστες τιμές στον Πίνακα 9. 

Πίνακας 1: Ελάχιστες και μέγιστες τιμές των παραμέτρων για κάθε φύλο στην κάθε δοκιμα-

σία  

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το SR είχε θετική συσχέτιση ανάμεσα στα δυο σετ 

(r = 0,836, p < 0,001). Το SI σχετίστηκε θετικά ανάμεσα στα δυο σετ (r = 0,937, p < 0,001). Η 

ταχύτητα σχετίστηκε θετικά ανάμεσα στα σετ (r = 0,930, p < 0,001). Η μέγιστη συγκέντρωση 

γαλακτικού είχε θετική συσχέτιση ανάμεσα στα δυο σετ (r = 0,640, p < 0,001).  

 50 m 100 m 

 Ελάχιστη Μέγιστη Ελάχιστη Μέγιστη 

SR 

(cycles/min) 

Αγόρια 45,34 58,44 43,18 51,22 

Κορίτσια 40,91 52,94 38,29 51,11 

Μέγιστο 

γαλακτικό 

(mmol/L) 

Αγόρια 8,6 19,6 5,4 16 

Κορίτσια 7,4 20,1 6,8 17,9 

Ταχύτητα 

(m/s) 

Αγόρια 1,62 1,79 1,54 1,73 

Κορίτσια 1,45 1,67 1,41 1,62 

SI 

(m2/cycle/s) 

Αγόρια 3,01 4,20 2,77 4,13 

Κορίτσια 2,55 3,82 2,52 3,75 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Στην παρούσα εργασία εξετάσαμε αν υπάρχουν διαφορές στις παραμέτρους SR, SI, ταχύτη-

τας και μέγιστης συγκέντρωσης γαλακτικού ανάμεσα στα σετ 4 x 50 m (με αναλογία άσκησης 

: διαλείμματος, 1:4) και στα 100 m σε μέγιστη ένταση και αν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα 

στα δυο φύλα μεταξύ των δοκιμασίων. 

Οι προπονητικές προσαρμογές που στοχεύουν στην βελτίωση ενός συγκεκριμένου αγωνί-

σματος, μπορούν να έχουν το βέλτιστο αποτέλεσμα όταν επιτυγχάνεται η κατάλληλη αναλο-

γία άσκησης : διαλείμματος σε σχέση με το αγώνισμα (Libicz et al., 2005, García-Ramos et al., 

2015). Η προσαρμογή του οργανισμού στα επαναλαμβανόμενα ερεθίσματα υψηλής έντασης, 

η αντοχή στην κόπωση και η ταχύτητα ανασύνθεσης των ενεργειακών πηγών είναι σημαντι-

κές ιδιότητες της νευρομυϊκής λειτουργίας και σχετίζονται με τη βιολογική ηλικία και το φύλο 

(Dipla et al., 2009). Η συμβολή του αερόβιου μεταβολισμού μπορεί να κυμαίνεται στο αγώ-

νισμα των 100 m σύμφωνα με τους Reaburn et al. (2009), από 3 ως 25%, ενώ σύμφωνα με 

τους Vitor et al. (2010), κατά 45% της συνολικής ενέργειας. Άλλη έρευνα έδειξε ότι στα 50 m 

οι ενεργειακές πήγες στους άντρες αντιστοιχούν σε 32% αερόβια, 17% μέσω γλυκόλυσης και 

51% από PCr, ενώ στις γυναίκες 42%, 13% και 45% αντίστοιχα (Swanwick et al., 2018). Στα 

100 m οι ενεργειακές πήγες στους άντρες είναι 32% αερόβια, 23% μέσω γλυκόλυσης και 44% 

από PCr, ενώ στις γυναίκες 43%, 20% και 38%, αντίστοιχα (Swanwick et al., 2018). Σύμφωνα 

με τον Κλεισούρα (2011), σε μια άσκηση των 30 s οι μηχανισμοί ενέργειας είναι 29% αερόβια, 

48% μέσω γλυκόλυσης και 23% από PCr, ενώ σε άσκηση 1 min κατανέμονται 49%, 40% και 

11% αντίστοιχα. 

Ο Maglischo (2003) προτείνει για το αγώνισμα των 100 m, σετ των 50 m μέγιστης έντασης 

από 6-16 επαναλήψεις με διάλειμμα 30 – 45 s. Στις περισσότερες έρευνες χρησιμοποιούνται 

πρωτόκολλα άσκησης με αναλογία άσκησης : διαλείμματος 2:1, 1:1, 1:3, 1:4, 1:8, 1:10 

(Toubekis et al., 2008, Buchheit et al., 2010, Hazell et al., 2010, Seifert et al., 2010, Toubekis 
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et al., 2011, Kavaliauskas et al., 2015, Kabasakalis et al., 2019, Schoenmakers et al., 2019), και 

σετ επαναλήψεων 4 x 50, 6 x 50, 8 x 50 m (Aujouannet et al., 2006, Buchheit et al., 2010, 

Seifert et al., 2010, Casuso et al., 2014, Kabasakalis et al., 2019). Οι Hazell et al. (2010) δεν 

εφάρμοσαν το πρωτόκολλο της έρευνας (1:4), με 30 s άσκηση και 2 min διάλειμμα, καθώς 

δεν μπορούσαν να εγγυηθούν για την διατήρηση της ταχύτητας σε όλο το σετ. Ένας ακόμα 

σημαντικός παράγοντας είναι η τεχνική, καθώς έχει μεγάλη επιρροή στην επίδοση. Η ελαχι-

στοποίηση της αντίστασης και η παραγωγή μέγιστης προωθητικής δύναμης με την ελάχιστη 

δυνατή κατανάλωση ενέργειας είναι βασικός στόχος των κολυμβητών (Seifert et al., 2010). 

Οι επιδόσεις των κολυμβητών επηρεάζονται από το φύλο και τα ανθρωπομετρικά χαρακτη-

ριστικά. Στην παρούσα μελέτη, τα αγόρια υπερείχαν τόσο στα 50 όσο και στα 100 m ελεύ-

θερο, καθώς οι τιμές σε όλες τις παραμέτρους εκτός από τη μέγιστη συγκέντρωση γαλακτικού 

ήταν υψηλότερες από αυτές των κοριτσιών. Οι άντρες κολυμβητές έχουν χαμηλότερο ποσο-

στό λίπους, υψηλότερο ποσοστό άλυπης μάζας (κάτι που αντανακλά την αυξημένη μυϊκή υ-

περτροφία), είναι ψηλότεροι κατά 8 - 10% και βαρύτεροι κατά 30% από τις γυναίκες κολυμ-

βήτριες. Ακόμα, ένας παράγοντας είναι το εμβαδόν της εγκάρσιας διατομής του σώματος, 

που επηρεάζει την αντίσταση του σώματος μέσα στο νερό. Επίσης, φαίνεται ότι ειδικά στα 

αγωνίσματα ταχύτητας των 50 και των 100 m άτομα με ύψος πάνω από τον μέσο όρο έχουν 

πλεονέκτημα, καθώς το κέντρο μάζας του σώματος έχει μεγαλύτερη απόσταση από τον τοίχο 

και έχουν διαφορετική μηχανική της κίνησης (Geladas et al., 2005, Nevill et al., 2007, Seifert 

et al., 2010). Σε μια έρευνα των Strzała et al. 2009, παρατηρήθηκε ότι στους Ολυμπιακούς 

αγώνες της Ατλάντα το ύψος των νικητών στα 100 m ήταν 198 cm ενώ των φιναλίστ 194 cm. 

Οι πρώτοι μπορούν να παράγουν μεγαλύτερη δύναμη, μηχανική ισχύ και κινητική ενέργεια, 

άρα να έχουν καλύτερη επίδοση. Αυτές οι διαφορές μπορούν να εξηγήσουν τη διαφορά 9-

12% στα παγκόσμια ρεκόρ κολύμβησης ανάμεσα στους άντρες και στις γυναίκες (Nevill et al., 

2007, Strzała et al., 2009, Barbosa et al., 2010, Seifert et al., 2010, Campos et al., 2017). Ακόμα, 

μελέτες έχουν δείξει ότι η προωθητική επιφάνεια αυξάνει την προώθηση και, δεδομένου ότι 
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οι άντρες έχουν μεγαλύτερες επιφάνειες προώθησης, μπορούν να εφαρμόσουν μεγαλύτερη 

δύναμη σε συγκρίσιμες απόλυτες ταχύτητες (Geladas et al., 2005, Seifert et al., 2010). Το λί-

πος στις γυναίκες φαίνεται να κατανέμεται περισσότερο στα κάτω άκρα, ενώ στους άντρες 

κατανέμεται περισσότερο στον κορμό (Seifert et al., 2010). Οι γυναίκες έχουν χαμηλότερη 

συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης στο αίμα (περίπου 5 - 10%) και μικρότερο διαστολικό όγκο παλ-

μού, άρα λιγότερο οξυγόνο μεταφέρεται στην κυκλοφορία του αίματος. Έχουν μικρότερο μέ-

γεθος μυϊκών ινών τύπου ΙΙ, μειωμένη μυϊκή δύναμη, αναερόβια ενζυμική δραστηριότητα, 

μυϊκή οξειδωτική ικανότητα, μικρότερους αναπνευστικούς όγκους και μέγιστους ρυθμούς 

εκπνοής (Geladas et al., 2005, Nevill et al., 2007, Reaburn et al., 2009, Κλεισούρας, 2011, Δε-

ληγιάννης, 2016). Σύμφωνα με την βιβλιογραφία, η μέγιστη συγκέντρωση γαλακτικού είναι 

υψηλότερη στους άντρες από ό,τι στις γυναίκες (Καλίτσης και συν., 2004, Nevill et al., 2007, 

Μούγιος, 2008, Raeburn et al., 2009, Holfelder et al., 2013). Φαίνεται ότι στο αγώνισμα 100 

m ελεύθερο σε έφηβους κολυμβητές τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά και η τεχνική έχουν 

σημαντικότερο ρόλο από την αερόβια και αναερόβια ικανότητα. Ακόμα, μια άλλη έρευνα 

έδειξε ότι σε έφηβους ίδιας χρονολογικής ηλικίας υπήρχαν διαφορές στη μυϊκή δύναμη και 

ισχύ καθώς διέφεραν οι βιολογικές τους ηλικίες (Geladas et al., 2005). 

Η ταχύτητα των κολυμβητών σε άλλες έρευνες είναι παρόμοια με τα αποτελέσματά μας. Σε 

κολυμβητές 18,6 ± 1,9 ετών (8 αγόρια και 2 κορίτσια) για τα 50 m έχουν βρεθεί τιμές ταχύτη-

τας 1,73 ± 0,09 m/s, ενώ για τα 100 m 1,63 ± 0,09 m/s (Dekerle et al., 2002). Οι Vitor et al. 

(2010) σε αθλητές ηλικίας 13 ± 0,7 ετών σε 100 m μέγιστης έντασης βρήκαν τιμές ταχύτητας 

1,46 ± 0,05 m/s. Σε έρευνα των Aujouannet et al. (2006), όπου δέκα διεθνείς κολυμβητές 

(άνδρες) ηλικίας 22,5 ± 2,3 χρονών πραγματοποίησαν ένα σετ 4 × 50 m ελεύθερο σε μέγιστη 

ένταση με διάλειμμα 10 s, η ταχύτητα ήταν 1,29 ± 0,19 και 1,08 ± 0,09 m/s στο πρώτο και 

τελευταίο 50άρι αντίστοιχα. Όπως φαίνεται και στη βιβλιογραφία, αυξήσεις ή μειώσεις της 

ταχύτητας οφείλονται σε συνδυασμένη αύξηση ή μείωση του SR και του SL (Dekerle et al., 
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2002, Lätt et al., 2010). Η ταχύτητα επηρεάζεται από το SR ενώ το ενεργειακό κόστος και το 

SI εξαρτώνται από την ταχύτητα (Simchez et al., 2002, Barbosa et al., 2010).  

Η ταχύτητα στα 4 x 50 m ήταν κατά 4% υψηλότερη από ό,τι στα 100 m και στα δυο φύλα, ενώ 

η ταχύτητα των αγοριών ήταν μεγαλύτερη από εκείνη των κοριτσιών κατά 10% και στις δυο 

δοκιμασίες. Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με την βιβλιογραφία, καθώς το εύρος της 

διαφοράς μεταξύ αντρών και γυναικών στα παγκόσμια ρεκόρ είναι 9-12% (Nevill et al., 2007). 

Υψηλότερες τιμές ταχύτητας συνδέονται και με μεγαλύτερο SL (Lätt et al., 2010). Oι Dekerle 

et al. (2002) βρήκαν ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ ταχύτητας και SR (r = 0,86), καθώς το 

SR υπό συνθήκες κόπωσης είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για την ταχύτητα (Aujouannet 

et al., 2006, Barbosa et al., 2010). Ακόμα η αναλογία V/SR χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό 

για την αξιολόγηση της κολυμβητικής απόδοσης. Υψηλού επιπέδου κολυμβητές παρουσιά-

ζουν αυξημένο SL και ταχύτητα (Zamparo et al., 2005, Barbosa et al., 2010). 

Η συγκέντρωση γαλακτικού αυξήθηκε σημαντικά μετά από κάθε δοκιμασία, καθώς ο αναε-

ρόβιος γαλακτικός μηχανισμός ήταν η κύρια πηγή ενέργειας, αφού υψηλές ταχύτητες κολύμ-

βησης δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς υψηλές ταχύτητες γλυκόλυσης (Deminice et al., 

2007, Fernandes et al., 2007, Κλεισούρας, 2011, Clemente-Suárez et al., 2017). Όπως φαίνεται 

στα αποτελέσματά μας, υψηλότερη συγκέντρωση είχε το σετ 4 x 50 m κατά 33%, καθώς το 

διάλειμμα των 2 min δεν αρκεί για να επανέλθει η τιμή του γαλακτικού σε τιμές ηρεμίας πριν 

την έναρξη της επομένης προσπάθειας (Schoenmakers et al., 2019).  

Στην έρευνα των Kabasakalis et al. (2019), 16 αγόρια (15,9 ± 1,0 έτη) και 16 κορίτσια (15,4 ± 

1,0) κολύμπησαν δυο σετ των 4 x 50 m με παθητικό διάλειμμα μεταξύ των επαναλήψεων 90 

s και ανάμεσα στα σετ 10 min. Οι μέγιστες τιμές γαλακτικού μετά το πρώτο σετ ήταν 12,6 ± 

3,9 και 12,1 ± 3,8 mmol/L σε αγόρια και κορίτσια αντίστοιχα, ενώ μετά το δεύτερο σετ ήταν 

14,1 ± 4,4 και 13,1 ± 4,6 mmol/L αντίστοιχα. Οι Buchheit et al. (2010), εξετάζοντας 9 άντρες 

κολυμβητές ηλικίας 21 ± 3,5 ετών σε 6 x 50 m ελεύθερο σπριντ με 2 min διάλειμμα, βρήκαν 
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μέγιστη τιμή γαλακτικού 13,3 ± 1,6 mmol/L. Οι Swanwick et al. (2018), έχοντας ως αθλητές 

299 άντρες και 141 γυναίκες που εκτέλεσαν 100 m ελεύθερο, βρήκαν μέγιστη τιμή 13,74 ± 

2,96 και 11,52 ± 1,84 mmol/L αντίστοιχα. Σε έρευνα των Aujouannet et al. (2006), δέκα διε-

θνείς κολυμβητές (άνδρες) ηλικίας 22,5 ± 2,3 χρονών πραγματοποίησαν ένα σετ 4 × 50 m 

ελεύθερο σε μέγιστη ένταση με διάλειμμα 10 s, με γαλακτικό 13,0 ± 2,8 mmol. Παρόμοιες 

μέγιστες τιμές γαλακτικού βρέθηκαν σε 26 κολυμβητές (ηλικίας 16,1 ± 1,1 ετών) μετά από 4 

x 50 m με διάλειμμα 2 min: 12,6 ± 1,73 mmol/L (Strzała et al., 2009). Οι Pyne et al. (2001), σε 

12 κολυμβητές εθνικού επιπέδου (8 άντρες και 4 γυναίκες) ηλικίας 20-27 χρονών, οι οποίοι 

πραγματοποίησαν σετ 7 x 200 m τέσσερις φορές σε διάστημα 8 μηνών, βρήκαν ότι, ενώ οι 

παράμετροι του γαλακτικού συνδέθηκαν με τη μέγιστη επίδοση στα 200 m υπό προπονητικές 

συνθήκες, δεν υπήρχε συσχέτιση μεταξύ του γαλακτικού και των υψηλών αγωνιστικών επι-

δόσεων. Σε έρευνα των Casuso et al. (2014), 12 καλά προπονημένοι έφηβοι κολυμβητές κο-

λύμπησαν 5 x 100 m με διάλειμμα 5 min. Η μέγιστη συγκέντρωση γαλακτικού ήταν 14,0 ± 1,1 

mmol/L, ενώ σε μέγιστη προσπάθεια 6 x 50 m με διάλειμμα 2 min βρέθηκε μέγιστη τιμή γα-

λακτικού 13,3 ± 1,6 mmol/L (Buchheit et al., 2010). Οι Deminice et al. (2007), σε έρευνα με 10 

έφηβους κολυμβητές (8 αγόρια και 2 κορίτσια) που κολύμπησαν 6 x 100 m με διάλειμμα 6 

min, βρήκαν στο πρώτο 100άρι χαμηλότερη τιμή απ’ ό,τι στο τελευταίο: 9,6 ± 2,5 mmol/L 

έναντι 14,3 ± 2,6 mmol/L. 

Τα αποτελέσματά μας έδειξαν ότι δεν υπήρξε επίδραση του φύλου στο γαλακτικό. Αυτό μπο-

ρεί να οφείλεται στο ότι η υψηλότερη βιολογική ηλικία των κοριτσιών αντιστάθμισε την α-

ναφερόμενη στη βιβλιογραφία υπεροχή του αντρικού φύλου. Πραγματικά, τα κορίτσια έχουν 

αναπτύξει πλήρως το μυϊκό τους σύστημα σε ηλικία 16-18, ενώ τα αγόρια μέχρι τα 22. Έτσι, 

τα κορίτσια είναι ικανά να στηρίζονται περισσότερο στην αναερόβια ικανότητα από ό,τι τα 

αγόρια ίδιας χρονολογικής ηλικίας (Geladas et al., 2005, Costill et al., 2007, Dipla et al., 2009, 

Vitor et al., 2010, Rumpf et al., 2012). Επιπλέον, οι υπόλοιπες παράμετροι που μετρήθηκαν 
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(SR, SI και ταχύτητα) δείχνουν ότι τα αγόρια είχαν υψηλότερες τιμές από τα κορίτσια, κάτι 

που συνηγορεί υπέρ της υπόθεσής μας. 

Η μέγιστη τιμή γαλακτικού στο αγώνισμα των 100 m στα αγόρια σχετίστηκε θετικά με το βά-

ρος, κάτι που μπορεί να εξηγηθεί από τη μεγαλύτερη μυϊκή μάζα. Στα κορίτσια, η μέγιστη 

τιμή γαλακτικού στο σετ 4 x 50 m σχετίστηκε θετικά με το SR. Τα κορίτσια, λόγω του μικρότε-

ρου σωματικού βάρους, μυϊκής μάζας, ύψους και, κατ’ επέκταση, ισχύος που παράγουν 

(Nevill et al., 2007, Strzała et al., 2009, Barbosa et al., 2010, Seifert et al., 2010, Campos et al., 

2017), χρησιμοποιούν περισσότερο την παράμετρο SR για να διατηρήσουν την μέγιστη ταχύ-

τητα και να πέτυχουν την καλύτερη επίδοση (Seifert et al., 2004, Dekerle et al., 2005, Lätt et 

al., 2010, Komar et al., 2011 ). Σημειώνεται ότι όταν επέρχεται κόπωση υπάρχει μείωση του 

SL και αύξηση του SR, ώστε να διατηρείται η μέγιστη ταχύτητα. Βέβαια, υπό αυτές τις συν-

θήκες αυξάνεται και η ενεργειακή δαπάνη γι’ αυτήν την προωθητική φάση (Aujouannet et 

al., 2006, Seifert et al., 2010, Komar et al., 2011).  

Το ότι στο σετ των 4 x 50 m η μέγιστη συγκέντρωση γαλακτικού είχε υψηλότερες τιμές απ’ 

ό,τι στα 100 m μάλλον οφείλεται στη φύση των δοκιμασιών, καθώς αυξάνοντας τον χρόνο 

μέγιστης άσκησης μεταβάλλουμε και την ποσόστωση των πηγών ενέργειας του οργανισμού. 

Η συσχέτιση του γαλακτικού μεταξύ των δοκιμασιών δικαιολογείται από το γεγονός ότι και 

οι δυο βασίζονται ενεργειακά στον αναερόβιο μεταβολισμό. 

Οι τιμές σε αθλητές υψηλού επιπέδου για το SR στα 50 m ελεύθερο είναι 56-67 και 60-65 

cycles/min για άντρες και γυναίκες αντίστοιχα. Για τα 100 m ελεύθερο είναι 50-56 και 53-56 

cycles/min αντίστοιχα. Η διακύμανση των τιμών του SL σε αθλητές παγκοσμίου επιπέδου στα 

50 m ελεύθερο είναι 1,88-2,16 και 1,79-1,96 m/cycle για άντρες και γυναίκες αντίστοιχα. Για 

τα 100 m ελεύθερο είναι 2,17-2,50 και 1,80-2,05 m/cycle αντίστοιχα (Maglischo, 2003). Στην 

έρευνα των Aujouannet et al. (2006), όπου δέκα διεθνείς κολυμβητές (άνδρες) ηλικίας 22,5 

± 2,3 χρονών πραγματοποίησαν ένα σετ 4 × 50 m ελεύθερο σε μέγιστη ένταση με διάλειμμα 
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10 s, το SR μειώθηκε από 50άρι σε 50άρι, καθώς στο πρώτο ήταν 34,50 ± 5,60 cycles/min, 

ενώ στο τελευταίο 31,45 ± 4,17 cycles/min. Σε κολυμβητές (18,6 ± 1,9 ετών, 8 αγόρια και 2 

κορίτσια) έχουν βρεθεί τιμές SR 53,82 ± 5,19 cycles/min για τα 50 m και 48,97 ± 5,18 cy-

cles/min για τα 100 m (Dekerle et al., 2002). Στα 100 m, σε έφηβους κολυμβητές βρέθηκαν 

τιμές SR 40,2 ± 2,9 cycles/min με ελάχιστη τιμή 35,0 cycles/min και μέγιστη 46,0 cycles/min 

(Lätt et al., 2010). Οι Girold et al. (2006), σε έφηβους κολυμβητές μετρώντας ξεχωριστά κάθε 

50 m μιας προσπάθειας 100 m, βρήκαν τιμές SR (1ο – 2ο 50άρι) 46,21 ± 3,38 – 43,5 ± 4,92 και 

46,18 ± 3,61 – 43,43 ± 3,74 και 44,97 ± 3,48 – 42,2 ± 3,56 cycles/min ανά εβδομάδα σε διά-

στημα τριών εβδομάδων. 

Στην έρευνα μας, το SR ήταν κατά 6% υψηλότερο στα 4 × 50 m απ’ ό,τι στα 100 m. Όπως 

φαίνεται και στη βιβλιογραφία, αυξήσεις ή μειώσεις της ταχύτητας οφείλονται σε συνδυα-

σμένη αύξηση ή μείωση του SR και του SL (Dekerle et al., 2002, Lätt et al., 2010). Επίσης, όσο 

μικραίνει η κολυμβητική απόσταση, τόσο μεγαλώνει το SR, ενώ το SL μικραίνει (Seifert et al., 

2004). Οι μεταβολές αυτές είναι φυσιολογικές, αφού, όσο μεγαλώνει η απόσταση, τόσο 

μειώνεται η ταχύτητα των κολυμβητών για να μπορέσουν να διαχειριστούν την κόπωση και 

να πέτυχουν την βέλτιστη επίδοση. Το SR των αγοριών ήταν μεγαλύτερο από εκείνο των κο-

ριτσιών κατά 8% στο σετ 4 x 50 m και κατά 4,5% στο αγώνισμα των 100 m. Ωστόσο, το SR 

είναι χρήσιμο να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλες παραμέτρους όπως η ταχύτητα και 

το SL. 

Οι τιμές του δείκτη χεριάς στην έρευνα μας ήταν υψηλότερες από εκείνες σε άλλες έρευνες 

με έφηβους κολυμβητές. Οι Vitor et al. (2010), σε αθλητές ηλικίας 13 ± 0,7 ετών σε 100 m 

μέγιστης έντασης βρήκαν για το SI 1,85 ± 0,17 m2/cycle/s. Ακόμα στα 100 m, σε έφηβους 

κολυμβητές βρέθηκαν τιμές για το SI 1,35 ± 0,24 m2/cycle/s, με ελάχιστη τιμή 0,85 m2/cycle/s 

και μέγιστη 1,83 m2/cycle/s (Lätt et al., 2010). Σε μια άλλη έρευνα με υψηλότερες τιμές, έφη-

βοι κολυμβητές σε πισίνα 25 m είχαν τιμές SI σε σετ 6 x 100 m 4,27 ± 0,7, 4,15 ± 0,7, 3,96 ± 
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0,7, 3,83 ± 0,7, 3,74 ± 0,7 και 3,66 ± 0,7 m2/cycle/s ανά 100 m διαδοχικά (Deminice et al., 

2007). Οι Seifert et al. (2010) εξέτασαν 2 ομάδες από 7 άντρες. Η ομάδα είχε κολυμβητές 

εθνικού επιπέδου ηλικίας, βάρους και ύψους 21,9 ± 4,2 ετών, 80,7 ± 7,0 kg και 1,86 ± 0,04 m, 

ενώ η δεύτερη κολυμβητές τοπικού επιπέδου 21,7 ± 3,1 ετών, 73,6 ± 9,4 kg και 1,81 ± 0,07 

m. Οι συμμετέχοντες εκτέλεσαν δυο δοκιμασίες, 10 x 25 m (μόνο χέρια, με βαρελάκι) και 8 x 

50 m κανονικό ελεύθερο. Η ένταση ξεκινούσε από 60% και κατέληγε στο 100%, ενώ το διά-

λειμμα ήταν 4 min. Οι εθνικού επιπέδου κολυμβητές ήταν αποδοτικότεροι, αφού στο τελευ-

ταίο 25άρι το SI για τους εθνικούς κολυμβητές ήταν 2,41 ± 0,34 m2/cycle/s, ενώ για τους το-

πικούς 2,11 ± 0,16 m2/cycle/s. Το SI θεωρείται ότι φτάνει σε μια βέλτιστη ισορροπία μεταξύ 

SR και SL όταν οι τιμές της ταχύτητας είναι στο υψηλότερο επίπεδό τους με ένα σχετικά χα-

μηλό ενεργειακό κόστος (Lätt et al., 2010). 

Το SI δεν διέφερε μεταξύ των δοκιμασιών. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην υψηλή τεχνική 

κατάρτιση των αθλητών μας, αλλά και στην αλλαγή των παραμέτρων που επηρεάζουν το SI 

με τρόπο που να έχουν σχεδόν σταθερό γινόμενο. Συγκεκριμένα, ενώ από τα 4 x 50 m στα 

100 m το SR και η ταχύτητα μειώθηκαν κατά 6% και 4% αντίστοιχα, το SL αυξήθηκε κατά 2%. 

Το SI είχε διαφορά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών 13% στο σετ 4 x 50 m και 17% στα 100 m, 

με τα αγόρια να έχουν υψηλότερες τιμές από τα κορίτσια. Η τιμή των αγοριών παρέμεινε 

σταθερή αναμεσά στις δυο δοκιμασίες, ενώ των κοριτσιών είχε μείωση κατά 3% στα 100 m. 

Σύμφωνα και με την βιβλιογραφία το SI είναι υψηλότερο στους άντρες από ό,τι στις γυναίκες, 

ανεξάρτητα από το αγωνιστικό επίπεδο (Barbosa et al., 2010). Υψηλότερες τιμές σχετίζονται 

έντονα με χαμηλό ενεργειακό κόστος, καθώς το SI είναι ένας δείκτης αποτελεσματικότητας 

της κολύμβησης (Barbosa et al., 2010, Lätt et al., 2010). Βέβαια και το ενεργειακό κόστος και 

το SI εξαρτώνται από την ταχύτητα. Η μείωση της τιμής των κοριτσιών από τα 4 x 50 m στα 

100 m ήταν λογική, καθώς υπάρχει η γενική τάση, όσο μεγαλώνει η απόσταση το SI να μι-

κραίνει (Dekerle et al., 2002). H απουσία διαφοράς μεταξύ των δοκιμασιών στο SI των αγο-

ριών οφείλεται στο ότι, από τα 4 x 50 στα 100 m είχαν πτώση της ταχύτητας κατά 4% και 
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αύξηση του SL κατά 4%. Έτσι, το γινόμενό τους παραμένει σχεδόν σταθερό. Από τα παρα-

πάνω συμπεραίνουμε ότι τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά και το φύλο έχουν σημαντική 

επίδραση στις παραμέτρους SR, SI και στην ταχύτητα, με τα αγόρια να υπερισχύουν έναντι 

των κοριτσιών. Το SR, SI και η ταχύτητα είναι παράμετροι οι οποίες αλληλοεπηρεάζονται. 

Έτσι, τα κορίτσια τείνουν να έχουν μικρότερες τιμές από τα αγόρια εξαιτίας βιολογικών και 

μηχανικών παραγόντων. 

Συμπεράσματα  

Συμπερασματικά, η αναερόβια δοκιμασία κολύμβησης (σετ 4 x 50 m) η οποία χρησιμοποιή-

θηκε στην παρούσα μελέτη και η οποία είναι μια μέθοδος διαλειμματικής προπόνησης που 

χρησιμοποιείται από την πλειονότητα των προπονητών για να διατηρήσουν υψηλές ταχύτη-

τες σε όλη την διάρκεια του σετ απέφερε υψηλότερες τιμές στις παραμέτρους SR, SI, ταχύ-

τητας και γαλακτικού απ’ ότι στο αγώνισμα των 100 m, με θετική όμως συσχέτιση των πα-

ραμέτρων ανάμεσα στις δυο δοκιμασίες. Άρα είναι ένα σετ το οποίο μπορεί να ενταχθεί στο 

προπονητικό πρόγραμμα για τη βελτίωση της απόδοσης του αγωνίσματος των 100 m. Οι 

διαφορές που βρέθηκαν ανάμεσα στα φύλα είναι φυσιολογικές, καθώς τα ανθρωπομετρικά 

χαρακτηριστικά και οι βιολογικές διαφορές δεν επιτρέπουν στα κορίτσια να επιτύχουν τις 

επιδόσεις των αγοριών.   
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