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Περίληψη

Σκοπός της εργασίας ήταν: α) να καταγραφεί
ποιες τεχνικές τζούντο (χεριών, γοφού, ποδιών,
αυτοθυσίας, εδάφους) προτιμούν να εφαρμό-
ζουν οι αθλητές/τριες, β) να αξιολογηθούν ο
αριθμός ρίψεων και η μέση αποτελεσματικότητα
των τεχνικών των αθλητών/τριών του τζούντο
και γ) να διερευνηθεί η επίδραση της εμπειρίας,
της συχνότητας προπόνησης και της τελικής
κατάταξης των αθλητών/τριών στον συνολικό
αριθμό ρίψεων από όλες τις τεχνικές καθώς
και τη συνολική μέση αποτελεσματικότητα
όλων των τεχνικών. Στην έρευνα συμμετείχαν
82 αθλητές/τριες του τζούντο (63 άνδρες και
19 γυναίκες), υψηλού επιπέδου, ηλικίας 17-35
χρόνων. Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησι-
μοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο για την αγω-
νιστική συμπεριφορά των αθλητών/τριών. Επι-
πλέον, έγινε αξιολόγηση τεχνικής και τακτικής
αθλητών/τριών μετά από βιντεοσκόπηση αγώ-
νων. Η ανάλυση διακύμανσης One-way Anova
έδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ
των τριών επιπέδων εμπειρίας, συχνότητας
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Abstract

The aim of this study was: a) to record which
judo techniques (hand, legs, hip, self-sacrifice,
floor) were preferred by judo athletes, b) to
assess the number of throws and the average ef -
fectiveness of athletes in judo techniques, and
c) to explore the effect of experience, training
frequency, final ranking of athletes on the total
number of throws and the overall average ef-
fectiveness of all techniques. Eighty-two (82)
high level judo athletes (63 men – 19 women),
aged 17-35, participated in the research, which
was conducted using a questionnaire about the
athletes’ competitive conduct. Furthermore,
following the video recording of games, an as-
sessment of the athletes’ technique and tactic
was conducted. One-way Anova showed statis-
tically significant differences in the three levels
of experience, frequency of training and final
ranking of athletes in averages of the total
number of throws and of the average effective-
ness of all techniques (p<.001). It was found
that hand and legs techniques as well as hip
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Εισαγωγή

Τ
ο τζούντο είναι ένα άθλημα το οποίο

απαιτεί υψηλό επίπεδο τεχνικής

κατάρτισης, φυσιολογικής και ψυ-

χολογικής προετοιμασίας. Το μέσο με το

οποίο φαίνεται το επίπεδο φυσιολογικής

και ψυχολογικής προετοιμασίας είναι η

εφαρμογή της τεχνικής στον αγώνα (Serra,

1997; Sterkowicz 1998; Yeganov, 1999).

Η καλλιέργεια της τεχνικής είναι μια δια-

δικασία η οποία ξεκινάει από την αρχή

της ενασχόλησης του αθλητή με το τζούντο,

δίνοντας έμφαση στη λεπτομέρεια και

δεν τελειώνει ποτέ (Pankov, 2002; Sertic,

Milanovic & Vuleta, 2002). Oι Lepianquais,

Cotinaud, Lacouture, Trilles και Mayeur

(1995) υποστήριξαν ότι οι ασκήσεις που

χρησιμοποιούνται στην προπόνηση για

τη βελτίωση της δύναμης, της μυϊκής αντο-

χής και της ταχύτητας, θα πρέπει να είναι

προσαρμοσμένες στις κινήσεις-τεχνικές

του τζούντο. Γι’ αυτό πρότειναν τη βιο-

μηχανική ανάλυση των τεχνικών αυτών

ώστε να βρεθούν οι κατάλληλες ασκήσεις

ενδυνάμωσης για την κάθε τεχνική και

την αποτελεσματικότερη απόδοση των

αθλητών. O Lippiello (1995) πρότεινε να

γίνεται στους τζουντόκες βιντεοανάλυση

αγώνων και προπόνησης ως μέσο παρα-

τήρησης και αξιολόγησης της τεχνικής

και τακτικής, με σκοπό τη βελτίωσή της,

τόσο σε ελίτ αθλητές όσο και σε αρχά -

ριους. Στη μελέτη των Wakayama, Okada,

Takeuchi, Nakajima, Tanaka, Moriwaki

και Lida (1999) έγινε καταγραφή των τε-

χνικών που προτιμούνται περισσότερο

από τους αθλητές του τζούντο, ανάλογα

με την κατηγορία κιλών που αγωνίζονται.

Στην έρευνα πήραν μέρος 452 τζουντόκες,

οι οποίοι επέλεξαν τρεις τεχνικές. Τα

αποτελέσματα έδειξαν ότι στις κατηγορίες

60 και 66 κιλών προτιμήθηκαν οι τεχνικές:

ippon-seoi-nage (81 άτομα), uchimata (33

άτομα), ouchi-gari (26 άτομα), kouchi-gari

(25 άτομα), osoto-gari (22 άτομα). Στις

κατηγορίες 73 και 81 κιλών προτιμήθηκαν

οι τεχνικές: uchimata (72 άτομα), ouchi-

gari (44 άτομα), harai-gosi (63 άτομα), os-

oto-gari (67 άτομα), ippon-seoi-nage (41

άτομα). Στις κατηγορίες 90, 100 και 100+

κιλών προτιμήθηκαν οι τεχνικές: osoto-

gari (97 άτομα), uchimata (72 άτομα),

harai-gosi (65 άτομα), ouchi-gari (54 άτομα).

Oι ερευνητές υποστήριξαν ότι σημαντικό

ρόλο στην επιλογή της τεχνικής (χεριών,

γοφού, ποδιών) που θα εφαρμόζουν πε-

ρισσότερο οι αθλητές παίζει το ύψος των

προπόνησης και της τελικής κατάταξης των

αθλητών/τριών στους μέσους όρους του συνο-

λικού αριθμού ρίψεων και της μέσης αποτελε-

σματικότητας από όλες τις τεχνικές (p<0.001).

Oι τεχνικές που προτιμούνταν περισσότερο

ήταν αυτές των χεριών και των ποδιών και

ακολουθούσαν του γοφού και της αυτοθυσίας.

O μεγαλύτερος αριθμός ρίψεων στους αγώνες

πραγματοποιήθηκε στις τεχνικές χεριών ενώ

μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα είχαν οι τε-

χνικές στο έδαφος.

Λέξεις-κλειδιά: Τζούντο, τεχνικές χεριών / πο-

διών / γοφού / αυτοθυσίας / εδάφους, αριθμός ρί-

ψεων, αποτελεσματικότητα.

and self-sacrifice techniques were mostly pre-
ferred. The hand judo techniques had the
biggest number of throws and the floor judo
techniques had the biggest effectiveness.

Key-words: Judo, hand / legs / hip / self-sacrifice /

floor techniques, number of throws, effectiveness.


