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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Σκοπός της έρευνας αυτής ειναι να υπολογισθεί η συχνότητα εμφάνισης, 

τα αίτια, όπως και ο βαθμός σοβαρότητας των αθλητικών κακώσεων και να 

εντοπισθούν οι κυρίως πληττόμενες περιοχές του σώματος, κατά τις επίσημες 

αγωνιστικές συναντήσεις και να προταθούν μέτρα και λύσεις για την καλύτερη 

προστασία των αγωνιζομένων με την παράλληλη μείωση των κακώσεων.  

 Δείγμα: Ν= 2.739 αθλητές/τριες: 533 Ανδρες & 216 Γυναίκες, ηλικίας 18-

30 ετών, 470 Εφηβοι & 317 Νεάνιδες, ηλικίας 14-18 ετών, 753 Παίδες & 450 

Κορασίδες, ηλικίας 11-14 ετών, στις οκτώ επίσημες κατηγορίες κιλών κατά τα 

επίσημα Πρωταθλήματα της ΕΛ.Ο.Τ. τα έτη (1994-1995).  

 Μεθοδολογία: Συμπλήρωση από τον Ιατρό των αγώνων ειδικού 

αναλυτικού ερωτηματολογίου για κάθε κάκωση κατά τις αγωνιστικές 

συναντήσεις. Η στατιστική ανάλυση έγινε με το στατιστικό πακέτο του SPSS.  

       Διαδικασία: Διεξαγωγή επισήμων αγώνων με τους κανονισμούς αγώνων 

του Ολυμπιακού στύλ (W.T.F.), με 3 γύρους των 3 min με 1min διάλλειμα 

μεταξύ των γύρων για κάθε αγώνα και πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό 

(κάσκα, θώρακα, σπασουάρ, επιβραχιονίδες, επικαλαμίδες). 

 Απότελέσματα: Από το σύνολο των 2739 αθλητών/τριών που έλαβαν 

μέρος στους αγώνες, τραυματίσθηκε το 6%. Εξ αυτών το 4,1% τραυματίσθηκε 

από λάκτισμα. Οι περιοχές τραυματισμού ήταν: 2,6% Κάτω Ακρα, 2% Κεφάλι, 

0,9% Κορμός, 0,5% Ανω Ακρα. Το 5,2% έτυχε επιτόπου θεραπείας και μόνο 

το 0,4% μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο. Από τους τραυματισθέντας (6%), το 

1,5% αναγκάσθηκε να διακόψει τον αγώνα, ενω εξ αυτών το 1,1% εγκατέλειψε 

με Κ.Ο. Από τα λακτίσματα που προκάλεσαν κάκωση το 47,1% ήταν Paltum 

chagi και το 33,3% Dollyo chagi, το οποίο ευθύνεται για τα περισσότερα Κ.Ο. 

Το 75% των τραυματισθέντων συνέχισαν τον αγώνα, ενω το 6% εγκατέλειψαν 

σε κάποια στιγμή τον αγώνα και το 19% εγκατέλειψαν τον αγώνα με Κ.Ο. Οι 
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μεσαίες κατηγορίες βάρους επλήγησαν συχνότερα, ενώ τα περισσότερα Κ.Ο. 

εντοπίσθηκαν στις τέσσερις βαρύτερες κατηγορίες βάρους. Η πλειοψηφία των 

κακώσεων καταγράφηκε κυρίως στις ακάλυπτες, από τον προστατευτικό 

εξοπλισμό, περιοχές. 

 Συμπεράσματα:  Ως αγώνισμα πλήρους σωματικής επαφής, το ποσοστό 

των καταγραφέντων κακώσεων σε σχέση με το σύνολο των αθλητών/τριών 

ειναι μικρό. Επίσης μικρό θεωρείται και το ποσοστό των αθλητών που 

διέκοψαν τον αγώνα με Κ.Ο., λόγω σοβαρής κάκωσης και που διακομίσθηκαν 

στο Νοσοκομείο. Από τα προαναφερόμενα συνάγεται αβίαστα το συμπέρασμα 

οτι το αγωνιστικό TAE KWON-DO ειναι ικανοποιητικά ασφαλές και ταυτόχρονα 

ακίνδυνο ως προς την υγεία των αγωνιζομένων. Εν τούτοις υπάρχουν ακόμη 

περιθώρια για την περαιτέρω μείωση των κακώσεων και γι΄αυτό άλλωστε 

υποβάλλονται οι σχετικές προτάσεις.               

 

 

Λέξεις κλειδιά: Tae Kwon-Do, αγώνες, αθλητικές κακώσεις. 
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ABSTRACT 

 

 

 The purpose of this study is to find out the frequency and the severiance 

of athletic injuries, also the reasons of causing them during fights and to 

suggest solutions for preventing these injuries while we are protecting the 

athletes. 

 

 Specimen: N= 2739 athletes, 533 Men and 216 Women, aged 18-30 

years old, 470 teenaged boys and 317 girls between 14-18 years old and 753 

boys and 450 girls from 11 to 14 years old, at the eight official categories 

during national championships of Hellenic Federation of Tae Kwon-Do 

(EL.O.T.), on 1994-1995. 

 

 Methodology: The specialist doctor of the fights, filled an appropriate 

questionnaire for every injury during the championships. The statistical 

analysis was made with the use of the Statistical Package for Social Sciences. 

 

 Procedure: During official fights with the rules of the Olympic Style 

(W.T.F.), in the 3 rounds, of 3 min length each, with 1 min rest, during the 

rounds for every fight and wearing full protective equipment (head guard, body 

protector, groin guard for men/women, forearm guards, shin guard). 

 

 Results: From the 2739 athletes they were injured only 6%. The 4,1% (of 

injured athletes) was done from a kick. The areas of injured were 2,6% at the 

feet, 2% on the head, 0,9% at the trunk and 0,5% at the hands. 5,2% was 

treated in the arena, and 0,4% were transfered into a hospital. From the above 

mentioned 6% of injured athletes, 1,5% had to stop the fight, while 1,1% lost 
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with K.O. Most of the kicks that caused injuries were ‘Paltum chagi’ (47,1%) 

and then were ‘Dollyo chagi’, which were responsible for the majority of K.O. A 

large number of the injured athletes (75%), continued the fight, 6% ceased to 

fight, and 19% lost with K.O. The light weight divisions had the majority of 

injuries, while the heavy weight divisions had the most K.O. The injuries were 

traced mostly at the unprotected areas of the body.  

 

 Conclusions: Even though its a full contact sport, the number of injured 

athletes is small. Also small is the percentage of athletes who stoped  the fight 

with K.O. and we transfered into a hospital due to severe injurie. So the fights 

of Tae Kwon-Do are safe enough for the health of their athletes. Nevertheless 

there are several more suggestions for reducing injuries even more. 

 

 

 

Key Words: Tae Kwon-Do, fights, athletic injuries.          
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΠΡΩΤΟ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1  Γενική εικόνα του TAE KWON-DO 

 

 Το TAE KWON-DO, ως "δυναμικό" αγώνισμα πλήρους σωματικής 

επαφής, ανήκει αναμφισβήτητα στην κατηγορία των βαρέων αθλημάτων. 

Γενικά επικρατεί η εντύπωση οτι ειναι ένα από τα πλέον επικίνδυνα 

αγωνίσματα, όσον αφορά τους τραυματισμούς που προκύπτουν από μια 

αγωνιστική συνάντηση σε ένα επίσημο πρωτάθλημα. Υπάρχει η εσφαλμένη 

εντύπωση οτι ακόμη και από την απλή εξάσκηση σε έναν Σύλλογο κινδυνεύει 

η σωματική ακεραιότητα του ασκούμενου όχι μόνον εξ’ αιτίας της επαφής του 

με τον αντίπαλο, αλλά και από την ίδια την μορφή της άσκησης. Αιτίες  της 

εσφαλμένης εντύπωσης στο ευρύ κοινό ειναι η παραπληροφόρηση και η 

ταυτόχρονη έλλειψη αντικειμενικής και πολύπλευρης ενημέρωσης.  

 Η εντυπωσιακά μεγάλη διάδοση του TAE KWON-DO, τόσο παγκοσμίως 

(160 χώρες), όσο και στην Ελλάδα (+ 400 Σωματεία, πάνω από 30.000 

ασκούμενοι ηλικίας 5-50 ετών), συνηγορεί στην άποψη οτι το TKD ειναι αρκετά 

ασφαλές, τόσο στην εξάσκηση όσο και στα πρωταθλήματα, αλλιώς κατά κοινή 

ομολογία δεν θα γίνονταν μαζικά τόσο απόδεκτό, όταν μάλιστα δεν 

προβάλλεται ούτε στοιχειωδώς από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και 

Επικοινωνίας. Αυτή η υπόθεση όμως ειναι αυτονόητο πως δεν στηρίζεται σε 

επιστημονικές βάσεις και  παραμένει απλά και μόνο σαν μια θεωρητική 

άποψη. 

 Η πρόσφατη αναγνώριση (Σεπτέμβριος 1994) του TKD από την Δ.Ο.Ε. 

(Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή), ως επίσημο Ολυμπιακό άθλημα και η 

επίσημη συμμετοχή του TKD στο κανονικό πρόγραμμα των αγώνων στην 

Ολυμπιάδα του 2000 στο Σίδνευ, ανοίγει τους ορίζοντες για την επιστημονική 
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έρευνα και έτσι λαμβάνει μεγάλη αξία ιδιαίτερα για την Ελλάδα, εφόσον ήδη 

έχουμε επιτύχει διακρίσεις και μετάλλια και στην Ολυμπιάδα του 1992 της 

Βαρκελώνης, αλλά και στα παγκόσμια και πανευρωπαικά πρωταθλήματα 

(χρυσά, αργυρά, χάλκινα), τόσο στους Ανδρες - Γυναίκες, όσο και στους 

Εφηβους - Νεάνιδες.  

 

1.2  Καθορισμός του προβλήματος μέσω 

της αγωνιστικής εικόνας του Tae Kwon-Do 

 

 Ειναι γνωστό σε όλους όσους ασχολούνται με το TKD, οτι η ένταση και η 

γενική ψυχοσωματική επιβάρυνση κατά την αθλητική προετοιμασία των 

αθλητών υψηλού επιπέδου και κατά τον αγώνα στο Tae Kwon-do, κυμαίνονται 

σε πολύ υψηλά επίπεδα (Μπέης Κ., Λαπαρίδης Κ., Παπαργυρίου Α., 3ο 

Δ.Σ.Φ.Α. & Α., Κομοτηνή, 21/5/1995).  

 Η διάρκεια του αγώνα (3 γύροι των 3 λεπτών με 1 λεπτό διάλλειμα), ο 

αριθμός των αγώνων σε μία ημέρα   (συνήθως από 3 εως 6), η ατομικότητα 

του αθλήματος, η μέγιστη προσπάθεια που καταβάλλεται σε κάθε ενέργεια 

(εκρηκτικότητα, ταχυδύναμη, κ.λ.π.), η πλήρης σωματική επαφή που 

επιβάλλεται από τους κανονισμούς για την απόκτηση του πόντου με 

ισχυρότατα κτυπήματα (λακτίσματα - γροθιές), η αυξημένη πιθανότητα του 

πόνου ή του τραυματισμού, η ψυχολογία και το έντονο στρές, οι πολυάριθμες, 

πολυσύνθετες και απρόβλεπτες τεχνικές, η σύνθετη, εύστοχη και ευφυής 

τακτική και στρατηγική, η ψυχοκινητική αντίδραση, η αντίληψη, η αερόβια, η 

αναερόβια γαλακτική και αγαλακτική ικανότητα, που χαρακτηρίζουν κάθε 

αγωνιστική συνάντηση, καθιστούν σίγουρα το Tae Kwon-do, σαν ένα από τα 

δυσκολότερα και πολυσύνθετα, αλλά ταυτόχρονα πιο ολοκληρωμένα και 

συναρπαστικά αθλήματα (Μπέης Κ., 2ο Δ.Σ.Φ.Α.Α., Κομοτηνή, 20/5/1994, & 
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Μπέης Κ., Ταξιλδάρης Κ., Καμπάς Α., 3ο Δ.Σ.Φ.Α.Α., Κομοτηνή, 19/5/1995, & 

Μπέης Κ., Μαυρίδης Θ., Καμπάς Α. 3ο Δ.Σ.Φ.Α.Α., Κομοτηνή, 19/5/1995). 

 Ενας από τους σημαντικότερους παράγοντες για την επίτευξη της 

υψηλής απόδοσης, σε έναν αγώνα στο Tae Kwon-do, ειναι η προστασία των 

αθλητών από τον κίνδυνο των τραυματισμών, τόσο κατά την προετοιμασία 

όσο και κατά την διάρκεια του αγώνα. Ενας έλεγχος στις στατιστικές μελέτες 

των τελευταίων ετών, δείχνει οτι στην μείωση των τραυματισμών συνετέλεσαν 

απόφασιστικά στην τελευταία δεκαετία τα εξής :  

α) η τροποποίηση-βελτίωση των κανονισμών των αγώνων (Κεφ. 3ο),  

β) η χρήση του προστατευτικού εξοπλισμού, στους αγώνες (Κεφ. 3ο), 

γ) η βελτίωση του επιπέδου γνώσεων των προπονητών. 

 Ιδιαίτερα εδώ πρέπει να επισημανθεί, οτι κάθε αγώνας διαφέρει, 

συγκριτικά όσον αφορά την ένταση και την επιβάρυνση. Δεν υπάρχουν 

σταθεροί και προβλέψιμοι παράγοντες, όπως π.χ. στον στίβο, στην κολύβηση, 

κ.λ.π. Εκτός από τους ενδογενείς παράγοντες (π.χ. ελλιπής προθέρμανση), 

πολλοί άλλοι εξωγενείς παράγοντες επιδρούν καθοριστικά στην πιθανότητα 

του τραυματισμού, όπως π.χ. το στύλ του αντιπάλου (επιθετικός-αμυντικός, 

μαχητικός, ταχύς, δυνατός, “σκληρο-τράχηλος”, αντιαθλητικός, κ.λ.π.), η 

τακτική, οι προυπάρχοντες τραυμα-τισμοί, η σπουδαιότητα του αγώνα, κ.λ.π. 

Επίσης ένας δυναμικός αγώνας με πολλές ανταλλαγές τεχνικών 

(κτυπημάτων), μπορεί κάλλιστα να λήξει χωρίς κανέναν απόλύτως 

τραυματισμό εάν οι αγωνιζόμενοι ειναι υψηλού επιπέδου, ενώ αντίθετα μπορεί 

να συμβεί σοβαρός τραυματισμός σε μια ανύποπτη στιγμή σε έναν αδιάφορο 

και ήσυχο αγώνα, ακόμα και μεταξύ κορυφαίων αθλητών. Ο τραυματισμός 

ελοχεύει ανα πάσα στιγμή και δεν μπορεί εύκολα να ελεγχθεί ή να 

προβλεφθεί. Μπορούμε μόνον να προσπαθήσουμε να μειώσουμε τις 

πιθανότητες εμφάνισής του, ή εαν εμφανισθεί, τότε ασφαλώς την σοβαρότητά 

του.  Ενας αθλητής ειναι αδύνατον να φέρει εις πέρας 3-6 αγώνες στους 

οποίους πρέπει να νικήσει την ίδια ημέρα, εαν εκτός των άλλων αγωνιστικών 
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παραγόντων, δεν λάβει υπόψιν του τα προληπτικά μέτρα (προθέρμανση, 

τακτική, και βέβαια αξιόπιστος προστατευτικός εξοπλισμός) για τις 

πιθανότητες του τραυματισμού του. 

 

1.3  Σκοπός της έρευνας 

 

 Η παρούσα έρευνα απόσκοπεί στην διαλεύκανση των προβλημα- 

τισμών και των ερωτημάτων που ακολουθούν, με τελικό στόχο την ουσιαστική 

και πρακτική βελτίωση των αγωνιστικών συνθηκών με απότέλεσμα την μείωση 

των σοβαρών, αλλά και μή σοβαρών κακώσεων, αφού δεν αρκείται να 

περιορισθεί στην απλή καταγραφή και τον εντοπισμό των αιτιών, αλλά και 

στην συναγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, καθώς και στην διατύπωση 

πρακτικών και εύκολα εφαρμοστέων προτάσεων. Τα ερωτήματα λοιπόν που 

τίθενται ειναι :  

 α) κατά πόσο ο προστατευτικός εξοπλισμός -ενώ συμβάλλει στην 

μείωση των τραυματισμών (2.2)- εξακολουθεί να διασφαλίζει και στο μέλλον 

την προστασία των αγωνιζομένων, ανάλογα με την προοδευτική εξέλιξη του 

αθλήματος του TKD; 

 β) ποιές ειναι οι κύριες αιτίες που εξακολουθούν να προκαλούν τους 

τραυματισμούς σήμερα; 

 γ) ποιές λύσεις και με ποιούς τρόπους μπορούμε να προτείνουμε την 

εφαρμογή τους, ώστε να μειώσουμε αριθμητικά όλους τους τραυματισμούς και 

να ελαχιστοποιήσουμε τους σοβαρούς τραυματι-σμούς, όσο αυτό ειναι 

δυνατόν να γίνει, ή να διαφοροποιηθούν τα μεγέθη των τραυματισμών από 

σοβαρά σε επιπόλαια; Θεωρείται σκόπιμο να τεθεί το ερώτημα αν υπάρχουν 

ακόμη πολλά περιθώρια βελτίωσης της προστασίας των αθλητών κατά την 

αγωνιστική συνάντηση; Η παρούσα έρευνα απόσκοπεί στην διερεύνηση και 

τον εντοπισμό αυτών των πιθανοτήτων και δυνατοτήτων. 
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 Θεωρούμε οτι η απάντηση στα προαναγραφόμενα ερωτήματα θα 

συνεισφέρει απότελεσματικά στην βελτίωση της προστασίας της σωματικής 

ακεραιότητας και της εν γένει υγείας των χιλιάδων ασκουμένων και 

αγωνιζομένων αθλητών μας.  

 Εαν βέβαια επιτευχθεί αυτό, που ειναι και ο κύριος στόχος της  

παρούσης έρευνας, τότε: 

 α) θα επιτευχθεί η ποσοτική αύξηση του αθλήματος του TaeKwon-Do, 

εφόσον δεν θα εγκαταλείπουν την αγωνιστική δραστηριότητα οι αθλητές-τριες 

πρόωρα λόγω τραυματισμού, και,  

 β) θα επιτευχθεί η ποιοτική άνοδός του, εφόσον θα συμμετέχουν πιό 

υγιείς αθλητές-τριες, χωρίς σοβαρά προβλήματα υγείας, όσον βέβαια αυτό 

ειναι εφικτό.  

 Τα απότελέσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν πρωταρχικά για τους 

αθλητές-τριες της χώρας μας και στο άμμεσο μέλλον -εφόσον υπάρχουν 

θετικά απότελέσματα- να προταθεί η εφαρμογή των μέτρων αυτών και στην 

Πανευρωπαική (E.T.U.) και στην Παγκόσμια Ομοσποδία (W.T.F.) εκ μέρους 

της Ελληνικής Ομοσπονδίας (ΕΛ.Ο.Τ.). 

 Επιπροσθέτως, σκοπός της εργασίας αυτής ειναι να απόκτήσουν οι 

προπονητές και οι αθλητές σαφέστερη εικόνα και γνώση των αθλητικών 

κακώσεων κατά τον αγώνα και να απότελέσει ένα ουσιαστικό βοήθημα, για την 

βελτίωση των προστατευτικών μηχανισμών κατά τον αγώνα, αλλά και του 

προπονητικού προγραμματισμού σε μια σοβαρή αγωνιστική προετοιμασία. 

 

1.4  Υποθέσεις - θέση και φύση των προβλημάτων 

 

 Οι υποθέσεις της έρευνας ειναι : 

 α) Η01 : οτι πρόκειται για ένα αρκετά ασφαλές για τους αθλητές 

αγώνισμα, με πολύ μικρό ποσοστό σοβαρών κακώσεων, 
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 β) Η02 : οτι παρουσιάζει γενικά μικρή συχνότητα και των μή σοβαρών 

τραυματισμών, 

 γ) Η03 : οτι το Tae Kwon-Do δεν έχει ακόμη εξαντλήσει τα περιθώρια και 

τις δυνατότητές του στα θέματα της προστασίας των αθλητών από τις 

κακώσεις. Υπάρχουν ακόμη πολλά και μάλιστα ευρύτατα περιθώρια 

βελτίωσης της προστασίας των αθλητών κατά την αγωνιστική συνάντηση. 

 

1.5  Οριοθέτηση της έρευνας 

 

 1) Το δείγμα απότέλεσαν οι αθλητές και οι αθλήτριες που συμμετείχαν 

στα επίσημα πρωταθλήματα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Tae Kwon-Do, σε 

όλες τις αγωνιστικές κατηγορίες, δηλ. : 

 

 α) Ανδρών - Γυναικών (18 ετών και άνω), 

 β) Εφήβων - Νεανίδων (14 έως 18 ετών) και,  

 γ) Παίδων - Κορασίδων (11 έως 14 ετών). 

 

 2) Διενεργήθηκε σε Πανελλήνια κλίμακα, όπου δηλ. ετελούντο οι από την 

ΕΛ.Ο.Τ. προκυρηγμένοι αγώνες (Αθήνα, Θεσ/νίκη, Καλαμάτα, Πάτρα, 

Καστοριά, κ.λ.π.).    

 

 3) Η έρευνα εξετάζει ένα συνολικό πλήθος αθλητών Ν=2739, εκ των 

οποίων οι αθλητές ειναι : Ν=1756, δηλ. το 64,11% και οι αθλήτριες : Ν=983, 

δηλ. το 35,88% του δείγματος. 

 

 4) Η έρευνα διήρκεσε δύο αγωνιστικές περιόδους (δύο χρόνια) και 

συγκεκριμένα τα έτη 1994 και 1995.  
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1.6 Συντμήσεις 

 

ΕΛ.Ο.Τ. = Ελληνική Ομοσπονδία Tae Kwon-Do, 

Δ.Ο.Ε. = Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, 

Ε.Κ.Α.Ε.= Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών, 

Δ.Π.Θ. = Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 

E.T.U. = Europa Tae Kwon-Do Union, 

W.T.F. = Word Tae Kwon-Do Federation,  

TKD= Tae Kwon-Do, 

K.O.= Νόκ άουτ, αναγκαστική εγκατάλειψη του αγώνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΔΕΥΤΕΡΟ 

 

2.1  ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

 Οσον αφορά το Tae Kwon-Do ως νέο Ολυμπιακό άθλημα, η 

επιστημονική έρευνα γενικώς και ειδικώς, βρίσκεται ακόμη στο αρχικό στάδιο 

και  η δημοσιευμένη βιβλιογραφία ειναι περιορισμένη. 

 Οι έρευνες που έχουν γίνει στο TKD, ειδικά με τους τραυματισμούς δεν 

ειναι πολλές, όπως στα άλλα αθλήματα, γι’ αυτό αναζητήθηκαν και έρευνες 

που έχουν γίνει σε παρεμφερή αγωνίσματα πλήρους σωματικής επαφής με 

κτυπήματα (Karate, Full Contact, κ.λ.π.). Πρέπει όμως να ληφθεί υπόψιν οτι οι 

διαφορές μεταξύ του Tae Kwon-Do και αυτών των αγωνισμάτων ειναι 

σημαντικές και πηγάζουν από τους διαφορετικούς κανονισμούς (μή επαφή, 

ημιεπαφή, πλήρης επαφή), την χρήση ή μή χρήση  προστατευτικού υλικού 

(πλήρης ή μή) και τις τεχνικές διαφορές. Ετσι, αν και υπάρχει κάποια 

ομοιότητα, σε καμμιά περίπτωση δεν μπορούμε να ταυτίσουμε τους 

τραυματισμούς. Μπορούμε απλώς να σχηματίσουμε μια εικόνα και 

ενδεχομένως να προβούμε σε συγκρίσεις μεταξύ του Tae Kwon-Do και των 

άλλων συγγενών αγωνισμάτων. 

 Ο Dr. G. R. McLatchie et al, του Βασιλικού Νοσοκομείου της Γλασκόβης 

το 1979, ανέφερε τους τραυματισμούς που έγιναν σε 295 αγώνες Karate που 

διοργάνωσε η Σκοτσέζικη Ενωση Karate το 1975, με κανονισμούς μή-επαφής 

και ημιεπαφής και με χρήση υποτυπώδους προστατευτικού εξοπλισμού. Στον 

έναν από τους τέσσερις αγώνες (25%) υπήρχαν τραυματισμοί. Στον έναν από 

τους δέκα αγώνες (10%) ο τραυματισμός ήταν αρκετά σοβαρός, ώστε να έχει 

σαν απότέλεσμα την απόσυρση του αθλητή. Οι περισσότεροι τραυματισμοί 

σημειώθηκαν στις κατώτερες ζώνες, ενω το 75% όλων των τραυματισμών 

σημειώθηκε στους αγωνιζομένους που κατείχαν την καφέ ζώνη και κάτω. 
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Αναλυτικότερα σημειώθηκαν 33 τραυματισμοί στο κεφάλι, στο πρόσωπο και 

στο λαιμό, 25 τραυματισμοί στον κορμό, και 22 τραυματισμοί στα άνω και 

κάτω άκρα. Ο Dr. G. R. McLatchie et al, κατέληξε στα συμπεράσματα οτι οι 

επιπτώσεις των τραυματισμών ήταν σοβαρότερες από εκείνες της 

ερασιτεχνικής πυγμαχίας, οτι η παρουσία του Ιατρού ειναι επιβεβλημένη, οτι 

πρέπει να επιβληθεί η χρήση του προστατευτικού εξοπλισμού και οτι 

απαιτείται μεγαλύτερος έλεγχος των αγώνων. 

 Δύο χρόνια αργότερα (1981) ο Dr. G. R. McLatchie et al, αναφέρθηκε 

στους τραυματισμούς που κατεγράφησαν στο πρώτο πανευρωπαικό 

πρωτάθλημα Full Contact Karate (London, 1978). Οι διαφορές από τους 

προηγούμενους αγώνες ήταν ουσιώδεις. Επιτρέπονταν η πλήρης επαφή και η 

χρήση μόνον σπασουάρ και επικαλαμίδων, ενω οι αγωνιζόμενοι ήταν όλοι 

υψηλού τεχνικού επιπέδου (καφέ-μαύρη ζώνη και άνω). Από τους 70 

συμμετέχοντες, οι 37 τραυματίσθηκαν (52,8%) και οι 15 υπέστησαν πολύ 

σοβαρούς τραυματισμούς (21%). Η κατανομή και το είδος των τραυματισμών 

ήταν παρόμοια με τους προηγούμενους αγώνες που ανέφερε ο Dr. G. R. 

McLatchie et al, όπως παρόμοια ήταν και τα συμπεράσματα.  

 Το 1985, ο Norio Nakamura, M.D., in “Mechanismus, Prevention, and 

Treatment” (Sports Injuries, U.S.A.), σε μία μελέτη που βασίσθηκε σε 

προσωπικά ερωτηματολόγια για τις αθλητικές  κακώσεις του ερασι-τεχνικού 

Karate, εντόπισε την συχνότητα των τραυματισμών στα κάτω άκρα 

(διαστρέμματα των δακτύλων, κακώσεις του Αχίλλειου τένοντα), στον κορμό 

(κυρίως στα πλευρά) και στο κεφάλι (εγκεφαλικές διασείσεις, κακώσεις 

οδόντων).  

 Το 1983, ο Dr. Kiu Bung Yim (Ritsland Dallas College), στο επίσημο 

τεύχος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας (World Tae Kwon-Do Federation, Seoul, 

Korea), σε μια σειρά από έρευνες που έγιναν στις Η.Π.Α., στον Καναδά και 

στο Μεξικό, σε 3 Εθνικούς και 3 Διεθνείς αγώνες Karate, με αγωνιζομένους 

που είχαν υψηλή τεχνική κατάρτιση (καφέ-μαύρη ζώνη και άνω),  με 
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κανονισμούς μή-επαφής (όπως στην πρώτη έρευνα του Dr. G. R. McLatchie 

et al,), αναφέρει πολύ υψηλά ποσοστά τραυματισμών. Οι 82 από τους 284 

τραυματίσθηκαν (28,8%), ενω οι 16 από αυτούς αναγκάσθηκαν να 

εγκαταλείψουν τον αγώνα (5,6%). 

  Ολα αυτά αφορούσαν αγώνες παρεμφερών αγωνισμάτων, που 

διαφέρουν κατά πολύ από το Tae Kwon-Do. 

 Οσον αφορά το TKD, ο Dr. Birer et al, στην δεκαετία του 1980,  

δημοσίευσε ταυτόχρονα άρθρα που απεδείκνυαν, ότι το TKD, ανήκει στα 

ασφαλή αγωνίσματα.  

 Αντίθετη άποψη είχε ο Dr. Osler  (1985) και οι συνεργάτες του, από την 

παροχή ιατρικής κάλυψης σε δύο εθνικά πρωταθλήματα Tae Kwon-Do των 

Η.Π.Α., ο οποίος υποστήριξε οτι και το TKD ανήκει στα επικίνδυνα 

αγωνίσματα, εξαιτίας ενός θανατηφόρου περιστατικού, που συνέβη όταν ενας 

αθλητής δέχθηκε στο πρόσωπο ένα πλάγιο λάκτισμα και κτύπησε στο πίσω 

μέρος της κεφαλής πέφτοντας στο σκληρό πάτωμα. Απεβίωσε μετά από 24 

ώρες. Η νεκροψία έδειξε “κρανιακό κάταγμα και σοβαρή ενδοκρανιακή 

αιμοραγία”, ενω άλλα ευρήματα έδειξαν οτι ο θάνατος προήλθε μάλλον από 

την πτώση στο σκληρό ξύλινο πάτωμα. Σ’ αυτούς τους αγώνες 

χρησιμοποιήθηκαν οι κανονισμοί του Full Contact Tae Kwon-Do (με αρκετές 

διαφορές από τους σημερινούς κανονισμούς), επιτρέποντας λακτίσματα στο 

κεφάλι, αλλά οχι γροθιές. Χρησιμοποιήθηκε προστατευτικός εξοπλισμός 

(κάσκα, θώρακας, σπασουάρ). Σε 700 αθλητές σημειώθηκαν 32 τραυματισμοί 

(συχνότητα: 7%), ενώ μεταξύ 3000 παιδιών σημειώθηκαν 102 τραυματισμοί 

(3,4%). Ο Dr. Osler επέκρινε το Tae Kwon-Do και όλα τα παρεμφερή 

αγωνίσματα, θεωρώντας οτι ακόμη δεν ειναι ασφαλή και έκανε συστάσεις για 

την συμμετοχή οργανωμένων ιατρών, ώστε να βελτιωθεί η αφάλεια κατά τους 

αγώνες του Tae Kwon-Do. Εν τούτοις δεν πρότεινε να θεωρηθεί ακατάλληλο 

και να απαγορευθεί. 



 27 

 Οι Siana, Borum and Kryger, in British Journal of Sports Medisine 

(1986), αναφέρουν πως στο 6ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα TKD το 1983 στην 

Δανία, μεταφέρθηκαν 4% των αγωνιζομένων στο Νοσοκομείο λόγω 

τραυματισμών στο κεφάλι και στον αυχένα (δεν είχε καθιερωθεί ακόμη η 

προστατευτική κάσκα). 

 Οι Byung Jik Kim, M.D., Ph.d., -Suk Kyu Choo, M.D. (Department of 

Orthopedic Surgery Seoul, Korea), ανακοίνωσαν το 1992 στο 1ο “World 

Congress of Sports Trauma, Palma de Mallorca), μια κλινική μελέτη των 

τραυματισμών κατά την διάρκεια αγώνων Tae Kwon-Do από την Κορεάτικη 

Ομοσπονδία στην Κορέα. Οι αγώνες διεξήχθηκαν σύμφωνα με τους 

κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας (W.T.F.) και με πλήρη 

προστατευτικό υποχρεωτικό εξοπλισμό (κάσκα, θώρακας, σπασουάρ, 

επικαλαμίδες, επιβραχιονίδες). Μέσος όρος ηλικίας των αθλητών ήταν 19.2 και 

των αθλητριών 18 ετών, με κορυφαία τεχνική κατάρτιση και εμπειρία. 

Συμμετείχαν 3859 αθλητές/τριες. Εξ’ αυτών 64 χρειάσθηκαν ιατρική φροντίδα 

(55 Ανδρες, 9 Γυναίκες). Το 91% ήταν μικροτραυματισμοί ή χρειάσθηκαν 

μόνον πολύ μικρή φροντίδα επιτό-που (π.χ. επίδεσμος στο τεραίν). Οι 

τραυματισμοί που χρειάσθηκαν Νο-σοκομειακή φροντίδα ήταν 2 σχισίματα 

(χείλος, πόδι) και 4 κατάγματα. (0,93% για κάθε αγώνα). Το 95% των 

κακώσεων (61/64) έγιναν σε μέρη του σώματος που δέν ήταν καλλυμένο από 

τον προστατευτικό εξοπλι-σμό. Η ηλικία και το βάρος δεν είχαν καμμιά 

επιρροή στις κακώσεις. Οι Γυναίκες χρειάσθηκαν περισσότερη ιατρική 

φροντίδα (3,2%) από οτι οι Ανδρες (1,5%), σε σχέση με τον αριθμό των 

αγώνων. Ομως καμμία Γυναίκα δεν χρειάσθηκε νοσοκομειακή περίθαλψη, 

δηλ. οι σοβαρές κακώσεις έπληξαν μόνον τους Ανδρες. Οι συγγραφείς 

καταλήγουν στο συμπέρασμα οτι το αγωνιστικό Tae Kwon-Do ειναι ένα 

σχετικά “σώο και αβλαβές” σπόρ, όταν οι αγώνες γίνονται κάτω από 

κατάλληλη επίβλεψη, μαζί με το σύγχρονο point-system, και τον 

προστατευτικό εξοπλισμό.  
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 Ο Dr. Darrell Menard στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα TKD του CISM στο 

Kingston του Canada τον Ιούνιο του 1993, αναφέρει ως αιτίες τραυματισμών 

που έγιναν στο πρωτάθλημα, την υπερπροπόνηση-καταπόνηση, την κακή 

τεχνική κατάρτιση, την ανεπαρκή προθέρμανση, την ακάλυπτη περιοχή της 

ποδοκνημικής, και σημειώνει τραυματι-σμούς, στα άνω και κάτω άκρα ακόμη 

και στα γεννητικά όργανα στα πλευρά και στο κεφάλι-πρόσωπο παρά την 

ύπαρξη του προστατευτικού υλικού. Αναφέρει επίσης και ως κύριες αιτίες 

τραυματισμών κατά την προπόνηση την ανεπαρκή προθέρμανση, την μή 

χρήση προστατευτικού υλικού, τις ανατομικές ιδιαιτερότητες, την ελλιπή 

ανάπαυση, την μειωμένη δύναμη, την υποτροπή προηγούμενων 

απόθεραπευθέντων τραυματισμών ή την ελλιπή απόθεραπεία πρόσφατων 

κακώσεων. Για την προστασία των αθλητών από τις κακώσεις ο Dr. Darrell 

Menard συνιστά επαρκή ανάπαυση, αυξημένη προσοχή στους μικροτραυματι-

σμούς, εξάσκηση στην ευλυγισία, στην δύναμη και στην τεχνική, εφαρμογή της 

αρχής της προοδευτικής επιβάρυνσης και πιστή εφαρμογή των κανονισμών.  

  

 Οι Zemper and Pieter W., in British Journal of Sports Medisine (1989), 

αναφέρουν οτι στους Ολυμπιακούς αγώνες της Σεούλ το 1988, όπου 

συμμετείχε για πρώτη φορά το TKD, οι πλέον συχνές κακώσεις ήταν στην 

ποδοκνημική και στο κεφάλι τόσο στους ανδρες όσο και στις γυναίκες. Ο 

Zemper κατέγραψε το ρυθμό των τραυματισμών που έτυχαν ιατρικής 

προσοχής σε σύνολο 48 αθλητών και 48 αθλητριών. Για τους άνδρες 

αναφέρθηκαν 12,47% περιπτώσεις κακώσεων ενω για τις γυναίκες 9,01%. 

Από τους αναφερθέντες τραυματισμούς γι' άνδρες και γυναίκες αθλητές, το 

15% είχε ως απότέλεσμα για τους αθλητές να χαθούν μία ή περισσότερες 

μέρες εξάσκησης ή τον αγώνα μετά τον τραυματισμό. Οι τραυματισμοί στον 

άνω θώρακα αναφέρθηκαν σε ποσοστό 1,88% για τους άνδρες. Τραυματισμοί 

σαν απότέλεσμα μίας επίθεσης που δεν μπλοκαρίστηκε αναφέρθηκαν σε 

ποσοστό 40,7% για το σύνολο των τραυματισμών για τους άνδρες και 15% 
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του συνόλου των τραυματισμών στις γυναίκες μολονότι η θέση του 

τραυματισμού δεν αναφέρθηκε λεπτομερώς. Από τους τραυματισμούς των 

γυναικών το 40% συνέβη συνεπεία της επίθεσης τους με λάκτισμα. Στο 15% 

όλων των τραυματισμών παρεσχέθη βοήθεια στο τεραίν με σταμάτημα του 

χρόνου. Οι τραυματισμοί στο κεφάλι συσχετίθηκαν με την υψηλή ταχύτητα 

επαφής και τα επίπεδα ροπής που αναπτύσονται στα λακτίσματα του TKD. 

Για την μείωση της πιθανότητας των κακώσεων και ιδιαίτερα αυτών της 

κεφαλής προτείνει την βελτίωση των κανονισμών των αγώνων και την 

βελτίωση της ποιότητας του προστατευτικού εξοπλισμού.  

  Αναλύσεις στις δυναμικές των λακτισμάτων του TKD από τους Joon και 

Walker επικεντρώθηκαν στον βελτιωμένο "τρόπο" (τεχνική) ή στην αγωνιστική 

εκτέλεση, χωρίς να αναφέρονται στις κακώσεις.  

 Ο Conkel et all (1988) μέτρησε την ισοκινητική ροπή στρέψης, την 

ταχύτητα του χτυπήματος και τη δύναμη, από τα βασικά χτυπή-ματα του TKD 

για αγωνιστική "εξελιγμένη" εκτέλεση.  Η πιθανότητα τραυματισμών που 

προκαλούνται από τα χτυπήματα του TKD δεν έχει εξακριβωθεί σ’ αυτήν την 

έρευνα.                

 Παρόλα αυτά έχει γίνει αρκετή έρευνα στον τομέα της απότομης       

πρόσκρουσης (χτυπήματος) στον ανθρώπινο θώρακα. Ο Lobdell (1972) 

ανέπτυξε ένα μαθηματικό μοντέλο το οποίο είναι σε εκτεταμένη χρήση στις 

περιπτώσεις απότομης κρούσης στον ανθρώπινο θώρακα.  

 Ο Kroell (1976) έδειξε ότι συμπίεση στο στήθος μέχρι το 20% του       

φυσιολογικού "βάθους" δεν δημιούργησε τραυματισμούς που μπορούν να 

ανιχνευθούν και ήταν πλήρως αναστρεφόμενα. Η συμπίεση στο στήθος ήταν 

απότελεσματική στο να προκαλέσει σκλήρυνση ιστών ή       σκελετικών 

τραυματισμών κατά τη διάρκεια αργής θωρακικής       συμπίεσης. Το “ελαστικό 

κριτήριο” έδειξε την πιθανότητα από τραυμα-τισμό στα εσωτερικά όργανα και 

μαλακό ιστό και προσδιορίσθηκε από τους Viano και Lau (1988) και Wang 

(1988) ως μέγιστη αξία σαν απότέ-λεσμα του ρυθμού παραμόρφωσης και 
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ακαριαίας αναλογίας της συμπίε-σης στο στέρνο. Ο βαθμός αντοχής από 

1m/sec αντιπροσωπεύει 25% πιθανότητα για μερική πιθανότητα τραυματισμού 

που προκλήθηκε στο στήθος στην “Abbreviated κλίμακα τραυματισμού 

(AIS4)”, όπως προσδιορίστηκε από τον Σύλλογο Mηχανικών (1980). Υπάρχει 

ένα ποσοστό τραυματισμών στο αγωνιστικό TKD, ακόμη κι όταν 

χρησιμοποιείται προστατευτικός εξοπλισμός. Επιπροσθέτως, "ελεγχόμενοι" 

αγώνες, χωρίς την χρήση προστατευτικού εξοπλισμού χρησιμοποιούνται 

συχνά στην προπόνηση του TKD. Οι πιθανότητες για σωματικές βλάβες κατά 

τη διάρκεια "ατυχούς" επαφής αυξάνεται δραματικά σε αυτή την περίπτωση. 

 Σε μια σημαντική έρευνα το 1991, οι Serina E.R., & Lieu D.K., (Journal of 

Biomechanics, N.Y.), προσπαθούν να υπολογίσουν τις δυνάμεις που 

αναπτύσονται στα βασικά λακτίσματα του ΤΚD και να εκτιμήσουν τους 

πιθανούς τραυματισμούς που μπορεί να προκύψουν στον θώρακα. 

Μετρήθηκε η δύναμη που δημιουργείται από το πόδι που κτυπά για κάθε 

ομάδα κτυπήματος, για να προσδιοριστεί η μέγιστη μυική δύναμη την οποία το 

πόδι ασκεί κατά την επαφή κάθε συγκεκριμένου κτυπήματος. Η ενέργεια των 

κτυπημάτων, που συχνά προσφέρθηκαν σαν δείκτες εκτέλεσης από τους 

ασκούμενους στο ΤΚD, και η ταχύτητα χτυπήματος υπολογίσθηκαν για 

σύγκριση με κριτήρια τραυματισμών. 

 Η μέγιστη θωρακική πίεση χωρίς προστατευτικό εξοπλισμό 

κλιμακώνονταν από 3,4 έως 5,2 cm και οι μέγιστες τιμές ελαστικης αντοχής 

κλιμακώνονταν από 0,91 έως 1,53 m/sec. Τα ωθητικά χτυπήματα, με το 

μεγαλύτερο ποσοστό κινουμένων μαζών (μηρός, π.χ. Dwit chagi) αλλά 

μικρότερων ταχυτήτων, βρέθηκε ότι συμπιέζουν τον θώρακα 30-40% 

περισσότερο από ότι τα περιστροφικά κτυπήματα (π.χ. Dollyo-, Paltum chagi), 

αλλά προκαλούν μέγιστες τιμές ελαστικής αντοχής σε ποσοστό 80-90% από 

ότι τα περιστροφικά χτυπήματα. Λακτίσματα με αρχική περιστροφή (π.χ. Dwit-, 

Bandae Dollyo chagi) προκαλούν μεγαλύτερους τραυματισμούς από ότι 

λακτίσματα χωρίς αρχική περιστροφή, έχοντας μεγαλύτερους βαθμούς και για 
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τα δύο, μέγιστη συμπίεση και "κορυφαία τιμή ανοχής". Μια σύγκριση των 

χτυπημάτων με και χωρίς αρχική περιστροφή παρουσιάζουν  μεγαλύτερες 

διαφορές ανάμεσα στα ωθητικά χτυπήματα. Το γυριστό περιστροφικό 

χτύπημα (στροφή Paltum chagi) προκαλεί μονάχα 2% περισσότερη-

μεγαλύτερη συμπίεση από ότι το περιστροφικό χτύπημα (Paltum chagi) όταν 

οι βαθμοί στο οπίσθιο χτύπημα (Dwit chagi)  είναι 8 και 12% μεγαλύτερες, 

αντίστοιχα, από αυτές του πλευρικού λακτίσματος (Yop chagi). 

 Από τη στιγμή που τα ωθητικά κτυπήματα προσδίδουν μεγαλύτερη 

συμπίεση στον θώρακα από ότι τα περιστροφικά κτυπήματα με το κριτήριο της 

πίεσης (συμπίεσης), προβλέπουν καθαρά ότι είναι πιο επικίνδυνα. Παρόλα 

αυτά, χρησιμοποιώντας το “κριτήριο  ελαστικότητας”, τα περιστροφικά 

κτυπήματα δείχνουν να είναι πιο  επικίνδυνα. Τα απότελέσματα δείχνουν 

ξεκάθαρα ότι το “κριτήριο ελαστικότητας”, είναι πολύ πιο ευαίσθητο στο 

απότέλεσμα της ταχύτητας του πέλματος από ότι το “κριτήριο της συμπίεσης”, 

όταν ο βαθμός συμπίεσης εξαρτάται από την ενεργούσα μάζα του ποδιού.          

 Ετσι, σαν βάση για το κριτήριο τραυματισμών, το ρίσκο της ζημιάς των 

εσωτερικών οργάνων και του μαλακού ιστού, όταν εξετά-ζεται με το κριτήριο 

ελαστικότητας, πρέπει να είναι μεγαλύτερο στα περιστροφικά χτυπήματα. 

Σκελετικοί τραυματισμοί φαίνεται να συμβαίνουν περισσότερο στα ωθητικά 

χτυπήματα, εξαιτίας της μεγα- λύτερης θωρακικής συμπίεσης. Λακτίσματα που 

έχουν περιστροφή πριν την εκτέλεση του κτυπήματος προκαλούν μεγαλύτερες 

πιθανότητες για θωρακικούς τραυματισμούς, όσον αφορά και τα δύο κριτήρια. 

Η διαφορά μεταξύ των πιθανών τραυματισμών είναι μεγαλύτερη ανάμεσα στα 

περιστροφικά χτυπήματα με το κριτήριο ελαστικότητας.  

 Από την άποψη των βαθμών των τραυματισμών που προκαλού-νται, η 

μέγιστη προελεγχόμενη θωρακική συμπίεση έφτασε το 22% της βύθισης του 

θώρακα, το οποίο δεν μπορεί να δείξει ένα όχι ανησυχη-τικό επίπεδο 

τραυματισμού, σύμφωνα με τα δεδομένα του Kroell. Από την άλλη, ο βαθμός 

του κριτηρίου ελαστικότητας του 1 m/sec, ξεπερά-στηκε από όλα τα 
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χτυπήματα εκτός από το πλευρικό κτύπημα, που ανταπόκρίνεται σε A154, το 

προτεινόμενο επίπεδο αντοχής θωρακικής συμπίεσης και μια πιθανότητα 25% 

για διάφορους τραυματισμούς. Αν η ενέργεια του ποδιού χρησιμοποιηθεί ως 

δείκτης πιθανότητας τραυμα-τισμού, τότε τα ωθητικά χτυπήματα προκαλούν 

μεγαλύτερες πιθανό-τητες πρόκλησης τραυματισμού. Μολονότι οι ενέργειες 

των ωθητικών κτυπημάτων ξεπέρασαν αυτές των περιστροφικών χτυπημάτων 

(όπως οι αξίες της μέγιστης συμπίεσης), χωρίς να μπορεί να γίνει ακριβής 

συσχετισμός ανάμεσα στο  κριτήριο συμπίεσης και την ενέργεια. Ετσι, κατά 

την έννοια του υπολογισμού πιθανοτήτων τραυματισμού, η ενέργεια δεν 

φαίνεται να προσφέρεται για κάτι τέτοιο. 

 Τα απότελέσματα των πιθανοτήτων τραυματισμού αυτής της έρευνας 

αναφέρονται εδώ υποθέτοντας ότι ο κορμός των αθλητών παραμένει 

σταθερός. Η κατά προσέγγιση επιρροή ενός κινούμενου κορμού 

υπολογίσθηκε με την μεγαλύτερη παρατηρούμενη ταχύτητα του ισχίου, η 

οποία ήταν το 8% της ταχύτητας του πέλματος στα ωθητικά χτυπήματα. Ενας 

κινούμενος κορμός προσθέτει, στην χειρότερη περί-πτωση, την δική του ολική 

ενέργεια στο χτύπημα. Υπολογίζοντας τη μάζα του κορμού στα 57,5 kg (85% 

της μέσης ολικής σωματικής μάζας του δείγματος) με την ταχύτητα του κορμού 

στα 0,7 m/sec (8% της μέσης ταχύτητας του πέλματος στα ωθητικά 

χτυπήματα), η συνολική ενέργεια του κορμού είναι 14,3 Joule ή περίπου 5-6% 

από τη μέση ενέργεια του ποδιού. Ετσι μ' ένα κινούμενο κορμό η ενεργούσα 

μάζα του ποδιού θα είχε αυξηθεί στο ίδιο ποσοστό. Επανυπολογίζοντας τα 

τελικά απότελέσματα, μια αύξηση 5-10% στην ενεργούσα μάζα θα'χε σαν 

απότέλεσμα αύξηση 1-3% στην συμπίεση του θώρακα και λιγότερο από 1% 

αύξηση στην αντοχή ελαστικότητας. Ετσι η προϋπόθεση του σταθερού ισχίου 

φαίνεται ότι είναι σημαντική για τα ερευνούμενα κτυ-πήματα. Ασκούμενοι με 

μικρότερες ικανότητες, με παρατήρηση σε video υψηλής ταχύτητας που δεν 

περιλαμβάνονται σ' αυτή την αναφορά, δεν ήταν ικανοί να σταματήσουν 

εντελώς το ισχίο ή το γόνατο. Με την πρώτη ματιά, αυτό φαίνεται να επηρεάζει 
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στην αύξηση πιθανοτήτων τραυματισμού. Παρόλα αυτά, αυτό εννοεί μόνο, ότι 

οι λιγότερο ικανοί ασκούμενοι δεν ήταν σε θέση να επιτύχουν τις υψηλό-τερες 

τελικές ταχύτητες πέλματος των περισσότερο ικανών ασκουμέ-νων, η 

διατήρηση του momentum προκαλεί την ταχύτητα του μηρού και του γόνατος.  

 Για τις τεχνικές των εναέριων κτυπημάτων, η σημαντική κίνηση του 

μηρού και του γόνατος υπάρχει σχεδόν σίγουρα κατά τη διάρκεια της πίεσης, 

και οι πιθανότητες τραυματισμού σίγουρα θα αυξηθούν. 

 Από τ' απότελέσματα της έρευνας των Serina E.R., & Lieu D.K.,  βγήκαν 

τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

1. Τα περιστροφικά κτυπήματα (Dollyo-, Paltum chagi) είναι ταχύτερα κι έχουν 

μεγαλύτερη πιθανότητα για τραυματισμό στον μαλακό ιστό. 

2. Ωθητικά κτυπήματα (Dwit-, Yop chagi) δημιουργούν μεγαλύτερες πιέσεις 

στον θώρακα κι έτσι έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα για σκελετικούς 

τραυματισμούς από ότι τα περιστροφικά χτυπήματα. 

3. Η πρόσθεση στροφής πριν από την εκτέλεση του χτυπήματος (στροφή 

Paltum chagi, Dwit chagi, Bandae Dollyo chagi), έχει σαν απότέλεσμα την 

αύξηση της ταχύτητας του πέλματος κι έτσι αυξάνεται η πιθανό-τητα του 

τραυματισμού. 

4. Ο υπολογισμός της ολικής πιθανότητας τραυματισμού από κτυπήματα 

χρησιμοποιώντας το κριτήριο της πίεσης μπορεί μόνο να παραπλανήσουν, 

αφού χτυπήματα σ' αυτή τη μελέτη με αυτό το κριτήριο δεν βρέθηκε να 

προκαλούν σοβαρούς τραυματισμούς. 

5. Τραυματισμοί σ' έναν απροστάτευτο θώρακα από χτυπήματα του TKD είναι 

πρωταρχικά στον μαλακό ιστό ή στα εσωτερικά όργανα, όπως φαίνεται από 

τις υψηλές μέγιστες τιμές αντοχής ελαστικότητας. 

6. Το ενεργειακό περιεχόμενο του ποδιού που κτυπά μπορεί να 

παραπλανήσει στην πρόβλεψη θωρακικών πιθανοτήτων τραυματισμού. 
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7. Χωρίς τη χρήση προστατευτικού εξοπλισμού, τα κτυπήματα του TKD 

ξεπερνούν το προτεινόμενο όριο αντοχής του θώρακα με 25% πιθανότητα 

για σοβαρό τραυματισμό (AIS4). 

 Οι Serina E.R., & Lieu D.K., κατέληξαν οτι ο ισχύων προστατευτικός 

εξοπλισμός ασφάλειας μπορεί να μειώσει την πιθανότητα για θωρακικό 

τραυματισμό και πρέπει να φοριέται σε κάθε "απασχόληση" με το TKD, όταν η 

πλήρης επαφή είναι πιθανή, είτε αυτό γίνει σκόπιμα είτε κατά λάθος. 

Περισσότερη "έρευνα" στον σχεδιασμό προστατευτικού εξοπλισμού και 

πρόληψης τραυματισμού είναι αναγκαία.   

 Στην Ελλάδα εκπονήθηκαν ορισμένες σημαντικές εργασίες στο θέμα των 

αθλητικών κακώσεων στα δυναμικά αγωνίσματα πλήρους σωματικής 

επαφής/σύγκρουσης :  

 Ο Dr. Γ. Π. Ροντογιάννης το 1991, σε μια μελέτη-ανάτυπο του Ε.Κ.Α.Ε. 

(Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών, Ο.Α.Κ.Α.), με βάση συγκεντρωμένα 

στοιχεία από την Sportass- Ιταλία, Η.Π.Α., κ.λ.π., αναφέρει πως τα αθλήματα 

επαφών/συγκρούσεων όπως το judo, η πάλη, η πυγμαχία (προφανώς και το 

Tae Kwon-Do), όπου οι αθλητές υποχρεώνονται σε ανάπτυξη μεγάλης 

ταχύτητας και ισχύος και στα οποία συμβαίνουν επαφές ή και συγκρούσεις 

μεταξύ αθλητών ή και πτώσεις στο έδαφος ειναι ιδιαίτερα επικίνδυνα για 

κακώσεις των νεαρών αθλητών.  Επισημαίνει την σπουδαιότητα της πολύ 

καλής τεχνικής κατάρτισης, ως σοβαρό παράγοντα πρόληψης των κακώσεων 

και πρώτη αιτία εμφάνισής τους. Οι αθλητές των αθλημάτων επαφών/ 

συγκρούσεων εκτίθονται σε αυξημένο κίνδυνο κακώσεων στην προπόνηση και 

στον αγώνα, όταν ο αθλητής υστερεί έναντι του αθλητή που έχει μεγαλύτερη 

προπονητική ηλικία, από την άποψη του συντονισμού των κινήσεων, της 

ειδικής δυνάμεως και της ψυχικής του ετοιμότητας, για την εκτέλεση των 

κατάλληλων σύνθετων τεχνικο-τακτικών ενεργειών. Ως δεύτερη κυριότερη αιτία 

κακώσεων εντοπίζεται η αντικανονική ενέργεια εκ μέρους του αντιπάλου 

αθλητή και κρίνεται αναγκαία η έγκαιρη διαμόρφωση ορθής αθλητικής 
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συμπεριφοράς. Η χρήση ειδικού προστατευτικού  εξοπλισμού ο οποίος 

αμβλύνει την ενταση ορισμένων μηχανισμών κάκωσης καθίσταται εκ των 

πραγμάτων υποχρεωτική. Οσον αφορά την περίπτωση της εγκεφα-λικής 

διάσεισης ο χρόνος απόχής από μυική δραστηριότητα και ο κατάλληλος 

χρόνος ασφαλούς επανόδου στην ενεργό αθλητική δράση κρίνονται και 

καθορίζονται μετά από ιατρικό έλεγχο και κατά την σοβαρότητα της κάκωσης 

και τον αριθμό των προηγηθεισών διασείσεων. (Οι κανονισμοί αγώνων του 

Tae Kwon-Do απαγορεύουν την συμμετοχή σε αγώνες για τουλάχιστον 30 

ημέρες από την ημέρα της εγκεφαλικής διάσεισης).   

 H Dr. Svetlana Baltiseva, ιατρός της ΕΛ.Ο.Τ., στο 2ο Πανελλήνιο 

Αθλητιατρικό Συνέδριο (Θεσ/νίκη 1992), ανακοίνωσε μια έρευνα σχετική με 

κακώσεις των έξω γεννητικών οργάνων σε παιδιά-αθλητές του TKD και άλλων 

παρεμφερών αγωνισμάτων (Karate, Kung Fu, Shotokan). Στην διάρκεια 5 

ετών εξετάσθηκαν στα εξωτερικά ιατρεία 15 παιδιά (13 αγόρια, 2 κορίτσια) 

ηλικίας 6-15 ετών, που επλήγησαν σε αγώνα. Εξ’ αυτών 6 περιστατικά έφεραν 

ελαφρές κακώσεις και αντιμε-τωπίσθηκαν στα εξωτερικά ιατρεία συντηρητικά. 

Πιο συγκεκριμένα κατεγράφη ένα περιορισμένο υποδόρειο αιμάτωμα πέους, 

τρία με οιδήματα οσχέου και δύο κορίτσια έφεραν μετατραυματικό οίδημα των 

μεγάλων χειλέων. Σε χειρουργική επέμβαση οδηγήθηκαν 9 αγόρια λόγω 

κακώσεων των όρχεων: 5 παιδιά με συστροφή των όρχεων (2 ορχεικτομές, 3 

ανατάξεις), 2 παιδιά υπέστησαν συστροφή κύστεως Morgani (έγινε απλή 

εκτομή κύστεως), 1 παιδί με μεγάλο αιμάτωμα του οσχέου και 1 παιδί με 

διαπόίηση του αιματώματος από την προηγη-θείσα κάκωση. Την 

προεξέχουσα θέση από άποψη συχνότητας και σοβαρότητας κατέχει η 

συστροφή του όρχεος. Λόγω της σοβαρότητος της κάκωσης και των κινδύνων 

που ενέχει, ιδιαίτερα για τους άρρενες, προτείνει την πρόληψη μέσω της 

χρήσης προστατευτικών σπασουάρ. (Η συχνότητα και σοβαρότητα της 

κάκωσης εντοπίζεται κύρια στα αγόρια. Να σημειωθεί οτι τα περισσότερα 

περιστατικά δεν αφορούν το TKD, αλλά τα συγγενή αγωνίσματα τα οποία 
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διακρίνονται από μια ελλειπή υποδομή και οργάνωση στους κανονισμούς 

αγώνων και απόυ-σία επαρκούς προστατευτικού σπασουάρ. Εν τούτοις, 

ορισμένες από τις σοβαρές εγχειρητικές περιπτώσεις, προέρχονται από τους 

αθλητές του TKD, οι οποίοι φέρουν υποχρεωτικά, βάσει κανονισμών, 

προστατευτικό σπασουάρ, τόσο οι άνδρες, όσο και οι γυναίκες, κάτι που 

κρίνεται πολύ σημαντικό).   

 H Dr. Svetlana Baltiseva, σε αναφορά της προς την ΕΛ.Ο.Τ., σχετικά με 

τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στους αθλητές του TKD, εντοπίζει οτι 

εμφανίζεται η διάσειση στις περιπτώσεις των Νόκ-άουτ,  παρά την ύπαρξη της 

προστατευτικής κάσκας. Το μεγαλύτερο ποσοστό των κρανιοεγκεφαλικών 

κακώσεων στο TKD, οφείλεται σε κτυπήματα της κεφαλής με το πόδι και πολύ 

συχνά σε πτώση του αθλητή και κρούση της κεφαλής πάνω στο σκληρό 

έδαφος. Καταλήγει οτι η χρήση της προστατευτικής κάσκας ειναι απαραίτητη 

σ’ όλους τους αγώνες. 

 Ο Dr. Μαλλιαρόπουλος Νίκος, ιατρός του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και της ΕΛ.Ο.Τ. στο 

παρελθόν, αναφέρει οτι οι τραυματισμοί στο TKD ταξινο-μούνται σε τέσσερις 

περιοχές: α) στο κεφάλι, β) στον κορμό, γ) στα άνω άκρα, δ) στα κάτω άκρα. 

Οι τραυματισμοί στο κεφάλι προκαλούνται από τα λακτίσματα: Naerio chagi, 

Dollyo chagi, και Bandae Dollyo chagi. Οι τραυματισμοί στον κορμό 

προκαλούνται από τα λακτίσματα: Yop chagi και Mileo chagi. Οι τραυματισμοί 

στα άνω και κατω άκρα προκαλούνται είτε λόγω της σύγκρουσης με τον 

αντίπαλο, είτε λόγω των βιοκινητικών μηχανισμών που προκαλούνται κατά την 

εκτέλεση των λακτισμάτων (π.χ. λάθος τεχνική στο Bandae Dollyo chagi 

προκαλεί μηνίσκο, ή άλλο τραυματισμό στην άρθρωση του γόνατος).  
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2.2 Συμπεράσματα από την ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας 

 

Από τα ανωτέρω προκύπτουν συνοπτικά τα εξής συμπεράσματα : 

 α) οι τραυματισμοί στα παρεμφερή με το TKD αγωνίσματα ειναι και 

πολλοί στο σύνολό τους, αλλά και σοβαροί ως προς την διάγνωσή τους. Τα 

ποσοστά κακώσεων που καταγράφησαν θεωρούνται ως από τα υψηλότερα 

γενικώς. 

 β) όσον αφορά το αγώνισμα του TKD, εως τα μέσα της δεκαετίας του 

1980, αν και παρουσίαζε λιγότερους τραυματισμούς αριθμητικά αλλά και 

ποιοτικά σε σύγκριση με τα παρεμφερή αγωνίσματα, δεν εθεωρείτο ως 

ικανοποιητικά ασφαλές. 

 γ) με την βελτίωση των κανονισμών των αγώνων και την προσθήκη της 

προστατευτικής κάσκας, της επιβραχιονίδας και της επικαλαμίδας, οι 

τραυματισμοί στο TKD μειώθηκαν αισθητά και το κατέστησαν -βάσει των 

συμπερασμάτων των ερευνών- ως ικανοποιητι-κά ασφαλές.  

 δ) παρά την βελτίωση της προστασίας των αθλητών και την μείωση των 

κακώσεων, υπάρχουν ακόμη περιθώρια περαιτέρω μείωσης της συχνότητας 

των κακώσεων και κυρίως της σοβαρότητάς τους. 

 

 

2.3  Προβληματισμοί και ερωτήματα 

 

 Υπάρχουν ακόμη πολλά σχετικά ερωτήματα που απασχολούν τους 

αθλητές και τους προπονητές του Tae Kwon-do και χρήζουν έρευνας :  

 α) πόσο υψηλή ειναι η μυοσκελετική επιβάρυνση σε έναν κανονικό 

αγώνα στο Tae Kwon-do;  

 β) Πόσο υψηλή ειναι η μυοσκελετική επιβάρυνση σε μια κανονική - 

σκληρή αγωνιστική προετοιμασία στο Tae Kwon-do;  
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 γ) Πόσο ισχυρά ειναι τα κτυπήματα και τι δυνάμεις ασκούνται στις 

αρθρώσεις που πρωταγωνιστούν (ποδοκνημική, γόνατα); 

 δ) Τι επιπτώσεις μπορούν να έχουν τα κτυπήματα, αναλόγως στο σημείο 

που πλήττουν;  

 ε) Με ποιούς τρόπους μπορεί να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες των 

σοβαρών τραυματισμών στο Tae Kwon-do; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΤΡΙΤΟ  

 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ  ΟΡΟΛΟΓΙΑ 

3.1  ΒΑΣΙΚΟΙ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  ΑΓΩΝΩΝ  (W.T.F.) 

 

 Για την πλήρη κατανόηση της έρευνας για τους τραυματισμούς που 

υφίστανται οι αθλητές, καθίσταται αναγκαίο να αναφερθούν περιληπτικά οι 

βασικοί κανονισμοί των αγώνων, βάση των οποίων αναπτύσονται οι 

δυνατότητες ανταλλαγής κτυπημάτων, καθώς και μια σύντομη περιγραφή των 

τεχνικών στοιχείων που χρησιμοποιούν οι αθλητές για την απόκτηση των 

πόντων.  

 

3.1.2.  Προστατευτικός  εξοπλισμός (Κανονισμοί αγώνων: Αρθρο 4.2) 

 

 Οι αγωνιζόμενοι υποχρεούνται να φέρουν στολή Tae Kwon-Do και την 

εξής προστατευτική εξάρτηση : 

 α) Προστατευτική εξάρτηση κορμού  (θώρακας), 

 β) Προστατευτική εξάρτηση κεφαλής (κάσκα), 

 γ) Προστατευτική εξάρτηση βουβωνικής χώρας (σπασουάρ), 

 δ) Προστατευτική εξάρτηση πήχεων (επιβραχιονίδες), 

 ε) Προστατευτική εξάρτηση κνημών (επικαλαμίδες). 

 

3.1.3.  Αγωνιστικός  χώρος  (Κανονισμοί αγώνων: Αρθρο 3) 

 

 Ο αγωνιστικός χώρος έχει επίπεδη επιφάνεια και διαχωρίζεται στην 

κυρίως αγωνιστική περιοχή με διαστάσεις 8Χ8 μέτρα και στην περιοχή 

ετοιμότητας (12Χ12 μέτρα). 
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3.1.4.  Διάρκεια των Συναντήσεων (Κανονισμοί αγώνων: Αρθρο 7) 

 

 Στις κατηγορίες Ανδρών-Γυναικών και Εφήβων-Νεανίδων ορίζεται σε 

τρείς γύρους των τριών λεπτών (3Χ3΄), με διαλλείματα ενός λεπτού (1΄) μεταξύ 

των γύρων. Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων) 

καθώς και στην κατηγορία Παίδων-Κορασίδων ορίζεται σε τρείς γύρους των 

δύο λεπτών (3Χ2΄) με ένα (1΄) λεπτό διάλλειμα μεταξύ των γύρων. 

 

3.1.5.  Κατηγορίες  Βαρών (Κανονισμοί αγώνων: Αρθρο 5) 

 

 Υπάρχουν ξεχωριστές κατηγορίες βαρών για τους Ανδρες και τις 

Γυναίκες, τους Εφηβους και τις Νεάνιδες και ορίζονται από την Παγκόσμια 

Ομοσπονδία ως εξής : 

Πίνακας 3.1.: Κατηγορίες  Βαρών. 

Κατηγορίες Βάρους ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙ-

ΚΕΣ 

ΕΦΗ-

ΒΟΙ 

ΝΕΑΝΙ-

ΔΕΣ 

ΠΑΙΔΕΣ ΚΟΡΑ- 

ΣΙΔΕΣ 

Fin -50 -43 -45 -40 -32 -31 

Fly (Μύγας) -54 -47 -50 -43 -36 -35 

Bantam (Πετεινού) -58 -51 -54 -47 -40 -39 

Feather (Πτερού) -64 -55 -58 -51 -45 -43 

Light (Ελαφρών) -70 -60 -64 -55 -50 -47 

Welter (Ημιμέσων) -76 -65 -70 -60 -54 -51 

Middle (Μέσων) -83 -70 -76 -65 -58 -55 

Heavy (Βαρέων) +83 +70 +76 +65 -64 -60 

 

 Η παρούσα έρευνα διενεργήθηκε τα έτη 1994-1995 οπότε και ίσχυαν οι 

παραπάνω κατηγορίες. Από το 1996 το όριο βάρους σε όλες τις κατηγορίες 

των Εφήβων-Νεανίδων αυξήθηκαν κατά 2 κιλά. Τα Πρωταθλήματα των 

Παίδων-Κορασίδων διεξάγονται με τις κατηγορίες βάρους που έχει θεσπίσει η 
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ΕΛ.Ο.Τ. Η παρούσα έρευνα παρέλειψε τις χωρίς κάκωση κατηγορίες : -28 & 

+64 Kg στους Παίδες και -27 & +60 Kg στις Κορασίδες, για να διευκολυνθεί η 

στατιστική ανάλυση. 

 

3.1.6.  Επιτρεπόμενες  Τεχνικές (Κανονισμοί αγώνων: Αρθρο 11.1) 

 

 Α) Τεχνικές χεριών:  επιτρέπονται μόνον οι τεχνικές με σφιγμέ-νο το χέρι 

(γροθιά) και πάλι μόνον με τα πρόσθια τμήματα του δείκτη και του μέσου.  

 (Κάθε άλλη τεχνική με τα χέρια απαγορεύεται όπως απαγορεύεται 

αυστηρότατα κάθε τεχνική χεριού πρός το κεφάλι του αντιπάλου). 

 Β) Τεχνικές λακτισμάτων: επιτρέπεται κάθε τεχνική με το πόδι και με 

περιοχή επαφής κάτω από το οστό του αστραγάλου. Εαν όμως κατά την 

κίνηση υπάρξει επαφή στο κεφάλι με τον γαστροκνήμιο ή την κνήμη τότε 

κατοχυρώνεται ως πόντος. 

 (Η αυστηρότατη απαγόρευση της γροθιάς προς το πρόσωπο του 

αντιπάλου, απότελεί τον κανονισμό-κλειδί που έχει επηρεάσει όχι μόνον τους 

κανονισμούς της Διαιτησίας, αλλά και την δυνατότητα εφαρμογής ορισμένων 

τεχνικών, την απόφυγή κάποιων άλλων, το αγωνιστικό στύλ και την εμφάνιση 

των αθλητών, την τακτική του αγώνα, την προπονητική προετοιμασία και 

συνέβαλε καθοριστικά στην πλήρη εξαφάνιση των πολλών και σοβαρών 

τραυματισμών στο κεφάλι-πρόσωπο των αθλητών από την συχνή, 

εύκολη και επικίνδυνη γροθιά. 

  Τιμωρείται με αφαίρεση “μισού πόντου” η ακούσια και χωρίς καμμιά 

επίδραση επαφή του χεριού στο πρόσωπο του αντιπάλου, τιμωρείται ακόμη 

και η προσποίηση για γροθιά, ενώ η εκούσια γροθιά τιμωρείται με αφαίρεση 

“ενός πόντου” και εάν ειναι πολύ δυνατή ή επαναληφθεί, ο Διαιτητής έχει το 

δικαίωμα να ανακυρήξει τον επιτιθέμενο ως “ηττημένο” λόγω αντικανονικής - 

αντιαθλητικής ενέργειας.). 
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3.1.7.  Επιτρεπόμενες Περιοχές (Κανονισμοί αγώνων: Αρθρο 11.2) 

 

 Α) Κορμός: εντός των ορίων της περιοχής που καθορίζεται από μια 

οριζόντια γραμμή στην βάση του ακρωμίου και από μια οριζόντια γραμμή στο 

άκρο του ηλιακού πλέγματος. Πλάγια, μέχρι την ευθεία των πλευρών. 

Επιτρέπονται όλες οι τεχνικές λακτισμάτων και οι γροθιές. (Ο θώρακας με τον 

χρωματισμό του βοηθά στην οριοθέτηση. Απαγορεύεται κάθε επίθεση στην 

πλάτη, δηλ. εκτός του θώρακα. Στον θώρακα επιτρέπεται κάθε νόμιμη τεχνική, 

γροθιές και λακτίσματα). 

 Β) Πρόσωπο: επιτρέπεται μόνο στο πρόσθιο μέρος του προσώπου με 

βάση την κορώνια γραμμή των ώτων. Επιτρέπονται μόνον οι τεχνικές 

λακτισμάτων.  

(Απαγορεύεται κάθε τεχνική στο επάνω ή πίσω μέρος της κεφαλής). 

 

3.1.8.  Εγκυροι  Βαθμοί (Κανονισμοί αγώνων: Αρθρο 12) 

 

 Α) Γροθιά στον προστατευτικό θώρακα : ένας πόντος. 

 Β) Κάθε τεχνική με το πόδι στο θώρακα : ένας πόντος.  

 Γ) Κάθε τεχνική με το πόδι στο μπροστινό μέρος του κεφαλιού   

             (μέχρι τα αυτιά) σημειώνεται με έναν πόντο. 

 (Ετσι μειώνεται το κίνητρο της επίθεσης στο κεφάλι, εφόσον δεν 

απόκομίζει μεγαλύτερη βαθμολογία από ότι στον θώρακα, ενώ ταυτόχρονα 

απαιτεί μεγαλύτερο χρόνο εκτέλεσης, περισσότερη απώλεια ενέργειας, 

μικρότερη πιθανότητα επιτυχίας στόχου-πόντου και πολύ μεγάλη πιθανότητα 

απώλειας πόντου από την αντεπίθεση του αντιπάλου. Με αυτόν τον τρόπο 

έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι προσπάθειες να επιτευχθούν πόντοι με λάκτισμα 

στο κεφάλι (γίνονται μόνον ευκαιριακά), με άμμεσο απότέλεσμα την δραστική 

μείωση των τραυματισμών και μάλιστα των σοβαρών. Με την 
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υποχρεωτική χρήση και της προστατευτικής κάσκας από το 1987, οι 

τραυματισμοί στο κεφάλι έχουν μειωθεί ακόμη περισσότερο. 

 Ο Βαθμός (πόντος) κατακυρώνεται στο κεφάλι ακόμη και με την απλή 

επαφή της κάσκας με το πόδι, ώστε ετσι να απότραπόύν οι αγωνιζόμενοι να 

εφαρμόσουν μεγάλη δύναμη, κάτι που απότελεί ακόμη ένα προστατευτικό 

μέτρο για την μείωση των τραυματισμών. 

 Στον προστατευτικό θώρακα όμως ο πόντος κατακυρώνεται μόνον όταν 

η τεχνική εφαρμόζεται με δύναμη, ακρίβεια και σαφήνεια στις νόμιμες 

περιοχές. Πρέπει να επιδρά στον αντίπαλο καθώς και να γίνεται 

αναμφισβήτητα αντιληπτή και από τους Κριτές. Αυτό σημαίνει πως τα 

λακτίσματα πρός τον προστατευτικό θώρακα του αντιπάλου ειναι πολύ ισχυρά 

και επομένως αυξάνονται οι πιθανότητες τραυματισμών είτε στον κορμό 

του αντιπάλου, είτε στα κάτω άκρα του επιτιθέμενου, είτε ταυτόχρονα και στα 

κάτω άκρα του αμυνόμενου στην συχνή περίπτωση της ακούσιας σύγκρουσης 

- κόντρας). 

 

3.1.9. Νόκ-Ντάουν (Πτώση) &  Κ.Ο. ή Νόκ Αουτ  

(Κανονισμοί αγώνων: Αρθρα 17, 18) 

 

 Το Νόκ-Ντάουν ορίζεται σαν κατάσταση κατά την οποία ο αγωνιζόμενος 

πέφτει στο δάπεδο, ή ζαλίζεται, ή αδυνατεί να ανταπόκριθεί στις απαιτήσεις 

του αγώνα, λόγω κάποιου κτυπήματος. Ακόμη και όταν δεν υπάρχουν οι 

προαναφερθείσες ενδείξεις, ο Διαιτητής μπορεί να ερμηνεύσει σαν Νόκ-

Ντάουν, την κατάσταση κατά την οποία, συνεπεία επαφής, θα ήταν επικίνδυνη 

η συνέχιση του αγώνα, ή συντρέχουν λόγοι ασφαλείας του αγωνιζομένου. 

 Εαν ο αγωνιζόμενος που έπεσε δεν επιδείξει την θέληση και την 

ικανότητα να συνεχίσει τον αγώνα όταν ο Διαιτητής μετρήσει μέχρι το οκτώ, ο 

Διαιτητής θα ανακυρήξει τον άλλον αγωνιζόμενο νικητή με Νόκ-Αουτ, αφού 

μετρήσει εως το δέκα. 



 44 

 (Ειναι αυτονόητο οτι  αυτά ισχύουν μόνον όταν συμβαίνουν κατόπιν 

νόμιμων τεχνικών. Στην περίπτωση της χρήσης μή νόμιμων τεχνικών, αυτό 

που ενδιαφέρει την παρούσα έρευνα δεν ειναι η ανακύρηξη του πληγέντος ως 

νικητή, αλλά η σοβαρότητα της κάκωσης την οποία υπέστη. 

  Αξίζει να σημειωθεί οτι εάν κάποιος αγωνιζόμενος απόχωρήσει με Νόκ-

Αουτ από κτύπημα στο κεφάλι, απαγορεύεται αυστηρά να συμμετέχει σε 

οποιαδήποτε αγωνιστική οργάνωση για τουλάχιστον 30 ημέρες). 

 

 

3.2  ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΑΓΩΝΩΝ 

 

 Οι βασικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται από τους αγωνιζόμενους για 

να κατακυρωθεί ένας πόντος ειναι : 

 

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ  ΣΤΟΝ  ΘΩΡΑΚΑ 

 

(Κανονισμοί αγώνων: Αρθρο 11.2.1) 

  

 3.2.1.  Γροθιά στον θώρακα 

 

  Επιτρέπεται μόνον όταν έχει ευθύγραμμη πορεία, δεν προσμετρώνται οι 

πολλές - αλλεπάλληλες γροθιές και κατακυρώνεται ως πόντος μόνον όταν 

είναι μία και ισχυρότατη, δηλ. ο αντίπαλος να μετακινηθεί ή να πέσει. Αν και 

βάσει των κανονισμών προσμετράται ως πόντος, εν τούτοις λειτουργεί εν 

μέσω των Κριτών ως “άγραφος νόμος” να μην βαθμολογείται σχεδόν ποτέ ή 

τουλάχιστον τόσο σπάνια, όσο στην περίπτωση που αυτή θα κρίνει ένα 

απότέλεσμα. Γι’ αυτό και σπάνια χρησιμοποιείται από τους αγωνιζόμενους. 
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Εικόνα 3.2.1. Γροθιά στον θώρακα 

 

3.2.2. Mileo chagi : (Μίλιο τσάκι, ωθητικό λάκτισμα) 

 

 Κατευθύνεται προς το κέντρο βάρους του αντιπάλου (προστατευτικός 

θώρακας)  και τον ωθεί με σκοπό να χάσει την ισορροπία του. Η ώθηση 

(επαφή) γίνεται με όλο το πέλμα. Με αυτήν την τεχνική υπάρχει μία ασήμαντα 

μικρή πιθανότητα να σημειωθεί τραυματισμός στον επιτιθέμενο και στον 

αντίπαλο. Η ελάχιστη πιθανότητα τραυματισμού, βρίσκεται στην ταυτόχρονη 

κακή τεχνική του αντίπαλου και στην ενδεχόμενη πτώση από την ώθηση και 

αυτό πάρα πολύ σπάνια.  

 

Εικόνα 3.2.2. Mileo chagi 
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3.2.3.  Paltum chagi : (Πάλτουμ τσάκι, μπροστινό διαγώνιο λάκτισμα) 

 

 Η συχνότητα εμφάνισής του κυριαρχεί στον αγώνα εφόσον ειναι το 

ταχύτερο σε εκτέλεση, το ευκολότερο σε εφαρμογή, έχει την μικρότερη 

κατανάλωση ενέργειας, έχει την μεγαλύτερη απότελεσμα-τικότητα στην 

απόκτηση του πόντου και εφαρμόζεται με πολλές παραλλαγές σε πολλές 

περιπτώσεις.  

 Η υπέρχρησή του στον αγώνα (μ.ο. Εθνικής Ανδρών 64% σε σχέση με 

το σύνολο των λακτισμάτων που καταμετρήθηκαν σε επίσημους αγώνες,  με 

δεύτερο το Dwit chagi με 19% και με περιπτώσεις αθλητών εως 90%, Ναζίρης 

Γ., Ορμανλίδης Χ., Μπέης Κ., Μαυρίδης Θ., 1995), η υπέρχρησή του στην 

προπόνηση, το σημείο εφαρμογής της δύναμης (κουντεπιέ), καθώς και η 

τεχνική εκτέλεσή του που οδηγεί σε συχνές συγκρούσεις με τα κάτω άκρα και 

τους αγκώνες του αντιπάλου, το καθιστούν υπεύθυνο για πολλούς και 

σοβαρούς τραυματισμούς του επιτιθέμενου, ιδιαίτερα στην ποδοκνημική, 

στην κνήμη και στο γόνατο, ενώ η πιθανότητα τραυματισμού του 

αμυνομένου στον κορμό ειναι πολύ μικρή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.2.3. Paltum chagi                             
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3.2.4.  Dwit chagi : (Ντί τσάκι, περιστροφικό διαπεραστικό λάκτισμα) 

 

 Η περιστροφική κίνηση γύρω από τον κάθετο άξονα με την ταυτόχρονη 

ενδυνάμωση του λακτίσματος λόγω της συμμετοχής της “μέσης” και σε 

συνδυασμό με το σημείο εφαρμογής της δύναμης (πτέρνα) και την μεγάλη 

συχνότητα εφαρμογής του στον αγώνα (μ.ο. της Εθνικής Ανδρών: το Dwit 

chagi ήταν δεύτερο με 19% σε σχέση με το σύνολο όλων των λακτισμάτων 

που καταμετρήθηκαν σε επίσημους αγώνες (Ναζίρης Γ., Ορμανλίδης Χ., 

Μπέης Κ., Μαυρίδης Θ., 1995), καθιστούν το Dwit chagi σαν ένα από τα 

επικίνδυνα λακτίσματα για σοβαρό τραυματισμό του αντιπάλου, στην 

Βουβωνική χώρα καθώς και στα Κάτω Ακρα του αντιπάλου που τα πλήττει 

συχνά, στις ακούσιες κόντρες που προέρχονται από κακές επιλογές τεχνικών 

ή κακή τεχνική εκτέλεσή τους. Αντίθετα για τον επιτιθέμενο η πιθανότητα 

τραυματισμού του από την εκτέλεσή του Dwit chagi ειναι μηδαμινή. 

Περισσότερο κινδυνεύει ο ασκούμενος από την συχνή και κακή τεχνική 

εκτέλεσή του στην προπόνηση παρά από την εφαρμογή του στον αγώνα. 

 

Εικόνα 3.2.4. Dwit chagi 
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Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ  ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ 

(Κανονισμοί αγώνων: Αρθρο 11.2.2)  

 

 Οι Τεχνικές λακτισμάτων που κατευθύνονται στο κεφάλι ειναι οι τρείς 

που περιγράφονται παρακάτω. Αν και τα λακτίσματα στο κεφάλι λόγω της 

ισχύος τους ειναι πολύ επικίνδυνα για να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό, 

εν’ τούτοις, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν (3.1.8.) επιχειρούνται 

σπάνια και ευκαιριακά στον αγώνα για την επίτευξη πόντου (μ.ο. Εθνικής 

Ανδρών: σύνολο των λακτισμάτων προς το κεφάλι 11,8%, ενώ προς τον 

θώρακα 88,2%, Ναζίρης Γ., Ορμανλίδης Χ., Μπέης Κ., Μαυρίδης Θ., 1995). Σε 

λιγότερο κρίσιμους αγώνες, ή όταν η διαφορά της  δυναμικότητας των 

αθλητών ειναι μεγάλη, το ποσοστό των υψηλών λακτισμάτων μπορεί να 

αυξηθεί, όμως σπάνια μπορεί να ξεπεράσει το περίπου 20% του συνόλου των 

λακτισμάτων (εμπειρική παρατήρηση). 

 Επίσης ακόμη μικρότερη ειναι η επιτυχία επαφής λόγω της εγγενούς 

δυσκολίας (απόσταση-ύψος, χρόνος, εμπειρία αντιπάλου, κ..λ.π.)  και όταν 

αυτό συμβεί, τις περισσότερες φορές δεν ειναι σε θέση να προκαλέσει 

αξιόλογο τραυματισμό. 

 

3.2.5.  Dollyo chagi : (Ντόλιο τσάκι, πλάγιο κυκλικό λάκτισμα) 

 

 Η συχνότητα εμφάνισής του ειναι η μικρότερη από τα “τρία” υψηλά 

λακτίσματα (μ.ο. Εθνικής Ανδρών: 1,5% σε σχέση με το σύνολο των 

λακτισμάτων που καταμετρήθηκαν σε επίσημους αγώνες, Ναζίρης Γ., 

Ορμανλίδης Χ., Μπέης Κ., Μαυρίδης Θ., 1995). Σημείο εφαρμογής της 

δύναμης ειναι το κουντεπιέ. Ο επιτιθέμενος έχει λίγες πιθανότητες να 

τραυματισθεί από την εφαρμογή του στον αγώνα. Ομως ο αμυνόμενος, εάν 

δεχθεί το κτύπημα σαφώς διατρέχει κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού. 
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         Εικόνα 3.2.5. Dollyo chagi                   Εικόνα 3.2.6. Naerio chagi 

 

3.2.6.  Naerio chagi : (Νέριο τσάκι, μπροστινό υψηλό λάκτισμα) 

 

 Η συχνότητα εμφάνισής του ειναι η μεγαλύτερη από τα “τρία” υψηλά 

λακτίσματα (μ.ο. Εθνικής Ανδρών: 2,8% σε σχέση με το σύνολο των 

λακτισμάτων που καταμετρήθηκαν σε επίσημους αγώνες, Ναζίρης Γ., 

Ορμανλίδης Χ., Μπέης Κ., Μαυρίδης Θ., 1995). Σημείο εφαρμογής της 

δύναμης ειναι το πέλμα και η πτέρνα. Ο επιτιθέμενος έχει πολλές 

πιθανότητες να τραυματισθεί χαμηλά (Βουβωνική χώρα) από την κόντρα 

του αντιπάλου και συχνά από μυικές κακώσεις του Δικέφαλου Μηριαίου, 

λόγω της τεχνικής του λακτίσματος (από θέση μπροστινού σπαγγάτο 

ψηλότερα από το κεφάλι του αντιπάλου, προς τα κάτω). Ο αμυνόμενος, εάν 

δεχθεί το κτύπημα σαφώς διατρέχει κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού, 

λαμβάνοντας υπόψιν την τροχιά του λακτίσματος. 
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3.2.7.  Bandae Dollyo chagi : (Μπάντα ντόλιο τσάκι, 

περιστροφικό υψηλό λάκτισμα) 

  

 Η συχνότητα εμφάνισής του ειναι σχεδόν ίση με το Naerio chagi από τα 

“τρία” υψηλά λακτίσματα (μ.ο. Εθνικής Ανδρών: 2,7% σε σχέση με το σύνολο 

των λακτισμάτων που καταμετρήθηκαν σε επίσημους αγώνες, Ναζίρης Γ., 

Ορμανλίδης Χ., Μπέης Κ., Μαυρίδης Θ., 1995). Σημείο εφαρμογής της 

δύναμης ειναι το πέλμα και η πτέρνα. Ο επιτιθέμενος έχει ελάχιστες 

πιθανότητες να τραυματισθεί από την εφαρμογή του Bandae Dollyo chagi 

στον αγώνα. Ομως ο αμυνόμενος, εάν δεχθεί το κτύπημα σαφώς διατρέχει 

κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού, λόγω της μεγάλης ισχύος του λακτίσματος 

από την περιστροφή και την εφαρμογή της δύναμης όταν γίνεται με την 

πτέρνα.  

 Πολλές πιθανότητες για αυτοτραυματισμό κατά την εκτέλεσή του 

Bandae Dollyo chagi, υπάρχουν στην οσφυική μοίρα, στους προσαγωγούς και 

στους δικέφαλους μηριαίους, λόγω ελλιπούς προθέρμανσης, κακής τεχνικής 

εκτέλεσης, ή τοπικής υπερκόπωσης. 

 

Εικόνα 3.2.7. Bandae Dollyo chagi 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΤΕΤΑΡΤΟ 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  

 

4.1.  Δείγμα & πλήθος δείγματος  

 

 Το δείγμα απότέλεσαν οι αθλητές και οι αθλήτριες που συμμετείχαν στα 

επίσημα πρωταθλήματα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Tae Kwon-Do, στα 

Πανελλήνια πρωταθλήματα και στους αγώνες των τοπικών Επιτροπών και σε 

όλες τις αγωνιστικές κατηγορίες, δηλ. : 

 α) Ανδρών - Γυναικών (18 ετών και άνω), 

 β) Εφήβων - Νεανίδων (14 έως 18 ετών), και  

 γ) Παίδων - Κορασίδων (11 έως 14 ετών). 

 

 Η έρευνα εξετάζει ένα συνολικό πλήθος αθλητών Ν=2739, εκ των 

οποίων οι αθλητές ειναι : Ν=1756, δηλ. το 64,11% και οι αθλήτριες : Ν=983, 

δηλ. το 35,88% του δείγματος. Αναλυτικότερα : 

 

Πίνακας 4.1. : Δείγμα αθλητών και αθλητριών. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΕΣ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1) ΑΝΔΡΩΝ - 

   ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

533 

 

216 749 

2) ΕΦΗΒΩΝ - 

   ΝΕΑΝΙΔΩΝ 

470 317 787 

3) ΠΑΙΔΩΝ - 

   ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 

753 450 1203 

ΣΥΝΟΛΟ 1756 983 2739 
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4.2. Διάρκεια  &  Τόπος έρευνας 

 Η έρευνα διήρκεσε δύο αγωνιστικές περιόδους (δύο χρόνια) και 

συγκεκριμένα τα έτη 1994 και 1995. Διενεργήθηκε σε Πανελλήνια κλίμακα, 

όπου δηλ. ετελούντο οι από την ΕΛ.Ο.Τ. προκυρηγμένοι αγώνες (Αθήνα, 

Θεσ/νίκη, Καλαμάτα, Πάτρα, Καστοριά, κ.λ.π.).    

 

4.3.  Μέθοδος έρευνας 

 

 Η έρευνα έγινε με την βοήθεια ενός ερωτηματολογίου το οποίο 

καταρτίσθηκε από τον συγγραφέα σύμφωνα με οτι προβλέπει για τα 

ερωτηματολόγια η επιστήμη της “Μεθοδολογίας-Ερευνας”, ελέχθηκε και 

βελτιώθηκε από τον Καθηγητή της Αθλητιατρικής του Δ.Π.Θ. (Δημοκριτείου 

Πανεπιστημίου Θράκης) και από τον Αναπληρωτή Καθηγητή της 

Μεθοδολογίας - Ερευνας, του Δ.Π.Θ.  

 

4.4.  Διαδικασία  έρευνας 

 

 Το ερωτηματολόγιο κατατέθηκε στην ΕΛ.Ο.Τ. μαζί με μια γραπτή 

εισήγηση, ωστε η Ομοσπονδία να απόδεχθεί και να συνεργασθεί για την 

διεξαγωγή της έρευνας στα επίσημα πρωταθλήματα που διοργανώνει. Το 

Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την διεξαγωγή της έρευνας, την 

παροχή κάθε βοήθειας και την απόστολή του ερωτηματολογίου στον τόπο που 

διεξάγεται η επίσημη αγωνιστική διοργάνωση. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώ-

νονταν από τους Ιατρούς που κάλυπταν τους αγώνες ή από τον εκάστοτε 

συνεργάτη του, πάντοτε όμως με την γνωμάτευση του ιατρού, για κάθε 

περιστατικό που συνέβαινε κατά την διάρκεια των αγωνιστικών 

διοργανώσεων. Καλύφθηκαν οι αγώνες που διεξήχθηκαν με το επίσημο - 

Ολυμπιακό στύλ αγώνων, δηλ. με τους κανονισμούς της W.T.F.  (φέροντας 

κάσκα, θώρακα, σπασουάρ, επιβραχιονίδες, επικαλαμίδες). 
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4.5. Επεξηγήσεις στατιστικής ανάλυσης 

 

 Κατά την κωδικοποίηση των δεδομένων παρουσιάσθηκαν ορισμένες 

ιδιοτυπίες. Για την διευκρίνηση και απόσαφήνιση ορισμένων λεπτομερειών 

καθώς και για την καλύτερη κατανόηση της στατιστικής ανάλυσης και των 

απότελεσμάτων της, κρίνεται σκόπιμο να αναφερ-ούν οι κάτωθι επεξηγήσεις, 

με βάση τα δεδομένα που κατέγραψαν οι ιατροί των αγώνων. 

  

4.5.1. Μηχανισμός κάκωσης 

 

 Οι μηχανισμοί κακώσεων που καταγράφησαν από τους Ιατρούς στα 

ερωτηματολόγια ειναι οι κάτωθι : 

 α)  τριβή,  

 β)  κόντρα  (σύγκρουση),  

 γ)  πτώση (παραπάτημα / απώλεια ισσοροπίας),  

 δ)  γροθιά,  

 ε)  εξάντληση,  

 στ) Λάκτισμα  -γενικά-  και, 

  ζ) τα συγκεκριμένα λακτίσματα : Paltum chagi, Dollyo chagi,           

Dwit chagi, Naerio chagi, Bandae Dollyo chagi. 

 

4.5.2. Περιοχή τραυματισμού 

Α. Κεφάλι 

Προστατευμένες περιοχές από την κάσκα : 

 α)  κεφάλι, 

 β)  αυτί, 

Απροστάτευτες περιοχές από την κάσκα : 

 γ)  πρόσωπο, 

 δ)  κρόταφος, 
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 ε)  μέτωπο, 

 στ) σαγόνι, 

 ζ) ζυγωματικά, 

 η) οφθαλμοί  (βλέφαρα), 

 θ) χείλη  (άνω & κάτω), 

 ι) μύτη. 

Β. Κορμός 

Απροστάτευτη περιοχή από τον θώρακα : 

 α) πλάτη, 

Προστατευμένες περιοχές από τον θώρακα και το σπασουάρ : 

 β) θώρακας  (πλευρά), 

 γ) γεννητικά όργανα  (βουβωνική χώρα). 

 

Γ. Ανω Ακρα 

Απροστάτευτες περιοχές από τις επιβραχιονίδες : 

 α) πηχεοκαρπική, 

 β) χέρι, 

 γ) μικρό δάκτυλο, 

 δ) μέσος δάκτυλος, 

 ε) δείκτης. 

Δ. Κάτω Ακρα 

Απροστάτευτες περιοχές : 

 α)  τετρακέφαλος, 

 β)  γόνατα, 

Προστατευμένη περιοχή από την επικαλαμίδα :  

 γ)  κνήμη, 

Απροστάτευτες περιοχές από την επικαλαμίδα : 

 δ)  γαστροκνήμιος, 

 ε)  ποδοκνημική, 



 55 

 στ) αχίλλειος τένοντας, 

 ζ)  πτέρνα, 

 η)  κουντεπιέ  (μετατάρσιο, άκρος πούς, πόδι, κάτω άκρα), 

 θ)  μεγάλο δάκτυλο ποδιού, 

 ι)   μικρό δάκτυλο ποδιού, 

 κ)  πέλμα. 

 

4.5.3. Διάγνωση 

 

 Λόγω της ιδιομορφίας της έρευνας τα ερωτηματολόγια συμπλη-ρώθηκαν 

από διαφορετικούς ιατρούς. Ετσι παρουσιάσθηκε το φυσιο-λογικό φαινόμενο 

να αναγράφεται ελαφρώς διαφοροποιημένη διάγνωση για ίδιες κακώσεις. 

Συνεκτιμώντας και τις άλλες σχετικές παραμέτρους (μηχανισμός κάκωσης, 

περιοχή τραυματισμού, θεραπεία, διακοπή και απόχώρηση από τον αγώνα), 

έγινε ομαδοποίηση των ιδίων κακώσεων, όπου αυτό ήταν δυνατόν, χωρίς 

βέβαια να υπάρχει απώλεια ή διαστρέβλωση των πληροφοριών. Η 

ομαδοποίηση έχει ως εξής : 

α) Μωλωπισμός :  Μώλωπας  / κάκωση & υποδόρειο αιμάτωμα  /  κάκωση 

& οίδημα & μώλωπας  / μυική κάκωση  / κάκωση  μαλακών μορίων / θλάση 

/ θλάση μυών / θλάση 1ου βαθμού /  υποδόρειο αιμάτωμα  / αιμάτωμα / 

εκχύμωση / οίδημα.   

β) Θλαστικό τραύμα :  Θλαστικό τραύμα /  μικρό θλαστικό τραύμα  /  σκίσιμο / 

εκδορά.  

γ) Ρινορραγία, 

δ) Εξάρθρημα, 

ε)  Κάταγμα, 

στ) Πιθανό κάταγμα, 

ζ)  Διάστρεμμα, 

η)  Απόκόληση επιδερμίδας πέλματος, 
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θ) Εγκεφαλική διάσειση : Διάσειση εγκεφάλου / διάσειση / ελαφρά       

 διάσειση / άλγος-ζάλη (από λάκτισμα στο κεφάλι), 

ι)   Απλή κάκωση, 

κ)  Αλλα   (εξάντληση από ασιτία, απόκόληση όνυχα). 

 

4.5.4. Θεραπεία 

 

Όμοια έγινε η ομαδοποίηση και στην “θεραπεία”:  

α) Παροχή πρώτων βοηθειών :  Περίδεση / τοποθέτηση επιδέσμου /   

τοποθέτηση γάζας / αυτοκόλητος επίδεσμος / ελαστικός επίδεσμος / 

επιπωματισμός / βαμβάκι / ακινητοποίηση / καθαρισμός/ περιποίηση 

/συντηρητική περίθαλψη/ συμπτωματική περίθαλψη / τοπική περίθαλψη / 

συνταγή / παραπόμπή ή σύσταση ακτινογραφίας / ψυκτικό. 

β)  Αυτόματη ίαση  (& αναζωογόνηση, ανάπαυση), 

γ)  Συρραφή, 

δ)  Κρυοθεραπεία : Πάγος / ψυχρά επιθέματα, 

ε)  Ανάταξη, 

στ) Ενεση τοπική, 

ζ)  Νοσοκομείο, 

η)  Καρδιοπνευστική ανάνηψη. 

 

4.5.5. Διακοπή αγώνος 

 

 Διερευνάται, εάν ο τραυματισμός ανάγκασε τον αθλητή/τρια να διακόψει 

τον αγώνα ή όχι : 

 α)  ναι, β)  οχι. 
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4.5.6.  Κ.Ο.  (Νόκ Αουτ) 

 

 Διερευνάται, εάν ο αθλητής/τρια εγκατέλειψε τον αγώνα λόγω Κ.Ο. (Νόκ 

Αουτ), δηλ. καταφορά ισχυρού αλλά και νόμιμου λακτίσμα-τος, σε νόμιμη 

περιοχή, από τον αντίπαλο : 

 α)  ναι, 

 β)  οχι. 

 

4.5.7. Αγώνας 

 

 Διερευνάται η πιθανή συσχέτιση των τραυματισμών, σε σχέση με τον 

αριθμό του αγώνα : 

 

 α)   1ος αγώνας, 

 β)   2ος αγώνας, 

 γ)   3ος αγώνας, 

 δ)   4ος αγώνας (και άνω). 

 

 

4.5.8. Γύρος 

 

 Διερευνάται η πιθανή συσχέτιση των τραυματισμών, σε σχέση με τον 

αριθμό του γύρου : 

 α)   1ος γύρος, 

 β)   2ος γύρος, 

 γ)   3ος γύρος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΠΕΜΠΤΟ 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

  

 Κατά την στατιστική ανάλυση του προαναγραφόμενου δείγματος 

προέκυψαν τα κάτωθι απότελέσματα :  

  5.1.  Στο σύνολο των 2.739 αθλητών/τριών: 

- Το ποσοστό των κατεγραμμένων κακώσεων ήταν 6%  (3% Αρρενες,    

   2% Θήλεις, 1% Missing Value), με την ανάλυση της συχνότητας   

   (Frequencies).  

- Εξ’ αυτών το 4,1% τραυματίσθηκε από λάκτισμα,  

- Το 5,2% δέχθηκε επιτόπου περίθαλψη σε μή σοβαρούς τραυματισμούς       

   (3,8% Πρώτες Βοήθειες, 0,9% Αυτόματη ίαση, 0,5% Κρυοθεραπεία), 

- Το 0,4% διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο λόγω σοβαρού τραυματισμού,  

- Από το 6% των τραυματισθέντων, το 4,5% συνέχισε να αγωνίζεται    

  μετά την περίθαλψη, το 1,5% αναγκάσθηκε να διακόψει τον αγώνα  

  λόγω του τραυματισμού και εξ’ αυτών το 1,1% διέκοψε τον αγώνα        

   λόγω Κ.Ο. (Νόκ Αουτ),  (Πίνακας 5.1.). 

 

Πίνακας 5.1. : Γενικά απότελέσματα (συχνότητα) εκ του 

 συνόλου των αθλητών/τριών. 

Σύνολο 

αθλητών-

αθλητριών 

Σύνολο 

κακώσεων 

Αιτία 

κάκωσης: 

λάκτισμα 

Νοσο- 

κομείο 

Διέκοψαν Κ.Ο. 

2739 6% 4,1% 0,4% 1,5% 1,1% 
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Αρρενες

60%

Θήλεις

40%

Σχήμα 5.1: Η συχνότητα των κακώσεων στα δύο “φύλα”,  

        εκφρασμένη σε ποσοστιαία αναλογία. 
 
 

Ανδρες-

Γυναίκες

Εφηβοι-

Νεάνιδες

Παίδες-

Κορασίδες

34,80%
43,30%

22%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Σχήμα 5.2: Η συχνότητα των κακώσεων στις “αγωνιστικές  
                   κατηγορίες”, εκφρασμένη σε ποσοστιαία αναλογία. 
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1η
2η

3η
4η

5η
6η

7η
8η

0

6,40%

13,60%

20,90%

17,3%
16,40%

11,80%
13,60%

0

0,1

0,2

 Σχήμα 5.3: H συχνότητα των κακώσεων στις “κατηγορίες βάρους” 
εκφρασμένη σε ποσοστιαία αναλογία. 

 

Τριβή
Κόντρα Πτώση Γροθιά Λάκτισμα Αλλα

0,60%

69,80%

2,50%4,30%7,40%

15,40%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

 Σχήμα 5.4: Η συχνότητα των “μηχανισμών κακώσεων”, 
          εκφρασμένη σε ποσοστιαία αναλογία. 
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Paltum

chagi

Dwit

chagi

Dollyo

chagi 

Naerio

chagi

Bandae

Dollyo

chagi

8%10%
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Σχήμα 5.5: Η συχνότητα των “λακτισμάτων” ως αίτιο κάκωσης, 
εκφρασμένη σε ποσοστιαία αναλογία. 

 

a

34,4

14,7

8

42,9

0

5
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%

aκεφάλι κορμός ανω   άκρα  κάτω  άκρα

 

Σχήμα 5.6: Η συχνότητα των κακώσεων σε σχέση με την “περιοχή 
            τραυματισμού”, εκφρασμένη σε ποσοστιαία αναλογία. 
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5.2.  Στο σύνολο των κατεγραμμένων κακώσεων (164 άτομα, ή 6%) : 

 

- Το 60,1% των τραυματισμένων ήταν Αρρενες και το 39,9% Θήλεις. 

   (Σχήμα 5.1). 

- Στις αγωνιστικές κατηγορίες η συχνότητα των κακώσεων ήταν: 

  α) Ανδρών - Γυναικών :  22%,  β) Εφήβων - Νεανίδων : 43,3%, 

  γ) Παίδων - Κορασίδων: 34,8%.  (Σχήμα 5.2).   

- Οι κατηγορίες Βάρους κατέδειξαν την εξής συχνότητα κακώσεων: 

  α) η 1η : -, β) η 2η : 6,4%, γ) η 3η: 13,6%, δ) η 4η : 20,9%, ε) η 5η:17,3%,    

στ) η 6η : 6,4%, ζ) η 7η: 11,8%, η) η 8η :13,6%,   (Σχήμα 5.3). 

- Οι μηχανισμοί κάκωσης ήταν οι κάτωθι :    α)  τριβή :  15,4%,  

   β)  κόντρα : 7,4%,          γ)  πτώση : 4,3%,     δ)  γροθιά :  2,5%,   

   ε)  λάκτισμα : 69,8%,     στ) άλλα :  0,6%.      (Σχήμα 5.4). 

- Η ανάλυση συχνότητας των λακτισμάτων έδειξε : 

   α) Paltum chagi : 47,1%,   β)  Dwit chagi : 2,0%,  γ) Dollyo chagi : 33,3% 

   δ) Naerio chagi : 9,8%,   ε) Bandae Dollyo chagi :  7,8%. (Σχήμα 5.5). 

- Οι κακώσεις όσον αφορά την περιοχή τραυματισμού κατανεμήθηκαν     

   ως εξής : α)  κεφάλι: 34,4%, β) κορμός:14,7%, γ) άνω άκρα: 8%, δ) κάτω 

άκρα: 42,9%. (Σχήμα 5.6). Ειδικότερα : 

- Η συχνότητα των κακώσεων στο κεφάλι αναλύεται ως εξής : 

   α)  κεφάλι :   14,3%,        β)  αυτί :  1,8%,     (α & β=κάσκα), 

   γ)  πρόσωπο :  5,4%,     δ)  μέτωπο :  1,8%,     ε)  σαγόνι : 3,6%,  

  στ)  ζυγωματικά : 3,6%,   ζ) οφθαλμοί : 7,1%,  η)  Χείλη :  17,9%, 

   θ)  μύτη  :  44,6%.   (Σχήμα 5.7.1 &  5.7.2). 

- Η συχνότητα των κακώσεων στον κορμό αναλύεται ως εξής : 

  α) πλάτη : 12,5%,   β)  θώρακας : 16,7%,   γ) γεννητικά όργανα : 70,8%. 

   (Σχήμα 5.8). 
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Σχήμα 5.7.1: Η συχνότητα των κακώσεων στο “κεφάλι”, 
         εκφρασμένη σε ποσοστιαία αναλογία. 
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Σχήμα 5.7.2: Ομαδοποίηση των κακώσεων στο κεφάλι, 
            εκφρασμένη σε ποσοστιαία αναλογία. 
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Σχήμα 5.8: Η συχνότητα των κακώσεων στον “κορμό”, 
       εκφρασμένη σε ποσοστιαία αναλογία. 
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Σχήμα 5.9.1: Η συχνότητα των κακώσεων στα “άνω άκρα”, 
      εκφρασμένη σε ποσοστιαία αναλογία. 
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Σχήμα 5.9.2: Ομαδοποίηση κακώσεων στα άνω άκρα, 
               εκφρασμένη σε ποσοστιαία αναλογία. 
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Σχήμα 5.10.1: H συχνότητα των κακώσεων στα “κάτω άκρα”, 
      εκφρασμένη σε ποσοστιαία αναλογία. 
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Σχήμα 5.10.2: Ομαδοποίηση κακώσεων στα “κάτω άκρα”, 

          εκφρασμένη σε ποσοστιαία αναλογία. 
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  - Η συχνότητα των κακώσεων στα άνω άκρα αναλύεται ως εξής : 

  α)  πηχεοκαρπική :  23,1%,  β)  χέρι :  7,7%, γ) μικρός δάκτυλος: 30,8%, 

  δ) μέσος δάκτυλος: 23,1%,  ε) δείκτης: 15,4%.   (Σχήμα 5.9.1  &  5.9.2). 

- Η συχνότητα των κακώσεων στα κάτω άκρα αναλύεται ως εξής : 

  α) τετρακέφαλοι : 4,3%,    β) γόνατα : 10,0%,    γ) κνήμη :  2,9%, 

  δ) γαστροκνήμιος : 1,4%,     ε) ποδοκνημική : 12,9%,   

  στ) αχίλλειος τένοντας: 1,4%,   ζ) πτέρνα: 1,4%,   η) κουντεπιέ: 20,0%,      

  θ) μεγάλο δάκτυλο: 12,9%,   ι) μικρό δάκτυλο: 2,9%,    κ) πέλμα:  30%. 

   (Σχήμα 5.10.1  &  5.10.2).  

- Οι διαγνώσεις παρουσίασαν την εξής συχνότητα : 

  α) μωλωπισμός: 18,3%,  β) θλαστικό τραύμα: 13,4%,  γ) ρινορραγία: 11%, 

  δ) εξάρθρημα: 1,8%,     ε) κάταγμα: 2,4%,     στ) πιθανό κάταγμα: 2,4%, 

  ζ) διάστρεμμα : 2,4%,   η) απόκόληση επιδερμίδας πέλματος : 15,2%, 

  θ) εγκεφαλική διάσειση : 7,3%,  ι) απλή κάκωση: 24,4%, κ) άλλα: 1,2%. 

  (Σχήμα 5.11.1  &  5.11.2).  

- Η θεραπεία που παρασχέθηκε κατανεμήθηκε ως εξής : 

  α) πρώτες βοήθειες: 64%,   β) αυτόματη ίαση: 15,9%,   γ) συρραφή : 1,8%,  

  δ) κρυοθεραπεία : 8,5%,    ε) ανάταξη : 1,2%,     στ) τοπική ένεση : 0,6%,  

  ζ) νοσοκομείο :  7,3%,      η)  καρδιοπνευστική ανάνηψη :  0,6%.  

   (Σχήμα 5.12.1  &  5.12.2).  

- Από τους καταγεγραμμένους τραυματισμούς το 74,4%  δεν ήταν τόσο   

  σοβαροί και επέτρεψαν στους αθλητές την συνέχιση του αγώνα, ενώ  

  το 25,6% υποχρέωσαν τους αθλητές να εγκαταλείψουν τον αγώνα. 

- Ταυτόχρονα από τους καταγεγραμμένους τραυματισμούς,  19,1% ήταν  

  τόσο σοβαροί, ώστε ανάγκασαν τους αθλητές να εγκαταλείψουν τον  

   αγώνα με Κ.Ο. (Σχήμα 5.13).  

- Η ανάλυση της συχνότητας του αριθμού του αγώνα που συγκεντρώνονται οι 

περισσότεροι τραυματισμοί έδειξε: α) 1ος αγώνας:44,5% των κακώσεων, β) 

2ος: 26,9%, γ) 3ος: 16,8%, δ) 4ος: 11,8% των κακώσεων. (Σχήμα 5.14). 



 68 

Μώλω

πε ς

Θλασ

τ ικό

τ ραύ

Αποκό

ληση

ε πιδε

Απλή

κάκωσ

η

Αλλα Ρινορ

ραγία

Εξ άρ

θρημα

Διάστ

ρε μμα

Κάτ α

γμα

Πιθαν

ό

κάτ αγ

Διάσε

ιση

18,30%

13,40%
15,20%

24,40%

1,20%

11%

1,80%2,40%2,40%2,40%

7,30%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Μώλω

πε ς

Θλασ

τ ικό

τ ραύ

Αποκό

ληση

ε πιδε

Απλή

κάκωσ

η

Αλλα Ρινορ

ραγία

Εξ άρ

θρημα

Διάστ

ρε μμα

Κάτ α

γμα

Πιθαν

ό

κάτ αγ

Διάσε

ιση

Σχήμα 5.11.1: Η συχνότητα των “διαγνώσεων”, εκφρασμένη 
σε ποσοστιαία αναλογία. 
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Σχήμα 5.11.2: Ομαδοποίηση των “διαγνώσεων”, εκφρασμένη  

σε ποσοστιαία αναλογία. 
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Σχήμα 5.12.1: Η συχνότητα της παροχής “θεραπείας”, 

                 εκφρασμένη σε ποσοστιαία αναλογία. 
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Σχήμα 5.12.2: Ομαδοποίηση της παροχής “θεραπείας”, 

                εκφρασμένη σε ποσοστιαία αναλογία. 
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Σχήμα 5.13: Η συχνότητα συνέχισης / εγκατάλειψης του αγώνα με  
“διακοπή” η “Κ.Ο.”, εκφρασμένη σε ποσοστιαία αναλογία. 
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Σχήμα 5.14: Η συχνότητα του αριθμού του “αγώνα” όπου καταγράφησαν 
οι κακώσεις, εκφρασμένη σε ποσοστιαία αναλογία. 
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- Η ανάλυση της συχνότητας του αριθμού του γύρου που συγκεντρώνονται οι 

περισσότεροι τραυματισμοί έδειξε : 

  α)  πρώτος  γύρος :   29,2%,   των κακώσεων, 

  β)  δεύτερος    >>     :  39,2%     >>         >>  , 

  γ)  τρίτος        >>     :  31,7%     >>         >>  . (Σχήμα 5.15). 

 - Οσον αφορά τον έλεγχο της ομοιογένειας δύο μεταβλητών (πίνακας 

συνάφειας, Crosstabs), στο δείγμα των κατεγραφέντων κακώσεων (6%), η 

στατιστική ανάλυση είχε ως εξής : 

- Η διασταύρωση των δεδομένων μεταξύ των μεταβλητών “κατηγορία βάρους” 

και “διακοπή του αγώνα” έδειξε οτι από τις εγκαταλήψεις του αγώνα οι 

περισσότερες (27,3%) σημειώθηκαν στην βαρύτερη κατηγορία. Κατά την 

ομαδοποίηση των κατηγοριών στις ελαφρές (1-4) και βαριές (5-8) οι 

περισσότερες από τις εγκαταλήψεις του αγώνα (72,7%) σημειώθηκαν στις 

βαρύτερες κατηγορίες και το 27,3% στις ελαφρύ-τερες. Με το “test χ2”, 

ερευνήθηκε η ύπαρξη σχέσης μεταξύ των μεταβλητών “κατηγορία βάρους” και 

“διακοπή του αγώνα”. Η τιμή του χ2 (3.6) και το επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας του test (p=0.056), οδηγούν στην απόδοχή της υπόθεσης οτι 

υπάρχει σχέση μεταξύ τους. (Σχήμα 5.16). 

- Η διασταύρωση των δεδομένων μεταξύ των μεταβλητών “κατηγορία βάρους” 

και “Κ.Ο.” έδειξε οτι από το σύνολο των τραυματισθέντων το 21,8% 

εγκατέλειψε τον αγώνα με Κ.Ο. Από τα Κ.Ο. η πιο πληττόμενη κατηγορία ήταν 

η βαρύτερη (8η), συγκεντρώνοντας με διαφορά το μεγαλύτερο ποσοστό 

(29,2%). Κατά την ομαδοποίηση των κατηγοριών στις ελαφρές (1-4) και βαριές 

(5-8) τα περισσότερα από τα Κ.Ο. (70,8%) σημειώθηκαν στις βαρύτερες 

κατηγορίες και το υπόλοιπο 29,2% στις ελαφρύτερες. Με το “test χ2”, 

ερευνήθηκε η ύπαρξη σχέσης μεταξύ των μεταβλητών  “κατηγορία βάρους” και 

“Κ.Ο.”. Η τιμή του χ2 (1.7) και το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας του test 

(p= 0.185), οδηγούν στην απόδοχή της υπόθεσης οτι οι δύο μεταβλητές ειναι 

ανεξάρτητες μεταξύ τους. (Σχήμα 5.16). 
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Σχήμα 5.15: Η συχνότητα του αριθμού του “γύρου” όπου 
     καταγράφησαν οι κακώσεις, εκφρασμένη σε ποσοστιαία αναλογία. 
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Σχήμα 5.16: Η συνάφεια μεταξύ της κατηγορίας “βάρους”και της  
“διακοπής” και του Κ.Ο., εκφρασμένη σε ποσοστιαία αναλογία. 
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- Η διασταύρωση των δεδομένων μεταξύ των μεταβλητών “μηχανισμός 

κάκωσης” και “διακοπή του αγώνα” έδειξε οτι από το ποσοστό των αθλητών 

που διέκοψαν ο μηχανισμός κάκωσης: “λάκτισμα” ήταν η αιτία σε ποσοστό 

85,7%, ενω το υπόλοιπο 14,3% διαμοιράζονται όλες οι άλλες αιτίες. Αλλά και 

μεταξύ των τραυματισθέντων που συνέχισαν τον αγώνα ο μηχανισμός 

κάκωσης: “λάκτισμα” ήταν η αιτία σε ποσο-στό 64,2%, ενω το υπόλοιπο 

35,8% διαμοιράζονται όλες οι άλλες αιτίες. Με το “test χ2”, ερευνήθηκε η 

ύπαρξη σχέσης μεταξύ των μεταβλητών  “μηχανισμός κάκωσης” και “διακοπή 

του αγώνα”. Η τιμή του χ2 (6.8) και το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας του 

test (p=0.008), οδηγούν στην απόδοχή της υπόθεσης οτι υπάρχει σχέση 

μεταξύ τους. (Σχήμα 5.17). 

- Η διασταύρωση των δεδομένων μεταξύ των μεταβλητών “μηχανισμός 

κάκωσης” και “Κ.Ο.” έδειξε οτι από το ποσοστό των αθλητών που 

εγκατέλειψαν με Κ.Ο. (19,1%) ο μηχανισμός κάκωσης: “λάκτισμα” ήταν η κύρια 

αιτία σε ποσοστό 93,5%, ενω το υπόλοιπο 6,5% διαμοιράζονται όλες οι άλλες 

αιτίες μαζί. Με το “test χ2”, ερευνήθηκε η ύπαρξη σχέσης μεταξύ των 

μεταβλητών  “μηχανισμός κάκωσης” και “Κ.Ο.”. Η τιμή του χ2 (10.2) και το 

επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας του test (p=0.001), οδηγούν στην 

απόδοχή της υπόθεσης οτι υπάρχει σχέση μεταξύ τους. (Σχήμα 5.17). 

- Η διασταύρωση των δεδομένων μεταξύ των μεταβλητών “μηχανισμός 

κάκωσης” και “περιοχή τραυματισμού” έδειξε, οτι από όλες τις κακώσεις που 

κατεγράφησαν στο κεφάλι ο μηχανισμός κάκωσης : “λάκτισμα” ήταν η κύρια 

αιτία σε ποσοστό 92,9%, ενω το υπόλοιπο 7,1% διαμοιράζονται όλες οι άλλες 

αιτίες. Από όλες τις κακώσεις που κατεγράφησαν στον κορμό ο μηχανισμός 

κάκωσης : “λάκτισμα” ήταν η κύρια αιτία σε ποσοστό 95,8%, ενω το υπόλοιπο 

4,2% διαμοιράζονται όλες οι άλλες αιτίες.   
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Σχήμα 5.17: Η συνάφεια μεταξύ του “μηχανισμού κάκωσης” και της  
“διακοπής” και του “Κ.Ο.” εκφρασμένη σε ποσοστιαία αναλογία. 
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Σχήμα 5.18: Η συνάφεια μεταξύ του “μηχανισμού κάκωσης” και “περιοχής 
τραυματισμού”, εκφρασμένη σε ποσοστιαία αναλογία. 
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Από όλες τις κακώσεις που κατεγράφησαν στα άνω άκρα ο μηχανισμός 

κάκωσης : “λάκτισμα” ήταν η κύρια αιτία σε ποσοστό 76,9%, ενω το υπόλοιπο 

23,1% διαμοιράζονται όλες οι άλλες αιτίες. Από όλες τις κακώσεις που 

κατεγράφησαν στα κάτω άκρα ο μηχανισμός κάκωσης: “λάκτισμα” ήταν πάλι η 

κύρια αιτία, αλλά σε μικρότερο ποσοστό 41,2%, ενω το υπόλοιπο 58,8% 

διαμοιράζονται όλες οι άλλες αιτίες (τριβή, κόντρα, πτώση, γροθιά, άλλα). 

 Στο σύνολο (100%) των κακώσεων που κατεγράφησαν, ο μηχανισμός 

κάκωσης: “λάκτισμα” ήταν η κύρια αιτία σε ποσοστό 70,2%, ενω το υπόλοιπο 

29,8% διαμοιράζονται όλες οι άλλες αιτίες. Με το “test χ2”, ερευνήθηκε η 

ύπαρξη σχέσης μεταξύ των μεταβλητών  “μηχανισμός κάκωσης” και “περιοχή 

τραυματισμού”. Η τιμή του χ2 (48.9) και το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 

του test (p=0.000), οδηγούν στην απόδοχή της υπόθεσης οτι υπάρχει σχέση 

μεταξύ τους. (Σχήμα 5.18). 

 - Η διασταύρωση των δεδομένων μεταξύ των μεταβλητών “διάγνωση” 

και “διακοπή” του αγώνα, έδειξε τα απότελέσματα του πίνακα 5.2. Η “διάσειση” 

ειναι η αιτία του 25,6% των εγκαταλείψεων του αγώνα, αλλά η “απλή κάκωση” 

ειναι η κύρια αιτία με ποσοστό 27,9%. Με το “test χ2”, ερευνήθηκε η ύπαρξη 

σχέσης μεταξύ των μεταβλητών “διάγνωση” και “διακοπή”. Η τιμή του χ2 (44) 

και το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας του test (p=0.000), οδηγούν στην 

απόδοχή της υπόθεσης οτι οι δύο μεταβλητές έχουν σχέση μεταξύ τους.  

Πίνακας 5.2 :  Πίνακας συνάφειας των μεταβλητών “διάγνωση”      

                       και “διακοπή” του αγώνα και έλεγχος (test χ2)  

                       της σχέσης μεταξύ των δύο μεταβλητών. 

Μωλω-

πισμός 

Θλαστ. 

τραύμα 

Ρινορ 

ραγία 

Εξάρ-

θρημα 

Κάτα- 

γμα    

Πιθανό 

Κάταγ. 

Διάστρε 

μμα 

Αποκόλ. 

Επιδερμ 

Διά-          

σειση 

Απλή 

Κάκ. 

Αλλα 

 

9,3% 14% 9,3% 2,3% 2,3% 7% 2,3% - 25,6% 27,9% - 

 

χ2 : 44  

 

DF : 10 

Επίπεδο      

σημαντικότητας : 

 

 p = 0.000 
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Ομαδοποιώντας τις διαγνώσεις σε “σοβαρές” (ρινορραγία, εξάρθρημα, 

κάταγμα, πιθανό κάταγμα, διάστρεμμα, διάσειση) και σε “μή σοβαρές” 

(μωλωπισμός, θλαστικό τραύμα, απόκόληση επιδερμίδας πέλματος, απλή 

κάκωση, άλλα), διαπιστώθηκαν τα απότελέσματα του πίνακα 5.3. 

Το 53,3% των αθλητών/τριών με σοβαρή “διάγνωση” δεν εγκατέλειψαν τον 

αγώνα, όπως επίσης το 51,2% των αθλητών/τριών με μή σοβαρές διαγνώσεις 

διέκοψαν τον αγώνα. 

 

Πίνακας 5.3 :  Πίνακας συνάφειας των μεταβλητών “διάγνωση” 

και “διακοπή” του αγώνα μετά την ομαδοποίηση και έλεγχος 

(test χ2) της σχέσης μεταξύ των δύο μεταβλητών. 

 Σοβαρές 

διαγνώσεις 

Μή σοβαρές 

διαγνώσεις 

Συνολικό 

ποσοστό 

κακώσεων 

Διέκοψαν 48,8% 

46,7% 

51,2% 26% 

Δεν διέκοψαν 53,3% - 74% 

 

χ2 : 13 

 

DF : 1 

Επίπεδο 

σημαντικότητας 

 

p = 0.000 

 

Με το “test χ2”, ερευνήθηκε η ύπαρξη σχέσης μεταξύ των μεταβλητών  

“διάγνωση” και “διακοπή του αγώνα” και μετά την ομαδοποίηση. Η τιμή του χ2 

(13) και το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας του test (p=0.000), οδηγούν 

στην απόδοχή της υπόθεσης οτι υπάρχει σχέση μεταξύ τους. 

 - Η διασταύρωση των δεδομένων μεταξύ των μεταβλητών “διάγνωση” 

και “Κ.Ο.”, έδειξε τα απότελέσματα του πίνακα 5.4. Από τους αθλητές/τριες 

που διέκοψαν τον αγώνα με Κ.Ο. το 35,5% ήταν λόγω “διάσεισης” και το 

19,4% από “απλή κάκωση”. 
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Πίνακας 5.4 :  Πίνακας συνάφειας των μεταβλητών “διάγνωση” 

            και “Κ.Ο.” του αγώνα και έλεγχος (test χ2) 

      της σχέσης μεταξύ των δύο μεταβλητών. 

Μωλ

ωπισ

μός 

Θλαστ. 

τραύμα 

Ρινορ

ραγία 

Εξάρ-

θρημ

α 

Κάτα- 

γμα    

Πιθαν 

Κάτ. 

Διάστ 

ρεμμ

α 

Απόκ. 

επιδε

ρ 

Διά- 

σειση 

Απλή 

Κάκ. 

Αλλα 

 

6,5% 12,9

% 

12,9

% 

3,2

% 

3,2

% 

6,5

% 

- - 35,5

% 

19,4

% 

- 

 

χ2 : 55  

 

DF : 10 

Επίπεδο      

σημαντικότητας : 

 

 p = 0.000 

  

 Ομαδοποιώντας τις διαγνώσεις σε “σοβαρές” (ρινορραγία, εξάρθρημα, 

κάταγμα, πιθανό κάταγμα, διάστρεμμα, διάσειση) και σε “μή σοβαρές” 

(μωλωπισμός, θλαστικό τραύμα, απόκόληση επιδερμίδας πέλματος, απλή 

κάκωση, άλλα), διαπιστώθηκαν τα απότελέσματα του πίνακα 5.5. Μεταξύ των 

αθλητών/τριών που εγκατέλειψαν τον αγώνα με Κ.Ο. το 38,7% ήταν λόγω μή 

σοβαρής “διάγνωσης” και το 61,3% ήταν λόγω σοβαρής “διάγνωσης”. Επίσης 

επιβεβαιώνεται το ποσοστό των αθλητών/τριών με σοβαρές “διαγνώσεις” που 

όμως συνεχίζουν τον αγώνα (57,8%), όπως και στον πίνακα 5.3. 

Πίνακας 5.5 : Πίνακας συνάφειας των μεταβλητών “διάγνωση” 

και “Κ.Ο.” του αγώνα μετά την ομαδοποίηση και έλεγχος 

(test χ2) της σχέσης μεταξύ των δύομεταβλητών. 

 Σοβαρές 

 διαγνώσεις 

Μή σοβαρές 

διαγνώσεις 

Συνολικό    

ποσοστό 

κακώσεων 

Κ.Ο. 61,3% 

42,2% 

38,7% 19% 

Δεν διέκοψαν 57,8% - 81% 

 

χ2 : 22  

 

DF : 1 

Επίπεδο      

σημαντικότητας 

 

 p = 0.000 
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 Με το “test χ2”, ερευνήθηκε η ύπαρξη σχέσης μεταξύ των μεταβλητών 

“διάγνωση” και “Κ.Ο.”. Οι τιμές του χ2 (55 & 22) και το επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας του test (p=0.000 & p=0.000), οδηγούν στην απόδοχή της 

υπόθεσης οτι υπάρχει σχέση μεταξύ τους. 

 - Μια λεπτομερέστερη ανάλυση της μεταβλητής “απλή κάκωση”, έδειξε 

οτι αυτή εντοπίζεται στον κορμό σε ποσοστό 55% και μεταξύ των κακώσεων 

που έπληξαν τον κορμό, πλήττει κυρίως τα γεννητικά όργανα σε ποσοστό 

77%. Παράλληλα το 55% της μεταβλητής “θεραπεία” αναλογεί στην “αυτόματη 

ίαση” της κάκωσης των γεννητικών οργάνων. Επίσης το 80% της μεταβλητής 

“απλή κάκωση”, εντοπίσθηκε κυρίως στις κατηγορίες “Εφήβων-Νεανίδων” και 

“Παί-δων-Κορασίδων”. 

 - Η διασταύρωση των δεδομένων μεταξύ των μεταβλητών “φύλο” και 

“διακοπή” του αγώνα και “Κ.Ο.” έδωσε τα απότελέσματα του πίνακα 5.6. Οι 

“Αρρενες” εγκαταλείπουν τον αγώνα σε ποσοστό 57,9%, ενω μεταξύ των 

εγκαταλείψεων με Κ.Ο. εμφανίζουν ποσοστό 53,6% σε σύγκριση με τις 

“Θήλεις”. Με το “test χ2”, ερευνήθηκε η ύπαρξη σχέσης μεταξύ των 

μεταβλητών “φύλο” και “διακοπή του αγώνα” και “Κ.Ο.”. Οι τιμές του χ2  (0.1 & 

0.6) και το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας του test (p= 0.739 & p= 0.426), 

οδηγούν στην απόδοχή της υπόθεσης οτι οι μεταβλητές ειναι ανεξάρτητες 

μεταξύ τους. 

Πίνακας 5.6 :  Πίνακας συνάφειας των μεταβλητών “φύλο” 

                            και “διακοπή”  και “Κ.Ο.” του αγώνα και έλεγχος 

                           (test χ2) της σχέσης μεταξύ των δύο μεταβλητών. 

Φύλο : Αρρενες Θήλεις 

Διακοπή 57,9% 42,1% 

Κ.Ο. 53,6% 46,4% 

χ2      διακοπή : 0.1 

χ2      Κ.Ο.       : 0.6 

         DF : 1 

         DF : 1 

Επίπεδο            :  p = 0.739  

σημαντικότητας :  p = 0.426 
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 - Η διασταύρωση των δεδομένων μεταξύ των μεταβλητών “αγωνιστική 

κατηγορία” και “διακοπή” του αγώνα και “Κ.Ο.” έδωσε τα απότελέσματα του 

πίνακα 5.7. Η κατηγορία των “Εφήβων-Νεανίδων” εμφανίζει το μεγαλύτερο 

ποσοστό “διακοπής” του αγώνα (41,9%), όπως επισης και το μεγαλύτερο 

ποσοστό των Κ.Ο. (45,2%), ενω η κατηγορία “Ανδρών-Γυναικών” εμφανίζει 

αντίστοιχα τα μικρότερα ποσοστά (18,6% & 12,9). Με το “test χ2”, ερευνήθηκε 

η ύπαρξη σχέσης μεταξύ των μεταβλητών “αγωνιστική κατηγορία” και 

“διακοπή του αγώνα” και “Κ.Ο.”. Οι τιμές του χ2 (0.7 & 2) και το επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας του test (p=0.701 & p=0.363), οδηγούν στην 

απόδοχή της υπόθεσης οτι οι μεταβλητές ειναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. 

 

Πίνακας 5.7 :  Πίνακας συνάφειας των μεταβλητών “αγωνιστι- 

κή  κατηγορία” και “διακοπή”  και “Κ.Ο.” του αγώνα και 

έλεγχος (test χ2) της σχέσης μεταξύ των δύο μεταβλητών. 

Αγωνιστική : 

κατηγορία 

Ανδρών - 

Γυναικών 

Εφήβων - 

Νεανίδων 

Παίδων -Κορασίδων 

Διακοπή 18,6% 41,9% 39,5% 

Κ.Ο. 12,9% 45,2% 41,9% 

χ2   διακοπή : 0.7 

χ2      Κ.Ο.     : 2 

DF : 2 

DF : 2 

Επίπεδο             :     p = 0.701  

σημαντικότητας  :     p = 0.363 

 

 - Η διασταύρωση των δεδομένων μεταξύ των μεταβλητών αριθμού του 

“αγώνα” και “διακοπή” του αγώνα και “Κ.Ο.” έδωσε τα απότελέσματα του 

σχήματος 5.19. Στο 1ο “αγώνα” εμφανίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό των 

εγκαταλείψεων των αθλητών/τριών (59,5%), όπως επίσης στον 1ο “αγώνα” 

εμφανίζεται και το μεγαλύτερο ποσοστό των “Κ.Ο.” (64%). Οι υπόλοιποι 

“αγώνες” (2ος, 3ος, 4ος) παρουσιάζουν σχεδόν ομοιόμορφη κατανομή.  Με το 

“test χ2”, ερευνήθηκε η ύπαρξη σχέσης μεταξύ των μεταβλητών  “αγώνα” και 

“διακοπή του αγώνα” και “Κ.Ο.”. Οι τιμές του χ2  (6.3 & 5.7) και το επίπεδο 
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στατιστικής σημαντικότητας του test (p=0.097 & p=0.125), οδηγούν στην 

απόδοχή της υπόθεσης οτι οι μεταβλητές ειναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. 

 - Η διασταύρωση των δεδομένων μεταξύ των μεταβλητών αριθμού του 

“γύρου” και “διακοπή” του αγώνα και “Κ.Ο.” έδωσε τα απότελέσματα του 

σχήματος 5.20. Οι περισσότεροι αθλητές/τριες διακόπτουν τον αγώνα στον 1ο 

“γύρο” (44,4%), ενώ μικρό ειναι το ποσοστό της εγκατάλειψης του αγώνα στον 

3ο γύρο (13,9%). Ομοίως οι περισσότεροι αθλητές/τριες διακόπτουν τον 

αγώνα με “Κ.Ο.” στον 1ο “γύρο” (40%), ομοίως στον 2ο “γύρο” (40%), ενώ 

μικρότερο ειναι το ποσοστό της εγκατάλειψης του αγώνα με “Κ.Ο.” στον 3ο 

γύρο (20%). Με το “test χ2”, ερευνήθηκε η ύπαρξη σχέσης μεταξύ των 

μεταβλητών  “γύρου” και “διακοπή του αγώνα” και “Κ.Ο.”. Οι τιμές του χ2  (9.3 

& 2.6) και το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας του test (p=0.009 & 

p=0.267), οδηγούν στην απόδοχή της υπόθεσης οτι υπάρχει σχέση μεταξύ 

των μεταβλητών “γύρος” και  “διακοπή”, ενώ οι μεταβλητές “γύρος” και “Κ.Ο.” 

ειναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. 

 - Η διασταύρωση των δεδομένων μεταξύ των μεταβλητών “περιοχή 

τραυματισμού” και “διακοπή” του αγώνα και “Κ.Ο.” έδωσε τα απότελέσματα 

του σχήματος 5.21. Οι περισσότεροι αθλητές/τριες διακόπτουν τον αγώνα 

επειδή επλήγησαν στο κεφάλι (67,4%), ενώ δεύτερη πληττόμενη περιοχή ως 

αιτία εγκατάλειψης ειναι τα κάτω άκρα (14%). Ομοίως οι περισσότεροι 

αθλητές/τριες διακόπτουν τον αγώνα με “Κ.Ο.” επειδή επλήγησαν στο κεφάλι 

(87,1%), ενώ δεύτερη πληττόμενη περιοχή ως αιτία εγκατάλειψης ειναι ο 

κορμός (6,5%). Με το “test χ2”, ερευνήθηκε η ύπαρξη σχέσης μεταξύ των 

μεταβλητών  “περιοχή τραυματισμού” και “διακοπή του αγώνα” και “Κ.Ο.”. Οι 

τιμές του χ2  (30 & 47) και το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας του test 

(p=0.000 & p=0.000), οδηγούν στην απόδοχή της υπόθεσης οτι υπάρχει 

σχέση μεταξύ των μεταβλητών. 
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1ος

Αγών. 2ος

Αγών 3ος

Αγών 4ος

Αγών
Διακοπή

S2

Κ.Ο.

64%

12%
12%

12%

59,50%

13,50%16,20%

10,80%
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Σχήμα 5.19 :   Συνάφεια μεταξύ του αριθμού του “αγώνα” και 
της “διακοπής” και του “Κ.Ο.”.  

 

1ος Γύρος

2ος Γύρος

3ος Γύρος

Διακοπή

Κ.Ο.

44,40%

41,70%

13,90%

40%

40%

20%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

 Σχήμα 5.20 :   Συνάφεια μεταξύ του αριθμού του “γύρου” και  
της “διακοπής” και του “Κ.Ο.”.  
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Κεφάλι
Κορμός

Ανω

Ακρα
Κάτω

Ακρα

Διέκοψαν

Κ.Ο.

87,10%

6,50%
3,20%

3,20%

67,40%

11,60%
7% 14%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Σχήμα 5.21 :  Συνάφεια μεταξύ της “περιοχής τραυματισμού” και 
της “διακοπής” και του “Κ.Ο.”.  

 

 

Ανδρες

Γυναίκες
Εφηβοι

Νεάνιδες
Παίδες

Κορασίδες

4,60%

3,80%

5,90%

7%
6,90%

3,90%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

Σχήμα 5.22 :  Συχνότητα εμφάνισης των κακώσεων σε κάθε κατηγορία. 
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Ανδρες

11%

Γυναίκες

4%

Εφηβοι

29%

Νεάνιδες

21%

Παίδες

14%

Κορασίδες

21%

Σχήμα 5.23 :  Συχνότητα εμφάνισης των Κ.Ο. σε κάθε κατηγορία. 
 

 
 

66,70%

19%

14,30%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Σχήμα 5.24 : Κατηγορία Ανδρών: Συχνότητα τραυματισμένων που συνέχισαν  
τον αγώνα, που διέκοψαν ή που εξήλθαν με Κ.Ο. (14,3%). 
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93,30%

6,70%

0%

10%

20%

30%

40%
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80%

90%

100%

Σχήμα 5.25 : Κατηγορία Γυναικών: Συχνότητα τραυματισμένων που                                
               συνέχισαν τον αγώνα, ή που εξήλθαν με Κ.Ο. (6,7%). 

 
 

75,80%

24,20%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Σχήμα 5.26 : Κατηγορία Εφήβων: Συχνότητα τραυματισμένων που συνέχισαν 
τον αγώνα, ή που εξήλθαν με Κ.Ο. (24,2%). 
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 - Η ανάλυση της συχνότητας όλων των κακώσεων σε κάθε “αγωνιστική 

κατηγορία” ξεχωριστά και ανεξάρτητα από τις άλλες,  έδωσε τα απότελέσματα 

του σχήματος 5.22. Το μεγαλύτερο ποσοστό εμφανίζουν οι “Εφηβοι” (7%) και 

οι “Γυναίκες” (6,9%) και το μικρότερο οι “Παίδες” (3,8%) και οι “Ανδρες” (3,9%). 

 - Η ανάλυση της συχνότητας της εμφάνισης των “Κ.Ο.” σε κάθε 

“αγωνιστική κατηγορία”  έδωσε τα απότελέσματα του σχήματος 5.23. Το 

υψηλότερο ποσοστό εμφανίζουν οι  “Εφηβοι” (29%) και ακολούθως οι 

“Νεάνιδες” και οι “Κορασίδες” με ποσοστό (21%). Τα μικρότερα ποσοστά 

εμφανίζουν οι “Γυναίκες” (4%) και οι “Ανδρες” (11%). 

 - Η ανάλυση της συχνότητας των τραυματισμένων στην κατηγορία των 

“Ανδρών” που συνέχισαν τον αγώνα (66,7%), ή που διέκοψαν τον αγώνα 

(19%), ή που εγκατέλειψαν με “Κ.Ο.” (14,3%), διαφαίνεται στο σχήμα 5.24. 

 - Η ανάλυση της συχνότητας των τραυματισμένων στην κατηγορία των 

“Γυναικών” που συνέχισαν τον αγώνα (93,3%), ή που διέκοψαν με “Κ.Ο.” 

(6,7%), διαφαίνεται στο σχήμα 5.25. 

 - Η ανάλυση της συχνότητας των τραυματισμένων στην κατηγορία των 

“Εφήβων” που συνέχισαν τον αγώνα (75,8%), ή που διέκοψαν με “Κ.Ο.” 

(24,2%), διαφαίνεται στο σχήμα 5.26. 

 - Η ανάλυση της συχνότητας των τραυματισμένων στην κατηγορία των 

“Νεανίδων” που συνέχισαν τον αγώνα (57,9%), ή που διέκοψαν (10,5%), ή 

που εγκατέλειψαν με “Κ.Ο.” (31,6%), διαφαίνεται στο σχήμα 5.27. 

 - Η ανάλυση της συχνότητας των τραυματισμένων στην κατηγορία των 

“Παίδων” που συνέχισαν τον αγώνα (75,9%), ή που διέκοψαν (10,3%), ή που 

εγκατέλειψαν με “Κ.Ο.” (13,8%), διαφαίνεται στο σχήμα 5.28. 

 - Η ανάλυση της συχνότητας των τραυματισμένων στην κατηγορία των 

“Κορασίδων” που συνέχισαν τον αγώνα (66,7%), ή που διέκοψαν (4,7%), ή 

που εγκατέλειψαν με “Κ.Ο.” (28,6%), διαφαίνεται στο σχήμα 5.29. 

 - Η διασταύρωση των δεδομένων μεταξύ των μεταβλητών λάκτισμα: 

“Paltum chagi” και “περιοχή τραυματισμού” έδωσε τα απότελέσματα του 
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σχήματος 5.30. Τα “κάτω άκρα” πλήττονται σε ποσοστό 75% και τα “άνω 

άκρα” 17%. 

 - Η διασταύρωση των δεδομένων μεταξύ των μεταβλητών λάκτισμα: 

“Paltum chagi” και “κάτω άκρα” έδωσε τα απότελέσματα του σχήματος 5.31. 

Το “κουντεπιέ” πλήττεται σε ποσοστό 50% και η “ποδοκνημική” σε ποσοστό 

13% (σύνολο ακάλυπτης περιοχής 63%). Τα “γόνατα” και οι “μηροί” 

πλήττονται σε ποσοστό 29%. 

 - Η διασταύρωση των δεδομένων μεταξύ των μεταβλητών λάκτισμα: 

“Paltum chagi” και “διάγνωση” έδωσε τα απότελέσματα του σχήματος 5.32. Ο 

“μωλωπισμός” εμφανίζεται σε ποσοστό 59%. Σε μι-κρότερα ποσοστά 

εμφανίζονται πολλές σοβαρές κακώσεις, όπως “εξάρθρημα” 8%, “κάταγμα” και 

“πιθανό κάταγμα” από 4%, “διάστρεμ-μα” 13% και “ρινορραγία” 4%. 

 - Η διασταύρωση των δεδομένων μεταξύ των μεταβλητών λάκτισμα: 

“Paltum chagi” και “διακοπή” του αγώνα έδωσε τα απότελέσματα του 

σχήματος 5.33.  Μόνο το 8%  εξ όσων διέκοψαν τον αγώνα είχαν ως αιτία το 

λάκτισμα:  “Paltum chagi”. 

 - Η διασταύρωση των δεδομένων μεταξύ των μεταβλητών λάκτισμα: 

“Dollyo chagi” και “περιοχή τραυματισμού” έδωσε τα απότελέσματα του 

σχήματος 5.34. Κυρίως πλήττεται το κεφάλι σε ποσοστό 82%. 

 - Η διασταύρωση των δεδομένων μεταξύ των μεταβλητών λάκτισμα: 

“Dollyo chagi” και “κεφάλι” έδωσε τα απότελέσματα του σχήματος 5.35. 

Κυρίως πλήττεται η ακάλυπτη περιοχή του προσώπου σε ποσοστό 80% (οι 

μισές κακώσεις εντοπίζονται στην μύτη: 41%). 

 - Η διασταύρωση των δεδομένων μεταξύ των μεταβλητών λάκτισμα: 

“Dollyo chagi” και “διάγνωση” έδωσε τα απότελέσματα του σχήματος 5.36. Η 

“ρινορραγία” εμφανίζεται σε ποσοστό 24%, η εγκεφαλική “διάσειση” 18%, το 

“κάταγμα 6%, ως σοβαρές “διαγνώσεις”. 
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Σχήμα 5.27 : Κατηγορία Νεανίδων: Συχνότητα τραυματισμένων που συνέχισαν 
τον αγώνα, που διέκοψαν ή που εξήλθαν με Κ.Ο. (31,6%). 
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Σχήμα 5.28 : Κατηγορία Παίδων: Συχνότητα τραυματισμένων που συνέχισαν     
       τον αγώνα, που διέκοψαν ή που εξήλθαν με Κ.Ο. (13,8%). 
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Σχήμα 5.29 : Κατηγορία Κορασίδων: Συχνότητα τραυματισμένων που 
συνέχισαν τον αγώνα, που διέκοψαν ή που εξήλθαν με Κ.Ο. (28,6%). 
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Σχήμα 5.30 : Συνάφεια του “Paltum chagi” με τις “περιοχές τραυματισμού”. 
 
 



 89 

 

Paltum chagi

Ποδοκνημική

13%

Κνήμη

8%

Κουντεπιέ

50%

Ανω του

γόνατος

29%

 
Σχήμα 5.31 : Συνάφεια του “Paltum chagi” με τα “κάτω άκρα”. 
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Σχήμα 5.32 : Συνάφεια του “Paltum chagi” με την “διάγνωση”. 
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 - Η διασταύρωση των δεδομένων μεταξύ των μεταβλητών λάκτισμα: 

“Dollyo chagi” και “διακοπή” έδωσε τα απότελέσματα του σχήματος 5.37. Το 

47% των αθλητών/τριών που τραυματίσθηκαν από “Dollyo chagi” 

εγκατέλειψαν τον αγώνα. 

 - Η διασταύρωση των δεδομένων μεταξύ των μεταβλητών λάκτισμα: 

“Naerio chagi” και “κεφάλι” έδωσε τα απότελέσματα του σχήματος 5.38. Το 

“Naerio chagi” πλήττει μόνο το κεφάλι και κυρίως την ακάλυπτη από την 

κάσκα περιοχή, σε ποσοστό 80%. 

 - Η διασταύρωση των δεδομένων μεταξύ των μεταβλητών λάκτισμα: 

“Naerio chagi” και “διάγνωση” έδωσε τα απότελέσματα του σχήματος 5.39. Οι 

“διαγνώσεις” ειναι κυρίως σοβαρές με μεγάλο ποσοστό εμφάνισης της 

εγκεφαλικής “διάσεισης” (40%), της “ρινορρα-γίας” 20% και του “θλαστικού 

τραύματος” 40%. 

 - Η διασταύρωση των δεδομένων μεταξύ των μεταβλητών λάκτισμα: 

“Naerio chagi” και “διακοπή” έδωσε τα απότελέσματα του σχήματος 5.40. Το 

40% των αθλητών/τριών που τραυματίσθηκαν από “Naerio chagi” 

εγκατέλειψαν τον αγώνα. 

 - Η διασταύρωση των δεδομένων μεταξύ των μεταβλητών λάκτισμα: 

“Bandae Dollyo chagi” και “κεφάλι” έδωσε τα απότελέσματα του σχήματος 

5.41. Το “Bandae Dollyo chagi” πλήττει μόνο το κεφάλι και κυρίως την 

ακάλυπτη από την κάσκα περιοχή, σε ποσοστό 100% (50% “μύτη” και 50% 

οφθαλμοί). 

 - Η διασταύρωση των δεδομένων μεταξύ των μεταβλητών λάκτισμα: 

“Bandae Dollyo chagi” και “διάγνωση” έδωσε τα απότελέ-σματα του σχήματος 

5.42. Οι σοβαρές “διαγνώσεις” ειναι το “πιθανό κάταγμα” 25% και η “διάσειση” 

25%. Το “θλαστικό τραύμα”  50%.  
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Paltum chagi

Δεν διέκοψαν

92%

Διέκοψαν

8%

Σχήμα 5.33 : Συνάφεια του “Paltum chagi” με την “διακοπή” του αγώνα. 
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Σχήμα 5.34 : Συνάφεια του “Dollyo chagi” με την “περιοχή τραυματισμού”. 
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Dollyo chagi

Κάσκα

20%
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(Μύτη 41%)

80%

Σχήμα 5.35 : Συνάφεια του “Dollyo chagi” με το “κεφάλι”. 
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Σχήμα 5.36 : Συνάφεια του “Dollyo chagi” με την “διάγνωση”. 
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Σχήμα 5.37 : Συνάφεια του “Dollyo chagi” με την “διακοπή” (47%). 
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Σχήμα 5.38 : Συνάφεια του “Naerio chagi” με τo “κεφάλι”. 
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Σχήμα 5.39 : Συνάφεια του “Naerio chagi” με την “διάγνωση”. 
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Σχήμα 5.40 : Συνάφεια του “Naerio chagi” με την “διακοπή” (40%). 
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Σχήμα 5.41 : Συνάφεια του “Bandae Dollyo chagi” με το “κεφάλι”. 
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Σχήμα 5.42 : Συνάφεια του “Bandae Dollyo chagi” με την “διάγνωση”. 
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Σχήμα 5.43 : Συνάφεια του “Bandae Dollyo chagi” με την “διακοπή” (75%). 
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Σχήμα 5.44 : Συνάφεια των “Κ.Ο.” με τα “Λακτίσματα”. 
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 - Η διασταύρωση των δεδομένων μεταξύ των μεταβλητών λάκτισμα : 

“Bandae Dollyo chagi” και “διακοπή” έδωσε τα απότελέσματα του σχήματος 

5.43. Το 75% των αθλητών/τριών που τραυματίσθηκαν από “Bandae Dollyo 

chagi” εγκατέλειψαν τον αγώνα. 

 - Η διασταύρωση των δεδομένων μεταξύ των μεταβλητών “K.O.” και 

“λακτίσματα” έδωσε τα απότελέσματα του σχήματος 5.44. Τα περισσότερα 

“Κ.Ο.” προκλήθηκαν από το “Dollyo chagi” σε ποσοστό 53,8% και ακολούθως 

από το “Bandae Dollyo chagi” σε ποσοστό 23,1%. Τα υπόλοιπα λακτίσματα 

“Naerio chagi”, “Paltum chagi” και “Dwit chagi” ευθύνονται για τα υπόλοιπα 

“Κ.Ο.” με αντίστοιχο ποσοστό 7,7% για το καθένα. Με το “test χ2” , ερευνήθηκε 

η ύπαρξη σχέσης μεταξύ των μεταβλητών  “K.O.” και “λακτίσματα”. Η τιμή του 

χ2 (16) και το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας του test (p=0.002), οδηγούν 

στην απόδοχή της υπόθεσης οτι υπάρχει σχέση μεταξύ τους. 

 Στο Σχήμα 5.45 παριστάνεται συνοπτικά η πολύπλευρη σχέση του 

λακτίσματος “Paltum chagi” με τους τραυματισμούς. 

 Στο Σχήμα 5.46  παριστάνεται συνοπτικά η πολύπλευρη σχέση του 

λακτίσματος “Dollyo chagi” με τους τραυματισμούς. 

 Στο Σχήμα 5.47  παριστάνεται συνοπτικά η πολύπλευρη σχέση του 

λακτίσματος “Naerio chagi” με τους τραυματισμούς. 

 Στο Σχήμα 5.48  παριστάνεται συνοπτικά η πολύπλευρη σχέση του 

λακτίσματος “Bandae Dollyo chagi” με τους τραυματισμούς. 

 Στο Σχήμα 5.49 παριστάνεται συνοπτικά η σχέση των σοβαρών 

“διαγνώσεων” με τις “περιοχές τραυματισμών”. 

 Στο Σχήμα 5.50 παριστάνονται συνοπτικά οι τραυματισμοί που 

κατέληξαν στο “Νοσοκομείο” σε σχέση με τα λακτίσματα, την περιοχή 

τραυματισμού και την διάγνωση. 

 Στην Εικόνα 5.51 διαφαίνονται τα ποσοστά των κακώσεων, που 

πλήτουν στις συγκεκριμένες ακάλυπτες περιοχές τους αθλητές κατά τον 

αγώνα.  
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Σχήμα 5.45: Σχέση του Paltum chagi με τις κακώσεις. 
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Σχήμα 5.47. Σχέση του Naerio chagi με τις κακώσεις.  
 
 

 

Σχήμα 5.48. Σχέση του Bandae Dollyo chagi με τις κακώσεις. 
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Σχήμα 5.49. Σχέση της διάγνωσης και της περιοχής κάκωσης. 

 

 

Σχήμα 5.50. Τα αίτια, η περιοχή κάκωσης και η διάγνωση 

όσων μεταφέρθηκαν σε Νοσοκομείο. 
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14%    των σοβαρών   

           διαγνώσεων 
100%  των διαστρεμμάτων 
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Εικόνα 5.51. Εντοπισμός του ποσοστού των συχνότερων κακώσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΕΚΤΟ 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

6.1. Συζήτηση 

 

 Από τα απότελέσματα του πίνακα 5.1 δεν απόρρίπτονται οι δύο αρχικές 

υποθέσεις (παράγραφος 1.5: α) Η01 : πρόκειται για ένα αρκετά ασφαλές για 

τους αθλητές αγώνισμα, με πολύ μικρό ποσοστό σοβαρών κακώσεων και β) 

Η02 : παρουσιάζει μικρότερη συχνότητα μή σοβαρών τραυματισμών, από οτι 

τα άλλα παρεμφερή αγωνίσματα). Το ποσοστό των κακώσεων επι του 

συνόλου των αθλητών/τριών (6%) ειναι από τα μικρότερα μεταξύ των 

ερευνών, όπως επίσης και τα ποσοστά αυτών που διέκοψαν τον αγώνα 

(1,5%) και των Κ.Ο. (1,1%), όπως προκύπτει από την σχετική βιβλιογραφία. 

Οι αθλητές που λόγω κακώσεων κατέληξαν στο Νοσοκομείο ήταν μόλις 0,4%, 

δηλ. πολλά Κ.Ο. δεν ήταν ιδιαιτέρως επικίνδυνα και, το σπουδαιότερο, 

αντιμετωπίσθηκαν επιτόπου από τον ιατρό των αγώνων. 

 Σ’ αυτό το συμπέρασμα συνηγορούν και τα απότελέσματα του σχήματος 

5.22, το οποίο δείχνει τα ποσοστά των κακώσεων για την κάθε κατηγορία 

απόμονωμένα, δηλ. οι κακώσεις μόνο στο σύνολο των “Ανδρών” που 

αγωνίσθηκαν, μόνο στο σύνολο των “Γυναικών”, κ.λ.π. 

 Από τα απότελέσματα των καταγεγραμμένων κακώσεων δεν 

απόρρίπτεται, όπως θα φανεί στην συνέχεια, η αλήθεια και της τρίτης 

υπόθεσης (παράγραφος 1.5: Η03 : το Tae Kwon-Do δεν έχει ακόμη εξαντλήσει 

τις δυνατότητές του στα θέματα της προστασίας των αθλητών από τις 

κακώσεις. Υπάρχουν ακόμη πολλά περιθώρια βελτίωσης της προστασίας των 

αθλητών κατά την αγωνιστική συνάντηση). 
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 Το αρσενικό “φύλο” πλήττεται λίγο συχνότερα από οτι το θηλυκό (60%-

40%, σχ. 5.1). Οι λόγοι μπορούν να αναζητηθούν στην μεγαλύτερη ισχύ των 

λακτισμάτων, όμως η διαφορά δεν είναι σημαντική. Από το σύνολο των 

κατεγραμμένων κακώσεων η κατηγορία των “Ανδρών-Γυναικών” (σχ. 5.2)  

πλήττεται λιγότερο με ποσοστό 22%, παρόλο που τα κίνητρα (τίτλος 

πρωταθλητή, μόρια για τα Α.Ε.Ι., Εθνική Ομάδα), ο ανταγωνισμός, αλλά και η 

ισχύς των λακτισμάτων ειναι μεγαλύτερα. Οι λόγοι φαίνεται να εναι η 

υψηλότερη τεχνική κατάρτιση, η καλύτερη εφαρμογή της τακτικής και η 

μεγαλύτερη αγωνιστική εμπειρία. Το μεγαλύτερο ποσοστό κακώσεων 

συγκεντρώνει η κατηγορία των “Εφήβων-Νεανίδων” (43,3%), επειδή υστερούν 

στους αγωνιστικούς παράγοντες που μόλις προαναφέρθηκαν για τους 

“Ανδρες-Γυναίκες” λόγω του οτι προπονούνται και αγωνίζονται πολύ λιγότερα 

χρόνια. Επίσης σοβαρή αιτία πρέπει να απότελεί το γεγονός οτι σ’ αυτήν την 

κατηγορία οι προπονητές δηλώνουν στους αγώνες αθλητές/τριες με “έγχρωμη 

ζώνη”, δηλ. με πολύ μικρές ικανότητες, ουσιαστικά ανέτοιμοι να 

ανταπόκριθούν αγωνιστικά έναντι καλυτέρων αντιπάλων (μαύρες ζώνες). Ετσι, 

όπως αναφέρουν και οι ιατροί των αγώνων στις παρατηρήσεις τους, μια από 

τις συχνότερες αιτίες τραυματισμών ειναι και η μεγάλη διαφορά ικανοτήτων και 

επιπέδου μεταξύ των αντιπάλων. Η ευθύνη ανήκει απόκλειστικά στους 

προπονητές των Συλλόγων οι οποίοι οφείλουν να απόφασίζουν με 

σύνεση, ποιοί από τους αθλητές τους ειναι από κάθε άποψη πλήρως 

έτοιμοι. Η κατηγορία των “Παίδων-Κορασίδων” παρουσιάζει υψηλό ποσοστό 

κακώσεων (34,8%), παρότι λόγω της ηλικίας τα κτυπήματα δεν ειναι και τόσο 

ισχυρά. Τα πρωταθλήματα αυτά έχουν την μεγαλύτερη αριθμητική συμμετοχή 

και γίνονται κυρίως κατά Τοπική Επιτροπή, καθώς και ενα Πανελλήνιο 

πρωτάθλημα ετησίως. Συχνά χρησιμοποιούνται από τους Συλλόγους ως 

δραστηριότητα για την κάλυψη των προυποθέσεων που επιτρέπουν στον 

Σύλλογο να έχει δικαίωμα ψήφου. Ετσι ειναι συχνότατο το απαράδεκτο 

φαινόμενο, να συμμετέχουν στους αγώνες ανυποψίαστα παιδιά με 
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λίγους μήνες μόνο άσκηση με πολύ μικρό ή και ανύπαρκτο αγωνιστικό 

επίπεδο και να αγωνίζονται εναντίον αντιπάλων με πολλά χρόνια 

άσκησης και πολύ υψηλότερο αγωνιστικό επίπεδο. Εάν συνυπολογισθούν 

και οι μεγάλες διαφορές στην προπονητική και βιολογική ηλικία που 

παρατηρούνται κατά κόρον σ’ αυτές τις ηλικίες, εύκολα εξηγείται το υψηλό 

ποσοστό των τραυματισμών. Εχουν εντοπισθεί πολλά περιστατικά όπου τα 

παιδιά δεν θέλουν να αγωνιστούν, ή θέλουν να εγκαταλείψουν τον αγώνα, ή 

φοβούνται έκδηλα, ή ακόμη και κλαίνε από φόβο ή πόνο κατά τον αγώνα. Και 

εφόσον ένα στα τρία παιδιά τραυματίζεται έστω και επιπόλαια τίθεται το 

ερώτημα: δεν ειναι πολύ νωρίς να αρχίζουν από τόσο μικρή ηλικία οι 

σωματικοί τραυματισμοί, αλλά και η ψυχολογική επιβάρυνση (αρνητική 

εμπειρία), για τους μελλοντικούς πρωταθλητές; δεν ωθούνται έτσι τα παιδιά σε 

εγκατάλειψη των αγώνων ή και του TKD προς απόφυγή τέτοιων δυσάρεστων 

εμπειριών; Επομένως δεν έχει απώλεια η ΕΛ.ΟΤ. και κατ’ επέκταση ο 

Ελληνικός αθλητισμός από αθλητές-ταλέντα, που ξεκίνησαν πρόωρα την 

σκληρή διαδικασία του πρωταθλητισμού και απόγοητεύθηκαν πρόωρα; Η 

συσώρευση πολλών επιπόλαιων κακώσεων απότελεί την χειρότερη 

υποδομή, δημιουργεί ένα καταπόνημένο μυοσκελετικό σύστημα  με 

μειωμένη αντοχή στην ενηλικίωση, όταν δηλ. θα υποστεί μέγιστες 

προπονητικές επιβαρύνσεις, με στόχο την κορύφωση της απόδοσης και 

τις διεθνείς διακρίσεις (Herring S.A., 1987, Kannus P., 1988, O’ Neill, 1988). 

Αξίζει να ερευνηθεί πόσοι από τους πρωταθλητές της κατηγορίας “Ανδρών-

Γυναικών” που εγκατέλειψαν τον πρωταθλητισμό στα είκοσί τους χρόνια, ενω 

είχαν τα προσόντα να επιτύχουν την διεθνή διάκριση και εαν αυτό συνδέεται 

με την έναρξη του πρωταθλητισμού από την παιδική ηλικία με τους μικρούς 

αλλά συχνούς τραυματισμούς. Η λήψη ειδικών μέτρων για την 

ελαχιστοποίηση των κακώσεων ακόμη και των επιπόλαιων, πρέπει να 

ειναι άμμεση και ουσιαστική στην κατηγορία των “Παίδων-Κορασίδων”. 

Ακόμη, η θέσπιση αγωνιστικών εκδηλώσεων χωρίς τον ανταγωνισμό και 



 105 

τις μεγάλες επιβαρύνσεις του πρωταθλητισμού (π.χ. διαγωνισμός στα 

Poomse), θα λειτουργούσε θετικά στα παιδιά ως κίνητρο για τον ευγενή 

και ασφαλή (από πλευράς τραυματισμών) συναγωνισμό.  

 Στο σχ. 5.3 διαφαίνεται οτι οι περισσότερες κακώσεις συγκεν-τρώνονται 

στις “μεσαίες” κατηγορίες βάρους (4η, 5η, 6η), με περισσότε-ρες κακώσεις 

στην 4η (26,9%). Οι λιγότερες καταγράφηκαν στις δύο ελαφρύτερες 

κατηγορίες κιλών (0 & 6,4%). Οι “μεσαίες” κατηγορίες βάρους συγκεντρώνουν 

αριθμητικά τους περισσότερους αθλητές/τριες, διότι περιλαμβάνουν τον μέσο 

όρο του σωματικού βάρους του πληθυσμού των αγωνιζομένων, καθώς και 

αθλητές που δεν υστερούν σε κανένα παράγοντα (δύναμη, ταχύτητα, τεχνική). 

Οι ελαφρύτερες κατηγορίες έχουν και την μικρότερη αριθμητική συμμετοχή και 

υστερούν σαφώς στον τομέα της δύναμης σε σύγκριση με τις βαρύτερες 

κατηγορίες. Επιπλέον θεωρούνται ως οι κατηγορίες βάρους με την καλύτερη 

τεχνική κατάρτιση. Αυτοί ειναι οι παράγοντες που δικαιολογούν τα μικρά 

ποσοστά των κακώσεων. Αυτά τα στοιχεία μπορούν να ληφθούν υπόψιν 

στην επερχόμενη ανακατανομή των κιλών από την Παγκόσμια 

Ομοσπονδία, ενόψει της συμμετοχής του TKD στο επίσημο πρόγραμμα 

των Ολυμπιακών αγώνων. Οι ελαφρύτερες κατηγορίες μπορούν να 

ξεκινούν από μεγαλύτερη αφετηρία κιλών και να περιλαμβάνουν 1 ή 2 

κιλά περισσότερα, ώστε να έχουν και μεγαλύτερη συμμετοχή αθλητών. 

Ταυτόχρονα μπορεί να μειωθεί το εύρος βάρους στις “μεσαίες” 

κατηγορίες (π.χ. κατά 1 κιλό) και έτσι να αμβλυνθεί η μεγάλη, άνιση και 

εν μέρει άδικη διαφορά αριθμητικής συμμετοχής και ανταγωνισμού που 

υπάρχει εως σήμερα.       

 Στο σχ. 5.4 διαφαίνεται πως η κυριότερη αιτία των κακώσεων ειναι το 

“λάκτισμα”, δηλ. η ίδια η φύση και η δομή του TKD. Λόγω αυτού του 

γεγονότος, ο παράγοντας αυτός δεν επιδέχεται καμμία επέμβαση. Αρα 

οδηγούμαστε στην λύση της βελτίωσης του προστατευτικού υλικού, στην 

επέκτασή του στις ακάλυπτες πληττόμενες περιοχές και επιπροσθέτως 
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και σε κάποιες τροποποιήσεις των κανονισμών των αγώνων. Η δεύτερη 

αιτία (15,4%) ειναι η “απόκόληση της επιδερμίδας” του πέλματος λόγω της 

“τριβής” στο πάτωμα. Αν και δεν πρόκειται για σοβαρή κάκωση, εν τούτοις 

ενοχλεί και επηρεάζει τους αθλητές/τριες, εφόσον δεν μπορούν να πατήσουν 

και να κινηθούν ανενόχλητοι. Θα είχε ενδιαφέρον να ερευνηθεί πόσοι από 

τους αθλητές που τους έχει τύχει κάτι τέτοιο, κατάφεραν να αγωνισθούν 

σύμφωνα με τις δυνατότητές τους και πόσοι από αυτούς τελικά νίκησαν. Ως 

αιτίες εντοπίζονται η απόυσία του ειδικού τάπητα από ορισμένες 

διοργανώσεις, όπου οι αθλητές υποχρεώνονται να αγωνισθούν στο δάπεδο 

του γηπέδου και παράλληλα η υπέρμετρη χρήση του ειδικού παπόυτσιού στις 

προπονήσεις κατά την προετοιμασία, το οποίο ναι μεν βοηθά στην 

προθέρμανση και προστατεύει από τραυματισμούς, δεν επιτρέπει όμως την 

σκλήρυνση του πέλματος που επέρχεται λόγω της συνεχούς τριβής του 

πέλματος με το δάπεδο κατά την προπόνηση. Ειναι άδικο για έναν αθλητή 

να χάνει, ή να εγκαταλείπει έναν αγώνα που μπορούσε να νικήσει, από 

αυτήν την ασήμαντη αιτία. 

 Αναλύοντας κατ’ επέκταση τα “λακτίσματα” διαπιστώνεται (σχ. 5.5) οτι το 

“Paltum chagi” ειναι το συχνότερο αίτιο κακώσεων, λόγω της κατεύθυνσής του 

στα χαμηλά σημεία του θώρακα και την σύγκρουσή του με τα πόδια ή και 

χέρια του αντιπάλου, αλλά και λόγω της υπέρμετρης χρήσης του (μ.ο. Εθνικής 

Ανδρών 64% σε σχέση με το σύνολο των λακτισμάτων που καταμετρήθηκαν 

σε επίσημους αγώνες, και με περιπτώσεις χρήσης του από αθλητές εως 90%, 

Ναζίρης Γ., Ορμανλίδης Χ., Μπέης Κ., Μαυρίδης Θ., 1995). Ευθύνεται 

βεβαίως και το γεγονός οτι η επαφή γίνεται με το απροστάτευτο κουντεπιέ. 

Ετσι ειναι το μόνο λάκτισμα που κατά κανόνα αυτοτραυματίζει τον αθλητή που 

το εκτελεί και όχι αυτόν που το δέχεται, όπως προκύπτει και από την ανάλυση 

και των άλλων μεταβλητών στην συνέχεια.  

 Στα σχήματα 5.30 έως 5.33, ερευνάται η σχέση του λακτίσματος “Paltum 

chagi” με τους τραυματισμούς. Στο σχ. 5.30 φαίνεται οτι 3 στους 4 
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τραυματισμούς που γίνονται εξ’ αιτίας του “Paltum chagi” πλήττουν τα “κάτω 

άκρα” αυτού που το εκτελεί και δεν πλήττει αυτόν που το δέχεται, απότέλεσμα 

που ενισχύεται και από το σχ. 5.32, όπου καταγράφονται διαγνώσεις που 

πλήττουν συνήθως τα κάτω άκρα. Εναι το μοναδικό λάκτισμα με αυτό το 

χαρακτηριστικό. Μάλιστα συγκεντρώνονται σχεδόν όλες οι σοβαρές και μη 

σοβαρές κακώσεις (κατάγματα, διαστρέμματα, κ.λ.π.). Επόμενη περιοχή ειναι 

τα “άνω άκρα” του αντιπάλου που προσπαθούν να το μπλοκάρουν (17%). 

Από το σχ. 5.31 απόκαλύπτεται και πάλι οτι οι ευπαθείς περιοχές ειναι οι 

ακάλυπτες (κουντεπιέ & ποδοκνημική 63% & άνω άκρα 17%), ενω η 

καλυμμένη από την επικαλαμίδα κνήμη προστατεύεται ικανοποιητικά με 

ποσοστό 8%. Υψηλό ειναι και το ποσοστό κακώσεων για την περιοχή άνω του 

γόνατος (29%) και σαφώς πρέπει να επηρεάζει δυσμενώς αυτούς που 

πλήττονται. Συμβαίνει στις ‘κόντρες’ ακούσια εκ’ μέρους των αθλητών, ενώ οι 

έμπειροι διαιτητές αναγνωρίζουν πότε υπάρχει πρόθεση. Ως αντικανονική 

ενέργεια με πρόθεση που συμβαίνει συχνά αλλά συγκαλυμένα, πρέπει να 

τιμωρείται συχνότερα για την προστασία της ακεραιότητας των αγωνιζομένων, 

την βελτίωση του επιπέδου και της θεαματικότητας των αγώνων και του “ευ 

αγωνίζεσθαι”. Πάντως το ποσοστό αυτών που εγκαταλείπουν τον αγώνα εξ’ 

αιτίας τραυματισμού από “Paltum chagi” ειναι πολύ μικρό (8%). Αυτό 

απόδεικνύει και πάλι την ισχυρή θέληση για “μή εγκατάληψη” του αγώνα, 

εφόσον η συχνότητα και η σοβαρότητα των κακώσεων ειναι πολύ μεγάλη, 

όπως ήδη διαπιστώσαμε. Το σχ. 5.45 απεικονίζει συγκεντρωτικά την σχέση 

του “Paltum chagi” με τις κακώσεις.  

 Το “Dollyo chagi” (σχ. 5.5) ειναι η δεύτερη αιτία τραυματισμού και με 

υψηλό ποσοστό (33%), άν και η συχνότητα χρήσης του ειναι η μικρότερη από 

τα “τρία” υψηλά λακτίσματα (μ.ο. Εθνικής Ανδρών: 1,5% σε σχέση με το 

σύνολο των λακτισμάτων που καταμετρήθηκαν σε επίσημους αγώνες, Ναζίρης 

Γ., Ορμανλίδης Χ., Μπέης Κ., Μαυρίδης Θ., 1995). Σημείο εφαρμογής της 

δύναμης ειναι το κουντεπιέ. Τραυματίζει τον αθλητή που δέχεται το λάκτισμα 
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και το γεγονός οτι κατευθύνεται κυρίως στο κεφάλι το καθιστούν ιδιαιτέρως 

υπεύθυνο για πρόκληση σοβαρών κακώσεων κάτι που πιστοποιείται και από 

τα απότελέσματα του σχήματος 5.44, όπου φαίνεται -πρώτο σε συχνότητα και 

με μεγάλη διαφορά- να ειναι υπεύθυνο για το 53,8% όλων των “Κ.Ο.”. Στα 

σχήματα 5.34 έως 5.37, ερευνάται η σχέση του λακτίσματος “Dollyo chagi” με 

τους τραυματισμούς. Από όσους τραυματίσθηκαν από το “Dollyo chagi” (σχ. 

5.34) φαίνεται οτι τραυματίζει κυρίως το “κεφάλι” (82%) και κατ’ επέκταση 

αυτού, το 80% των τραυματισμών του κεφαλιού πλήττουν την ακάλυπτη 

περιοχή (σχ. 5.35: μύτη 41%). Από το σχ 5.36 όπου αναλύονται οι 

“διαγνώσεις”, (διάσειση 18%, κάταγμα 6%, ρινορραγία 24%, κ.λ.π.) και από το 

σχ. 5.37 όπου διαπιστώνεται οτι σχεδόν οι μισοί (47%) που τραυματίσθηκαν 

από “Dollyo chagi” εγκατέλειψαν τον αγώνα, ενισχύεται η διαπίστωση οτι 

πρόκειται για ενα από τα πλέον επικίνδυνα λακτίσματα (στην παρούσα 

έρευνα το πλέον επικίνδυνο). Το σχ. 5.46 απεικονίζει συγκεντρωτικά την 

σχέση του “Dollyo chagi” με τις κακώσεις.  

 Το “Naerio chagi” (σχ. 5.5) ειναι η τρίτη αιτία τραυματισμού με ποσοστό 

10%, ενώ η συχνότητα χρήσης του ειναι η μεγαλύτερη από τα “τρία” υψηλά 

λακτίσματα (μ.ο. Εθνικής Ανδρών: 2,8% σε σχέση με το σύνολο των 

λακτισμάτων που καταμετρήθηκαν σε επίσημους αγώνες, Ναζίρης Γ., 

Ορμανλίδης Χ., Μπέης Κ.., Μαυρίδης Θ., 1995). Τραυματίζει απόκλειστικά τον 

αθλητή που δέχεται το λάκτισμα και το γεγονός οτι έρχεται σε επαφή με την 

πτέρνα και το πέλμα και στοχεύει μόνο στο κεφάλι, το καθιστούν ιδιαιτέρως 

υπεύθυνο για πρόκληση σοβαρών κακώσεων. Στα σχήματα 5.38 έως 5.40, 

ερευνάται η σχέση του λακτίσματος “Naerio chagi” με τους τραυματισμούς. 

Ολοι όσοι τραυματίσθηκαν από το “Naerio chagi” (σχ. 5.38) τραυματίσθηκαν 

μόνο στο “κεφάλι” και μάλιστα κατά 80% στο ακάλυπτο πρόσωπο. Από το σχ 

5.39 όπου αναλύονται οι “διαγνώσεις”, (διάσειση 40%, θλαστικό τραύμα 40%, 

ρινορραγία 20%, κ.λ.π.) και από το σχ. 5.40, όπου διαπιστώνεται οτι το 40% 

αυτών που τραυματίσθηκαν από “Naerio chagi” εγκατέλειψαν τον αγώνα, 
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εξάγεται η διαπίστωση οτι και το  “Naerio chagi” ειναι ενα από τα επικίνδυνα 

λακτίσματα. Το σχ. 5.47 απεικονίζει συγκεντρωτικά την σχέση του “Naerio 

chagi” με τις κακώσεις.  

 Το “Bandae Dollyo chagi” (σχ. 5.5) ειναι η τέταρτη αιτία τραυματισμού με 

ποσοστό 8%, ενώ η συχνότητα χρήσης του ειναι σχεδόν ίση με το Naerio 

chagi σε σχέση με τα “τρία” υψηλά λακτίσματα (μ.ο. Εθνικής Ανδρών: 2,7% σε 

σχέση με το σύνολο των λακτισμάτων που καταμετρήθηκαν σε επίσημους 

αγώνες, Ναζίρης Γ., Ορμανλίδης Χ., Μπέης Κ., Μαυρίδης Θ., 1995). 

Θεωρητικά μικρό ποσοστό, αλλά τραυματίζει απόκλειστικά τον αθλητή που 

δέχεται το λάκτισμα και το γεγονός οτι ειναι το ισχυρότερο λάκτισμα, οτι 

έρχεται σε επαφή με το πέλμα και την πτέρνα και στοχεύει μόνο στο κεφάλι το 

καθιστούν ιδιαιτέρως υπεύθυνο για πρόκληση σοβαρών κακώσεων, άποψη 

που ενισχύεται και από τα απότελέσματα του σχήματος 5.44, όπου φαίνεται -

δεύτερο σε συχνότητα- να ειναι υπεύθυνο για το 23,1% όλων των “Κ.Ο.”. Στα 

σχήματα 5.41 έως 5.43, ερευνάται η σχέση του λακτίσματος “Bandae Dollyo 

chagi” με τους τραυματισμούς. Ολοι όσοι τραυματίσθηκαν από το “Bandae 

Dollyo chagi” (σχ. 5.41) τραυματίσθη-καν μόνο στο “κεφάλι” και μάλιστα κατά 

100% στο ακάλυπτο πρόσωπο (μύτη, οφθαλμοί). Από το σχ 5.42 όπου 

αναλύονται οι “διαγνώσεις”, (θλαστικό τραύμα 50%, διάσειση 25%, πιθανό 

κάταγμα 25%,) και από το σχ. 5.43, όπου διαπιστώνεται οτι το 75% αυτών 

που τραυματίσθηκαν από  “Bandae Dollyo chagi” εγκατέλειψαν τον αγώνα, 

εξάγεται η διαπίστωση οτι και το “Bandae Dollyo chagi” ειναι ενα από τα 

ιδιαιτέρως επικίνδυνα λακτίσματα. Το σχ. 5.48 απεικονίζει συγκεντρωτικά την 

σχέση του“Bandae Dollyo chagi” με τις κακώσεις.  

 Το “Dwit chagi” (σχ. 5.5) ειναι η πέμπτη και τελευταία αιτία τραυματισμού 

από λάκτισμα με ποσοστό 2%, άν και παρουσιάζει μεγάλη συχνότητα χρήσης 

του στον αγώνα (μ.ο. της Εθνικής Ανδρών: το Dwit chagi ήταν δεύτερο με 19% 

σε σχέση με το σύνολο όλων των λακτισμάτων που καταμετρήθηκαν σε 

επίσημους αγώνες, Ναζίρης Γ., Ορμανλίδης Χ., Μπέης Κ., Μαυρίδης Θ., 
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1995). Αν και ειναι ισχυρό λάκτισμα λόγω της περιστροφής και της επαφής με 

την πτέρνα, ο θώρακας απόσβαίνει ικανοποιητικά την ισχύ. Λόγω της τεχνικής 

του εκτέλεσης τραυματίζει απόκλειστικά αυτόν που το δέχεται. Ομως παρά το 

μικρό ποσοστό, ειναι η κύρια αιτία της προσβολής των γεννητικών οργάνων, 

που είτε καταγράφηκαν ως “απλές κακώσεις” με “αυτόματη ίαση”, είτε δεν 

έχουν καταγραφεί στα ερωτηματολόγια (που ειναι και οι περισσότερες 

περιπτώσεις), διότι οι πληττόμενοι συνέχιζαν μετά από λίγα δευτερόλεπτα, 

όπως επισημαίνουν στα σχόλιά τους επι των ερωτηματολογίων, οι ιατροί των 

αγώνων. Οσον αφορά το “Dwit chagi” δεν έγιναν οι αναλύσεις όπως στα άλλα 

λακτίσματα, διότι η συχνότητα καταγραφής του ως παράγοντας κάκωσης ειναι 

πολύ μικρή. 

 Δεν υπήρξε καμμία καταγραφή κάκωσης από το λάκτισμα “Mileo chagi” 

και από την γροθιά στον θώρακα, κάτι που δείχνει οτι ειναι οι πλέον ακίνδυνες 

τεχνικές για να προκαλέσουν τραυματισμό. Η γροθιά που εμφανίζεται στο σχ. 

5.4, ως προτελευταίο αίτιο κάκωσης (2,5%), αναφέρεται στην αντικανονική -

βάσει κανονισμών- γροθιά στο πρόσωπο του αντιπάλου, η οποία επισύρει 

ποινή αφαίρεσης βαθμού. 

 Οι κακώσεις που προέρχονται από τα αίτια : α) “κόντρα” 7,4% 

(σύγκρουση των ποδιών κατά την ανταλλαγή λακτισμάτων), β) “πτώση” 4,1% 

(απώλεια ισσοροπίας και πτώση στο έδαφος, είτε λόγω ενέργειας του 

αντιπάλου, είτε από οικείο λάθος) και γ) “άλλες αιτίες” (π.χ. διακοπή λόγω 

εξάντλησης από ασιτία) ειναι παράγοντες που δύσκολα επιδέχονται 

παρέμβαση, ώστε να ελεγχούν. 

 Οι περισσότερες κακώσεις εντοπίσθηκαν στα “κάτω άκρα” (42,9%, σχ. 

5.6.). Κρίνεται αναμενόμενο αφού σχεδόν όλες οι επιθέσεις και αντεπιθέσεις 

γίνονται με τα πόδια. Και πάλι αναδύεται η ανάγκη βελτίωσης του 

προστατευτικού εξοπλισμού, της επέκτασής του στις ακάλυπτες πληττόμενες 

περιοχές, της αυστηρότερης τήρησης των κανονισμών και της βελτίωσης τους 

στα σχετικά άρθρα. 
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 Το “κεφάλι” πλήττεται σε πολύ υψηλό ποσοστό (34,4%), αν και οι 

επιθέσεις ειναι στατιστικά λίγες (μ.ο. Εθνικής Ανδρών: σύνολο των 

λακτισμάτων προς το κεφάλι 11,8% και προς τον θώρακα 88,2%, Ναζίρης Γ., 

Ορμανλίδης Χ., Μπέης Κ., Μαυρίδης Θ., 1995) και παρά την χρήση της 

κάσκας. 

 Ο “κορμός” πλήττεται σε ποσοστό 14,7%, που σημαίνει οτι ο θώρακας 

παρέχει ικανοποιητική προστασία. Η μικρότερη συχνότητα κάκωσης 

παρουσιάζεται στα “άνω άκρα” (8%), λόγω της πολύ σπάνιας χρήσης των 

χεριών ως επιθετικό μέσο. Οι κακώσεις συμβαίνουν από την χρήση των 

χεριών για το μπλοκάρισμα των λακτισμάτων του αντιπάλου και εντοπίζονται 

μόνον στην ακάλυπτη περιοχή. 

 Αναλύοντας κατ’ επέκταση τις “περιοχές τραυματισμού” διαπιστώνεται 

από τα σχ. 5.7.1. & 5.7.2., οτι οι κακώσεις της κεφαλής εντοπίζονται σε πολύ 

υψηλό ποσοστό στην ακάλυπτη περιοχή του προσώπου (84%). Επιπλέον, 

όπως απόδεικνύεται από το σχήμα 5.21, το 67,4% εξ’ όσων εγκατέλειψαν τον 

αγώνα και το 87,1% εξ’ όσων εγκατέλειψαν με “Κ.Ο.” επλήγησαν στο “κεφάλι”. 

Φαίνεται οτι η κάσκα έχει βοηθήσει κυρίως στην προστασία της κεφαλής από 

την πτώση στο έδαφος, αιτία πολλών και σοβαρών κακώσεων στο παρελθόν, 

όμως, όπως απόδεικνύεται, δεν βοηθά απότελεσματικά στην προστασία από 

τα λακτίσματα. 

 Η ανάλυση των κακώσεων που πλήττουν τον κορμό (σχ. 5.8.), 

απόκαλύπτει ανησυχητικά υψηλό ποσοστό στα “γεννητικά όργανα” (70,8%). 

Αν και η πλειοψηφία αυτών των περιπτώσεων αναφέρονται ως “απλή 

κάκωση”, και συχνά υπήρχαν περιπτώσεις που οι ιατροί των αγώνων δεν το 

κατέγραψαν καθόλου λόγω της άμμεσης συνέχισης του αγώνα, εν τούτοις -εξ’ 

αιτίας της γνωστής ευαισθησίας της περιοχής- πρέπει να προβληματίσει, αν 

υπάρχουν βλαβερές επιπτώσεις στο μέλλον από πολλές μικρές “απλές 

κακώσεις”. Επιπλέον έχουν καταγραφεί και ορισμένα σοβαρά περιστατικά με 

μεταφορά και παραμονή στο Νοσοκομείο (Σβετλάνα Β., 1992). Και πάλι 
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εμφανίζεται η ανάγκη βελτίωσης του προστατευτικού υλικού (σπασουάρ). 

Παράλληλα η αυστηρότερη τήρηση των κανονισμών, ή και η τροποποίησή τους 

θα βοηθήσει σημαντικά στην πρόληψη. 

 Ο “κορμός” προστατεύεται ικανοποιητικά από τον ειδικό ‘θώρακα’ 

(16,7%), αλλά διαφαίνεται η δυνατότητα περαιτέρω μείωσης των κακώσεων με 

την χρήση πιό βελτιωμένων υλικών προστασίας κατά την κατασκευή τους, 

καθώς και την μερική επέκτασή του για την κάλυψη της πλάτης (12,5%), η 

οποία όμως μπορεί να προστατευθεί κυρίως από την αυστηρότερη τήρηση 

των κανονισμών. Επίσης μπορεί να ασκείται πιό αυστηρός έλεγχος από τους 

διαιτητές, έτσι ώστε να μην φορούν οι αγωνιζόμενοι προστατευτικό εξοπλισμό 

μικρότερο από το μέγεθος που τους αντιστοιχεί, κάτι που αρκετοί το κάνουν 

σκόπιμα. 

 Η ανάλυση των κακώσεων που πλήττουν τα “άνω άκρα” (σχ. 5.9.1. & 

5.9.2), δείχνει οτι όλες οι κακώσεις εντοπίζονται από την πηχεοκαρπική 

άρθρωση έως τα δάκτυλα, δηλ. στην ακάλυπτη περιοχή. Ιδιαίτερα πλήττεται ο 

μικρός δάκτυλος, λόγω του οτι με αυτήν την πλευρά του χεριού μπλοκάρονται 

τα λακτίσματα, λόγω του οτι συχνά οι αθλητές μπλοκάρουν με την παλάμη 

ανοικτή αντί να ειναι κλειστή σε σχήμα γροθιάς και λόγω του οτι η 

επιβραχιονίδα καλύπτει μέχρι την πηχεοκαρπική άρθρωση. Ο μόνος τρόπος 

ελαχιστοποίησης των κακώσεων εδώ, ειναι η επέκταση της επιβραχιονίδας 

έως τα δάκτυλα (μόνον από την εξωτερική μεριά, ώστε η γροθιά να μπορεί να 

κλείνει κανονικά). 

 Η ανάλυση των κακώσεων που πλήττουν τα “κάτω άκρα” (σχ. 5.10.1. & 

5.10.2), απόκαλύπτει οτι οι περισσότερες κακώσεις (52%) εντοπίζονται στον 

ακάλυπτο άκρο πόδα (ποδοκνημική, κουντεπιέ, δάκτυλα). Να σημειωθεί οτι, 

αν και πολλές διαγνώσεις την περιοχή αυτή αναφέρουν “απλή κάκωση”, 

πρέπει να ληφθεί υπόψιν οτι η συχνή πλήξη της, που ξεκινά όπως 

διαπιστώθηκε από την παιδική ηλικία, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρότερους 

τραυματισμούς, ή τοπική ευπάθεια. Αν και δεν ήταν εύκολο να καταγραφεί, 
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λίγοι ειναι οι αθλητές/τριες που μετά από κάθε πρωτάθλημα δεν έχουν πόνους 

στο κουντεπιέ. Οι περισσότεροι δεν εμφανίζονται στον ιατρό των αγώνων και 

συχνά το αντιμετωπίζουν μόνοι τους, σαν φυσιολογικό γεγονός. Επομένως η 

κάλυψη του άκρου ποδός με την επέκταση της επικαλαμίδας έως τα δάκτυλα 

όπως ήταν στο παρελθόν, ειναι ο μονος τρόπος προστασίας της. 

 Αναλύοντας την συχνότητα των “διαγνώσεων” (σχ. 5.11.1-5.11.2.), 

διαπιστώνεται οτι υπάρχει μεγάλη ποικιλία κακώσεων, οι περισ-σότερες μή 

σοβαρές. Οι σοβαρές (28%) αφορούν τα άνω και κάτω άκρα, το κεφάλι, και 

σχεδόν απόκλειστικά τις ακάλυπτες περιοχές. 

 Αναλύοντας την συχνότητα της “θεραπείας” (σχ. 5.12.1 & 5.12.2.), 

διαπιστώνεται οτι οι περισσότερες (89%) αντιμετωπίσθηκαν επιτόπου από τον 

ιατρό των αγώνων. Ειναι προφανές πως οι ιατροί των αγώνων πρέπει να 

ορίζονται πρωτίστως με βάση την ειδικότητά τους (σχετική με τους 

τραυματισμούς του αθλήματος) και λαμβάνοντας υπόψιν τις κακώσεις που 

φαίνονται από τα απότελέσματα να συμβαίνουν, να εχουν τον απαραίτητο 

ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό για την άμμεση αντιμετώπιση και του πλέον 

σοβαρού όσο και σπάνιου περιστατικού (π.χ. μια περίπτωση 

καρδιοπνευστικής ανάνηψης). 

 Αναλύοντας την συχνότητα της “διακοπής” του αγώνα και του “Κ.Ο.” (σχ. 

5.13), το 74,4% των τραυματισθέντων συνέχισαν τον αγώνα μετά την 

περίθαλψη από τον ιατρό. Από όσους διέκοψαν, οι περισ-σότεροι 

εξαναγκάσθηκαν λόγω Κ.Ο. (19,1%) και ελάχιστοι (6,5%) αναγκάσθηκαν 

εθελούσια να διακόψουν λόγω του τραύματος. Αυτό καταμαρτυρεί την 

απόφασιστικότητα των αγωνιζομένων, να μην εγκαταλείπουν εύκολα τον 

αγώνα, ανεξάρτητα της σοβαρότητας του τραύματος. 

 Αναλύοντας την συχνότητα του αριθμού του “αγώνα” (σχ 5.14), όπου 

καταγράφησαν οι κακώσεις, η μεγαλύτερη συχνότητα παρατηρεί-ται στον 

πρώτο αγώνα (44,5%), και μειώνονται σταθερά σε 26,9% στον δεύτερο 

αγώνα, σε 16,8% στον τρίτο και μόλις 11,8% στον τέταρτο και πλέον αγώνα, 
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δηλ εντελώς αντίθετα με οτι πιστεύονταν εως τώρα. Στο σχήμα 5.19, γίνεται 

σαφές οτι και οι σοβαρότεροι τραυματισμοί γίνονται στον 1ο αγώνα, εφόσον το 

59,5% εξ’ όσων απλώς εγκατα-λείπουν και το 64% εξ’ όσων εγκαταλείπουν με 

“Κ.Ο.”, συγκεντρώ-νονται στον 1ο αγώνα. Ως αιτίες για τους τραυματισμούς 

του πρώτου αγώνα μπορούν να αναφερθούν: α) η συμμετοχή όλων των 

αθλητών/ τριών, όπου συμμετέχουν αρκετοί χωρίς το απαραίτητο υψηλό 

επίπεδο τεχνικής ικανότητας και εμπειρίας, β) οι αγωνιζόμενοι εχουν ακόμη 

ακμαίες τις δυνάμεις τους, γ) δεν εμποδίζονται από τραυματισμούς της 

ημέρας, δ) ενδεχομένως δεν έχουν κάνει επαρκή προθέρμανση ή ακόμη δεν 

έχουν ‘μπεί στο κλίμα των αγώνων’ (ψυχολογική ετοιμότητα, 

αυτοσυγκέντρωση, κ.λ.π.). Στους τελικούς παρατηρείται η μικρότερη 

συχνότητα παρά τις αυξημένες πιθανότητες (κόπωση, στρές, τίτλος 

πρωταθλητή, μόρια για τα Α.Ε.Ι., Εθνική Ομάδα), και παρά την 

διαφοροποίηση των προαναφερθέντων αιτιών. Η αιτία πρέπει να αναζητηθεί 

στο υψηλό επίπεδο τεχνικής, τακτικής και εμπειρίας των αγωνιζομένων που 

καταφέρνουν να φθάνουν στους ημιτελικούς - τελικούς. Εξάλου και αριθμητικά 

ειναι πολύ λίγοι οι αγωνιζόμενοι που συμμετέχουν στους τελικούς σε σύγκριση 

με τον 1ο και τον 2ο αγώνα. 

 Αναλύοντας την συχνότητα του αριθμού του “γύρου” (σχ 5.15), όπου 

καταγράφησαν οι κακώσεις, διαπιστώνεται πως δεν υπάρχει αξιοπρόσεκτη 

διαφοροποίηση της συχνότητας των τραυματισμών από γύρο σε γύρο. Οσον 

αφορά τις σοβαρές κακώσεις, δηλ. αυτούς που εγκατέλειψαν τον αγώνα, ή 

που αναγκάσθηκαν να απόχωρήσουν με “Κ.Ο.”, τα περιστατικά 

συγκεντρώνονται σχεδόν με την ίδια συχνότητα στους πρώτους δύο γύρους 

(40%-44%), ενώ πολύ μικρά ειναι τα ποσοστά στον τρίτο γύρο, όπως φαίνεται 

από το σχήμα 5.20. 

 Από το σχ. 5.16, διαφαίνεται πως κυρίως οι τέσσερις βαρύτερες 

κατηγορίες πλήττονται από τους σοβαρούς τραυματισμούς, εφόσον το 72,7%  

από αυτούς που εγκαταλείπουν, και το 70,8% των Κ.Ο., ανήκουν σ’ αυτές τις 
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κατηγορίες βάρους. Σε σχέση με τις ελαφρύτερες κατηγορίες οι αιτίες μπορούν 

να αναζητηθούν: α) στην μεγαλύτερη ισχύ των κτυπημάτων, β) στην κατά μ.ο. 

μικρότερη τεχνική ικανότητα σε σύγκριση με τους ελαφρύτερους αθλητές, γ) 

στην συχνότερη παρουσία αγωνιζομένων με ελλειπή φυσική κατάσταση, δ) 

στην μικρότερη κινητικότητα (απόφυγές, στέπ, κ.λ.π.) που παρατηρείται στον 

αγώνα, ε) στην οχι και τόσο συχνή εφαρμογή σωστής τακτικής. Οι ανωτέρω 

παράγοντες μπορούν να εξαλειφθούν μόνο με ευθύνη των αθλητών/τριών και 

των προπονητών τους. Και επειδή δεν μπορούν να ισχύσουν άλλοι 

κανονισμοί, απόμένει μόνο η δυνατότητα να μην χρησιμοποιούνται τα ίδια 

κατασκευαστικά υλικά στον προστατευτικό εξοπλισμό, αλλά πιο εξελιγμένα, ή 

τα ίδια, αλλά πιο ενισχυμένα.  

 Από τα σχ. 5.17 & 5.18 διαφαίνεται η μεγάλη υπαιτιότητα των 

“λακτισμάτων” ως “μηχανισμός κάκωσης” στην αναγκαστική “διακο-πή” του 

αγώνα (85,7%), ή στα “Κ.Ο.” (93,5%) και στις κακώσεις σε όλες τις “περιοχές 

τραυματισμού”. Τα απότελέσματα αυτά ενισχύουν τις προαναγραφόμενες 

προτάσεις περί των λακτισμάτων. 

 Παράδοξο φαίνεται οτι η πιο συχνή αιτία που ανάγκασε τους 

αθλητές/τριες να διακόψουν τον αγώνα ήταν μια από τις “μή σοβαρές 

διαγνώσεις”, η “απλή κάκωση” (27,9%, πίνακας 5.2) και ακολούθως μια από 

τις  σοβαρότερες διαγνώσεις, η “διάσειση” (25,6%). Η εγκατάλειψη του αγώνα 

από “απλή κάκωση” συναντάται συχνότερα στις κατηγορίες “Εφήβων-

Νεανίδων” (42,5%) και “Παίδων-Κορασίδων” (37,5%), όπου εγκαταλείπουν 

τον αγώνα πιο εύκολα για λόγους αυτονόητους. 

 Ταυτόχρονα η “απλή κάκωση” συνδέεται άμμεσα με την πλήξη των 

γεννητικών οργάνων και την “αυτόματη ίαση”. Ετσι εξηγείται το απότέλεσμα 

των πολλών εγκαταλείψεων από “απλή κάκωση” για προληπτικούς λόγους, 

ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες. Τα περισσότερα περιστατικά δεν ήταν σοβαρά και 

όσα ήταν, μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο. Ομως, απόδεικνύεται πως η 

προστασία των γεννητικών οργάνων των αγωνιζομένων από το 
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σπασουάρ ειναι εμφανώς ανεπαρκής. Εκτός αυτού πρέπει να μελετηθεί 

και η βελτίωση του σχετικού άρθρου των κανονισμών αγώνων, με σκοπό 

την απότροπή των συγκαλλυμένων-εσκεμένων χαμηλών λακτισμάτων, αλλά 

και την αύξηση της προσοχής των αγωνιζομένων για την μείωση των 

ακούσιων χαμηλών λακτισμάτων. 

 Η “διάσειση” ήταν επίσης η κύρια αιτία και μάλιστα με πολύ μεγάλο 

ποσοστό για όσους αναγκάσθηκαν να εγκαταλεί-ψουν με “Κ.Ο.” (35,5%, 

πίνακας 5.4). Η “απλή κάκωση” ακολουθεί με 19,4%. Οσον αφορά την 

διάσειση ενισχύεται επιπλέον η άποψη που προαναγράφθηκε περί της 

κάσκας. Επιπλέον πρέπει να ερευνηθεί και η βελτίωση της ποιότητας του 

υλικού της κάσκας, ώστε να μεγιστο-ποιηθεί η προστασία και της 

προστατευμένης περιοχής.  

 Η μια περίπτωση της εγκατάλειψης του αγώνα από εξάντληση λόγω 

ασιτίας, φέρει στην επιφάνεια το κεφαλαιώδες αλλά αφανές πρόβλημα της 

απώλειας βάρους και της σωστής διατροφής. Ενα πρόβλημα που 

αντιμετωπίζει η πλειοψηφία των αγωνιζομένων. Εμφανίζεται η ανάγκη 

ενημέρωσης των προπονητών και των αθλητών, για την επίτευξη του βάρους-

στόχου χωρίς την εξάντληση των αγωνιζομένων από λανθασμένες δίαιτες ή 

ανορθόδοξες μεθόδους. Οσοι αγωνίζονται με μειωμένες δυνάμεις λόγω αυτού 

του παράγοντα, έχουν σαφώς και  μειωμένη απόδοση, ενω η αιτία 

απόκαλύπτεται μετά τον αγώνα που συνήθως συνοδεύεται από ήττα, όπως 

στο περιστατικό αυτό.  

 Η ομαδοποίηση που φαίνεται στους πίνακες 5.3 & 5.5, δείχνει οτι 

περισσότεροι από τους μισούς αθλητές/τριες (57,8%) που επλήγησαν από 

σοβαρό τραυματισμό, δεν εγκατέλειψαν τον αγώνα, αλλά συνέχισαν μετά την 

περίθαλψη (π.χ. με κάταγμα άνω άκρων). Αυτό δείχνει το ισχυρό αγωνιστικό 

πνεύμα και την άκαμπτη θέληση των αγωνιζομένων. Στο παρελθόν 

καταγράφησαν πολλά περιστατικά όπου αθλητές συνέχισαν τον αγώνα, παρά 

τον σοβαρό τραυματισμό, με απότέλεσμα την επιδείνωση του τραύματος και 
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εξ’ αιτίας αυτού, τερματίσθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις μια πολλά 

υποσχόμενη αθλητική καριέρα. Η δυνατότητα παρέμβασης του ιατρού και 

του διαιτητή που δικαιούνται να διακόψουν τον αγώνα, πρέπει να 

αναβαθμισθεί. Η επιθυμία του αθλητή και η επιμονή του προπονητή να 

συνεχισθεί ο αγώνας πρέπει να αγνοείται, όταν πρόκειται για θέματα 

υγείας και προστασίας των αγωνιζο-μένων. Για έναν αγώνα δεν αξίζει 

τον κόπο να βλαφθεί και το αθλητικό μέλλον του αθλητή, αλλά κυρίως η 

υγεία του, με μια ανεπανόρθωτη κάκωση. Δεν πρέπει να αγνοηθεί, οτι εξ’ 

όσων εγκατέλειψαν τον αγώνα λόγω “Κ.Ο.” το 38,7% ήταν λόγω μή 

σοβαρής “διάγνωσης”. 

 Από τον πίνακα 5.6 διακρίνεται και παλι η ελλιπής προστασία του 

κεφαλιού από την κάσκα, εφόσον το 67,4% όσων “διέκοψαν” τον αγώνα και το 

87% όσων εγκατέλειψαν με “Κ.Ο.”, επλήγησαν στο κεφάλι. 

 Ελαφρώς περισσότεροι ειναι οι του αρσενικού “φύλου” που διακόπτουν 

ή που εξέρχονται με Κ.Ο., από οτι του Θηλυκού, σε όλες τις αγωνιστικές 

κατηγορίες (πίνακας 5.6: 57,9% & 53,6%). Η μικρή, μή-σημαντική διαφορά, 

επιβεβαιώνεται και από το test χ2.  

 Σε πλήρη αρμονία βρίσκονται τα απότελέσματα του πίνακα 5.7 και του 

σχήματος 5.2. Από τις καταγεγραμμένες κακώσεις μεταξύ των αθλητών/τριών 

που εγκατέλειψαν τον αγώνα, τα μεγαλύτερα ποσοστά “διακοπής” του αγώνα 

(41,9%) και “Κ.Ο.” (45,2%) συναντώνται στην κατηγορία των “Εφήβων-

Νεανίδων”, όπου έχουμε και τα μεγαλύτερα ποσοστά όλων των κακώσεων 

(σχ. 5.2). Αντίστοιχα ακολουθεί η κατηγορία των “Παίδων-Κορασίδων” με 

ποσοστά “διακοπής” 39,5% και “Κ.Ο.” 41,9%. Τα ποσοστά “διακοπής” 18,6% 

και “Κ.Ο.” 12,9%, τα οποία συναντώνται στην κατηγορία των “Ανδρών-

Γυναικών”, ειναι τα μικρότερα και ισχύουν οι ίδιοι λόγοι που έχουν ήδη 

αναγραφεί. Με αυτά τα απότελέσματα ‘συμφωνεί’ και το σχήμα 5.23, όπου 

αναλύονται τα “Κ.Ο.” σε κάθε κατηγορία : στους  “Εφηβους-Νεάνιδες” 

παρουσιά-ζονται τα μισά από τα καταγεγραμμένα “Κ.Ο.” (29%-21%). Στους 
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“Παίδες-Κορασίδες” τα ποσοστά ειναι για την ηλικία ανησυχητικά (14%-21%). 

Κρίνονται ως πολύ υψηλά ποσοστά και συνεπικουρούν την υποβληθείσα 

πρόταση περί ειδικής μέριμνας που επιβάλλεται επειγόντως να ληφθεί. Στους 

“Ανδρες-Γυναίκες”, αντιστοιχεί το υπόλοιπο μικρό ποσοστό (11%-4%). 

 Στα σχήματα 5.24 έως 5.29, καταγράφονται τα ποσοστά των 

τραυματισμένων αθλητών που συνέχισαν να αγωνίζονται, ή που απλώς 

εκατέλειψαν ή που εγκατέλειψαν με Κ.Ο., για την κάθε κατηγορία 

απόμονωμένα, δηλ. οι Ανδρες μόνο στο σύνολο των “Ανδρών” όπου 

αγωνίσθηκαν, οι Γυναίκες μόνο στο σύνολο των “Γυναικών”, κ.λ.π. 

Αξιοπρόσεκτο ειναι το γεγονός πως στις “Γυναίκες” δεν υπάρχει απλή 

εγκατάλειψη του αγώνα παρά μόνο η ‘αναγκαστική’ με “Κ.Ο.” σε μικρό 

ποσοστό (6,7%). Το ίδιο συμβαίνει και στους “Εφηβους” με μεγάλο όμως 

ποσοστό (24,2%). Τα μεγαλύτερα ποσοστά συναντώνται στις “Νεάνιδες” 

(31,6%) και στις “Κορασίδες” (28,6%). Εξ’ όλων αυτών συνάγεται το 

συμπέρασμα, οτι από αυτούς που τραυματίζονται, σε σύγκριση με το σύνολο 

των αγωνιζομένων στην κατηγορία τους, οι περισσότεροι (σχεδόν 3 στους4) 

συνεχίζουν τον αγώνα, πολύ λίγοι (εως κανείς) ειναι αυτοί που δέχονται να 

εγκαταλείψουν τον αγώνα λόγω του τραυματισμού και όσοι εγκαταλείπουν το 

κάνουν αναγκαστικά διότι ο τραυματισμός ήταν “Κ.Ο.”. 

 Το σχ. 5.49 απεικονίζει συγκεντρωτικά την σχέση των “διαγνώσεων” με 

τις “περιοχές τραυματισμού”. Ειναι φανερό ποσο απροστάτευτο και εύτρωτο 

σε σοβαρές κακώσεις παραμένει το κεφάλι, με δεύτερη περιοχή τα κάτω άκρα. 

Διαπιστώνεται και πάλι, οτι η συντριπτική πλειοψηφία των κακώσεων 

εντοπίζεται στις ακάλυπτες από προστατευτικό υλικό περιοχές, 

απότέλεσμα που συμφωνεί απόλυτα και με την έρευνα των Byung & Suk, 

Korea, 1992 (παρ. 2.1). 

  Το σχ. 5.50 απεικονίζει συγκεντρωτικά την σχέση των περιστατικών που 

διεκομίσθηκαν στο “Νοσοκομείο” με τις “διαγνώσεις”, τις “περιοχές 

τραυματισμού” και τα “λακτίσματα”. Εδω απόκαλύπτεται και μια άλλη 
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διάσταση. Οσοι μετέβησαν στο Νοσοκομείο εξ’ αιτίας λακτίσματος, ήταν 67% 

από το “Naerio chagi” και επρόκειτο για αθλητές/τριες που το εδέχθησαν στο 

πρόσωπο, 20% από το “Bandae Dollyo chagi” και 13% από το “Paltum chagi” 

όπου επρόκειτο για αθλητές/τριες που το χρησιμοποίησαν, κάτι που 

επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά την στενή σχέση του “Paltum chagi” με 

τους αυτοτραυματισμούς. Μάλλον ως τυχαίο μπορεί να κριθεί το γεγονός οτι 

από αυτούς που τραυματίσθηκαν, ή εγκατέλειψαν με “Κ.Ο.” εξ’ αιτίας του 

“Dollyo chagi”, δεν διεκομίσθηκε κανείς στο Νοσοκομείο. Οι κακώσεις της 

κεφαλής ειναι η συχνότερη αιτία μεταφοράς των αθλητών στο Νοσοκομείο, 

ενω η αιτία ειναι κατά 50% η διάσειση, κατά 17% κάταγμα, κ.λ.π. 

Απόδεικνύεται και από αυτήν την οπτική γωνία η ευπάθεια της κεφαλής και η 

συγκέντρωση των κακώσεων στις ακάλυπτες περιοχές του σώματος. 

 Από τους ιατρούς των αγώνων ζητήθηκε, εκτός της συμπλήρωσης των 

ερωτηματολογίων, να διατυπώσουν και την δική τους άποψη. Διαπιστώθηκε 

σύγκλιση των απόψεων στα εξής σημεία: 

 - Οι τραυματισμοί πολλαπλασιάζονται όταν συμμετέχουν έγχρωμες 

ζώνες (μικρής ικανότητας αθλητές), άν και αγωνίζονται στην ίδια κατηγορία 

βάρους και μειώνονται όταν το επίπεδο των αγωνιζομένων ειναι υψηλό. Αυτό 

ενισχύει την άποψη οτι δεν επιτρέ-πεται να αγωνίζονται μεταξύ τους 

αθλητές με μεγάλη διαφορά ζώνης (ικανότητας), αντικείμενο το οποίο 

μπορεί να ελέγξει και η ΕΛ.Ο.Τ., αλλά κυρίως οι προπονητές των 

Συλλόγων που δηλώνουν τους αθλητές τους με δική τους ευθύνη. 

 - Οσον αφορά την συχνότητα των κακώσεων κατά την διάρκεια της 

ημέρας παρατηρήθηκε το φαινόμενο να σημειώνονται οι περισσότεροι 

τραυματισμοί (με αξιοσημείωτη διαφορά) το μεσημέρι, ενω λιγότεροι 

καταγράφησαν το πρωί, και το βράδυ. Βεβαίως αυτή η παρατήρηση των 

ιατρών ειναι εμπειρική, δεν προβλέφθηκε στο ερωτηματολόγιο και θα είχε 

ενδιαφέρον αν στο μέλλον απόδειχθεί και στατιστικά κάτι τέτοιο. Πάντως ειναι 

εφικτή η εφαρμογή ενος αναληπτικού διαλλείματος το μεσημέρι, μέσω 
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καλύτερου προγραμματισμού των αγώνων, ειδικά εάν με αυτό το μέτρο 

πρόκειται να μειωθούν και άλλο οι κακώσεις. 

 - Επισημάνθηκε ως αιτία των κακώσεων η ακάλυπτη περιοχή της 

ποδοκνημικής και του κουντεπιέ. 

 - Επισημάνθηκε ως αιτία των κακώσεων οι φθαρμένες κάσκες της 

κεφαλής, ή οι κάσκες που δεν εφαρμόζουν καλά (μεγαλύτερου ή μικρότερου 

μεγέθους). Απόκαλύπτεται δηλ. μια σημαντική αλλά αφανής αιτία κακώσεων, η 

οποία δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί στο ερωτηματολόγιο. Εφόσον 

ορισμένοι προπονητές και αθλητές/τριες δεν παίρνουν στα σοβαρά τους 

κανόνες προστασίας τους, οφείλουν οι διαιτητές να εφαρμόζουν 

αυστηρότερα τους ισχύοντες κανονισμούς, περί του ελέγχου του 

προστατευτικού εξοπλισμού πριν την έναρξη του αγώνα και η 

υποχρέωση της αντικατά-στασης των φθαρμένων, ή ακατάλληλων 

υλικών.  

 - Επισημάνθηκε οτι ως αιτία πρόκλησης των αθλητικών  κακώσεων ειναι 

τα φθαρμένα σπασουάρ, τα οποία δεν εφαρμόζουν καλά, ή δεν ειναι επαρκώς 

ισχυρά (υπάρχει μεγάλη ποικιλία). Οι αθλητές τα φορούν απλώς και μόνο για 

να περάσουν τον έλεγχο των διαιτητών. Οι ιατροί αναφέρουν πως εκτός από 

τα περιστατικά που κατέγραψαν, σημειώθηκαν πολλές ακόμη ακούσιες 

πλήξεις των γεννητικών οργάνων που όμως δεν τις κατέγραψαν διότι οι 

αθλητές/τριες μετά την πάροδο ολίγων δευτερολέπτων συνέχισαν να 

αγωνίζονται και δεν θεωρήθηκαν από τους ιατρούς περιστατικά άξια 

καταγραφής. Ομως πολλές μικρές επιπόλαιες πλήξεις σε μια τόσο ευπαθή και 

με αυτονόητη σημασία περιοχή, αξιώνουν την καταβολή ιδιαίτερης προσοχής. 

Εκτός της βελτίωσης της κατασκευαστικής ποιότητας και αντοχής των 

σπασουάρ, για την πιο απότελεσμα-τική προστασία των αγωνιζομένων, 

μπορεί ο σχετικός κανονι-σμός να διαμορφωθεί ακόμη αυστηρότερα, 

όπως ήδη έγινε στο παρελθόν, όταν καταργήθηκαν οι ‘προειδοποιήσεις’ 



 121 

για τα χαμηλά κτυπήματα και αντικαταστάθηκαν με άμμεση ποινή 

(αφαίρεση 0,5 & 1 πόντου), χωρίς προειδοποίηση. 

 

6.2. Τελικές παρατηρήσεις - συμπεράσματα : 

 

 1) Οι αγώνες που διεξάγονται σύμφωνα με τούς επίσημους κανονισμούς 

αγώνων της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Tae Kwon-Do (W.T.F.), παρέχουν 

ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των αγωνιζο-μένων από τις 

προκαλούμενες αθλητικές κακώσεις και έτσι το αγωνιστικό TKD μπορεί να 

κριθεί ως αρκετά ασφαλές αγώνισμα. 

 2) Το ποσοστό των κακώσεων είναι μικρό και οι προκαλούμενες βλάβες 

απότελούν στην πλειοψηφία τους μή σοβαρές κακώσεις. Ακόμα πρέπει να 

τονισθεί οτι πολύ μικρότερο ειναι και το ποσοστό των σοβαρών κακώσεων. 

 3) Το Tae Kwon-Do ειναι το ασφαλέστερο αγώνισμα σε σύγκριση με τα 

παρεμφερή, ίδιας μορφής αγωνίσματα. 

 

Οσον αφορά τις καταγεγραμμένες κακώσεις : 

 

 4) Υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης της προστασίας των 

αγωνιζομένων, με τη μείωση του ποσοστού των τραυματισμών (μή σοβαρών, 

αλλά και σοβαρών). 

 5) Οσο υψηλότερο ειναι το αγωνιστικό επίπεδο των αγωνιζομέ-νων 

(τεχνική κατάρτιση, τακτική ικανότητα, αγωνιστική εμπειρία και ψυχολογική 

ετοιμότητα), τόσο λιγότεροι τραυματισμοί σημειώνονται. 

 6) Οι μεσαίες κατηγορίες βάρους (4η, 5η, 6η), πλήττονται πολύ 

συχνότερα από τους τραυματισμούς, σε σύγκριση με τις ακραίες. 

 7) Η βασική αιτία πρόκλησης των κακώσεων ειναι τα λακτίσματα, δηλ. η 

ίδια η φύση και η δομή του Tae Kwon-Do. Αρα τα μέτρα για τη βελτίωση της 

προστασίας των αγωνιζομένων, πρέπει να αφορούν άλλους παράγοντες, 



 122 

όπως ο προστατευτικός εξοπλισμός καθώς και τη βελτίωση των κανονισμών 

των αγώνων. 

 8) Η απόυσία του ειδικού αγωνιστικού τάπητα που παρατηρείται συχνά 

σε επίσημους αγώνες, προκαλεί σε πολλούς αγωνιζόμενους απόκόληση της 

επιδερμίδας του πέλματος και επομένως την απρόσμενη και συχνά 

οφθαλμοφανή παρενόχλησή τους, κατά την διάρκεια του αγώνα. 

 9) Μεταξύ των λακτισμάτων το “Paltum chagi” ειναι το συχνότερο 

αίτιο σοβαρών και μή σοβαρών κακώσεων. Ειναι το μόνο λάκτισμα που 

τραυματίζει κυρίως τον αθλητή/τρια που το εκτελεί, ενώ όλα τα άλλα είδη 

λακτίσματος τραυματίζουν τον αθλητή/τρια που τα δέχεται.  

 10) Το “Dollyo chagi” αναδεικνύεται στην παρούσα έρευνα ως το 

πλέον επικίνδυνο λάκτισμα για πρόκληση σοβαρής κάκωσης. Ειναι 

δεύτερο στην συχνότητα των κακώσεων, αλλά πλήττει κυρίως το κεφάλι 

του αντιπάλου και ευθύνεται για τα περισσότερα Κ.Ο.  

 11) Το “Naerio chagi” εμφανίζεται μεταξύ των λακτισμάτων ως τρίτη αιτία 

κάκωσης και πλήττει μόνο το κεφάλι του αντιπάλου. Οι περισσότεροι 

αγωνιζόμενοι/ες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ήταν εξ’ αιτίας αυτού του 

λακτίσματος. Κρίνεται ως επικίνδυνο λάκτισμα για πρόκληση σοβαρής 

κάκωσης, όταν πλήττει με δύναμη το κεφάλι. 

 12) Το “Bandae Dollyo chagi”, αν και ευθύνεται για λίγες από τις 

καταγεγραμμένες κακώσεις, εν τούτοις κρίνεται ως ιδιαίτερα επικίν-δυνο 

λάκτισμα για πρόκληση σοβαρής κάκωσης. Είναι πολύ ισχυρό, τραυματίζει 

μόνο το κεφάλι του αντιπάλου και οι περισσότεροι εξ’ όσων επλήγησαν από 

αυτό, εγκατέλειψαν με Κ.Ο. (2η αιτία Κ.Ο.). 

 13) Το “Dwit chagi”, αν και ειναι ισχυρό, ευθύνεται για το μικρότερο 

ποσοστό κακώσεων μεταξύ των λακτισμάτων. Ειναι όμως η κύρια αιτία των 

καταγεγραμμένων ή μή κακώσεων που σημειώνονται στα γεννητικά όργανα. 

 14) Το “Mileo chagi” και η γροθιά στον προστατευτικό θώρακα, κρίνονται 

ως ακίνδυνες τεχνικές για πρόκληση σοβαρής ή μή σοβαρής κάκωσης, διότι 
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δεν εμφανίζονται πουθενά καθ’ όλη την στατιστική ανάλυση. Η γροθιά που 

αναφέρεται, αφορά την αντικανονική γροθιά στο πρόσωπο, η οποία επισύρει 

ποινή αφαίρεσης πόντου.     

 15) Οι υπόλοιπες αιτίες κάκωσης (κόντρα, πτώση, άλλα), καλύπτουν 

μικρό ποσοστό κακώσεων και από την φύση τους δύσκολα επιδέχονται άμεση 

παρέμβαση ώστε να ελεγχθούν.  

 16) Τα κάτω άκρα ειναι η περιοχή του σώματος που τραυματίζε-ται 

συχνότερα με σοβαρές, αλλά και μή σοβαρές κακώσεις. Κυρίως πλήττεται το 

ακάλυπτο άκρο πόδι. 

 17) Το κεφάλι πλήττεται σε ανησυχητικά υψηλό ποσοστό. Σχεδόν όλες οι 

κακώσεις εντοπίζονται στην ακάλυπτη από την κάσκα περιοχή (πρόσωπο), 

όπου καταγράφησαν και τα περισσότερα Κ.Ο.  

 18) Ο κορμός προστατεύεται ικανοποιητικά, αλλά οχι απόλυτα από τον 

‘θώρακα’. Ανησυχητικά υψηλή ειναι η συχνότητα κάκωσης των γεννητικών 

οργάνων. Διαφαίνεται η ανικανότητα των σπασουάρ να προστατεύσουν την 

ευαίσθητη αυτή περιοχή και η ανεπάρκεια των κανονισμών των αγώνων στο να 

απότρέπουν τις εκούσιες χαμηλές επιθέσεις, ή να υποχρεώνουν έστω τους 

αγωνιζόμενους να ειναι πολύ πιο προσεκτικοί στις ακούσιες χαμηλές επιθέσεις. 

 19) Τα άνω άκρα πλήττονται λιγότερο από τις άλλες περιοχές και 

απόκλειστικά στην ακάλυπτη περιοχή του άκρου χεριού. 

 20) Οι περισσότερες κακώσεις αντιμετωπίσθηκαν επιτόπου από τον 

ιατρό των αγώνων. Ειναι αναγκαίο ο ιατρός να έχει εξειδίκευση και εμπειρία 

στην μορφή των κακώσεων που καταγράφονται στο TKD, καθώς επίσης να 

ειναι πλήρως εξοπλισμένος με τον ανάλογο ιατροφα-ρμακευτικό εξοπλισμό.  

 21) Ο 1ος αγώνας εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό κακώσεων. Οι 

αγωνιζόμενοι/ες οφείλουν να φροντίζουν πριν την έναρξη κάθε λεπτομέρεια 

που χαρακτηρίζει τη διαδικασία προετοιμασίας τους (επαρκή προθέρμανση, 

ψυχολογική προετοιμασία, πλάνο τακτικής, κ.λ.π.). 
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 22) Οι κακώσεις δεν εμφανίζονται ιδιαίτερα σε κάποιον γύρο. Υπάρχει 

μια συγκέντρωση των περισσοτέρων κακώσεων στους δύο πρώτους γύρους.  

 23) Στις τέσσερις βαρύτερες κατηγορίες καταγράφησαν τα περισσότερα 

Κ.Ο. και εγκαταλείψεις του αγώνα, λόγω της μεγαλύτερης ισχύος των 

λακτισμάτων. 

 24) Η απλή κάκωση των γεννητικών οργάνων, ήταν η κύρια αιτία της 

εκούσιας εγκατάλειψης του αγώνα. 

 25) Η εγκεφαλική διάσειση ήταν η συχνότερη διάγνωση των 

περισσοτέρων Κ.Ο. 

 26) Τα ποσοστά εμφάνισης των κακώσεων βρίσκονται σε πλήρη 

αρμονία με τα ποσοστά των εγκαταλείψεων και των Κ.Ο., σε κάθε αγωνιστική 

κατηγορία.  Τα υψηλότερα ποσοστά εμφανίζονται  στην κατηγορία των 

“Εφήβων-Νεανίδων”, ακολούθως στην “Παίδων-Κορασίδων” και τα λιγότερα 

στην “Ανδρών-Γυναικών”. Τα απότελέ-σματα έρχονται σε αντίθεση με την έως 

τώρα επικρατούσα θεωρητική γνώμη για τον εντοπισμό, τη συχνότητα και τη 

σοβαρότητα των κακώσεων, σύμφωνα με την οποία οι περισσότερες 

κακώσεις έπλητταν κυρίως τους Ανδρες και ακολούθως τις Γυναίκες. 

 27) Μεταξύ των τραυματισμένων, οι περισσότεροι (75%), συνεχίζουν τον 

αγώνα, πολύ λίγοι δέχονται να εγκαταλείψουν εκούσια τον αγώνα (6%) και οι 

περισσότεροι που το κάνουν (19%) ειναι εξαναγκασμένοι λόγω του Κ.Ο. 

 28) Πολλοί αθλητές δεν εγκαταλείπουν τον αγώνα (και με την 

παρότρυνση των προπονητών τους), ακόμη και μετά από σοβαρή κάκωση.  

 29) Η συντριπτική πλειοψηφία των κακώσεων (σοβαρών και μή), 

αφορούσε τις ακάλυπτες από προστατευτικό υλικό, περιοχές. 

 30) Το προστατευτικό υλικό που φέρουν υποχρεωτικά οι αγωνιζόμενοι, 

συχνά ειναι ακατάλληλο. Φθαρμένα σπασουάρ και φθαρμένες κάσκες, ή 

δυσανάλογου μεγέθους (μικρότερα ή μεγαλύτερα), παίζουν μόνο εικονικό 

ρόλο και δεν προστατεύουν ουσιαστικά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΕΒΔΟΜΟ 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

7.1.  Για την ελαχιστοποίηση των κακώσεων προτείνεται : 

 

α) στους Προπονητές - Αθλητές : 

 1) Οι αθλητές/τριες πρέπει να βρίσκονται πάντοτε στο αναγκαίο υψηλό 

αγωνιστικό επίπεδο του πρωταθλήματος στο οποίο θα συμμετέχουν. Οι 

προπονητές των Συλλόγων οφείλουν να ειναι πολύ προσεκτικοί και να τους 

διακρίνει βαθύ αίσθημα ευθύνης, ώστε να μην δηλώνουν την συμμετοχή 

αθλητών στους αγώνες, που έχουν χαμηλό, ή ανεπαρκές -για το βαθμό 

δυσκολίας των αγώνων- αγωνιστικό επιπέδο, γιατί έτσι οι πιθανότητες 

πρόκλησης κακώσεων αυξάνονται δραστικά. 

 2) Οι αθλητές/τριες πρέπει να ειναι άψογα προετοιμασμένοι πριν από 

την έναρξη κάθε αγώνα και ιδιαίτερα του πρώτου (επαρκή προθέρμανση, 

ψυχολογική προετοιμασία, πλάνο τακτικής, κ.λ.π.). 

 3) Οι αθλητές/τριες πρέπει να μην κάνουν την συνήθη απερίσκε-πτη 

υπέρχρηση του “Paltum chagi” στον αγώνα, αλλά να το χρησιμο-ποιούν με 

μέτρο, όταν και όσο χρειάζεται.   

 4) Οι βαρύτερες κατηγορίες οφείλουν να βελτιώσουν την τεχνικοτακτική 

τους ικανότητα, τη φυσική τους κατάσταση και την κινησιολογία τους 

(βηματισμοί, απόφυγές, κ.λ.π.). 

 5) Οι προπονητές και οι αθλητές θα πρέπει να ενημερωθούν σχετικά με 

τη διατροφή και την επίτευξη του βάρους-στόχου. Το καταγεγραμμένο 

περιστατικό της εγκατάλειψης του αγώνα από εξάντληση λόγω ασιτίας, 

υπαγορεύει τη διερεύνηση των πολλών μη καταγεγραμμένων περιστατικών 

μειωμένης αγωνιστικής απόδοσης, λόγω ακατάλληλης, ή ελλιπούς διατροφής, 

με σκοπό να επιτευχθεί το βάρος-στόχος της κατηγορίας.  
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β) στους Ιατρούς - Διαιτητές : 

 

 6) Οι ιατροί και οι διαιτητές να κάνουν συχνότερη χρήση του κανονισμού 

που τους δίνει το δικαίωμα να διακόπτουν τον αγώνα για λόγους προστασίας, 

σε περίπτωση μεγάλης διαφοράς δυναμικότητας, ή πρόκλησης κάκωσης, 

παρά την θέληση του αθλητή ή την επιμονή του προπονητή να συνεχισθεί ο 

αγώνας. 

 7) Οι ιατροί των αγώνων να έχουν την σχετική  ειδικότητα και εμπειρία, 

καθώς και τον αναγκαίο ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό, για την επιτόπου 

αντιμετώπιση κάθε σοβαρού περιστατικού.  

 8) Οι διαιτητές να ελέγχουν αυστηρότερα τον προστατευτικό εξοπλισμό 

και να μην επιτρέπουν την έναρξη του αγώνα, πριν αντικα-τασταθεί ο 

φθαρμένος, ή δυσανάλογου μεγέθους, προστατευτικός εξοπλισμός. 

 

γ) στην ΕΛ.Ο.Τ. : 

 

 9) Να ληφθούν άμεσα και απότελεσματικά μέτρα για την ελαχιστοποίηση 

ή την εκμηδένιση των κακώσεων, πρωτίστως στην κατηγορία των “Παίδων-

Κορασίδων” από την ΕΛ.Ο.Τ. (και ακολούθως στις άλλες δύο κατηγορίες από 

την W.T.F.). Η ΕΛ.Ο.Τ. μπορεί να υποβάλλει επ’ αυτού σχετική εισήγηση. 

Αμεσα μέτρα για την προστασία των “Παίδων-Κορασίδων”: υποχρεωτική 

κάλυψη της ποδοκνημικής, μείωση του εύρους των κιλών, διαχωρισμός 

ηλικιών, αύξηση του κατώτερου ορίου ηλικίας για συμμετοχή σε αγώνες, 

έλεγχος του επιπέδου ικανότητας (έγχρωμες-μαύρες ζώνες), εύκολη διακοπή 

του αγώνα με απόφαση του διαιτητή, διεξαγωγή αγώνων μόνο τοπικού 

χαρακτήρα, απόφυγή διεξαγωγής πολλών αγώνων σε ένα πρωτάθλημα για 

κάθε παιδί (το πολύ τρείς και σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής να γίνεται 

διαχωρισμός), μικρότερη διάρκεια των γύρων, θέσπιση πρωταθλημάτων 

χωρίς ‘μονομαχίες’ (π.χ. διαγωνισμός στα Poomse ατομικά και ομαδικά), 
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ειδική επιμόρφωση των προπονητών σε ειδικά σεμινάρια, για την 

προπονητική και τις ψυχοπαιδαγωγικές της προεκτάσεις, όπως και τη 

δημιουργία ίδιου αγωνιστικού ήθους και ύφους κ.λ.π. ήδη από την παιδική 

ηλικία. 

 10) Να χρησιμοποιείται πάντα ο ειδικός αγωνιστικός τάπητας. 

 

δ) στις κατασκευάστριες εταιρίες : 

 

 11) Βελτίωση της αντοχής των υλικών κατασκευής του προστα-τευτικού 

εξοπλισμού (θώρακας, επιβραχιονίδες, επικαλαμίδες, κάσκα και σπασουάρ), ή 

αντικατάστασή τους με νέα προιόντα, καλύτερης ποιότητας. Ιδιαίτερη προσοχή 

πρέπει να δοθεί στην κάσκα και στο σπασουάρ. 

 

ε) στην  E.T.U.  &  W.T.F. : 

 

 12) Απόφαση για την επέκταση του προστατευτικού εξοπλισμού και στις 

ακάλυπτες περιοχές του σώματος : α) πρόσωπο, β) άκρο χέρι και γ) άκρο 

πόδι. 

 13) Αναπροσαρμογή μερικών σημείων των κανονισμών των αγώνων, 

που θα συντελέσουν στην μείωση των κακώσεων, κατόπιν ειδικής μελέτης 

(π.χ. κακώσεις των γεννητικών οργάνων, άνω άκρων). 

 14) Αύξηση του κατώτερου ορίου έναρξης των ελαφρύτερων κατηγοριών 

βάρους και παράλληλα αύξηση του εύρους των κιλών, με ταυτόχρονη μείωση 

του εύρους των κιλών στις μεσαίες κατηγορίες, μετά από ειδική έρευνα. 

 15) Θέσπιση υποχρεωτικής διακοπής των αγώνων το μεσημέρι και 

ταυτόχρονα διεξαγωγή έρευνας για να εξακριβωθεί, εαν το μέτρο αυτό 

επηρεάζει θετικά τη συχνότητα των κακώσεων λόγω της ανάπαυσης, της 

απόφόρτισης του στρές, της λήψης τροφής, της περιποίησης των 

μικροκακώσεων, κ.λ.π. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΕΝΑΤΟ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

9.1.  Επεξηγήσεις  του  ερωτηματολογίου  

 

 Το ερωτηματολόγιο συμπεριλάμβανε ένα ενημερωτικό σημείωμα προς 

τον ιατρό των αγώνων για τον σκοπό της έρευνας και την σημα-σία της 

συνεργασίας του προς τον σκοπό αυτό και συγκέντρωνε δύο ειδών 

πληροφορίες : 

 

α) τα ενημερωτικά στοιχεία της αθλητικής διοργάνωσης, 

β) τις αναγκαίες πληροφορίες για την κάθε κάκωση. 

 

Αναλυτικότερα : 

 

9.2. Ενημερωτικά στοιχεία της αθλητικής διοργάνωσης : 

 

- Διοργάνωση: Αναφέρεται στο επίπεδο των αγώνων, π.χ. Πανελλήνιο, 

Τοπικό, Διασυλλογικό, Ανδρών-Γυναικών, Εφήβων-Νεανίδων, Παίδων-

Κορασίδων. 

- Τόπος αγώνων & ημερομηνίες τέλεσης των αγώνων. 

- Αριθμός αθλητών που αγωνίσθηκαν & 

- Αριθμός αθλητριών που αγωνίσθηκαν: Προσμετρώνται μόνον όσοι/ες 

συμμετείχαν ενεργά, δηλ. αγνοούνται οι δηλωμένοι αθλητές και  αθλήτριες που 

απόκλείσθηκαν ως υπέρβαροι, ή δεν εμφανίσθηκαν στο τεραίν για 

οποιονδήποτε λόγο. 
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- Αριθμός αγώνων που διεξήχθηκαν : Προβλέπει την πιθανότητα, όπου 

 παρά τον συνολικό αριθμό των συμμετεχόντων στον πρώτο τους 

 αγώνα, παρατηρήθηκε σημαντική απόχή-μή εμφάνιση.  

- Ιατρός αγώνων & τηλ. ιατρού : Υπογράφει ο Ιατρός των αγώνων που 

 συνεργάσθηκε στην συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και 

 διασφαλίζεται η δυνατότητα μελλοντικής επικοινωνίας. 

 

9.3. Αναγκαίες πληροφορίες για την κάθε κάκωση: 

 

- Ονομα αθλητή/τριας & Σύλλογος : Κυρίως ενδιαφέρει το φύλο (Α/Γ,  Ε/Ν/, 

Π/Κ) και μόνον στην περίπτωση σοβαρού τραυματισμού  που ενδιαφέρει η 

εξέλιξή του, χρειάσθηκε το όνομα του  τραυματισθέντος και του Συλλόγου. 

- Κατηγορία βάρους : Αναγράφεται η κατηγορία βάρους που  αγωνίζεται ο/η  

παθών/ούσα. 

- Πως συνέβη ο τραυματισμός ;  Απόσκοπεί στην σύντομη περιγραφή του 

μηχανισμού που προκάλεσε την κάκωση, για τον τελικό εντοπισμό των κύριων 

γενεσιουργών αιτιών των κακώσεων. 

-  Περιοχή τραυματισμού : Αναγράφεται  επακριβώς το πληγέν σημείο, για τον 

εντοπισμό της ευπαθέστερης περιοχής. 

- Διάγνωση :  Ο ιατρός περιγράφει την αρχική-επιτόπου διάγνωση. 

- Περίθαλψη - θεραπεία :  Ο ιατρός περιγράφει την παροχή πρώτων βοηθειών 

στις οποίες προέβει άμμεσα, και όπου χρειάσθηκε  αναφέρει τις συστάσεις 

για περαιτέρω περίθαλψη. 

- Διέκοψε τον αγώνα λόγω τραυματισμού ;  Απαντάται με ενα ΝΑΙ ή με ένα ΟΧΙ 

και ανιχνεύει την συχνότητα των τραυματισμών οι οποίοι αν και δεν συνιστούν 

Νόκ-άουτ, εν τούτοις υποχρεώνουν σε εγκατάλειψη του αγώνα, είτε με την 

απόφαση του ιατρού, είτε με την απόφαση του αθλητή/τριας, ή του 

προπονητή. 
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- Αν δέχθηκε Νόκ-άουτ, πως έγινε; Αναζητώνται ιδιαίτερα αυτά τα ελάχιστα, 

αλλά σημαντικότατα περιστατικά, καθώς και η  γενεσιουργός αιτία που κυρίως 

ευθύνεται. 

- Σε ποιόν αγώνα τραυματίσθηκε (1ος, 2ος, ημιτελικός,τελικός); Αναζητάται 

πιθανή συσχέτιση των κακώσεων, είτε με την σειρά  του αγώνα, π.χ. 1ος, είτε 

λόγω της κρισιμότητάς του, π.χ. τελικός. 

- Σε ποιόν γύρο του αγώνα τραυματίσθηκε (1ος, 2ος, 3ος); Αναζητάται πιθανή 

συσχέτιση των κακώσεων, με την σειρά των  γύρων, για να απόκαλυφθούν 

άλλοι πιθανοί παράγοντες, π.χ.  στον  1ο γύρο ελλιπής προθέρμανση, στον 

3ο κόπωση, κ.λ.π. 

- Σήμερα χρειάσθηκε άλλη φορά ιατρική περίθαλψη; Επιχειρείται να 

διασφαλισθεί η ακρίβεια και η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου, για την 

αποφυγή της πιθανότητας να υποτροπιάζει επανειλλημένα μια κάκωση ενος 

αθλητή και να αναγράφεται η ίδια  κάκωση συνεχώς ως άλλος τραυματισθείς.  
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ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ 

1.. 

 Από αυτό το ερωτηματολόγιο μπορούν να εξαχθούν πολλά χρήσιμα 

συμπεράσματα, όπως π.χ. : 

- Ποιό ειναι το ποσοστό των συνολικών τραυματισμών σε σχέση με τους 

αγωνιζομένους-ες, καθώς και πόσα και ποιά ειναι τα σοβαρά περιστατικά; 

- Υπάρχει κάποια κατηγορία αγωνιζομένων που ειναι πιό ευπαθής στους 

τραυματισμούς; (π.χ. Ανδρες, αρχάριοι, παιδιά κ.λ.π.). 

- Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της συχνότητας ή της σοβαρότητας των 

τραυματισμών και της κατηγορίας βάρους;  (π.χ. οι βαριές κατηγορίες). 

- Ποιές ειναι οι αιτίες που προκαλούν τις σοβαρές κυρίως κακώσεις; (π.χ. 

ακατάλληλη κάσκα, ακάλυπτη ποδοκνημική κ.λ.π.). 

- Ποιές ειναι οι περιοχές που τραυματίζονται συχνότερα και προπαντώς 

σοβαρώτερα και γιατί; 

- Ποιά ειναι η διάγνωση του Ιατρού; 

- Ποιά ειναι η αντιμετώπιση-θεραπεία; (επιτόπου, Νοσοκομείο κ.λ.π.) 

- Διεκόπη ο αγώνας λόγω του τραυματισμού; (ήταν αυτή η αιτία να   

  χαθεί ίσως μία διάκριση; ). 

- Συνέβησαν νόκ-άουτ;  Πόσο σοβαρά ήταν; Ποιές ήταν οι αιτίες; 

  Σε ποιόν γύρο γίνονται συνήθως; (αντιμετώπιση, συνέπειες, κ.λ.π.). 

- Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των τραυματισμών και του αριθμού ή της                                                                                                                                                                                                 

σημασίας του αγώνα; (πρώτος, προκριματικοί, ημιτελικός, τελικός). 

- Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των τραυματισμών και του γύρου του  

   αγώνα; (πιθανώς στον τρίτο γύρο). 

- Υπάρχει αξιοπρόσεκτη εμφάνιση συγκεκριμένων κακώσεων ειδικά  

  για το W.T.F και το I.T.F. που έχουν την αιτία τους στην                                                                                                                                                                                                       

ιδιαιτερότητα των κανονισμών; Θα ωφελούσε κάποια αλλαγή των  

  κανονισμών; 

- Υπάρχει συχνή υποτροπή του ίδιου τραυματισμού, την ίδια ημέρα; 
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   Ενας αρχικός επιπόλαιος τραυματισμός μετατρέπεται σε σοβαρό; 

     >>        >>          >>                 >>          πρέπει να επηρεάζει την 

   αγωνιστική τακτική για προληπτικούς λόγους; 

Κατά την ανάλυση των απότελεσμάτων ενδεχομένως να προκύψουν και άλλα 

ερωτήματα καθώς και συμπεράσματα που θα παρουσιάζουν ενδιαφέρον και 

αξία. 

Η μέχρι στιγμής διεξαγόμενη έρευνα στην Ελλάδα (ΕΛ.Ο.Τ.), παρουσιάζει ένα 

δείγμα από περισσότερους από 800 αθλητές-τριες όλων των κατηγοριών. Η 

έρευνα θα συνεχισθεί και για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο και αναμένεται 

το δείγμα μας να ξεπεράσει τους 1500 αγωνιζομένους, δείγμα αρκετά μεγάλο, 

πλήρως αντιπροσωπευτικό -εφόσον καλύπτει όλες τις περιπτώσεις- και 

επομένως αξιόπιστο για να μας οδηγήσει σε σημαντικά συμπεράσματα.    

 

2. 

 Κατά δεύτερο λόγο η έρευνα αυτή θα προσπαθήσει να εντοπίσει, σε 

ποιά θέση βρίσκεται το TKD, συγκρινόμενο με άλλα αθλήματα, ώστε να 

γνωρίζουμε τον βαθμό ασφαλείας ή επικινδυνότητάς του. Επ' αυτού 

αναφέρονται πίνακες στην Ευρώπη, που κατατάσουν το TKD, μετά από την 

10η θέση σε αθλητικούς τραυματισμούς, ενώ στις πρώτες θέσεις εμφανίζονται 

αθλήματα θεωρητικά "ασφαλή" για την κοινή γνώμη (Fussball, Handball, 

Basketball, Volleyball, usw). Αν αυτό επαληθευθεί και στην Ελλάδα, τότε θα 

βοηθηθεί το TKD να απαλλαγεί από την αρνητική εικόνα που αναφέρθηκε 

στον πρόλογο με όλα τα θετικά συνεπακόλουθα. 

 

 


