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Περίληψη

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η συγκριτική
ανάλυση της ριπτικής απόδοσης και της δύναμης
της παλάμης μεταξύ αθλητών και αθλητριών
πετοσφαίρισης παιδικής ηλικίας. Στη μελέτη
συμμετείχαν συνολικά 150 παιδιά ηλικίας 8-12
ετών (75 αθλητές και 75 αθλήτριες ΠΕ). Τα
παιδιά ταξινομήθηκαν σε πέντε (5) ομάδες των
30 παιδιών (15 αγόρια και 15 κορίτσια) ανά
ηλικία. Oι μετρήσεις που εφαρμόστηκαν αφο-
ρούσαν στην ταχύτητα απελευθέρωσης της μπά-
λας (ΤΑΜ) από όρθια (ΤΑΜO) και καθιστή
θέση (ΤΑΜΚ), καθώς και στη δύναμη της πα-
λάμης (ΔΠ). Τα όργανα μέτρησης που χρησι-
μοποιήθηκαν ήταν το Sports Radar Gun 3400
και το Handgrip Jamar Dynamometre για τις
μετρήσεις ΤΑΜ και της ΔΠ αντίστοιχα. Για την
ανίχνευση των διαφορών μεταξύ των δύο φύλων
και των πέντε ηλικιακών ομάδων (8-12 ετών),
χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση διακύμανσης 2΅5
(φύλο ΅ ηλικία) με διόρθωση Bonferroni. Oι
στατιστικά σημαντικές διαφορές ελέγχθηκαν
με το Pοst hoc Scheffe test. Από τα αποτελέσματα
διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση
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Abstract

The purpose of this study was to evaluate and
compare throwing performance and handgrip
strength between male and female volleyball
athletes during childhood. The overall sample
consisted of a total of 150 children (75 boys
and 75 girls), aged 8-12 years old. The subjects
were classified in five (5) age groups, each
group consisting of 30 children (15 boys and 15
girls). Measurements concerned throwing ball
velocity in the standing and sitting position, as
well as handgrip strength, with the use of the
Sports Radar Gun, 3400 and Handgrip Jamar
Dynamometre, respectively. Differences between
gender and age were identified in all five age
groups (8-12 years old) with the use of the 2΅5
Analysis of Variance (gender ΅ age) with Bon-
ferroni correction. Statistically significant dif-
ferences were traced with the Post hoc Scheffe
test. According to the results, there was statis-
tically significant effect of age on throwing ball
velocity in the standing position and sitting po-
sition, as well as on handgrip strength, thus
demonstrating age is a determining factor for
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Εισαγωγή

Σ
την πετοσφαίριση (ΠΕ) θεωρείται

απαραίτητη η βελτίωση της ριπτικής

ικανότητας, καθώς η κινηματική

αλυσίδα της ρίψης απαντάται στις ενέρ-

γειες του σερβίς και της επίθεσης (Powers,

1996) με μόνη διαφορά ότι καταλήγει σε

κρούση (Παναγιωτίδου, Παπαδοπούλου,

Μπάσσα, Ριτζαλέου, & Σκούφας, 2008).

Κατά τη ρίψη παρατηρείται μια ακο-

λουθία μελών του σώματος που ως σκοπό

έχει την αποτελεσματική μεταφορά κινη-

τικής ενέργειας (Atwater, 1979). Η διαδι-

κασία μεταφοράς είναι μια συνεχόμενη

διαδικασία διαδοχικής επιβράδυνσης-επι-

τάχυνσης των μελών που συμμετέχουν στην

κίνηση. Στόχος του ρίπτη είναι να πραγ-

ματοποιήσει την ακολουθία στις κινήσεις

των αρθρώσεων που συμμετέχουν, για να

επιφέρουν τη μεγαλύτερη ταχύτητα και

ακρίβεια στο όργανο ρίψης (Dietrich,

Smith, Kotajavari, & Kaufman, 2004; Πα-

ναγιωτίδου και συν., 2008). Η επίδοση στη

ρίψη εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τη

δύναμη που θα εφαρμόσει ο ρίπτης, αλλά

και από την ιδανική μεταφορά της κινητικής

ενέργειας από το ένα μέλος στο άλλο

(Muller, 1982).

Από μελέτη των Gorostiaga, Izquierdo,

Ituradle, Ruesta και Ibanez (1999) προέ-

κυψε βελτίωση της ταχύτητας απελευθέ-

ρωσης της μπάλας σε ενήλικες με τη χρήση

εξωτερικών αντιστάσεων. Άλλες έρευνες

έδειξαν ότι με την εφαρμογή κατάλληλα

σχεδιασμένων προγραμμάτων ενδυνάμω-

σης υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης της

δύναμης τόσο σε παιδιά όσο και σε έφηβους

(Faigenbaum, Loud, O’ Connell, Glover

& Westcott, 2001; Granacher, Goessele,

Rogo, Wischer, Fischer, Zuerny, Gollhofer

& Kriemler, 2011). Η βελτίωση της δύναμης

κατά την παιδική και εφηβική ηλικία έχει

ως αποτέλεσμα την αντίστοιχη βελτίωση

της ταχύτητας απελευθέρωσης της μπάλας

(Sailors & Berg, 1987; Behringer, Vom

Heede & Mester, 2011).

Η χρονολογική και βιολογική ηλικία

(Shouchen, Fleisig, Loftice, Kingsley &

της ηλικίας στην ΤΑΜO, ΤΑΜΚ και ΔΠ, γεγονός

που υποδεικνύει πως η ηλικία είναι παράγοντας

βελτίωσης της ριπτικής ικανότητας και της δύ-

ναμης παλάμης (p<.05). Επίσης, δεν παρατη-

ρήθηκε σημαντική διαφορά στην ΤΑΜO, ΤΑΜΚ

και ΔΠ μεταξύ αγοριών και κοριτσιών (p>.05).

Η ΤΑΜO εμφάνισε μεγαλύτερες τιμές από τις

αντίστοιχες της ΤΑΜΚ και στις δύο ομάδες

(p.<05). Συμπερασματικά, υπάρχει σταδιακή

βελτίωση της ΤΑΜO, ΤΑΜΚ και ΔΠ με την

πρόοδο της ηλικίας από 8-12 ετών και για τα

δύο φύλα. Η έλλειψη διαφορών φύλου στη ρι-

πτική απόδοση και τη δύναμη παλάμης, δείχνει

ενιαίες προσαρμογές της προπόνησης πετο-

σφαίρισης για τους αθλητές και τις αθλήτριες

ΠΕ αναπτυξιακών ηλικιών.

Λέξεις-κλειδιά: Πετοσφαίριση, ταχύτητα απε-

λευθέρωσης της μπάλας, δύναμη παλάμης, παι-

δική ηλικία.

both throwing performance and handgrip
strength (p<.05). In addition, no significant
difference was observed in throwing ball velocity
in the standing and sitting position and handgrip
strength between boys and girls (p>.05). Throw-
ing ball velocity values in the standing position
were higher than in the sitting position in both
genders (p<.05). The absence of gender dif-
ferences in throwing performance and handgrip
strength shows unified volleyball training adap-
tations in both groups of athletes during growth.

Key-words: Volleyball, throwing ball velocity,

handgrip strength, childhood.


