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ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 
ΕΑΒΑΑ-25, ζκδοση 1η 

 
ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

Μζτρηση μζγιστης μυϊκής δφναμης σε δυναμικζς ασκήσεις 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η μυϊκι δφναμθ είναι ςθμαντικόσ παράγοντασ τθσ απόδοςθσ τόςο ςτισ ακλθτικζσ δραςτθριότθτζσ 
όςο και ςτθν κακθμερινότθτα. Το γινόμενο τθσ μυϊκισ δφναμθσ και τθσ ταχφτθτα τθσ κίνθςθσ απο-
τελεί τθν μυϊκι  ιςχφ. Η μζγιςτθ μυϊκι δφναμθ αποτελεί χριςιμο μζτρο για τον ςχεδιαςμό προγραμ-
μάτων μυϊκισ ενδυνάμωςθσ και τθν αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτάσ τουσ. 

Η μζγιςτθ μυϊκι δφναμθ ςε δυναμικζσ αςκιςεισ ορίηεται ωσ θ μζγιςτθ αντίςταςθ τθν οποία μπορεί  
να υπερνικιςει μια μυϊκι ομάδα ςε μία και μοναδικι μεγίςτθ προςπάκεια (1 repetition maximum, 
1RM). Η αξιολόγθςι τθσ  δεν απαιτεί δαπανθρό εξοπλιςμό και μπορεί να εφαρμοςτεί ςε όλεσ τισ 
αςκιςεισ. 

 
ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΑ ΠΡΟΩΠΑ 

Αξιολογθτισ/-ρια, εξεταηόμενοσ/-θ 
 

ΕΞΟΠΛΙΜΟ 

Α/α Είδοσ Λεπτομζρειεσ 

1 Όργανο ενδυνάμωςθσ (π.χ. smith ma-
chine, leg press) ι ελεφκερα βάρθ 

 

 
ΒΗΜΑΣΑ 

Α/α Τίτλοσ Εκτελϊν/-οφςα Ενζργειεσ 

1 Προετοιμαςία εξεταηόμε-
νου/-θσ τθν προθγοφμενθ 
θμζρα τθσ μζτρθςθσ 
 

Εξεταηόμενοσ/-θ Απζχει από τθ λιψθ αλκοόλ, καφεΐνθσ, 
τςαγιοφ και ενεργειακϊν ποτϊν ζνα 
24ωρο πριν τθ μζτρθςθ. Απζχει από ζντο-
νθ ςωματικι άςκθςθ τισ τελευταίεσ 12 ϊ-
ρεσ πριν τθ μζτρθςθ. 

2 Προετοιμαςία εξεταηόμε-
νου/-θσ τθν θμζρα τθσ μζ-
τρθςθσ 

Εξεταηόμενοσ/-θ Απζχει από τθ λιψθ φαγθτοφ 2 ϊρεσ πριν 
τθ μζτρθςθ. 

3 Γενικι προκζρμανςθ Εξεταηόμενοσ/-θ Εκτελεί μια γενικι προκζρμανςθ που πε-
ριλαμβάνει βαλλιςτικζσ κινιςεισ και δια-
τάςεισ ςτισ μυϊκζσ ομάδεσ που κα 
αξιολογθκοφν. 

4 Προκζρμανςθ με χαμθλό 
φορτίο 

 

Εξεταηόμενοσ/-θ Εκτελεί τθν κίνθςθ με φορτίο που του επι-
τρζπει να κάνει 10 επαναλιψεισ. Ακολου-
κεί 1’ ξεκοφραςθσ. 

5 Προςκικθ φορτίου για 4-6 
επαναλιψεισ 
 

Εξεταςτισ/-ρια Ανάλογα με τθν ευκολία με τθν οποία ο/θ 
εξεταηόμενοσ/-θ εκτζλεςε το προθγοφμενο 
ςετ, προςκζτει 5-10 kg (όταν πρόκειται για 
αξιολόγθςθ του επάνω μζρουσ του ςϊμα-
τοσ) ι 10-20 kg (όταν πρόκειται για αξιο-
λόγθςθ του κάτω μζρουσ του ςϊματοσ). 
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6 Εκτζλεςθ 4-6 επαναλιψεων Εξεταηόμενοσ/-θ Εκτελεί 4-6 επαναλιψεισ. Ακολουκοφν 2’ 
ξεκοφραςθσ. 

7 Προςκικθ φορτίου για 2-4 
επαναλιψεισ 
 

Εξεταςτισ/-ρια Ανάλογα με τθν ευκολία με τθν οποία ο/θ 
εξεταηόμενοσ/-θ εκτζλεςε το προθγοφμενο 
ςετ, προςκζτει 5-10 kg (όταν πρόκειται για 
αξιολόγθςθ του επάνω μζρουσ του ςϊμα-
τοσ) ι 10-20 kg (όταν πρόκειται για αξιο-
λόγθςθ του κάτω μζρουσ του ςϊματοσ). 

8 Εκτζλεςθ 2-4 επαναλιψεων Εξεταηόμενοσ/-θ Εκτελεί 2-4 επαναλιψεισ. Ακολουκοφν 3-4’ 
ξεκοφραςθσ. 

9 Προςκικθ φορτίου για μία 
επανάλθψθ 
 

Εξεταςτισ/-ρια Ανάλογα με τθν ευκολία με τθν οποία ο/θ 
εξεταηόμενοσ/-θ εκτζλεςε το προθγοφμενο 
ςετ, προςκζτει 5-10 kg (όταν πρόκειται για 
αξιολόγθςθ του επάνω μζρουσ του ςϊμα-
τοσ) ι 10-20 kg (όταν πρόκειται για αξιο-
λόγθςθ του κάτω μζρουσ του ςϊματοσ). 

10 Εκτζλεςθ μιασ επανάλθψθσ 
 
 

Εξεταηόμενοσ/-θ Εκτελεί μία επανάλθψθ και ακολουκοφν 3-
4’ ξεκοφραςθσ. Αν θ εκτζλεςθ ιταν επιτυ-
χθμζνθ, δοκιμάηει λίγο μεγαλφτερο βάροσ. 
Αν θ εκτζλεςθ ιταν αποτυχθμζνθ, δοκιμά-
ηει λίγο μικρότερο βάροσ. Αυτό είναι το 
1RM, το οποίο, ιδανικά, προςδιορίηεται με 
5 ςετ. 

 
Δθμιουργικθκε από Χριςτίνα Καρποφηθ 

Ελζγχκθκε από Βαςιλικι Μάνου, Βαςίλθ Μοφγιο 

Ημερομθνία 24 Νοεμβρίου 2020 

 


