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Περίληψη 
Σκοπός της έρευνας ήταν η μελέτη της επίδρασης του χρόνου του διαλείμματος κατά την εκτέλεση 

επαναλαμβανόμενων δρόμων ταχύτητας στη συγκέντρωση του γαλακτικού στο αίμα καθώς και σε 
μηχανικές παραμέτρους όπως τη θεωρητική μέγιστη δρομική ταχύτητα (V0), τη θεωρητική μέγιστη δύναμη 
(F0), τη μέγιστη παραγόμενη ισχύ (Pmax), τη μέγιστη τιμή του λόγου της οριζόντιας προς τη συνολική δύναμη 
αντίδρασης του εδάφους  (RFmax) και το ρυθμό πτώσης της RF (RFdec%). Συμμετείχαν δώδεκα άντρες ηλικίας 
18,0±0,43 ετών οι οποίοι εκτέλεσαν δέκα δρόμους ταχύτητας των 30 m σε δύο συνθήκες με τυχαία και 
ισοσταθμισμένη σειρά: είτε με διάλειμμα 25 s είτε με διάλειμμα 50 s ανάμεσα στις επαναλήψεις. Στη 
συνθήκη με το μικρότερο χρόνο διαλείμματος, παρατηρήθηκε μεγαλύτερη αύξηση του χρόνου διάνυσης 
των 30 m (3η έως 10η επανάληψη, p<0,001), της RFdec% (2η έως 10η επανάληψη, p<0,001) και της 
συγκέντρωσης του γαλακτικού (p<0,001) και μεγαλύτερη πτώση της V0 (2η έως 10η επανάληψη, p<0,001), 
της Pmax  (6η έως 10η επανάληψη, p<0,001) και της RFmax (6η έως 10η επανάληψη, p<0,001) ενώ δεν 
παρατηρήθηκαν διαφορές (p>0,05) στη μεταβολή της F0. Τα παραπάνω δείχνουν ότι η μεγαλύτερη 
μεταβολική διαταραχή που παρατηρείται με τη μείωση του χρόνου του διαλείμματος κατά την εκτέλεση 
επαναλαμβανόμενων δρόμων ταχύτητας, προκαλεί πτώση της επίδοσης με σημαντικότερη τη μείωση της 
V0 λόγω της μειωμένης ικανότητας εφαρμογής οριζόντιων δυνάμεων (RFmax), προκαλώντας αύξηση του 
χρόνου διάνυσης των δρομικών αποστάσεων..  
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1. Εισαγωγή 
Πολλά ομαδικά αθλήματα (π.χ. ποδόσφαιρο, καλαθοσφαίριση) καθώς και οι προπονήσεις  

αθλητών ταχύτητας (π.χ. 100 και 200 m) στον κλασικό αθλητισμό περιλαμβάνουν την εκτέλεση 
επαναλαμβανόμενων δρόμων ταχύτητας. Στα ομαδικά αγωνίσματα οι δρόμοι ταχύτητας που 
κάνουν οι αθλητές έχουν μέγιστη ένταση, αλλά είναι σχετικά σύντομα (15 – 30 m) ενώ στον 
κλασικό αθλητισμό οι αποστάσεις μπορεί να είναι μεγαλύτερες (20 – 60 m) εφ’ όσον γίνονται με 
στόχο την βελτίωση της αντοχής στην ταχύτητα. Μελέτες έχουν δείξει πως σε μέγιστες 
προσπάθειες διάρκειας άνω των 3 s, παρατηρείται πτώσης της απόδοσης και αύξηση της 
συγκέντρωσης γαλακτικού στο αίμα όταν αναλογία χρόνου άσκησης προς χρόνο διαλείμματος 
είναι μικρότερη από 1:10 (2,3,4,6,8,9,11,15). Σε προσπάθειες μέχρι 3 s παρατηρήθηκαν μικρές 
έως και καθόλου διαφορές, ακόμα και με αναλογία χρόνου άσκησης προς χρόνο διαλείμματος 
1:4 (1,2). Επιπλέον, όσο αυξάνεται η διάρκεια της προσπάθειας και το διάλειμμα παραμένει 
σταθερό, τόσο περισσότερο αυξάνεται η συγκέντρωση του γαλακτικού και μειώνεται η απόδοση 
(1,2,12). 

Έχει αναπτυχθεί ένα μοντέλο ανάλυσης των μηχανικών παραμέτρων που καθορίζουν την 
απόδοση στους δρόμους ταχύτητας, το οποίο περιλαμβάνει παραμέτρους όπως τη θεωρητική 
μέγιστη δρομική ταχύτητα (V0), τη θεωρητική μέγιστη δύναμη στον οριζόντιο άξονα (F0), τη 
μέγιστη παραγόμενη ισχύς στον οριζόντιο άξονα (Pmax), τη μέγιστη τιμή του λόγου της οριζόντιας 
προς τη συνολική δύναμη αντίδρασης του εδάφους  (Ratio of Force, RF) και το ρυθμό πτώσης της 
(RFdec%) (13). Σε μελέτη όπου εξετάστηκε η μεταβολή αυτών των παραμέτρων κατά την εκτέλεση 
10 δρόμων ταχύτητας των 40 m βρέθηκε ότι η πτώση της απόδοσης οφείλονταν περισσότερο στη 
μεγάλη πτώση της V0  και λιγότερο στην πτώση της F0 (16). Αν και προηγούμενες μελέτες (3, 4) 
έδειξαν ότι μια μείωση της αναλογίας του χρόνου ταχύτητας προς το χρόνο διαλείμματος από 
1:10 σε 1:5 οδηγεί σε πτώση της απόδοσης, δεν υπάρχουν έρευνες που να έχουν εξετάσει πως 
επιδρά ο χρόνος του διαλείμματος μεταξύ των επαναλήψεων στις μηχανικές παραμέτρους σε 
συνδυασμό και με τη συγκέντρωση του γαλακτικού στο αίμα, συνδέοντας μια φυσιολογική 
παράμετρο με τη μεταβολή μηχανικών παραμέτρων οι οποίες καθορίζουν την επίδοση σε ένα 
δρόμο ταχύτητας. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να εξεταστεί η επίδραση δύο 
διαφορετικών χρόνων διαλείμματος, 25 και 50 s (χρόνος δρόμου ταχύτητας προς χρόνο 
διαλείμματος ≈1:5 και 1:10), κατά την εκτέλεση επαναλαμβανόμενων δρόμων ταχύτητας 30 m,  
στη V0, στη F0, στην  Pmax, στην RF, στο RFdec% και στη συγκέντρωση του γαλακτικού στο αίμα. 

 
 

2. Μέθοδος 
 

2.1 Δείγμα 
Στην έρευνα συμμετείχαν εθελοντικά 12 νεαροί αθλητές στίβου (ηλικίας 18 ± 0,43 έτη, 

ανάστημα: 1,77 ± 0,08 m, σωματική μάζα: 72,9 ± 10,1 kg) οι οποίοι είχαν τουλάχιστον 12 μήνες 
προπονητική ηλικία, γυμναζόμενοι τέσσερις με πέντε φορές την εβδομάδα με προπονήσεις που 
περιλάμβαναν δρομικές ασκήσεις, δρόμους ταχύτητας αποστάσεων 15 έως 60 m, δρόμους 
ταχύτητας με αντίσταση, πλειομετρικές ασκήσεις και προπονήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης με 
αντιστάσεις. Οι αθλητές ενημερώθηκαν εγγράφως  και προφορικώς για όλες τις πειραματικές 
διαδικασίες και υπέγραψαν έντυπο συναίνεσης για τη συμμετοχή τους, ενώ για όσους δεν είχαν 
κλείσει το 18ο έτος υπέγραψαν οι γονείς τους. 

 
2.2 Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

Οι αθλητές εκτέλεσαν δέκα μέγιστους δρόμους ταχύτητας των τριάντα μέτρων  δύο 
φορές. Τη μια φορά με χρόνο διαλείμματος μεταξύ των δρόμων ταχύτητας 25 s (λόγος χρόνου 
δρόμου ταχύτητας προς χρόνο διαλείμματος ≈1:5) και την άλλη με χρόνο διαλείμματος μεταξύ 
των δρόμων ταχύτητας 50 s (λόγος χρόνου δρόμου ταχύτητας προς χρόνο διαλείμματος ≈1:10). 
Πριν από κάθε μέτρηση εκτελούνταν πρώτα γενική προθέρμανση (τρέξιμο χαμηλής έντασης δέκα 
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λεπτών), μετά ειδική προθέρμανση (διατάσεις των κάτω άκρων, δρομικές ασκήσεις και δρόμοι 
ταχύτητας 50 m αυξανόμενης έντασης έως το 90%, διάρκειας 15 λεπτών) και στη συνέχεια δύο 
υπομέγιστες προσπάθειες στην απόσταση των 30 m. Έπειτα, μεσολαβούσε διάλειμμα διάρκειας 4 
min, και 1 min πριν από την έναρξη των προσπαθειών γίνονταν λήψη αίματος για τη μέτρηση του 
γαλακτικού. Στη συνέχεια εκτελούσαν τους επαναλαμβανόμενους δρόμους ταχύτητας οι οποίοι 
βιντεοσκοπήθηκαν. Δόθηκε οδηγία για ομαλή επιβράδυνση μετά την διάνυση της απόστασης και 
έπειτα οι αθλητές περίμεναν να περάσει το διάλειμμα για να ξανατρέξουν την ίδια απόσταση 
προς την αντίθετη κατεύθυνση. Τέσσερα και δεκαπέντε λεπτά μετά τη λήξη των δρόμων 
ταχύτητας έγινε ξανά λήψη αίματος για τη μέτρηση του γαλακτικού. Όλοι οι δρόμοι ταχύτητας 
έγιναν σε συνθετικό χλοοτάπητα ποδοσφαίρου φορώντας άπαντες υποδήματα με καρφιά. Οι δύο 
συνθήκες μέτρησης εκτελέστηκαν με τυχαία σειρά και με αντιστάθμιση. Ανάμεσα στις μετρήσεις 
μεσολάβησαν τουλάχιστον τρεις έως πέντε ημέρες αποχής από έντονη άσκηση. Κατά τη διάρκεια 
όλων των μετρήσεων, υπήρχε φωνητική παρότρυνση στους αθλητές για τη διασφάλιση της 
μέγιστης κινητοποίησής τους. 
  
2.3 Όργανα μέτρησης 

Κάθε δρόμος ταχύτητας των συμμετεχόντων βιντεοσκοπήθηκε με συσκευή κινητού 
τηλεφώνου με δυνατότητα καταγραφής βίντεο σε 60 καρέ ανά δευτερόλεπτο (Samsung Galaxy 
A72) η οποία τοποθετήθηκε σε περιστρεφόμενο τρίποδο στο μέσο της απόστασης που έπρεπε να 
διανύσουν οι αθλητές και 18m κάθετα από τη διαδρομή. Το κάθε βίντεο αναλύθηκε για τη 
μέτρηση του συνολικού χρόνου των προσπαθειών, αλλά και των επιμέρους αποστάσεων ανά 5 
μέτρα, σε ηλεκτρονικό υπολογιστή με το λογισμικό Kinovea. Οι χρόνοι των επιμέρους 
αποστάσεων χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της σχέσης ταχύτητας - δύναμης και της 
καμπύλης ισχύος στον κάθε δρόμο ταχύτητας βάσει της μεθοδολογίας του Samozino και συν. 
(13,14), με τη χρήση ειδικού φύλου εργασίας στο πρόγραμμα Excel που διατίθεται από τους 
ερευνητές. Οι παράμετροι που αναλύθηκαν ήταν η V0, η F0 η Pmax, η RF και η RFdec%. 

Για τη μέτρηση της σωματικής μάζας χρησιμοποιήθηκε ψηφιακό ζυγό Seca 769 και για τη 
μέτρηση της συγκέντρωσης γαλακτικού στο αίμα από τη ρόγα του δακτύλου χρησιμοποιήθηκε η 
φορητή συσκευή Lactate scout 4 (EKF diagnostics, Germany). 

 
2.4 Στατιστική ανάλυση 

Για τη διερεύνηση της επίδρασης του χρόνου του διαλείμματος μεταξύ των 
επαναλήψεων (25 και 50 s), του αριθμού των επαναλήψεων (1-10) και της αλληλεπίδρασης τους 
στις εξαρτημένες μεταβλητές πραγματοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης δύο παραγόντων 
(χρόνος διαλείμματος και αριθμός επανάληψης) με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις και στους δύο 
παράγοντες. Επιμέρους διαφορές μεταξύ των μέσων όρων εξετάστηκαν με το τεστ του Tukey. Το 
επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε στο p<0,05. Το μέγεθος της διαφοράς (ΜΔ) μεταξύ των δύο 
χρόνων διαλείμματος στη μεταβολή των τιμών μεταξύ της 1ης και της 10ης επανάληψης, 
υπολογίστηκαν σύμφωνα με τον Cumming (7) και τιμές >0,2, 0,5 και 0,8 θεωρήθηκαν ως μικρές, 
μεσαίες και υψηλές, αντίστοιχα. Συσχετίσεις μεταξύ των συγκεντρώσεων του γαλακτικού στο 4ο 
λεπτό της αποκατάστασης και της μεταβολής της επίδοσης και των μηχανικών παραμέτρων 
υπολογίστηκαν με το συντελεστή συσχέτισης του Pearson. 

 
 

3. Αποτελέσματα 
Με την εκτέλεση των επαναλαμβανόμενων δρόμων ταχύτητας είτε με χρόνο 

διαλείμματος 25 s είτε 50 s παρουσιάστηκαν σημαντικές μεταβολές στις παραμέτρους που 
μετρήθηκαν. Οι μεταβολές αυτές παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 1. 

Σε ότι αφορά τη διαφοροποίηση στη μεταβολή των παραμέτρων με τους δύο χρόνους 
διαλείμματος, ο χρόνος διάνυσης των 30 m ήταν μεγαλύτερος (ΜΔ: 1,38, p< 0,001) από την 3η 
μέχρι και την 10η επανάληψη όταν ο χρόνος διαλείμματος μεταξύ των επαναλήψεων ήταν 25 s 
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Πίνακας 1. Μεταβολή του χρόνου διάνυσης των 30 m, της θεωρητικής μέγιστης δύναμης (F0), της θεωρητικής μέγιστης ταχύτητας (V0), της μέγιστης 
οριζόντιας ισχύος (Pmax), της μέγιστης τιμής του λόγου της οριζόντιας προς τη συνολική δύναμη αντίδρασης του εδάφους (RF), του ρυθμού πτώσης της 
(RFdec%), και της  συγκέντρωσης του γαλακτικού στο αίμα κατά την εκτέλεση επαναλαμβανόμενων δρόμων ταχύτητας με χρόνο διαλείμματος 25 και 50 s.  

 Επαναλαμβανόμενοι δρόμοι ταχύτητας 30 m με διάλειμμα 25 s (αναλογία χρόνου δρόμου ταχύτητας : διαλείμματος = 1:5 ) 

Δείκτες 1η 2η 3η 4η 5η 6η 7η 8η 9η 10η 

Χρόνος (s) 5,16±0,362-10 5,27±0,354-10 5,37±0,394-10 5,48±0,425-10 5,60±0,467-10 5,67±0,468-10 5,75±0,469-10 5,85±0,459-10 5,96±0,47 6,05±0,50 

F0 (N/kg) 7,06±1,157-10 7,07±1,077-10 7,12±1,177-10 7,15±1,167-10 6,98±1,199-10 6,82±1,029-10 6,60±1,07 6,63±1,04 6,29±1,10 6,30±1,26 

V0 (m/s) 7,55±0,593-10 7,3±0,574-10 7,06±0,555-10 6,85±0,618-10 6,63±0,619-10 6,59±0,610 6,52±0,6210 6,33±0,62 6,27±0,62 6,13±0,65 

Pmax (W/kg) 13,43±3,043-10 12,96±2,644-10 12,66±2,835-10 12,30±2,726-10 11,79±2,907-10 11,33±2,558-10 10,82±2,489-10 10,56±2,309-10 9,92±2,31 9,73±2,47 

RFmax (%) 40,42±3,683-10 39,92±3,374-10 39,42±3,55-10 38,83±3,466-10 38,25±3,937-10 37,67±3,638-10 36,92±3,429-10 36,67±3,349-10 35,42±3,60 35,00±3,64 

RFdec (-%) 8,87±1,074-10 9,23±1,228 9,62±1,22 10,02±1,5 9,98±1,26 9,93±1,11 9,78±1,46 10,15±1,54 9,73±1,59 9,90±2,06 

Γαλακτικό 
(mmol/L) 

Πριν: 4,85±1,374min-15min 4 min μετά: 16,23±2,1015min 15 min μετά: 14,23±3,98 

Δείκτες Επαναλαμβανόμενοι δρόμοι ταχύτητας 30 m με διάλειμμα 50 s (αναλογία χρόνου δρόμου ταχύτητας : διαλείμματος = 1:10 ) 

Χρόνος (s) 5,17±0,353-10 5,24±0,365-10 5,28±0,376-10*  5,31±0,367-10* 5,37±0,369-10* 5,39±0,369-10* 5,42±0,3610* 5,46±0,37* 5,51±0,37* 5,54±0,36* 

F0 (N/kg) 6,81±1,007-10 6,72±1,0310 6,74±0,910 6,65±0,8410 6,58±0,8510 6,37±0,76 6,37±0,76 6,36±0,88 6,42±0,95 6,13±0,86 

V0 (m/s) 7,73±0,855-10 7,57±0,88-10* 7,47±0,89* 7,41±0,739* 7,28±0,66* 7,24±0,66* 7,26±0,75* 7,22±0,79* 7,08±0,74* 7,09±0,67* 

Pmax (W/kg) 13,13±2,324-10 12,70±2,375-10 12,57±2,226-10 12,32±2,087-10 12,00±2,109-10* 11,91±2,1310* 11,56±1,9510* 11,45±1,92* 11,34±1,96* 10,88±1,90* 

RFmax (%) 40,00±3,103-10 39,42±3,346-10 39,08±3,007-10 39,00±2,927-10 38,58±2,919-10 38,42±2,949-10 37,83±2,82 37,67±2,90 37,50±2,97 36,92±2,71 

RFdec (-%) 8,47±1,66 8,54±1,62* 8,68±1,49* 8,65±1,48* 8,69±1,32 8,72±1,29* 8,47±1,32* 8,55±1,71* 8,79±1,82* 8,37±1,49* 

Γαλακτικό 
(mmol/L) 

Πριν: 4,66±1,574min-15min 4 min μετά: 10,83±2,5215min* 15 min μετά: 8,33±2,58* 

*= Στατιστικά σημαντική διαφορά συγκριτικά με τη συνθήκη διαλείμματος 25 s (p<0.05),  5-10=Ο εκθέτης αφορά τον αριθμό των επαναλήψεων με στατιστικά σημαντική 
διαφορά (p<0,05), 4min-15min= Στατιστικά σημαντική διαφορά συγκριτικά με τη μέτρηση στα 4 και 15 min μετά το τέλος των επαναλήψεων (p<0,05)
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συγκριτικά με όταν ήταν 50 s. Αναφορικά με την F0 των αθλητών στον οριζόντιο άξονα 
παρατηρήθηκε κύρια επίδραση του παράγοντα αριθμός επαναλήψεων (p< 0,001) όπου η F0 ήταν 
χαμηλότερη από την 7η έως και την 10η επανάληψη συγκριτικά με τις 5 πρώτες επαναλήψεις 
(Πίνακας 1), ενώ δεν υπήρξε διαφοροποίηση στη μεταβολή μεταξύ των δύο χρόνων 
διαλειμμάτων (ΜΔ: 0,08). H V0 των αθλητών όταν ο χρόνος διαλείμματος μεταξύ των 
επαναλήψεων ήταν 25 s ήταν μικρότερη (ΜΔ: 1,03, p<0,001) συγκριτικά με όταν ήταν 50 s από 
την 2η έως και την 10η επανάληψη. Η Pmax ήταν χαμηλότερη (ΜΔ: 0,51, p< 0,001) από την 6η έως 
και την 10η επανάληψη όταν ο χρόνος του διαλείμματος ήταν 25 s συγκριτικά με όταν ήταν 50 s. 
Παρόμοια, ο RF ήταν χαμηλότερος (ΜΔ: 0,66, p< 0,001) από την 6η έως και την 10η επανάληψη 
όταν ο χρόνος του διαλείμματος ήταν 25 s συγκριτικά με όταν ήταν 50 s. Ο RFdec% όταν ο χρόνος 
διαλείμματος μεταξύ των επαναλήψεων ήταν 25 s ήταν μεγαλύτερος (ΜΔ: 0,78, p< 0,01) από την 
2η έως την 10η επανάληψη συγκριτικά με όταν ήταν 50 s. H συγκέντρωση γαλακτικού στο αίμα 
ήταν υψηλότερη (p< 0,001) με το διάλειμμα των 25 s στα 4 min και στα 15 min μετά τους 
δρόμους ταχύτητας συγκριτικά με το διάλειμμα των 50 s (Πίνακας 1).  

Όταν το διάλειμμα μεταξύ των επαναλήψεων ήταν 25 s, δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές 
συσχετίσεις (p> 0,05) μεταξύ της συγκέντρωσης του γαλακτικού και της μεταβολής της επίδοσης 
(r= 0,23), της F0 (r= -0,06), της V0 (r= -0,44), της Pmax (r= -0,27), της RFmax (r= -0,12)  και της 
RFdec%)(r= 0,03). Όταν το διάλειμμα μεταξύ των επαναλήψεων ήταν 50 s, δεν παρατηρήθηκαν 
σημαντικές συσχετίσεις (p> 0,05) μεταξύ της συγκέντρωσης του γαλακτικού και της μεταβολής 
της επίδοσης (r= 0,55, p=0,07), της F0 (r= -0,05), της V0 (r= -0,30), της Pmax (r= -0,20), της RFmax (r= 
=0,39)  και της RFdec%)(r= 0,05). 
 
 
4. Συζήτηση – Συμπεράσματα 

Το κύριο εύρημα της μελέτης ήταν ότι κατά την εκτέλεση επαναλαμβανόμενων δρόμων 
ταχύτητας 30 m, με τη μείωση του χρόνου του διαλείμματος από 50 σε 25 s παρατηρήθηκε 
μεγαλύτερη αύξηση της συγκέντρωσης του γαλακτικού στο αίμα και της RFdec% και μεγαλύτερη 
πτώση της V0 ενώ δεν επηρεάστηκε η F0, επιφέροντας μεγαλύτερη αύξηση του χρόνου διάνυσης 
των 30 m.  

Σε συμφωνία με την παρούσα μελέτη, σε προηγούμενες μελέτες όπου έγινε χρήση της 
ίδιας απόστασης (30 m) παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση του γαλακτικού με λόγους χρόνου 
άσκησης προς χρόνο διαλείμματος 1:5 (10), 1:6 (2) και 1:10 (1), και πτώση της απόδοσης των 
συμμετεχόντων. Ο μικρότερος χρόνος διαλείμματος οδηγεί σε μεγαλύτερη αύξηση του 
γαλακτικού και πτώση της απόδοσης στους δρόμους ταχύτητας, πιθανά λόγο μεγαλύτερης 
μεταβολικής διαταραχής και πτώσης του pΗ του μυός (11). Βέβαια, μπορεί να επηρεάζεται και η 
ανασύνθεση και η διαθεσιμότητα της PCr για το επόμενο sprint κάτι το οποίο δεν εξετάστηκε 
στην παρούσα έρευνα (5). Η υψηλότερη κόπωση που επέρχεται με το μικρότερο διάλειμμα 
επηρέασε κυρίως την V0 και την RFdec% οι οποίες είναι μηχανικές παράμετροι που σχετίζονται με 
την απόδοση στους δρόμους ταχύτητας (13), και λιγότερο την F0, την Pmax, και RFmax, ευρήματα 
που συμφωνούν με άλλη μελέτη (16). Η μείωση της ικανότητας παραγωγής δύναμης στον 
οριζόντιο άξονα (RF) και ιδιαίτερα του ρυθμού πτώσης της (RFdec%) οδηγεί τελικά στην πτώση της 
ταχύτητας που επιτυγχάνει ο αθλητής.  

Με βάση τα παραπάνω, η προπόνηση επαναλαμβανόμενων δρόμων ταχύτητας 30 m με 
χρήση λόγου χρόνου άσκησης προς χρόνο διαλείμματος ≈1:10 και αριθμό επαναλήψεων μέχρι 4 
έως 5 μπορεί να θεωρηθεί πιο αποτελεσματική για βελτίωση της ταχύτητας, ενώ λόγος ≈1:5 και 
επαναλήψεις περισσότερες από 5 με 7 θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της 
ικανότητας των αθλητών να τρέχουν σε μικρές αποστάσεις με μέγιστη ένταση, πολλές φορές με 
χαμηλότερη ταχύτητα αλλά υψηλότερη μεταβολική διαταραχή. 

 
Οικονομική υποστήριξη 
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Abstract  

The purpose of the study was to examine the effects of the rest interval when performing repeated 
sprints on blood lactate concentration and the mechanical parameters theoretical maximum running speed 
(V0), theoretical maximum force (F0), maximum power (Pmax), the maximum value of the horizontal to the 
total ground reaction force ratio (RFmax) and rate of decline of the RF (RFdec%). Twelve men (age: 18±0.43 
years) performed ten sprints of 30 m, either with 25 s or with 50 s rest interval between repetitions. In the 
condition where the rest interval was shorter, there was a greater increase in 30 m time (3rd to 10th 
repetition, p<0.001), RFdec% (2nd to 10th repetition, P<0.001) and lactate concentration (p<0.001) and a 
greater fall in V0 (2nd to 10th repetition, p<0.001), Pmax (6th to 10th repetition, p<0.001) and RFmax (6th to 10th 
repetition, p<0.001), while no differences were observed in the changes of F0 (p>0, 05). It appears that when 
performing repeated sprints, the greater metabolic disturbances observed with the shorter rest interval, 
causes a drop in performance with a notable large drop in V0   due to the reduced ability to apply horizontal 
forces (RF), causing an increase in the time to cover the running distances. 
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