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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Γ΄ - Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΤΟΥ ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ 

 ΕΤΟΥΣ 2021 
Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες προπόνησης που δημιουργήθηκαν τους προηγούμενους μήνες 

λόγω της πανδημίας του COVID-19, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω αναφορικά με τους εθνικούς αγώνες του 

έτους 2021 για τις κατηγορίες Γ΄ (Παίδων-Κορασίδων) και Δ΄ (Παμπαίδων – Παγκορασίδων) : 

 Διεξαγωγή μόνον Περιφερειακών Αγώνων στα αγωνίσματα του Τραμπολίνο και Διπλού Μίνιτραμπ 

 Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν σε μία φάση (Προκριματικός Γύρος) όπου οι αθλητές-τριες θα 

παρουσιάσουν ένα 1ο και ένα 2ο πρόγραμμα, σύμφωνα με τα τροποποιημένα προγράμματα που 

αναφέρονται στη συνέχεια. Η τελική βαθμολογία του κάθε αθλητή-τριας υπολογίζεται ως το σύνολο των 

βαθμολογιών των 2  προγραμμάτων.  

 Στον Ατομικό Αγώνα η κατάταξη και απονομές θα γίνουν ανά χρονολογική ηλικία χωριστά, όπως 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 1. 

 Στον Ομαδικό Αγώνα η κατάταξη και οι απονομές θα γίνουν ως συνήθως, βάση της κατηγορίας στην 

οποία εντάσσονται οι αθλητές-τριες. Κάθε ομάδα αποτελείται από τουλάχιστον τρεις (3) και μέγιστο 

τέσσερις (4) αθλητές-τριες ανά αγώνισμα και κατηγορία. Νικήτρια ομάδα κάθε κατηγορίας είναι η 

ομάδα με την μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία των 3 (τριών) καλύτερων βαθμολογιών ανά 

πρόγραμμα. 

 Ο συνολικός αριθμός αθλητών-αθλητριών ανά σωματείο που θα μπορεί να δηλωθεί στους αγώνες για 

τις κατηγορίες δεν θα αλλάξει (μέγιστο 4 αθλητές-τριες ανά φύλο, αγώνισμα και κατηγορία) 

 ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί αγώνας Διαδρόμου καθώς και Συγχρονισμένου Τραμπολίνο κατηγοριών Γ και 

Δ σε καμία περιφέρεια. 

 ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί αγώνας Επιπέδων 1-4 σε καμία περιφέρεια.  

 Προτείνεται τα σωματεία της κάθε περιφέρειας, με ευθύνη της αντίστοιχης Αθλητικής Ένωσης να 

οργανώσουν φιλικούς αγώνες για τα ανωτέρω αγωνίσματα και κατηγορίες που δεν θα 

πραγματοποιηθούν αγώνες από την ΕΓΟ.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 / ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ 
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΜΟΝΟ (Γ΄- Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ}   

Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΑΙΔΕΣ ΚΑΙ ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 

Ηλικία Έτος γέννησης 

 Γ1 13 ετών 2008 

 Γ2 14 ετών 2007 

Δ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α ΚΑΙ Β Ηλικία Έτος γέννησης 

 Δ1α 8 ετών 2013 

 Δ1β 9 ετών 2012 

 Δ1γ 10 ετών 2011 

 Δ2α 11 ετών 2010 

 Δ2β 12 ετών 2009 
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Γ΄ - Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ για το έτος 2021 
 

ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ 
 

 
Κατηγορία ΔΒ (8-10 ετών) 

 8 ετών 

o 10 διαφορετικές ασκήσεις  

o 1 άσκηση με τουλάχιστον 270Ο  σάλτο  

o 1 άσκηση σε κοιλιά ή πλάτη 

 9-10 ετών 

o 10 διαφορετικές ασκήσεις  

o 2 ασκήσεις με τουλάχιστον 270Ο  σάλτο  

o 1 άσκηση σε κοιλιά ή πλάτη 

Κατηγορία ΔΑ (11-12 ετών) 
o 10 διαφορετικές ασκήσεις 

o 3 ασκήσεις με τουλάχιστον 270Ο  σάλτο  

o 1 άσκηση με πέσιμο στη κοιλιά ή στην πλάτη 

Κατηγορία Γ (13-14 ετών) 
o 10 διαφορετικές ασκήσεις 

o 4 ασκήσεις με τουλάχιστον 270Ο  σάλτο  

o 1 άσκηση με πέσιμο στη κοιλιά ή πλάτη 

 
ΔΙΠΛΟ ΜΙΝΙΤΡΑΜΠ 

 
Κατηγορία ΔΒ (8-10 ετών) 

 8 ετών:  Δυο προγράμματα με μέγιστη δυσκολία το καθένα 0,4 

 9-10 ετών: Δυο προγράμματα με δυσκολία το καθένα τουλάχιστον 0,5 
 
Κατηγορία ΔΑ (11-12 ετών) 

 Δυο διαφορετικά προγράμματα με δυσκολία το καθένα τουλάχιστον 0,6 
 
Κατηγορία Γ (13-14 ετών) 

 Δυο διαφορετικά προγράμματα με δυσκολία το καθένα τουλάχιστον 0,7 
 

 
 

Τεχνική Επιτροπή Τραμπολίνο Ε.Γ.Ο. 

 Αθήνα, 02/09/2021 
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