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ΠEPIΛHΨH
TZIΩPTZHΣ Σ. και KΛEIΣOYPAΣ B. Mεταβολές κινητικών χαρακτηριστικών δρόµου
ταχύτητας µετά από προπόνηση ανωφέρειας και αντίστασης. Kινησιολογία, Tόµ. 1,
Nο. 1, σελ. 56-63, 1996. Eικοσιεπτά φοιτητές Φυσικής Aγωγής και Aθλητισµού (ηλικία
22.6 ± 1.2 έτη, σωµατικό βάρος 73.3 ± 7.4 Kg, ανάστηµα 175 ± 5.1 cm) χωρίστηκαν
σε τρεις οµάδες, δύο πειραµατικές (n=10 αντίστοιχα) και µια ελέγχου (n=7) για τη
διερεύνηση της επίδρασης των προπονητικών µεθόδων ανωφέρειας και αντίστασης
στα κινητικά χαρακτηριστικά και την τελική επίδοση του δρόµου ταχύτητας 100m. Oι
δοκιµαζόµενοι των πειραµατικών οµάδων προπονήθηκαν για 12 εβδοµάδες, τρεις
φορές την εβδοµάδα, εφαρµόζοντας διαλειµµατική προπόνηση σε αποστάσεις 30 έως
100m µε 90 έως 100% της µέγιστης έντασης, ενώ ο προπονητικός όγκος ήταν 590m
φτάνοντας προοδευτικά τα 800m περίπου σε κάθε προπονητική µονάδα. Aνάλυση των
αποτελεσµάτων έδειξε ότι και οι δύο µέθοδοι προπόνησης βελτίωσαν την τελική
επίδοση του δρόµου των 100m (p≤0.001). H πειραµατική οµάδα που εφάρµοσε τη
µέθοδο ανωφέρειας βελτίωσε την επίδοση της από 11.74 ± 0.45 σε 11.22 ± 0.45 sec
(p≤0.001), ενώ η οµάδα που εφάρµοσε τη µέθοδο αντίστασης από 11.71 ± 0.46 σε
11.36 ± 0.60 sec (p≤0.001). Στατιστικά σηµαντική βελτίωση (p≤0.05) παρουσίασαν
και οι δύο πειραµατικές οµάδες στις οριοθετηµένες φάσεις σταθεροποίησης (κατά τη
διάρκεια της οποίας παρατηρείται και η µέγιστη ταχύτητα) και επιβράδυνσης. Aνάλυση
των κινητικών χαρακτηριστικών σε απόσταση 10m όπου παρατηρήθηκε η µέγιστη
δροµική ταχύτητα έδειξε και για τις δύο πειραµατικές οµάδες σηµαντική βελτίωση
(p≤0.05) στη συχνότητα διασκελισµού (δ/sec) και την οριζόντια ταχύτητα (m/sec),
όχι όµως στο µήκος διασκελισµού (m). Aκόµα µε τη µέθοδο αντίστασης βελτιώθηκαν
σηµαντικά (p≤0.05) οι χρόνοι επαφής και πτήσης, ενώ η µέθοδος ανωφέρειας δεν
επηρέασε τους χρόνους αυτούς. Στη συζήτηση αξιολογούνται η σχετική σπουδαιότητα
των εν λόγω προπονητικών µεθόδων τόσο στην τελική επίδοση του δρόµου ταχύτητας
των 100 m όσο και στις επιµέρους του φάσεις.
Λέξεις κλειδιά: ∆POMIKH TAXYTHTA, MEΘO∆OI ΠPOΠONHΣHΣ,
∆IAΣKEΛIΣMOY, OPIZONTIA TAXYTHTA, ΣYXNOTHTA ∆IAΣKEΛIΣMOY,
EΠAΦHΣ KAI ΠTHΣHΣ

MHKOΣ
XPONOI

H εξέλιξη του αθλητισµού και η βελτίωση που παρουσιάζουν οι αθλητικές
επιδόσεις τα τελευταία χρόνια είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων, όπως
µαζική συµµετοχή στον αθλητισµό, βελτίωση της τεχνικής των αθλητικών
κινήσεων, ανάπτυξη της τεχνολογίας, επιστηµονική στήριξη, υπέρβαση του
ψυχολογικού φραγµού, χρήση εργογόνων ουσιών, ανύψωση του βιολογικού
δυναµικού και αποτελεσµατική αθλητική προπόνηση (Κλεισούρας 1990).
Ένα θεµελιώδες ερώτηµα σε σχέση µε την αποτελεσµατική αθλητική
προπόνηση, που απασχολεί τους ειδικούς των δροµικών αγωνισµάτων
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ταχύτητας, είναι σε ποιο βαθµό τα διάφορα προπονητικά ερεθίσµατα
επηρεάζουν την απόδοση και κατ'επέκταση την επίδοση των αθλητών
ταχύτητας. Οι κυριότερες µέθοδοι προπόνησης που έχουν χρησιµοποιηθεί
µέχρι σήµερα για το σκοπό αυτό µπορούν να ταξινοµηθούν σε µεθόδους
προπόνησης µε ευνοϊκές και δυσµενείς συνθήκες. Στην πρώτη περίπτωση
ανήκει η µέθοδος έλξης, ο δρόµος σε δαπεδοεργόµετρο και η µέθοδος
κατωφέρειας, ενώ στη δεύτερη, η προπόνηση σε ανηφορικό έδαφος και η
προπόνηση µε αντίσταση (Fox 1983). Μολονότι αυτές οι µέθοδοι προπόνησης
χρησιµοποιούνται ευρύτατα, η επιστηµονική τεκµηρίωση για τις εξειδικευµένες
επιδράσεις και την αποτελεσµατικότητα τους είναι περιορισµένη έως
ανύπαρκτη.
Σκοπός της έρευνας αυτής ήταν να µελετήσει τις επιδράσεις της
προπόνησης σε ανηφορικό έδαφος και της προπόνησης µε εξωτερική
αντίσταση πάνω σε επιλεγµένες δροµικές παραµέτρους (µήκος και συχνότητα
διασκελισµού, οριζόντια ταχύτητα, χρόνος επαφής και πτήσης, δροµικές
φάσεις) και στην τελική επίδοση των δροµέων των 100m.

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ

∆οκιµαζόµενοι. Εικοσιεπτά φοιτητές του Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισµού του Πανεπιστηµίου Αθηνών, των οποίων η ηλικία και
τα σωµατικά χαρακτηριστικά παρουσιάζονται στον Πίνακα 1, χωρίστηκαν µε
τη µέθοδο της τυχαίας επιλογής σε δύο πειραµατικές οµάδες και µία ελέγχου.
Η ηλικία, το σωµατικό βάρος και το ανάστηµα για την πειραµατική οµάδα Α
ήταν αντίστοιχα 22.3±0.9 έτη, 74.1±5.6 kg και 174±5.5 cm για την οµάδα Β
22.1±0.87 έτη, 76±6.4 kg και 180±4.89 cm και την οµάδα ελέγχου
23.2±1.79 έτη, 69.7±10.1 kg και170±4.91 cm.

Οι δοκιµαζόµενοι των πειραµατικών οµάδων υποβλήθηκαν για 12
εβδοµάδες στον ίδιο όγκο προπόνησης και µε την ίδια ποσοστιαία ένταση
ολοκληρώνοντας 36 προπονητικές µονάδες 12 µικρόκυκλων, όπου κάθε
µικρόκυκλος περιείχε τρεις προπονητικές µονάδες (∆ευτέρα, Τετάρτη,
Παρασκευή). Ο προπονητικός αυτός σχεδιασµός βασίστηκε στους Μatveyeν
(1981) και Harre (1989). Το προπονητικό πρόγραµµα της οµάδας Α συνίστατο
σε τρέξιµο σε ανωφέρεια και περιελάµβανε προσχεδιασµένες ανηφορικές
διαδροµές που είχαν κλίση 8° περίπου, ενώ το πρόγραµµα της οµάδας Β
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συνίστατο σε τρέξιµο µε αντίσταση και έγινε σε επίπεδη επιφάνεια όπου οι
δοκιµαζόµενοι έτρεχαν µε ειδική ζώνη πάνω στην οποία ήταν προσαρτηµένη η
αντίσταση. Ως αντίσταση χρησιµοποιήθηκε η έλξη µιας ρόδας αυτοκινήτου
βάρους 5 kg που διατηρήθηκε µέχρι τα µέσα της προπονητικής περιόδου (έξι
µικρόκυκλοι) και µετά αυξήθηκε κατά 2 kg (το µέγιστο βάρος ήταν 10%
περίπου του σωµατικού βάρους). Η ένταση της προπόνησης κυµάνθηκε από
90 έως 100% αυξανόµενη προοδευτικά ενώ ο όγκος της προπόνησης ήταν
αρχικά 590 m που µετά την έκτη εβδοµάδα έφτασε περίπου τα 800 m, µε την
προσαύξηση µιας επανάληψης σε κάθε σειρά (π.χ τα 3x30 m έγιναν 4x30 m
κ.ο.κ.). Το διάλειµµα µεταξύ των επαναλήψεων ήταν διάρκειας περίπου 3 min
και τηρήθηκε σταθερό σ' όλη τη διάρκεια της προπονητικής περιόδου. Η κάθε
προπονητική µονάδα διαρκούσε 105 λεπτά και περιελάµβανε 30 λεπτά
προθέρµανση, 60 λεπτά κυρίως πρόγραµµα και 15 λεπτά αποθεραπεία
(Πίνακας 2).

Μετρήσεις. Η δροµική ταχύτητα µετρήθηκε µε τη µέθοδο της
ηλεκτρονικής χρονοµέτρησης όπου χρησιµοποιήθηκαν όπως φαίνεται στο
Σχήµα 1 τέσσερις δέσµες φωτοκυττάρων και αντίστοιχη σειρά αντανακλαστήρων, ένα ηλεκτρονικό χρονόµετρο µε δυνατότητα µέτρησης µέχρι και
εκατοστών του δευτερολέπτου και ειδικός εκτυπωτής, συνδεδεµένος µε
ηλεκτρονικό χρονόµετρο. Για τον καλύτερο έλεγχο της δροµικής ταχύτητας,
τοποθετήθηκε µία ακόµη δέσµη φωτοκυτταρων σε απόσταση 10 m ακριβώς
µετά τη φάση επιτάχυνσης (µεταξύ 30-40 m). Το σύστηµα ηλεκτρονικής
χρονοµέτρησης ήταν ρυθµισµένο έτσι ώστε να τροφοδοτεί αυτόµατα τον
εκτυπωτή µε όλους τους χρόνους των φάσεων καθώς επίσης και την τελική
επίδοση του δοκιµαζόµενου. Οι δοκιµαζόµενοι εκτέλεσαν δύο προσπάθειες από
όρθια εκκίνηση σε κλειστή αίθουσα 140 m και καταγράφηκε η καλύτερη
τελική τους επίδοση. Για την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών του
διασκελισµού χρησιµοποιήθηκε ένα ειδικό φορητό δυναµοδάπεδο συνολικού
µήκους 10m που ήταν συνδεδεµένο µε υπολογιστή και εκτυπωτή (Σχήµα 2).
Οι χρόνοι επαφης και πτήσης καταγράφονταν αυτόµατα και εκτυπώνονταν
αµέσως µετά τη διέλευση του δοκιµαζόµενου πάνω από το φορητό
δυναµοδάπεδο, το οποίο ήταν επιστρωµένο µε πλαστικό τάπητα και ειδικό
χαρτί για τη µέτρηση του µήκους διασκελισµού, από τα αποτυπώµατα που
άφηναν τα καρφιά των αθλητικών υποδηµάτων. ∆ιαιρώντας το µήκος
διασκελισµού µε το άθροισµα των χρόνων επαφής και πτήσης προκύπτει η
οριζόντια ταχύτητα, ενώ από τη διαίρεση της οριζόντιας ταχύτητας µε το
µήκος διασκελισµού προκύπτει η συχνότητα διασκελισµού.
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Ανάλυση. Τα δεδοµένα της έρευνας αυτής επεξεργάστηκαν µε τους
στατιστικούς δείκτες κεντρικής τάσης και διασποράς και τη µέθοδο σύγκρισης
µέσων όρων, µεταξύ εξαρτηµένων και ανεξάρτητων δειγµάτων (Harrison and
Clark 1972, Μπαγιάτης 1989).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η τελική επίδοση στο δρόµο των 100m καθώς και η διάρκεια των
διαφόρων φάσεων κατά τη διαδροµή πριν και µετά την προπονητική περίοδο
παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.

Η βελτίωση στην επίδοση ήταν σηµαντική (p≤0.001) και για τις δύο
πειραµατικές οµάδες, ενώ ήταν ασήµαντη για την οµάδα ελέγχου. Στην οµάδα
όµως που προπονήθηκε µε ανωφέρεια σηµειώθηκε µεγαλύτερη ποσοστιαία
βελτιωση (4.42%) από την οµάδα που προπονήθηκε µε αντίσταση (3%)
(Σχήµα 3).
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Σ'όλες τις περιπτώσεις ο συντελεστής µεταβλητότητας κυµάνθηκε σε πολύ
χαµηλά επίπεδα (<5%), που σηµαίνει ότι υπήρχε µεγάλη οµοιογένεια µεταξύ
των οµάδων. Από τον ίδιο πίνακα προκύπτει ότι υπήρχε επίσης σηµαντική
βελτίωση (p≤0.001) στη διάρκεια των δροµικών φάσεων σταθεροποίησης και
επιβράδυνσης και για τις δύο πειραµατικές οµάδες, ενώ η διάρκεια της φάσης
επιτάχυνσης παρέµεινε αµετάβλητη. Αµετάβλητη παρέµεινε η διάρκεια και των
τριών φάσεων στην οµάδα ελέγχου. Η ποσοστιαία βελτίωση της διάρκειας στη
φάση σταθεροποίησης (6.39%) ήταν µεγαλύτερη απ'ότι στη φάση
επιβράδυνσης (4.19%) για την οµάδα που προπονήθηκε µε τη µέθοδο
ανωφέρειας. Το ίδιο παρατηρήθηκε και στην οµάδα που προπονήθηκε µε τη
µέθοδο αντίστασης όπου οι αντίστοιχες ποσοστιαίες µεταβολές ήταν 4.12%
και 3.35% .
Οι µέσες τιµές και η σταθερή απόκλιση των χαρακτηριστικών του δροµικού
διασκελισµού παρουσιάζονται στον Πίνακα 4 και στο Σχήµα 4.

Σηµαντική βελτίωση (p≤0.05) παρατηρήθηκε στη συχνότητα και την
ταχύτητα διασκελισµού, ενώ αµετάβλητο έµεινε το µήκος διασκελισµού και
στις δύο πειραµατικές οµάδες. Οι χρόνοι επαφής και πτήσης βελτιώθηκαν για
την οµά-δα που προπονήθηκε µε αντίσταση, ενώ κάτι τέτοιο δεν
παρατηρήθηκε στην οµάδα προπόνησης µε ανωφέρεια. Αµετάβλητοι
παρέµειναν οι παραπάνω παράµετροι στην οµάδα ελέγχου.
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Ανάλυση των κινητικών χαρακτηριστικών σε απόσταση 10 m που
αντιστοιχούσε η µέγιστη παρατηρηθείσα ταχύτητα, έδειξε και για τις δύο
πειραµατικές οµάδες σηµαντική βελτίωση σε επίπεδο εµπιστοσύνης p≤0.05
τόσο για τη συχνότητα όσο και την οριζόντια ταχύτητα, ενώ αντίθετα στο
µήκος διασκελισµού παρατηρήθηκε µικρή βελτίωση που δεν µπορεί να
χαρακτηριστεί σηµαντική. Ακόµα, µε τη µέθοδο αντίστασης βελτιώθηκαν
σηµαντικά (p≤0.05) οι χρόνοι επαφής και πτήσης, ενώ η µέθοδος ανωφέρειας
δεν είχε επίδραση στους χρόνους αυτούς.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η επίδοση στο δρόµο των 100 m παρουσίασε στατιστικά σηµαντική
βελτίωση στις δύο πειραµατικές οµάδες προπόνησης, ενώ ανάλογη βελτίωση
σηµειώθηκε σχεδόν σ' όλες τις φάσεις του δρόµου των 100 m. Η βελτίωση
αυτή στην οµάδα που προπονήθηκε µε τη µέθοδο της ανωφέρειας, µπορεί να
αποδοθεί πρωταρχικά στη σηµαντική αύξηση της οριζόντιας ταχύτητας, όπως
φαίνεται και από τον υψηλό συντελεστή συσχέτισης (r=-0.88) που
παρουσιάζεται στο Σχήµα 5.

∆ευτερευόντως δε η βελτίωση αυτή οφείλεται στην αύξηση της συχνότητας
του διασκελισµού. Πολλές έρευνες έχoυν δείξει ότι η οριζόντια ταχύτητα και η
συχνότητα διασκελισµού αποτελούν βασικές συνιστώσες των δροµικών
αγωνισµάτων ταχύτητας (Wakefielt and Harking 1977, Gambeta 1979, Moore
1980, Costelo 1981, Lopez 1981). Τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας
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βρίσκονται σε αρµονία µε τα ευρήµατα του Colfer (1977), ο οποίος
εφαρµόζοντας προπόνηση σε ανηφορικό έδαφος µε ίδια περίπου κλίση
εδάφους (8°) σε αρχάριους δροµείς ταχύτητας, παρατήρησε στατιστικά
σηµαντική βελτίωση στη συχνότητα του διασκελισµού. Παράλληλα η
παρατηρηθείσα µείωση του χρόνου κάλυψης των φάσεων σταθεροποίησης και
επιβράδυνσης, συµφωνεί µε την αντίστοιχη βελτίωση της οριζόντιας
ταχύτητας που παρουσίασε υψηλό συντελεστή συσχέτισης µε τις παραπάνω
φάσεις. Η µη σηµαντική βελτίωση των χρόνων επαφής και πτήσης, παρά το
γεγονός ότι παρουσιάζουν υψηλό συντελεστή συσχέτισης µε το µήκος
διασκελισµού (r=-0.68), εντούτοις δεν το επηρέασαν θετικά. Αντίθετα η µικρή
ποσοστιαία βελτίωση των χρόνων αυτών (2.2% και 2.88% αντίστοιχα),
ενδεχοµένως να ευθύνονται για την στατιστικά σηµαντική βελτίωση της
συχνότητας διασκελισµού η οποία παρουσίασε µεγάλη σχέση τόσο µε το
χρόνο επαφής (r=-0.65) όσο και µε το χρόνο πτήσης (r=-0.74) αλλά και την
οριζόντια ταχύτητα η οποία συσχετίζεται άµεσα µε τον χρόνο επαφής (r=0.60) (Πίνακας 5).

Τα ευρήµατα αυτής της έρευνας σχετικά µε την οριζόντια ταχύτητα και το
µήκος διασκελισµού συµφωνούν µε τα ευρήµατα του Mero και Komi (1986),
οι οποίοι παρατήρησαν στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ αυτών των δύο
παραµέτρων. Η οµάδα Β που προπονήθηκε µε τη µέθοδο της αντίστασης
παρουσίασε τα ίδια αποτελέσµατα µε την οµάδα Α (προπόνηση ανωφέρειας)
ως προς την τελική επίδοση του δρόµου των 100m και τις φάσεις
σταθεροποίησης (p≤0.001) και επιβράδυνσης (p≤0.001) µε µικρότερη όµως
ποσοστιαία βελτίωση (Πίνακας 4). Και σ'αυτή την περίπτωση φαίνεται ότι οι
παραπάνω βελτιώσεις µπορούν να αποδοθούν τόσο στην αύξηση της
συχνότητας του διασκελισµού (p≤0.05) όσο και στην οριζόντια ταχύτητα
(p≤0.05). Τα αποτελέσµατα αυτά έρχονται σε αντίθεση µε αυτά του
Mihalovics (1969) ο οποίος χρησιµοποιώντας µεγαλύτερες προπονητικές
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αντιστάσεις, σε προγράµµατα ταχύτητας διάρκειας οκτώ περίπου εβδοµάδων,
δεν παρατήρησε καµία βελτίωση στην τελική επίδοση του δρόµου ταχύτητας
αρχαρίων αθλητών. Αντίθετα συγκλίνουν µε αυτά του Gibson (1964), ο
οποίος µε µικρότερη όµως αντίσταση (περίπου 6 έως 8% του σωµατικού
βάρους των δοκιµαζοµένων) παρατήρησε βελτίωση στην τελική επίδοση του
δρόµου αυτού.
Παρά το γεγονός ότι στην οµάδα αυτή παρατηρήθηκε στατιστικά σηµαντική
µείωση του χρόνου πτήσης (p≤0.05), ο οποίος όπως προαναφέρθηκε
παρουσίασε υψηλό συντελεστή συσχέτισης µε το µήκος διασκελισµού,
παραδόξως ούτε σ'αυτή την περίπτωση παρατηρήθηκε µεταβολή στο µήκος
του διασκελισµού. Το παραπάνω γεγονός µπορεί να οφείλεται στην αρνητικά
στατιστικά σηµαντική αύξηση του χρόνου επαφής (p≤0.05), ο οποίος
πράγµατι δεν παρουσιάζει υψηλό συντελεστή συσχέτισης µε το µήκος του
διασκελισµού. Αντίθετα η στατιστικά σηµαντική µείωση του χρόνου πτήσης,
εναρµονίζεται απόλυτα µε τη στατιστικά σηµαντική βελτίωση της άλλης
βασικής παραµέτρου των δρόµων ταχύτητας, δηλαδή της συχνότητας του
διασκελισµού (Πίνακας 4).
Από την παραπάνω ανάλυση γίνεται φανερό ότι οι δύο προπονητικές
µέθοδοι που εφαρµόστηκαν, δεν επηρεάζουν σηµαντικά τη φάση επιτάχυνσης.
Αντίθετα µπορούµε να υποστηρίξουµε µε πιθανότητα 99.9% ότι τόσο η
προπόνηση ταχύτητας σε ανηφορικό έδαφος όσο και η προπόνηση ταχύτητας
µε αντίσταση επιδρούν σηµαντικά στις φάσεις οταθεροποίησης και
επιβράδυνσης του δρόµου των 100 m.
Η µη στατιστικά σηµαντική βελτίωση της διάρκειας στη φάση επιτάχυνσης
του δρόµου των 100 m αποτελεί έκπληξη στην συγκεκριµένη µελέτη.
Φαινοµενικά αφού και οι τρεις φάσεις (επιτάχυνσης, σταθεροποίησης,
επιβράδυνσης) παρουσιάζουν υψηλό συντελεστή συσχέτισης µε την τελική
επίδοση των 100 m (Πίνακας 5), θα ήταν φυσιολογικό να παρατηρηθεί
στατιστικά σηµαντική βελτίωση και στη διάρκεια του χρόνου κάλυψης αυτής
της φάσης. Ευρύτερη όµως ανάλυση της αλληλοσυσχέτισης των κινητικών
παραµέτρων, µας οδήγησε στο συµπέρασµα ότι αφού οι δοκιµαζόµενοι
εκτέλεσαν τις προσπάθειες τους πριν και µετά την εφαρµογή του προπονητικού προγράµµατος µε όρθια εκκίνηση, ενδεχοµένως να µην
καταγράφηκε η πιθανή βελτίωση τους, αφού και η κατά Pearson ανάλυση
έδειξε πάρα πολύ υψηλό συντελεστή συσχέτισης της τελικής επίδοσης των
100 m τόσο µε την φάση επιτάχυνσης όσο και µε τις υπόλοιπες δύο φάσεις.
Ένα ακόµα σηµαντικό στοιχείο είναι και η µεγάλη συσχέτιση της φάσης
επιτάχυνσης µε τις άλλες δύο (φάση σταθεροποίησης και επιβράδυνσης).
Ακόµα, από προγενέστερη µελέτη (Τζιωρτζής 1990) έχει παρατηρηθεί ότι η
φάση επιτάχυνσης τόσο του δρόµου των 60 m όσο και του δρόµου των 100 m
παρουσιάζουν υψηλό συντελεστή συσχέτισης µε τη µέγιστη µηχανική ισχύ και
την απόλυτη κυκλική ταχύτητα των κάτω άκρων. ∆ύο παράµετροι που
παρουσίασαν σηµαντική βελτίωση µετά από εφαρµογή προπονητικών
προγραµµάτων ανωφέρειας και αντίστασης διάρκειας 12 εβδοµάδων σε
αρχάριους δροµείς ταχύτητας.
Συµπερασµατικά φαίνεται ότι:
1. Προπόνηση δώδεκα εβδοµάδων σε αρχάριους δροµείς ταχύτητας νεαράς
ανδρικής ηλικίας, µε τις µεθόδους ανωφέρειας και αντίστασης, βελτιώνει
σηµαντικά την τελική επίδοση τους σε δρόµο ταχύτητας 100 m.
2. Η µέθοδος δροµικής προπόνησης µε κλίση έως και 8° υπερτερεί της
µεθόδου δροµικής προπόνησης µε αντίσταση σ'επίπεδη επιφάνεια (µέχρι
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4.
5.
6.

και 10% του σωµατικού βάρους) στην τελική επίδοση του δρόµου των 100
m.
Οι προπονητικές µέθοδοι ανωφέρειας και αντίστασης, επηρεάζουν
σηµαντικά τη διάρκεια των φάσεων σταθεροποίησης και επιβράδυνσης
κατά το δρόµο των 100 m, µε επικρατέστερη τη µέθοδο ανωφέρειας και
στις δύο περιπτώσεις.
Τα χαρακτηριστικά του δροµικού διασκελισµού µε εξαίρεση το µήκος
διασκελισµού, βελτιώνονται σηµαντικά και µε τις δύο προπονητικές
µεθόδους.
Η µέθοδος προπόνησης σε ανηφορικό έδαφος υπερτερεί σηµαντικά της
προπόνησης µε αντίσταση στην οριζόντια ταχύτητα, ενώ αντίθετα
µειονεκτεί ελαφρά στη συχνότητα του διασκελισµού.
Υπάρχει υψηλή συσχέτιση µεταξύ της συχνότητας διασκελισµού και χρόνου
επαφής και πτήσης καθώς και µεταξύ µήκους διασκελισµού και χρόνου
πτήσης.
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