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Μπορούν τα παιχνίδια να μας βοηθήσουν στην πρόληψη
τραυματισμών????
NAI !!!
Για να επιτευχθεί αυτό τα παιχνίδια θα πρέπει να έχουν
κάποια χαρακτηριστικά:
ü να βελτιώνουν τον νευρομυϊκό έλεγχο και στην
σταθερότητα…. Κάνοντας εξάσκηση της ισορροπίας
ü να ενδυναμώνουν τους μύες των κάτω άκρων και του
κορμού

Βελτίωση του Νευρομυϊκού Ελέγχου και
της Σταθερότητας
Για να βελτιωθεί ο νευρομυϊκός έλεγχος θα πρέπει να
καταλάβουμε τον μηχανισμό με τον οποίο μπορεί αυτός
να εξασκηθεί!!
Εξασκείται όταν λαμβάνει πληροφορίες από το
περιβάλλον και πρέπει να δημιουργήσει τις κατάλληλες
κινητικές απαντήσεις προκειμένου να ελέγξει τη θέση
του σώματος στο χώρο… και να αποφύγει τις πτώσεις
Όσο περισσότερο εξασκείται αυτός ο μηχανισμός τόσο
πιο αποτελεσματικές είναι οι κινητικές απαντήσεις που
δημιουργεί (πιο γρήγορες)

Το ΚΝΣ λαμβάνει πληροφορίες αναφορικά με τη θέση του
σώματος στο χώρο από διάφορους υποδοχείς (ιδιοδεκτικούς)
που είναι τοποθετημένοι στους μύες, συνδέσμους, δέρμα.
Σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες, το ΚΝΣ ενεργοποιεί τους
κατάλληλους μύες και δημιουργεί τις κατάλληλες κινητικές
απαντήσεις

Περιβάλλον
(δέρμα, αρθρώσεις, μύες, τένοντες, όραση, ακοή)

Υποδοχείς

Κεντρικό Νευρικό Σύστημα
Κινητικές Απαντήσεις (μύες)

Βελτίωση του Νευρομυϊκού Ελέγχου και
της Σταθερότητας
Για να εξασκηθεί αυτός ο μηχανισμός θα πρέπει πληροφορίες
να μεταφέρονται στο ΚΝΣ, προκειμένου να δημιουργηθούν οι
κατάλληλες κινητικές απαντήσεις
ü αυτός ο μηχανισμός δεν εξασκείται όταν μένω ακίνητος (ακόμη και
εάν είμαι στο ένα μου πόδι) (δεν χρειάζονται διορθωτικές κινήσεις
για να διατηρήσω τον έλεγχο)
ü εξασκείται όταν το κέντρο βάρους μου απομακρύνεται από τη
βάση στήριξης και θα πρέπει να το ελέγξω…. όταν πάω να χάσω την
ισορροπία μου και πρέπει να την ελέγξω it!!
ü εξασκείται όταν το ΚΝΣ πρέπει να ενεργοποιήσει τους κατάλληλους
μύες για να ελέγξει ή να διορθώσει τη θέση του σώματος
ü οι ασκήσεις ισορροπίας των κάτω άκρων είναι κατάλληλες

Πρόληψη Τραυματισμών
Έχει αποδειχθεί ότι η βελτίωση του νευρομυϊκού ελέγχου
βοηθάει στην μείωση των τραυματισμών στα κάτω άκρα
Κατάλληλες ασκήσεις - ασκήσεις ισορροπίας
χρησιμοποιούνται συχνά σε προγράμματα πρόληψης
τραυματισμών

Οι τύποι των ασκήσεων που χρησιμοποιούνται στο FIFA 11+
FOR KIDS μπορούν να μας βοηθήσουν στον σχεδιασμό
παιχνιδιών με παρόμοιο περιεχόμενο και στόχο την πρόληψη
τραυματισμών

Ø Κοιτώντας από μπροστά, το πέλμα, το γόνατο και το ισχίο του
ποδιού στήριξης θα πρέπει να είναι σε μία ευθεία
Ø Το γόνατο από το πόδι στήριξης είναι λίγο λυγισμένο
Λάθη που πρέπει να διορθώνονται
Ø Το γόνατο να μη στρέφεται προς τα μέσα (βλαισότητα), και το ένα
ισχίο να μην είναι πιο χαμηλά από το άλλο
Ø Το πέλμα να μην στρέφεται προς τα μέσα ή προς τα έξω

Ø Κοιτώντας από μπροστά, το πέλμα, το γόνατο και το ισχίο του
ποδιού στήριξης θα πρέπει να είναι σε μία ευθεία
Ø Το γόνατο από το πόδι στήριξης είναι λυγισμένο κατά την
προσγείωση για την απορρόφηση των κραδασμών
Λάθη που πρέπει να διορθώνονται
Ø Το γόνατο να μη στρέφεται προς τα μέσα (βλαισότητα),
Ø Μεγάλη κάμψη του ισχίου και μεγάλη κλίση του σώματος προς τα
μπροστά κατά την προσγείωση
Ø Κλίση του σώματος και του κορμού προς μία πλευρά

ØΤάση του σώματος: το στομάχι και οι μύες της πλάτης πρέπει να
είναι σε τάση, με την πλάτη σε ευθεία και το κεφάλι στην προέκταση
της ΣΣ
Ø Το γόνατο από το πόδι στήριξης είναι λυγισμένο κατά την
προσγείωση για την απορρόφηση των κραδασμών
Λάθη που πρέπει να διορθώνονται
Ø Το γόνατο να μη στρέφεται προς τα μέσα (βλαισότητα),
Ø Μεγάλη κάμψη του ισχίου και μεγάλη κλίση του σώματος προς τα
μπροστά κατά την προσγείωση

Μπορούν τα παιχνίδια να επιτύχουν πρόληψη των
τραυματισμών????
ΝΑΙ !!!
Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει τα παιχνίδια να έχουν
κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά :
ü να βελτιώνουν το νευρομυϊκό έλεγχο και τη
σταθερότητα ….. Εξασκώντας την ικανότητα της
ισορροπίας
ü Να ενδυναμώνουν τους μύες των κάτω άκρων και του
κορμού

Πρέπει να δοθεί προσοχή στη ποιότητα εκτέλεσης
των κινήσεων και στην τεχνική εκτέλεσης κατά τη
διάρκεια των ασκήσεων
Ø Το πέλμα, το γόνατο και το ισχίο του ποδιού
στήριξης θα πρέπει να είναι σε μία ευθεία
Ø Το άνω μέρος του σώματος είναι στο κέντρο
και σε ευθεία θέση
Ø Το αριστερό και το δεξί ισχίο είναι στο ίδιο
επίπεδο, στην ίδια ευθεία
Ø Το γόνατο από το πόδι στήριξης είναι λίγο
λυγισμένο όταν στέκεται όρθιο και
λυγισμένο κατά την προσγείωση και την
επαφή με το έδαφος
Ø Μετά την προσγείωση, πρέπει να μείνει
ακίνητο το παιδί για 3 δευτερόλεπτα

