ΟΜΑΔΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΙΑ
1. Πνηνο είλαη ν νξηζκόο ηεο αζιεηηθήο πξνπόλεζεο θαη ηη επηδηώθεη ζε όινπο ηνπο
ηνκείο ηεο θπζηθήο αγωγήο;
2. Πνηα είλαη ε θύξηα απνζηνιή ηεο πξνπόλεζεο;
3. Τη γλωξίδεηε γηα ηελ ηερληθή ηωλ αζιεκάηωλ θαη ηελ πξνπόλεζε «ζπλαξκνγήο»;
4. Τη γλωξίδεηε γηα ηε «λνεηηθή» πξνπόλεζε;
5. Πνηα είλαη ηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αζιεηηθήο πξνπόλεζεο;
6. Αλαθέξεηε πώο νξγαλώλεηαη ε καθξνπξόζεζκε πξνπόλεζε.
7. Πνηνο είλαη ν ζθνπόο ηνπ πξνπνλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο γηα λένπο;
8. Πνηνη είλαη νη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο ηνπ πξνπνλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο γηα λένπο;
9. Σρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο αζιεηηθήο επίδνζεο πνηνη παξάγνληεο ηεο πξνζωπηθήο
απόδνζεο επεξεάδνπλ ηωλ αζιεηηθή επίδνζε;
10. Τη είλαη «αζιεηηθό ηαιέλην» θαη πνύ πξέπεη λα βαζίδεηαη ε επηινγή;
11. Πνηα είλαη ε ηαμηλόκεζε ηωλ πεξηερνκέλωλ ηεο πξνπόλεζεο θαη πνην ην θύξην
ραξαθηεξηζηηθό ζε θαζέλα από απηά;
12. Δώζηε ηνλ νξηζκό ηεο πξνπνλεηηθήο επηβάξπλζεο.Πνηα είλαη ηα πνζνηηθά
ραξαθηεξηζηηθά απηήο;
13. Τη είλαη ε πξνζαξκνγή θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηελ επηβάξπλζε πνηα ε ζρέζε κε ηε
βειηίωζε ηεο απόδνζεο;
14. Να ζρεδηάζεηε θαη λα εμεγήζεηε ηνλ θύθιν ηεο «ππεξαλαπιήξωζεο».
15. Πνηα είλαη ε ζρέζε κεηαμύ όγθνπ επηβάξπλζεο θαη έληαζεο επηβάξπλζεο;
16. Πνηα είλαη ε ζπνπδαηόηεηα ηεο απνθαηάζηαζεο;
17. Τη είλαη «ππεξθόξηηζε», πνηεο είλαη νη πηζαλέο αηηίεο ππεξθόξηηζεο θαη πνηνο ν
ξόινο ηνπ πξνπνλεηή γηα ηελ απνθπγή ηεο;
18. Με βάζε ηελ αξρή ηωλ απμεκέλωλ απαηηήζεωλ, αλαιύζηε ηνπο ηξόπνπο αύμεζεο
ηωλ απαηηήζεωλ.
19. Τη είλαη «πεξηνδηθόηεηα» θαη πνύ ζηεξίδεηαη;
20. Πνηνη είλαη νη θύθινη γηα ηε δόκεζε ηεο πξνπόλεζεο θαη πνηα ε ρξνληθή ηεο δηάξθεηα;
21. Τη είλαη ε πξνπαξαζθεπαζηηθή πεξίνδνο;

22. Τη επηδηώθνπκε θαηά ηελ αγωληζηηθή πεξίνδν; Να αλαθέξεηε ζρεηηθά κε ηε ζπρλόηεηα
ηωλ αγώλωλ, ηε ζπλνιηθή δηάξθεηα θαη ηνπο παξάγνληεο - θιεηδηά γηα ηελ αγωληζηηθή
ζπκπεξηθνξά ηνπ αζιεηή.
23. Τη είλαη ε «κεηαβαηηθή πεξίνδνο», πόζν δηαξθεί θαη από πνηα ζηνηρεία
ραξαθηεξίδεηαη;
24. Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηωλ κηθξόθπθιωλ;
25. Ο νξηζκόο ηεο δύλακεο ζηελ πξνπνλεηηθή θαη ν νξηζκόο ζηηο θαηεγνξίεο πνπ ηηο
δηαθξίλνπκε.
26. Να δώζεηε ηνλ νξηζκό ηεο αληνρήο. Να αλαθέξεηε ηνπο ηύπνπο αληνρήο, ζύκθωλα
κε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπο. Από πνηνπο παξάγνληεο εμαξηώληαη νη επηδόζεηο αληνρήο;
27. Πνηεο είλαη νη κέζνδνη πξνπόλεζεο ηεο αληνρήο; Πώο θαηακεξίδνληαη ζην
καθξόθπθιν, πξνθεηκέλνπ λα επηηύρνπκε ην θαιύηεξν δπλαηό απνηέιεζκα;
28. Τη είλαη ε κέζνδνο fartlek, πνύ αλήθεη, ζε πνηα αζιήκαηα εθαξκόδεηαη πεξηζζόηεξν
θαη γηαηί;
29. Τη είλαη ε ηαρύηεηα θαη πνηα ηα ηδαληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηαρύηεηαο - ηαρπδύλακεο;
30. Καζνξηζκόο ηνπ θαηωθιηνύ κπϊθήο απόδνζεο. Ελδεηθηηθό ζρεδηάγξακκα.
31. Τη νλνκάδνπκε «επιπγηζία» θαη πνηα ε ζπνπδαηόηεηά ηεο γηα ηηο αζιεηηθέο επηδόζεηο;
32. Πνηεο είλαη νη κέζνδνη πξνπόλεζεο ηεο ηερληθήο θαη πνηα είλαη ηα πην ζεκαληηθά
δηνξζωηηθά κέηξα;
33. Πνηα βαζηθά ζηνηρεία πεξηιακβάλεη ν ζρεδηαζκόο ηεο πξνπνλεηηθήο πνξείαο;
34. Πνηνο είλαη ν ζθνπόο ηεο αμηνιόγεζεο ηεο πξνπόλεζεο θαη πνηα ζηνηρεία θαηά βάζε
ζα πξέπεη λα πεξηέρεη;
35. Σηα πιαίζηα ηεο πξνπόλεζεο ζε νκάδεο, πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη πνηα ηα
κεηνλεθηήκαηα; Με βάζε απηά, ηη κπνξνύκε λα ζπζηήζνπκε ζε νκαδηθά αζιήκαηα;
36. Πνηα είλαη ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο πξνπνλεηηθήο κνλάδαο θαη ηη επηδηώθνπκε ζην
ηέινο κε ηε θάζε ηνπ απνινγηζκνύ;
37. Πνηνη είλαη νη ζηόρνη θαη ηα πεξηερόκελα ηεο πξνπόλεζεο fitness θαη ηεο
πξνπόλεζεο γηα ηελ πξναγωγή ηεο πγείαο;

