
We are all ONE
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PERSONAL TRAINING ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ
ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ

●Γιατί πρέπει να εντάξω την προπόνηση δύναμης στο προπονητικό 
μου πλάνο.
●Τι θα κερδίσω.
●Πως θα εντάξουμε την προπόνηση δύναμης με ασφάλεια σε μια 
συνεδρία personal training, ποιοι οι κίνδυνοι.
●Πως θα ταξιδέψουμε τον αθλούμενο με ασφάλεια από ένα απλό 
squat με το βάρος του σώματος σε ένα επολέ ζετέ ή ένα αρασέ
●Ποιες ασκήσεις θα χρησιμοποιήσουμε στο πρόγραμμά μας και 
ποιες θα αποφύγουμε για να προστατέψουμε τον πελάτη μας.
●Ποιες αρθρώσεις χρειάζονται mobility και ποιες σταθεροποίηση.
●Τι είδους προθέρμανση θα κάνουμε για να προετοιμάσουμε το 
σώμα.
●Πως θα προγραμματίσουμε.
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PERSONAL TRAINING ΚΑΙ Η ΓΝΩΣΤΙΚΗ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

Βασική προυπόθεση όλων είναι ο personal trainer - προπονητής 
να έχει επαρκή γνώση της τεχνικής  των ασκήσεων που θα 
χρησιμοποιήσει στα προγράμματά του.
Σημαντικό στοιχείο είναι η αναγνώριση των λαθών που 
συμβαίνουν σε μία κίνηση και με ποιους τρόπους θα τα 
διορθώσει.
Επίσης θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίσει τις αδυναμίες 
του πελάτη του και να προγραμματίζει με βάση αυτές έτσι ώστε 
να τις βελτιώσει.
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PERSONAL TRAINING

Το personal training απευθύνεται σε όλα τα επίπεδα αθλουμένων.
Η αντιμετώπιση σε κάθε περίπτωση είναι διαφορετική.
Η στρατιγική που θα ακολουθήσουμε είναι η ίδια:
●Από τα απλά στα σύνθετα.
●Από την χαμηλή ένταση στην μέτρια και από την μέτρια στην 
υψηλή.
●Στο πρώτο μέρος του προγράμματος αντιμετωπίζουμε τις όποιες 
μυικές ανισορροπίες προσπαθώντας να τις διορθώσουμε.
●Στο κύριο μέρος του προγράμματος κάνουμε χρήση ασκήσεων 
που μπορεί να εκτελέσει άρτια ο ασκούμενος και δεν κάνουμε 
χρήση ασκήσεων που επηρεάζονται από τις μυικές ανισορροπίες
●Δεν ρισκάρουμε την υγεία του ασκούμενου με ασκήσεις που δεν 
έχουν αφωμοιωθεί από αυτόν-η σε τέτοιο βαθμό ώστε να έχει 
ένα καλό επίπεδο τεχνικής, τόσο ώστε να μην κινδυνεύει από 
τραυματισμό.
●Στο κύριο μέρος ''performance'' φροντίζουμε να έχουμε μεγάλη 
ποικιλία ασκήσεων, συστημάτων προπόνησης, αλλά και 
ενεργιακών συστημάτων
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ADVANCED PERSONAL TRAINING

Στόχος είναι να αναλάβουμε έναν αρχάριο ασκούμενο και να 
καταφέρουμε μέσα στη πάροδο του χρόνου να τον – την κάνουμε 
να φτάσει στις πραγματικές δυνατότητες του σωματός του με 
γνώμονα
Την ηλικία
Το φύλο
Την κινητικότητα των αρθρώσεων  
Τις προηγούμενες αθλητικές εμπειρίες ξεκινώντας από την 
παιδική του ηλικία
Τις καθημερινές του συνήθειες
Την εργασία
Και όταν έχουμε αθλητή τις ιδιαιτερότητες του αθλήματος

Προσοχή, οι υπερβολές και οι βιαστικές και απότομες αλλαγές 
δημιουργούν προβλήματα!



6

ADVANCED PERSONAL TRAINING

Στην δεκαετία του 1970 – 80 γυμνάζαμε μυικές ομάδες
Στη συνέχεια οι επιστήμονες της άσκησης κατάλαβαν ότι είναι 
πιο αποδοτικό να γυμνάζουμε μεταβολικά μονοπάτια και 
κινητικές πατέντες. Σήμερα σε ότι αφορά τους αθλητές 
γυμνάζουμε κινητικούς νευρώνες χρησιμοποιώντας πιο 
περίπλοκες τρισδιάστατες λειτουργικές ασκήσεις
Ενας συνδιασμός δηλαδή ενεργειακών συστημάτων και 
λειτουργικών ασκήσεων που αυξάνουν σε μεγάλο βαθμό:
●Καρδιοαναπνευστική αντοχή
● Δύναμη
●Ισχύ
●Κινητικότητα αρθρώσεων
●Συντονισμό
●Ταχύτητα
●Ευκινησία
●Ισορροπία  
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ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΩ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΩΣ
ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥ

Η προπόνηση με αντιστάσεις και γενικότερα η προπόνηση 
δύναμης έχει αποδειχθεί ότι έχει πολλαπλά οφέλει για τον 
άνθρωπο.
Τα πιο σημαντικά από αυτά είναι:
●Αυξάνει την μυική δύναμη
●Αυξάνει την οστική πυκνότητα
●Αυξάνει την καθαρή μυική μάζα
●Βοηθάει στην μείωση του σωματικού λίπους
●Βελτιώνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη
●Έχει θετική επίδραση στην βελτίωση της καρδιοαναπνευστικής 
αντοχής, (σε μικρότερο βέβαια βαθμό από την αερόβια άσκηση)
●Βελτιώνει την ψυχολογική διάθεση
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ΤΑ ΘΕΤΙΚΆ ΟΦΈΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ 
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

●Έχει θετική επίδραση στην ψυχολογία του ανθρώπου. Μια ανάλυση του 
Harvard για 33 μελέτες στις οποίες συμμετείχαν περισσότερα από 1.800 
άτομα, που δημοσιεύθηκαν σε ιατρικό περιοδικό, διαπίστωσε ότι εκείνοι 
που έπασχαν από ήπια έως μέτρια κατάθλιψη και έκαναν προπόνηση 
δύναμης τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα είδαν σημαντικές 
μειώσεις στα συμπτώματά τους, σε σύγκριση με εκείνους που δεν το 
έκαναν.(JAMA Psychiatry)
●Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε, στο περιοδικό Medicine & Science in 
Sports & Exercise, αποκάλυψε ότι λιγότερο από μία ώρα εβδομαδιαίας 
άσκησης με αντιστάσεις μειώνει τον κίνδυνο ανάπτυξης μεταβολικού 
συνδρόμου έως και 70%.
●Επίσης μειώνει τον κίνδυνο διαβήτη τύπου 2. Η προπόνηση με 
αντιστάσεις χτίζει μυϊκή μάζα, η οποία ενισχύει την ευαισθησία στην 
ινσουλίνη. Υπάρχουν δύο μέρη που το σώμα μας αποθηκεύει 
υδατάνθρακες – αυτά είναι οι μύες και το συκώτι. Εάν δεν έχουμε 
αρκετή μυϊκή μάζα ώστε οι υδατάνθρακες να αποθηκευτούν και να 
χρησιμοποιηθούν ως καύσιμο, τότε αυτοί αποθηκεύονται ως λιπώδης 
ιστός και κυρίως στην κοιλιακή χώρα.
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ΤΑ ΘΕΤΙΚΆ ΟΦΈΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ 
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

●Το 2000, η (AHA) αμερικανική καρδιολογική εταιρεία, ενέκρινε 
την προπόνηση με αντιστάσεις για άτομα με διάφορα είδη 
καρδιακών παθήσεων.
●Μία άλλη ομάδα ερευνητών το 2007 καταλήγει στο εξής 
συμπέρασμα: ''Η προπόνηση με βάρη δεν αποτελεί υποκατάστατο 
της αερόβιας άσκησης. Η  αεροβική άσκηση όπως το περπάτημα, 
το τρέξιμο και η ποδηλασία εξακολουθούν να είναι ο πιο 
σημαντικός τρόπος για να παραμείνετε σε φόρμα. Αλλά για να 
αξιοποιήσετε στο έπακρο την αερόβια άσκηση, θα πρέπει να 
προσθέσετε την  προπόνηση με βάρη'' (Williams, M.A. Circulation, 
July 31, 2007)
●Σε μία άλλη έρευνα του πανεπηστημίου της Iowa ο καθηγητής 
Lee και η ομάδα του χρησιμοποίησαν δεδομένα από σχεδόν 
13.000 ενήλικες και έψαχναν για τρία συγκεκριμένα 
αποτελέσματα για την υγεία: μη θανατηφόρα καρδιαγγειακά 
συμβάντα όπως καρδιακή προσβολή και εγκεφαλικό επεισόδιο, 
τόσο θανατηφόρα όσο και μη θανατηφόρα καρδιαγγειακά 
συμβάντα και γενικά οποιονδήποτε τύπο θανάτου. Σύμφωνα με 
τα αποτελέσματα, η ήπια άσκηση με βάρη μείωσε τον κίνδυνο και 
των τριών σε μεγάλο ποσοστό.
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ΤΑ ΘΕΤΙΚΆ ΟΦΈΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ 
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

●Αποτρέπει την άνοια. Όταν οι ερευνητές εξέτασαν 100 ενήλικες 
ηλικίας από 55 έως 86 ετών με άνοια, διαπίστωσαν ότι εκείνοι που 
έκαναν προπόνηση δύναμης δύο φορές την εβδομάδα έδειξαν 
σημαντική βελτίωση στη γνωστική τους λειτουργία μετά από μια 
περίοδο 18 μηνών, σε σύγκριση με εκείνους που δεν το έκαναν. Η  
έρευνα εξηγεί το γιατί:
●Η προπόνηση με  αντιστάσεις φαίνεται να πυκνώνει την φαιά
ουσία σε ένα μέρος του εγκεφάλου που συχνά προσβάλλεται 
στην πρώιμη φάση της  νόσου του Alzheimer. (2016 the journal 
Molecular Psychiatry)
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ΤΑ ΘΕΤΙΚΆ ΟΦΈΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ 
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

●Σε μία μελέτη των Moraes και συν. που δημοσιεύτηκε σε έγγυρο 
ιατρικό περιοδικό  έλαβαν μέρος 15 υπερτασικοί ασθενείς. 
Ηλικίας 38-54 ετών (μ.ο 46 έτη).
●Οι ασθενείς αφού διέκοψαν την αντιυπερτασική αγωγή για 6 
εβδομάδες πριν την μελέτη, υποβλήθηκαν σε γυμναστική με 
βάρη για λιγότερο από 1 ώρα εβδομαδιαίως, επί 3 φορές την 
εβδομάδα και για διάστημα 12 εβδομάδων. Τα αποτελέσματα της 
μελέτης έδειξαν ελάττωση της συστολικής και διαστολικής 
πίεσης κατά 16 και 12 mmHg αντίστοιχα. (J Hum Hypertens 7 
Ιουλίου του 2011)
●Συμπέρασμα:
●Εφόσον είναι διεθνώς γνωστό στην Ιατρική, ότι η ελάττωση της 
συστολικής πίεσης κατά 20mmHg μειώνει τον κίνδυνο ισχαιμικής 
καρδιοπάθειας (έμφραγμα) και εγκεφαλικού επεισοδίου στο μισό, 
άρα σύμφωνα με την παραπάνω μελέτη η μείωση της
●συστολικής πίεσης κατά 16mmHg ελαττώνει τον κίνδυνο 
εμφράγματος του μυοκαρδίου και εγκεφαλικού επεισοδίου κατά 
50% περίπου.



12

●ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕ ΟΤΙ Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΜΕ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙ

●ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ!

●ΠΑΝΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΩΣΤΟΣ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ
●ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ.
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ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ Η 
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΜΕ ΒΑΡΗ

Η προπόνηση με αντιστάσεις και γενικότερα η προπόνηση 
δύναμης μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε όσους 
πάσχουν από συγκεκριμένα νοσήματα και είναι καλό να 
αποφεύγεται. Τα νοσήματα αυτά είναι:
●ΑΣΤΑΘΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ (ασταθής ή ανθιστάμενη 
στηθάγχη,πρόσφατο έμφραγμα).
●ΣΥΜΦΟΡΗΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ (ΙΙΙ – IV σταδίου )
●ΥΨΗΛΗ, ΑΡΡΥΘΜΙΣΤΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ (&gt;180/110 mm Hg).
●ΣΟΒΑΡΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΑΟΡΤΗΣ .
●ΒΑΡΕΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ.
●ΟΞΕΙΑ ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ (π.χ. μυοκαρδίτις ).
●ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΑΟΡΤΗΣ .
●ΣΥΝΔΡΟΜΟ MARFAN (στο καρδιαγγειακό σύστημα, η ανωμαλία 
παρατηρείται στο 40% με 60% των περιπτώσεων και εντοπίζεται 
στην αρχική μοίρα του μεγάλου αγγείου της καρδιάς της αορτής 
και στις καρδιακές βαλβίδες).
●ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΗ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ .
●Σε περιπτώσεις ήπιων ασθενειών της καρδιάς πρέπει πάντα να 
συμβουλευόμαστε ένα γιατρό
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ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΩ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΩΣ
ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥ

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ

Αυξάνοντας την δύναμη ως απόλυτο νούμερο, πχ το back squat από τα 
80 κιλά στα 100 συμπαρασύρει προς τα πάνω και όλα τα υπόλοιπα 
νούμερα όπως dead lift, επολέ, αρασέ (Hakkinen & Komi 1981, 1988, 
Hakkinen και συνεργάτες 1981, Young κα συνεργάτες 1976) και 
δημιουργούμε στον ασκούμενό μας μεγαλύτερη ευκολία στο να 
εκτελεί ασκήσεις με μικρότερα βάρη ή με το βάρος του σωματός του, 
καθώς και μεγαλύτερη ασφάλεια.
Αν για παράδειγμα εκτελεί μέσα σε μία κυκλική προπόνηση την άσκηση 
kettlebell swings για 10 επαναληψεις με 16 κιλά, ανεβάζοντας το back 
squat όπως αναφέραμε προηγουμένως θα του είναι πολύ πιο εύκολη η 
εκτέλεση.
Έτσι έχουμε την επιλογή ή να αυξήσουμε τις επαναλήψεις ή να 
αυξήσουμε το βάρος από 16 στα 20 κιλά ή να ζητήσουμε καλύτερες 
επιδόσεις στα προγράμματα με χρόνο τύπου ''amrap'' ή ''rounds for time''. 
Άρα βλέπουμε ότι παρουσιάζει μία συνολική βελτίση σε όλα τα 
νούμερα.
Η δύναμη προστατεύει από τραυματισμούς όταν χρησημοποιείται με 
σύνεση και με σταθερή προσήλωση στο πρόγραμμα και τους κανόνες.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

●Αναερόβιο αγαλακτικό – πολύ μεγάλα ποσά ενέργειας – πολύ 
υψηλή ένταση – διαστήματα αναπλήρωσης τουλάχιστον 3 προς 1
●Αναερόβιο γαλακτικό – μεγάλα ποσά ενέργειας – υψηλή ένταση -
διαστήματα αναπλήρωσης 2 προς 1
●Αερόβιο – μέτρια ή μικρά ποσά ενέργειας – χαμηλή ένταση -
διαστήματα αναπλήρωσης 1 προς 1



18

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ

Το πρώτο, είναι το αναερόβιο αγαλακτικό σύστημα παραγωγής 
ενέργειας:
Περιλαμβάνει ασκήσεις όπως οι ολυμπιακές άρσεις, power lifting, 
πλυομετρικά άλματα, sprints και γενικότερα προσπάθειες μεγάλης 
εντάσεως που διαρκούν από 1 έως 20 περίπου δευτερόλεπτα.

Το δεύτερο, το αναερόβιο γαλακτικό σύστημα παραγωγής ενέργειας:
Περιλαμβάνει προσπάθειες μεγάλης εντάσεως που διαρκούν έως 120 
δευτερόλεπτα. 
Η ροή ATP προς τη δεξαμενή δίνει μεγάλη ποσότητα ενέργειας αλλά όχι 
συνέχεια, έτσι ώστε να αναγκάζει τον αθλούμενο να χρειάζεται 
ξεκούραση  ή μεγάλη μείωση της έντασης όσο ανεβαίνει ο χρόνος.

Το τρίτο, το αερόβιο σύστημα παραγωγής ενέργειας:
Εδώ έχουμε παρατεταμένες προσπάθειες χαμηλής έντασης. Η διάρκειά 
τους μέσα σε ένα ωριαίο πρόγραμμα personal training είναι συνήθως 5 
εώς 20 λεπτά . Όσο μεγαλύτερη η διάρκεια τόσο χαμηλότερη η ένταση. 
H ροή ATP προς τη δεξαμενή ενέργειας είναι συνεχόμενη αλλά μικρή σε 
ποσότητα. Όσο αυξάνετε η διάρκεια της άσκησης τόσο πέφτει η ένταση.
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ΑΝΑΕΡΟΒΙΟ ΑΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ
ΠΟΙΑ ΤΑ ΟΦΕΛΗ

Στα προγράμματά μας πρέπει να κάνουμε χρήση όλων των ενεργειακών 
συστημάτων ,  διότι από το καθένα ξεχωριστά έχουμε κάτι να κεδρίσουμε.
Από το αναερόβιο αγαλακτικό σύστημα, που είναι αυτό που θα ασχοληθούμε, 
κερδίζουμε την δύναμη την ισχύ την υπερτροφία και την ταχύτητα και 
ταυτόχονα την πολύ σημαντική επίδραση σε προσαρμογές τόσο στο κεντρικό 
νευρικό σύστημα όσο και στο ορμονικό.
●Ο πρώτος σημαντικός λόγος που εντάσουμε την προπόνηση δύναμης είναι διότι 
δημιουργούμε προσαρμογές στην ταχύτητα μετάδοσης του σήματος από τον 
κινητικό φλοιό του εγκεφάλου μέσω της φυγόκεντρου διαδικασίας μεταφοράς 
σήματος προς το μυικό σύστημα. Επίσης η επίδραση αυτού του είδους 
προπόνησης στις νευρικές συνάψεις είναι μεγάλη. Εκπαιδεύει το κεντρικό 
νευρικό σύστημα να ενεργοποιεί ταυτόχρονα  μεγάλο αριθμό μυών, αλλά εξίσου 
σημαντικό είναι ότι την ίδια στιγμή που συμβαίνει αυτό, δίνει εντολή να 
χαλαρώσουν οι ανταγωνιστές ώστε να παραχθεί μία κίνηση με ροή και άψογη 
από πλευράς τεχνικής εκτέλεσης.
●Ο δεύτερος λόγος είναι η θετική επίδραση που έχει στο ορμονικό σύστημα 
στην αύξηση της αυξητικής ορμόνης και της τεστοστερόνης,(από Hakkinen και 
συνεργάτες 1986 b). δημιουργόντας έτσι υπόβαθρο για την αύξηση της μυικής 
μάζας και την καύση του λιπώδους ιστού.
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ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ
ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Όταν απευθυνόμαστε σε αρχάριο σε μία συνεδρία personal 
training συνήθως υπάρχει ένα από τα τρία συστήμα παραγωγής 
ενέργειας σε κάθε προπόνηση.
Όσο προχωράμε όμως και ο αθλούμενος εξελίσσεται μπορεί να 
συνυπάρχουν δύο ή και τα τρία αναλόγως το επίπεδου του.
Έτσι προκειμένου για έναν προχωρημένο αθλούμενο θα 
μπορούσε το κύριο μέρος να περιλλαμβάνει το αναερόβιο 
αγαλακτικό και το αερόβιο στην ίδια προπόνηση.
Πχ: 4 σετ των 5 επαναλήψεων back squats με ξεκούραση 60 – 90 
δευτερόλεπτα ανάμεσα στα σετς και στη συνέχεια ένα 
πρόγραμμα 2 ή τριών ή τεσσάρων ασκήσεων που εκτελούνται 
χωρίς διάλειμμα για συγκεκριμένες επαναλλήψεις και ο 
συνολικός χρόνος εκτέλεσης θα είναι περίπου 7 – 15 λεπτά.
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ΠΩΣ ΘΑ ΕΝΤΑΞΩ ΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

1 . Το πρώτο και το κυριότερο μέλημα του personal trainer είναι να 
διακρίνει τις  μυικές ανισορροπίες αν αυτές υπάρχουν.
Να δημιουργήσει ένα χάρτη που θα έχει στη μία στήλη ασκήσεις που
●επηρεάζονται από τις όποιες μυικές ανισορροπίες εμποδίζοντας την 
σωστή τεχνική εκτέλεση με αποτέλεσμα να κινδυνεύει από 
τραυματισμό λόγω κακής εκτέλεσης
●Και στην άλλη ασκήσεις τις οποίες μπορεί να εκτελέσει με ασφάλεια.
Άρα αρχικά προστατεύουμε τον πελάτη μας από τις ασκήσεις που 
δυνητικά θα του δημιουργήσουν πρόβλημα και τις αφαιρούμε από το 
πρόγραμμα.

2 . Το δεύτερο βήμα είναι να χαράξει μία στρατιγική αντιμετώπισης και 
διόρθωσης των μυικών ανισορροπιών έτσι ώστε μέσα σε ένα εύλογο 
χρονικό διάστημα να φέρει αποτελέσματα και να είναι σε θέση να 
εκτελέσει και κάποιες από τις ασκήσεις που αρχικά είχαμε απορίψει.

3 . Το τρίτο βήμα να οργανώσει το κυρίως μέρος της προπόνησης με 
ασφάλεια πλέον αφού έχει προσεκτικά αφαιρέσει τις ''επικίνδυνες'' για 
τον ασκούμενο ασκήσεις.
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ

Στατιστικά ο χρόνος που χρειάζεται κατά μέσω όρο για να 
τελειοποιηθεί ένα back squat είναι περίπου τρία χρόνια.
Το front squat και το overhead squat είναι ακόμα πιο απαιτητικά σε 
θέματα κινητικότητας.
Αρθρώσεις που χρειάζονται mobility είναι

●η ποδοκνημική

●η άρθρωση του ισχίου

●η θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης
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MOBILITY – ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΑΡΘΡΩΣΗ

Η ποδοκνημική άρθρωση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο.
Αν οι μοίρες της άρθρωσης που μας δίνει σε ένα βαθύ κάθισμα 
είναι μικρότερες του φυσιολογικού τότε μπορούν να συμβούν τα 
εξής:

●Να μην μπορεί ο ασκούμενος να κατεβάσει την λεκάνη του 
χαμηλότερα από το παράλληλο επίπεδο

●Να σκύβει υπερβολικά μπροστά για να μην χάσει την ισορροπία 
του προς τα πίσω
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MOBILITY – ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΑΡΘΡΩΣΗ

Στην εικόνα αυτή βλέπουμε
ότι η μειωμένη γωνία της
ποδοκνημικής άρθρωσης
δεν επιτρέπει την σωστή

εκτέλεση του squat
με αποτέλεσμα ο κορμός

να πέφτει μπροστά.
Αν διορθώσουμε

την γωνία βάζοντας κάτω
από τις φτέρνες ένα

αντικείμενο 4-5 εκατοστά
και εξακολουθεί να

συμβαίνει το ίδιο, τότε
ξέρουμε ότι το πρόβλημα

είναι στην περιοχή του ισχίου
και πιο συγκεκριμένα

έχουμε υπερδραστήριους
καμπτήρες του ισχίου και

υποδραστήριους το
μέγα γλουτιαίο και

τους εκτείνοντες της Σ.Σ.
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ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΑΡΘΡΩΣΗ

Πιθανοί μύες με βράχυνση

●Υποκνημίδιος

●Γαστροκνήμιος (έξω κεφαλή)

Υποδραστήριοι μύες

●Πρόσθιος κνημιαίος

●Οπίσθιος κνημιαίος
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ΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ

Η κινητικότητα της άρθρωσης του ισχίου περιορίζει το εύρος 
κίνησης, το βάθος δηλαδή του squat.
Επίσης η βλαισοποδία είναι από τις περιπτώσεις που περιορίζουν 
και δημιουργούν πρόβλημα στην σωστή εκτέλεση της κίνησης.
Άρα είναι ανασταλτικός παράγοντας για τη χρήση των squats στα 
προγράμματά μας και χρήζει προσοχής στην περίπτωση που θα 
αποφασίσετε να το εντάξετε σε ένα πρόγραμμα.
Αν δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός στο dead lift, τότε αυτό θα 
είναι η βασική άσκηση για την ενδυνάμωση του πυρήνα.
Επίσης θα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να κάνουμε 
χρήση των romanian deadlifts (με κίνηση μέχρι το γόνατο) 
περιορίζοντας έτσι την κίνηση και τον κίνδυνο τραυματισμού, 
μέχρι να δούμε βελτίωση στην κινητικότητα του ισχίου.
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ΒΛΑΙΣΟ ΓΌΝΑΤΟ

Πιθανοί βραχυμένοι μύες

●Βραχύα κεφαλή μηριαίου 
δικεφάλου
●Λαγονοκνημιαία τανία
●Τείνων τη πλατεία περιτονία
●Προσαγωγοί
●Έξω κεφαλή γαστροκνήμιου

Υποδραστήριοι μύες

●Έσω πλατύς
●Ημιημενώδης
●Ημιτενοντώδης
●Μέγας και μέσος γλουτιαίος
●Πρόσθιος κνημιαίος
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ΘΩΡΑΚΙΚΗ ΜΟΙΡΑ Σ.Σ. - 1 ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ

Η κινητικότητα της θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης 
επηρεάζει τις περισσότερες από τις ασκήσεις δύναμης. Κυρίως η 
ικανότητα της έκτασης.
Όταν δεν υπάρχει ικανοποιητική έκταση της σπονδυλικής 
στήλης, ούτως ώστε όταν ο ώμος είναι σε πλήρη κάμψη να μας 
δίνει 180 μοίρες σε σχέση με την σπονδυλική στήλη, τότε 
επιβαρύνει μηχανικά τόσο  την οσφυική μοίρα καθώς και την 
περιοχή της ωμικής ζώνης τραυματίζοντας τις περισσότερες 
φορές τους μύες του στροφικού πετάλου. Έτσι  κάποιες 
ασκήσεις είναι καλό να αποφεύγονται σε περίπτωση κύφωσης.
Οι ασκήσεις αυτές είναι:
●Shoulders press σε όλες τις τεχνικές
●Overhead squats
●Front squats
●Snatch
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ΘΩΡΑΚΙΚΗ ΜΟΙΡΑ Σ.Σ. - 2 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Εκτός από την κινητικότητα της 
θωρακικής μοίρας, εξίσου σημαντική 
είναι και η κινητικότητα του ώμου.
Ας εξετάσουμε την περίπτωση της μυικής 
ανισορροπίας όπου έχουμε βράχυνση 
στον θωρακικό μυ τον πλατύ ραχιαίο και 
την άνω μοίρα τραπεζοειδή.
Ο ώμος δεν μπορεί να έρθει σε πλήρη 
κάμψη στις 180 μοίρες.
Μηχανικά δεν μπορεί να υποστηρίξει 
βάρος πάνω από το κεφάλι με τεντωμένα 
χέρια.
Άρα πρέπει να αποφύγουμε
●Shoulders press
●Overhead squats
●Snatch
●Front squats
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ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΥΡΗΝΑΣ
ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ

Η σταθεροποίηση και η δύναμη του πυρήνα είναι πολύ σημαντικό 
κομμάτι της προπόνησης δύναμης και χρειάζεται επιπλέον 
προπόνηση για να φτάσει σε ικανοποιητικό επίπεδο.
Η δύναμη του πυρήνα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση αν όχι 
μεγαλύτερη από τα άκρα.
Ένα συνηθισμένο λάθος που γίνεται είναι ότι μερικές φορές 
δίνουμε μεγάλη έμφαση σε μυικές ομάδες όπως τα χέρια και το 
στήθος και λίγη ή καθόλου προσοχή στην προπόνηση του 
πυρήνα.
Επίσης πολύ σημαντική είναι η αντανακλαστική σταθεροποίηση 
του πυρήνα και ο τρόπος που οι εν τω βάθει μύες λειτουργούν 
κάτω από μεγάλη επιβάρυνση και σε συνθήκες κόπωσης.
Επιπλέον ασκήσεις για την ενδυνάμωση του πυρήνα είναι 
απαραίτητες και συνήθως τις βάζουμε πριν από την προπόνηση 
με τα βάρη, ώστε να πετύχουμε μεγαλύτερη ενεργοποίηση κατά 
τη διάρκεια της προπόνησης.
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ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ – ΩΜΟΠΛΑΤΗ

Η σταθεροποίηση και η δύναμη της ωμοπλάτης είναι απαραίτητη σε 
ασκήσεις που σηκώνεται το βάρος πάνω από το ύψος του ώμου και 
πάνω από το κεφάλι.
Ασκήσεις όπως το shoulders press ή το snatch έχουν τεράστιες 
απαιτήσεις σε σταθερότητα στην ωμική ζώνη.
Άρα εκτός από κινητικότητα στην θωρακική μοίρα την ικανότητα 
κάμψης στις 180 μοίρες του ώμου το τρίτο σημαντικό στοιχείο είναι 
η σταθερότητα της ωμοπλάτης και η δύναμη του σταθεροποιητών 
μυών του ώμου.
Είναι τρία κομμάτια του ίδιου παζλ που αν ένα από τα τρία δεν 
λειτουργεί σωστά έχουμε σαν αποτέλεσμα μία λάθος κίνηση που 
επιβαρύνει μηχανικά και μακροπρόθεσμα οδηγεί σε τραυματισμό.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι θα πρέπει πρώτα να κρίνουμε αν ο 
ασκούμενός μας έχει περιορισμούς, ποιοι είναι αυτοί και να 
αφαιρέσουμε αυτές τις ασκήσεις οι οποίες είναι επικυνδινες γι 
αυτόν-η και εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να τις εκτελέσει με τη 
σωστή τεχνική.
Δεν μπορούμε να ζητήσουμε σε κάποιον που έχει βλαισό γόνατο να 
έχει τα γόνατα ευθιγραμισμένα με το μεσαίο δάκτυλο γιατί του είναι 
αδύνατο να το καταφέρει λόγω μυικής ανισορροπίας.
Δεν μπορούμε να ζητήσουμε σε ένα άτομο με κύφωση να τεντώσει 
τα χέρια πάνω από το κεφάλι με επιβάρυνση γιατί για να συμβεί αυτό 
θα πρέπει να γύρει τον κορμό του υπερβολικά προς τα πίσω λόγω 
της κάμψης της θωρακικής μοίρας.
Βλέπουμε δηλαδή ότι ο ασκούμενος που παρουσιάζει οποιαδήποτε 
μορφή μυικής ανισορροπίας δημιουργεί αντιστάθμιση των χαμένων 
μοιρών σε μία άρθρωση, αλλάζοντας τις γωνίες μιας άλλης 
άρθρωσης δημιουργόντας έτσι λανθασμένη επιβάρυνση. 
(compansation)
Άρα πρώτα προστατεύουμε, μετά διορθώνουμε και τέλος 
προχωράμε στο κυρίως πρόγραμμα (performance).
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ΠΟΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΣΤΟΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΣ ΣΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ 

ΔΥΝΑΜΗΣ
H προπόνηση δύναμης έχει ποικίλες μορφές και μια πληθώρα οργάνων 
που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Μπάρα – αλτήρες – kettlebell -
medicine ball – d ball – το βάρος του σώματος – λάστιχα κλπ.
Το κυριότερο από αυτά είναι η μπάρα και θα εξετάσουμε τις ασκήσεις 
που γίνονται με αυτή.
Οι βασικές ασκήσεις δύναμης είναι:
●BACK SQUAT – FRONT SQUAT – OVERHEAD SQUAT
●DEAD LIFT CLEAN GRIP – D.L. SNATCH GRIP – SUMO D.L.
●STRICT SHOULDERS PRESS – PUSH PRESS – PUSH JERK
●BENCH PRESS
Σημαντικές βοηθητικές ασκήσεις:
●ROMANIAN DEAD LIFT/ ΜΙΣΟ DEAD LIFT ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΓΟΝΑΤΟ
●HIP THRUSTERS
●GOODMORNINGS
●SUMO DEAD LIFT HIGH PULL
●THRUSTERS
●PULL UPS / ΕΛΞΕΙΣ
●DIPS/ ΒΥΘΙΣΕΙΣ
●PUSH UPS
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ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ

1 . ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ - ΕΜΠΕΔΩΝΟΥΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ

2 . ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΜΙΚΡΑ ΒΑΡΗ ΚΑΙ 
ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΠΡΟΣ ΜΕΤΡΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ - ΕΝΤΑΣΗ

3 . ΤΕΛΙΩΠΟΙΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ 
''ΦΟΡΤΩΝΟΥΜΕ'' ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΒΑΡΗ
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ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ

Η εκτελεση των ασκήσεων με σωστή τεχνική είναι απολύτως 
απαραίτητη.
Μόνο έτσι ελαχιστοποιούμε τον κίνδυνο τραυματισμού.
Η εκτέλεση ασκήσεων από ασκούμενους που δεν έχουν σωστή 
τεχνική είναι καλό να αποφεύγεται.
Η κακή εκτέλεση μπορεί να οφείλεται:
●Στο ότι δεν είχε ο ασκούμενος αρκετό χρόνο πρακτικής 
εξάσκησης, άρα χρειάζεται περισσότερο χρόνο εξάσκησης
●Την διδάχθηκε λάθος από εμάς ή τον προηγούμενο προπονητή
●Του την έδειξαν σωστά αλλά έχει κακή κινητική αντίληψη
●Έχει μυικές ανισορροπίες που επηρεάζουν την κίνηση σε μεγάλο 
βαθμό πχ κύφωση
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ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ

Η πρώτη πληροφορία που θα λάβει ο ασκούμενος είναι η πιο 
σημαντική και θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην εμπέδωση της 
σωστής τεχνικής.
Η πληροφορία είναι
1 . μέσω της όρασης με την επίδειξη της άσκησης από τον 
personal trainer εκτελώντας ο ίδιος την κίνηση για κάποιες 
επαναλήψεις  
2 . μέσω της ακοής με  λεκτικές οδηγίες και περιγραφή της 
άσκησης, που μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με το πρώτο ή κατάτη 
διάρκεια της πρακτικής από τον ασκούμενο με λέξεις κλειδιά
3 . μέσω της αφής, μόνο αν είναι απολύτως απαραίτητο για να 
γίνουν διορθώσεις την ώρα της εκτέλεσης
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ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΑΡΧΑΡΙΩΝ 1 ΣΤΑΔΙΟ:
●Air squat
●Dead lift clean grip με ένα σκουποξυλο ή πλαστική μπάρα
●Shoulders press με ένα σκουποξυλο ή πλαστική μπάρα

Αν έχουμε  επιτυχημένη εκτέλεση χωρίς βάρος προχωράμε στην 
εκτέλεση με λίγη επιβάρυνση πχ με σκέτη μπάρα
Από τα τρία είδη squats ξεκινάμε πάντα με back squat.
Στο dead lift αρχικά μπορούμε να ξεκινήσουμε για τις πρώτες 
προπονήσεις με romanian dead lift και αν η οσφυική μοίρα διατηρεί 
την φυσιολογική καμπύλη περνάμε στο dead lift με ξεκόλημα της 
μπάρας από το πάτωμα.
Στο press ώμων αρχίζουμε με strict press.
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AIR SQUAT & BACK SQUAT

1η εικόνα
●Κνήμη και σπονδυλική στήλη δύο παράλληλες γραμμές
●Χέρια διπλα στα αυτιά
●Λαγόνιες ακρολοφίες ελάχιστα πιο χαμηλά από την επιγονατίδα
●2η εικόνα
●Ο κορμός έχει μεγαλύτερη κλίση προς τα εμπρός
●Η σπονδυλική στήλη κάνει μεγαλύτερη υπερέκταση
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AIR SQUAT - ΟΔΗΓΙΕΣ

●Βάση ποδιών στο άνοιγμα των ώμων

●Μύτες ποδιών ελαφρώς προς τα έξω

●Γόνατα και ισχίο σε ουδέτερη θέση

●Το βλέμμα μπροστά παράλληλα στο έδαφος ή ελαφρώς επάνω

●Το βάρος είναι στις φτέρνες

●Το μεγάλο δάκτυλο του ποδιού βρίσκετε πάντα σε επαφή με το έδαφος

●Το ισχίο κινείται πίσω και κάτω

●Οι λαγόνιες ακρολοφίες κατεβαίνουν λίγο πιο χαμηλά από τα γόνατα (όχι τέρμα κάτω)

●Η φυσιολογική καμπύλη της μέσης διατηρείται αναλλοίωτη

●Τα γόνατα δεν ξεπερνούν τη νοητή ευθεία των δακτύλων ή ελάχιστα ανάλογα με το σωματότυπο

●Η επιγονατίδα είναι ευθυγραμμισμένη με το μεσαίο δάκτυλο

●Ολοκληρώνεται με πλήρη έκταση ισχίου και γονάτων 
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DEAD LIFT

●Τα πόδια στο άνοιγμα των ισχίων

●Τα χέρια λίγο πιο ανοιχτά από τα ισχία

●Η λαβή είναι full grip ή hook grip* ή εναλλάξ

●Οι ώμοι ελαφρώς μπροστά από τη μπάρα 2-4 εκατοστά

●Η φυσιολογική καμπύλη της μέσης διατηρείται

●Το ισχίο και οι ώμοι ανεβαίνουν με την ίδια ακριβώς ταχύτητα μέχρι η μπάρα να περάσει τα γόνατα

●Ολοκληρώνουμε με την πλήρη έκταση του ισχίου και των γονάτων
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ΕΚΜΑΘΗΣΗ  ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΑΡΧΑΡΙΩΝ 2 ΣΤΑΔΙΟ:
●Front squat με ένα σκουποξυλο ή πλαστική μπάρα.
●Medicine ball clean ως προάσκηση για την εκμάθηση του επολέ
●Push press με ένα σκουποξυλο ή πλαστική μπάρα

Στο δεύτερο στάδιο εκμάθησης των ασκήσεων όπως και στο πρώτο 
δεν προχωράμε στην επιβάρυνση αν ο ασκούμενος δεν εμπεδώσει 
σωστά την τεχνική.
Αν όλα γίνουν σωστά με την πλαστική μπάρα τότε αρχίζουμε την 
εξάσκηση με μία άδεια μπάρα.
Στην εκτέλεση του front squat είναι σημαντικό οι αγκώνες να 
παραμένουν ψηλά και ο βραχίονας παράλληλος στο έδαφος. Επίσης 
πρέπει να βλέπουμε την πλάτη σε μία σχεδόν κάθετη θέση.
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FRONT SQUAT

●Τα χέρια είναι λίγο έξω από τους ώμους

●Τα δάχτυλα είναι χαλαρά και ανοιχτά πάνω στη μπάρα

●Η μπάρα ''κάθεται'' πάνω στους ώμους

●Οι αγκώνες ψηλά

●Ο βραχίονας παράλληλος στο έδαφος

●Όλα τα υπόλοιπα ίδια όπως στο air squat
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MEDICINE BALL CLEAN
●Πόδια στο άνοιγμα των ώμων ή και ποιο ανοιχτά για να χωράει η μπάλα

●Η μπάλα ανάμεσα στα πόδια με τα χέρια στο πλάι της μπάλας

●Τα γόνατα στην ίδια γραμμή με τα δάκτυλα των ποδιών

●Οι ώμοι στην αρχική θέση είναι πάνω από την μπάλα

●Η φυσιολογική καμπύλη της μέσης διατηρείται

●Πρώτα τα ισχία εκτείνονται γρήγορα

●Οι τραπεζοειδής κάνουν σύσπαση προς τα πάνω

●Οι αγκώνες είναι τεντωμένοι κατά τη διάρκεια της τριπλής έκτασης

●Γρήγορα μπαίνουμε κάτω από τη μπάλα

●Η άσκηση τελειώνει με πλήρη έκταση ισχίων και γονάτων
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PUSH PRESS
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PUSH PRESS - ΕΚΤΕΛΕΣΗ
●Πόδια στο άνοιγμα των ισχίων

●Χέρια λίγο έξω από τους ώμους

●Η λαβή είναι full grip

●Οι αγκώνες μπροστά από τη μπάρα η οποία ξεκουράζεται στους ώμους

●Ο κορμός βυθίζεται κάθετα κάτω περίπου 20 εκατοστά

●Το ισχίο τα γόνατα και η ποδοκνημική εκτείνονται και σπρώχνουν την μπάρα που ξεκουράζεται στους ώμους προς τα πάνω

●Μετά πιέζουμε κάθετα επάνω από το κεφάλι φέρνοντας τους αγκώνες σε πλήρη έκταση

●Οι φτέρνες είναι κάτω μέχρι το ισχίο και τα γόνατα να τεντώσουν και ανασηκώνονται ελαφρά στο τέλος δίνοντας μεγαλύτερη ώθηση

●Η μπάρα κινείται πάνω από το μέσο του ποδιού

●Ολοκληρώνεται με μία πλήρη έκταση γονάτων και χεριών
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ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ

Hook grip = η λαβή που χρησιμοποιούμε στην άρση βαρών, ο δείκτης και το μεσαίο δάκτυλο είναι πάνω από τον αντίχειρα

Clean = επολέ – στρίψιμο – η κίνηση που φέρνεις την μπάρα από το έδαφος στους ώμους με τους αγκώνες ψηλά και μπροστά

jerk = split jerk – ζετέ – η κίνηση που φέρνεις την μπάρα από τους ώμους πάνω από το κεφάλι με τους αγκώνες σε πλήρη έκταση, στο spl

snatch = η κίνηση που φέρνεις την μπάρα από το έδαφος κατευθείαν  πάνω από το κεφάλι, η λαβή εδώ είναι πιο ανοιχτή από το επολέ

power clean / power snatch = η άρση του βάρους χωρίς να γίνει βαθύ κάθισμα αλλά περίπου το 1/4 ενός καθίσματος

hang = η μπάρα ξεκινάει από τη μέση και όχι από το πάτωμα

pull = τραβήγματα – είναι η άρση της μπάρας από το έδαφος μέχρι τη μέση,  ο ασκούμενος τεντώνει ταυτόχτονα τις 3 αρθρώσεις που δίνου

hang power = η μπάρα ξεκινάει από τη μέση, ενώ δεν καταβαίνει κάτω από τα γόνατα στο τράβηγμα και το πιάσιμο της μπάρας γίνετε σε ημικάθ
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ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ

hang squat = η μπάρα ξεκινάει από τη μέση και πιάνει την μπάρα σε βαθύ κάθισμα

fisrt pull = το ξεκόλλημα της μπάρας μέχρι τα γόνατα

second pull = το τράβηγμα της μπάρας από τα γόνατα και μέχρι το ύψος του αφαλού ή και λίγο ψηλότερα με τριπλή έκταση ποδοκνημικής, γόνατο

strict press = αυστηρή εκτέλεση press ώμων χωρίς τη συμμετοχή των ποδιών

push press = εκτέλεση του press ώμων με μία βύθιση των ποδιών περίπου 20+- εκατοστά ανάλογα με το ύψος του ασκούμενου και απότομο σπρώξιμο

push jerk = εκτέλεση του press ώμων με δύο βυθίσεις των ποδιών, η πρώτη όπως στο push press και η δεύτερη είναι για να μπει ο ασκούμενο

1 RM= (repetion maximum) το μέγιστο βάρος που σηκώνει ο ασκούμενος για μία επανάληψη σε κάποια άσκηση
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ

Στη συνέχεια και αφού έχουμε τελειοποιήσει τις τρεις βασικές 
κινητικές πατέντες squat – dead lift – shoulders press περνάμε στην 
εκμάθηση πιο πολύπλοκων κινήσεων και πιο απαιτητικών για το 
κεντρικό νευρικό σύστημα όπως το επολέ ζετέ και το αρασέ
Η εκμάθηση του επολέ ζετέ ξεκινάει:

1o LEVEL
●Front squats
●Push press
●Clean pulls

2o LEVEL
●Hang power clean
●Power clean
●Hang squat clean

3o LEVEL
●Clean & jerk
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ
POWER CLEAN

Αρχίζουμε την εκμάθηση του επολέ με power clean
στο οποίο έχουμε ημικάθισμα και όχι βαθύ κάθισμα.

Το απότομο βαθύ κάθισμα το αποφεύγουμε στην αρχή
μέχρι ο ασκούμενος να αποκτήσει όλα τα αντανακλαστικά που

χρειάζονται έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σωστά
και να έχουμε ένα ελεγχόμενο και γρήγορο κάθισμα

με έλεγχο στην πλυομετρική φάση.
Ο ασκούμενος πρέπει να μάθει να τραβάει το σώμα του

κάτω από την μπάρα.

Αρχική θέση First pull Second pull
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ WEIGHT LIFTING - ΑΡΑΣΕ (SNATCH)

Η προπόνηση - εκμάθηση του αρασέ θα ξεκινάει:

1o LEVEL
●Overhead squats
●Snatch pulls
●Muscle snatch
●Back head press snatch grip

2o LEVEL
●Hang power snatch
●Power snatch

3ο LEVEL
●Snatch
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ WEIGHT LIFTING
POWER SNATCH

Στο αρασέ αρχίζουμε με power snatch στο οποίο μπαίνουμε
κάτω από την μπάρα με ημικάθισμα και όχι με βαθύ κάθισμα.

Το αρασέ είναι πιο απαιτητικό σε θέματα ευλυγισίας
και το στρες στους ώμους είναι μεγάλο.

Ο ασκούμενος πρέπει να μάθει να τραβάει το σώμα του
κάτω από την μπάρα.

Αρχική θέση First pull Second pull
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΑΡΧΑΡΙΩΝ

Μπαίνοντας στην διαδικασία του προγραμματισμού πρέπει να λάβουμε υπ 
όψην όλα αυτά που θα προστατέψουν τον ασκούμενο:
●Την ηλικία και το φύλλο
●Την γενικότερη κατάσταση της υγείας του και ειδικότερα της καρδιάς του, 
αν έχει υπέρταση ή κάποια πάθηση σοβαρή ή όχι
●Πόσες προπονήσεις την εβδομάδα μπορεί – θέλει να κάνει
●Την διάρκεια του προγράμματος, αν δηλαδή είναι 50λεπτα, 30λεπτα, ωριαία 
κλπ
●Το σωματότυπο του αθλούμενου (σύνθεση σώματος, αν είναι υπέρβαρος, 
ποσοστό λίπους% κλπ)
●Το τρόπο ζωής, καθημερινές συνήθειες
●Το είδος της εργασίας που κάνει και αν αυτή του επιτρέπει να έχει σωστή 
αποκατάσταση (πχ κάνει πολλές ώρες καθιστικής εργασίας, είναι μπάρμαν 
και δεν κοιμάται σωστά, εργάζεται σε εργοστάσιο και όλη μέρα κουβαλάει 
βαριά αντικείμενα κλπ)
●Την διατροφή του
●Το προπονητικό του backround (τις προηγούμενες προπονητικές και 
κινητικές του εμπειρίες)
●Παλιούς τραυματισμούς αν υπάρχουν - την αιτία που τους δημιούργησε
●Αν υπάρχουν σοβαρές μυικές ανισορροπίες και αν αυτές είναι η αιτία που 
τραυματίστηκε στο παρελθόν
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΑΡΧΑΡΙΩΝ

●Αφού έχουμε λάβη υπ όψην μας όλες τις παραμέτρους 
προγραμματίζουμε πρώτα με γνώμονα την υγεία και μετά την 
εμφάνιση.
●Τα αποτελέσματα της δουλειάς μας πρέπει να είναι ορατά τόσο στην 
κίνησή του, όσο και στις ιατρικές εξετάσεις (αιματολογικές κλπ)
●Έχοντας καταλήξει στην στρατιγική που θα ακολουθήσουμε 
αρχίζουμε και τοποθετούμε τις ασκήσεις δύναμης σε εβδομαδιαία 
βάση οργανώνοντας τον τρόπο που θα ενισχύσουμε τον μεταβολισμό 
του.
●Η προθέρμανση και η αποθεραπεία είναι εξίσου σημαντικά με το κύριο 
μέρος και χρήζουν μεγάλης προσοχής.
●Στον αρχάριο τις περισσότερες φορές η προθέρμανση και η 
προετοιμασία είναι το σημαντικότερο μέρος μιας προπόνησης και οι 
ασκήσεις που θα επιλέξουμε είναι στρατιγικής σημασίας καθώς η
βελτίωση της κινητικότητας και η ενδυνάμωση του πυρήνα είναι η 
βάση για να μπορέσουμε να μπούμε στην προπόνηση δύναμης με 
ασφάλεια και να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο τραυματισμού.
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ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

●Η προθέρμανση και η προετοιμασία θα πρέπει να είναι σχετική με το 
ασκησιολόγιο που θα ακολουθήσει.
●Μέσα στα πλαίσια αυτής, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι όποιες 
μυικές ανισορροπίες, και να γίνει σωστή ενεργοποίηση του πυρήνα.
●Είναι καλύτερα οι μυικές ανισορροπίες να αντιμετωπίζονται στην 
αρχή ενός προγράμματος γιατί το θετικό αποτέλεσμα το βιώνει ο 
ασκούμενος την ώρα της προπόνησης και αντιλλαμβάνεται άμεσα τα 
οφέλη. Επίσης όταν μετά τις διορθωτικές ασκήσεις ακολουθούν 
ασκήσεις δύναμης με αντιστάσεις, με προσήλωση στην σωστή 
τεχνική το αποτέλεσμα της διορθωτικής άσκησης ενισχύεται.
●Οι αρθρώσεις που θα φορτιστούν πρέπει να προετοιμαστούν σωστά 
από το ασκησιολόγιο που έχουμε επιλέξει, έτσι ώστε ο ασκούμενος 
να νιώθει ελευθερία στην κίνηση όταν θα μπούμε στο κύριο μέρος 
του προγράμματος.
●Αν για παράδειγμα το πρόγραμμα έχει squat θα πρέπει να δωθεί 
ιδιαίτερη μέριμνα στην ποδοκνημική άρθρωση, την άρθρωση του 
ισχίου την άρθρωση του γονάτου και στην ενεργοποίηση -
σταθεροποίηση του πυρήνα με κατάλληλες ασκήσεις.
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ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Στα πλαίσια της προθέρμανσης κάνουμε
●Μυοπεριτονιακή απελευθέρωση (foam rolling) για να αυξήσουμε 
την διατατικότητα των βραχυμένων μυών και να διευκολύνουμε 
την κίνηση
●Ασκήσεις τύπου yoga ή στατικές διατάσεις ή PNF για βελτίωση 
της κινητικότητας και mobility
●Ασκήσεις τύπου pilates για ενεργοποίηση και σταθεροποίηση των 
μυών του πυρήνα
●Ειδικές ασκήσεις προετοιμασίας με το βάρος του σώματος ή με 
ένα ραβδί ή μία πλαστική μπάρα χωρίς βάρος
●Πρακτική εξάσκηση της τεχνικής της άσκησης που θα 
ακολουθήσει με σκέτη μπάρα προσπαθώντας να δημιουργήσουμε 
μία κίνηση που θα φαίνεται φυσική και θα έχει ροή όταν ο 
ασκούμενος θα μπει στο κύριο μέρος της προπόνησης δύναμης.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΑΡΧΑΡΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ

Η προπόνηση δύναμης μπορεί να ποικοίλει στην μορφή της ανάλογα 
με το στόχο :
1 . μέγιστη δύναμη
2 . ισχύ
3 . μυική υπερτροφία
4 . αντοχή στη δύναμη
Επαναλήψεις αναλόγως του στόχου:
●Μέγιστη δύναμη 1-5
●Ισχύ 1-3
●Υπετροφία 6-12
●Αντοχή στη δύναμη 12-20

●Στον αρχάριο ασκούμενο δεν δουλεύουμε μέγιστη δύναμη για 
τουλάχιστο δύο με τρεις μήνες ή και περισσότερο αν έχουμε 
προβλήματα στην τεχνική. Επίσης πρέπει να αναλογιστούμε αν έχουμε 
κάποιο λόγο για να κάνουμε μέγιστη δύναμη σε έναν απλό ασκούμενο. 
Θα ήταν φρονιμότερο να μείνουμε στα 5-8 RM.



57

ΤΕΣΤ  ΔΥΝΑΜΗΣ

Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχει κανένας λόγος να κάνουμε 
τεστ δύναμης σε κάποιο ασκούμενο είτε αρχάριο είτε όχι, εκτός και αν 
είναι επαγγελματίας ή ερασιτέχνης αθλητής ή έχετε θέσει ως βασικό σας 
στόχο στην προπόνηση την μέγιστη δύναμη ή την δύναμη γενικότερα.

Στην περίπτωση που θα αποφασίσουμε να κάνουμε κάποιο τεστ σε 
ασκούμενο ο οποίος δεν είναι αθλητής πχ στο back squat, αντί να 
ζητήσουμε από τον ασκούμενο την μία μέγιστη επανάληψη θα ήταν 
φρόνιμο να ζητήσουμε το μέγιστο βάρος για τις 5 ή τις 8 επαναλήψεις, 
δηλαδή 5 ή 8 RM και να κινηθούμε στο 80-85% και όχι στο 100%.

Ζητώντας από έναν αρχάριο ασκούμενο μέγιστη δύναμη σε ποσοστά 
κοντά στο 100% φλερτάρουμε έντονα με τον τραυματισμό. Ακόμα και ένα 
πολύ καλό squat από έναν έμπειρο ασκούμενο σε ποσοστά κοντά στο 100% 
αρχίζει να εμφανίζει προβλήματα, όπως τα γόνατα να πέφτουν μέσα, η 
πλάτη να πέφτει μπροστά κλπ, άρα σκεφτείται τι θα συμβεί στον αρχάριο.

Μην ξεχνάτε οι πελάτες σας έρχονται για βελτιώσουν την εικόνα και την 
υγεία τους αλλά και για να αποφύγουν τους τραυματισμούς και να 
γυμναστούν σωστά και με ασφάλεια.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΑΡΧΑΡΙΩΝ
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ TI EINAI ''EMOM''

Στον προγραμματισμό μας στο κομμάτι της δύναμης είναι καλό να 
τηρούμαι τους χρόνους ξεκούρασης με το χρονόμετρο.
Ο ασφαλέστερος τρόπος είναι να χρησιμοποιούμε τα EMOM που είναι 
τα αρχικά του ''every minute on the minute'' έτσι ώστε να έχουμε ένα 
χρονοδιάγραμμα ξέροντας πότε θα ξεκινήσει και σε πιο λεπτό θα 
τελειώσει, για να προχωρήσουμε μετά στα επόμενα αντικείμενα της 
πρπόνησης.
●Πχ emom 5 min, 2 back squats, σημαίνει ότι πρέπει να εκτελέσει ο 
ασκούμενος 2 επαναλήψεις squat σε κάθε λεπτό για 5 λεπτά
●Πχ e2mom x 4, 10 push ups + 5 dead lifts, σημαίνει ότι ο ασκούμενος 
εχει 2 λεπτά χρόνο για να εκτελέσει τα 10 push ups και 5 dead lifts για 
4 γύρους.
Αν για παράδειγμα τελειώσει στα 45 δευτ έχει διάλειμμα 1 λεπτό και 
15 δευτερόλεπτα.
Τα ''emom'' μας βοηθάνε να κάνουμε καλύτερη διαχείρηση του 
χρόνου της προπόνησης.
Σημαντικό είναι ο personal trainer να υπολογίζει πάντα το χρόνο 
προετοιμασίας μιας άσκησης όπως τα squat ή τα dead lift. To χρόνο 
δηλαδή που μεσολαβεί από το ζέσταμα μέχρι το πρώτο σετ της 
άσκησης.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΑΡΧΑΡΙΩΝ
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ''SINGLE'' – ΜΙΑ ΑΣΚΗΣΗ

Τις περισσότερες φορές βάζουμε μία άσκηση για 2 έως 5 επαναλήψεις 
στους προχωρημένους και 5 με 10 με μικρές επιβαρύνσεις στους 
αρχάριους.
Όταν γίνεται αυτό το ''emom'' είναι 1,5 έως 2 λεπτά, έτσι ώστε να 
υπάρχει αρκετή ξεκούραση για τον αθλούμενο.
Οι ασκήσεις που επιλέγουμε για να βελτιώσουμε την μέγιστη δύναμη 
είναι
●Squat
●Dead lift
●Shoulders press
●Bench press
●προσοχή! Στις 2 επαναλήψεις το ποσοστό της επιβάρυνσης που 
χρησιμοποιούμε δεν είναι το 95% που θεωρητικά μπορεί να σηκώσει 
ένας άνθρωπος για 2 επαναλήψεις αλλά περίπου 75-80%
Οι ασκήσεις που επιλέγουμε για να βελτιώσουμε την μυική ισχύ είναι
●Clean ή Clean & Jerk
●Snatch
●Πλειομετρικές ασκήσεις
Στο clean και στο snatch μπορεί να επιλέξουμε
υποασκήσεις όπως πχ από θέση hang, hang power,
clean pull, snatch pull κλπ  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΑΡΧΑΡΙΩΝ
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ''SINGLE'' – ΜΙΑ ΑΣΚΗΣΗ

Στην πρακτική εξάσκηση της άρσης βαρών συνηθίζουμε να 
χρησιμοποιούμε συνδιασμούς από μεμονωμένα μέρη της τεχνικής μιας 
κίνησης που ονομάζονται ''complex''.
Αυτό βοηθάει στην καλύτερη αφομίωση και βελτίωση της τεχνικής.
Επίσης αν έχουμε εντοπίσει σημεία που συμβαίνουν λάθη κατα την 
διαδρομή της μπάρας μπορούμε να τα απομονώσουμε και να τα 
διορθώσουμε.
Ένα compex αποτελείτε από 2 ή περισσότερες ασκήσεις

Πχ. 1 clean pull – 1 power clean – 1 hang power clean
Πχ. 1 power clean – 1 front squat – 1 push jerk
Πχ. 1 snatch pull – 1 hang squat snatch – 1 overhead squat
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ
ΔΥΝΑΜΗΣ ΜΕ ΔΥΟ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΑ ΣΕΤ

Στον προπόνηση υπερτροφίας στα πλαίσια της λειτουργικής προπόνησης και όχι 
του body building μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δύο ή 3 ή 4 ασκήσεις στο ίδιο 
σετ.
Kάτι ανάλογο των ''super sets'', γυμνάζοντας είτε ανταγωνιστικές ομάδες είτε 
''upper body & lower body''.
Για παράδειγμα μπορούμε να συνδιάσουμε
●2 ασκήσεις με μπάρα, πχ e2,5mom x 4 – (8 back squats + 8 strict press)
●ασκήσεις με μπάρα ή άλλα όργανα όπως kettlebells, medicine ball, d-balls, 
αλτήρες κλπ με ασκήσεις με το βάρος του σώματος τύπου calisthenics,
●πχ e3mom x 3 – (10 front rack lunges with 2 kb + 10 db clean + 15 push ups)
●Ασκήσεις με βάρη και πλειομετρικές, πχ e3mom x 3 - ( 10 back rack walking lunges 
+ 8 bulgarian split squats + 16 alternative jumping lunges)
●Ασκήσεις μόνο με το βάρος του σώματος για την δύναμη του κορμού και των 
άνω άκρων, πχ e2mom x4 - ( 7-10 chin ups + 7-10 dips + 20 sec L-sit isometric)
●Ασκήσεις power lifting και άρσης βαρών, (barbbell conditioning), e2mom x 4- (9 
dead lift + 7 hang power clean + 5 push press), η επιβάρυνση είναι πολύ χαμηλή 
περίπου στο 50-60% του 1RM στο push press.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΑΡΧΑΡΙΩΝ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1η ΜΕΡΑ

Παράδειγμα εβδομαδιαίου προγράμματος για τρεις προπονήσεις
Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή
Δευτέρα
1 . E1,5MOM* x 4 sets,
5 back squat 75%

2 . in 9 min AMRAP* of
40 mountain climbers
10 body weight walking lunges
40 jump ropes or jumping jacks
10 push ups

3 . 3 rounds of
10 db chest press
Rest 1 min

Διάρκεια 21 λεπτά
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1η ΜΕΡΑ 
ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

1η μέρα: Δευτέρα - Προετοιμασία – προθέρμανση
●5-8 min ποδήλατο – διάδρομο κλπ
●Foam rolling: υποκνημίδιο – γαστροκνήμιο, δικέφαλο μηριαίο, καμπτήρες του 
ισχίου, απειοηδή, 30 sec το καθένα στην κάθε πλευρά, σύνολο 5-6 λεπτά
●Αν υπάρχει σοβαρή βράχυνση streching στους αντίστοιχους μύες
●πχ δικέφαλο μηριαίο και υποκνημίδιο με τις αντίστοιχες διατάσεις 30 sec η 
κάθε πλευρά, σύνολο 3-4 λεπτά
●Σταθεροποίηση: 3 rounds – 15 bridges – 16 alternative leg raises – 8 birddog κάθε 
πλευρά. Διάρκεια 6-8 λεπτά.
●Προετοιμασία για squat : Επεξήγηση της άσκησης και του τι θα κάνουμε, 
δηλαδή πόσες επαναλήψεις και με τι επιβάρυνση, στη συνέχεια 1 σετ 10 επαν με 
το βάρος του σώματος, 1 σετ 10 επαν με σκέτη μπάρα και αναλόγως το βάρος 
που θα ξεκινήσει τις προσπάθειες, πέρασμα από τα ενδιάμεσα βάρη, πχ αν το 
βάρος που θα χρησημοποιήσουμε για τις 5 επαν είναι 50 κιλά θα κάνει 1 σετ 5 
επαν στα 35 ή 40 κιλά, που δεν το προσμετράμε στα 4 σετ του προγράμματος, 
αλλά είναι μέρος της προθέρμανσης. Διάρκεια 5-6 λεπτά.
●Συνολική διάρκεια 20-24 λεπτά
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΑΡΧΑΡΙΩΝ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2η ΜΕΡΑ

Τετάρτη 2η μέρα
1 . E2MOM* x 4 sets,
5 strict press 75-80%

2 . interval training, 30 sec work – 30 sec rest,
total time 12 min
1st min:  burpees or down ups
2nd min: kettlebell swings
3rd min: air squats
Επαναλλαμβάνουμε για τέσσερις γύρους
Μετράμε τον κάθε γύρο ξεχωριστά και τους συγκρίνουμε μεταξύ τους  
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2η ΜΕΡΑ 
ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

2η μέρα Τετάρτη
Προθέρμανση - Προετοιμασία

●5-8 min ποδήλατο – διάδρομο κλπ
●Foam rolling: θωρακική μοίρα Σ.Σ. – πλατύ ραχιαίο, διάρκεια 3 λεπτά
●Αν υπάρχει σοβαρή βράχυνση streching στους αντίστοιχους μύες
●πχ πλατύ ραχιαίο και μείζων θωρακικό με τις αντίστοιχες διατάσεις 30 sec 
η κάθε πλευρά, σύνολο 3-4 λεπτά
●Σταθεροποίηση: 3 rounds – (10 Υ-Τ-Α + 8 cobra push ups  + 15 πιέσεις 
ωμοπλάτης με τεντωμένους αγκώνες σε θέση σανίδας για τον πρόσθιο 
οδοντωτό).  Διάρκεια 6 λεπτά.
●Προετοιμασία για strict press : Επεξήγηση της άσκησης και του τι θα 
κάνουμε, δηλαδή πόσες επαναλήψεις και με τι επιβάρυνση, έπειτα ζητάμε
●1 σετ 10 επαν με μία πλαστική μπάρα, 1 σετ 10 επαν με σκέτη μπάρα και 
αναλόγως το βάρος που θα ξεκινήσει τις προσπάθειες, πέρασμα από τα 
ενδιάμεσα βάρη, πχ αν το βάρος που θα χρησημοποιήσουμε για τις 5 επαν 
είναι 40 κιλά θα κάνει 1 σετ 5 επαν στα 30 κιλά, που δεν το προσματράμε 
στα 4 σετ του προγράμματος, αλλά είναι μέρος της ειδικής προθέρμανσης. 
Διάρκεια 6-8 λεπτά.
●Συνολική διάρκεια  21 λεπτά
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΑΡΧΑΡΙΩΝ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3η ΜΕΡΑ

3η μέρα Παρασκευή

1 . E1,5MOM* x 4 sets,
5 dead lift 70-75%

2 . 3 rounds of
8 bulgarian split squats each leg
10-15 strict push ups
8-10 strict trx rows
Rest 90 δευτερόλεπτα

3 . row 2 km / tempo 2:15 – 2:30 / 500m

Συνολική διάρκεια κύριου προγράμματος 26,5 λεπτά
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΑΡΧΑΡΙΩΝ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3η ΜΕΡΑ

3η μέρα Παρασκευή
Προθέρμανση - Προετοιμασία

●5-8 min ποδήλατο – διάδρομο κλπ
●Foam rolling: μηριαίο δικλεφαλο – καμπτήρες του ισχίου  – πλατύ ραχιαίο 
4-5 λεπτά
●Αν υπάρχει σοβαρή βράχυνση streching στους αντίστοιχους μύες
●πχ πλατύ ραχιαίο, μηριαίο δικέφαλο και προσαγωγούς με τις αντίστοιχες 
διατάσεις 30 sec η κάθε πλευρά, σύνολο 3-5 λεπτά
●Σταθεροποίηση: 3 rounds – (8 leg lock bridges + 16 dead bug + 30  sec side 
plank).  Διάρκεια 6-8 λεπτά.
●Προετοιμασία για dead lift : Επεξήγηση της άσκησης και του τι θα 
κάνουμε, δηλαδή πόσες επαναλήψεις και με τι επιβάρυνση,1 σετ 10 επαν 
με μία πλαστική μπάρα, 1 σετ 10 επαν με σκέτη μπάρα και αναλόγως το 
βάρος που θα ξεκινήσει τις προσπάθειες, πέρασμα από τα ενδιάμεσα βάρη, 
πχ αν το βάρος που θα χρησημοποιήσουμε για τις 5 επαν είναι 70 κιλά θα 
κάνει 1 σετ 5 επαν στα 40 κιλά, ένα δεύτερο στα 60 που δεν τα 
προσμετράμε στα 4 σετ του προγράμματος, αλλά είναι μέρος της 
προθέρμανσης. Διάρκεια 5-7 λεπτά.
●Συνολική διάρκεια περίπου 30 λεπτά
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ 
ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕ ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ

1 . Ε1,5ΜΟΜ Χ 4 (clean complex)
1 clean pull + 1 power clean + 1 split jerk

2 . e1,5mom x 3 (2nd clean complex – έμφαση στη δύναμη των  ποδιών)
1 squat clean + 2 front squat

3 . in front of the clock 12 min (emom 12 min με 2 ασκήσεις δύναμης για τον 
κορμό και τα άκρα και 1 άσκηση για τον πυρήνα)
1st min 7-10 strict pull ups
2nd min 7-10 dips
3rd min 15 kettlebell swings
Repeat.....

Συνολική διάρκεια κύριου μέρους προπόνησης 22,5 λεπτά
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ 
ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ  (συνδιασμός ασκήσεων με βαρη και 
πλειομετρικών)

Παράδειγμα 1ο
e4mom x 3-4
A . 5 front squats 70-75%
B . 8 depth jumps onto box (plyo) (άσκηση υψηλής δυσκολίας)
C . 15 jump squats (plyo) (άσκηση μέτριας προς υψηλή δυσκολία)

Παράδειγμα 2ο
E4mom x 3-4
A . 8 bench press 60-65%
B . 8 push with slow eccentric - 2 sec isometric contraction at the bottom – fast 
concentric
C . 15 banded explosive push ups (plyo) (άσκηση μέτριας προς υψηλή 
δυσκολία)

Παράδειγμα 3ο (πολύ υψηλής δυσκολίας)
E5mom x 3-4
A . 12 barbell walking front rack lunges (30% max back squat)
B . 10 bulgarian split squats each leg (άσκηση μέτριας προς υψηλή δυσκολία)
C . 5 one leg dead lift
D . 12 alternative jumping lunges (plyo) (άσκηση υψηλής δυσκολίας)
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ 
ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ 
(συνδιασμός ασκήσεων με βάρη και ασκήσεων με το 
βάρος του σώματος)

Παράδειγμα 1ο
e3mom x 4
10 back squats
Max reps chin ups

Παράδειγμα 2ο
E3mom x 4
A . 8 dead lift
B . 8 bench press
C . 8 strict t2b

Παράδειγμα 3ο
E4mom x 4
A . 16 front rack lunges with 2 kettlebells
B . 10 barbell bend rows
C . max reps diamond push ups
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ 
ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ 
(συνδιασμός ασκήσεων μόνο με το βάρος του 
σώματος)

Παράδειγμα 1ο
e3mom x 4
Α . 7-10 chin ups
B . 10-12 deficit push ups

Παράδειγμα 2ο
E3mom x 4
A . 10 pike push ups (άσκηση υψηλής δυσκολίας)
B . 7 strict t2b or strict toes through rings (άσκηση μέτριας προς υψηλή 
δυσκολία)

Παράδειγμα 3ο
E4mom x 4
A . 16 walking lunges
B . 16 alternative jumping lunges (plyo) (άσκηση υψηλής δυσκολίας)
C . 15 push ups
D . 15 explosive banded push ups (plyo) (άσκηση μέτριας προς υψηλή 
δυσκολία)



72

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ 
ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ 
(συνδιασμός ασκήσεων μόνο με έναν αλτήρα και το 
βάρος του σώματος)

Παράδειγμα 1ο
e3mom x 4
Α . 7 db clean & jerks each hand
B . 7 db front squats each hand (άσκηση μέτριας προς υψηλή δυσκολία)

Παράδειγμα 2ο
E4mom x 4
A . 8 db snatches each hand
B . 15 goblet squats
C . 10-15 diamond push ups

Παράδειγμα 3ο
E4mom x 4
A . 8 db overhead walking lunges each hand (άσκηση υψηλής δυσκολίας)
B . 8 db push press each hand
C . 8 db bend row each hand


