
FUNCTIONAL VS TRADITIONAL WEIGHTS – Μένια Καζάκη
Θέματα που θα αναλυθούν / απαντηθούν:

o   Ποια γνωστά είδη προπόνησης αποτελούν τελικά “λειτουργική προπόνηση”;
o   Ποιοι γνωστοί εξοπλισμοί προσφέρονται για “λειτουργική προπόνηση”;
o   Οι λειτουργικές ασκήσεις είναι πάντοτε σύνθετες και πολύπλοκες;
o   Όλοι οι ασκούμενοι εντάσσονται στο ίδιο φάσμα “λειτουργικότητας”; 
o   

o   Λειτουργική Προπόνηση = Δύναμη μυϊκών ινών;
o   Τα κλασικά βάρη δεν έχουν πια θέση μέσα στο χώρο του  tness;
o   Δεν υπάρχουν 'κλασικές' ασκήσεις οι οποίες είναι functional;
o   14 προβληματισμοί που ρίχνουν “φως” στο θέμα Functional ή Traditional Resistance Training.

Μπορεί ένα πρόγραμμα τύπου ορθοσωμίας, το οποίο διεξάγεται στο έδαφος, να αποτελεί “λειτουργική 
προπόνηση”;

BODY ANALYSIS AND PERFORMANCE – BODY IQ - Ελπίδα Τσίντσιφα

o Από την κλασσική ανατομία και κινησιολογία μέχρι τις ανατομικές αλυσίδες και την αλληλεπίδραση των
δυνάμεων που ασκούνται και αναπτύσσονται στο σώμα. Η αξιολόγηση και η κατανόηση των δυνάμεων
αυτών στο hardware και στο software του σώματος για την μεγιστοποίηση της απόδοσης.

Ευκαιρία να βιώσετε την πολυπλευρικότητα και μοναδικότητα της βασικής τεχνικής ενός προγράμματος 
TRX HIIT αλλά και να μάθετε πώς να δημιουργήσετε και να χτίσετε το δικό σας πρόγραμμα παρέχοντας 
ασφάλεια και απόδοση.
Θα αναλυθούν οι καλύτερες πρακτικές με βάση την προπονητική για την εκγύμναση με υψηλή ένταση 
και την χρήση TRX.

o

TRX HIIT FUNCTIONAL TRAINING – Χριστόδουλος Παυλάρας / Κρίστη Λουκά

o

THE WHY AND HOW OF TURKISH GET UP AND ROLLING PATTERNS FOR POSTURE REALIGMENT – 
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ – Αντώνης Πολυβίου 
Rolling Patterns & Turkish Get Up: 30λεπτο συνοπτικό workshop όπου θα αναλυθούν /απαντηθούν: 

o  Εντάσσονται στον τομέα της διορθωτικής άσκησης. Τί ακριβώς είναι; Τι υπόσχονται; 
o  Γιατί είναι τόσο δημοφιλή και θεωρούνται χρήσιμα εργαλεία για έναν επαγγελματία της άσκησης; 
o  Πώς μπορούμε εύκολα και αποτελεσματικά να διδάξουμε τέτοια πολύπλοκα μοτίβα κίνησης;
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3D CIRCUIT TRAINING – Μένια Καζάκη

o Κυκλική προπόνηση με σύνθετες και πολυαρθρικές ασκήσεις από τους τομείς του Functional και 3D 
Training. Εφαρμόζεται σε ομαδικά μαθήματα  tness αλλά και σε ατομικές συνεδρίες. 
Βασίζεται στις αρχές του EBC Training System© (συνειδητή και ελεγχόμενη κινητοποίηση ολόκληρου του 
σώματος αλλά και των επιμέρους μελών του). Εισάγει την έννοια της “κινητικής επίγνωσης”, του ροϊκού 
ελέγχου και του “spread” στην εξάσκηση Κινητικής Δεξιότητας.

Η σημαντικότητα της ασφάλειας και της αποφυγής τραυματισμού είναι εξίσου σημαντική και για τους 
πελάτες αθλητικού επιπέδου αλλά και για τους απλούς  αθλούμενους. 
Επιμορφωθείτε και ανακαλύψτε εξειδικευμένο ασκησιολόγιο για μυοσκελετικές κακώσεις όπως και 
ασκησιολόγιο για την πρόληψη τραυματισμών σύμφωνα με προδιαθεσικούς παράγοντες του κάθε 
σώματος με τη χρήση του TRX. 

o

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ ΜΕ TRX - Ελπίδα Τσίντσιφα

o

Παράλληλα μάθετε πως μπορείτε να τις εφαρμόσετε σε μια προπόνηση personal training ή στο ομαδικό 
σας πρόγραμμα.

o

BUILD A SUCCESFUL BODYWEIGHT & RESISTANCE BAND WORKOUT FOR SEMI PERSONAL TRAINING 
- Στέλιος Αριστοδήμου

o Πρακτική παρουσίαση στην αποτελεσματική εκγύμναση σε μορφή semi personal χρησιμοποιώντας 
εξοπλισμό, ένα λάστιχο και το βάρος του σώματος. Μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε χώρο της επιλογής 
σας (γυμναστήριο, σπίτι ή πάρκο), ενώ εύκολα μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικά επίπεδα 
αθλούμενων. Η οργάνωση μικρών γκρουπς (2-4 ατόμων) είναι ένας πολύ καλός τρόπος να αυξήσετε το 
εισόδημά σας και ταυτόχρονα να μειώσετε το κόστος των υπηρεσιών σας ανά άτομο, δημιουργώντας το 
"win-win".

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ “ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ” ΚΑΙ “ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ” - Μιχάλης Μοσφίλης

H ποιότητα της κίνησης επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα των αρθρώσεων να κινούνται 
σε ένα λειτουργικό εύρος κατά συνέπεια της ικανότητας των μαλακών μορίων και ιδιαίτερα των μυών να 
επιτρέπουν την αυξομείωση του φυσιολογικού τους μήκους και όχι μόνο, καθορίζοντας κατά πολύ την 
κινητική μας συμπεριφορά.

o

Μάθετε πως η λειτουργική αξιολόγηση μας προσφέρει τη δυνατότητα να εντοπίζουμε ορθοσωμικές 
διαταραχές - ανισορροπίες που μπορούν να επηρεάσουν την κινητική συμπεριφορά και πώς μέσω της 
βελτιστοποίησης των κινητικών μοντέλων με εφαρμογή συγκεκριμένων πρακτικών μπορούμε να 
επηρεάσουμε θετικά την απόδοση και την ποιότητα ζωής, ακόμη να προλάβουμε τυχόν τραυματισμούς. 

o
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GOFLO MASTER COURSE TRAINING – Μάριος Στρούθος

o Το GOFLO είναι ένας μοναδικός τρόπος προπόνησης με ιμάντες (suspension training), ο οποίος 
συνδυάζει τη χρήση bungees, με πολλά και διαφόρων ειδών εξαρτήματα. 

Τo νέο πρόγραμμα Ground Forces συνδυάζει body weight functional training και κινήσεις body aware-
ness, mobility drills και corrective exercise μέχρι και animal like patterns και «αρχέγονες» κινήσεις. 
Οι προπονητικές κατευθύνσεις και τα πρωτόκολλα οργάνωσης μαθήματος Ground Forces για την 
εφαρμογή του σε διαφορετικές κατηγορίες αθλούμενων.

o

GROUND FORCES - Ελπίδα Τσίντσιφα

o

o Αυτή η παράταξη των εξαρτημάτων, επιτρέπει ποικιλία στην προπόνηση με άπειρο αριθμό ασκήσεων. 
Παρέχει στο σώμα τόσο υποστήριξη όσο και αντίσταση επιτρέποντας στον αθλούμενο να γυμνάζεται 
σχεδόν αβαρής. Η μέθοδος αυτή δουλεύει το σώμα με νέους προκλητικούς τρόπους και από 
διαφορετικές γωνίες κάνοντας τη μέθοδο αυτή ένα ισχυρό όπλο για τον εκπαιδευτή.

ΑΘΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ. ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ 
ΕΝΕΡΓΟ ΔΡΑΣΗ – Θάλεια Παναγή / Χρήστος Κωνσταντίνου
Ένας τραυματισμός δεν είναι ποτέ ιδανικό κεφάλαιο στη ζωή ενός αθλούμενου / αθλητή / πρωταθλητή, 
ωστόσο, τις περισσότερες φορές είναι αναπόφευκτος. 

o Επιμορφωθείτε και κερδίστε σημαντικές πληροφορίες "κλειδιά" που ίσως βοηθήσουν εσάς ή άτομα με τα 
οποία συνεργάζεστε να ανακάμψουν ομαλά και να επανέλθουν στην ενεργό δράση ύστερα από τυχόν 
τραυματισμό. 

o Οι επιστήμονες της Athletes Innovation Group θα παρουσιάσουν σωστές τακτικές για να 
υπερκαλυφθούν σωματικές ανάγκες έτσι ώστε να προετοιμάσουν τον αθλητή για τη μέγιστη 
αποκατάσταση με σωστούς διατροφικούς χειρισμούς και το πώς μπορεί κάποιος ψυχολογικά να 
ανταποκριθεί θετικά και να ελέγξει μια αρνητική κατάσταση.


