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Ο αγώνας ήταν και είναι µια ασφαλής πηγή εξαγωγής συµπερασµάτων για την καλύτερη εφαρµογή των
προπονητικών προγραµµάτων (Reilly,T. & Thomas,V. 1976). Η συστηµατική ανάλυση του αγώνα και της
προπόνησης είναι µια από τις παραµέτρους πάνω στις οποίες στηρίζεται η διάγνωση της συµπεριφοράς στα
σπόρ, µε τη βοήθεια τεχνικών µέσων υψηλής πιστότητας (Winkler 1989).

ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός αυτής της µελέτης ήταν να εξετασθεί η ποσότητα και η ένταση των κινητικών δραστηριοτήτων
των ποδοσφαιριστών, οι οποίοι συµµετείχαν στο Παγκόσµιο Κύπελλο (Π.Κ) της Ν. Αφρικής το 2010 και να
ελεγχθούν οι πιθανές διαφορές ανάλογα µε τη θέση που αγωνίσθηκαν.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ

Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 236 ποδοσφαιριστές (ηλικίας 27,58 ετών, ύψους 1,80 cm) των 32
οµάδων, που αγωνίστηκαν για 90 λεπτά σε κάθε αγώνα. Από τα 64 παιχνίδια του Π.Κ προέκυψαν 964
περιπτώσεις, προς διερεύνηση, ποδοσφαιριστών οι οποίοι αγωνίστηκαν από 1–7 παιχνίδια. Κάθε
ποδοσφαιριστής κατηγοριοποιήθηκε µε κριτήριο τη θέση του στο γήπεδο και προέκυψαν οι παρακάτω
κατηγορίες: Κεντρικός Αµυντικός Κ.Α (n=62), Πλάγιος Αµυντικός Π.Α (n=60), Κεντρικός Μέσος Κ.Μ (n=53),
Πλάγιος Μέσος Π.Μ (n=32,) και Επιθετικός Ε (n=29).

Υλικό της µελέτης αποτέλεσαν τα δεδοµένα της στατιστικής υπηρεσίας της FIFA η οποία κατέγραψε το κάθε
παιχνίδι και παρείχε τις κινητικές, τεχνικές και τακτικές δραστηριότητες όλων των ποδοσφαιριστών.
Υπολογίστηκαν οι παρακάτω µεταβλητές: α) η κινητική δραστηριότητα κάθε ποδοσφαιριστή συνολικά και σε
κάθε ηµίχρονο. β) Η απόσταση που κάλυψε µε κινητικές δραστηριότητες χαµηλής, µεσαίας, και υψηλής
έντασης. Οι δραστηριότητες χαµηλής έντασης αντιστοιχούν σε στάση, βάδιση και χαλαρό τρέξιµο, της µεσαίας
έντασης σε σταθερό τρέξιµο και της υψηλής έντασης, σε χαµηλή ταχύτητα, υψηλή ταχύτητα και σπρίντ (Barros
et al 2007) & (Di Salvo et al 2007). γ) Οι επαναλήψεις ταχύτητας.

ΑΝΑΛΥΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

Για να ελεγχθούν οι επιδράσεις της θέσης του ποδοσφαιριστή σε κάθε µια από τις παραπάνω µεταβλητές,
χρησιµοποιήθηκαν ξεχωριστές αναλύσεις διακύµανσης (Anova), και ακολούθησαν αναλύσεις Scheffe post hoc,
στην ύπαρξη σηµαντικών διαφορών. Όσον αφορά στη συνολική κινητική δραστηριότητα των παικτών,
ανεξάρτητα θέσης, µεταξύ Α και Β ηµιχρόνου, οι διαφορές ελέγχθηκαν µε paired t-test .

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι αναλύσεις έδειξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των διαφορετικών θέσεων των παικτών µέσα
στο γήπεδο ως προς τη συνολική κινητική δραστηριότητα (F4,959=139,317 P<0,001). Οι Κ.Μ και οι Π.Μ δε
διέφεραν µεταξύ τους, αλλά υπερείχαν σηµαντικά από τους παίκτες των υπόλοιπων θέσεων (Σχ. 1).
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ΣΧΗΜΑ 1.  ΚΙΝΗΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΝΑ ΘΕΣΗ

ΣΥΝ. ΚΙΝΗΤΙΚΗ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Α  ΗΜΙΧΡΟΝΟ

Β  ΗΜΙΧΡΟΝΟ

στο γήπεδο ως προς τη συνολική κινητική δραστηριότητα (F4,959=139,317 P<0,001). Οι Κ.Μ και οι Π.Μ δε
διέφεραν µεταξύ τους, αλλά υπερείχαν σηµαντικά από τους παίκτες των υπόλοιπων θέσεων (Σχ. 1).

Στη κινητική δραστηριότητα για το πρώτο ηµίχρονο, υπήρξαν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των θέσεων των
παικτών (F4,959=102,912 P<0,001). Οι Κ.Μ και οι Π.Μ , οι οποίοι δεν διέφεραν µεταξύ τους, υπερείχαν εµφανώς
από τους παίκτες των υπόλοιπων θέσεων. Επιπλέον, οι Π.Α και οι Ε διέφεραν σηµαντικά από τους Κ.Α.
Στατιστικά σηµαντικές διαφορές προέκυψαν και για την κινητική δραστηριότητα των παικτών στο δεύτερο
ηµίχρονο (F4,959=108,949 P<0,001ο). Οι Κ.Μ και οι Π.Μ παρουσίασαν την ίδια εικόνα και είχαν µεγαλύτερη
επιβάρυνση από τους παίκτες των άλλων θέσεων. Σχετικά µε την κινητική δραστηριότητα των παικτών,
ανεξάρτητα θέσης, δεν υπήρξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο ηµιχρόνων (t= -0,200), (Α
ηµίχρονο, Μ=4959 m Β ηµίχρονο, Μ=4962 m). (Σχ. 1), ενώ η συνολική κινητική επιβάρυνση των παικτών στον
αγώνα ήταν 9921m.

Στο σχήµα 2 απεικονίζονται τα ποσοστά των εντάσεων σχετικά µε την κινητική δραστηριότητα των παικτών.
Οι αναλύσεις έδειξαν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των θέσεων των παικτών για τη χαµηλή ένταση (F4,959=4,337
P<0,001). Οι Κ.Μ κάλυψαν τις µεγαλύτερες αποστάσεις αλλά διέφεραν µόνο σε σχέση µε τους Π.Α. Στις
κινητικές δραστηριότητες µεσαίας έντασης, υπήρξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των θέσεων
(F4,959=136,522 P<0,001). Οι Κ.Μ φάνηκαν να διανύουν περισσότερα µέτρα από τις άλλες κατηγορίες, ενώ δε
διέφεραν µεταξύ τους οι Ε µε τους Κ.Α. Για τις κινητικές δραστηριότητες υψηλής έντασης, υπήρξαν επίσης
σηµαντικές διαφορές µεταξύ των θέσεων των παικτών (F4,959=151,347 P<0,001). Οι Π.Μ και οι Κ.Μ, οι οποίοι
δε διέφεραν µεταξύ τους, υπερείχαν σηµαντικά των υπόλοιπων κατηγοριών. Επίσης, δε διέφεραν µεταξύ τους οι
Ε µε τους Κ.Α.

Τέλος στις επαναλήψεις ταχύτητας διαπιστώθηκαν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των θέσεων των παικτών
(F4,959=107,943 P<0,001). Οι Π.Μ φαίνεται ότι, επιβαρύνονται περισσότερο από τις άλλες κατηγορίες και οι Ε
δε διαφέρουν από τους Κ.Μ. (Σχ. 3).

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Όπως αναµενόταν τα αποτελέσµατα της µελέτης έδειξαν διαφορές στην κινητική δραστηριότητα των παικτών
ανάλογα µε την αγωνιστική τους θέση, τόσο για το σύνολο του αγώνα όσο και για το κάθε ηµίχρονο χωριστά.
Οι Κ.Μ και Π.Μ επιβαρύνονταν κινητικά περισσότερο από τους Π.Α και τους Ε, ενώ οι τελευταίοι υπερτερούσαν
των Κ.Α. Τα παραπάνω ευρήµατα συµφωνούν και ενισχύονται από εκείνα της έρευνας των Di Salvo, Collins, Mc
Neill, Cardinale, (2006), που µελέτησαν 300 κορυφαίους Ευρωπαίους ποδοσφαιριστές. Αντίθετα, δεν
διαπιστώθηκαν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο ηµιχρόνων για την κινητική δραστηριότητα των παικτών,
ανεξάρτητα της θέσης που αγωνίζονταν. Παρόµοια αποτελέσµατα υπήρξαν και στην έρευνα των Di Salvo et al.,
(2007).

Όσον αφορά στην ένταση των κινητικών δραστηριοτήτων παρατηρήθηκαν διαφορετικά ποσοστά για τις
τρείς κλίµακες έντασης. Όπως φάνηκε, οι δραστηριότητες χαµηλής έντασης κυριαρχούσαν στον αγώνα και
αποτελούσαν το µεγαλύτερο ποσοστό (59%). Ακολουθούσαν οι δραστηριότητες της υψηλής έντασης (25%),
και της µεσαίας έντασης µε το χαµηλότερο ποσοστό (16%). Παρόµοια ποσοστά έντασης, των 56%, 28% και
16% αντίστοιχα, διαπιστώθηκαν από τους Barros et al., (2007).
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Στις κινητικές δραστηριότητες υψηλής έντασης, που καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό την έκβαση του αγώνα,
διαπιστώθηκε ότι οι Π.Μ και οι Κ.Μ διαφέρουν σηµαντικά των υπόλοιπων κατηγοριών. Οµοίως, οι Bradley et al.,
(2009), αναφέρουν ότι περισσότερο επιβαρύνονται οι Π.Μ (3138m) και ακολουθούν οι Κ.Μ (2825m), οι Π.Α
(2605m), οι E (2341µ) και τελευταίοι οι Κ.Α (1834m). Σχετικά µε τις επαναλήψεις ταχύτητας παρατηρείται
επίσης ότι περισσότερο επιβαρύνονται οι Π.Μ και λιγότερο οι Κ.Α (Σχ. 3).

Η µέση κινητική δραστηριότητα των παικτών, ανεξάρτητα της θέσης που αγωνίζονταν, φάνηκε να είναι
µικρότερη, στα 9921m, σε σύγκριση µε έρευνες των τελευταίων ετών, οι οποίες ωστόσο παρουσίασαν κάποιες
διακυµάνσεις. Συγκεκριµένα, αναφέρονται τιµές κινητικής δραστηριότητας των 10012m (Barros et al., 2007), των
10860m (Mohr et al., 2003), και των 11393m (Di Salvo et al., 2006). Οι διαφορές των παικτών της παρούσας
µελέτης είναι αρκετά µεγάλες και φτάνουν µέχρι το 13% της κινητικής επιβάρυνσης των παικτών της τελευταίας
µελέτης. Ασφαλώς οι διαφορετικές συνθήκες διεξαγωγής των αγώνων, όπως η περίοδος διοργάνωσης, ο
εγκλιµατισµός, η πυκνότητα των αγώνων, η πίεση για διάκριση, και οι επιλογές τακτικής των οµάδων, µπορεί να
επηρέασαν τα παραπάνω αποτελέσµατα.

Συµπερασµατικά, οι απαιτήσεις της κινητικής συµπεριφοράς των ποδοσφαιριστών υψηλού επιπέδου είναι
διαφορετικές και επηρεάζονται σηµαντικά από τη θέση (ρόλο) τους µέσα στον αγώνα. Τα ευρήµατα συνηγορούν
στην ανάγκη για ανάλυση, διαφοροποίηση και εξατοµίκευση της προπόνησης, µε βάση τις ικανότητες του παίκτη,
τις απαιτήσεις της θέσης και της σηµαντικότητας του αγώνα.


