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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός : Ο σκοπός της παρούσης έρευνας ήταν να εξεταστούν οι συσχετίσεις μεταξύ του δείκτη  

Reactive Strength Index (RSI), του χρόνου πτήσης (FT), του ύψους άλματος (JH), του χρόνου 

επαφής (CT), της κατακόρυφης ταχύτητας απογείωσης (vtoV), τη μέγιστη  κατακόρυφη δύναμη 

αντίδρασης από το έδαφος (ομαλοποιημένο ως προς το σωματικό βάρος) (pvGRF_norm) και της 

ισχύος (Pw) κατά την εκτέλεση Drop Jump (DJ) με και χωρίς επιπρόσθετη επιβάρυνση. 

Μέθοδος : Συμμετείχαν 10 άνδρες αθλητές Κλασικού Αθλητισμού υψηλού επιπέδου (Μέση Τιμή 

±Τυπική Απόκλιση : ηλικία 22.1 ±2.3 χρόνια, ύψος 1.80 ±0.05 μέτρα, σωματική μάζα 76.2 ±6.4 

κιλά) εκτέλεσαν 4 DJ με μέγιστη προσπάθεια από πλινθίο ύψους 2 0cm σε δυναμοπλατφόρμα σε 

2 διαφορετικές συνθήκες. Η πρώτη μόνο με τη σωματική μάζα του αθλητή (DJ20) και η δεύτερη 

προσθέτοντας επιπλέον +20% της σωματικής μάζας τους με την εφαρμογή γιλέκου (DJ20AW). 

Οι αθλητές πραγματοποιούσαν παραπάνω από 4 άλματα σε κάθε συνθήκη μόνο εάν η επίδοση 

στο ύψος άλματος ήταν υψηλότερη από τις προηγούμενες προσπάθειες, διαφορετικά 

σταματούσαν. Οι οδηγίες που δόθηκαν στους αθλητές ήταν “πήδα όσο πιο ψηλά μπορείς με μικρό 

χρόνο επαφής” και “πήδα ψηλά λίγο πιο γρήγορα από το προηγούμενο σου άλμα”. Το διάλειμμα 

μεταξύ των προσπαθειών ήταν ένα 1’ λεπτό ,ενώ το διάλειμμα ξεκούρασης μεταξύ των δύο 

συνθηκών 3’.  

Αποτελέσματα : Για το δείκτη RSI και για όλες τις μεταβλητές απόδοσης του DJ υπήρξε 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των μέσων τιμών του DJ20 και του DJ20AW              

(p<0.05, CT: +14.5%, RSI: -30.2%, JH:-18.8%, pvGRF_norm: -17.9%, Pw: -16.5%, FT:-9.8%, 

vtoV=-9.7%) και ισχυρή συσχέτιση των μεταβλητών (RSI: r=0.914, p<0.001, Pw: r=0.909, 

p<0.001,   FT: r=0.714, p=0.002, JH: r=0.746, p=0.013, CT: r=0.698, p=0.025, vtoV: r=0.707, 

p=0.022, pvGRF_norm: r=0.787, p=0.007). Επίσης προέκυψε ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ 
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του RSI vs Pw (DJ20: r=0.791, p=0.006,  DJ20AW: r=0.864, p=0.001),  vtoV vs FT (DJ20 και 

DJ20AW: r=1.000, p<0.001),  JH vs vtoV   (DJ20:r=0.998, p<0.001,  DJ20AW: r=0.999, p<0.001) 

και JH vs FT (DJ20:r=0.998, p<0.001,  DJ20AW:r=0.999, p<0.001) και ισχυρή αρνητική μεταξύ 

CT vs pvGRF (DJ20:r= - 0.742, p=0.014, DJ20AW: r= -0.832, p=0.003). 

 

Λέξεις-Κλειδιά : 

πλειομετρία, drop jump, γιλέκο, πρόσθετη επιβάρυνση, RSI, κύκλος διάτασης-βράχυνσης, 

κλασσικός αθλητισμό, αθλητές, υψηλό επίπεδο 
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ABSTRACT 

 

Purpose : The purpose of this research was to analyze the correlations between the Reactive 

Strength Index (RSI), flight time (FT), jump height (JH), vertical take-off Velocity (vtoV), Peak 

Vertical Ground Reaction Force (body weight normalized) (pv GRF_norm) and power (Pw) when 

performing Drop Jump (DJ) with and without additional load. 

Method : 10 elite male Track and Field athletes (Mean ±SD : age 22.1 ±2.3years, height 1.80 

±0.05m, body mass 76.2 ±6.4kg) accomplished 4 maximal DJ attempts performed from a 20cm 

box onto a power platform in 2 different conditions. The first one performed only with athlete’s 

body mass (DJ20) and the second with additional load which represent +20% of athlete’s body 

mass. Athletes could performed over than 4 reps in every condition only if their performance in 

the flight height was better than the previous before, otherwise they stopped. The instructions given 

to the athletes were “jump as high as you can with a short contact time” and “jump high a little 

faster than your previous jump”. The time brake between trials was 1’, while time interval between 

the 2 conditions was 3’.  

Results :Statistical significance was found to be between the DJ20 and DJ20AW mean values for the RSI 

and all the DJ performance parameters (p<0.05, CT: +14.5%, RSI: -30.2%, JH:-18.8%,   

pvGRF_norm: -17.9%, Pw: -16.5%, FT:-9.8%, vtoV=-9.7%) as well as strong correlations of the 

variables themselves (RSI: r=0.914, p<0.001, Pw: r=0.909, p<0.001, FT: r=0.714, p=0.002,         

JH: r=0.746, p=0.013, CT: r=0.698, p=0.025, vtoV: r=0.707, p=0.022, pvGRF_norm: r=0.787, 

p=0.007).  Furthermore strong positive correlation was found to be between the RSI vs Pw     

(DJ20: r=0.791, p=0.006,   DJ20AW: r=0.864, p=0.001),  vtoV vs FT (DJ20 και DJ20AW: 

r=1.000, p<0.001),  JH vs vtoV (DJ20: r=0.998, p<0.001,  DJ20AW: r=0.999, p<0.001) and           
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JH vs FT (DJ20: r=0.998, p<0.001,  DJ20AW: r=0.999, p<0.001) and a strong negative one 

between the JHCT vs pvGRF (DJ20: r= - 0.742, p=0.014, DJ20AW: r= - 0.832, p=0.003). 

 

Keywords : 

plyometrics, drop jump, vest, added load, RSI, stretch-shortening cycle, track and field, athletes, 

elite level 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1. ΠΛΕΙΟΜΕΤΡΙΑ 

 

1.1 Ιστορικά στοιχεία 

 Η λέξη “plyometric” («πλειομετρία»), που αναφέρεται ευρέως στην αγγλική 

βιβλιογραφία, έχει ελληνικές ρίζες και πρόκειται για σύνθετη παράγωγο της λέξης 

“plio” που σημαίνει περισσότερο, “plythein” ή “plyo” που σημαίνει αυξάνω και 

“metric” που σημαίνει μετρήσιμος (Knuttgen K.G. and Kraemer W.J., 1987). Συνεπώς 

μπορεί να αναφερθεί πως ο σκοπός της πλειομετρίας είναι να αυξηθεί η «μέτρηση». 

Τυπικά με τον όρο μέτρηση της επίδοσης-απόδοσης στα διάφορα σπορ εννοούμε το 

τελικό αποτέλεσμα σε κάποιο τεστ ή αγώνα, το ύψος του πήχη που πέρασε ο άλτης στο 

άλμα εις ύψος, η ταχύτητα του σερβίς στη πετοσφαίριση, η ρίψη της σφαίρας, η 

ταχύτητα που ανέπτυξε ο σπρίντερ και άλλα (GoldbeckT.G.and DaviesG.J. 2000). 

 Γνωστή ήταν η πλειομετρική μέθοδος προπόνησης από τη δεκαετία ‘60 στην 

Ανατολική Ευρώπη και εντονότερα στη Ρωσία (DaviesG. 2015) μιας και ένας από τους 

επιφανέστερους προπονητές στίβου της εποχής ονόματι Yuri Verkhoshanski είχε 

αναπτύξει ένα σύστημα ασκήσεων με την ονομασία “Jump Training” ή “Shock Training 

Method” (Verkhoshanski Y. 1969, Verkhonshanski N. 2012). Χρησιμοποιούσε κατά 

κόρον επαναλαμβανόμενα άλματα με σκοπό να αναπτύξει την ταχύτητα και την 

εκρηκτικότητα των αθλητών του. Η ενασχόληση του και με τον επιστημονικό χώρο 

μέσω των ερευνών που πραγματοποίησε και δημοσίευσε βοήθησε στη μεταφορά αυτής 

της γνώσης και στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού, την Αμερική. Εκεί το 1975 ο Fred 
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Wilt, πρώην προπονητής της γυναικείας ομάδας στίβου του πανεπιστημίου του Purdue 

μέσα από εκτενείς έρευνες πάνω στο έργο του Dr. Verkhoshanski ήταν ο πρώτος που 

χρησιμοποίησε ποτέ τον όρο “πλειομετρία”. Έκτοτε και πιο συγκεκριμένα από την 

δεκαετία του ογδόντα (’80) η πλειομετρική μέθοδος προπόνησης έχει μόνιμη πλέον 

βάση σε κάθε προπονητικό σχεδιασμό (ChuD.A. andMyerG.D., 2013). 

 

1.2 Χρησιμότητα 

 Η πλειομετρική άσκηση είναι πλέον ένας δημοφιλής τρόπος προπόνησης που 

χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της αθλητικής απόδοσης (PedleyJ.S. etal, 2017). Λόγω 

της φύσης των περισσότερων αθλητικών δραστηριοτήτων, είτε αυτές εντάσσονται σε 

κάποιο εντατικό προπονητικό σχεδιασμό (επαγγελματίες αθλητές), είτε σε λιγότερο 

απαιτητικά προπονητικά προγράμματα (ελεύθερα ασκούμενους), σχεδόν όλες 

περιέχουν κινήσεις με κινητικό μοτίβο αυτό της πλειομετρίας (κύκλος διάτασης-

βράχυνσης) όπως είναι το τρέξιμο, τα άλματα, οι ρίψεις (ChmielewskiT.L. et al., 2006).  

 Η ιδιαιτερότητα στα ταχυδυναμικά σπορ ομαδικού ή ατομικού χαρακτήρα όπως 

στα αγωνίσματα λόγου χάρη των οριζοντίων και κάθετων αλμάτων στον κλασικό 

αθλητισμό, το ποδόσφαιρο και το βόλεϊ είναι πως κυριαρχεί η εκρηκτικότητα. Η οποία 

επιτυγχάνεται μέσω της εφαρμογής έντονων πλειομετρικών ασκήσεων που σκοπό 

έχουν την ανάπτυξη κάποιων παραμέτρων όπως της εκρηκτικής δύναμης, της μυϊκής 

ισχύος, του ρυθμού ανάπτυξης της δύναμης (Ρ.Α.Δ.) κ.α. (Jason S. et al., 2017). 

Επιπλέον αναφέρεται και ως αντιδραστική νευρομυϊκή προπόνηση (Voight M.L. and 

Cook G. 2014). 
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2. ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΤΑΣΗΣ ΒΡΑΧΥΝΣΗΣ  (S.S.C.) 

 

 H πλειομετρική προπόνηση εμπεριέχει τη λειτουργία του κύκλου Διάτασης-

Βράχυνσης (Stretch-Shortening cycle). Είναι γνωστό πως η μυϊκή διεργασία που 

περιέχει αρχικά τη διάταση του μυοτενόντιου συστήματος ακολουθούμενη από μια 

γρήγορη βράχυνση αποτελεί τον ορισμό της πλειομετρικής άσκησης (Rassier D.E. and 

Herzog W., 2005). O κύκλος διάτασης-βράχυνσης αποτελείται από την διάταση του 

μυός λόγω μιας εφαρμοζόμενης εξωτερικής δύναμης και την βράχυνση του, που 

επέρχεται λόγω υπερνίκησης της, ή διαφορετικά πρόκειται για την μετάβαση από μια 

γρήγορη έκκεντρη μυϊκή συστολή (αρνητική φάση ή επιβράδυνση) σε μια γρήγορη 

σύγκεντρη μυϊκή συστολή (θετική φάση ή επιτάχυνση) (Michailidis et al., 2015). 

  Οι πλειομετρικές ασκήσεις έχουν περιγραφεί ως προς τις φάσεις τους από την 

επιστημονική κοινότητα ως διφασικές (Knuttgen K.G.and Kraemer W.J., 1987, 

Chmielewski T.L. et al., 2006 ) αλλά και ως τριφασικές, η μόνη διαφορά είναι η 

προσθήκη και μιας επιπλέον φάσης, αυτή της μετάβασης από την έκκεντρη στη 

σύγκεντρη (χρόνος ζεύξης) (Davies G.J., 2001). Στη συγκεκριμένη εργασία θα 

αναπτύξουμε τον τρόπο λειτουργίας της τριφασικής διαχώρισης των πλειομετρικών 

ασκήσεων που περιέχουν την έκκεντρη, την ισομετρική και την ομόκεντρη φάση. 

 Λόγω του συγκεκριμένου φαινομένου (διάταση-βράχυνση) και σε συνδυασμό 

με μελέτες είναι γνωστό από το Walshe και τους συνεργάτες του (1985) πως όταν η 

άσκηση περιέχει διάταση του μυοτενόντιου συμπλέγματος (έκκεντρη σύσπαση) του 

μεμονωμένου μυός πριν την σύγκεντρη φάση, μηχανική ενέργεια συσσωρεύεται στο μυ 

η οποία είτε θα διαχυθεί ως θερμότητα είτε θα αποθηκευτεί ως ενέργεια μέσω των 

ελαστικών στοιχείων που βρίσκονται σε σειρά με τις μυϊκές ίνες. Η ελαστική αυτή 
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ενέργεια που αποθηκεύεται στο μυοτενόντιο σύστημα στην αρνητική φάση (έκκεντρη) 

συμβάλει στην αποδοτικότητα της κίνησης διευκολύνοντας την εφαρμογή μεγαλύτερης 

δύναμης και παραγωγής ισχύος κατά τη θετική φάση (σύγκεντρη) (Padulo et al., 2013) 

σε σχέση με την καθαρά σύγκεντρη μορφή σύσπασης της. Αυτή τη κίνηση μπορούμε 

να την οπτικοποιήσουμε καλύτερα με την κίνηση ενός ελατηρίου. (Cavagna G., 1977). 

Η ικανότητα του μυός να αποθηκεύει και να χρησιμοποιεί την ελαστική ενέργεια 

εξαρτάται από:  

       α) την ταχύτητα της διάτασης  

       β) το μήκος του μυός που διατείνεται  

       γ) την ισχύ στο τέλος της φάσης της διάτασης  

       δ)  τη χρονική διάρκεια της μετάβασης από την έκκεντρη στη σύγκεντρη φάση ή 

αλλιώς contraction coupling time 

 Επιπλέον ο κύκλος διάτασης-βράχυνσης μπορεί να διαχωριστεί με βάση το 

ρυθμό απόκρισης του. Πιο συγκεκριμένα, διαχωρίζεται αρχικά στην αργή απόκριση του 

SSC που απαιτεί μεγάλο χρόνο επαφής (>250 ms) με σκοπό να αναπτυχθεί μια ισχυρή 

μυϊκή δράση. Καθώς και στη γρήγορη απόκριση του SSC η οποία εμφανίζεται με 

χαμηλότερους χρόνους επαφής (<250 ms) (Markwick W.J. et al., 2015). 
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2.1 Έκκεντρη συστολή - αρνητική φάση (Eccentric phase) 

 Πρόκειται για την αρχική φάση μιας πλειομετρικής άσκησης, η οποία 

αναγνωρίζεται ως μια γρήγορη επιμήκυνση τους μυός. Συνήθως αναφέρεται με 

διάφορους όρους όπως ως φάση φόρτωσης, φάση επιβράδυνσης, φάση παραγωγής, 

σύμφωνα πάντα με την ορολογία που δίνουν οι συγγραφείς αναφορικά με την 

πλειομετρική κίνηση που περιγράφουν (Bosco et al., 1982,Chmielewski T.L. et al., 

2006, Chu 1984). Η κίνηση που πραγματοποιείται με βάση το κινητικό μοτίβο της 

συγκεκριμένης ερευνητικής διαδικασίας ξεκινάει όταν το μυοτενόντιο σύστημα των 

πρωταγωνιστών και ανταγωνιστών μυών διατείνονται ως αποτέλεσμα της φόρτωσης 

που εφαρμόζεται στις αρθρώσεις. Κατά τη φάση αυτή διεγείρονται οι μυϊκές άτρακτοι 

του μυοτενόντιου συστήματος, ο μη συσταλτός ιστός εντός του μυός και τα παράλληλα 

ελαστικά στοιχεία που βάσει ερευνών προκαλεί αύξηση της απόδοσης στην 

επακόλουθη σύγκεντρη μυϊκή συστολή (Bosco et al., 1982). Επιπλέον ερευνητικά 

δεδομένα μας υποδεικνύουν πως η έκκεντρη αυτή φάση διαδραματίζει καθοριστικό 

ρόλο στην αύξηση της παραγωγής ισχύος σε μια άσκηση που εμπεριέχει το κύκλο 

διάτασης-βράχυνσης σε σύγκριση με μία που χρησιμοποιεί καθαρά την ομόκεντρη 

φάση (Rassier D.E. and Herzog.W., 2005). Σύμφωνα με το Chu Donald και τον Mayer 

Gregory (2013) η έκκεντρη μυϊκή συστολή είναι ικανή να παράγει 40% μεγαλύτερη 

ισχύ σε σχέση με τις άλλες μορφές σύσπασης. Καθοριστικό παράγοντα για την 

αποδοτικότητα της έκκεντρης αυτής φάσης διαδραματίζουν: 

1. Το μέγεθος της διάτασης 

2. Το εύρος της διάτασης 

3. Η διάρκεια της διάτασης 
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 Η διαφοροποίηση της τιμής έστω και μιας από τις προαναφερθείσες 

παραμέτρους μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ελαστική ενέργεια που θα 

αποθηκευτεί στο μυοτενόντιο σύστημα (Ebben WP et al., 2010). 

 

2.2 Φάση απόσβεσης (Amortization phase) 

 Πρόκειται για την δεύτερη φάση του κύκλου διάτασης-βράχυνσης και 

περιγράφεται ως η μετάβαση από την έκκεντρη στην ομόκεντρη φάση. Διαφορετικά 

έχει οριστεί ως φάση απόσβεσης ή φάση διαβίβασης (Horita et al., ,2002) Επιπλέον 

περιγράφεται ως η χρονική καθυστέρηση μεταξύ της υπερνίκησης του αρνητικού έργου 

της έκκεντρης συστολής και της παραγωγής ισχύος για την επιτάχυνση κατά την 

σύγκεντρη συστολή - πιο σύντομα- πρόκειται για την λεγόμενη «ηλεκτρομηχανική 

καθυστέρηση» της πλειομετρίας. (Ebben W P et al., 2008).  Συχνά αναφέρεται ως η 

φάση κλειδί των πλειομετρικών ασκήσεων, αφού όταν η μετάβαση δεν είναι συνεχής 

και άμεση αλλά διακοπτόμενη και με χρονική καθυστέρηση τότε η ελαστική ενέργεια 

που αποκτήθηκε μετατρέπεται σε θερμότητα και χάνεται. Από έρευνες είναι γνωστό 

πως έχει παρατηρηθεί μείωση στην ελαστική ενέργεια που αποθηκεύεται όταν η φάση 

της απόσβεσης υπερβεί τα εικοσιπέντε χιλιοστά του δευτερολέπτου (0.025ms) (Wilson 

G.J., 1991).   

 Η χρήση των πλειομετρικών ασκήσεων δημιουργεί ένα καινούργιο στόχο στους 

αθλητές που είναι η μείωση της χρονικής αυτής διάρκειας (στη φάση απόσβεσης) ώστε 

να εκτελείται αποδοτικότερα ο κύκλος διάτασης-βράχυνσης και να επιτυγχάνονται οι 

στόχοι της χρήσης των πλειομετρικών αυτών ασκήσεων (Siff M., 2004). 
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2.3 Σύγκεντρη συστολή (Concentric phase) 

 Πρόκειται για την τελευταία φάση της πλειομετρικής λειτουργίας. Από την 

επιστημονική κοινότητα αναφέρεται και ως φάση ανάκαμψης, φάση βράχυνσης όπως 

και φάση προώθησης (Siff M., 2004 ). Η τρίτη αυτή φάση ξεκινάει κατευθείαν μετά τη 

φάση απόσβεσης και προκαλείται βράχυνση του μυοτενόντιου συστήματος (Ishikawa 

M., 2005). Επιπλέον πρόκειται για το τμήμα του μηχανισμού (διάτασης-βράχυνσης) 

που αποδίδεται η ελαστική ενέργεια που έχει συσσωρευτεί από την έκκεντρη φάση και 

συμβάλει στην αύξηση της παραγόμενης ισχύος (Chmielewski T.L. et al., 2006).     

 



8 

 

ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 

2.4 Συστήματα 

 Ο έλεγχος όλων των λειτουργιών του ανθρώπου συμπεριλαμβανομένων και των 

ασκήσεων πλειομετρικού τύπου, οφείλεται στη μοναδική ικανότητα του νευρικού 

συστήματος να επενεργεί σε συνδυασμό με άλλα συστήματα τόσο ανατομικά όσο και 

λειτουργικά καθιστώντας ως ένα σύνολο την λειτουργία του οργανισμού κατά τη 

διάρκεια των ασκήσεων. Πιο συγκεκριμένα, ο έλεγχος της μυϊκής δράσης απαιτεί την 

συνεργασία του κεντρικού και του περιφερικού νευρικού συστήματος. Το Κεντρικό 

Νευρικό Σύστημα είναι το κέντρο εισροής πληροφοριών π.χ. από κάποιο εξωτερικό 

ερέθισμα που κατόπιν την επεξεργάζεται, τις ερμηνεύει και διαβιβάζει τις κινητικές 

εντολές προς το εκτελεστικό όργανο, δηλαδή τους σκελετικούς μύες αν αυτό κριθεί 

απαραίτητο (Γρούιος κ.ά., 2018). 

 

2.5 Λειτουργίες των Συστημάτων 

2.5.1. Κεντρικό Νευρικό Σύστημα 

  Το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ) διαιρείται σε δύο μέρη, στον 

εγκέφαλο έχοντας κεντρικό ρόλο όσοv αναφορά την οργάνωση και στο νωτιαίο 

μυελό ο οποίος ρυθμίζει τις αντανακλαστικές κινήσεις και πρόκειται για το 

συνδετικό κρίκο επικοινωνίας μεταξύ του περιφερικού νευρικού συστήματος και 

του εγκεφάλου.  
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2.5.2 Περιφερικό Νευρικό σύστημα 

  Αποτελεί το όργανο επικοινωνίας του οργανισμού μεταξύ του 

εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος. Αποτελείται από το προσαγωγό και 

το απαγωγό σκέλος τα οποία αντίστοιχα μεταφέρουν σήματα από τους 

σωματικούς αισθητήρες (μύες, αρθρώσεις κ.ά.) στο ΚΝΣ και από το ΚΝΣ προς 

τους μυς και τα όργανα «φυτικής ζωής» (σπλάχνα, αδένες κ.ά.). Επιπλέον το 

Περιφερικό Νευρικό Σύστημα συναποτελούν:  

I. Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα 

   Ελέγχει το εσωτερικό περιβάλλον του οργανισμού που όμως δεν 

υπόκειται στη βούληση του ατόμου όπως για παράδειγμα, τη λειτουργία 

των αδένων και των λείων μυϊκών ινών. Αυτό επιτυγχάνεται με το 

συνδυασμό δύο υπομερών του, το συμπαθητικό και το παρασυμπαθητικό 

σύστημα. 

II. Σωματικό Νευρικό  Σύστημα 

  Δρα προς τα έξω σε σχέση με το εξωτερικό περιβάλλον και 

υπόκειται στη βούληση του ατόμου. Σκοπός του είναι να μεταφέρει 

κεντρομόλα εξωτερικά ερεθίσματα στο ΚΝΣ τα οποία μετά την 

επεξεργασία τους στο ίδιο σύστημα θα στείλει φυγόκεντρα ερεθίσματα 

προς τους σκελετικούς μυς.  

 

2.6 Νευρικό κύτταρο 

2.6.1 Λειτουργία 

  Θεμέλιος λίθος στην αποδοτικότητα και λειτουργικότητα του νευρικού 

συστήματος διαδραματίζει ο νευρώνας. Πρόκειται για ένα διεγέρσιμο κύτταρο 
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που επιτελεί την κύρια νευρική λειτουργία και έχει ως αποστολή τη παραγωγή, 

την αγωγή, τη ταξινόμηση και την αποθήκευση των νευρικών διεγέρσεων και 

αποτελεί έτσι τη λειτουργική μονάδα του νευρικού συστήματος. Διακρίνεται στον 

αισθητικό και τον κινητικό νευρώνα ανάλογα με τον τύπο των νευρικών ινών που 

περιέχουν αλλά η μορφολογία τους είναι η ίδια. Το βασικό μέρος του νευρώνα 

αποτελεί ο πυρήνας, ο οποίος περιέχει όλες τις γενετικές πληροφορίες, είναι 

πλούσιος σε μιτοχόνδρια και συνθέτει τις πρωτεΐνες του κυττάρου. Ο πυρήνας 

περιβάλλεται από το κυτταρικό σώμα, από το οποίο εκφύονται δύο είδη 

κυτταρικών αποφυάδων, ο νευράξονας και οι δενδρίτες. (Kέλλης, Ε., 2008). 

 

2.6.1 Μεταφορά δυναμικών ενέργειας 

  Οι δενδρίτες μεταδίδουν στο κυτταρικό σώμα τα σήματα που δέχονται 

από άλλους νευρώνες, ενώ ο νευράξονας έχει ως αποστολή τη μεταφορά των 

δυναμικών ενέργειας από το κυτταρικό σώμα προς τους συναπτόμενους σε αυτόν 

νευρώνες. Η ταχύτητα αποστολής αυτών των δυναμικών αγγίζει τα τριακόσια 

εξήντα χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτο (360χλμ/δευτ) με καθοριστικούς 

παράγοντες για την επίτευξη αυτής της ταχύτητας, τη διάμετρο του νευράξονα, - 

που το μήκος του μπορεί να κυμαίνεται από λίγα δέκατα του χιλιοστού μέχρι και 

να ξεπεράσει το ένα μέτρο (ισχιακό νεύρο) - και την αντίσταση που προβάλλει. 

Η αύξηση της ταχύτητας μεταφοράς των ώσεων επιτυγχάνεται λόγω ενός 

λιποπρωτεϊνικού μονωτικού που περιβάλλει τον νευράξονα και ονομάζεται 

μυελώδες έλυτρο, το οποίο μειώνει τη χωρητικότητα της νευραξονικής 

μεμβράνης στα τμήματα που περιβάλλει (Γρούιος, κ.ά., 2018). 
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 Η μυελίνη διακόπτεται σε κανονικά διαστήματα από τις περισφίγξεις που 

ονομάζονται κόμβοι Ranvier, τα δυναμικά ενέργειας υπερπηδούν από το ένα 

κομβίο στο άλλο αφού δεν μπορούν να περάσουν τη μυελίνη (μονωτικό υλικό) 

μειώνοντας έτσι το χρόνο φόρτισης τους. Στο τελικό άκρο του ο κινητικός 

νευράξονας διακλαδίζεται σε πολλούς λεπτούς κλάδους τα συναπτικά κομβία. 

Εκεί επιτελείται η μεταβίβαση των ώσεων μέσω των νευροδιαβιβαστών (π.χ. 

ακελυτοχολίνη) που απελευθερώνεται από τη συναπτική σχισμή (βρίσκεται 

μεταξύ των νευρώνων) αποκλειστικά από το προσυναπτικό στο μετασυναπτικό 

νευρώνα. Κατά τη μεταβίβαση αυτή της νευρικής ώσης από ένα κύτταρο στο άλλο 

παρατηρείται μια χρονική καθυστέρηση κατά 0,5m/sec περίπου, η οποία 

ονομάζεται συναπτική καθυστέρηση. Η δημιουργία, η ταξινόμηση και η αγωγή 

των δυναμικών ενέργειας μεταξύ των νευρώνων δεν αρκούν για την ακριβή 

εκτέλεση των κινήσεων, πρέπει να προσαρμόζονται και στις συγκεκριμένες 

απαιτήσεις (συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ρυθμός πυροδότησης) του κάθε 

μυϊκού έργου που απαιτείται. (Kλεισούρας, Β. 2011) 

 

2.7 Αισθητικοί Υποδοχείς του Μυός 

 Αυτό επιτυγχάνεται με τη δράση των αισθητικών υποδοχέων του μυός: της 

μυϊκής ατράκτου, το τενόντιο όργανο Golgi και των μηχανουποδοχέων. Προσφέρουν 

συνεχώς στο ΚΝΣ πληροφορίες σχετικά με τη μηχανική κατάσταση του μυός. Η 

διέγερση αυτών των υποδοχέων προκαλεί διευκόλυνση, αναχαίτιση και διαμόρφωση 

τόσο των αγωνιστών όσο και των ανταγωνιστών μυών κατά τη μυϊκή δράση. Γι’ αυτό 

και αποτελούν την ιδιοδεκτική βάση στην πλειομετρική προπόνηση. Κατά το κύκλο 

διάτασης-βράχυνσης (SSC) χρησιμοποιείται η διέγερση αυτών των ιδιουποδοχέων. 
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2.7.1 Μυϊκή Άτρακτος 

  Η λειτουργία της μυϊκής ατράκτου είναι να ανιχνεύει το μήκος του 

μυός, να διατηρεί το μυϊκό τόνο καθώς και την αντανακλαστική δραστηριότητα. 

Βρίσκεται σε παράλληλη διάταξη με τις γραμμωτές μυϊκές ίνες στη γαστέρα του 

μυός και πιο συγκεκριμένα στις ενδοατράκτιες μυϊκές ίνες (ΕνΜΙ), οι οποίες 

νευρώνονται από τις αισθητικές απολήξεις των ινών τύπου 1α στη μη συσταλτή 

κεντρική τους μοίρα. Η οποία παρέχει πληροφορίες σχετικά με το μήκος του μυός 

και το ρυθμό μεταβολής της θέσης. Επιπλέον οι κινητικές απολήξεις των ινών 

τύπου γ1 και γ2 νευρώνουν τις συσταλτές πολικές περιοχές, όπως και οι τύπου 2 

αισθητικές ίνες οι οποίες παρέχουν πληροφορίες για το στατικό μήκος του μυός. 

Όταν μια εξωτερική δύναμη επενεργεί στο μυ και για παράδειγμα διατείνονται οι 

εξωατράκτιες μυϊκές ίνες (ΕξΜΙ) οι οποίες νευρώνονται από τους α-κινητικούς 

νευρώνες, αυτή η μεταβολή του μήκους περνάει εν συνεχεία στις ενδοατράκτιες 

μυϊκές ίνες αφού το έλυτρο της μυϊκής ατράκτου που την περιβάλλει είναι 

συνέχεια του συνδετικού ιστού του μυός. Η ευαισθησία στην αλλαγή της 

ταχύτητας ενεργοποιεί τις αισθητικές ίνες τύπου 1α και τύπου 2. Η πυροδότηση 

των νευρικών ινών τύπου 1 επηρεάζεται από το ρυθμό μεταβολής της θέσης 

δηλαδή το εύρος της διάτασης, το δυναμικό ενέργειας που δημιουργείται 

μεταφέρεται στο νωτιαίο μυελό (πρόκειται για αντανακλαστικό ερέθισμα). Από 

εκεί η κινητική εντολή θα μεταφερθεί στις εξωατράκτιες μυϊκές ίνες μέσω των α-

κινητικών νευρώνων. Όσο γρηγορότερη και μεγαλύτερη η διέγερση τους, τόσο 

πιο ισχυρό θα είναι το σήμα που θα μεταδώσει και πιο αποτελεσματική θα είναι 

η σύσπαση των αγωνιστών και των ανταγωνιστών μυών μέσω των εξωατράκτιων 

μυϊκών ινών που συμμετέχουν (Γρούιος, κ.ά., 2018). 
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2.7.2 Τενόντιο Όργανο Golgi 

  Αντίθετα από τη λειτουργία της μυϊκής ατράκτου, το τενόντιο όργανο 

Golgi ανιχνεύει την τάση του μυός και έχει ανασταλτική επίδραση σε αυτόν. 

Ωστόσο, αμφισβητείται πλέον η ανασταλτική τους αυτή δράση πάνω στο μυ αφού 

τα τενόντια όργανα ανταποκρίνονται και σε υπομέγιστες προσπάθειες. Επιπλέον, 

δίνει πληροφορίες για τις μυϊκές δυνάμεις που αναπτύσσονται σε καθημερινές 

κινητικές δραστηριότητες. Διατάσσεται σε σειρά με τις εξωατράκτιες μυϊκές ίνες, 

η ανατομική τους θέση βρίσκεται πάνω σε δεμάτια κολλαγόνων ινών που 

προσφύονται στις μυϊκές ίνες και πιο συγκεκριμένα στο σημείο των μυϊκών ινών 

που βρίσκεται στην ένωση μεταξύ του τένοντα και του μυ. Κατά τη μυϊκή 

συστολή τα δεμάτια των κολλαγόνων ινών (των μυϊκών ινών που 

ενεργοποιούνται) τεντώνονται με αποτέλεσμα να συμπιέζουν τις νευρικές 

απολήξεις των 1b αισθητικών ινών που νευρώνουν τα τενόντια όργανα. Κάθε 

τενόντιο όργανο νευρώνεται μόνο από μία αισθητική νευρική ίνα 1b η οποία 

διακλαδίζεται σε πολλές απολήξεις κολλαγόνων ινών καθώς και ανταποκρίνεται 

στη συστολή δέκα έως είκοσι (10-20) μυϊκών ινών από διαφορετικές κινητικές 

μονάδες. Μετά τη μυϊκή συστολή, ώσεις στέλνονται στο νωτιαίο μυελό 

προκαλώντας ανασταλτική δράση στους α-κινητικούς νευρώνες των 

συμμετεχόντων και των συνεργών μυών ελαχιστοποιώντας την παραγόμενη 

δύναμη, ενώ ταυτόχρονα ενεργοποιούν τους ανταγωνιστές μύες. Σημαντικός 

παράγοντας γι αυτή τη διαδικασία προϋποθέτει ότι η ένταση του ερεθίσματος 

πρέπει να ξεπεράσει το κατώφλι διέγερσης (Κλεισούρας, Β. 2011, Γρούιος, κ.ά., 

2018). 
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3. ΕΙΔΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ 

 Κάθε κίνηση του ανθρώπινου σώματος είναι το αποτέλεσμα της 

δραστηριοποίησης των κινητικών μονάδων (ΚΜ) των μυών του ανθρώπου σύμφωνα 

πάντα με την αρχή του μεγέθους. Αυτή η δραστηριοποίηση προέρχεται από τρεις (3) 

αλληλοκαλυπτόμενες κατηγορίες:  

 

3.1 Εκούσιες κινήσεις 

 Αποτελεί τη πιο σύνθετη μορφή κίνησης αφού πρόκειται για σκόπιμη και 

συνειδητή κίνηση του ατόμου. Προέρχεται ως απάντηση σε εντολή που προέρχεται από 

τον εγκεφαλικό φλοιό και υπομέρη του. Στο σύνολο τους ελέγχονται η ακρίβεια της 

κίνησης, η στάση του σώματος καθώς και ο προγραμματισμός και οι λεπτομέρειες 

συντονισμού της κίνησης. 

 

3.5. Αυτόματες Κινήσεις 

 Πρόκειται για επιδέξιες κινήσεις που προέρχονται μέσω της εκμάθησης, της 

εξάσκησης και της εμπειρίας όπως για παράδειγμα, το τρέξιμο. Οπότε κάθε αυτόματη 

κίνηση περιέχει προκαθορισμένη πορεία, εκτελείται ασυνείδητα όμως η έναρξη και η 

λήξη της απαιτούν συνειδητή παρέμβαση του εγκεφάλου. 

 

3.6. Αντανακλαστικές Κινήσεις 

 Αποτελεί την απάντηση του οργανισμού σε ένα συγκεκριμένο αισθητικό 

ερέθισμα που προέρχεται από τους μυς, τις αρθρώσεις και το δέρμα. Μπορεί να οριστεί 

ως την απλούστερη μορφή κίνησης του σώματος και τη στοιχειώδη μονάδα 
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ολοκληρωμένης νευρικής δραστηριότητας. Οι αντανακλαστικές αυτές κινήσεις 

διαιρούνται σε πολυσυναπτικές και μονοσυναπτικές. 

 

3.6.1 Πολυσυναπτική Αντανακλαστική Κίνηση  

  Πρόκειται για μια σύνθετη κίνηση στην οποία το δυναμικό ενέργειας 

που θα προκληθεί από κάποιο ερέθισμα που θα ξεκινήσει από τους αισθητικούς 

και θα καταλήξει στους κινητικούς νευρώνες μπορεί να τροποποιηθεί από τα 

ανώτερα κέντρα του εγκεφάλου. Οπότε αυτή η αντανακλαστική κίνηση μπορεί 

να ελεγχθεί από τους διάμεσους νευρώνες που παρεμβάλλονται ανάμεσα από τους 

αισθητικούς και τους κινητικούς κάνοντας την κίνηση λιγότερο στερεότυπη. Οι 

περισσότερες αντανακλαστικές κινήσεις συντελούνται από πολυσυναπτικά 

κυκλώματα, ως πολυσυναπτικό αντανακλαστικό μπορεί να αναφερθεί το 

Αντανακλαστικό Απόσυρσης. 

 

4.3.1. Μονοσυναπτική Αντανακλαστική Κίνηση 

  Είναι μια κίνηση η οποία δεν υπόκειται στον έλεγχο του ανθρώπου σε 

ότι αναφορά στη συνείδηση του ερεθίσματος που δέχεται και της απόκρισης του 

σε αυτό. Τα ανώτερα κέντρα του εγκεφάλου πληροφορούνται απλά για τη δράση 

που επιτελείται μέσω της ανιούσας αισθητικής οδού. Δεν μπορούν να παρέμβουν 

στην ίδια την κίνηση αφού οι αισθητικοί νευρώνες συνδέονται απευθείας με τους 

κινητικούς νευρώνες διαμέσου του νωτιαίου μυελού.  
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4.3.2. Μυοταντικό (Μονοσυναπτικό) Αντανακλαστικό 

  Το αντανακλαστικό αυτό αποτελεί το πιο γνωστό στερεότυπο 

αντανακλαστικό το οποίο χαρακτηρίζεται από μονοσυναπτικές συνδέσεις μεταξύ 

των αισθητικών και κινητικών νευρώνων. Αναφέρεται στην αντίσταση που 

προβάλει ο μυς μέσω της σύσπασης του σε οποιαδήποτε εξωτερική προσπάθεια 

διάτασης με παράλληλη αναστολή του ανταγωνιστή μυ.  

  Πιο συγκεκριμένα, η σύντομη και απρόβλεπτη διάταση του τένοντα και 

η οποία μεταφέρεται στο μυ και διεγείρει τις αισθητικές ίνες Ια της μυϊκής 

ατράκτου. Αυτές οι αισθητικές ίνες πραγματοποιώντας μονοσυναπτικές 

συνδέσεις με τους α-κινητικούς νευρώνες οι οποίοι διεγείρουν τον αγωνιστή και 

συναγωνιστές μύες έτσι ώστε να προκαλούν τη σύσπαση του αγωνιστή μυός. 

Παράλληλα διεγείρεται ο διάμεσος ανασταλτικός νευρώνας Ια  που προκαλεί 

αναστολή του ανταγωνιστή μυ. Τέτοιο αντανακλαστικό είναι το αντανακλαστικό 

της επιγονατίδας (Κλεισούρας, Β. 2011). 
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4. ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΑΛΜΑΤΩΝ 

 Όπως προαναφέραμε η πλειομετρική μέθοδος προπόνησης αποτελεί πλέον 

αναπόσπαστο κομμάτι κάθε προπονητικού σχεδιασμού. Το ασκησιολόγιο που 

επιλέγεται ανταποκρίνεται πάντα στις ειδικές ανάγκες του κάθε αγωνίσματος-

αθλήματος με σκοπό την ανάπτυξη των δεικτών ταχυδύναμης για την περαιτέρω 

ουσιαστική εφαρμογή της κατά την αγωνιστική πράξη. Για την αξιολόγηση αυτών των 

παραμέτρων έχουν αναπτυχθεί διάφορα τεστ εργαστηρίου με κοινό κινητικό μοτίβο, 

αυτό της κάθετης κίνησης. Αυτά τα είδη κατακόρυφων αλμάτων διακρίνονται στα: 

1. Άλμα από ημικάθισμα (Squat Jump – SJ) 

2. Άλμα με προδιάταση (Counter Movement Jump – CMJ) 

3. Συνεχόμενα άλματα (Repetitive Jump – RJ) 

4. Άλμα από πτώση (Drop Jump – DJ) 

 Στα είδη αλμάτων που αναφέρθηκαν υπάρχουν δύο συγκεκριμένοι περιορισμοί 

που θέτει συνήθως ο εξεταστής κατά την εκτέλεση τους. Αυτές είναι η παράλληλη 

διάταξη των ποδιών στη δυναμοπλατφόρμα, ως αρχική θέση για την εκτέλεση του 

άλματος (εκτός από το DJ που ξεκινάει με πτώση από υπερυψωμένο πλινθίο 

προβάλλοντας το ένα σκέλος με το πέλμα μπροστά) καθώς και κατά την προσγείωση 

ώστε να υπάρχει συμμετρία στην εφαρμογή της δύναμης. Επιπλέον εντολή που 

συνήθως δίνεται είναι τα χέρια να βρίσκονται στη μεσολαβή (arms akimbo) από την 

αρχική θέση μέχρι και το τέλος εκτέλεσης της άσκησης με σκοπό την απομόνωση των 

κάτω άκρων ώστε να επιτευχθεί ορθότερη αξιολόγηση τους (Krzysztof M. et al.,, 2013). 
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 Αρκετές είναι οι παραλλαγές οι οποίες χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση 

των τεστ. Η πιο σημαντική διακρίνεται αναφορικά με τη χρήση των άνω άκρων και 

την αιώρηση τους, η οποία προσδίδει καλύτερο συντονισμό άνω και κάτω άκρων κατά 

την φάση πτήσης. Ενίσχυση της κινητικής ενέργειας με αποτέλεσμα την πιο δυναμική 

κίνηση (Lees A.et al., 2004). Σύμφωνα με αρκετούς συγγραφείς η χρησιμοποίηση και 

των άνω άκρων αυξάνει κατά 10% την επίδοση στην κάθετη μετατόπιση του κέντρου 

μάζας από το έδαφος. Eν κατακλείδι καταγράφεται καλύτερη επίδοση στο ύψος του 

άλματος που επιτυγχάνει ο αθλητής (Luhtanen P. and Komi P.V., 1978). Επιπλέον η 

κατακόρυφη δύναμη αντίδρασης από το έδαφος συμβάλλει περίπου κατά 13% στη 

μέγιστη συνολική κάθετη ορμή. Eρευνητικά συνηθίζεται να χρησιμοποιείται στο CMJ, 

RJ και DJ. Επιπλέον έρευνες πλέον χρησιμοποιούν διαφορετική θέση τοποθέτησης 

των κάτω άκρων στη δυναμοπλατφόρμα πέρα από την παράλληλη θέση. Όπως 

αναφέρεται σε μια Πολωνική έρευνα (Krysztof, M.et al., 2013) στην οποία συμμετείχαν 

σπρίντερ των 100 και 400 μέτρων (μέλη της Εθνικής Πολωνικής ομάδας). Κατά την 

αξιολόγηση του CMJ τα κάτω άκρα τοποθετήθηκαν με αρχική θέση παρόμοια με αυτή 

της θέσης των αθλητών στο βατήρα (το ένα πιο μπροστά από το άλλο – straddle 

position) και χέρια στη μεσολαβή. Επιπλέον μία ακόμα παραλλαγή κατά την εκτέλεση 

των τεστ είναι η προσθήκη εξωτερικής επιβάρυνσης όπως με τη χρήση γιλέκου ή με 

λάστιχα (Leontijevic, et al., 2012 ). Τέλος η εκτέλεση των τεστ με τη χρήση μικρότερη 

και από αυτή του σωματικού βάρους του αθλητή, μέσω της χρησιμοποίησης 

ελαστικών ταινιών η οποία μιμείται τη μείωση του σωματικού βάρους εκφορτώνοντας 

το με μια σταθερή δύναμη (αντίθετη της βαρύτητας) που επενεργεί στο σώμα κατά την 

αρχική θέση (Markovic, S.,et al. 2013). 
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4.1 SquatJump(SJ) 

Πρόκειται για το μοναδικό είδος από τα κατακόρυφα άλματα που δεν περιέχει το 

κύκλο διάτασης-βράχυνσης. Παρόμοια θέση σε σπορ μπορούμε να συναντήσουμε μόνο 

στο αλπικό σκι. Αποτελείται από 3 φάσεις οι οποίες είναι η ώθηση, η πτήση και η 

προσγείωση. Η αρχική θέση του εξεταζόμενου είναι: τα δάχτυλα των χεριών να 

εφάπτονται στη λαγόνια ακρολοφία, τα πέλματα τοποθετημένα παράλληλα και τα 

γόνατα λυγισμένα στις 90 μοίρες (ελέγχεται μέσω γωνιόμετρου [αναλογικό ή 

ηλεκτρονικό (Jules M. et al., 1983), app εφαρμογής (Mourcou Q. et al.,  2015) 

(τρισδιάστατη κινηματική ανάλυση (3D) (Tsarouhas,A. et al., 2010) ή δεσμίδας 

φωτοκύτταρων (Sukwon, K., 2012). Στην αρχική αυτή θέση ο εξεταζόμενος μένει 

τουλάχιστον 0.5 δευτερόλεπτα, αυτό υποδεικνύει πως η φάση της παύσης έχει ελεγχθεί 

πλήρως (η ελαστική ενέργεια μετατρέπεται σε θερμότητα στο διάστημα αυτό) (Sukwon, 

K.& Lockhart,T., 2012). Με δικιά του πρωτοβουλία ή με έναυσμα από τον εξεταστή 

ξεκινάει η πρώτη φάση πραγματοποιώντας έκταση των διαρθρώσεων ισχίο-γόνατο-

ποδοκνημική με ανοδική κατεύθυνση ενεργοποιώντας σύγκεντρα τους εκτείνοντες μύες 

του γόνατος. Επομένως εκτελεί κάθετο άλμα χωρίς να δημιουργηθεί προσύσπαση στους 

μύες με καθοδική πορεία. Από τη χρονική στιγμή που διακόπτεται η επαφή των 

δαχτύλων του ποδιού με το δάπεδο ξεκινάει η 2η φάση. Τέλος προσγειώνεται (3η φάση) 

με τα δύο πόδια παράλληλα στο έδαφος. Μέσω της ανάλυσης του γραφήματος δύναμης-

χρόνου (force-time) από το SJ πρέπει να διακρίνεται μόνο ανοδική πορεία (θετική 

φάση) και καθόλου καθοδική (αρνητική φάση). 
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4.2 Counter Movement Jump (CMJ) 

 

 Θεωρείται ένα από τα βασικότερα τεστ αξιολόγησης της κάθετης αλτικότητας. 

Αναφέρεται ως άλμα με προδιάταση και εκμεταλλεύεται πλήρως το κύκλο διάτασης-

βράχυνσης. Η αρχική θέση για την εκτέλεση του συγκεκριμένου κατακόρυφου άλματος 

είναι:  όρθια στάση του σώματος, τα γόνατα είναι τεντωμένα, τα δάχτυλα των χεριών 

βρίσκονται στο ύψος της μέσης και τα πέλματα τοποθετημένα στο άνοιγμα των ώμων 

παράλληλα μεταξύ τους. Εκτελείται γρήγορο προκαταρκτικό λύγισμα των 

διαρθρώσεων του ισχίου-γόνατος-ποδοκνημικής που αποτελεί την έκκεντρη φάση. Η 

γωνία που θα φτάσει το γόνατο εξαρτάται από την εντολή που έχει δώσει ο εξεταστής. 

Συνήθως οι στρατηγικές που ακολουθούνται είναι «όσο το δυνατόν πιο ψηλό άλμα με 

ελαφρύ και γρήγορο λύγισμα των γονάτων – με βαθύ και γρήγορο λύγισμα των γονάτων 

– με γρήγορη και ατομικά προτιμώμενη τη γωνία κάμψης των γονάτων» (Boris J.et al., 

2014). Ακολουθεί ο χρόνος ζεύξης (amortization phase) που σκοπός του εξεταζόμενου 

είναι να διαρκέσει όσο το δυνατόν λιγότερο, πρόκειται για την ισομετρική φάση. Ως 

τρίτη φάση ακολουθεί η έντονη έκταση του ισχίου-γόνατος και της ποδοκνημικής με 

ανοδική πορεία του σώματος του αθλητή ώστε να πηδήξει κάθετα από το έδαφος 

(ομόκεντρη φάση) (Linthorne, N.P.2001). Τέλος προσγειώνεται με τα δύο πέλματα 

όπως στην αρχική θέση. Το CMJ εκτελείται και με αιώρηση χεριών (Counter 

Movement Jump using Hands – CMJH) το οποίο αποτελεί και αυτό ένα από τα 

βασικά τεστ αξιολόγησης της κάθετης αλτικότητας.  
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4.3 Repetitive Jump (RJ) 

  Πρόκειται για συνεχόμενο αριθμό κάθετων αλμάτων τύπου CMJ που εκτελεί ο 

εξεταζόμενος ανάλογα με τον αριθμό επαναλήψεων ή τη διάρκεια του χρόνου που έχει 

οριστεί από το τεστ που εφαρμόζεται. Συνήθως χρησιμοποιείται ως ένας δείκτης 

μέτρησης της αντιδραστικής εκρηκτικής ισχύος (CohM. et al., 2011). Η αρχική θέση 

είναι πανομοιότυπη με το CMJ,η μόνη διαφοροποίηση έγκειται στο γεγονός πως κατά 

τη φάση της προσγείωσης ο εξεταζόμενος δημιουργεί πάλι τις προϋποθέσεις εκείνες 

(έκκεντρη φάση με γρήγορο πέρασμα στην ομόκεντρη) ώστε να επαναλάβει κάθετα 

άλματα χωρίς να υπάρχει μείωση όσο γίνεται στις ταχυδυναμικές παραμέτρους. 

 

4.4 Drop Jump (DJ) 

 Είναι το μοναδικό από τα είδη των αλμάτων που πραγματοποιείται με αρχική 

θέση πιο ψηλά από αυτή του εδάφους. Αποτελείται από 5 διαφορετικές φάσεις που 

διακρίνονται στη προβολή του ενός πέλματος προς τα μπροστά (όσο είναι πάνω στο 

πλινθίο), την κάθοδο του σώματος, τη φάση επαφής (έκκεντρη-σύγκεντρη συστολή), 

τη φάση απογείωσης και την δεύτερη προσγείωση. Το DJ σύμφωνα με την πρόσφατη 

βιβλιογραφία μπορεί να εκτελεστεί με δύο (2) διαφορετικές τεχνικές (Lazaridis et al., 

2010). Η πρώτη ονομάζεται «the bounce drop jump» και έχει ως σκοπό την άμεση 

αντιστροφή της κάθετης ταχύτητας. Αυτό επιτυγχάνεται με μικρό χρόνο επαφής και 

μικρό λύγισμα της άρθρωσης του γόνατος. Η δεύτερη τεχνική με την οποία μπορεί να 

εκτελεστεί ένα DJ ονομάζεται «counter movement drop jump». Η διαφορά με την 

πρώτη τεχνική είναι πως εμπεριέχει μεγαλύτερη μετατόπιση του κέντρου μάζας προς 

τα κάτω με αποτέλεσμα αύξηση του χρόνου επαφής, μεγαλύτερο λύγισμα στις 

αρθρώσεις αλλά μεγαλύτερη επίδοση στο άλμα που θα ακολουθήσει. Επιπλέον 
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σημαντικός παράγοντας είναι και το ύψος που επιλέγεται για την εκτέλεση του DJ. Ως 

αρχική θέση ο αθλητής στέκεται όρθιος πάνω σε πλινθίο τοποθετημένο δίπλα από τη 

δυναμοπλατφόρμα με όρθια στάση σώματος, προβάλει το ένα πέλμα μπροστά 

μετατοπίζοντας το κέντρο μάζας προς τα μπροστά και ωθώντας το στη πτώση (όλο το 

σώμα) (step-off phase). Ακολουθεί η δεύτερη (2η) φάση, αυτή της καθόδου. Με την 

επαφή των πελμάτων στο έδαφος (ταυτόχρονα) ξεκινάει η τρίτη (3η) φάση περιέχοντας 

αρχικά την έκκεντρη συστολή, από την οποία ο εξεταζόμενος προσπαθεί να μεταβεί 

όσο το δυνατόν πιο γρήγορα (ανάλογα την τεχνική εκτέλεσης) στη σύγκεντρη και την 

ανοδική πορεία του κέντρου μάζας προς τα πάνω. Όταν το τελευταίο μέρος του 

σώματος (άκρες των δαχτύλων) ξεκολλήσει από τη δυναμοπλατφόρμα ξεκινάει η φάση 

της απογείωσης (4η φάση). Τέλος μετά την εκτέλεση του άλματος ακολουθεί η δεύτερη 

προσγείωση (5η φάση) και με τα δύο πέλματα ταυτόχρονα. 
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5. DROP JUMP 

 

5.1 Εμβιομηχανική 

 Αρχικά το ύψος του ΚΜ του αθλητή από το έδαφος (όσο ο αθλητής βρίσκεται 

σε επαφή με αυτό) ορίζεται ως 𝑯𝒆𝒊𝒈𝒉𝒕𝑲𝑴. Το ύψος του πλινθίου ορίζεται ως 

𝑯𝒆𝒊𝒈𝒉𝒕𝝅𝝀𝜾𝝂𝜽ί𝝄𝝊 και η νέα απόσταση του ΚΜ του αθλητή από το έδαφος τη στιγμή που 

βρίσκεται πάνω στο πλινθίο ορίζεται ως  𝑫𝑱𝑯𝒆𝒊𝒈𝒉𝒕𝜥𝜧 =  𝑯𝒆𝒊𝒈𝒉𝒕𝝅𝝀𝜾𝝂𝜽ί𝝄𝝊 +  𝜢𝒆𝒊𝒈𝒉𝒕𝜥𝜧. 

Ο αθλητής είναι ακίνητος σε όρθια στάση και βρίσκεται σε ισορροπία. Ακολουθεί η 

φάση του step-off η οποία ξεκινάει με τη προβολή του πέλματος και κατ’ επέκταση του 

ποδιού μπροστά από το κορμό, που έχει ως αποτέλεσμα τη μετατόπιση του ΚΜ προς 

τα εμπρός. Η ώθηση για την κίνηση αυτή πραγματοποιείται από την άρθρωση της 

ποδοκνημικής (έκταση) με οριζόντια κατεύθυνση και όχι διαγώνια προς τα κάτω, που 

θα είχε ως αποτέλεσμα το 𝑫𝑱𝑯𝒆𝒊𝒈𝒉𝒕𝜥𝜧να μειωθεί. Όταν το σώμα του εξεταζόμενου 

βρίσκεται πάνω από τη δυναμοπλατφόρμα προβάλει γρήγορα και το αντίθετο πόδι προς 

τα εμπρός ( διατηρώντας το τεντωμένο) σε παράλληλη διάταξη με το άλλο και ξεκινάει 

η φάση της καθόδου. Εκείνη τη στιγμή επενεργεί μόνο η δύναμη της βαρύτητας και ο 

αθλητής εκτελεί ελεύθερη πτώση (𝑼𝒁𝝅𝝉ώ𝝈𝜼𝝇 = 𝟎) με επιτάχυνση ίση με την 

επιτάχυνση της βαρύτητας ( 𝒈 = 𝟗. 𝟖𝟏 𝒎/𝒔𝟐 ) με φορά προς τα κάτω. Ακολουθεί η 

επαφή του αθλητή με τη δυναμοπλατφόρμα, αρχικά με τις άκρες των δαχτύλων και από 

εκείνη τη στιγμή ξεκινάει η έκκεντρη φάση. Σε αντίθεση με τα άλλα είδη αλμάτων (SJ, 

CMJ και RJ) η αρχή της έκκεντρης φάσης δεν βρίσκει τον αθλητή με μηδενική 

ταχύτητα(𝑼𝜡έ𝜿𝜿𝜺𝝂𝝉𝝆𝜼𝝇 = 𝟎 ), αλλά με ταχύτητα η οποία μπορεί να εξαχθεί από το 

τύπο 𝑼𝜡𝜥𝜧 =  𝑼𝒁έ𝜿𝜿𝜺𝝂𝝉𝝆𝜼𝝇 = 𝑼𝒁𝝅𝝆𝝄𝝈𝜸𝜺ί𝝎𝝈𝜼𝝇 = √𝟐 ∗ 𝑯𝒆𝒊𝒈𝒉𝒕𝝅𝝀𝜾𝝂𝜽ί𝝄𝝊 ∗ 𝒈.  

(Kέλλης, Ε. 2008). Αυτό συμβαίνει διότι ο αθλητής πέφτει από κάποιο αρχικό ύψος ως 
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προς το έδαφος σε αντίθεση με τα άλλα είδη αλμάτων όπου το έδαφος 

(δυναμοπλατφόρμα) αποτελεί την αφετηρία και επομένως η 𝑼𝜡έ𝜿𝜿𝜺𝝂𝝉𝝆𝜼𝝇 = 𝟎.        

Κατά την έκκεντρη αυτή φάση οι αρθρώσεις της ποδοκνημικής, του γόνατος και του 

ισχίου κάμπτονται (περισσότερο ή λιγότερο) ανάλογα με την οδηγία και την τεχνική 

εκτέλεσης (bouncy ή countermovement DJ [παράγραφος 5.4 Drop Jump] ) που πρέπει 

να ακολουθήσει ο αθλητής. Η κατακόρυφη δύναμη αντίδρασης από το έδαφος (vertical 

Ground Reaction Force, 𝒗𝑮𝑹𝑭) είναι θετική σε όλη τη διάρκεια της επαφής με το 

έδαφος που αποτελείται από την έκκεντρη και σύγκεντρη φάση. Επομένως για το 

διαχωρισμό τους και την εξαγωγή μόνο του χρονικού διαστήματος της έκκεντρης φάσης 

χρησιμοποιείται ο τύπος 𝜟𝒕έ𝜿𝜿𝜺𝝂𝝉𝝆𝜼𝝇 = (𝑼𝒁𝜶𝝅𝝄𝜸𝜺ί𝝎𝝈𝜼𝝇 ∗ 𝜟𝒕𝜺𝝅𝜶𝝋ή𝝇)/(𝑼𝒁𝜶𝝅𝝄𝜸𝜺ί𝝎𝝈𝜼 +

𝑼𝜡έ𝜿𝜿𝜺𝝂𝝉𝝆𝜼𝝇) (Asmussen, E. & Bonde-Petersen, F., 1974). Η έκκεντρη φάση διαρκεί 

έως ότου𝑼𝜡𝜥𝜧 = 𝟎 και ταυτόχρονα καταγράφεται η χαμηλότερη τιμή ύψους του ΚΜ 

από το έδαφος. Ακολουθεί η ανοδική πορεία του ΚΜ με την σύγκεντρη πλέον συστολή 

των εκτεινόντων μυών των αρθρώσεων ισχίου-γόνατος-ποδοκνημικής. Η 𝑼𝜡𝜥𝜧 =

𝑼𝒁𝝈ύ𝜸𝜿𝜺𝝂𝝉𝝆𝜼𝝇 αποκτά θετικό πρόσημο. Η φάση της απογείωσης ξεκινάει όταν τα 

δάχτυλα των ποδιών (ως το τελευταίο σημείο του σώματος) δεν βρίσκεται σε επαφή 

πλέον με τη δυναμοπλατφόρμα. Εκείνη τη χρονική στιγμή οι διαρθρώσεις του ισχίου, 

του γόνατος και της ποδοκνημικής βρίσκονται σε πλήρη έκταση στον κάθετο άξονα. 

Ταυτόχρονα 𝒗𝑮𝑹𝑭 = 𝟎 και 𝑼𝜡𝜥𝜧 = 𝑼𝒁𝜶𝝅𝝄𝜸𝜺ί𝝎𝝈𝜼𝝇. Ακολουθεί ο χρόνος πτήσης του 

αθλητή (𝜟𝒕𝝅𝝉ή𝝈𝜼𝝇) ,ο οποίος ολοκληρώνεται με την επαφή των δαχτύλων των ποδιών 

του με τη δυναμοπλατφόρμα. 
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5.2 Ύψος Πτώσης 

 Το ύψος πτώσης κατά την εκτέλεση του Drop Jump έχει γίνει αρκετές φορές 

αντικείμενο μελέτης από διάφορους ερευνητές από τη στιγμή που ο Dr Yuri 

Verkhoshanski με το άρθρο του «The shock-method of the development of “explosive 

strength”» μετέδωσε αυτή του τη γνώση το 1968.  

 Στην Ανατολική Ευρώπη οι ερευνητές άρχιζαν να εξετάζουν DJ από διάφορα 

ύψη που πολλές φορές ξεπερνούσαν τα όρια της λογικής και της ασφάλειας. Ήταν 

πρόθυμοι να ανακαλύψουν όλα τα πιθανά κέρδη που θα είχαν μέσα από το φάσμα της 

πλειομετρίας αυξάνοντας συνεχώς το έκκεντρο φορτίο που θα είχε να αντιμετωπίσει ο 

αθλητής μέσω της αύξησης του ύψους πτώσης και σε συνδυασμό με την τεχνική 

εκτέλεση. Ιστορικά αναφέρεται (Chu, D.A. and Myer,D.G., 2013) πως επιχειρήθηκαν 

DJ μέχρι και από ύψος τριών μέτρων (3m). Ο ίδιος o Verkhoshansky ως πρωτεργάτης 

αυτής της μεθόδου προπόνησης ισχυρίζονταν πως η πτώση 0.75m. είναι το ιδανικό ύψος 

για την επίτευξη της μέγιστης ταχύτητας, της εκρηκτικής δύναμης και την ικανότητα 

αντίδρασης. Επιπλέον πως η πτώση από ύψος 1.10m. είναι η ιδανική για την ανάπτυξη 

της μέγιστης δύναμης (Verkhoshansky Y., 1969) .   

 Είναι γνωστό πως η αύξηση του ύψους στο DJ αυξάνει τη ταχύτητα κρούσης 

(Flanagan, E.P. and Comyns, T.M., 2008). Με τη σειρά της αυξάνει το έκκεντρο φορτίο 

το οποίο επηρεάζεται άμεσα από τη διάρκεια της κίνησης του σώματος προς το έδαφος 

λόγω της επιτάχυνσης της βαρύτητας (Potach, D.H. and Chu, D.A., 2008).  

 Όσο αυξάνεται το ύψος πτώσης, τόσο μεγαλύτερο το έργο που παράγεται κατά 

την έκκεντρη φάση. Αν το ύψος πτώσης είναι αρκετά μεγάλο ο αθλητής είναι πιθανόν 

να μη μπορεί να ελέγξει την έκκεντρη και τη φάση μετάβασης κατά την επαφή του με 

το έδαφος με αποτέλεσμα να χρησιμοποιήσει διαφορετική τεχνική που δε θα 
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υπερφορτώνει επαρκώς και αποδοτικά το νευρομυϊκό σύστημα. Αντίθετα αν το ύψος 

είναι αρκετά χαμηλό ενδεχομένως να αποτύχει να επιβαρύνει το νευρομυϊκό σύστημα, 

μειώνοντας έτσι τις προσαρμογές του κατά την εκτέλεση της άσκησης. Υποστηρίζεται 

βιβλιογραφικά πως οι αθλητές προσαρμόζουν το stiffness και την ενεργοποίηση τους 

σε τέτοια κλίμακα που να ανταποκρίνεται στο ύψος πτώσης από το οποίο επιχειρούν το 

DJ (Kipp K. et al., 2017). 

 Επιπλέον γνωρίζουμε πως το ύψος πτώσης διαδραματίζει έναν σημαντικό 

παράγοντα όσον αναφορά το βαθμό προ-ενεργοποίησης των μυών των κάτω άκρων. 

Όσο το ύψος πτώσης αυξάνεται τόσο αυξάνεται και η προ-ενεργοποίηση των μυών 

σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα. (Christoforidou, A. et al., 2016) 

 Οπότε σημαντικό είναι να καθοριστεί το βέλτιστο ύψος εκτέλεσης του Drop 

Jump για τον κάθε αθλητή. Έως σήμερα πέντε διαφορετικοί μέθοδοι έχουν αναφερθεί 

βιβλιογραφικά, με τις δύο σημαντικότερες όπως αναφέρεται από τον Byrne,P. και τους 

συνεργάτες του (2010) ως προς τη χρήση τους να είναι : “the maximum jump height 

method” (MJH) και “the reactive strength index method” (RSI). 

 

5.3 Προπονητική 

 Το Drop Jump όπως προαναφέρθηκε χρησιμοποιείται πλέον στο προπονητικό 

σχεδιασμό στα διάφορα ταχυδυναμικά ομαδικά και ατομικά αγωνίσματα. Γνωρίζουμε 

πως ποικίλα είναι οι παράμετροι εκείνοι που μπορούν να αναπτύξουν οι αθλητές μέσω 

αυτής της προπονητικής διαδικασίας. Όπως είναι η εκρηκτική δύναμη, η μυϊκή ισχύς, 

η αποτελεσματικότητα του κύκλου διάτασης-βράχυνσης, η ταχυδύναμη, ο ρυθμός 

ανάπτυξης της δύναμης (Ρ.Α.Δ.), το stiffness του μυοτενόντιου συστήματος (Pedley 

S.J. et al., 2017). 
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 Όπως σε κάθε πλειομετρική άσκηση έτσι και κατά την εκτέλεση του Drop Jump 

η ένταση κατά την εκτέλεση πρέπει να είμαι υψηλή για να επιτευχθούν οι στόχοι της 

άσκησης. Η ένταση στο Drop Jump καθορίζεται από το έκκεντρο φορτίο που δέχεται ο 

αθλητής κατά τη φάση απόσβεσης. Όπως αναφέρθηκε, το ύψος πτώσης σχετίζεται με 

το έκκεντρο αυτό φορτίο. Οπότε συμπεραίνουμε πως η αυξομείωση του ύψους πτώσης 

έχει αντίκτυπο και στην αυξομείωση της έντασης των ασκήσεων οπότε και των στόχων 

του προπονητικού προγραμματισμού.  

 Επιπλέον σύμφωνα με ερευνητές καθοριστικός παράγοντας αποδοτικότητας 

των DJ είναι η τεχνική εκτέλεσης τους. Αυτό συνεπάγεται αφού σε πολλές έρευνες με 

κύριο αντικείμενο την προπόνηση που περιείχε DJ οι συσχετίσεις που επιδίωκαν μεταξύ 

απόδοσης και ύψους πτώσης, αριθμός αλμάτων ανά προπόνηση κ.ά. απέβησαν άκαρπες 

μιας και η τεχνική εκτέλεση κατά τη διάρκεια όλων αυτών των προπονητικών 

προγραμμάτων ήταν ως μεταβλητή ανεξέλεγκτη (WalshM. et al., 2004). 

 

5.4 Πρόσθετη Επιβάρυνση 

 Συχνή είναι η χρήση πρόσθετης επιβάρυνσης πλέον στα προπονητικά 

προγράμματα που εμπεριέχουν DJ. Με αυτό τον τρόπο οι προπονητές προσπαθούν να 

ελέγξουν την ένταση που προσδίδουν στις διάφορες ασκήσεις ¨χειραγωγώντας” το 

σωματικό βάρος και κατ’ επέκταση όλων εκείνων των δυναμικών μεταβλητών που 

υπάρχουν στις διάφορες φάσεις του DJ. Τρόπος για την επίτευξη αυτού του στόχου 

είναι η χρήση γιλέκου ως επιπλέον επιβάρυνσης από τους αθλητές. Έχει αποδειχθεί πως 

αυξάνεται το στρες που δέχονται οι μυς και οι αρθρώσεις καθώς και πως ο χρόνος 

επαφής αυξάνεται σε σύγκριση με το απλό DJ. Αυτά έχουν ως συνέπεια τη μειωμένη 

αποδοτικότητα του κύκλου διάτασης-βράχυνσης (Makaruk, Η.et al., 2010), 
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5.5 RSI (Reactive Strength Index) 

 Το RSI πρόκειται για ένα δείκτη που χρησιμοποιείται για τη διερεύνηση των 

αποτελεσμάτων της προπονητικής διαδικασίας και ιδιαίτερα της ετοιμότητας των 

αθλητών. Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιείται για τη ποσοτικοποίηση της δυναμικής 

επίδοσης των κάτω άκρων (Kipp K.et al, 2017). Ο δείκτης αυτός έχει αναπτυχθεί ως 

ένας μηχανισμός που κατά τη διάρκεια των πλειομετρικών ασκήσεων και ιδιαίτερα του 

DJ παρακολουθεί το στρες που αναπτύσσεται στο μυοτενόντιο σύστημα (Flanagan,P.E. 

et al., 2008). Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταξύ της συσχέτισης του δείκτη RSI 

και του Stiffness του μυοτενόντιου συστήματος αφού αυτή η στενή συσχέτιση των δύο 

δεικτών ισχύει για κάθε ύψος πτώσης.  

 Ο τύπος του RSI υπολογίζεται από το πηλίκο της επίδοσης του ύψους (μετά το 

DJ) και του χρόνου επαφής και το stiffness αντανακλά την αναλογία της Μέγιστης 

κατακόρυφης δύναμης αντίδρασης του εδάφους (Peak v GRF) με τη μετατόπιση του 

κέντρου μάζας (Kipp K. et al., 2017). Η συσχέτιση των δύο αυτών τιμών βιβλιογραφικά 

έχει αναφερθεί πως δεν αλλάζει ,οπότε αποτελεί ένα από τα κυρίαρχα πλέον μέσα για 

την παρακολούθηση της αθλητικής απόδοσης που απαιτεί δείκτες με υψηλή αξιοπιστία. 

Μία από τις πρακτικές του εφαρμογές είναι η δημιουργία ενός προφίλ του κάθε αθλητή 

με το βέλτιστο ύψος πτώσης στο DJ (Markwick J.W.et al., 2015). Η αιτιολογία που το 

η τιμή του Stiffness δεν αλλάζει είναι διότι η μέγιστη δύναμη αντίδρασης του εδάφους 

με τη μετατόπιση του κέντρου μάζας αυξάνονται συγχρόνως με το ύψος πτώσης. Ο 

δείκτης RSI μέσω μιας απλής γραμμικής παλινδρόμησης μπορεί να συσχετιστεί και με 

διάφορες εμβιομηχανικές παραμέτρους (Kipp K.et al., 2017). 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Δείγμα 

 Το δείγμα των εθελοντών που έλαβαν μέρος στην έρευνα αποτέλεσαν 10 άνδρες 

αθλητές υψηλού επιπέδου του Κλασικού αθλητισμού τόσο με εγχώριες όσο και με 

διεθνείς διακρίσεις στις αντίστοιχες κατηγορίες που αγωνίζονται. Μέσος όρος ηλικίας 

τα 22,1 (±2,3)χρόνια και προπονητική ηλικία 9,1 (±3,1) χρόνια. Όσον αναφορά τον 

προπονητικό σχεδιασμό τους μέσα σε ένα Μικρόκυκλο ένα ποσοστό  

10% των αθλητών ανέφερε πως πραγματοποιεί πέντε (5) προπονήσεις την 

εβδομάδα,επιπλέον με έξι (6) προπονήσεις την εβδομάδα γυμνάζεται το  

40% των αθλητών και το υπόλοιπο 50% με παραπάνω από έξι (6+) προπονήσεις 

εβδομαδιαία.  

 Ασκησιολόγιο σε Προπονητική Μονάδα που να περιείχε DJ από 20 εκατοστά 

ανέφερε το 90%των αθλητών ενώ ένα ποσοστό 10% πως δεν είχε ξανακάνει. Τέλος 

drop jump από οποιοδήποτε ύψος και με τη προσθήκη εξωτερικής επιβάρυνσης (γιλέκο) 

με +20% του Σωματικού τους βάρους είχαν εκτελέσει το 0% των αθλητών της 

παρούσας έρευνας, ενώ το υπόλοιπο 100% δεν είχε πραγματοποιήσει ποτέ. 

Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν τον μήνα Απρίλιο, όπου οι αθλητές 

πραγματοποιούσαν τη φάση προετοιμασίας τους για την ερχόμενη αγωνιστική σεζόν 

του καλοκαιριού. 
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Πίνακας I : Περιγραφικά στοιχεία των αθλητών Κλασσικού αθλητισμού υψηλού επιπέδου του 

δείγματος της παρούσης έρευνας. 

 Mean Value ± Standard Deviation 

  

Ηλικία 

(Age) 

22,1 ± 2,3years 

Προπονητική Ηλικία 

(Training Age) 

9,1 ± 3,1years 

Ανάστημα 

(Body Height) 

1.80 ± 0.05cm 

Σωματική μάζα 

(Body Mass) 

76.2 ± 6.4kg 

Προπονήσεις / Εβδομάδα 

(Training Session  

Per Week) 

5 

10% 
 

6 

40% 
 

6+ 

50% 

Έχουν εκτελέσει 

DJαπό 20cm 

(Performed DJ from a 

20cm box before) 

ΝΑΙ (YES) 

90% 

ΟΧΙ (NO) 

10% 

Έχουν εκτελέσει 

DJμε +20%ΣM 

(Performed DJ with 20% 

additional load to body 

mass before) 

ΝΑΙ (YES) 

0% 

ΟΧΙ (NO) 

100% 
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Τρόπος Επιλογής 

 Ο βασικός τρόπος επιλογής των αθλητών που συμμετείχαν στην έρευνα 

αποτελούνταν από δύο (2) παραμέτρους: Α) Να είναι εν ενεργεία αθλητές Κλασσικού 

αθλητισμού ταχυδυναμικών αγωνισμάτων (κατά την διάρκεια πραγματοποίησης της 

έρευνας) οι οποίοι προπονούνται συστηματικά. Β) Οι αθλητές αυτοί να έχουν 

κατακτήσει στα τελευταία δύο έτη (από τη παρούσα έρευνα) από την πρώτη (1η) έως 

την όγδοη (8η) θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της αντίστοιχης κατηγορίας τους ή 

ανώτερων κατηγοριών. 

 

Ενημέρωση των εθελοντών-αθλητών 

 Πριν τη συμμετοχή στην πειραματική διαδικασία κάθε αθλητής είχε ενημερωθεί 

γραπτά και προφορικά σχετικά με τη διαδικασία της έρευνας, τα μέσα που 

χρησιμοποιήθηκαν, την τοποθεσία που πραγματοποιούνται οι μετρήσεις καθώς και την 

πιθανότητα τραυματισμού που ελλοχεύει κατά τη διάρκεια αυτής.  

 Επομένως μόνο με την έγγραφη συγκατάθεση του εθελοντή ξεκινούσε η 

διαδικασία των μετρήσεων. Επιπρόσθετα, αναφορά γίνονταν στους κανόνες που 

διέπουν το εργαστήριο (Εργαστήριο Αξιολόγησης της Βιολογικής Απόδοσης του 

Ανθρώπου) και την εναρμόνιση τους με αυτούς, καθώς και στο ότι κάθε εθελοντής θα 

μπορούσε οποιαδήποτε στιγμή να αποχωρήσει από την έρευνα αν το θελήσει. 
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Όργανα Μέτρησης 

 

Δυναμοπλατφόρμα 

 Όλες οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε δυναμοπλατφόρμα (τύπου Bertec 

4060, Bertec Corporation Columbus, OH, USA) με διαστάσεις 40cmX60cm 

ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή. Χρησιμοποιήθηκαν οι μετρήσεις 

καταγραφής στον κατακόρυφο (𝑧) άξονα ώστε να καταγραφούν και να αναλυθούν 

όλες οι κατακόρυφες συνιστώσες.  Χρησιμοποιήθηκε το προγραμματιστικό 

περιβάλλον του MATLAB®v6.1 . 

 

Διάφορα Όργανα 

Πλινθίο 

 Όλα τα DJ20 πραγματοποιήθηκαν από πλινθίο διαμέτρου 100cmX50cmX20cm. 

 

Γιλέκο 

 Τα DJ20AW πραγματοποιήθηκαν με την εφαρμογή ειδικού γιλέκου στους 

εθελοντές. Χρησιμοποιήθηκε γιλέκο με υποδοχές στη πρόσθια και στην οπίσθια όψη, 

στις οποίες μπορούσαν να προσαρμοσθούν διαφορετικού βάρους και διαμετρήματος 

βαρίδια. Η κατανομή τους γίνονταν με τέτοιο τρόπο ώστε το βάρος τους να είναι 

μοιρασμένο στη πρόσθια και στην οπίσθια όψη. Τέλος το γιλέκο εφαρμοζόταν πάνω 

στο σώμα κάθε εξεταζόμενου, με ιμάντες τύπου Velco και ζώνη.  
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Διαδικασία Μέτρησης 

 Οι εθελοντές αθλητές επισκέφθηκαν το Εργαστήριο Ανάπτυξης της Βιολογικής 

Απόδοσης του Ανθρώπου μόνο μία φορά, την ημέρα της μέτρησης. Υπήρξε γραπτή και 

προφορική ενημέρωση τους επί της διαδικασίας και με τη συγκατάθεση τους ξεκινούσε 

το πρωτόκολλο που είχε δημιουργηθεί για την διαδικασία της μέτρησης.  Είχε ζητηθεί 

από τους εθελοντές την ημέρα της μέτρησης να μην έχουν πραγματοποιήσει ακόμα τη 

καθημερινή τους προπόνηση, καθώς και να απέχουν 48 ώρες από προπόνηση με υψηλές 

αντιστάσεις πριν την διαδικασία της μέτρησης. Χρονικά, ακολουθήθηκε η εξής σειρά: 

 Μετρήθηκαν τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά τους (ανάστημα, σωματικό 

βάρος).  

 Η προθέρμανση των εθελοντών αθλητών πριν την πραγματοποίηση των 

μετρήσεων αποτελούνταν αρχικά από πεντάλεπτη (5’) άσκηση με συνεχόμενο πεντάλ 

σε κυκλοεργόμετρο (στατικό ποδήλατο) του εργαστηρίου με σταθερά ελαφριά 

αντίσταση. Έπειτα οι εθελοντές εκτελούσαν δυναμικές διατάσεις των κύριων μυϊκών 

ομάδων που να μην ξεπερνούν τα 10-15 δευτερόλεπτα η κάθε μία καθώς και δυναμικές 

αιωρήσεις των άνω και κάτω άκρων. Η συνολική διάρκεια των δυναμικών διατάσεων 

και αιωρήσεων να μην ξεπερνάει τα δέκα λεπτά (10’). 

 Ακολούθησε η εξοικείωση τους με το κινητικό μοντέλο της άσκησης, καθώς και 

της διάταξης της δυναμοπλατφόρμας στο χώρο που βρίσκονταν 10cm μπροστά από το 

πλινθίο. Τρείς (3) δοκιμαστικές προσπάθειες κρίθηκαν αρκετές λόγω της προηγούμενης 

εμπειρίας τους (πλην ενός ποσοστού 10% το οποίο δεν είχε πραγματοποιήσει ξανά το 

συγκεκριμένο τύπο άλματος). 

 . Οι βασικές οδηγίες που δόθηκαν πριν την έναρξη των μετρήσεων ήταν, τα 

χέρια να εφάπτονται στο ύψος της λαγόνιας ακρολοφίας κατά τη διάρκεια και των πέντε 
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(5) φάσεων που αποτελούν το DJ, να χρησιμοποιήσουν όλο το δυνατό εύρος της 

ποδοκνημικής κατά την φάση της απογείωσης και να δώσουν την μέγιστη δυνατή 

προσοχή και προσπάθεια τους κατά την εκτέλεση.  

 Οι προφορικές οδηγίες που δίνονταν στους εθελοντές αθλητές κατά τη διάρκεια 

της εκτέλεσης των DJ ήταν να «πηδάνε όσο το δυνατόν πιο ψηλά αλλά λίγο πιο γρήγορα 

από το προηγούμενο άλμα». Σύμφωνα με τον Αραμπατζή Α. και οι συνεργάτες του 

(2001) οι εθελοντές παροτρύνονται αποδοτικότερα σε σχέση με την οδηγία «πήδα όσο 

πιο ψηλά γίνεται» στην εκτέλεση DJ με σημαντική μείωση του χρόνου επαφής στο 

έδαφος. 

 Ξεκινώντας την συλλογή δεδομένων οι αθλητές εκτελούσαν από τέσσερις (4) 

προσπάθειες (DJ20) με ένα (1’) λεπτό διάλειμμα ενδιάμεσα, αν η τελευταία προσπάθεια 

ήταν καλύτερη των προηγούμενων εκτελούσαν και άλλες έως ότου να μην υπάρξει 

βελτίωση στην επίδοση τους. Τρία (3’) λεπτά διάλειμμα δίνονταν στους αθλητές ώστε 

να φορέσουν το γιλέκο και να ξεκουραστούν (επιβάρυνση με +20% του ΣΒ).Η ίδια 

διαδικασία ακολουθούνταν και στις μετρήσεις με το γιλέκο (DJ20AW). 

 Οποιαδήποτε προσγείωση ήταν ασταθής και ο εξεταζόμενος έκανε επιπλέον 

επαφή ή άλμα μετά τη προσγείωση για εξισορρόπηση ακυρώνονταν και 

επαναλαμβάνονταν. Επίσης και όποια προσπάθεια ξεπερνούσε σε χρόνο επαφής τα 

250ms (χρόνος επαφής < 250ms)., τον καθορισμένο χρόνο που απαιτείται για την 

εξασφάλιση χρήσης του γρήγορου κύκλου διάτασης-βράχυνσης.   
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Στατιστική Ανάλυση 

 Τα δεδομένα που καταγράφηκαν κατά τις εκτελέσεις των κατακόρυφων 

αλμάτων DJ αναλύθηκαν με τη βοήθεια του προγραμματιστικού περιβάλλοντος 

MATLAB® v6.1. Η χρήση του οδήγησε στην εξαγωγή των εξής φυσικών μεγεθών: του 

χρόνου επαφής στη δυναμοπλατφόρμα (Contact Time), της κατακόρυφης ταχύτητας 

απογείωσης από αυτή (Vertical Take-off Velocity), του ύψους άλματος (Jump Height) 

και του χρόνου πτήσης (Flight Time). Επίσης εξήχθησαν δεδομένα για την κατακόρυφη 

δύναμη αντίδρασης από το έδαφος (Vertical Ground Reaction Force) και για την ισχύ 

(Power). Από το διάγραμμα της κατακόρυφης δύναμης αντίδρασης από το έδαφος σε 

συνάρτηση με το χρόνο σημειώθηκε η μέγιστη τιμή της δύναμης (peak value), η οποία 

στη συνέχεια κανονικοποιήθηκε υπολογίζοντας το πηλίκο αυτής προς την τιμή του 

σωματικού βάρους (σε 𝛮) (body weight normalized).  

 Για την περαιτέρω στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων που προέκυψαν 

χρησιμοποιήθηκε το “Statistical Package for the Social Sciences” ή αλλιώς SPSS και 

πιο συγκεκριμένα το  IBM® SPSS® STATISTICS v.23.0. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Ανάλυση Δεδομένων 

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί συσχετισμένος έλεγχος t-test των μέσων 

τιμών (Paired Samples t-Test) κάθε μεταβλητής απόδοσης του DJ μεταξύ DJ20 και 

DJ20AW, πραγματοποιήθηκε έλεγχος κανονικότητας της κατανομής των διαφορών (η 

διαφορά ανάμεσα στη τιμή του DJ20 και την αντίστοιχη του DJ20AW σε κάθε αθλητή). 

Δεδομένου ότι ο αριθμός των αθλητών του δείγματος είναι ίσος με 𝛮 = 10 < 30 

πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος κανονικότητας Shapiro-Wilk σε επίπεδο σημαντικότητας 

5% (Πίνακας ΙΙ). Ταυτόχρονα, για επαλήθευση των αποτελεσμάτων, 

κατασκευάστηκαν τα ιστογράμματα (histograms) των διαφορών των τιμών μεταξύ 

DJ20 και DJ20AW για κάθε μία μεταβλητή. 

Σύμφωνα με αποτελέσματα του ελέγχου Shapiro-Wilk οι διαφορές των τιμών 

του ύψους άλματος (𝑝 = 0.107),του χρόνου επαφής (𝑝 = 0.057), του μεγίστου της 

κατακόρυφης δύναμης αντίδρασης από το έδαφος (ομαλοποιημένο ως προς το 

σωματικό βάρος) (𝑝 = 0.561) και της ισχύος (𝑝 = 0.533) κατανέμονται κανονικά σε 

επίπεδο σημαντικότητας 5%. Αντίθετα, οι διαφορές των τιμών του χρόνου πτήσης    

(𝑝 = 0.025) και της κατακόρυφης ταχύτητας απογείωσης (𝑝 = 0.023) δεν 

κατανέμονται κανονικά στο ίδιο επίπεδο σημαντικότητας. 
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Πίνακας ΙΙ : Οι τιμές των επιπέδων σημαντικότητας του τεστ κανονικότητας Shapiro-Wilk για 

τις διαφορές μεταξύ των τιμών του DJ20 και DJ20AW κάθε μεταβλητής απόδοσης του DJ. 

 
DJ Performance Parameters 

 
Flight 

Time 

Jump 

Height 

Contact 

Time 

Vertical

Take-off 

Velocity 

Peak Vertical 

Ground 

Reaction Force      

(body weight 

normalized) 

Power 

 DJ20 – DJ20AW 

Shapiro-Wilk test  

p-Value 
0.025 0.107 0.057 0.023 0.561 0.533 

 

 

Επόμενο βήμα της στατιστικής επεξεργασίας των αποτελεσμάτων ήταν ο 

έλεγχος των μέσων τιμών μεταξύ του DJ20 και του DJ20AW, με συσχετισμένο έλεγχο 

t-test (Paired Samples t-Test) σε επίπεδο σημαντικότητας 5% για τις μεταβλητές που οι 

διαφορές τους μεταξύ DJ20 και DJ20AW κατανέμονται κανονικά (Πίνακας ΙΙΙ). Για 

τις μεταβλητές απόδοσης του DJ, των οποίων οι διαφορές τους δεν κατανέμονται 

κανονικά, η ομοιογένεια ανάμεσα στη μέση τιμή για DJ20 και στη μέση τιμή για 

DJ20AW ελέγχθηκε με τον έλεγχο του Wilcoxon (Wilcoxon Test) σε επίπεδο 

σημαντικότητας 5% (Πίνακας ΙV). 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου Paired Samples t-Test προκύπτει 

πως υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά, σε επίπεδο σημαντικότητας 5%, στη μέση 

τιμή του DJ20AW, σε σχέση με την αντίστοιχη μέση τιμή του DJ20, για τις μεταβλητές 

του ύψους άλματος (𝑝 = 0.006),  του χρόνου επαφής (𝑝 = 0.002), του μεγίστου της 
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κατακόρυφης δύναμης αντίδρασης από το έδαφος (ομαλοποιημένο ως προς το 

σωματικό βάρος) (𝑝 < 0.001)και της ισχύος (𝑝 = 0.002). 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου Wilcoxon προκύπτει πως, σε 

επίπεδο σημαντικότητας 5%,δεν υπάρχει ομοιογένεια ανάμεσα στη μέση τιμή του DJ20 

και στη μέση τιμή του DJ20AW, για τις μεταβλητές του χρόνου πτήσης (𝑝 = 0.022) 

και της κατακόρυφης ταχύτητας απογείωσης (𝑝 = 0.025). Αυτό συνεπάγεται πως 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά σε επίπεδο σημαντικότητας 5% στη μέση τιμή 

του DJ20AW, σε σχέση με την αντίστοιχη μέση τιμή του DJ20. 

 

Πίνακας IIIII: Οι τιμές των επιπέδων σημαντικότητας του Paired Samplest-Test ελέγχου μέσων 

τιμών των μεταβλητών απόδοσης του DJ, που είναι αποδεκτό πως οι διαφορές τους κατανέμονται 

κανονικά, μεταξύ των DJ20 και DJ20AW. 

 
DJ Performance Parameters 

 
Jump 

Height 

Contact 

Time 

Peak Vertical 

Ground Reaction 

Force                   

(body weight 

normalized) 

Power 

Paired-Samples t-Test 

p-Value 
0.006 0.002 0.000104 0.002 
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Πίνακας IVIII : Οι τιμές των επιπέδων σημαντικότητας του  ελέγχου του Wilcoxon των μέσων 

τιμών των μεταβλητών απόδοσης του DJ, που είναι αποδεκτό πως οι διαφορές τους δεν 

κατανέμονται κανονικά, μεταξύ των DJ20 και DJ20AW. 

 
DJ Performance Parameters 

 Flight Time 

Vertical                                            

Take-off                                       

Velocity 

Wilcoxon Test   

p-Value 
0.022 0.025 

 

 

Στη συνέχεια υπολογίστηκε ο δείκτης RSI (Παράγραφος 5.5: “RSI (Reactive 

Strength Index)”), τόσο για DJ20, όσο και DJ20AW σύμφωνα με τον τύπο (Kipp K. 

et al., 2017) : 

𝑅𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑆𝑡𝑟𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 =  
𝐽𝑢𝑚𝑝 𝐻𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡 𝑇𝑖𝑚𝑒
 

 Στη περίπτωση του δείκτη RSIελέγχθηκε η κανονικότητα των διαφορών του 

μεταξύ DJ20 και DJ20AW (Πίνακας V) και πραγματοποιήθηκε ο συσχετισμένος 

έλεγχος t-test των μέσων τιμών του (ΠίνακαςVI). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 

ελέγχου Shapiro-Wilk οι διαφορές των τιμών του δείκτη RSI κατανέμονται κανονικά 

(𝑝 = 0.423) σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. Στο ίδιο επίπεδο σημαντικότητας από τα 

αποτελέσματα του ελέγχου Paired Samples t-Test προκύπτει πως υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά, στη μέση τιμή του DJ20AW, σε σχέση με την αντίστοιχη μέση 

τιμή του DJ20 για το δείκτη RSI (𝑝 < 0.001). 
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Πίνακας VIV : Η τιμή του επιπέδου σημαντικότητας του τεστ κανονικότητας Shapiro-Wilk για 

τις διαφορές μεταξύ των τιμών του DJ20 και DJ20AW του δείκτη RSI. 

 
 

Reactive Strength Index (RSI) 

DJ20 - DJ20AW 
 

 

Shapiro-Wilk test                    

p-Value 

0.423 

 

 

 

Πίνακας VI: Η τιμή του επιπέδου σημαντικότητας του Paired Samples t-Test ελέγχου μέσων 

τιμών για το δείκτη RSI μεταξύ των DJ20 και DJ20AW. 

 
 

Reactive Strength Index (RSI) 

 

Paired Samples t-Test           

p-Value 

0.000007 

 

 

 

 Στη συνέχεια υπολογίστηκαν οι στατιστικοί δείκτες (μέση τιμή και τυπική 

απόκλιση) για όλες τις μεταβλητές απόδοσης του DJ και του δείκτη RSI (Πίνακας VII). 
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Πίνακας VIIV : Οι τιμές των στατιστικών δεικτών κάθε μεταβλητής απόδοσης του DJ και του 

δείκτη RSI, για DJ20 και DJ20AW. 

  
DJ Performance Parameters & Index 

  
Flight Time       

(𝒔) 

Jump Height     

(𝒎) 

Contact Time      

(𝒔) 

Vertical 

Take-off 

Velocity            

(𝒎/𝒔) 

Mean    

± 

Standard 

Deviation 

DJ20 0.570 ± 0.049 0.400 ± 0.071 0.166 ± 0.013 2.79 ± 0.24 

DJ20AW 0.514 ± 0.036 0.325 ± 0.045 0.190 ± 0.021 2.52 ± 0.17 

  

Peak Vertical Ground 

Reaction Force                  

(body weight normalized)                               

(𝑵/𝑵) 

Power                

(𝑵 ∙ 𝒎/𝒔) 

RSI                  

(𝒎/𝒔) 

Mean    

± 

Standard 

Deviation 

DJ20 6.99 ± 1.00 91,982 ± 17,790 2.457 ± 0.363 

DJ20AW 5.74 ± 0.81 76,845 ± 12,005 1.716 ± 0.243 

 

 

Προκειμένου να υπολογιστεί ο συντελεστής συσχέτισης Pearson (Pearson 

Product-Moment Correlation Coefficient / Pearson’s Correlation), κατασκευάστηκαν τα 

Scatter Plots μεταξύ όλων των μεταβλητών απόδοσης του DJ και του δείκτη RSI για 

DJ20 (Εικόνα 1) και για DJ20AW (Εικόνα 2).Επίσης πραγματοποιήθηκε έλεγχος 

κανονικότητας της κατανομής Shapiro-Wilk κάθε μεταβλητής και του δείκτη RSI, τόσο 

για DJ20, όσο και DJ20AW και για επαλήθευση των αποτελεσμάτων, 

κατασκευάστηκαν τα αντίστοιχα ιστογράμματα (histograms) (Πίνακας VIII).  
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου Shapiro-Wilk, σε επίπεδο 

σημαντικότητας 5%, οι τιμές του χρόνου πτήσης (DJ20: 𝑝 = 0.913, DJ20AW: 𝑝 =

 0.957), του ύψους άλματος (DJ20: 𝑝 = 0.804, DJ20AW: 𝑝 = 0.974), του χρόνου 

επαφής (DJ20: 𝑝 = 0.621, DJ20AW: 𝑝 = 0.617), της κατακόρυφης ταχύτητας 

απογείωσης (DJ20: 𝑝 = 0.918, DJ20AW: 𝑝 = 0.945), μέγιστη κατακόρυφη δύναμη 

αντίδρασης από το έδαφος (κανονικοποιημένη ως προς το σωματικό βάρος) (DJ20: 𝑝 =

0.149, DJ20AW: 𝑝 = 0.827), της ισχύος (DJ20: 𝑝 = 0.567, DJ20AW: 𝑝 = 0.183) και 

του δείκτη RSI(DJ20: 𝑝 = 0.434) κατανέμονται κανονικά. Για DJ20AW oι τιμές του 

δείκτη RSIδεν κατανέμονται κανονικά στο ίδιο επίπεδο σημαντικότητας, η κατανομή 

τους όμως θεωρείται σχεδόν (approximately) κανονική για τη περαιτέρω ανάλυση 

(DJ20AW: 𝑝 = 0.043). 
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Εικόνα 1 : Τα Scatter Plots μεταξύ όλων των μεταβλητών απόδοσης του DJ και του δείκτη RSI 

για DJ20. 
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Εικόνα 2 : Τα Scatter Plots μεταξύ όλων των μεταβλητών απόδοσης του DJ και του δείκτη RSI 

για DJ20AW. 
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Πίνακας VIIIVI : Οι τιμές των επιπέδων σημαντικότητας του τεστ κανονικότητας Shapiro-Wilk 

κάθε μεταβλητής απόδοσης του DJ και του δείκτη RSI για DJ20 και DJ20AW. 

  
DJ Performance Parameters & Index 

  Flight Time        Jump Height      Contact Time       
Vertical Take-

off Velocity             

Shapiro-Wilk 

Test               

p-Value 

DJ20 0.913 0.804 0.621 0.918 

DJ20AW 0.957 0.974 0.617 0.945 

  

Peak Vertical Ground 

Reaction Force  (body 

weight normalized)                                

Power                 RSI                   

Shapiro-Wilk 

Test               

p-Value 

DJ20 0.149 0.567 0.434 

DJ20AW 0.827 0.183 0.043 

 

Στη συνέχεια υπολογίστηκε ο συντελεστής Pearson για κάθε πιθανό ζευγάρι των 

μεταβλητών απόδοσης και του δείκτη RSI, που κατανέμονταν κανονικά ή σχεδόν 

(approximately) κανονικά, προκειμένου να εντοπιστούν σημαντικές γραμμικές 

συσχετίσεις, για DJ20 (Πίνακας IX),  DJ20AW (Πίνακας X) και μεταξύ DJ20 και 

DJ20AW (Πίνακας ΧI).  

Σύμφωνα με τις τιμές του συντελεστή συσχέτισης του Pearsonμεταξύ  DJ20 και  

DJ20AW, για την ίδια μεταβλητή, προκύπτει η ισχυρή συσχέτιση σε επίπεδο 

σημαντικότητας 1%,  στο δείκτη RSI (𝑟 = 0.914, 𝑝 < 0.001)καιστην ισχύ (𝑟 =

0.909, 𝑝 < 0.001) και σε επίπεδο σημαντικότητας 5% στο χρόνο πτήσης (𝑟 = 0.714,

𝑝 = 0.02), στο ύψος άλματος (𝑟 = 0.7460, 𝑝 = 0.013), στο χρόνο επαφής (𝑟 =

0.698, 𝑝 = 0.025), στη κατακόρυφη ταχύτητα απογείωσης (𝑟 = 0.707, 𝑝 < 0.022) και 
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στη μέγιστη κατακόρυφη δύναμη αντίδρασης από το έδαφος (κανονικοποιημένη ως 

προς το σωματικό βάρος)  (𝑟 = 0.787, 𝑝 = 0.007). 

Πίνακας IXVII : Οι τιμές του συντελεστή Pearson με τη την αντίστοιχη τιμή του επιπέδου 

σημαντικότητας, μεταξύ των μεταβλητών και του δείκτη RSI για DJ20 

 (^ : επίπεδο σημαντικότητας-significance level της συσχέτισης στο 𝟏%,  

    * : επίπεδο σημαντικότητας-significance level της συσχέτισης στο 𝟓%). 

 

 DJ Performance Parameters & Index (DJ20) 

  

Flight 

Time 

Jump 

Height 

Contact 

Time 

Vertical

Take-off 

Velocity 

Peak 

Vertical 

Ground 

Reaction 

Force      

(body 

weight 

normalized) 

Power RSI 

 

  Pearson’ s Correlation Coefficient & p-Value 

D
J
 P

er
fo

rm
a

n
ce

 P
a

ra
m

et
er

s 
&

 I
n

d
ex

 

Flight 

Time 
1,000 

0,998 ^ 

0,000 

0,291 

0,415 

1,000 ^ 

0,000 

-0,090 

0,805 

0,678 * 

0,031 

0,925 ^ 

0,000 

Jump 

Height 

0,998 ^ 

0,000 
1,000 

0,298 

0,403 

0,998 ^ 

0,000 

-0,112 

0,757 

0,667 * 

0,035 

0,924 ^ 

0,000 

Contact 

Time 

0,291 

0,415 

0,298 

0,403 
1,000 

0,289 

0,418 

-0,742 * 

0,014 

-0,224 

0,534 

-0,088 

0,809 

Vertical 

Take-off 

Velocity 

1,000 ^ 

0,000 

0,998 ^ 

0,000 

0,289 

0,418 
1,000 

-0,089 

0,807 

0,677 * 

0,032 

0,925 ^ 

0,000 

Peak 

Vertical 

Ground 

Reaction 

Force 

-0,090 

0,805 

-0,112 

0,757 

-0,742 * 

0,014 

-0,089 

0,807 
1,000 

0,185 

0,608 

0,180 

0,619 

Power 
0,678 * 

0,031 

0,667 * 

0,035 

-0,224 

0,534 

0,677 * 

0,032 

0,185 

0,608 
1,000 

0,791 ^ 

0,006 

RSI 
0,925 ^ 

0,000 

0,924 ^ 

0,000 

-0,088 

0,809 

0,925 ^ 

0,000 

0,180 

0,619 

0,791 ^ 

0,006 
1,000 
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Πίνακας XVIII : Οι τιμές του συντελεστή Pearson με την αντίστοιχη τιμή του επιπέδου 

σημαντικότητας, μεταξύ των μεταβλητών και του δείκτη RSI για DJ20AW 

 (^ : significance level (επίπεδο σημαντικότητας της συσχέτισης) στο 𝟏%,  

    * : significance level (επίπεδο σημαντικότητας της συσχέτισης) στο 𝟓%). 
 

  
DJ Performance Parameters & Index (DJ20AW) 

  

Flight 

Time 

Jump 

Height 

Contact 

Time 

Vertical

Take-off 

Velocity 

Peak 

Vertical 

Ground 

Reaction 

Force      

(body 

weight 

normalized) 

Power RSI 

  

  Pearson’ s Correlation Coefficient & p-Value 

D
J
 P

er
fo

rm
a

n
ce

 P
a

ra
m

et
er

s 
&

 I
n

d
ex

  

Flight 

Time 
1,000 

0,999 ^ 

0,000 

0,402 

0,250 

1,000 ^ 

0,000 

-0,454 

0,187 

0,315 

0,375 

0,531 

0,114 

Jump 

Height 

0,999 ^ 

0,000 
1,000 

0,381 

0,277 

0,999 ^ 

0,000 

-0,440 

0,203 

0,327 

0,357 

0,552 

0,098 

Contact 

Time 

0,402 

0,250 

0,381 

0,277 
1,000 

0,409 

0,241 

-0,832 ^ 

0,003 

-0,621 

0,055 

-0,553 

0,098 

Vertical 

Take-off 

Velocity 

1,000 ^ 

0,000 

0,999 ^ 

0,000 

0,409 

0,241 
1,000 

-0,459 

0,182 

0,312 

0,380 

0,526 

0,119 

Peak 

Vertical 

Ground 

Reaction 

Force 

-0,454 

0,187 

-0,440 

0,203 

-0,832 ^ 

0,003 

-0,459 

0,182 
1,000 

0,435 

0,209 

0,360 

0,306 

Power 
0,315 

0,375 

0,327 

0,357 

-0,621 

0,055 

0,312 

0,380 

0,435 

0,209 
1,000 

0,864 ^ 

0,001 

RSI 
0,531 

0,114 

0,418 

0,229 

-0,553 

0,098 

0,526 

0,119 

0,360 

0,306 

0,864 ^ 

0,001 
1,000 
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Πίνακας XI: Οι τιμές του συντελεστή Pearson με τη την αντίστοιχη τιμή του επιπέδου 

σημαντικότητας, μεταξύ των DJ20 και DJ20AW, για όλες τις μεταβλητές και το δείκτη RSI 

 (^ : επίπεδο σημαντικότητας-significance level της συσχέτισης στο 𝟏%,  

    * : επίπεδο σημαντικότητας-significance level της συσχέτισης στο 𝟓%). 
 

 DJ Performance Parameters & Index (DJ20 & DJ20AW) 

 

Flight Time        Jump Height     Contact Time       
Vertical Take-off 

Velocity            

Pearson’ s 

Correlation 

Coefficient 

& p-Value 

0.714 *  

0.020 

0.746 * 

0.013 

0.698 * 

0.025 

0.707 * 

0.022  

 Peak Vertical Ground 

Reaction Force          

(body weight normalized)                                

Power RSI 

Pearson’ s 

Correlation 

Coefficient 

& p-Value 

0.787 * 

0.007 

0.909 ^ 

0.000 

0.914 ^ 

0.000 

 

  

Στη συνέχεια επιχειρήθηκε να βρεθεί η απλή γραμμική παλινδρόμηση (simple 

linear regression) μεταξύ των μεταβλητών της κατακόρυφης ταχύτητας απογείωσης (ως 

εξαρτημένη μεταβλητή)  και του χρόνου πτήσης (ως ανεξάρτητη μεταβλητή). 

Προσδιορίστηκαν σε επίπεδο σημαντικότητας 5% οι τιμές των συντελεστών και των 

σταθερών της γραμμικής σχέσης και η τιμή του συντελεστή προσδιορισμού 

𝑅2(coefficient of determination) της παλινδρόμησης για DJ20 και DJ20AW (Πίνακας 

ΧIΙ). Η διαδικασία επαναλήφθηκε για τα ζευγάρια των μεταβλητών ύψος άλματος (ως 

εξαρτημένη μεταβλητή)  και  κατακόρυφη ταχύτητα απογείωσης (ως ανεξάρτητη 

μεταβλητή) (Πίνακας ΧΙIΙ)., αλλά  και ύψος άλματος (ως εξαρτημένη μεταβλητή)  και  
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χρόνος πτήσης (ως ανεξάρτητη μεταβλητή)(Πίνακας ΧIV) για τα οποία επιχειρήθηκε 

να βρεθεί η μη-γραμμική παλινδρόμησή τους (non-linear regression) με τη βοήθεια μίας 

πολυωνυμικής (δευτέρου βαθμού) σχέσης δευτέρου βαθμού. 

Όπως αναφέρεται από τους Aboodarda J.S.και τους συνεργάτες του (Aboodarda 

J.S.et al., 2014) οι μεταβλητές του ύψους άλματος, του χρόνου πτήσης και της 

κατακόρυφης ταχύτητας απογείωσης, μπορούν να συνδυαστούν ανά ζεύγη σύμφωνα με 

τις εξής σχέσεις 

𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑇𝑎𝑘𝑒 𝑜𝑓𝑓 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑦 =
𝑔

2
∙ (𝐹𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡𝑇𝑖𝑚𝑒) 

𝐽𝑢𝑚𝑝 𝐻𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 =
1

2 ∙ 𝑔
∙ (𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑇𝑎𝑘𝑒 𝑜𝑓𝑓 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑦)2 

𝐽𝑢𝑚𝑝 𝐻𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 =
𝑔

8
∙ (𝐹𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑇𝑖𝑚𝑒)2 

 

όπου 𝑔: η επιτάχυνση της βαρύτητας ίση με 9.81 𝑚/𝑠2.  

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα απλής γραμμικής παλινδρόμησης, σε επίπεδο 

σημαντικότητας 5% και σε σύγκριση με την αντίστοιχη σχέση (Aboodarda J.S.eτ al ., 

2014) το ζεύγος των μεταβλητών κατακόρυφη ταχύτητα απογείωσης και χρόνος πτήσης 

ακολουθεί τη γραμμική σχέση 𝑦 = 4.913 𝑥, (𝑅2 = 1.000, σχετικό σφάλμα 0.2%) για 

DJ20 και 𝑦 = 4.877 𝑥, (𝑅2 = 1.000, σχετικό σφάλμα 0.6%)  για DJ20AW.  Στο ίδιο 

επίπεδο σημαντικότητας, σύμφωνα με το μοντέλο της μη-γραμμικής παλινδρόμησης το 

ζεύγος ύψος άλματος και κατακόρυφη ταχύτητα απογείωσης ακολουθεί τη 

πολυωνυμική σχέση δευτέρου βαθμού 𝑦 = 0.049 𝑥2, (𝑅2 = 1.000, σχετικό σφάλμα 

3.9% για DJ20 και 𝑦 = 0.054 𝑥2, (𝑅2 = 1.000, σχετικό σφάλμα  5.9%) για DJ20AW, 

ενώ το ζεύγος ύψος άλματος και χρόνος πτήσης τη σχέση 𝑦 = 1.231 𝑥2, (𝑅2 = 1.000, 
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σχετικό σφάλμα  0.4%) για DJ20 και 𝑦 = 1.310 𝑥2, (𝑅2 = 1.000, σχετικό σφάλμα 

6.9%) για DJ20AW σε σύγκιση με τις αντίστοιχες πολυωνυμικές σχέσεις (Aboodarda 

J.S.et al., 2014). 

 

 

ΠίνακαςXII: Η τιμή του συντελεστή προσδιορισμού και των τιμών των συντελεστών της 

γραμμικής παλινδρόμησης, με το αντίστοιχο επίπεδο σημαντικότητας, του ζεύγους κατακόρυφη 

ταχύτητα απογείωσης & χρόνος πτήσης, για DJ20 και DJ20AW. 

Vertical Take-off Velocity = Dependent Variable,  Flight Time = Independent Variable 

 DJ20 

 Flight Time Coefficient Constant 𝑹𝟐 

Value  

&p-Value 

4.913 

0.000 

-0.004 

0.651 
1.000 

 DJ20AW 

 Flight Time Coefficient Constant 𝑹𝟐 

Value 

&p-Value 

4.877 

0.000 

0.015 

0.271 
1.000 

 

 

 

 



51 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας XIII: Η τιμή του συντελεστή προσδιορισμού και των τιμών των συντελεστών της μη-

γραμμικής παλινδρόμησης, με το αντίστοιχο επίπεδο σημαντικότητας, του ζεύγους ύψος άλματος 

& κατακόρυφη ταχύτητα απογείωσης, για DJ20 και DJ20AW. 

Jump Height = Dependent Variable,   Vertical Take-off Velocity = Independent Variable 

 DJ20 

 
(

𝐕𝐞𝐫𝐭𝐢𝐜𝐚𝐥𝐓𝐚𝐤𝐞𝐨𝐟𝐟
𝐕𝐞𝐥𝐨𝐜𝐢𝐭𝐲

)
𝟐

 

Coefficient 

(
𝐕𝐞𝐫𝐭𝐢𝐜𝐚𝐥𝐓𝐚𝐤𝐞𝐨𝐟𝐟 

𝐕𝐞𝐥𝐨𝐜𝐢𝐭𝐲
) 

Coefficient 

Constant 𝑹𝟐 

Value 

&p-Value 

0.049 

0.000 

0.008 

0.547 

-0.012 

0.555 
1.000 

 DJ20AW 

 
(

𝐕𝐞𝐫𝐭𝐢𝐜𝐚𝐥𝐓𝐚𝐤𝐞𝐨𝐟𝐟
𝐕𝐞𝐥𝐨𝐜𝐢𝐭𝐲

)
𝟐

 

Coefficient 

(
𝐕𝐞𝐫𝐭𝐢𝐜𝐚𝐥𝐓𝐚𝐤𝐞𝐨𝐟𝐟 

𝐕𝐞𝐥𝐨𝐜𝐢𝐭𝐲
) 

Coefficient 

Constant 𝑹𝟐 

Value 

&p-Value 

0.054 

0.000 

-0.015 

0.733 

0.016 

0.765 
1.000 
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Πίνακας XIV: Η τιμή του συντελεστή προσδιορισμού και των τιμών των συντελεστών της μη-

γραμμικής παλινδρόμησης, με το αντίστοιχο επίπεδο σημαντικότητας, του ζεύγους ύψος άλματος 

& χρόνος πτήσης, για DJ20 και DJ20AW. 

Jump Height = Dependent Variable,   Flight Time = Independent Variable 

 DJ20 

 
(𝐅𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐓𝐢𝐦𝐞)𝟐 

Coefficient 
𝐅𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐓𝐢𝐦𝐞Coefficient Constant 𝑹𝟐 

Value 

&p-Value 

1.231 

0.000 

-0.004 

0.881 

0.001 

0.934 
1.000 

 DJ20AW 

 
(𝐅𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐓𝐢𝐦𝐞)𝟐 

Coefficient 
𝐅𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐓𝐢𝐦𝐞Coefficient Constant 𝑹𝟐 

Value 

&p-Value 

1.310 

0.000 

-0.084 

0.310 

0.021 

0.318 
1.000 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 Στη στατιστική ανάλυση της παρούσης έρευνας πραγματοποιήθηκαν για τη 

σύγκριση των μέσων τιμών των μεταβλητών απόδοσης του DJ και του δείκτη R.S.I. ο 

συσχετισμένος έλεγχος Paired Samples t-Test και ο έλεγχος Wilcoxon, ανάλογα με την 

κανονικότητα ή μη της κατανομής των διαφορών των τιμών τους. Τα αποτελέσματά 

τους, δείχνουν σε επίπεδο σημαντικότητας 5%, τη στατιστικά σημαντική διαφορά στη 

μέση τιμή του DJ20AW, σε σχέση με την αντίστοιχη μέση τιμή του DJ20 για το δείκτη 

R.S.I. και για όλες τις μεταβλητές απόδοσης (χρόνος πτήσης, ύψος άλματος, χρόνος 

επαφής, κατακόρυφη ταχύτητα απογείωσης, μέγιστη κατακόρυφη δύναμη αντίδρασης 

από το έδαφος (κανονικοποιημένη ως προς το σωματικό βάρος) και ισχύς). 

 Μεταξύ DJ20 και DJ20AW υπολογίστηκαν τα ποσοστά αύξησης/μείωσης των 

μέσων τιμών (το πηλίκο της διαφοράς μεταξύ DJ20 και DJ20AW και του DJ20). 

Διαπιστώθηκε πως η μέση τιμή του χρόνου επαφής στη δυναμοπλατφόρμα αυξήθηκε 

κατά 14.5%, ενώ του ύψους άλματος μειώθηκε κατά 18.8%.  Ταυτόχρονα, μειώθηκε η 

μέση τιμή του μεγίστου της κατακόρυφης δύναμης αντίδρασης από το έδαφος 

(ομαλοποιημένο ως προς το σωματικό βάρος) κατά 17.9%, της ισχύος κατά 16.5%, του 

χρόνου πτήσης κατά 9.8% και της κατακόρυφης ταχύτητας απογείωσης κατά 9.7%. 

Τέλος το υψηλότερο ποσοστό μείωσης διαπιστώθηκε στη μέση τιμή του δείκτη R.S.I. 

στο επίπεδο του30.2%. 

 Τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης των μέσων τιμών των μετρήσεων 

κατά την εκτέλεση των DJ υπό τις δύο διαφορετικές συνθήκες (DJ20, DJ20AW) 

οδηγούν στις εξής διαπιστώσεις. Κατά την εκτέλεση του DJ με τη προσθήκη 20% μάζας 

επιπλέον της σωματικής ο αθλητής τείνει να αυξήσει το χρόνο παραμονής στο έδαφος 
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και συνεπώς το ποσοστό αύξησης του χρόνου επαφής είναι θετικό. Παράλληλα 

επιτυγχάνονται μικρότερες επιδόσεις στο ύψος του άλματος. Η ταυτόχρονη αύξηση του 

χρόνου επαφής στη δυναμοπλατφόρμα και η μείωση του ύψους άλματος, οδηγούν σε 

μία σημαντική μείωση της τιμής του δείκτη R.S.I.. Επίσης, λόγω του επιπλέον φορτίου, 

η τιμή της κατακόρυφης ταχύτητας απογείωσης μειώνεται. Τέλος, η μείωσης του ύψους 

άλματος και της κατακόρυφης ταχύτητας απογείωσης, οδηγεί στη μείωση του χρόνου 

πτήσης. 

Τα μοντέλα της γραμμικής και της μη-γραμμικής παλινδρόμησης που 

πραγματοποιήθηκαν για τις μεταβλητές του ύψους άλματος, του χρόνου πτήσης και της 

κατακόρυφης ταχύτητας απογείωσης έχουν ως αποτέλεσμα μικρές τιμές σχετικών 

σφαλμάτων και υψηλές τιμές του συντελεστή προσδιορισμού 𝑅2 (η εξαρτημένη 

μεταβλητή μπορεί να περιγραφεί από τη διασπορά της ανεξάρτητης μεταβλητής σε 

υψηλό ποσοστό). Όλα αυτά δείχνουν υψηλό επίπεδο συμφωνίας, με τις σχέσεις που 

αναφέρονται από τους Aboodarda J.S.και τους συνεργάτες του (Aboodarda J.S.et al., 

2014).  

Οι τιμές του συντελεστή συσχέτισης του Peasrson συμφωνούν με τις τιμές του 

συντελεστή προσδιορισμού 𝑅2 των μοντέλων παλινδρόμησης, για τα ζεύγη:  

κατακόρυφη ταχύτητα απογείωσης & χρόνος πτήσης (𝑟 = 1.000  , 𝑝 < 0.001, για DJ20 

και DJ20AW), ύψος άλματος & κατακόρυφη ταχύτητα απογείωσης   (DJ20:                   

𝑟 = 0.998  , 𝑝 < 0.001,  DJ20AW:  𝑟 = 0.999 , 𝑝 < 0.001) και ύψος άλματος & 

χρόνος πτήσης (DJ20: 𝑟 = 0.998  , 𝑝 < 0.001,  DJ20AW: 𝑟 = 0.999 , 𝑝 < 0.001). 

Δεδομένου ότι ο αριθμός των αθλητών του δείγματος είναι ίσος με 𝛮 = 10, η μη 

γραμμικότητα της συσχέτισης των δύο τελευταίων ζευγών μπορεί να αποδοθεί σε 

υψηλό βαθμό από τη τιμή του συντελεστή συσχέτισης του Pearson. 
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Επίσης, από τις τιμές του συντελεστή συσχέτισης του Pearson προκύπτουν οι 

εξής διαπιστώσεις. Σε επίπεδο σημαντικότητας 1% ο δείκτης R.S.I. εμφανίζει ισχυρή 

θετική συσχέτιση, τόσο κατά την εκτέλεση του DJ20, όσο και κατά την εκτέλεση του 

DJ20AW, με την ισχύ (DJ20: 𝑟 = 0.791  , 𝑝 = 0.006,  DJ20AW: 𝑟 = 0.864 , 𝑝 =

0.001). Επίσης, συσχετίζεται ισχυρά και θετικά, κατά την εκτέλεση του DJ20, με το 

χρόνο πτήσης (DJ20: 𝑟 = 0.925  , 𝑝 < 0.001), το ύψος άλματος (DJ20: 𝑟 =

0.924  , 𝑝 < 0.001) και την κατακόρυφη ταχύτητα απογείωσης (DJ20: 𝑟 = 0.925,    

𝑝 < 0.001), ενώ κατά την εκτέλεση του DJ20AW η συσχέτισή του με αυτές τις 

μεταβλητές είναι μη-στατιστικά σημαντική. 

Στο ίδιο επίπεδο εμπιστοσύνης (1%) κατά την εκτέλεση του DJ20AW ο χρόνος 

επαφής συσχετίζεται ισχυρά και αρνητικά με τη μέγιστη κατακόρυφη δύναμη 

αντίδρασης από το έδαφος (κανονικοποιημένη ως προς το βάρος) (DJ20AW:                 

𝑟 = −0.832  , 𝑝 = 0.003), ενώ κατά την εκτέλεση του DJ20 οι δύο αυτές μεταβλητές 

συσχετίζονται ισχυρά και θετικά, σε επίπεδο σημαντικότητας 5% (DJ20:                          

𝑟 = −0.742  , 𝑝 = 0.014). Επίσης σε επίπεδο σημαντικότητας 5%, κατά την εκτέλεση 

του DJ20, η ισχύς συσχετίζεται ισχυρά και θετικά με το χρόνο πτήσης (DJ20:                 

𝑟 = 0.678  , 𝑝 = 0.031), το ύψος άλματος (DJ20: 𝑟 = 0.667  , 𝑝 = 0.035) και την 

κατακόρυφη ταχύτητα απογείωσης (DJ20: 𝑟 = 0.677  , 𝑝 = 0.032), αλλά κατά την 

εκτέλεση του DJ20AW η συσχέτιση της με αυτές τις μεταβλητές είναι μη-στατιστικά 

σημαντική. 

Σημαντική είναι και η συσχέτιση που προκύπτει μεταξύ των τιμών των ίδιων 

μεταβλητών. Ανάμεσα στις εκτελέσεις του DJ20 και του DJ20AW, σε επίπεδο 

σημαντικότητας 1%, ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson,δείχνει ισχυρή συσχέτιση 

μεταξύ των τιμών του δείκτη R.S.I. (𝑟 = 0.914, 𝑝 < 0.001). Επίσης ισχυρή συσχέτιση, 
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στο ίδιο επίπεδο σημαντικότητας εμφανίζουν οι τιμές της ισχύος  (𝑟 = 0.909,                

𝑝 < 0.001). Τέλος όλες οι υπόλοιπες μεταβλητές συσχετίζονται ισχυρά, σε επίπεδο 

σημαντικότητας 5% (χρόνος πτήσης: 𝑟 = 0.714, 𝑝 = 0.02,  ύψος άλματος: 𝑟 = 0.746,

𝑝 = 0.013 , χρόνος επαφής: 𝑟 = 0.698, 𝑝 = 0.025, κατακόρυφη ταχύτητα 

απογείωσης: 𝑟 = 0.707, 𝑝 = 0.022, μέγιστη κατακόρυφη δύναμη αντίδρασης από το 

έδαφος (κανονικοποιημένη ως προς το σωματικό βάρος): 𝑟 = 0.787, 𝑝 = 0.007). 
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