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Περίληψη

Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνήσει την
επίδραση της προπόνησης πετοσφαίρισης στην
αλτική ικανότητα κοριτσιών προεφηβικής ηλι-
κίας και στην αποτελεσματική χρήση της ελα-
στικής ενέργειας σε διάφορα είδη αλμάτων.
Το δείγμα αποτέλεσαν συνολικά τριάντα (30)
προέφηβα κορίτσια ηλικίας 9-11 ετών, εκ των
οποίων δεκαπέντε (15) ήταν αθλήτριες πετο-
σφαίρισης (ΠΕ) και δεκαπέντε (15) μη αθλού-
μενα κορίτσια (ΜΑ). Oι δοκιμαζόμενες εκτέ -
λεσαν από τρεις προσπάθειες στα άλματα από
ημικάθισμα (SJ), με προδιάταση (CMJ) και
μετά από πτώση (DJ) από 5-50cm ανά 5cm
και επιλέχθηκε από κάθε είδος άλματος η μέ-
γιστη τιμή. Oι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν
με τη χρήση του φορητού ηλεκτρονικού τάπητα
(Bosco Ergojump). Για τη στατιστική επεξερ-
γασία χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση διακύμανσης
με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις (ANOVA
repeated measurements) 2×12 και 2×10, με
διόρθωση Bonferroni. Σύμφωνα με τα αποτε-
λέσματα, οι αθλήτριες ΠΕ παρουσίασαν ση-
μαντικά υψηλότερες τιμές στο ύψος άλματος
και τον χρόνο πτήσης σε όλα τα είδη αλμάτων
(p<.05), χωρίς σημαντικές διαφορές στον
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Abstract

The aim of the study was to examine the effect
of volleyball training on jumping performance
in prepubescent girls and on the effective use
of elastic energy on different types of jumps.
The sample consisted of thirty (30) preadolescent
girls 9-11 years old, out of whom fifteen (15)
were volleyball athletes (VA) and fifteen (15)
were non-athletes (NA). Each participant exe-
cuted three squat jumps (SJ), countermovement
jumps (CMJ) and drop jumps (DJ) from a
height of 5-50cm every 5cm; the best value for
every type of jump was selected and recorded.
Measurements were carried out with the use
of the portable electronic platform (Bosco Er-
gojump). For statistical analysis, the ANOVA
method (repeated measures analysis of variance)
2×12 and 2×10 with Bonferroni correction was
applied. According to the results, VA presented
significantly higher values in jump height and
flying time in all jump types (p<.05), compared
to NA. No significant differences were found
between VA and NA with regard to ground
contact time and power output (p>.05). Also,
VA presented significantly hig her values of
jump height and flying time in CMJ compared
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Εισαγωγή

Τ
ο άθλημα της πετοσφαίρισης χαρα-

κτηρίζεται από μικρής διάρκειας

εκρηκτικές κινήσεις όπως επιθέσεις,

σερβίς, μπλοκ, πτώσεις, ενώ τα άλματα

που πραγματοποιούνται αφορούν κυρίως

στα κάθετα για την εκτέλεση της επίθεσης,

της πάσας, του σερβίς και του μπλοκ. Λαμ-

βάνοντας υπόψη τον κυρίαρχο ρόλο που

διαδραματίζουν τα κατακόρυφα άλματα

στο άθλημα, καθώς και τη συχνότητα με

την οποία εμφανίζονται σε έναν αγώνα

πετοσφαίρισης, διαφαίνεται πως αποτελούν

έναν από τους βασικούς παράγοντες που

επιδρούν στην απόδοση (Sheppard, Chap-

man, Gough, McGuigan & Newton, 2009).

Τα κατακόρυφα άλματα αποτελούν

μια σύνθετη πολυαρθρική κίνηση με ιδιαί-

τερες απαιτήσεις στο επίπεδο του μυϊκού

συντονισμού (Kraemer & Newton, 1994)

και είναι αναπόσπαστο κομμάτι στις αθλη-

τικές δραστηριότητες που εμπεριέχουν κι-

νήσεις εκρηκτικού χαρακτήρα (Villareal,

Gonzalez-Padillo & Izquierdo, 2008). Επι-

πλέον, αποτελούν μια σημαντική και εξει-

δικευμένη μορφή προπόνησης σε όλα τα

αθλήματα, στα οποία η ταχυδύναμη παίζει

σημαντικό ρόλο για την επίδοση των αθλη-

τών (Κομσής, 2003). Τα κατακόρυφα άλματα

μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες

που είναι: το άλμα βάθους ή άλμα από

πτώση (DJ), το άλμα από το ημικάθισμα

(SJ) και το άλμα με αντίθετη κίνηση ή

άλμα προδιάτασης (CMJ) (Bosco, 1995).

Αναλυτικά, στην πετοσφαίριση τα

κατακόρυφα άλματα πραγματοποιούνται

με μεγαλύτερη συχνότητα από τους μπλο-

κέρ, οι οποίοι καλούνται να αντιδράσουν

στον συντομότερο δυνατόν χρόνο απέναντι

στην επίθεση του αντιπάλου παίκτη, από

τη θέση συσπείρωσης πριν το κάθετο

άλμα (SJ). Το CMJ συναντάται κυρίως

κατά την εκτέλεση του καρφιού. O αθλητής

όταν επιτίθεται αφού εκτελέσει τη φορά,

στο τελευταίο πάτημα επιβαρύνει με έκ-

κεντρη σύσπαση τον τετρακέφαλο μυ και

τους μύες του γαστροκνημίου. Έπειτα,

κατά την κάμψη των αρθρώσεων του ισχί-

ου, των γονάτων και της ποδοκνημικής

χρόνο επαφής και την ισχύ (p>.05), σε σύγκριση

με τα ΜΑ κορίτσια. Ακόμη, οι αθλήτριες ΠΕ

εμφάνισαν σημαντικά μεγαλύτερες τιμές στο

ύψος άλματος και τον χρόνο πτήσης στο CMJ

σε σχέση με όλα τα είδη DJ (p<.05), εν αντι-

θέσει με τις ΜΑ (p>.05). Συνολικά τα κορίτσια

προεφηβικής ηλικίας δεν έδειξαν σημαντικές

διαφορές μεταξύ των αλμάτων DJ, ούτε στον

χρόνο επαφής ούτε και στην ισχύ (p>.05). Συ-

μπεραίνεται ότι η προπόνηση πετοσφαίρισης

βελτιώνει την απόδοση στο άλμα, όμως διαπι-

στώνεται ότι οι προέφηβες, αθλούμενες και

μη, αδυνατούν να αξιοποιήσουν σωστά τον

κύκλο διάτασης-βράχυνσης, ώστε να παρου-

σιάσουν καλύτερη απόδοση στο DJ σε σχέση

με το CMJ.

Λέξεις-κλειδιά: πετοσφαίριση, κορίτσια, προ-

εφηβεία, αλτική απόδοση, άλματα με πτώση.

to all DJ (p<.05), while the opposite applied
in NA (p>.05). In overall, preadolescent girls
did not show significant dif ferences between
different DJ heights, concerning contact time
or power output (p>.05). In conclusion, vol-
leyball training improves jumping performance
while all preadolescent girls, both athletes and
non-athletes, do not make the best use of the
stretch-shortening cycle (SSC), in order to pres-
ent a better performance in DJ compared to
CMJ.

Key-words: volleyball, prepubescent girls, jumping

performance, drop jumps.


