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«Οι επιδράσεις δύο διαφορετικών προγραμμάτων προπόνησης στην αλτική
ικανότητα αθλητών και αθλητριών χειροσφαίρισης»
Σύντομη περίληψη της διδακτορικής διατριβής
Ο σχεδιασμός προγραμμάτων προπόνησης των αθλητών απαιτεί γκ ρες και
α ιόπιστες μετρήσεις της αρθρικής κινητικότητας. Η α ιολόγηση της κινητικότητας
αποτελεί σημαντικό μ ρος των κλινικών και φ σικών ε ετάσεων (Fieseler,
Jungermann, Koke, Irlenbusch, Delank, & Schwesig, 2015a). Η αναγνώριση των
διαταραχών στο εύρος κίνησης των αθρώσεων βοηθάει το ς ιατρούς στις διαγνώσεις
το ς, μετρώντας τη βελτίωση ή προσδιορίζοντας το ς λειτο ργικούς περιορισμούς
(Kolber & Hanney, 2012). Επιπλ ον, oι αντικειμενικ ς μετρήσεις το εύρο ς κίνησης
απτελούν να θεμελιώδες εργαλείο για τον εντοπισμό παραγόντων κινδύνο

για

διαταραχών στο ς ώμο ς, ιδιαίτερα σε ναν ενεργό και αθλητικό πληθ σμό (Fieseler,
Jungermann, Koke, Irlenbusch, Delank, & Schwesig, 2015a; Fieseler, Jungermann,
Koke, Irlenbusch, Delank, & Schwesig, 2015a). Ως εκ τούτο , είναι απαραίτητο για
το ς κλινικούς ιατρούς και το ς ερε νητ ς να διαθ το ν α ιόπιστα εργαλεία για την
ακριβή και αντικειμενική α ιολόγηση της λειτο ργικής κατάστασης μιας άρθρωσης
(Kolber & Hanney, 2012; Kolber, Beekhuizen, Cheng, & Fiebert, 2007; Cools, De

Wilde, Van Tongel, Ceyssens, Ryckewaert, & Cambier, 2014; Mullaney, McHugh,
Johnson, & Tyler, 2010; Muir, Corea, & Beaupre, 2010).
ναλ τικά, η κινητικότητα των αρθρώσεων μετρι ται με άμεσες και μμεσες
μεθόδο ς. Οι άμεσες δοκιμασίες μετρούν το εύρος κίνησης των αρθρώσεων σε μοίρες
και πιο σ γκεκριμ να μετρούν τις γωνιακ ς μετατοπίσεις των οστών μιας άρθρωσης ή
την απόσταση ενός μ λο ς το σώματος από κάποιο ε ωτερικό σημείο αναφοράς. Οι
μμεσες δοκιμασίες μετρούν την αρθρική κινητικότητα σε γραμμικ ς μονάδες
(Heyward & Gibson, 201 ).

ια ε ρ ως διαδεδομ νη μ θοδος μ τρησης της

αρθρικής κινητικότητας είναι η γωνιομετρία (Nicol, 1989; Clarkson, 2005). Η
γωνιομετρία χει χρησιμοποιηθεί ε ρ ως λόγω της φορητότητάς της και το χαμηλού
κόστο ς της (Gajdosik & Bohannon, 1987).
Σκοπός της παρούσας μελ της είναι να σ γκρίνει δύο διαφορετικά
προγράμματα προπόνησης σε νεαρούς αθλητ ς και αθλήτριες χειροσφαίρισης
ηλικίας. Επίσης, η μελ τη αποσκοπεί να ε ετάσει τις επιδράσεις το φύλο σε όλα τα
στοιχεία της αλτικής ικανότητας των νεαρών αθλητών/τριων χειροσφαίρισης.
Η παρούσα ρε να παρο σιάζει σημαντικό επιστημονικό ενδιαφ ρον τόσο σε
θεωρητικό όσο και σε εφαρμοσμ νο επίπεδο.
παρο σιάζεται μια αναλ τική περιγραφή το

ρχικά, σε θεωρητικό επίπεδο,

αθλήματος της χειροσφαίρισης και

παράλληλα, επιτ γχάνεται η αποσαφήνιση και η ε ειδίκε ση της αλτικής ικανότητας .
α τόχρονα, η ρε να σ μβάλλει στη βαθύτερη κατανόηση των παραπάνω εννοιών
στο πλαίσιο το

αθλήματος της χειροσφαίρισης. Σε εφαρμοσμ νο επίπεδο, η

κατανόηση της φ σικής

ικανότητας των αθλητών χειροσφαίρισης και ο

προσδιορισμός της επίδρασης το

φύλο

σε α τ ς προσφ ρει στο ς προπονητ ς

καθοδήγηση για αποτελεσματικό σχεδιασμό προπονήσεων. α τόχρονα, σ μβάλλει
στην γκ ρη πληροφόρηση των αθλητών, η οποία, κατ επ κταση σ νεπάγεται την
ιοθ τηση κατάλληλο

τρόπο

απαιτήσεις το αθλήματος.

προπόνησης το ς ώστε να ανταπε ρχονται στις

