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Περίληψη

Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν να διερευνήσει
τη σχέση του χρόνου αντίδρασης στην εκκί-
νηση και της επίδοσης αθλητριών δρόμων τα-
χύτητας που συμμετείχαν στα παγκόσμια
πρωταθλήματα κλειστού στίβου. Καταγράφη-
καν τα αγωνιστικά δεδομένα των αθλητριών
που συμμετείχαν στους τελικούς των 60m
(n=42), 200m (n=35) και 60m με εμπόδια
(n=53) στις διοργανώσεις από το 1997 έως το
2008. Αξιολογήθηκαν οι χρόνοι αντίδρασης
και οι επιδόσεις των αθλητριών με βάση τα
επίσημα δημοσιευμένα αποτελέσματα της Πα-
γκόσμιας Oμοσπονδίας Κλασικού Αθλητισμού
(IAAF) μόνο στις αθλήτριες που πήραν εκκί-
νηση και τερμάτισαν στα αγωνίσματά τους. Η
ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης (Linear
regression) εφαρμόστηκε για να αξιολογήσει
τη δυνατότητα πρόβλεψης της τελικής επίδο-
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Abstract

The aim of this study was to assess the relation-
ship between the reaction time at the sprint
start and the performance in sprinters who par-
ticipated at the world indoor athletics cham -
pionships. The evaluated competitions data
originated from female athletes who took part
in the final events of 60m (n=42), 200m (n=35)
and 60m hurdles (n=53) in the championships
from 1997 to 2008. The evaluation of both re-
action times and sprinters’ performance were
based on the official published reports of the
International Association of Athletics Federa-
tions (IAAF) and referred only to the athletes
who started and finished in their events. Τhe
Linear regression analysis was applied in order
to predict the athletes’ performance in the
three (3) sprint events from the reaction time
at the sprint start. From the evaluated events
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Εισαγωγή

Η
ταχύτητα στον αθλητισμό είναι η

ικανότητα μέσω γνωστικών διαδι-

κασιών και της λειτουργικότητας

του νευρομυϊκού συστήματος να επιτυγ-

χάνονται μέγιστες ταχύτητες αντίδρασης

και κίνησης μέσα στο πλαίσιο δεδομένων

συνθηκών (Matveyev, 1981). Σε πολλά

αθλήματα η ταχύτητα αντίδρασης είναι

ένας σημαντικός προπονητικός στόχος,

ενώ είναι άμεσα συνδεδεμένη και με την

ικανότητα πρόβλεψης έτσι ώστε ο χρόνος

αντίδρασης, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά

του κάθε αθλήματος, να βελτιώνει τις κι-

νητικές αντιδράσεις του αθλητή για την

επίτευξη του μέγιστου δυνατού αγωνιστικού

αποτελέσματος (Dintiman, Ward & Tellez,

1997). Στις αθλοπαιδιές οι αντιδράσεις

διάκρισης υπερτερούν και συμπληρώνονται

από αντιδράσεις επιλογής και από αντι-

δράσεις σε κινούμενα αντικείμενα στις

οποίες ο χρόνος αντίδρασης κυμαίνεται

από 0.25s έως 1s (Kornexls, 1970).

Στον κλασικό αθλητισμό οι παράγο-

ντες που επηρεάζουν την τελική επίδοση

σε έναν δρόμο ταχύτητας είναι: ο χρόνος

αντίδρασης στην εκκίνηση, η μέγιστη επι-

τάχυνση, η ικανότητα διατήρησης της με-

γαλύτερης δυνατής μέγιστης ταχύτητας

και τέλος, η ικανότητα διατήρησης της μέ-

γιστης ταχύτητας κατά τα τελευταία μέτρα

της κούρσας (Ozolin, 1988). Στους δρόμους

ταχύτητας του κλασικού αθλητισμού ο χρό-

νος αντίδρασης ορίζεται ως το χρονικό

διάστημα (ms) ανάμεσα στο ακουστικό

ερέθισμα (πυροβολισμός αφέ τη) και στην

πρώτη κινητική αντίδραση (πίεση των πελ-

μάτων στα μπλοκ του βατήρα) του αθλητή.

Από τους πρώτους οι Steinbach και Tholl,

το 1969, απέδειξαν μια υπεροχή των προ-

πονημένων αθλητών έναντι των απροπό-

νητων, με μια σταθερότητα στους χρόνους

αντίδρασης να παρατηρείται κυρίως σε

σπρίντερ υψηλού επιπέδου. Παράλληλα,

η ταχύτητα αντίδρασης βρέθηκε ότι επη-

ρεάζεται αρνητικά από την κόπωση του

Κ.Ν.Σ., αλλά με την αποκατάσταση του

αθλητή μπορεί πολύ γρήγορα να επανέλθει

στα αρχικά της υψηλά επίπεδα, κυρίως σε

αθλητές και αθλήτριες υψηλού επιπέδου

σης στα τρία (3) αγωνίσματα ταχύτητας από

τον χρόνο αντίδρασης των αθλητριών στην εκ-

κίνηση. Από τα αγωνίσματα που αξιολογήθη-

καν μόνο στα 60m με εμπόδια (r=0.50, p<0.001)

καταγράφηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση

μεταξύ του χρόνου αντίδρασης και της επίδο-

σης. Στο συγκεκριμένο αγώνισμα ταχύτητας η

ανάλυση παλινδρόμησης έδειξε ότι η τιμή του

R2 ήταν 0.25 [F(1.51)=17.525, p<0.001], ερμη-

νεύοντας ότι σε ποσοστό 25% η επίδοση στα

60m με εμπόδια μπορεί να προβλεφτεί από τον

χρόνο αντίδρασης της αθλήτριας στην εκκί-

νηση. Συμπερασματικά, ο χρόνος αντίδρασης

επιβεβαιώνεται ότι έχει σημαντική συμβολή

στην τελική επίδοση των αθλητριών υψηλού

επιπέδου στα 60m με εμπόδια.

Λέξεις-κλειδιά: εκκίνηση, χρόνος αντίδρασης,

ταχύτητα κίνησης.

only the correlation between the reaction time
and the performance in 60m hurdles was
recorded as statistically significant (r=0.50,
p<0.001). In the above event the regression’s
multiple R was 0.25, statistically different from
zero [F(1.51)=17.25, p<0.001], predicting the
25% of the female’s performance in 60m hur-
dles from the reaction time at the sprint start.
Conclusively, it is confirmed that the reaction
time has an important contribution to the top-
level female athlete’s overall performance in in-
door 60m hurdles.

Key-words: sprint start, reaction time, sprint

motion.


