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ΣεΣε αυτήαυτή τηντην θεματικήθεματική ενότηταενότητα
οιοι φοιτητέςφοιτητές θαθα ενημερωθούνενημερωθούν γιαγια ::

Τις αντιστοιχίες των αγωνισμάτων στίβου
σε σχέση με το βιοενεργειακό πλάνο

Τα επίπεδα έντασης στις διάφορες
ενεργειακές ζώνες με βάση το
βιοενεργειακό Πλάνο

Παραδείγματα βελτίωσης της γαλακτικής
ικανότητας και γαλακτικής ισχύος για
αθλητές των 100 και 200μ

Παραδείγματα βελτίωσης της γαλακτικής
ικανότητας και γαλακτικής ισχύος για
αθλητές των 400 και 800μ

Παραδείγματα βελτίωσης της
γαλακτικής ικανότητας και
γαλακτικής ισχύος για αθλητές των
1500 και 5000μ

Παραδείγματα βελτίωσης της
γαλακτικής ικανότητας και
γαλακτικής ισχύος για αθλητές των
10000μ

Την ειδική αντοχή στην Κολύμβηση

Τις μεθόδους ανάπτυξης της
ειδικής αντοχής στην κολύμβηση

Παραδείγματα προπόνησης για την
ανάπτυξη της ειδικής αντοχής στην
κολύμβηση



ΗΗ ειδικήειδική αντοχήαντοχή στονστον
ΚλασικόΚλασικό ΑθλητισμόΑθλητισμό
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ΠαραδείγματαΠαραδείγματα βελτίωσηςβελτίωσης τηςτης γαλακτικήςγαλακτικής ικανότηταςικανότητας
καικαι γαλακτικήςγαλακτικής ισχύοςισχύος στοστο στίβοστίβο



ΠαραδείγματαΠαραδείγματα βελτίωσηςβελτίωσης τηςτης γαλακτικήςγαλακτικής ικανότηταςικανότητας

καικαι γαλακτικήςγαλακτικής ισχύοςισχύος γγιαια αθλητέςαθλητές τωντων 100 100 καικαι 200200μμ

Γαλακτική ικανότητα: Επιτυχγάνεται με επαναλήψεις των
3(4 x 100μ) από 85 έως 90% και Δ/ 4’ yκαι 8’. 

.
Γαλακτική ισχύς: Επιτυγχάνεται με επαναλήψεις των

6Χ150μ στο 100% με Δ/>15΄ και 3(6 x 60)  στο 100%  με
Δ/2΄-12΄



ΠαραδείγματαΠαραδείγματα βελτίωσηςβελτίωσης τηςτης γαλακτικήςγαλακτικής
ικανότηταςικανότητας καικαι γαλακτικήςγαλακτικής ισχύοςισχύος γγιαια αθλητέςαθλητές τωντων

4400 00 καικαι 880000μμ

* Γαλακτική ικανότητα: Επιτυχγάνεται με επαναλήψεις των
4(3 x 300) στο 80% Δ/ 3’-6’ ή 3(4 x 300)  ή

2(6 x 300) Δ/ 1’ Δσετ/4’. 

.Γαλακτική ισχύς: Επιτυγχάνεται με επαναλήψεις των
5 x 150  Δ/ 15’-20’ ή 3 x 350 Δ/20’ ή 3 x 300 στο 95-100%  
ή 3 x 400  Δ/ 30’ ‘η 3X500m 95 %( στα τελευταία 150μ στη
μέγιστη δυνατή ταχύτητα).



ΠαραδείγματαΠαραδείγματα βελτίωσηςβελτίωσης τηςτης γαλακτικήςγαλακτικής
ικανότηταςικανότητας καικαι γαλακτικήςγαλακτικής ισχύοςισχύος γγιαια αθλητέςαθλητές τωντων

151500 00 καικαι 50500000μμ

Γαλακτική ικανότητα: Επιτυχγάνεται με επαναλήψεις των
5 x 2000 Δ/ από 3’ έως 1’30
5Χ1000 Δ/ από 3’ έως 1’30

Γαλακτική ισχύς: Επιτυγχάνεται με επαναλήψεις των
6 x 400 τερματίζοντας τα τελευταία 150μ στη μέγιστη δυνατή
ταχύτητα Δ/5΄ ή 5 x 500 με τον ίδιο τρόπο Δ/5΄ή 1600-1200-

1000-800-600-400 rec. με Δ/ 2’ και 1’



ΠαραδείγματαΠαραδείγματα βελτίωσηςβελτίωσης τηςτης γαλακτικήςγαλακτικής
ικανότηταςικανότητας καικαι γαλακτικήςγαλακτικής ισχύοςισχύος γγιαια αθλητέςαθλητές τωντων

1001000000μμ

Γαλακτική ικανότητα: Επιτυχγάνεται με επαναλήψεις των
4 x 4000 Δ/1000μ με ρυθμό 10% κάτω από την ταχύητα του

Αν.Κ.
Γαλακτική ισχύς: Επιτυγχάνεται με επαναλήψεις των

4x6’ + 5x3’ + 6x2’ + 8x1’ Δ/  1’ ή
: 3000-2000-1500-1000-800-400 Δ/από 1’ έως 30



ΗΗ ειδικήειδική αντοχήαντοχή στηνστην
ΚολύμβησηΚολύμβηση
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ΒΙΟΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΛΑΝΟ
Δ.,Σούλας, 2007
ΒΙΟΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΛΑΝΟ
Δ.,Σούλας, 2007

> 90> 90’’1515”” έωςέως 9090””9090”” έωςέως 33’’33’’ έωςέως 99’’99’’ έωςέως 3030’’3030’’ έωςέως 9090’’



ΗΗ ειδικήειδική αντοχήαντοχή στηνστην ΚολύμβησηΚολύμβηση

» Η ειδική αντοχή στην κολύμβηση μπορεί να αναπτυχθεί με τη
χρήση της μεθόδου των αποστάσεων σε έντονη μορφή και με
εναλλασσόμενη ταχύτητα διάρκειας όχι μικρότερης των 20΄. Σε
παρόμοιες προσπάθειες η ανάληψη πραγματοποιείται κατά τη
διάρκεια των προσπαθειών μέτριας έντασης.

» Διαδρομές των 800μ έως 2000μ συνεχόμενης μορφής στις οποίες
παρεμβάλλονται ενδιάμεσες διαδρομές των 50μ έως 200μ με
έντονη προσπάθεια, βελτιώνουν την ειδική αντοχή. Το ποσοστό
των ενδιάμεσων διαδρομών δεν πρέπει να ξεπερνά το 25% της
συνολικής απόστασης. Π.χ. αν η απόσταση της συνεχόμενης
κολύμβησης είναι 1000μ τα διανυόμενα μέτρα με έντονη
προσπάθεια είναι 250μ. Δηλαδή, 50μ γρήγορα + 200μ χαλαρά. 



ΗΗ ειδικήειδική αντοχήαντοχή στηνστην ΚολύμβησηΚολύμβηση

» Στις αναπτυξιακές ηλικίες, οι εναλλαγές των έντονων και
μέτριων προσπαθειών θα εφαρμόζονται μέχρι 5 φορές με
συνολικό μήκος διαδρομής τα 2500μ (Χούμας και άλλοι 1996).

» Η επαναληπτική μέθοδος στην οποία εφαρμόζονται διαδρομές
των 50-75μ με πολύ υψηλή ταχύτητα είναι προπονητική μορφή
που συμβάλλει στη βελτίωση της ειδικής αντοχής στην
κολύμβηση.

» Διαλειμματικές προσπάθειες οι οποίες εκτελούνται με
προοδευτικά αυξανόμενη ένταση είναι προπονητικές επιλογές
που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ειδικής αντοχής. Π.χ. 75% 
της μέγιστης τρέχουσας ταχύτητας για να περάσουμε
προοδευτικά σε εντάσεις των 85% έως 95% μέχρι το 100%.Ο
αριθμός των επαναλήψεων είναι 2-3 ή και περισσότερες φορές
και το διάλειμμα μεταξύ των 60΄΄.



ΗΗ ανάπτυξηανάπτυξη τηςτης ειδικήςειδικής αντοχήςαντοχής στηνστην ΚολύμβησηΚολύμβηση μεμε
τηντην ΕντονηΕντονη ΔιαλειμματικήΔιαλειμματική ΜέθοδοΜέθοδο

» Με τη μέθοδο αυτή επιλέγονται αποστάσεις των 25μ έως 200μ οι
οποίες διανύονται με σταθερή ταχύτητα.

» Ο αριθμός των επαναλήψεων κυμαίνεται από 2 έως 4 
κατανεμημένες σε σετ.

» Η ένταση διάνυσης αυτών των διαδρομών κυμαίνεται από 85-
95% της τρέχουσας επίδοσης.

» Παρόμοια προπόνηση μπορεί να γίνει με διαδρομές διάρκειας
30΄΄ μα σταθερό ρυθμό. Ο αριθμός των επαναλήψεων κυμαίνεται
από 6-12 με ενεργητικό ή παθητικό διάλειμμα των 2΄ έως 4΄.

» Ακόμη διαδρομές διάρκειας των 45΄΄ έως 90΄΄με 2 έως 4 
επαναλήψεις και με διάλειμμα από 3΄ έως 8΄



ΗΗ ανάπτυξηανάπτυξη τηςτης ειδικήςειδικής αντοχήςαντοχής στηνστην ΚολύμβησηΚολύμβηση μεμε
τηντην ΕντονηΕντονη ΔιαλειμματικήΔιαλειμματική ΜέθοδοΜέθοδο

» Κατά τη διάρκεια διάνυσης των γρήγορων διαδρομών οι
καρδιακοί σφυγμοί φτάνουν και τους 190/1΄ ενώ κατά τη
διάρκεια των διαδρομών που διανύονται με μέτρια ένταση
αυτοί βρίσκονται περίπου στους 150/1΄ (Χούμας και άλλοι, 1996).

» Ο Kindermann (1978) υποστηρίζει ότι ο χρόνος αποκατάστασης
μετά από τέτοιου είδους προπονήσεις κυμαίνεται από 48-72 
ώρες.

» Με βάση τα πιο πάνω η εφαρμογή αντίστοιχων προπονήσεων
κατά τη διάρκεια του ΜIΚ είναι από 2-3 φορές την εβδομάδα
(Wilke & Madsen, 1988).



»Μέχρι την ηλικία των 13 χρόνων η ειδική αντοχή δεν
αποτελεί άμεσο στόχο.
»Από την ηλικία των 13-14 χρόνων για τα κορίτσια και 14-
15 χρόνια για τα αγόρια αρχίζει να κάνει την εμφάνισή της
η έντονη διαλειμματική προπόνηση (Χούμας και άλλοι, 1996).
»Στο σχεδιασμό ενός ετήσιου ΜΑΚ προκειμένου να
αναπτυχθεί η ειδική αντοχή των νεαρών κολυμβητών πρέπει
να χρησιμοποιούνται αποστάσεις προοδευτικά αυξανόμενες
αρχίζοντας από την πρώτη προπονητική περίοδο με την
απόσταση των 25μ , 50μ στη δεύτερη, 75μ στην τρίτη και
στην τέταρτη των 100μ (Χούμας και άλλοι, 1996).

ΗΗ αντοχήαντοχή στηνστην ταχύτηταταχύτητα στιςστις αναπτυξιακέςαναπτυξιακές ηλικίεςηλικίες



Παραδείγματα μεθόδων και ασκήσεων για την
ανάπτυξη της ειδικής αντοχής στην κολύμβηση



ΜέθοδοιΜέθοδοι ανάπτυξηςανάπτυξης τηςτης ειδικήςειδικής αντοχήςαντοχής στηνστην ΚολύμβησηΚολύμβηση μεμε τηντην έντονηέντονη διαλειμματικήδιαλειμματική
μέθοδομέθοδο καικαι μεμε εναλλασσόμενοεναλλασσόμενο ρυθμόρυθμό ((ΧούμαςΧούμας καικαι άλλοιάλλοι ,1996),1996)



ΕιδικήΕιδική προπόνησηπροπόνηση
γιαγια κολυμβητέςκολυμβητές ταχύτηταςταχύτητας ((ΑυλωνίτουΑυλωνίτου, 1991), 1991)

3(4Χ50μ)  50΄΄ κολύμπι –πόδια-χέρια-κολύμπι
2(4Χ50μ)  2΄00΄΄ 25μ αργά – 25μ γρήγορα

6Χ100μ 1΄40΄΄ πυραμίδα ανά 3, αργό – μέτριο -γρήγορο
2Χ200μΔ/2΄40΄΄

6Χ150μ 3΄20΄΄ πόδια (τελευταία 50μ γρήγορα)
16Χ50μ 50΄΄ επιλογή στυλ

3Χ100μ 1΄30΄΄ επιλογή στυλ
4Χ25μ 20΄΄ ελεύθερο χωρίς αναπνοή ή επιλογή Δ/35΄΄

ΣΥΝΟΛΟ: 4100μ



ΜέθοδοιΜέθοδοι ανάπτυξηςανάπτυξης τηςτης ειδικήςειδικής αντοχήςαντοχής στηνστην ΚολύμβησηΚολύμβηση μεμε τηντην έντονηέντονη
διαλειμματικήδιαλειμματική μέθοδομέθοδο καικαι μεμε σταθερόσταθερό ρυθμόρυθμό ((ΧούμαςΧούμας καικαι άλλοιάλλοι,1996),1996)



ΕιδικήΕιδική προπόνησηπροπόνηση
γιαγια κολυμβητέςκολυμβητές μεσαίωνμεσαίων αποστάσεωναποστάσεων ((ΑυλωνίτουΑυλωνίτου, 1991), 1991)

3(4Χ50μ) 50΄΄
6Χ100μ 1΄30΄΄ πυραμίδα ανά 3, (επιλογή στυλ)
3Χ200μ 2΄40΄΄ πυραμίδα, αργό-μέτριο-γρήγορο

6Χ150μ 3΄10΄΄ πόδια
10Χ50μ 50΄΄
400μ τεχνική

48Χ25μ: 12 στυλ – 12 επιλογή- 12 ελεύθερο-12 επιλογή

ΣΥΝΟΛΟ: 4800μ



ΜέθοδοιΜέθοδοι ανάπτυξηςανάπτυξης τηςτης ειδικήςειδικής αντοχήςαντοχής στηνστην ΚολύμβησηΚολύμβηση μεμε τηντην έντονηέντονη
διαλειμματικήδιαλειμματική μέθοδομέθοδο μεμε σταθερόσταθερό καικαι μεμε εναλλασσόμενοεναλλασσόμενο ρυθμόρυθμό

((ΧούμαςΧούμας καικαι άλλοιάλλοι, 1996), 1996)



ΕιδικήΕιδική προπόνησηπροπόνηση
γιαγια κολυμβητέςκολυμβητές μεγάλωνμεγάλων αποστάσεωναποστάσεων ((ΑυλωνίτουΑυλωνίτου, 1991), 1991)

12Χ50μ 45΄΄ (1 πεταλούδα -1 ελεύθερο)
4Χ200μ 4΄ (25μ πόδια -75μ κολύμπι)

3Χ1500μ 21΄ (1) 1000μ ελεύθερο +5Χ100 1΄20΄΄
(2) 1000μ ελεύθερο +10Χ50μ 35΄΄
(3) 1000μ ελεύθερο +20Χ25μ 25΄΄

400μ τεχνική
3(4Χ100μ) ελεύθερο με ποικίλη ανάπαυση κάθε 4ο

1ο 1΄20΄΄
2ο 1΄30΄΄
3ο 1΄50΄΄
4ο 2΄15΄΄

ΣΥΝΟΛΟ: 7500μ



Παράδειγμα εβδομαδιαίας προπόνησης του Ρώσου Ολυμπιονίκη Alexandre Popov
(από Rendimiento Deportivo Maximo των J. Hawley & L. Burke, 2000)

ΠΡΩΙ 
 

1600μ  χέρια –πόδια + 1200μ χέρια (150μ ελεύθερο 
+ 50μ ύπτιο) + 8Χ100μ ελεύθερο 7/7 (εισπνοή κάθε 
7 χεριές) σε 1:25 + 400μ ελεύθερο + 8Χ200μ 
πεταλούδα σε 55΄΄ (μέγιστη προσπάθεια)   

 
1η 

ΜΕΡΑ 
 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
 

600μ Ζ. + 3Χ8Χ100μ + 200μ πεταλούδα: 1ο 
ελεύθερο 90΄΄+2ο  χέρια  σε 1:25 +3ο πόδια σε 1:50 + 
9Χ100μ μικτή ατομική με 10΄΄  διάλειμμα 
ανάληψης+ 300μ αποθεραπεία 

ΠΡΩΙ 
 

1200μ ελεύθερο - μικτή ατομική + 800μ (150μ 
ελεύθερο – 50μ ύπτιο ) +600μ ελεύθερο - μικτή 
ατομική + 400μ (50μ ελεύθερο – 50μ ύπτιο ) + 200μ 
μικτή ατομική + 16Χ50μ σε 50΄΄ (3 ελεύθερο + 1 
πεταλούδα + 400μ + 3Χ24 πεταλούδα- ύπτιο – 
χέρια) μέχρι 600μ  

 
2η 

ΜΕΡΑ 
 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
 

1200μ 

 



Παράδειγμα εβδομαδιαίας προπόνησης του Ρώσου Ολυμπιονίκη Alexandre Popov
(από Rendimiento Deportivo Maximo των J. Hawley & L. Burke, 2000)

(συνέχεια) ΑΠΟΓΕΥΜΑ
 

1200μ  

ΠΡΩΙ 
 

800μ Ζ. + 8Χ400μ ελεύθερο + ύπτιο σε 6:00 + 
ελεύθερο + χέρια σε 5:30+ 800 πόδια πεταλούδας + 
18Χ50μ μικτή ατομική (25 ΜΑΧ + 25μ ) σε 55΄΄ + 
8Χ50μ πόδια ελεύθερου σε 55΄΄ 

 
3η ΜΕΡΑ 

 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ
 

600μ Ζ. + 2Χ3Χ200μ πόδια  ελεύθερου σε 3:30 + 
3Χ200μ  χέρια  ελεύθερου σε 2:30 +3Χ200μ μικτή 
ατομική σε 3:00 + 100μ   ενεργητική ανάληψη + 
8Χ50μ σε 45΄΄ (20μ πεταλούδα + 30 ελεύθερο + 400μ 
+ 4Χ25μ σε 2:00 + 500μ αποθεραπεία με χέρια και 
πόδια 

 



ΠΡΩΙ 
 

8Χ100μ ελεύθερο + ύπτιο σε 90΄΄ + 4Χ4Χ100μ πόδια 
ελεύθερου σε 1:45΄΄ + 100μ σε 2:00 + 1200μ πόδια 
μικτής ατομικής + 25μ ΜΑΧ  

 
4η 

ΜΕΡΑ 
 ΑΠΟΓΕΥΜΑ

 
- 

ΠΡΩΙ 
 

1200μ ελεύθερο - μικτή ατομική + 3Χ4Χ100μ πόδια 
ελεύθερου σε 1:50΄΄ + 4Χ100μ χέρια ελεύθερου σε 
1:20΄΄ + 400μ  ελεύθερο + ύπτιο ( 150μ +50μ) σε 
5:30+ 300μ ύπτιο + 3Χ15μ ΜΑΧ ύπτιο μέχρι 200μ + 
10Χ100μ ελεύθερο + ύπτιο + 5Χ100μ ελεύθερο σε 
90΄΄ + 50μ πεταλούδα + 150μ αποθεραπεία  

ΑΠΟΓΕΥΜΑ
 

100μ ελεύθερο + ύπτιο + 2000μ από τα 100μ έως τα 
400μ σε 90΄΄ 5/5 (εισπνοή κάθε 5 χεριές) ελεύθερο + 
ύπτιο + από τα 400μ έως τα 100μ  χέρια ελεύθερου 
σε 1:20 + 20Χ50μ πόδια ελεύθερου σε 55΄΄ + 20Χ50μ  
χέρια ελεύθερου σε 60΄΄ + 400μ μικτή ατομική σε 
50΄΄ + 6Χ200μ μικτή ατομική σε 3:20 + 4Χ25μ 
ελεύθερο ΜΑΧ + 300μ αποθεραπεία 

 
5η 

ΜΕΡΑ 
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ΠΡΩΙ 
 

1500μ χέρια (100μ ελεύθερο + 50μ ύπτιο) + 10Χ50μ σε 
60΄΄ με πόδια + 5Χ300μ σε 4:15΄΄:  1ο –3ο –5ο 150μ 
ελεύθερο+50μ πεταλούδα+ 100μ χέρια ελεύθερου + 2ο – 
4ο 300μ ύπτιο + 10Χ25μ ΜΑΧ σε 55΄΄ πετάλούδα + ύπτιο 
50μ + 3Χ(300μ χέρια ελεύθερου σε 4:00 /2:00 μικτή 
ατομική σε 3:00) 5Χ25 ΜΑΧ σε : 1:45 μέχρι τα 100μ 
πεταλούδα, ύπτιο, ελεύθερο + 7Χ100μ πόδια ελεύθερου 
σε 1:50  

 
6η 

ΜΕΡΑ 
 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
 

3Χ(200 ελεύθερο + ύπτιο+ 200μ μικτή ατομική, 
3Χ15 ΜΑΧ ) + 2Χ(4Χ100μ ελεύθερο + 100μ ύπτιο 
σε 2:00, 4Χ15μ χέρια)  + 5Χ200μ ελεύθερο σε 2:45 + 
2Χ4Χ50μ πεταλούδα σε 2:00 μέχρι 100μ  και τα 
υπόλοιπα 100μ  ελεύθερο + ύπτιο + χέρια + 6Χ25μ 
ελεύθερο  σε 90΄΄ + 400μ αποθεραπεία.  

7η 
ΜΕΡΑ 
 

 Ρεπό 
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ΘέματαΘέματα πουπου σχετίζονταισχετίζονται μεμε εφαρμογέςεφαρμογές
στηνστην αθλητικήαθλητική πρακτικήπρακτική

Ο προπονητικός στόχος είναι η βελτίωση της αναερόβιας
γαλακτικής ισχύος του αθλητή σας .
Δώστε ένα παράδειγμα δόμησης μιας Π.Μ.   για αθλητή του
στίβου των 400μ και ένα παράδειγμα δόμησης μιας Π.Μ. για
κολυμβητή 200μ ελεύθερου. 
Σε κάθε μία από τις δύο περιπτώσεις να αναφέρονται τα
στοιχεία επιβάρυνσης και να δικαιολογείτε την όποια επιλογή
σας.



ΘέματαΘέματα προςπρος συζήτησησυζήτηση
Ποιες είναι οι ζώνες του βιοενεργειακού πλάνου στην οποία
αναπτύσσεται η ειδική αντοχή ενός δρομέα 800μ και σε ποια η
αντίστοιχη ζώνη μιας κολυμβήτριας 800μ;

Ποια είναι η ζώνη του βιοενεργειακού πλάνου στην οποία
αναπτύσσεται η ειδική αντοχή ενός δρομέα 400μ και σε ποια η
αντίστοιχη ζώνη σε ένα κολυμβητή 400μ;

Ποια είναι η ζώνη του βιοενεργειακού πλάνου στην οποία
αναπτύσσεται η ειδική αντοχή ενός δρομέα 100μ και σε ποια η
αντίστοιχη ζώνη σε ένα κολυμβητή 100μ ελεύθερου;



ΕπίλογοςΕπίλογος
Οι διαφοροποιήσεις, οι οποίες συμβαίνουν μεταξύ των διαφόρων αγωνιστικών αποστάσεων
μεταξύ των δρομικών αγωνισμάτων του κλασικού αθλητισμού και αυτών της κολύμβησης
έχει να κάνει με τους διαφορετικούς χρόνους διάρκειας των προσπαθειών. 

Για παράδειγμα η απόσταση των 200μ ελεύθερο στην κολύμβηση που καλύπτεται περίπου
στο 1΄50΄΄ αντιστοιχεί με την απόσταση των 800μ στο στίβο που καλύπτεται περίπου στον
ίδιο χρόνο. 

Το ίδιο συμβαίνει με τα 100μ στην κολύμβηση (50΄΄)  όπου η αντίστοιχη απόσταση στο
στίβο από πλευράς ενεργειακής συμμετοχής είναι τα 400μ. 

Ο δρόμος των 5000μ στο στίβο αντιστοιχεί ενεργειακά με την απόσταση των 1500μ στην
κολύμβηση.

Τα 50μ ελεύθερο αντιστοιχούν με τα 200μ στο στίβο.

Τα 3000μ με φυσικά εμπόδια στο στίβο αντιστοιχούν από πλευράς χρονικής διάρκειας άρα
και ενεργειακού κόστους με τα 800μ στην κολύμβηση

Η γνώση της ενεργειακής συμπεριφοράς των πιο πάνω αγωνισμάτων αποτελεί ένα
σημαντικό οδηγό σε ότι αφορά τον εντοπισμό της ενεργειακής ζώνης η οποία
δραστηριοποιείται κατά περίπτωση. 

Αυτό δίνει τη δυνατότητα στην επιλογή των ανάλογων προπονητικών μεθόδων και κατ’
επέκταση στην επιλογή των στοιχείων επιβάρυνσης σε ότι αφορά κυρίως την ένταση και τη
διάρκεια της επιβάρυνσης για τη βελτίωση της ειδικής αντοχής. Μιας αντοχής η οποία
εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης αγωνιστικής απόστασης.
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