
 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ΕΝΗΛΙΚΕΣ)  

 

Όσο οι αθλητές προσπαθούν να προσαρμοστούν στα ερεθίσματα της προπόνησης πριν 

την αρχή των αγωνιστικών υποχρεώσεών τους και το ξεκίνημα των αθλητικών 

διοργανώσεων, οι Προπονητές και οι Υπεύθυνοι Δύναμης & Φυσικής Κατάστασης 

προσπαθούν να προγραμματίσουν όλες τις φάσεις του κύκλου της περιοδικότητας, 

προσαρμόζοντάς τες αποτελεσματικά. Το έργο των Προπονητών γίνεται ακόμα πιο 

δύσκολο όταν στην εξίσωση του Περιοδισμού πρέπει να συμπεριλάβουν διάφορους 

απρόβλεπτους παράγοντες που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν μέσα στην χρονιά (ένας 

τραυματισμός, αναβολή κάποιου αγώνα, υγεία των αθλητών κλπ.)  

Ένας από αυτούς αποτελεί ο Sars-Cov-2 και η ασθένεια COVID-19. Μπορεί να 

σταμάτησε η λειτουργία των αθλητικών συλλόγων, των ομάδων και των πρωταθλημάτων, 

αλλά η δουλειά του προπονητή θα πρέπει να συνεχιστεί* και αυτό διότι εάν ο αθλητής 

μείνει εκτός δράσης, η πραγματική επανένταξή του θα καθυστερήσει αρκετά και η 

πιθανότητες για κάποιο τραυματισμό θα είναι υψηλές. Θα θεωρηθεί ‘Απροπόνητος’ και 

θα πρέπει να επανακτήσει όλες εκείνες τις προσαρμογές που με κόπο και ιδρώτα κατάφερε 

να αποκτήσει.  

Υπάρχουν αρκετά ερευνητικά δεδομένα που δηλώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις της 

αποχής από την προπόνηση. Στην υπάρχουσα βιβλιογραφία μία από τις μεγαλύτερες 

βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις για τις πολύπλευρες επιπτώσεις της ανεπαρκής προπόνησης 

- αποπροπόνησης σε καλά προπονημένους και πρόσφατα προπονημένους αθλητές είναι 

αυτή των Mujika & Sabino, 2000.  

 

Η ανασκόπηση χωρίζεται σε 2 μέρη.  

-Part I: επιπτώσεις κατά την διάρκεια των πρώτων 4 εβδομάδων 

-Part II: επιπτώσεις ύστερα από 4 εβδομάδες 

 

Στις δύο έρευνες παρέχονται πληροφορίες για:  



 

1) τις καρδιοαναπνευστικές προσαρμογές  

2) τα μεταβολικά χαρακτηρίστηκα   

3)  τις μυϊκές προσαρμογές  

που επιφέρει η αποπροπόνηση στις προαναφερόμενες χρονικές περιόδους.  

Στον παρακάτω πίνακα έχουν επιλεχτεί συγκεκριμένα στοιχεία από τις βιβλιογραφικές 

ανασκοπήσεις, τα οποία παρέχουν πληροφορίες κυρίως για την αγωνιστική απόδοση. 

 

 Κατά την διάρκεια 4 ΕΒΔ Ύστερα από 4 ΕΒΔ 

 

ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ 

- VO2max:       4%-14%  

- Μέγιστη ΚΣ:      5%-10% 

- σταθεροποίηση ύστερα από 2-3 ΕΒΔ 

- ΚΣ ηρεμίας:        Ύστερα από 10 μέρες  

- ΑΠΟΔΟΣΗ:     4%-25% γρηγορότερα σε 

εξάντληση 

- VO2max:       από 20% σε 8 ΕΒΔ  

- Μέγιστη ΚΣ:      +5%  

-     ΚΣ επαναφοράς σε 5-12 ΕΒΔ 

- ΚΣ ηρεμίας:  προοδευτική      μετά από 4ΕΒΔ 

- ΑΠΟΔΟΣΗ: 
- 25% γρηγορότερα σε εξάντληση  
- υψηλότερη      %VO2max κατά την διάρκεια 

υπομέγιστης έντασης άσκηση  

 

 

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ 

- Επίπεδα γαλακτικού οξέος στο αίμα:        

- Αναερόβιο Κατώφλι : παρουσιάζεται σε μικρότερο 

%VO2max ήδη από την 1η ΕΒΔ 
- Ευαισθησία Ινσουλίνης:    17%-33% ύστερα 

από 6-10 μέρες 
- Μυϊκό Γλυκογόνο:     20% δραστικότητα σύνθεσης 

γλυκογόνου -       42% μυϊκό γλυκογόνο (μιτοχόνδριο) σε 

5 μέρες 

- Επίπεδα γαλακτικού οξέος στο αίμα:      

  ολοένα και αυξάνεται σε διάστημα 9-12 ΕΒΔ 

- Αναερόβιο Κατώφλι : παρουσιάζεται σε μικρότερο 

%VO2max  
 

 

 

 

 



 

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΑ 

- Μυϊκές Ίνες :   

-        εγκάρσιας διατομής  

-        δεν αλλάζει η κατανομή (τις πρώτες μέρες) 
 

- ΑΠΟΔΟΣΗ :   

-         διατήρηση μέγιστης δύναμης σε 4 ΕΒΔ  

       (ή ασήμαντη μείωση) 

-      ισχύος έως και 13% μέσα σε 2 ΕΒΔ – 22%  σε 4 ΕΒΔ 

-      ευλυγισίας 7.4%-30% σε 2 - 4 ΕΒΔ  

- Μυϊκές Ίνες :   

-        εγκάρσιας διατομής  

-        15% πληθυσμού των ΜΙ βραδείας συστολής  

-     ΙΙx            IIa  

-          αναλογία MI βραδείας / ΜΙ ταχείας  
 

- ΑΠΟΔΟΣΗ :   

-         διατήρηση υψηλών % δύναμης έως και 12 ΕΒΔ 

- Νευρικές Προσαρμογές 

- περαιτέρω     ισχύος 7%-12% σε 8 έως 12 ΕΒΔ 

 

 

Από τα παραπάνω συνοπτικά μπορούμε να πούμε ότι σε περίοδο περισσότερο από 4 ΕΒΔ 

αποχής από την ενεργό δράση: 

- η VO2max μειώνεται γραμμικά (2% – 3% ανά εβδομάδα) 

- μείωση της Εγκάρσιας Επιφάνειας των μυϊκών ινών  

- μικρές μειώσεις στην μέγιστη Ισομετρική Δύναμη 

- διατήρηση σε υψηλό % της Μέγιστης Δύναμης για τις πρώτες 3 ΕΒΔ και σταδιακή 

μείωση για 12 ΕΒΔ 

- Μεγάλη και γρήγορη μείωση της Ισχύος και στο Ρυθμό Ανάπτυξης Δύναμης  

(2-3.5% ανά εβδομάδα) 

- σταδιακή μείωση της Μυϊκής Μάζας σε επίπεδα προ-προσαρμογών  

- μείωση της ευαισθησίας της Ινσουλίνης από τις πρώτες 6 μέρες  

- μείωση της Ευλυγισίας έως και 30% 

- η απόδοση σε δοκιμασίες που αφορούν την Αερόβια και Αναερόβια Ικανότητα, 

την Ισχύ και την Ειδική Προπόνηση μειώνεται 

- γρηγορότερη εξάντληση σε χαμηλότερα ποσοστά έντασης κατά την διάρκεια 

επαναφοράς του αθλητή στην προπόνηση  

 

Μία πιο πρόσφατη βιβλιογραφική ανασκόπηση 27 ερευνών (Master et al., 2013), η οποία 

αφορά μόνο επαγγελματίες αθλητές Ράγμπι και Αμερικάνικου Ποδοσφαίρου, 

επιβεβαιώνει τα παραπάνω ευρήματα: ασήμαντη μείωση της Μέγιστης Δύναμης σε 

διάστημα 3 εβδ (-1,2%) μειωμένης δραστηριότητας (τόσο στα Άνω Άκρα όσο και στα 

Κάτω Άκρα) καθώς υποστηρίζουν ότι οι Ελιτ αθλητές ισχύος είναι ικανοί να 

διατηρήσουν προσαρμογές Δύναμης σε διάστημα 1 μήνα (3-4 εβδ).  
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Ωστόσο παρατηρείται μείωση κατά 14% έως και 28.8% της Μέγιστης Δύναμης σε 

διάστημα 7 εβδ και 12 εβδ αντίστοιχα ύστερα από διακοπή κάθε ερεθίσματος από 

προπόνηση με αντιστάσεις. 

Σχετικά με την Ισχύς, θεωρείται ότι για να διατηρηθεί η Ισχύς και η Μέγιστη Ταχύτητα σε 

αθλητές θα πρέπει να υπάρχει προπονητικό ερέθισμα κάθε 5-8 μέρες (πλυομετρικές 

ασκήσεις, εκρηξης, προπόνησης δύναμης, προπόνηση ταχύτητας) καθώς οι επιπτώσεις της 

αποποροπόνησης στην Ισχύ σε καλά προπονημένους/ελίτ αθλητές, χρήζουν περαιτέρω 

μελέτη.  

. Some of the research implies that VJH (a substitute for power output) can be adequately 

maintained for up to 8 weeks (i.e. 2–12 weeks) of resistance detraining [58, 66], while 

others state that a stimulus (i.e. plyometrics, power training, strength training or speed 

training) must be provided every 5–8 days to retain power and speed [29]. As evident from 

the above statement, the effects of detraining on power production in elite athletes as a 

primary measure remain inconclusive. 

Άλλες σύγχρονες έρευνες έχουν καταλήξει στο γεγονός ότι εκείνοι με μεγάλη 

προπονητική εμπειρία θα παρουσιάσουν πιο αργά-σταδιακά μείωση στα ενεργειακά 

τους συστήματα από εκείνους που γρήγορα παρουσίασαν κάποια προσαρμογή.  

Είναι άξιο να σημειωθεί ότι παρά το γεγονός ότι η Μυϊκή Μάζα μειώθηκε, οι Te-CHih και 

οι συνεργάτες τους σε μία έρευνα τους το 2013 σε Πρωταθλητές Kayak, παρατήρησαν ότι 

αυξάνεται η περιφέρεια της μέσης. To συγκεκριμένο εύρημα το ερμήνευσαν στην 

μειωμένη δράση του LPL ενζύμου στους σκελετικούς μύες. Το ρόλος του LPL είναι να 

υδρολύει τριγλυκερίδια σε τοπικούς μυϊκούς ιστούς, έτσι ώστε να προσλαμβάνονται τα 

απαραίτητα λιπαρά οξέα χωρίς να δημιουργείται λιπώδης ιστός, ζωτικής σημασίας για την 

απόθεση περιφερικού λίπους. 

Tα παραπάνω σε συνδυασμό της μειωμένης Φυσικής Δραστηριότητας (μη επαρκής όγκος, 

ένταση και συχνότητα προπόνησης) προκαλεί αλλαγές στον μεταβολισμό του αθλητή, με 

αποτέλεσμα την σταδιακή αύξηση του Σωματικού του Βάρους. 

Ακόμα φαίνεται ότι οι προσαρμογές στην μορφολογία του Μυϊκού ιστού και στον Τένοντα 

(Μυϊκή Μάζα, εγκάρσια διατομή) επέρχονται αργότερα από τις προσαρμογές στην μυϊκή 

λειτουργία (δύναμη, νευρική ενεργοποίηση) κατά την προπόνηση, αλλά ακριβώς το 

αντίθετο κατά την αποπροπόνηση: μείωση της μορφολογίας του Μυϊκού ιστού και 

Τένοντα γρηγορότερα από την μείωση της Μυϊκής λειτουργίας (Μυϊκή Δύναμη, Νευρική 

ενεργοποίηση).  

Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι παρατηρούμε μία διατήρηση ενός υψηλού 

ποσοστού Δύναμης (3-4 εβδ  χωρίς προπονητικό ερέθισμα) αλλά πτώση της Μυϊκής 

Μάζας.  
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Είναι γνωστό στον χώρο της προπονητικής ότι ύστερα από την ολοκλήρωση 

προπονητικών blocks-κύκλων αυξημένου όγκου προπόνησης (φόρτωμα), ακολουθείται 

μία στρατηγική γνωστή ως Tapering ή αλλιώς μειωμένου όγκου προπόνηση 

(φορμάρισμα), κυρίως πριν από τις αρχή των αθλητικών διοργανώσεων, προκειμένου να 

ενισχυθεί η αγωνιστική του απόδοση, κυρίως στις νευρομυϊκές προσαρμογές.  

Κατά την περίοδο φορμαρίσματος ο προπονητικός όγκος είναι λιγότερος, η κόπωση 

μειώνεται, η αποκατάσταση επέρχεται γρηγορότερα και η απόδοση των αθλητών 

βελτιώνεται.  

 

Σύμφωνα με την βιβλιογραφία το φορμάρισμα λειτουργεί με τον εξής τρόπο: 

- Διάρκειας 2-4 εβδομάδες  

- Μείωση του Όγκου Προπόνησης (30% - 70%) 

- Διατήρηση της Συχνότητας Προπόνησης ή/και μείωση ( 25%–40%)  

- Αύξηση της Έντασης  

- Διατήρηση της εξειδικευμένης για το άθλημα προπόνηση (τεχνική, τακτική κλπ.)  

 

Υπάρχουν έρευνες που έχουν δείξει ότι ακόμα και με 85% μείωση του προπονητικού 

όγκου για 4 εβδομάδες, παρατηρείται βελτίωση της απόδοσης σε ελίτ αθλητές τόσο 

αντοχής όσο και ισχύος. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω το Tapering αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο διατήρησης 

προσαρμογών ΦΚ, με ένα ελάχιστο ερέθισμα όγκου και έντασης προπόνησης, έτσι ώστε 

να διατηρηθούν προσαρμογές της προπόνησης που αναπτύχθηκαν κατά την κανονική 

διάρκεια των προπονήσεων.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω και σε συμφωνία διάφορων ειδικών στον χώρο της 

προπονητικής, για να διατηρηθούν οι προσαρμογές σε περίοδο στην οποία ο αθλητής δεν 

είναι ενεργός προτείνεται: 

- Η διατήρηση της συχνότητας προπονήσεων το λιγότερο 3 προπονητικές μονάδες 

την ΕΒΔ  

- Η διατήρηση Υψηλής Έντασης (Υπομέγιστης κυρίως) 

- Πραγματοποίηση Πυρομετρικών ασκήσεων (διατήρηση Ισχύος) 

- Διατήρηση εξειδικευμένης προπόνησης για το εκάστοτε άθλημα (sprint σε κλίση, 

τεχινκή αθλήματος κλπ.) 
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-  

Τα παραπάνω μπορούμε να υποθέσουμε ότι είναι αρκετά εφόσον η αποχή από την 

προπόνηση δεν θα διαρκέσει παραπάνω από 4εβδ. Στην αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να 

διατίθενται επιπλέον προπονητικές μονάδες με προγραμματισμένο πλάνο για: 

- Προπόνηση Αντιστάσεων 

- Αερόβιας και Αναερόβιας ικανότητας  

ΠΑΝΤΑ με βάση τον στόχο και το επίπεδο του αθλητή.  
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