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1.ΚΥΒΙΣΤΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
- Ο ασκούμενος βρίσκεται σε όρθια θέση,τα χέρια είναι σε ανάταση , ο κόρμος είναι
ευθυτενής και όλη η ''φυσική ζώνη'' σφιχτή.Προσέχουμε να μην υπάρχει λόρδωση στην
αρχική θέση.
- Λυγίζει τα γόνατα (ημικάθισμα) κρατώντας την πλάτη ίσια κι έχοντας τα χέρια σε θέση
πρότασης.
- Κατεβάζει τα χέρια και τοποθετεί τις παλάμες (στο άνοιγμα των ώμων) στο έδαφος.
- Κάμπτει το κεφάλι προς το στήθος.
- Μεταφέρει το βάρος στα χέρια ανασηκώνοντας ελαφρά τη λεκάνη
- Δίνει μια μικρή ώθηση με τα πόδια και ΄΄ρολάρει΄΄στο έδαφος κατά μήκος της
σπονδυλικής στήλης,ξεκινώντας απο τον αυχένα και σταματάει όταν τα πέλματα πατήσουν
ξανά στο έδαφος.
- Ανασηκώνεται με τα χέρια στην πρόταση και στη συνέχεια στέκεται όρθιος με τα χέρια
στην ανάταση.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ
-Ο ασκούμενος κάθεται σ'εναν χαμηλό πάγκο και ο προπονητής ή ένας συνασκούμενος του
στέκεται απέναντι του.Ο ασκούμενος κάθε φορά που σηκώνεται προσπαθεί να πιάσει τα
χέρια του προπονητή η συνασκούμενου του έχοντας τα χέρια του σε θέση πρότασης.
- Απο την εδραία θέση ο ασκούμενος αγκαλιάζει τα πόδια (ελαφρώς ανοιχτά τα γόνατα
γι'αποφυγή τραυματισμού) και ρολάρει μπρος -πίσω. (βαρελάκια -κούνια )
- Εκτελεί την παραπάνω άσκηση με τη διαφορά οτι ανασηκώνεται (πατάει στα πέλματα και
φέρνει τα χέρα σε θέση πρότασης.

– Από όρθια θέση- κάθισµα – ρολάρισµα µε συσπείρωση και ανόρθωση
- Τοποθετούμε τρία-τέσσερα στρώματα το ένα πάνω στο άλλο,ο ασκούμενος βρίσκεται σε
θέση γονάτισης πάνω στα στρώματα σχεδόν στην άκρη με μέτωπο προς το μονό
στρώμα.Τοποθετεί τα χέρια του στο χαμηλό στρώμα κι εκτελεί την άσκηση.
- Βάζουμε ένα στρώμα πάνω σ'ένα κεκλιμένο επίπεδο ( βατήρα,πλινθίο,πάγκο) και ο
ακούμενος στέκεται σε όρθια θέση πάνω στο ψηλότερο σημείο του κεκλιμένου επιπέδου
με μέτωπο προς καθοδικό του μέρος.Εκτελεί την άσκηση.
- Εκτέλεση της άσκησης στο έδαφος.

ΒΟΗΘΕΙΑ
Ο βοηθός στέκεται μπροστά και πλάι απο τον ασκούμενο.
Τοποθετεί το εσωτερικό του χέρι (πλησιέστερη πλευρά του ασκούμενου) στην πίσω
επιφάνεια των μηρών, τον ωθεί και τον περιστρέφει και το εξωτερικό του χέρι
(απομακρυσμένη πλευρά του ασκούμενου) το τοποθετεί στον αυχένα, βοηθά την ομαλή
στήριξη του στο έδαφος και στη συνέχεια διευκολύνει την περιστροφή του σώματος του .

ΛΑΘΗ
Το συνηθέστερο λάθος είναι όταν ο ασκούμενος ακουμπά και στηρίζεται στο κεφάλι
του.Υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστεί ο αυχένας .
Ο ασκούμενος δεν έχει ελαφρά ανοιχτά τα γόνατα.Υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστεί στο
πρόσωπο.
ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
-Κυβίστηση με αναπήδηση στην τελική της φάση
-Κυβίστηση με τεντωμένα πόδια
-Κυβίστηση με διάσταση
-Αλματική κυβίστηση με άλμα στην πρώτη φάση
-Αλματική κυβίστηση (χεκτ=υπερέκταση του κορμού στη φάση πτήσης )

2.ΑΝΑΚΥΒΙΣΤΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΚΥΒΙΣΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

-Απο την εδραία θέση ο ασκούμενος κάνει δίπλωση για να πάρει φόρα.
-Απο την παραπάνω θέση έρχεται με ταχύτητα προς τα πίσω ''ρολάροντας'' με την πλάτη
στο έδαφος.
-Η λεκάνη ανασηκώνεται ,τα πόδια λυγίζουν και έρχονται στο στήθος.
-Τα χέρια ,με λυγισμένους αγκώνες και τις παλάμες να βλέπουν προς τα πάνω και πίσω
τοποθετούνται δίπλα στο κεφάλι (κοντά στα αυτιά ).
-Μόλις ακουμπήσουν οι παλάμες στο έδαφος σπρώχνουν δυνατά προς πίσω.

-Τα ισχία σηκώνονται λίγο συνεχίζοντας την προς τα πίσω κίνηση.
-Τα χέρια συνεχίζουν την ώθηση μέχρι να μεταφερθεί όλο το βάρος πάνω στα πόδια.
-Τα πόδια (πέλματα) είναι σε θέση flex (τσαρούχι) και πατούν μετά την περιστροφή στο
έδαφος.
-Το κεφάλι είναι σε έκταση και βλέπει μπροστά.
-Απο τη θέση αυτή έρχεται ο ασκούμενος σε όρθια θέση.

ΜΕΘΟΔΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
-Ρολάρισμα (βαρελάκια) μπρος και πίσω
-Ρολάρισμα (βαρελάκια) μπρος και πίσω μέχρι ν'ακουμπήσουν τα χέρια (παλάμες)στο
έδαφος.
-Σε κεκλιμένο επίπεδο (κατά προτίμηση βατήρας με στρώμα απο πάνω ) ο ασκούμενος
στέκεται σε όρθια θέση , στη συνέχεια κάθεται στο ψηλότερο σημείο του κεκλιμένου
επιπέδου (έχοντας την πλάτη στραμμένη προς το καθοδικό σημείο) με τα χέρια λυγισμένα
στους αγκώνες και τις παλάμες δίπλα στο κεφάλι, φέρνει τα πόδια λυγισμένα κι ελαφρώς
ανοιχτά τα γόνατα στο στήθος και ρολάρει προς τα πίσω .
-Όταν ο ασκούμενος μάθει να εκτελεί καλά την άσκηση μπορεί να ξεκινάει στο έδαφος από
όρθια θέση.Από την όρθια θέση πρέπει να κάνει κάμψη των ισχύων ώστε να μεταφερθεί το
βάρος πίσω και τη στιγμή που χάνει την ισορροπία φέρνει τα χέρια κάτω και πίσω και τα
τοποθετεί στο έδαφος.Τότε γέρνει μπροστά και μόλις η λεκάνη έρθει σ'επαφή με το
έδαφος,τα χέρια έρχονται γρήγορα μπροστά λυγισμένα στους αγκώνες δίπλα στο κεφάλι
για να ακολουθήσει η κίνηση της ανακυβίστησης.

ΒΟΗΘΕΙΑ
Ο βοηθός στέκεται πλάι και πίσω απο τον ασκούμενο.Το ένα το χέρι το τοποθετεί μεταξύ
πλάτης και αυχένα ( για να μη φύγει το κεφάλι πίσω) και το άλλο στην οπίσθια επιφάνεια
των μηρών για τον βοηθήσει να φέρει γρήγορα τα πόδια σε θέση συσπείρωσης , έτσι
ώστε να γίνει ομαλά η περιστροφή του.Τον ακολουθεί μέχρι να σταθεροποιηθεί ο
ασκούμενος στην όρθια θέση.
ΛΑΘΗ
-Ο ασκούμενος δεν φέρνει γρήγορα τα πόδια στο στήθος.
-Τραβάει το κεφάλι πίσω και δεν μένει σε θέση συσπείρωσης κατά το ρολάρισμα .
-Δεν τοποθετεί σωστά τα χέρια του κι έτσι δεν μπορεί να ωθήσει για να γίνει η περιστροφή.
-Μετά την ώθηση των χεριών αντί να πατήσει με τα πέλματα προσγειώνεται με τα γόνατα.

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
-Ανακυβίστηση με τεντωμένα πόδια.
-Ανακυβίστηση με διάσταση των ποδιών.
-Ανακυβίστηση με τάση στην κατακόρυφο.

3.ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
-Ο ασκούμενος είναι σε όρθια θέση με τα χέρια σε ανάταση.
-Άρση του ενός ποδιού μπροστά (πόδι ώθησης ) και το βάρος στο άλλο πόδι .
-Πάτημα του ποδιού στο έδαφος ,προβολή με λύγισμα στο γόνατο και μεταφορά βάρους
πάνω σ'αυτό.
-Τα χέρια αρχίζουν να κατεβαίνουν μαζί με τον κορμό και χωρίς γωνία στους ώμους.
-Το πίσω πόδι (πόδι αιώρησης ) αρχίζει να ανεβαίνει τεντωμένο.

-Τα χέρια τοποθετούνται μακριά από το πόδι ώθησης.
-Το πόδι ώθησης σπρώχνει τη στιγμή που το πόδι αιώρισης έχει σχεδόν φτάσει σε
κατακόρυφη θέση.
-Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η φάση το πόδι ώθησης τεντώνει και ανεβαίνει για να
συναντήσει το πόδι αιώρησης.
-Το άνοιγμα των χεριών είναι ίσο με το άνοιγμα των ώμων, οι αγκώνες τεντωμένοι και το
κεφάλι βρίσκεται ανάμεσα στα χέρια ,κοιτάζοντας τις παλάμες.
-Το σώμα είναι σφιχτό (γλουτοί -κοιλιά κλπ) και δεν υπάρχουν γωνίες στους ώμους .Οι
ώμοι δεν πρέπει να περάσουν μπροστά από τις παλάμες και να μην ''βουλιάζουν'' .
-Στη συνέχεια κι αφού έχει ολοκληρωθεί η φάση στήριξης ,το πόδι της αιώρησης ανοίγει και
κατεβαίνει σταδιακά.
-Τα χέρια (ώμοι -καρποί) σπρώχνουν ελαφρά το έδαφος ,ο κορμός ανασηκώνεται δίχως
να γίνεται γωνία στους ώμους και όταν πατήσει το πόδι ώθησης ,το πόδι αιώρησης
περνάει από τη φάση της στιγμιαίας ισορροπίας κι επανέρχεται ο ασκούμενος στη αρχική
όρθια θέση.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ
-Ο ασκούμενος σε ένα διάδρομο από στρώματα κάνει αλματάκια ξεκινώντας με τα δύο
πόδια , ωθεί δυνατά και ανεβάζοντας τα ισχία μεταφέρει το βάρος στα δυό του χέρια ,στη
συνέχεια σπρώχνει τα χέρια και μεταφέρει το βάρος του πίσω στα πόδια (λαγουδάκια).
Καθ' όλη την άσκηση πρέπει να έχει τεντωμένα τα πόδια και τα χέρια του.
-Ο ασκούμενος επαναλαμβάνει την παραπάνω άσκηση με τη διαφορά οτι την
πραγματοποιεί σπρώχνοντας με το πόδι ώθησης και τραβάει ψηλά το πόδι της αιώρησης
(κουτσό λαγουδάκι).
-Ο ασκούμενος στέκεται μπροστά σε ένα πλινθίο ή ένα κύβο ο οποίος δεν ξεπερνά το
ύψος των ώμων του .Κρατάει ένα λάστιχο ή ένα σφουγγάρι σε σχήμα κυλίνδρου με τα δύο
χέρια,το άνοιγμα να μην ξεπερνάει το άνοιγμα των ώμων.Απο όρθια θέση κι έχοντας τα
χέρια σε ανάταση, κάνει άρση του ποδιού της ώθησης ,το πατάει στο έδαφος , μεταφέρει
το βάρος μπροστά και κατεβάζει τα χέρια μέχρι να ακουμπήσει το πλινθίο ενώ ταυτόχρονα
ενεργοποιεί και το πόδι της αιώρησης έτσι ώστε να βρεθεί σε θέση πρόσθιας
ισορροπίας.Κατόπιν επανέρχεται στην αρχική του θέση.

-Ο ασκούμενος βρίσκεται μπροστά σε ένα στρώμα που έχουμε βάλει στο τοίχο ή πλινθίο
με την πλάτη προς το στρώμα ή το πλινθίο , στηριζόμενος στα χέρια κάνει μικρά βηματάκια
εναλλάξ στο στρώμα και τα ακινητοποιεί έχοντας τα παράλληλα , περίπου στο ύψος της
λεκάνης του, σχηματίζοντας ένα Γ . Μένει στη θέση αυτή ,έχοντας τους αγκώνες και τα
γόνατα τεντωμένα.Η πλάτη σε θέση ''καμπούρας'' η κοιλιά ρουφηγμένη μέσα και οι γλουτοί
σφιχτοί για να κρατάνε τη λεκάνη σταθερή .Το κεφάλι μέσα στα χέρια ,κοιτώντας τις
παλάμες του.

.

-O ασκούμενος εκτελεί την παραπάνω άσκηση με τη διαφορά οτι το σώμα του δεν
σχηματίζει ένα Γ ,αλλά προσπαθεί να ανέβει σχεδόν στην κατακόρυφο και οι ώμοι του να
μην κάνουν γωνίες.
-Αφού ο ασκούμενος έχει δυναμώσει τα χέρια και την ωμική του ζώνη, στέκεται πλέον με
μέτωπο στο στρώμα .Κάνει όλη την προάσκηση της πρώτης φάσης και προσπαθεί να
ανέβει όσο πιό πολύ μπορεί στην κατακόρυφο .
-Ο ασκούμενος με μέτωπο προς το στρώμα εκτελεί την κατακόρυφο .

-Ο ασκούμενος εκτελεί την κατακόρυφο στο έδαφος.

ΒΟΗΘΕΙΕΣ

- Ο βοηθός στέκεται πλάι απο τον ασκούμενο και τοποθετεί το ένα του χέρι στον μηρό και
και το άλλο στον άκρο πόδα (σφυρό ).

ΛΑΘΗ

-Ο ασκούμενος στην πρώτη φάση τοποθετεί τα χέρια του πολύ κοντά στα πόδια.
-Εχει γωνίες στους ώμους η τα ισχία κατά τη φάση της στήριξης.
-Οι ώμοι βουλιάζουν και αλλοιώνεται η θέση του κορμού.
-Οι ώμοι περνάνε μπροστά απο τις παλάμες.
-Το κεφάλι είναι έξω από τα χέρια.
-Όλο το σώμα δεν είναι κοντά στον νοητό κάθετο άξονα.
-Η άσκηση γίνεται μόνο με σπρώξιμο απο το πόδι ώθησης και δεν συμμετέχει σχεδόν
καθόλου το πόδι αιώρησης.

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ
-Κατακόρυφος με ψαλίδια
-Κατακόρυφος με στροφές.
-Κατακόρυφος με περπάτημα.
-Κατακόρυφος κυβίστηση.
-Κατακόρυφος από εδραία θέση με κλειστά ή ανοιχτά πόδια (δυναμική κατακόρυφος ).

TΡΟΧΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Η άσκηση ανήκει στις πλάγιες κινήσεις .
Υπάρχουν δύο τρόποι που εκτελείται η άσκηση.
α) Ο ασκούμενος ξεκινάει από όρθια αλλά πλάγια θέση ( κεφάλι-χέρια σε έκταση-κορμόςπόδια όλα σε πλάγια θέση)και καταλήγει πάλι σε πλάγια θέση.
β) Ο ασκούμενος ξεκινάει από όρθια θέση αλλά το σώμα του είναι στραμμένο μπροστά
και καταλήγει με το σώμα στραμμένο προς την κατεύθυνση απ'όπου ξεκίνησε.Η θέση των
χεριών στο τελείωμα της άσκησης εξαρτάται από την άσκηση που θ'ακολουθήσει μετά.Σε
λοξή ανάταση αν δεν ακολουθεί άλλη άσκηση και σε πρόταση με ελαφριά ''καμπούρα ''
στην πλάτη αν θ'ακολουθήσει άλλη άσκηση (πχ σάλτο πίσω έξοδο στη δοκό ).
Εμείς θ'αναλύσουμε τον β) τρόπο.
-Ο ασκούμενος είναι σε όρθια θέση με τα χέρια σε ανάταση.
-Άρση του ενός ποδιού μπροστά (πόδι ώθησης ) και το βάρος στο άλλο πόδι .
-Πάτημα του ποδιού στο έδαφος ,προβολή με λύγισμα στο γόνατο και μεταφορά βάρους
πάνω σ'αυτό.
-Τα χέρια αρχίζουν να κατεβαίνουν μαζί με τον κορμό και χωρίς γωνία στους ώμους.
-Το πίσω πόδι (πόδι αιώρησης ) αρχίζει να ανεβαίνει τεντωμένο.
-Τα χέρια τοποθετούνται πλάγια και διαδοχικά στο έδαφος και μακριά από το πόδι
ώθησης.
-Το πόδι της ώθησης μόλις ολοκληρώσει την ώθηση και τεντώσει καλά ,ακολουθεί την
τροχιά του ποδιού της αιώρησης,φροντίζοντας να υπάρχει μεγάλο άνοιγμα μεταξύ τους.Το
άνοιγμα αυτό διατηρείται σε όλη την διάρκεια της άσκησης.

-Λίγο πριν το πόδι αιώρησης πατήσει στο έδαφος , τα χέρια διαδοχικά εγκαταλείπουν το
έδαφος ,το πρώτο πόδι πατάει στο έδαφος και ο κορμός ανεβαίνει σταδιακά στην όρθια
θέση με τα χέρια σε λοξή ανάταση.
ΠΡΟΣΟΧΗ στο πόδι που θα πατήσει πρώτο (πόδι αιώρησης) θα πρέπει να μην είναι κοντά
στο χέρι που θ'αφήσει τελευταίο το έδαφος κι αυτό για να έχει η άσκηση ευρύτητα.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ

-Βάζουμε ένα χαμηλό πλινθίο κάθετα προς τον ασκούμενο ,του δείχνουμε πώς να
τοποθετήσει διαδοχικά τα χέρια του στη δεξιά κι αριστερά άκρη του πλινθίου και με μία
ελαφριά ώθηση του πρώτου ποδιού (πόδι ώθησης) να μεταφέρει το βάρος του διαδοχικά
στα χέρια ώστε να περάσει από την άλλη πλευρά.
-Επαναλαμβάνουμε την παραπάνω άσκηση με τη διαφορά ότι λέμε στον ασκούμενο πως
όταν κάνει την ώθηση του ποδιού ώθησης να ενεργοποιήσει και ν'ανεβάσει δυναμικά το
πόδι της αιώρησης (κλώτσημα του πίσω ποδιού ) ώστε να αρχίσει σιγά σιγά να μειώνει τη
γωνία στους ώμους και να περνάει το σώμα του στην κατακόρυφη στήριξη.
-Τοποθετούμε στο πάτωμα 3 στεφάνια ρυθμικής (αν υπάρχουν) σε μία ευθεία σειρά και
σε απόσταση το ένα από το άλλο, λέμε στον ασκούμενο να πατήσει μέσα στο κέντρο του
πρώτου στεφανιού, να κάνει άρση του ποδιού ώθησης και να προσπαθήσει να βάλει
διαδοχικά τα χέρια του στο κέντρο του δεύτερου και τρίτου στεφανιού .
-Η παραπάνω άσκηση μπορεί να γίνει και με αυτοκόλλητα τα οποία τοποθετούμε στο
πάτωμα σε μια ευθεία γραμμή και σε απόσταση το ένα με το άλλο.
-Μόλις ο ασκούμενος κατανοήσει την κίνηση χεριών και ποδιών ,τον βάζουμε να κάνει την
άσκηση παράλληλα μ' ένα στρώμα που έχουμε τοποθετήσει όρθιο στον τοίχο κι έχοντας την
πλάτη του στραμμένη προς αυτό.
-Ο ασκούμενος εκτελεί την άσκηση ανάμεσα σε δύο παράλληλα όρθια στρώματα.

-Ο ασκούμενος εκτελεί την άσκηση πάνω σε δύο χοντρά στρώματα και προσγειώνεται σε
ένα λεπτό στρώμα.

-Ο ασκούμενος εκτελεί την άσκηση στο έδαφος.

ΒΟΗΘΕΙΑ
Ο προπονητής στέκεται πίσω από τον ασκούμενο και κρατώντας τον από τη μέση ,με
σταυρωτή λαβή ,ακολουθεί την περιστροφική κίνηση.

ΛΑΘΗ
-Το πρώτο χέρι τοποθετείται πολύ κοντά στο πόδι ώθησης
-Μη διαδοχική τοποθέτηση των χεριών
-Στη φάση στήριξης είναι λυγισμένοι οι αγκώνες
-Στη φάση στήριξης βουλιάζουν οι ώμοι
-Στη φάση στήριξης υπάρχει γωνία στα ισχία
-Υπάρχει λόρδωση κατά τη φάση της στήριξης
-Κατά τη φάση της προσγείωσης το πρώτο πόδι (αιώρησης) που πατάει στο έδαφος είναι
πολύ κοντά στο χέρι που τελευταίο εγκαταλείπει το έδαφος.
-Δεν υπάρχει ευρύτητα καθ' όλη τη διάρκεια της άσκησης

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ
-Τροχός με ένα χέρι
-Αλματικός τροχός

BAΛΣΕΤΟ (ΚΟΥΤΣΟ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Βαλσέτο ονομάζουμε τον τελευταίο βηματισμό που κάνει ο ασκούμενος πριν εκτελέσει
μια άσκηση που απαιτεί φόρα .Είναι ο συνδετικός κρίκος ο οποίος συνδέει το δρομικό
μέρος (τρέξιμο ) με την άσκηση.
Από όρθια θέση ,καθώς τρέχει ο ασκούμενος, στο τελευταίο του πάτημα φέρνει τα χέρια
του από πίσω και κάτω στην ανάταση και λίγο πιο μπροστά (xαμηλώνει το κέντρο βάρους
του) .Ταυτόχρονα κάνει μια κίνηση που μοιάζει με κουτσό ,ωθεί με το πόδι που τον
στηρίζει κι ανασηκώνει το άλλο πόδι .Στη συνέχεια μεταφέρει το βάρος του στο μπροστινό
πόδι και τοποθετεί τα χέρια του (τα οποία θα πρέπει να είναι στην ίδια ευθεία με τον
κορμό) στο έδαφος για να εκτελέσει την άσκηση.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ
-Ο ασκούμενος κάνει αναπηδήσεις στο πόδι που τον στηρίζει (κουτσό) και προσγειώνεται
πάλι στο ίδιο πόδι.
-Ο ασκούμενος κάνει αναπηδήσεις (κουτσό) εναλλάξ μια στο ένα πόδι και μια στο άλλο
(μεταφορά βάρους).
-Ο ασκούμενος στέκεται σε θέση προσοχής με τα χέρια κάτω ,κάνει μια αναπήδηση και με
τα δύο του πόδια ταυτόχρονα ,ανασηκώνει τα χέρια σε θέση ανάτασης και στη συνέχεια
προβάλλει το πόδι το οποίο θα χρησιμοποίησει ως πόδι ώθησης και μεταφέρει το βάρος
του σε αυτό .
-Ο ασκούμενος κάνει μερικά βήματα και κάνει κουτσό πάνω σ'ένα πολύ χαμηλό εμπόδιο
(κομμάτι πλινθίου η στρώμα )

-Ο ασκούμενος βρίσκεται πάνω σ'ένα στρώμα κάνει κουτσό και προσγειώνεται στο έδαφος.

-Ο ασκούμενος κάνει κουτσό με πάτημα σε βατήρα.

-Ο ακούμενος εκτελεί μόνο το βαλσέτο χωρίς να το συνδέει με άσκηση.

ΛΑΘΗ
-Τα χέρια κατά την πτήση είναι πολύ ανοιχτά.
-Ο κορμός κατά τη φάση της πτήσης βρίσκεται σε υπερέκταση.
-Το βαλσέτο γίνεται ψηλά κι όχι σε μήκος.
-Τα πόδια κατά τη φάση της πτήσης είναι λυγισμένα.

ΧΕΙΡΟΑΝΑΚΥΒΙΣΤΗΣΗ (FLICK FLACK )

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Η χειροανακυβίστηση ή αλλιώς φλικ φλακ είναι μια από τις σημαντικότερες ακήσεις στην
ενόργανη γυμναστική.Εκτελείται από στάση αλλά και με σύνδεση πχ από ροντάτ.Εμείς
θ'αναλύσουμε την άσκηση από στάση.
Η άσκηση από τη στιγμή που ωθούν τα πόδια μέχρι και που ξαναπατούν στο έδαφος
χωρίζεται σε 3 φάσεις.
Α. 1η Φάση πτήσης
Β. Φάση στήριξης και ώθησης των χεριών
Γ. 2η Φάση πτήσης

1η Φάση πτήσης
-Από όρθια θέση ο ασκούμενος με τα πόδια κλειστά,φέρνει τα χέρια του πίσω,λυγίζει τα
γόνατα και κατεβαίνει σε θέση καθίσματος .
-Ωθεί ταυτόχρονα και με τα δύο πόδια προς τα πίσω ,τα χέρια τεντωμένα έρχονται με
δύναμη πάνω και πίσω,ο κορμός υπερεκτείνεται προς τα πίσω,το κεφάλι βρίσκεται
ανάμεσα στα χέρια , μέχρι που ακουμπούν τα χέρια (παλάμες ) στο έδαφος.
-Τα πόδια συνεχίζουν να κινούνται γρήγορα προς τα πίσω μέχρι που να βρεθούν οι ώμοι
και η λεκάνη πάνω από τις παλάμες.

Φάση στήριξης-ώθησης των χεριών
-Κατά τη φάση αυτή τα πόδια έχουν φτάσει λίγο πριν την κατακόρυφο , η λεκάνη είναι
πάνω από τις παλάμες και λίγο πριν πάρει την καθοδική της πορεία ,τα χέρια ωθούν και
γίνεται ένα δυνατό μαστίγωμα από τα ισχία (κορμπέτ) .

2η φάση πτήσης
-Από τη στιγμή που ξεκινάει το μαστίγωμα (κορμπέτ) ανασηκώνονται τα χέρια από το
έδαφος ,τα πόδια κινούνται ορμητικά προς τα κάτω ,η πλάτη είναι σε θέση ''καμπούρας ''
όλο το σώμα είναι στον αέρα μέχρι να πατήσουν ξανά τα πόδια στο έδαφος.
-Τα πόδια θα προσγειωθούν κοντά στα χέρια αν ακολουθεί κι άλλο φλικ φλακ η θα
προσγειωθούν μακριά αν ακολουθεί σάλτο πίσω.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ
-Από όρθια θέση ο ασκούμενος με πλάτη προς τον τοίχο ,κάνει κάθισμα ,ακουμπά την
πλάτη στον τοίχο ,λυγίζει τα γόνατα του σε γωνία 90 μοιρών και σπρώχνει προς τα πίσω.

- Ο ασκούμενος βρίσκεται σε θέση ημικαθίσματος με μέτωπο προς τα πολύζυγα στα οποία
έχουμε βάλει ένα λάστιχο,τα χέρια του είναι σε θέση πρότασης ,η πλάτη σε θέση
καμπούρας .Πιάνει με τα δύο του χέρια το λάστιχο και το τραβάει προς τα πάνω και πίσω
ενώ τα πόδια σπρώχνουν.Με αυτό τον τρόπο μαθαίνει να τραβάει τα χέρια πάνω και πίσω.

-Ο ασκούμενος στέκεται με πλάτη σε ένα στρώμα,πατάει στο έδαφος κι όχι πάνω στο
στρώμα.Απο όρθια θέση λυγίζει τα γόνατα ,κατεβαίνει σε θέση ημικαθίσματος ,τα γόνατα
δεν πρέπει να περάσουν τις μύτες των ποδιών.Ωθεί ταυτόχρονα και με τα δύο πόδια
,τραβάει τα χέρια πάνω και πίσω και κάνει ένα πέταγμα στο στρώμα.Προσέχουμε να είναι
το κεφάλι μέσα στα χέρια και τα πόδια μετά την ώθηση τεντωμένα.

-Ο ασκούμενος βρίσκεται σε αναστραμμένη στήριξη ενώ η λεκάνη και τα πόδια του
βρίσκονται σ'ένα κεκλιμένο επίπεδο κι από τη θέση αυτή τα πόδια μαστιγώνουν τα χέρια
ωθούν και εκτελεί τη δεύτερη φάση πτήσης της άσκησης.

-Ο ασκούμενος σε κεκλιμένο επίπεδο (βατήρας με στρώμα η χαμηλό πλινθίο) τοποθετεί τα
χέρια του πάνω σε αυτό ,κάνει κατακόρυφο κι εκτελεί το μαστίγωμα των ποδιών με
ταυτόχρονη ώθηση των χεριών (κορμπέτ )

ΒΟΗΘΕΙΑ

Ο βοηθός στέκεται στο πλάι τοποθετεί το ένα του χέρι στην πλάτη του ασκούμενου και το
άλλο στην πίσω επιφάνεια του μηρού (οπίσθιος μηριαίος ) ,ακολουθεί τον ασκούμενο
καθ'όλη τη διάρκεια της άσκησης και στο τέλος ξαναβάζει το χέρι του στην πλάτη του
ασκούμενου για τους εξής λόγους: α) για να τον ασφαλίσει να μη φύγει πίσω και χτυπήσει
και β) σε περίπτωση που θα εκτελέσει κι άλλη άσκηση .

ΛΑΘΗ
-Πολύ ψηλή 1η φάση πτήσης
-Γόνατα που λυγίζουν η περνούν τις μύτες των ποδιών
-Λυγισμένα χέρια στη στήριξη
-Κεφάλι που τραβάει πίσω και δεν είναι ανάμεσα στα χέρια
-Βουλιάζουν οι ώμοι και δεν υπάρχει ώθηση από τα χέρια
-Δεν υπάρχει μαστίγωμα των ποδιών
-Κάνει γωνία στα ισχία κατά την προσγείωση

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ
-Χειροανακυβίστηση με προσγείωση στο ένα πόδι
-Χειροανακυβίστηση σε ιππαστί θέση (δοκός)
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