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TIPS ΓΙΑ
RUNNERS... ΚAI

ΌΧΙ ΜΟΝΟ
P O D I A  F O O T C A R E

https://www.podiafootcare.com/


ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΩ?

Η μέθοδος τρεξίματος / περιπάτου είναι μια απλή και αποτελεσματική μέθοδος

για την αποφυγή τραυματισμών, την ενίσχυση των κινήτρων για τρέξιμο και τη

βελτίωση της αντοχής. Σε αυτό το τεύχος, παρουσιάζουμε τα βασικά tips που

πρέπει να ακολουθήσεις αν θες να ξεκινήσεις να τρέχεις/περπατάς, τα πιο

συνηθισμένα λάθη κατά τη διάρκεια της άσκησης αυτής αλλά και ένα

ενδεικτικό πρόγραμμα για beginners, advanced και marathon runners.



Βεβαιώσου πως έχεις ζεσταθεί με πέντε λεπτά περπάτημα και μετά
ολοκλήρωσε με μερικές δυναμικές εκτάσεις. Όταν ολοκληρωθεί η
προθέρμανση, τρέξε για ένα μικρό τμήμα και μετά κάνε ένα
διάλειμμα. Οι αρχάριοι μπορούν να ξεκινήσουν εναλλάσσοντας
τρέξιμο πολύ μικρής διάρκειας με μεγαλύτερο περίπατο!

Συνέχισε να επαναλαμβάνεις το τρέξιμο / περίπατό σου μέχρι να
καλύψεις την απόσταση ή το χρόνο του στόχου σου.

Ξεκίνησε το περπάτημα πριν οι μυς που τρέχουν κουραστούν πολύ.
Αυτό το βήμα επιτρέπει στους μύες σου να ανακάμψουν αμέσως,
γεγονός που επεκτείνει το χρόνο και την απόσταση που μπορείς να
καλύψεις. Εάν περιμένεις έως ότου είσαι πολύ κουρασμένος, θα
καταλήξεις να περπατάς πιο αργά και θα είναι δύσκολο να ξεκινήσεις
να ξανατρέχεις.

ΚΑΝΕ ΠΑΝΤΑ ΖΕΣΤΑΜΑ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟ
ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ/ΤΡΕΞΙΜΟ

ΠΑΡΑΜΕΙΝΕ ΠΡΟΣΗΛΩΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΣΤΟΧΟ ΣΟΥ

ΑΠΟΦΥΓΕ ΤΗΝ ΕΞΟΝΤΩΣΗ
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Χρησιμοποίησε κάποιο smart watch για να παρακολουθείς την
απόδοση σου. Υπάρχουν πολλά είδη, που κάνουν από το πιο απλό: 
να μετρούν καρδιακούς παλμούς, μέχρι να σε ενημερώνει για το 
πότε να κάνεις διάλειμμα! Εύκολα στη χρήση και χωράνε παντού.

Καθώς συνεχίζεις με το πρόγραμμα τρεξίματος / περιπάτου,
προσπάθησε να επεκτείνεις το χρόνο που τρέχεις και να μειώνεις τον
χρόνο περπατήματος. Μόλις μπορέσεις να τρέξεις με επιτυχία για
μεγάλες εκτάσεις, μην αισθανθείς σαν να πρέπει να εγκαταλείψεις τη
μέθοδο τρεξίματος-περιπάτου. Μερικοί δρομείς μεγάλης απόστασης
το χρησιμοποιούν ως προπόνηση για να μειώσουν τον πόνο των
μυών και την κόπωση.

Πιες νερό στο τέλος της προπόνησής σου για ενυδάτωση. Εάν έξω
έχει πολλή ζέστη και υγρασία, θα πρέπει επίσης να πιεις και λίγο
νερό κατά τη διάρκεια της προπόνησης.

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ; ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΣΟΥ!

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΟΥ

ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΝΕΡΟ!

4

5

6



Μείνε κατάλληλα εξοπλισμένος με παπούτσια για τρέξιμο. Τα
παπούτσια για τρέξιμο και περπάτημα είναι φτιαγμένα (ελαφρώς)
διαφορετικά.

Χρησιμοποίησε την αναπνοή σου ως οδηγό κατά τη διάρκεια της
προπόνησης. Θα πρέπει να είσαι σε θέση να συνεχίσεις μια συνομιλία
ενώ τρέχεις και η αναπνοή σου να μην είναι βαριά.

ΚΑΙ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ;

LAST BUT NOT LEAST... ΔΩΣΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ 
ΑΝΑΠΝΟΗ ΣΟΥ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 9

ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ
ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ

WEEK
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ΤΡΕΞΙΜΟ

5 λεπτά  

3 λεπτά  

8 λεπτά  

2 λεπτά

7 λεπτά

4 λεπτά

9 λεπτά  

14 λεπτα

30 λεπτα

ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ

4 λεπτά

3 λεπτά

2 λεπτά

1  λεπτό

3 λεπτά

2 λεπτά

3 λεπτά

2 λεπτά

1  λεπτό
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ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ 

ΠΙΟ ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΡΙΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

6 ΧΛΜ  ΣΕ  ΧΑΛΑΡΟ
ΡΥΘΜΟ
4-8 ΧΛΜ  ΣΕ  ΡΥΘΜΟ
ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ

6 ΧΛΜ  ΧΑΛΑΡΑ

13 ΧΛΜ  ΜΑΚΡΥ  
ΤΡΕΞΙΜΟ

ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ

ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ

ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥΣ 

SPEED RUNS
LONG RUNS
RECOVERY RUNS
REST DAYS



Μάθε  περισσότερα  στο
www.podiafootcare.com

Ακολούθησέ  μας  
στα  Social Media:

https://www.facebook.com/podiafootcare
https://www.instagram.com/podiafootcare/
https://www.youtube.com/channel/UCJzppiG1lbyelmDeIhXk_tQ
https://www.podiafootcare.com/
https://www.podiafootcare.com/

