ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ
Αναπνεςζηικά αζκηζιόμεηπα
Θεσξεηηθή παξνπζίαζε γηα ηελ ηθαλόηεηα ησλ εηζπλεπζηηθώλ κπώλ θαη ηελ
ελδπλάκσζή ηνπο κε αλαπλεπζηηθά αζθεζηόκεηξα κε πξσηόθνιιν 30 αλαπλνώλ, 2
θνξέο ηελ εκέξα πνπ ζα βειηηώζεη ηελ απόδνζή ηνπο θαη ζα κεηώζεη ην ιαράληαζκα ζε
ιηγόηεξν από 1 κήλα.
Πξαθηηθή εθαξκνγή κε 3 άηνκα ζε άζθεζε 30 εηζπλνώλ κε αλαπλεπζηηθό
αζθεζηόκεηξν, κε δηαβαζκηζκέλε αληίζηαζε αλάινγε ηνπ επηπέδνπ θπζηθήο
θαηάζηαζεο.
Φοπηηά καπδιοζςσνόμεηπα –παλμογπάθοι
Θεσξεηηθή παξνπζίαζε γηα ηελ θαξδηαθή ζπρλόηεηα θαη θαξδηαθή κεηαβιεηόηεηα,
ηελ άκεζε ζπζρέηηζή ηνπο κε ηελ έληαζε ηεο άζθεζεο. Δπλαηόηεηα άζθεζεο κε
αζθάιεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα κε ρξήζε θαξδηνζπρλνκέηξνπ, θαη πώο αθόκα
κπνξεί λα καο βνεζήζεη ν παικνγξάθνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο, θαη κεηά από
απηήλ -ή θαη πξηλ.
Πξαθηηθή εθαξκνγή κε ηεζη ζε εξεκία, γηα εθηίκεζε θπζηθήο θαηάζηαζεο (fitness
test), θαη γηα απνθαηάζηαζε, κε άκεζα απνηειέζκαηα ζε 5’, βάζεη λνξκώλ.
ςζηήμαηα ομαδικήρ ηηλεμεηπικήρ παπακολούθηζηρ ηηρ ένηαζηρ κι επιβάπςνζηρ,
βάζει παλμών
Θεσξεηηθή παξνπζίαζε γηα ηελ ηαπηόρξνλε παξαθνινύζεζε ηεο έληαζεο -θαη ζε
επηζπκεηή δώλε- θαη πξνπνλεηηθήο επηβάξπλζεο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο πξνπόλεζεο (ή
θαη κεηά) κέζσ θαξδηαθήο ζπρλόηεηαο. Πσο κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη λα βνεζήζεη ζε
έλα νκαδηθό πξόγξακκα γπκλαζηεξίνπ ή ζηηο πξνπνλήζεηο κίαο νιόθιεξεο νκάδαο.
Πξαθηηθή εθαξκνγή ζε 4 άηνκα ζε θπθιηθή πξνπόλεζε κε αλαπξνζαξκνγή έληαζεο
αλάινγα κε ηα δεδνκέλα.
Πξαθηηθή εθαξκνγή ζε 4 άηνκα ζην ζηίβν ζε αεξόβην πξόγξακκα θαη αλαεξόβην σο
πξνο απνθαηάζηαζε
Φοπηηό επγομεηπικό ζύζηημα για αξιολόγηζη ηασςδύναμηρ
Θεσξεηηθή παξνπζίαζε γηα κεηξήζεηο εξγαζηεξηαθήο αθξίβεηαο κε θνξεηό ζύζηεκα,
ζε πξσηόθνιια θαη ηεζη γηα ηαρπδύλακε, εθξεθηηθόηεηα, επηηάρπλζε θαη ηαρύηεηα,
ηαρύηεηα αληίδξαζεο, επηδεμηόηεηα, αεξόβηα θαη αλαεξόβηα ηζρύ (πρ Ajax Shuttle test,
505 test, Illinois agility run test, Take off reaction time test, παιίλδξνκν, dropjumps ζε
πιαηθόξκα αικάησλ θ.α.)
Πξαθηηθή εθαξκνγή κε ηεζη ηαρύηεηαο κε θσηνθύηηαξα, κε ηειηθό θη ελδηάκεζν ρξόλν
ζε νξηζκέλε απόζηαζε

ύζηημα ανηαλλαγήρ αναπνεςζηικών αεπίων
Θεσξεηηθή παξνπζίαζε γηα ηε κέγηζηε πξόζιεςε νμπγόλνπ θαη ην αλαεξόβην θαηώθιη
κε έκθαζε ζην πνδόζθαηξν
Πξαθηηθή εθαξκνγή κε κέηξεζε ηεο κέγηζηεο πξόζιεςεο νμπγόλνπ θαη εθηίκεζε γηα
ην αλαεξόβην θαηώθιη, κέζσ πξσηνθόιινπ ηεζη ππνκέγηζηεο έληαζεο ζε
θπθινεξγόκεηξν, ιακβάλνληαο ηηκέο αλαπλεπζηηθώλ αεξίσλ θαη θαξδηαθήο ζπρλόηεηαο
Δθαπμογέρ Λογιζμικών ζηην Αθληηική Δπιζηήμη
Παξνπζίαζε ινγηζκηθώλ εθαξκνγώλ α) αμηνιόγεζε παξακέηξσλ θπζηηθήο θαηάζηαζεο
θαη πξόηαζε πξνπνλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζε γπκλαζηήξην ή ρώξνπο άζιεζεο, βάζεη
ειηθηαθήο θαηεγνξίαο, ή κε πην πξνπνλεηηθή πξνζέγγηζε θαη κε ζηνηρεία πεξηνδηζκνύ,
βάζεη αζιήκαηνο. β) πξόγξακκα γηα έιεγρν βάξνπο θαη ζύζηαζεο ζώκαηνο, κε
ιηπνκέηξεζε βάζεη 4 ή 7 ζεκείσλ ή άιισλ εμηζώζεσλ αλάινγα κε πιεζπζκηαθή
θαηεγνξία, ζσκαηόγξακκα 12 πεξηθεξεηώλ, θαη πξνθηι ζηξεο γ) πξόγξακκα
δηαηηνινγηθήο παξέκβαζεο-ππνζηήξημεο γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ρξήζηεο όπνπ ν
ρξήζηεο βαζηδόκελνο ζην ζύζηεκα ησλ ηζνδπλάκσλ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη
δηαηηνιόγην θαη λα θάλεη αλαιπηηθέο θαηαγξαθέο
Γιαγνωζηικά ζςζηήμαηα – αξιολόγηζη καπδιακού ζηπερ
Θεσξεηηθή παξνπζίαζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ θαξδηαθνύ ζηξεο θαη ηελ επίδξαζή
ηνπ ζε άζθεζε, θαη αλαπξνζαξκνγή ηεο έληαζεο ζηελ αεξόβηα άζθεζε κε επίπεδα
θαξδηαθήο ζπρλόηεηαο.
Πξαθηηθή εθαξκνγή κε δίιεπηε κέηξεζε δνθηκαδνκέλνπ κέζσ θνξεηνύ ζπζηήκαηνο,
απεηθόληζε ειεθηξν-θαξδηαθνύ πνξηξαίηνπ θαη πξνζδηνξηζκόο ηδαληθήο έληαζεο
άζθεζεο βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ
Βημαηομεηπηηέρ
Θεσξεηηθή παξνπζίαζε γηα ηνλ απαηηνύκελν εκεξήζην αξηζκό βεκάησλ θαη ην ζηόρν
ησλ 10ρηιηάδσλ βεκάησλ, θαη παξαθίλεζε γηα αύμεζε ηεο θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο
κέζσ βεκαηνκεηξεηή.
Πξαθηηθή εθαξκνγή κε ρξήζε βεκαηνκεηξεηή από 4 άηνκα ζε δηαθνξεηηθέο
πξνζδηνξηζκέλεο θαη απξνζδηόξηζηεο απνζηάζεηο.

