Διαδικασίες Εργομετρικής Αξιολόγησης
Στο έντυπο αυτό παρατίθεται συνοπτική περιγραφή των διαδικασιών που υποβάλλονται οι
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το φύλο, την ηλικία, το επίπεδο φυσικής κατάστασης και το άθλημα ενδιαφέροντος.

SE-DIADIKASIES-AXIOLOGISIS-EL_Rev.4

2 | 10

1. Ανθρωπομετρία
Η ανθρωπομετρία περιλαμβάνει τη μέτρηση α) γραμμικών χαρακτηριστικών (ανάστημα,
καθιστό ανάστημα, μήκος κάτω άκρων, άνοιγμα χεριών, μήκος πέλματος, μήκος παλάμης,
άνοιγμα παλάμης, ακρωμιακό ύψος, δακτυλικό ύψος, μήκος άνω άκρων) β) περιμέτρων
(λαιμού, στήθους, μέσης, κοιλιακής χώρας, λεκάνης βραχίονα σε χάλαση και σύσπαση,
πήχη, καρπού, μηρού και γαστροκνημίου) και γ) σωματικών διαστάσεων (πλάτος
βραχιόνιου διακονδυλικού, πλάτος μηριαίου διακονδυλικού, μήκος κνήμης, πλάτος
παλάμης, διακρωμιακή διάμετρος. Επιπλέον, προσδιορίζεται ο σωματότυπος και η
σωματική σύσταση του αθλητή. Ο δοκιμαζόμενος κατά τη διάρκεια των μετρήσεων
απαιτείται να είναι ντυμένος με ελάχιστη περιβολή.

1.1 Αξιολόγηση Σύστασης Σώματος
Ο προσδιορισμός της σύστασης σώματος, δηλαδή το ποσοστό σωματικού λίπους, της
άλιπης και μυϊκής μάζας, των επιπέδων ενυδάτωσης και ο δείκτης μάζας σώματος,
πραγματοποιείται συνδυαστικά με τη χρήση ειδικής ζυγαριάς και τη μέθοδο των
δερματοπτυχών.
1.1.1 Λιπομέτρηση
Η λιπομέτρηση είναι η διαδικασία μέτρησης του ποσοστού σωματικού βάρους, σωματικών
υγρών, λίπους, άλιπης και μυϊκής μάζας. Πραγματοποιείται με τη μέθοδο της
βιοηλεκτρικής εμπέδησης.
1.1.2 Δερματοπτυχές
Οι δερματοπτυχές μετριούνται με τη χρήση δερματοπτυχόμετρου και με τον δοκιμαζόμενο
να βρίσκεται με ελάχιστη περιβολή. Τα ανατομικά σημεία των δερματοπτυχών που
λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία της μέτρησης είναι ο δικέφαλος, ο τρικέφαλος, η
υποπλατιαία, η υπερλαγόνια, η κοιλιακή, η μασχαλιαία, ο θώρακας, η μηριαία, η
μασχαλιαία και ο γαστροκνήμιος.
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2. Έλεγχος Αναπνευστικής Λειτουργίας (Σπιρομέτρηση)
Η σπιρομέτρηση είναι μια φυσιολογική δοκιμασία που μετρά τις δυναμικές χωρητικότητες
και τη ροή του αναπνεόμενου αέρα. Αποτελεί ανεκτίμητη διαγνωστική εξέταση της
γενικής αναπνευστικής λειτουργίας, πολύ σημαντική μέτρηση για την απόδοση σε όλα τα
αθλήματα και κύριο διαγνωστικό μέσο για κάποια αναπνευστική δυσλειτουργία (π.χ.
άσθμα, αθλητική αναπνευστική υπεραντιδραστικότητα). Για αξιόπιστα αποτελέσματα
χρειάζεται ο δοκιμαζόμενος να απέχει από οποιαδήποτε προπόνηση για 16 ώρες,
καθώς και ιδανική συνεργασία με τον εξεταστή κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών. Οι
δοκιμασίες γίνονται σε ηρεμία, με σωστή στάση σώματος σε καθιστή θέση. Ο
δοκιμαζόμενος κρατάει το ροόμετρο και εκτελεί τη διαδικασία των μετρήσεων με τις
κατάλληλες οδηγίες του εξεταστή. Απαιτούνται τουλάχιστον τρεις, έγκυρες προσπάθειες.
Η διαδικασία της σπιρομέτρησης έχει συνολική διάρκεια 15-30 λεπτά, περιλαμβάνοντας
την επεξήγηση, προετοιμασία και τη μέτρηση. Δε χρειάζεται κάποιος ειδικός εξοπλισμός
από το δοκιμαζόμενο. Δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την υγεία κατά τη διάρκεια της
μέτρησης.

2.1 Δυναμική Ζωτική Χωρητικότητα (Forced Vital Capacity; FVC)
Ο δοκιμαζόμενος μετά από ήρεμες αναπνοές παίρνει απότομα μια μέγιστη εισπνοή και εν
συνεχεία εκπνέει βίαια και όσο το δυνατόν πιο γρήγορα για τουλάχιστον 6 δευτερόλεπτα
με ακόλουθη δεύτερη μέγιστη εισπνοή. Μετράτε η βίαιη ζωτική χωρητικότητα, δηλαδή, ο
εκπνεόμενος όγκος αέρα κατά τη διάρκεια της δυναμικής εκπνευστικής προσπάθειας μετά
από μια μέγιστη εισπνοή (FVC), η μέγιστη εκπνευστική ροή στο πρώτο δευτερόλεπτο
(FVΕ1), ο λόγος Tiffenau-FVΕ1/FVC (δείκτης απόφραξης αεραγωγών) και η μέγιστη
εκπνευστική ροή PEF (L/sec).

2.2 Βραδεία Ζωτική Χωρητικότητα (Slow Vital Capacity; SVC)
Ο δοκιμαζόμενος μετά από 4 φυσιολογικές αναπνοές παίρνει απότομα μια μέγιστη εισπνοή
και εν συνεχεία εκπνέει αργά και προοδευτικά.. Μετράτε ο εκπνεόμενος όγκος αέρα κατά
τη διάρκεια μας αργής εκπνευστικής προσπάθειας (SVC) μετά από μια μέγιστη εισπνοή, ο
εκπνεόμενος υπολειπόμενος όγκος (ERV) και η εισπνευστική χωρητικότητα (IC)

2.3 Μέγιστος Εθελούσιος Πνευμονικός Αερισμός (Maximal Voluntary Ventilation;
MVV)
Μια παρατεταμένη μέγιστη βουλητική προσπάθεια βαθιάς και γρήγορης αναπνοής για 12
δευτερόλεπτα. Προσδιορίζεται ο όγκος αέρα που μετακινείται με μέγιστη βουλητική
προσπάθεια για ένα λεπτό (MVV)
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3. Αξιολόγηση Αερόβιας Ικανότητας
Η αξιολόγηση της αερόβιας ικανότητας πραγματοποιείται μέσω μέτρησης της μέγιστης
πρόσληψης οξυγόνου κατά τη διάρκεια άσκησης προοδευτικά αυξανόμενης έντασης μέχρι
εθελούσιας εξάντλησης Η μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου μετριέται απευθείας
χρησιμοποιώντας το σύστημα ανάλυσης ανταλλαγής των αναπνευστικών αερίων. Η
μέτρηση αυτή απαιτεί από τον δοκιμαζόμενο να πραγματοποιεί άσκηση προοδευτικά
αυξανόμενης έντασης μέχρι το σημείο εξάντλησης. Για τη μέτρηση των αναπνευστικών
παραμέτρων εφαρμόζεται στον δοκιμαζόμενο ειδική μάσκα η οποία συνδέεται με ένα
κατάλληλο μηχάνημα. Η καρδιακή συχνότητα προσδιορίζεται μέσω τηλεμετρίας
προσαρμόζοντας μια ειδική ζώνη γύρω από τον θώρακά του δοκιμαζόμενου. Το εργόμετρο
ρυθμίζεται με βάση το άθλημα ειδίκευσης του δοκιμαζόμενου.

3.1 Κυκλοεργόμετρο (Velotron και Watt Bike)
Ο δοκιμαζόμενος πραγματοποιεί άσκηση προοδευτικά αυξανόμενης έντασης μέχρι
εθελούσιας εξάντλησης. Η αρχική επιβάρυνση είναι ήπια και αυξάνεται προοδευτικά κάθε
λεπτό με βάση την ικανότητα του δοκιμαζόμενου.

3.2 Δαπεδοεργόμετρο
Ο δοκιμαζόμενος πραγματοποιεί άσκηση προοδευτικά αυξανόμενης έντασης μέχρι
εθελούσιας εξάντλησης. Η αρχική επιβάρυνση είναι ήπια και αυξάνεται προοδευτικά κάθε
δύο λεπτά με βάση την ικανότητα του δοκιμαζόμενου.

3.3 Κωπηλατοεργόμετρο
Ο δοκιμαζόμενος πραγματοποιεί άσκηση είτε μέγιστης έντασης διάρκειας 4 λεπτών είτε
προοδευτικά αυξανόμενης έντασης διαλειμματικού τύπου μέχρι εθελούσιας εξάντλησης
αποτελούμενη από 7 Χ 4 λεπτά με ενδιάμεσο διάλειμμα ενός λεπτού μεταξύ των
προσπαθειών. Η αρχική επιβάρυνση και ο ρυθμός αύξησης της σε κάθε 4-λεπτο θα οριστεί
με βάση την καλύτερη επίδοση του δοκιμαζόμενου στα 2.000 m.

3.4 Εργόμετρο Κάνοε
Ο δοκιμαζόμενος πραγματοποιεί άσκηση μέγιστης έντασης διάρκειας 4 λεπτών.

3.5 Εργόμετρο Καγιάκ
Ο δοκιμαζόμενος πραγματοποιεί άσκηση μέγιστης έντασης διάρκειας 2 και 4 λεπτών.
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4. Προσδιορισμός Προπονητικών Ζωνών
Ο προσδιορισμός των προπονητικών ζωνών πραγματοποιείται με δύο τρόπους: α) κατά τη
διάρκεια άσκησης προοδευτικά αυξανόμενης έντασης μέχρι σημείου εξάντλησης. Σε
αυτήν την περίπτωση οι προπονητικές ζώνες προκύπτουν από την καρδιακή συχνότητα
κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας προοδευτικά αυξανόμενης έντασης έως εξάντληση
σύμφωνα με το Αυστραλέζικο Ινστιτούτο Αθλητισμού (Australian Institute of Sports). β)
κατά τη διάρκεια άσκησης προοδευτικά αυξανόμενης έντασης διαλειμματικού χαρακτήρα
αποτελούμενη από 5-7 Χ 4 λεπτά. Το ενδιάμεσο διάλειμμα ορίζεται στο 1 λεπτό. Σε αυτήν
την δοκιμασία πραγματοποιείται αιμοληψία από το δάχτυλο (μια σταγόνα αίμα) σε κάθε
στάδιο της άσκησης για την μέτρηση της συγκέντρωσης γαλακτικού στο αίμα. Ο
προσδιορισμός των προπονητικών ζωνών πραγματοποιείται σε εργόμετρο με βάση το
άθλημα ειδίκευσης του/της αθλητή/τριας (κυκλοεργόμετρο, δαπεδοεργόμετρο,
κωπηλατοεργόμετρο, ειδικό εργόμετρο κανόε και καγιάκ).

5. Αξιολόγηση Αναερόβιας Ικανότητας
Η αξιολόγηση της αναερόβιας ικανότητας και ισχύος περιλαμβάνει άσκηση υπερμέγιστης
έντασης μικρής διάρκειας ή έως εξάντλησης. Η αξιολόγηση αυτή πραγματοποιείται σε
εργόμετρο με βάση το άθλημα ειδίκευσης του/της αθλητή/τριας (κυκλοεργόμετρο,
δαπεδοεργόμετρο, κωπηλατοεργόμετρο, ειδικό εργόμετρο κανόε και καγιάκ).

5.1 Κυκλοεργόμετρο (Wingate Test)
Η αξιολόγηση αυτή πραγματοποιείται σε ειδικό κυκλοεργόμετρο όπου αξιολογείται η
αναερόβια ισχύς, η αναερόβια ικανότητα και ο δείκτης αναερόβιας κόπωσης. Ο
δοκιμαζόμενος πραγματοποιεί άσκηση υπερμέγιστης έντασης διάρκειας από 10 έως 30
δευτερόλεπτα ανάλογα με το αγωνιστικό του επίπεδο. Η επιβάρυνση ορίζεται ως το 7.5%
του σωματικού βάρους του δοκιμαζόμενου.

5.2 Δαπεδοεργόμετρο (Wingate Test)
Η αξιολόγηση αυτή πραγματοποιείται σε ειδικό δαπεδοεργόμετρο όπου αξιολογείται η
μέγιστη ταχύτητα και η αναερόβια ισχύς. Ο δοκιμαζόμενος πραγματοποιεί τρέξιμο
μέγιστης έντασης προσπαθώντας να αναπτύξει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ταχύτητα και
να τη διατηρήσει για 10-30 δευτερόλεπτα.

5.3 Κωπηλατοεργόμετρο
Η αξιολόγηση αυτή πραγματοποιείται στο κωπηλατοεργόμετρο όπου αξιολογείται η
αναερόβια ισχύς. Ο δοκιμαζόμενος πραγματοποιεί άσκηση υπερμέγιστης έντασης
διάρκειας 30 δευτερολέπτων. Η αντίσταση ρυθμίζεται με βάση το σωματικό βάρος και το
προπονητικό επίπεδο του δοκιμαζόμενου.
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5.4 Εργόμετρο Κανόε
Η αξιολόγηση αυτή πραγματοποιείται στο ειδικό εργόμετρο για το Κανόε όπου
αξιολογείται η αναερόβια ισχύς. Ο δοκιμαζόμενος πραγματοποιεί άσκηση υπερμέγιστης
έντασης διάρκειας 30 δευτερολέπτων. Η αντίσταση ρυθμίζεται με βάση το σωματικό
βάρος και το προπονητικό επίπεδο του δοκιμαζόμενου.

5.5 Εργόμετρο Καγιάκ
Η αξιολόγηση αυτή πραγματοποιείται στο ειδικό εργόμετρο για το Κανόε όπου
αξιολογείται η αναερόβια ισχύς. Ο δοκιμαζόμενος πραγματοποιεί άσκηση υπερμέγιστης
έντασης διάρκειας 2 λεπτών και 30 δευτερολέπτων. Η αντίσταση ρυθμίζεται με βάση το
σωματικό βάρος και το προπονητικό επίπεδο του δοκιμαζόμενου.

6. Αξιολόγηση Εκρηκτικότητας Κάτω Άκρων
Για την αξιολόγηση της παραγόμενης δύναμης και εκρηκτικότητας των κάτω άκρων
πραγματοποιείται μια σειρά από αλτικές δοκιμασίες:

6.1 Άλμα με Προφόρτιση (CMJ)
Ο δοκιμαζόμενος κάμπτει τα γόνατα του μέχρι να φτάσει στις 90° κάμψης και εν
ακολουθία, χωρίς να πραγματοποιείται παύση, πραγματοποιεί ένα μέγιστο κάθετο άλμα
και προσγειώνεται και με τα δύο πόδια ταυτόχρονα.

6.2 Άλμα με Προφόρτιση και Ελεύθερα Χέρια (CMJ free)
Ο δοκιμαζόμενος με τα χέρια του ελεύθερα για να πάρει φόρα κάμπτει τα γόνατα του μέχρι
να φτάσει στις 90° κάμψης και εν ακολουθία, χωρίς να πραγματοποιείται παύση,
πραγματοποιεί ένα μέγιστο κάθετο άλμα και προσγειώνεται και με τα δύο πόδια
ταυτόχρονα.

6.3 Άλμα Χωρίς Προφόρτιση (SJ)
Ο δοκιμαζόμενος αρχικά κάμπτει τα γόνατα του μέχρι να φτάσει στις 90° κάμψης, εν
ακολουθία πραγματοποιεί ένα μέγιστο κάθετο άλμα και προσγειώνεται και με τα δύο πόδια
ταυτόχρονα.

6.4 Αντιδραστική Δύναμη Πολλαπλών Αλμάτων (Stiff)
Ο δοκιμαζόμενος με τεντωμένα τα γόνατα πραγματοποιεί συνεχόμενα 7 κάθετα άλματα.
Κατά τη διάρκεια της μέτρησης αυτής αξιολογείται η αντιδραστική δύναμη και ο χρόνος
επαφής πολλαπλών αλμάτων.

6.5 Άλμα Μετά από Οπτικό Ερέθισμα
Ο δοκιμαζόμενος έπειτα από οπτικό ερέθισμα (φωτεινή ένδειξη στον Η/Υ) κάμπτει τα
γόνατα του μέχρι να φτάσει στις 90° κάμψης και εν ακολουθία, χωρίς να πραγματοποιείται
παύση, πραγματοποιεί ένα μέγιστο κάθετο άλμα και προσγειώνεται και με τα δύο πόδια
ταυτόχρονα.
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6.6 Άλμα Μετά από Πτώση (DJ)
Ο δοκιμαζόμενος πραγματοποιεί ένα κάθετο άλμα μετά από πτώση από προκαθορισμένο
σταθερό ύψος (20 cm, 40 cm, 60 cm, 80 cm ή 100 cm).

6.7 Μονοποδικό Άλμα Πτώσης
Ο δοκιμαζόμενος πραγματοποιεί ένα κάθετο άλμα μετά από πτώση από προκαθορισμένο
σταθερό ύψος 20 cm με το δεξί και αριστερό πόδι ξεχωριστά.

6.8 Επαναλαμβανόμενα Άλματα με Προφόρτιση για 30 sec
Ο δοκιμαζόμενος κάμπτει τα γόνατα του μέχρι να φτάσει στις 90° κάμψης και εν
ακολουθία, χωρίς να πραγματοποιείται παύση, πραγματοποιεί επαναλαμβανόμενα άλματα
για 30 δευτερόλεπτα. Η κάθε του προσγείωση πρέπει να γίνεται και με τα δύο πόδια
ταυτόχρονα.

6.9 Πλευρικά Άλματα σε Πλειομετρικό Κουτί 30 cm για 30 sec (ΒΧΞ)
Ο δοκιμαζόμενος πραγματοποιείται πλευρικά άλματα σε πλειομετρικό κουτί ύψους 30 cm
για χρονικό διάστημα 30 δευτερολέπτων. Καταγράφεται ο αριθμός επιτυχημένων
πλευρικών αλμάτων επάνω σε πλειομετρικό κουτί.

7. Προσδιορισμός Ρυθμού Ανάπτυξης Δύναμης (RFD)
Ο ρυθμός ανάπτυξης δύναμης (Rate of Force Development, RFD) περιγράφει τον ρυθμό
εφαρμογής της δύναμης κατά τη διάρκεια μέγιστης εθελούσιας ισομετρικής συστολής είτε
στην κίνηση Squat είτε στην κίνηση Deadlift στα πρώτα msec της προσπάθειας. Ο
δοκιμαζόμενος πραγματοποιεί μέτρηση ισομετρικού Squat και Deadlift σε σταθερή
ακινητοποιημένη μπάρα, προσαρμοσμένη στο κατάλληλο ύψος, ενώ παράλληλα
λαμβάνονται δεδομένα από το φορητό δυναμοδάπεδο. Ο δοκιμαζόμενος εκτελεί 1-2
προσπάθειες πριν την κανονική μέτρηση για εξοικείωση. Πραγματοποιούνται 2 μέγιστες
προσπάθειας διάρκειας 4 δευτερολέπτων για κάθε άσκηση και καταγράφεται η
προσπάθεια με την υψηλότερη μέγιστη δύναμη (PForce).

8. Αξιολόγηση Ευλυγισίας - Δίπλωση από Εδραία Θέση
Η αξιολόγηση αυτή ελέγχει την κινητικότητα του κάτω μέρους του κορμού και την
ευκαμψία των ισχίων (ελαστικότητα οπίσθιων μηριαίων). Πραγματοποιείται με τον
δοκιμαζόμενο να κάθεται σε εδραία θέση, τα πέλματα του να ακουμπούν το ειδικό κουτί
και κάμπτει το σώμα του προς τα εμπρός προσπαθώντας να φτάσει όσο πιο μακριά μπορεί,
διατηρώντας τα γόνατά του τεντωμένα.
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9. Αξιολόγηση Δύναμης
Η αξιολόγηση της μυϊκής δύναμης πραγματοποιείται είτε με χειροδυναμομέτρηση είτε με
ισοκινητικό δυναμόμετρο (Biodex).

9.1 Χειροδυναμόμετρο
Η αξιολόγηση της μέγιστης δύναμης λαβής αποτελεί έναν δείκτη μυϊκής δύναμης του
δοκιμαζόμενου. Ο δοκιμαζόμενος κρατάει με το ένα του χέρι το χειροδυναμόμετρο με τον
αγκώνα να σχηματίζει ορθή γωνία χωρίς να αγγίζει το κορμί του. Καταβάλει τη μέγιστη
δυνατή προσπάθεια για 2-3 δευτερόλεπτα.

9.2 Ισοκινητικό δυναμόμετρο
Το ισοκινητικό δυναμόμετρο είναι ένα δυναμόμετρο υψηλής τεχνολογίας που δίνει την
δυνατότητα μέτρησης διαφόρων παραμέτρων της μυϊκής απόδοσης σε όλες τις μεγάλες
περιφερικές αρθρώσεις και σε κινήσεις στα τρια επίπεδα. Αξιολογεί, γυμνάζει και
αποκαθιστά το ανθρώπινο μυοσκελετικό σύστημα. Καταγράφει την δύναμη, την ισχύ και
το έργο καθώς και την ισορροπία αγωνιστών και ανταγωνιστών μυών η οποία χρησιμεύει
για την πρόληψη των τραυματισμών των μυϊκών ομάδων.
9.2.1 Ισοκινητική Αξιολόγηση Γόνατος
Ο δοκιμαζόμενος αφού τοποθετηθεί στο ειδικό δυναμόμετρο πραγματοποιεί δυναμικές
κινήσεις έκτασης και κάμψης της άρθρωσης του γόνατος έναντι σε προκαθορισμένες
γωνιακές ταχύτητες (60ο, 180ο και 300ο).
9.2.2 Ισομετρική Αξιολόγηση Γόνατος
Ο δοκιμαζόμενος αφού τοποθετηθεί στο ειδικό δυναμόμετρο πραγματοποιεί 3 ισομετρικές
προσπάθειες (μηδενική ταχύτητα) κάμψης έκτασης γόνατος συνολικής διάρκειας κάθε
επανάληψη 5 sec και με ενδιάμεσο διάλειμμα 15 sec.
9.2.3 Ισοκινητική Αξιολόγηση Κορμού
Η μέτρηση πραγματοποιείται σε ειδικό ισοκινητικό δυναμόμετρο σε θέση κορμού, κάμψη
90ο. Ο δοκιμαζόμενος πραγματοποιεί δυναμικές κινήσεις κάμψης και έκτασης κορμού
έναντι σε προκαθορισμένες γωνιακές ταχύτητες (90ο και 120ο)
9.2.4 Ισομετρική Αξιολόγηση Κορμού
Η μέτρηση πραγματοποιείται σε ειδικό ισοκινητικό δυναμόμετρο σε θέση κορμού, κάμψη
90ο. Ο δοκιμαζόμενος εκτελεί 3 ισομετρικές προσπάθειες (μηδενική γωνιακή ταχύτητα)
κάμψης έκτασης κορμού συνολικής διάρκειας κάθε επανάληψης 5 sec και με ενδιάμεσο
διάλειμμα 15 sec
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9.2.5 Έσω και έξω στροφή του ώμου
Ο δοκιμαζόμενος αφού τοποθετηθεί στο ειδικό δυναμόμετρο πραγματοποιεί δυναμικές
κινήσεις έσω και έξω στροφής της άρθρωσης του ώμου έναντι σε προκαθορισμένες
γωνιακές ταχύτητες (60ο και 180ο).
9.2.6 Έσω και έξω στροφή ισχίου
Ο δοκιμαζόμενος αφού τοποθετηθεί στο ειδικό δυναμόμετρο πραγματοποιεί δυναμικές
κινήσεις έσω και έξω στροφής της άρθρωσης του ισχύου έναντι σε προκαθορισμένες
γωνιακές ταχύτητες (60ο, 180ο και 300ο).

10. Δειγματοληψία Τριχοειδικού Αίματος
Δείγμα τριχοειδικού αίματος (τυπικά 5-75 μL ή 1-15 μικρές σταγόνες) λαμβάνονται είτε
από το αυτί είτε από το δάχτυλο, πριν, κατά τη διάρκεια ή/και μετά την άσκηση και
χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της συγκέντρωσης αιμοσφαιρίνης και του γαλακτικού
στο αίμα.

11. Αξιολόγηση κινητικού προτύπου
Καταγράφονται τα κινητικά και δυναμικά χαρακτηριστικά των βασικών κινητικών
δεξιοτήτων στο άθλημα ειδίκευσης του δοκιμαζόμενου. Συγκεκριμένα, καταγράφεται η
απόσταση που καλύφθηκε κατά την εκτέλεση του κινητικού προτύπου, ο χρόνος που
χρειάστηκε για να ολοκληρωθεί το κινητικό πρότυπο, η μέγιστη και μέση ταχύτητα,
δύναμη και ισχύς που αναπτύχθηκε κατά την εκτέλεση του κινητικού προτύπου.

12. Προσδιορισμός Ταχοδυναμικού Προφίλ
Προσδιορίζεται η σχέση ταχύτητας – δύναμης – ισχύος στο κινητικό πρότυπο του
δομικαζόμενου σύμφωνα με το άθλημα ειδίκευσης του/της αθλητή/τριας.

13. CardioScan
Σταθμός καταγραφής σύστασης σώματος, καρδιακού φορτίου, βασικού μεταβολισμού και
αξιολόγησης φυσικής κατάστασης.

Για περισσότερες τυχόν απορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μας
στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: se@randp.gr
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