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ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 

 

Η Γυμναστική για Όλους θεωρείται ως το θεμέλιο όλων των γυμναστικών αθλημάτων 

και είναι η πολιτιστική βάση όλης της Ομοσπονδίας Γυμναστικής. Προσφέρει μια ευρεία 

ποικιλία δραστηριοτήτων για όλους  τους ανθρώπους ανεξάρτητα της ηλικίας, του γένους, 

της φυσικής ικανότητας  ή της ενεργούς δράσης στο παρελθόν. Επίσης η ΓγΟ προσφέρει 

δραστηριότητες που είναι διασκεδαστικές, που προωθούν την ευημερία και στηρίζουν 

θεμελιώδεις αξίες και την φιλία. 

Η ΓγΟ μπορεί να είναι συμμετοχής με ψυχαγωγικό διασκεδαστικό χαρακτήρα 

(Παγκόσμια Γυμναστράδα) αλλά επίσης δίνει την δυνατότητα για αγώνες Ομάδων (όπως 

στο World Gym for Life Challenge).   

Η διοργάνωση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Γυμναστικής (FIG), Παγκόσμια 

Γυμναστράδα, ελκύει τους περισσότερους αθλητές από κάθε άλλη διοργάνωση της και 

είναι για την FIG η πιο σημαντική Διεθνής Εκδήλωση της ΓγΟ αφού φέρνει κοντά 

περισσότερους αθλητές από τους Ολυμπιακούς Αγώνες αν και αυτοί επιχορηγούνται!!!! 

(20.000 το 2015 στο Helsinki (FIN). Διεξάγεται κάθε 4 χρόνια, (το 2019 θα διεξαχθεί στο 

Dornbirn της Αυστρίας.  

 Ανεξάρτητα ηλικίας, φύλου, φυλής, θρησκείας, πολιτισμού, ικανότητας, ή κοινωνικής 

θέσης, ο καθένας μπορεί να συμμετάσχει σ΄ αυτήν. Στην Παγκόσμια Γυμναστράδα οι 

Μεγάλες Ομάδες θα πρέπει να περιλαμβάνουν 200 αθλητές και πολλοί έχουν 300 ή ακόμα 

και 400. Κάποιες φορές και περισσότερους από 1000. Δεν υπάρχουν όρια. 

Η Πρώτη Παγκόσμια Γυμναστράδα διεξήχθη το 1993 στο Rotterdam (NED). 

Η διοργάνωση World Gym for Life Challenge (Παγκόσμιος Διαγωνισμός για 

αθλητικούς συλλόγους και ομάδες) έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα:     

 Τα προγράμματα των Ομάδων αξιολογούνται από ειδικούς. Δεν ανακοινώνεται καμία 

βαθμολογία. 

 Οι 4 αξιολογητές δίνουν max 5 βαθμούς ο κάθε ένας για κάθε παρουσίαση. 

 Οι 2 ανατροφοδότες ετοιμάζουν την ανατροφοδότηση που θα δοθεί στις ομάδες 

 Σε όλες τις ομάδες απονέμονται χρυσά ή ασημένια ή χάλκινα μετάλλια 

 Οι ομάδες που έχουν κερδίσει το χρυσό μετάλλιο στον προκριματικό αγώνα 

παίρνουν μέρος στον Τελικό, στο World Gym for Life Challenge Gala, όπου και 

στέφεται η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Ομάδα  
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 Το 1ο Τρόπαιο President Prof. Bruno Grandi – FIG προς τιμήν του πρώην προέδρου 

της, το κέρδισε το 2009 η ομάδα από το Ταλίν της Εσθονίας Gymnastic Club 

Piruett.ενώ το 2017 στο Vestfold της Νορβηγίας, η Ελλάδα με την ομάδα της 

Ολυμπιάδας Θρακομακεδόνων.  

 Το World Gym For Life Challenge 2013 στο Cape Town (RSA) ήταν το 1ο εκτός 

Ευρώπη. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ  

Θέμα – Κεντρική Ιδέα – Χαρακτήρας  

Μία σύνθεση θα πρέπει να αναπτύσσεται έτσι ώστε να δημιουργεί μία ενιαία 

καλλιτεχνική εικόνα της κεντρικής ιδέας, από την αρχή έως το τέλος, που θα εκφράζεται 

διαμέσου των κινήσεων των διαγωνιζομένων και των οργάνων τους, τέλεια 

συνυφασμένων με το χαρακτήρα της μουσικής. 

Ο χαρακτήρας της μουσικής θα πρέπει να επιλέγεται με σεβασμό στην ηλικία, το 

τεχνικό επίπεδο και την καλλιτεχνική ποιότητα των συμμετεχόντων όπως και στους 

ηθικούς κανόνες 

Η σύνθεση θα πρέπει να διηγείται την ιστορία του θέματος, παράλληλα με την 

εξέλιξη της μουσικής συνοδείας, δεν θα πρέπει να είναι μια σειρά δυσκολιών ή 

στοιχείων οργάνου χωρίς σύνδεση με το χαρακτήρα της μουσικής, αλλά θα πρέπει να 

διηγείται την ιστορία του θέματος, παράλληλα με την εξέλιξη της μουσικής συνοδείας. 

Τη σύνθεση θα πρέπει να την χαρακτηρίζει η ποικιλία στις εναλλαγές του 

δυναμισμού, των σχηματισμών, των ομάδων και υποομάδων, με τους διαγωνι-ζόμενους 

να εκτελούν συγχρονισμένα, με αντίθεση, με γρήγορη διαδοχή, με ίδιες ή διαφορετικές 

κινήσεις και με άψογη συνεργασία μεταξύ τους. 

Το στυλ και ο τύπος των κινήσεων θα πρέπει να αντανακλούν  τον χαρακτήρα ή την 

ιδέα της σύνθεσης για παράδειγμα: 

 Με κινήσεις των χεριών 

 Με στυλιζαρισμένα συνδετικά ή χορευτικά βήματα 

 Με κυματισμούς 

 Με συνδετικά στοιχεία κινήσεων οργάνου με έμφαση στο ρυθμό και στο χαρακτήρα  

 Με άλματα ή στροφές ή ακροβατικά κ.λ.π. 

Αυτός ο χαρακτήρας της κίνησης θα πρέπει να εκφράζεται :  

α) Κατά την διάρκεια χορευτικών βημάτων: 

βήματα που έχουν ένα στυλ που σχετίζεται ειδικά με τη μουσική και δεν είναι απλό 

περπάτημα, αναπηδήσεις ή τρέξιμο στο ρυθμό. 

β) Στα συνδετικά στοιχεία μεταξύ ή κατά τη διάρκεια των δυσκολιών,  για  παράδειγμα: 

 Κατά την προετοιμασία για τις δύσκολες ασκήσεις σώματος  

 Κατά τη διάρκεια των δυσκολιών 

 Κατά τις μεταβάσεις μεταξύ των δυσκολιών 
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 Με αλλαγές επιπέδων  

 Με την χρήση οργάνων κ.λ.π. 

Οι αλλαγές στον χαρακτήρα της μουσικής θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται από 

αλλαγές στον χαρακτήρα των κινήσεων και να συνδυάζονται αρμονικά. 

Μέρη της σύνθεσης ή μια ολόκληρη σύνθεση που είναι απλώς μια σειρά ασκήσεων  

ή κινήσεων χωρίς κανένα χαρακτήρα ή σύνδεση στερείται ενότητας.  

Θα πρέπει η σύνθεση να οδηγεί την εξέλιξη μιας «ιστορίας» βήμα βήμα που μπορεί 

να κατανοεί και να παρακολουθεί ο θεατής. 

Ανάπτυξη της ιδέας (του θέματος, της ιστορίας). 

Μια ιστορία έχει ξεκάθαρη αρχή, μέση και τέλος. 

Στην πρώτη φάση: εισάγεται η ιδέα ή ο χαρακτήρας, γίνεται το «άνοιγμα» της 

ιστορίας. 

Στη μεσαία φάση: έχουμε την κύρια εξέλιξη της σύνθεσης, συμπεριλαμβα-νομένων 

των μεταβολών του ρυθμού. 

Στην τελική φάση: η μουσική καλό είναι να μεγαλώνει σε ένταση και να τελειώνει με 

ένα σαφές, καθαρό ήχο και ρυθμό που θα δώσει έμφαση στο κλείσιμο – τέλος της 

άσκησης, είτε αργό είτε γρήγορο. 

Η τοποθέτηση των δύσκολων ασκήσεων ή των στοιχείων ρίσκο ή των μεγάλων 

ακροβατικών, συνιστάται να γίνεται στα μουσικά μέρη που είναι ισχυρά, δυναμικά και 

μπορούν να ταιριάζουν καλύτερα με την ενέργεια και την ένταση αυτών των στοιχείων 

(παράδειγμα: crescendo) και η τοποθέτηση των πιο πρωτότυπων – μοναδικών 

στοιχείων στις πιο ενδιαφέρουσες φράσεις της μουσικής ή στις δυναμικές αλλαγές της. 

H δομή των στοιχείων να έχει ως στόχο το μέγιστο αποτέλεσμα, την μέγιστη 

επίδραση. 

Προσοχή πρέπει να δοθεί και στο «μέτωπο» της χορογραφίας – σύνθεσης. 

Ανάλογα με τις θέσεις των θεατών, μια παρουσίαση μπορεί να εκτελεστεί με το μέγιστο 

δυνατό αποτέλεσμα και να συνεπάρει τους θεατές όταν απευθύνεται σ’ αυτούς με όλα 

τα εκφραστικά μέσα που διαθέτει η ομάδα και να καταπλήξει, αλλά και να υστερήσει αν 

η παρουσίαση «κρύβει» ή εκτελεί σε λάθος κατεύθυνση τα δυνατά της μέρη. Για 

παράδειγμα μια σειρά ακροβατικών που εκτελείται με πλάτη στον θεατή, μία ακροβατική 

πυραμίδα με τοποθέτηση των σωμάτων  των ασκουμένων σε αντιαισθητική θέση σε 

σχέση με τους θεατές, ένα σημείο έντασης στη σύνθεση με πρόσωπα, βλέμματα και 

σώματα έντονα και δυνατά που «βλέπουν» τους μισούς θεατές κ. λ. π.    
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 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Η σύνθεση θα πρέπει να αναπτυχθεί με τεχνικά, αισθητικά και συνδετικά στοιχεία, 

ούτως ώστε μία κίνηση να περνά λογικά και ομαλά στην επόμενη χωρίς περιττές 

στάσεις ή παρατεταμένες προπαρασκευαστικές κινήσεις. 

       Η χρήση διαφορετικών επιπέδων και κατευθύνσεων των κινήσεων του σώματος 

(και των κατευθύνσεων και των επιπέδων των οργάνων – αν υπάρχουν)  θα πρέπει να 

συνδέεται με έναν σαφή σκοπό. 

Οι μεταβατικές κινήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στις κατευθύνσεις ή 

τα επίπεδα μεταξύ των δυσκολιών δεν πρέπει να είναι παράλογες ή απότομες.  

Δεν πρέπει να έχουμε παρατεταμένες προπαρασκευαστικές κινήσεις πριν από τις 

δυσκολίες (δηλ. Βήματα προετοιμασίας "περπατήματος" που δεν υποστηρίζουν την ιδέα 

ή τον χαρακτήρα της σύνθεσης) 

Θα πρέπει να αποφεύγονται οι άχρηστες στάσεις μεταξύ των κινήσεων, που δεν 

σχετίζονται με το ρυθμό ή το χαρακτήρα 

 

  ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ

Είναι η ένωση της δύναμης, της ομορφιάς και της κομψότητας των κινήσεων 

Η πλήρης συμμετοχή των τμημάτων του σώματος (κεφάλι, ώμοι, κορμός, χέρια, 

πόδια, συμπεριλαμβανομένου του προσώπου) τα οποία: 

 Επικοινωνούν το συναίσθημα ή την απάντηση στη μουσική με την έκφραση του 

προσώπου 

 Τονίζουν με δυναμισμό τα έντονα σημεία της μουσικής  

 Αυξάνουν το εύρος με πλατιές, αέρινες κινήσεις ευλυγισίας κ.λ.π. 

 

 

ΠΟΙΚΙΛΙΑ 

Η ποικιλία σχετίζεται με το σύνολο των παρουσιαζόμενων στοιχείων (γυμναστικών, 

χορογραφικών, ακροβατικών, δυναμικών) που χρησιμοποιούνται για την σύνθεση ενός 

προγράμματος.  

Η ποικιλία αναφέρεται όχι μόνο στο διαφορετικό είδος ασκήσεων που περιέχονται 

μέσα στο πρόγραμμα, όπως π.χ. ακροβατικών στοιχείων, κυλισμά-των, αλμάτων,  

ισορροπιών, στροφών, κ.λ.π. αλλά και στην εναλλαγή τους κατά τη διάρκεια του, 
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προκειμένου η παρουσίαση να συνθέτει ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα ασκήσεων. 

Αναλυτικότερα: 

 Ποικιλία στα στοιχεία και στις συνδέσεις τους 

 Επιλογή σωματικών δυσκολιών αλλά και άλλων κινήσεων, επιλογή κινήσεων στα ή 

με τα όργανα, διαφορετικά είδη συνδέσεων αυτών των στοιχείων, αλλά και σωστή 

κατανομή τους στην εξέλιξη της παρουσίασης. 

Αξιολογείται η ποικιλία αναφορικά με τις παρουσιαζόμενες απλές ή σύνθετες 

ασκήσεις σώματος, απλής ή σύνθετης χρήσης οργάνων, αλλαγές οργάνων μεταξύ των 

διαγωνιζομένων, σχηματισμών, μετακινήσεων, εναλλαγής υποομάδων. 

 Ποικιλία στη συμμετοχή όλων των διαγωνιζόμενων  

 Ποικιλία στη διαφοροποίηση της συμμετοχής όλων των   διαγωνιζομένων, π.χ. 

 εκτέλεση σε υποομάδες,  

 με διαφορετικό αριθμό διαγωνιζομένων, ή με όλους μαζί, 

 με διαδοχή εκτέλεσης των διάφορων υποομάδων,  

 με ταυτόχρονη εκτέλεση ίδιων ή διαφορετικών ασκήσεων,  

 με διαδοχική εκτέλεση ίδιων ή διαφορετικών ασκήσεων,  

 απλών ή σύνθετων συνεργασιών μεταξύ των διαγωνιζομένων,  

 με ενεργό συμμετοχή όλων των διαγωνιζόμενων στο μεγαλύτερο μέρος της 

παρουσίασης, κ.λ.π. 

 Ποικιλία στη χρήση επιφάνειας και επιπέδων 

 Ποικιλία στη χρήση όλης της επιφάνειας του αγωνιστικού χώρου 

 Ποικιλία στη χρήση των διαφόρων επιπέδων (ψηλό, μεσαίο, χαμηλό) 

 Με διαφορετικούς τρόπους μετακινήσεων (περπάτημα, τρέξιμο, αναπηδήσεις, 

ρολαρίσματα, κ.λ.π.), και σε διαφορετικές κατευθύνσεις (εμπρός, πίσω, πλάγια, 

κυκλικά, κ.λ.π.). 
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ΑΛΜΑΤΑ 

 

«Και το άλμα, όπως η βάδισις και ο δρόμος, είναι είδος φυσικής μετατοπίσεως 

του ανθρώπινου σώματος, αλλά μετατοπίσεως ακαριαίας και είς όσο το δυνατόν 

μεγαλυτέραν απόστασιν. Το άλμα εκτελείται κυρίως δια ταχείας και ισχυράς τάσεως 

των ισχίων, των γονάτων και του άκρου ποδός, όμως και αι χείρες και άλλα μέρη 

του σώματος μετέχουν είς την κίνησιν, εν αρμονική συνεργασία προς τας κινήσεις 

των ποδών, η δε μυϊκή ενέργεια καταβάλλεται ακαριαίως και βαίνει συνεχώς 

αυξανόμενη μέχρι της στιγμής, καθ’ ην το σώμα ανυψούται τελείως από του 

εδάφους. (Ι. Ε. Χρυσάφης, 1909 – «Η Γυμναστική κατά το Σουηδικόν Σύστημα»)   

Αναλύοντας την εκτέλεση ενός άλματος μπορούμε να διακρίνουμε τις εξής 

φάσεις:: 

 Ώθησης 

 Κυρίως άλματος ή πτήσης  

 Προσγείωσης 

Πριν γίνει ανάλυση αυτών των φάσεων, θα πρέπει να αναφερθούμε και στην  

φάση προετοιμασίας, που προηγείται της εκτέλεσης ενός άλματος και καθορίζει το 

αποτέλεσμα της. Περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες σωματικές ενέργειες που 

απαιτούνται  πριν τη φάση ώθησης ενός άλματος, όπως το λύγισμα των ποδιών, 

όσον αφορά τα άλματα από στάση και την επιτάχυνση (φορά), όσον αφορά τα 

άλματα μετά από μετακίνηση. Η επιτάχυνση μπορεί να επιτευχθεί με τρέξιμο 2 ή 3 

βημάτων ή με ένα βήμα κυνηγητού (chasse). Στη διάρκεια της το σώμα πρέπει να 

είναι κάθετο και με τέλειο έλεγχο του μυϊκού συστήματος, που πρέπει να είναι σε 

ένταση και ετοιμότητα για την επόμενη ενέργεια που είναι η φάση ώθησης.    

 Στην 1η φάση ή φάση ώθησης, περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία κίνησης 

της τελευταίας επαφής με το έδαφος, του ενός ή των δύο ποδιών, ανάλογα με τον 

τύπο του άλματος που θα ακολουθήσει και προοδευτικά: Λύγισμα των γονάτων (ή 

του γόνατου) και μετά της ποδοκνημικής άρθρωσης –  (demi plie) – των οποίων το 

δυναμικό τέντωμα θα σπρώξει το σώμα προςς τον αέρα. Αυτή η κίνηση της ώθησης 

πρέπει να είναι δυνατή και δυναμική και να προηγηθεί το τέντωμα των γονάτων (ή 

του γόνατου) από το τέντωμα της ποδοκνημιικής άρθρωσης και των δαχτύλων των 

ποδιών (ή του ποδιού) που είναι το τελευταίο σημείο επαφής με το έδαφος. Τα 

χέρια με την κατάλληλη για το άλμα αιώρηση προς τα εμπρός, βοηθούν την 

ανύψωση, ενώ ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη σωστή θέση του κορμού και 
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του κεφαλιού, αλλά και στην απαραίτητα προς τα έξω (en dehors) θέση των 

ποδιών.  

 Στη 2η φάση ή φάση πτήσης, πρέπει να έχουμε την τέλεια εικόνα του 

άλματος δηλαδή τη σωστή και ελεγχόμενη θέση του σώματος ανάλογα με το άλμα 

που εκτελείται, σε ένα στιγμιαίο, ορατό κράτημα στον αέρα (Smith 1976). Γι’ αυτή 

την ενέργεια απαιτείται μέγιστη σωματική προσπάθεια και μεγάλη ευρύτητα. Η 

δύναμη των ποδιών είναι βασική προϋπόθεση για ένα καλό άλμα, που όμως δεν 

είναι αρκετή αν δεν συνοδεύεται από έλεγχο του κορμού και των ώμων, των χεριών 

και του κεφαλιού, που πρέπει να δίνουν την εντύπωση της άνεσης και της ευκολίας 

στην πραγματοποίηση του άλματος.  

 Στην 3η φάση ή φάση προσγείωσης, πρώτα αγγίζουν το έδαφος τα δάχτυλα 

των ποδιών (ή του ποδιού) έπειτα με κάμψη της ποδοκνημικής άρθρωσης αγγίζουν 

το έδαφος και οι φτέρνες, στη συνέχεια έχουμε κάμψη των γονάτων (demi plie) και 

επαναφορά.  

Η σωστή τεχνική της προσγείωσης στα άλματα, είναι πολύ σημαντική και η 

πρώτη που πρέπει να διδαχθεί, για να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι τραυματισμού 

των ποδιών ή ακόμα και της σπονδυλικής στήλης.  

Παραδείγματα ασκήσεων για την βελτίωση της προσγείωσης:  

Αρχική θέση για όλα τα άλματα: όρθια θέση στο releve (στήριξη στα δάχτυλα 

των ποδιών), πόδια ενωμένα, χέρια στο πλάι του σώματος, γλουτιαίοι μύες σφιχτοί, 

πλάτη ίσια (χωρίς να καμπουριάζει), οι κοιλιακοί μύες σφιχτοί αλλά όχι σε ένταση, οι 

ώμοι κάτω, το στήθος και το κεφάλι ελαφρά ανασηκωμένα, το βλέμμα ίσια μπροστά.    

 Αναπηδήσεις στα 2 πόδια επί τόπου. Με κλειστά πόδια λύγισμα και 

σπρώξιμο του εδάφους και αναπήδηση, τεντωμένα πόδια στον αέρα και 

προσγείωση με λυγισμένα πόδια. Πρώτα ακουμπούν στο έδαφος τα ακροδάχτυλα 

των ποδιών και μετά οι φτέρνες    

 Αναπήδηση από μικρό ύψος, σκαλί, πάγκος κ.λ.π. και προσγείωση με τα 

δύο πόδια μαζί ανάλαφρα και με καλό έλεγχο του σώματος. 

 Ώθηση – αναπήδηση στο ένα πόδι, προσγείωση στα δύο πόδια ή  ώθηση – 

αναπήδηση στα δύο πόδια και προσγείωση στο ένα πόδι 

 Αναπήδηση στο δεξί πόδι – προσγείωση στο δεξί (αριστερό λυγισμένο σε 

άρση – θέση χαμηλό passe),  βήμα, αναπήδηση στο αριστερό πόδι – προσγείωση 

στο αριστερό (δεξί λυγισμένο σε άρση – θέση χαμηλό passe) ( βήμα κουτσό 

εναλλάξ)  
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 Αλματάκια από το ένα πόδι στο άλλο προχωρητικά εμπρός με άνεση και 

έλεγχο, δίνοντας μεγάλη σημασία στην προσγείωση.  

Τα άλματα μπορούν να εκτελεσθούν: 

 με ώθηση από τα δύο πόδια και προσγείωση στα δύο πόδια  

 με ώθηση από τα δύο πόδια και προσγείωση στο ένα πόδι  

 με ώθηση από το ένα πόδι και προσγείωση στα δύο πόδια  

 με ώθηση από το ένα πόδι και προσγείωση στο ίδιο πόδι  

 με ώθηση από το ένα πόδι και προσγείωση στο άλλο πόδι  

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΛΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 

 

1 Άλμα Τόξου ή Εκτατικό  

           

 

2 Cabriole (εμπρός, πλάι ή πίσω το χτύπημα των ποδιών) 
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3 Άλμα Ψαλίδι εμπρός με τεντωμένα και με λυγισμένα πόδια 

              

 

4       Άλμα Ψαλίδι πίσω με τεντωμένα ή με λυγισμένα πόδια 

          

 

5 Κατακόρυφο Άλμα με περιστροφή 180ο ή 360ο ((tour en l’air)  

        

 

6 Άλμα Γάτας  (Pas de Chat)  
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7 Άλμα Ελαφίνα (Απογείωση από το ένα ή τα δύο πόδια) 

            

 

8 Άλμα Ελαφίνα Δαχτυλίδι  (Απογείωση από το ένα ή τα δύο πόδια) 

    

 

9 Άλμα Δαχτυλίδι  (Απογείωση από το ένα ή τα δύο πόδια) 

          

 

10 Προασκήσεις για άλμα με πλήρη διάταση των ποδιών στον αέρα, ή 

Σπαγγάτ ή grand jete 
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11 Άλμα με πλήρη διάταση των ποδιών στον αέρα, ή Σπαγγάτ ή grand 

jete  

   

12 Άλμα με πλάγια πλήρη διάταση των ποδιών στον αέρα, ή anglais   

 

 

13 Προάσκηση για άλμα με δίπλωση και άλμα δίπλωση  

          

 

14 Συσπειρωτικό Άλμα  και 15 Άλμα Κοζάκου 
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ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ 

Οι ισορροπίες είναι μια από τις βασικές ομάδες σωματικών ασκήσεων. Δίνουν στην 

σύνθεση πάρα πολλά αισθητικά και όμορφα στοιχεία, αλλά, και την εικόνα της 

σιγουριάς και του ελέγχου ολόκληρου του σώματος. 

Σε καμιά περίπτωση, τα στοιχεία της ισορροπίας δεν πρέπει να διακόπτουν τη 

συνέχεια μιας σύνθεσης αλλά θα πρέπει να δείχνουν τον αυτοέλεγχο και την 

αυτοσυγκέντρωση για μια τέλεια φωτογραφική εικόνα.  

Η δυσκολία εκτέλεσης τους είναι πολύ μεγάλη λόγω των πολύ μικρών σημείων 

στήριξης του σώματος στη διάρκεια τους με αποτέλεσμα η σωστή εκτέλεση τους να 

διαφοροποιεί το  επίπεδο των ασκουμένων.  

Για την επιτυχή εκτέλεση μιας ισορροπίας, πρέπει να συνεργαστεί ολόκληρο το μυϊκό 

σύστημα του σώματος. Στη διάρκεια της το κέντρο βάρους του σώματος πρέπει να 

είναι ακριβώς πάνω από το σημείο στήριξης. Οι άξονες των ώμων και των ισχίων να 

είναι παράλληλοι, χωρίς ανόρθωση των ώμων. Η γραμμή του σώματος να είναι 

ακριβής και το κεφάλι σε αρμονική συνέχεια αυτής της γραμμής. Το σώμα σε ένταση 

και κάτω από πλήρη μυϊκό έλεγχο. Οποιαδήποτε, έστω και μικρή κίνηση χαλάρωσης 

θα δημιουργήσει μια αστάθεια και θα βγάλει το σώμα από τη θέση ισορροπίας.  

Οι ισορροπίες στο ένα πόδι με το ελεύθερο πόδι εμπρός, πίσω ή πλάι, τεντωμένο ή 

λυγισμένο απαιτούν: καλή μυϊκή αντίσταση, πολύ καλή ενεργητική ευλυγισία, 

συντονισμό και καλή αίσθηση ισορροπίας (προσανατολισμός). 

 Ο βαθμός σταθερότητας μειώνεται, όσο η βάση στήριξης μικραίνει, πηγαί-

νοντας στα δάχτυλα (releve) από το πέλμα, επειδή το κέντρο βάρους ανεβαίνει 

ψηλότερα.   

 Μόνο όταν η προβολή του κέντρου βάρους βρίσκεται μέσα στην επιφάνεια του 

ποδιού στήριξης η ισορροπία θα είναι σταθερή. 

 Ειδικά οι καμπτήρες μύες του άκρου ποδός και του μηρού του ελεύθερου 

ποδιού και οι μύες της ομάδας των μυών κνήμης – περόνης (οι οποίοι 

«κρατούν» το πόδι) και αυτοί των κοιλιακών είναι ζωτικής σημασίας για να 

ισορροπήσουν τις αρνητικές ταλαντώσεις του σώματος και να εγγυηθούν την 

παραμονή του ποδιού στήριξης στο κάθετο επίπεδο.  

Η εκμάθηση των ισορροπιών ξεκινά με την στήριξη των δύο χεριών στην μπάρα ή σε 

πολύζυγο και το ελεύθερο πόδι σε θέση ανάλογη με την μορφή της ισορροπίας που 

έχουμε επιλέξει, προσέχοντας την θέση της λεκάνης και των ποδιών. Συνεχίζουμε με 

στήριξη στο ένα χέρι και επανάληψη της προσπάθειας έως ότου αποκτηθεί η άνεση 
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στην εκτέλεση της και ακολουθεί η ίδια διαδικασία ελεύθερα στο κέντρο (χωρίς 

στήριξη). Τα χέρια κάθε φορά βρίσκονται σε ανάλογες θέσεις.       

Ενδυνάμωση και διάταση ποδιών 

             

 

Χαρακτηριστικές Ισορροπίες:  

1. Ισορροπία με το ελεύθερο πόδι σε θέση passé   

             

 

2. Ισορροπία με το ελεύθερο τεντωμένο πόδι στο οριζόντιο (90ο), εμπρός, πλάι ή 

πίσω (arabesque)  
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3. Ισορροπία με το ελεύθερο λυγισμένο πόδι στο οριζόντιο (90ο), εμπρός, ή πίσω 

(attitude)  

     

 

4. Ισορροπία με το ελεύθερο τεντωμένο πόδι ψηλά στο ύψος του κεφαλιού ή 

ψηλότερα, εμπρός (battement) ή πλάι ( a la seconde)  

 

                

 

5. Ισορροπία με το ελεύθερο τεντωμένο ή λυγισμένο πόδι ψηλά στο ύψος του 

κεφαλιού ή ψηλότερα πίσω – δαχτυλίδι.  
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6. Ισορροπίες στο γόνατο ή στην γάμπα    

 

        

 

7.  Ισορροπία Υπερέκταση      
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ΣΤΡΟΦΕΣ  

 

Οι στροφές είναι η τρίτη βασική ομάδα στοιχείων μιας σύνθεσης Ρυθμικής 

Γυμναστικής και από τα πιο σύνθετα και δύσκολα στην εκτέλεση τους, αλλά και 

όμορφα στοιχεία. Γι’ αυτό και έπονται των άλλων ομάδων, όσον αφορά  την 

εκμάθηση τους, επειδή απαιτούν την τελειοποίηση του σωματικού ελέγχου και την 

ανάπτυξη του του ελέγχου των κέντρων ισορροπίας του σώματος.  

Όμως ακριβώς επειδή είναι από τα πιο  θεαματικά στοιχεία της σύνθεσης, όταν 

εκτελούνται με αρμονία, χάρη και πλαστικότητα χρησιμοποιούνται για να τονίσουν 

χαρακτηριστικά σημεία της μουσικής ενός προγράμματος και ως στοιχεία 

εντυπωσιασμού από ασκούμενους με καλές σωματικές δυνατότητες. 

Ανάλογα με το σημείο του σώματος πάνω στο οποίο γίνεται η περιστροφή, οι 

στροφές μπορούν να εκτελεσθούν στα δάκτυλα των δύο ποδιών, στα δάχτυλα του 

ενός ποδιού, στην έδρα, στο γόνατο, στην πλάτη.  

Κατά τη διάρκεια μιας στροφής το κέντρο βάρους του σώματος είναι πάντα πάνω 

στο σημείο ή στα σημεία στήριξης. Το σώμα σε σωστή ελεγχόμενη θέση είναι 

κρατημένο ψηλά, οι ώμοι σε φυσική θέση προς τα κάτω, η πλάτη και η λεκάνη 

κρατημένες ίσια και σφιχτά και τα χέρια σε ανάλογη της στροφής θέση. Το κεφάλι 

έχει πολύ σημαντικό ρόλο στην εκτέλεση μιας πετυχημένης στροφής. Το κεφάλι 

είναι το τελευταίο μέρος της κίνησης του σώματος και το πρώτο που φθάνει, όταν η 

περιστροφή πλησιάζει να ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα να φαίνεται ότι είναι 

συνέχεια εμπρός. Αυτή η κίνηση ονομάζεται spotting ( A. B. Smith, 1976), σε 

ελεύθερη μετάφραση εστίαση και είναι η τεχνική με την οποία το βλέμμα εστιάζει σε 

ένα συγκεκριμένο σημείο εμπρός για όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο και με 

γρήγορη στροφή του κεφαλιού επιστρέφει στο συγκεκριμένο σημείο. Η εστίαση αυτή 

του βλέμματος βοηθά τις αθλήτριες να κρατήσουν την ισορροπία τους και τον 

προσανατολισμό τους κατά την διάρκεια των περιστροφών μιας στροφής. Η τεχνική 

αυτή της κίνησης του κεφαλιού και της εστίασης του βλέμματος διδάσκεται  κατά την 

διάρκεια της εκμάθησης των προχωρητικών στροφών στα δύο πόδια. Για τις  

στροφές στο ένα πόδι και ειδικά στο releve (στα δάχτυλα) οι φτέρνες πρέπει να είναι 

ψηλά κρατημένες και να μην χαλαρώσουν (ποδοκνημική) ως το τέλος της 

περιστροφής. Γι’ αυτό το λόγο πρέπει να έχει προηγηθεί η ενδυνάμωση και η 

εξάσκηση των ποδιών στην ακροστασία για τη διατήρηση της θέσης ισορροπίας του 

σώματος κατά τη διάρκεια της περιστροφής του σώματος.     



19 
 

Ενδυνάμωση και διάταση ποδιών 

          

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ  

8. Προχωρητικές στροφές στα δύο πόδια  

      

9. Στροφή με το ελεύθερο πόδι σε θέση passé   

 

10. Στροφή με το ελεύθερο τεντωμένο πόδι στο οριζόντιο (90ο), εμπρός, πλάι ή 

πίσω (arabesque) και με σταδιακό λύγισμα κατέβασμα του ποδιού στήριξης και 

με ή χωρίς ανέβασμα. 
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11. Στροφή με το ελεύθερο λυγισμένο πόδι στο οριζόντιο (90ο), εμπρός, πλάι 

ή πίσω (attitude)  

      

 

12. Στροφή με το ελεύθερο τεντωμένο πόδι ψηλά στο ύψος του κεφαλιού ή 

ψηλότερα, εμπρός (battement) ή πλάι ( a la seconde)  

 

 

13. Στροφή με το ελεύθερο τεντωμένο ή λυγισμένο πόδι ψηλά στο ύψος του 

κεφαλιού ή ψηλότερα πίσω – δαχτυλίδι.  

14. Στροφή Κοζάκου (με κάμψη του ποδιού στήριξης χαμηλά με ή χωρίς 

«κάθισμα» στη φτέρνα, το ελεύθερο πόδι στις 90ο)  

15.    Illusion ( στροφή στο ένα πόδι με πλήρη διάσταση των ποδιών και κάμψη 

του κορμού μπροστά   

16. Στροφή σε θέση Σπαγγάτ (πλήρης διάσταση των ποδιών) με πρόσθια ή 

οπίσθια κάμψη του κορμού  
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ΚΥΜΑΤΙΣΜΟΙ  

Οι κυματισμοί είναι και θεωρούνται από τις ωραιότερες ομάδες σωματικών 

ασκήσεων. Χαρακτηρίζονται από την πλαστική και διαδοχική κίνηση μέρους ή όλου 

του σώματος. Εμπλουτίζουν μια σύνθεση με το στοιχείο της ροής από την μία κίνηση 

στην άλλη και γι’ αυτό μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε ως άριστα συνδετικά 

στοιχεία. Μπορούμε να εκτελέσουμε κυματισμούς χεριών, κορμού και χεριών ή 

ολόκληρου του σώματος.  

Ονομάζονται κυματισμοί λόγω της κυματοειδούς, διαδοχικής κίνησης των 

αρθρώσεων κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης τους, η οποία απαιτεί τον άριστο 

συντονισμό τους και ιδιαίτερα εκείνων της σπονδυλικής στήλης. Η εκμάθηση τους 

πρέπει να ξεκινά σε μικρή ηλικία με τους απλούς και μικρούς κυματισμούς, με έμφαση 

στα στοιχεία της διαδοχικότητας και πλαστικότητας της κίνησης. Χρησιμοποιούμε για 

την εκμάθηση τους την μπάρα ή τα πολύζυγα, ή θέσεις στο έδαφος ανάλογα με το 

είδος του κυματισμού που θα διδάξουμε.. 

Μπορούν να εκτελεστούν σε διάφορες κατευθύνσεις. 

Είδη κυματισμών:  

 Κυματισμοί χεριών 

 Κυματισμοί κορμού  

 Πλάγιος ολικός κυματισμός 

 Ολικός κυματισμός προς τα εμπρός και με ανέβασμα σε όρθια θέση 

 Ολικός κυματισμός προς τα πίσω και με κατέβασμα στο έδαφος 

 Ολικός κυματισμός με στροφή και κάμψη του σώματος  
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ΠΡΟΑΚΡΟΒΑΤΙΚΑ 

  Οι προακροβατικές ασκήσεις που διδάσκονται στις αθλήτριες της Ρυθμικής 

Γυμναστικής είναι συγκεκριμένες και ορίζονται από τον Κώδικα Βαθμολογίας της 

Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Γυμναστικής (FIG). Στη σχολή προπονητών όμως 

διδάχθηκαν οι εξής:  

 Κυβίστηση  

 Ανακυβίστηση 

 Πλάγια Κυβίστηση 

 Κατακόρυφος Στήριξη: με πλήρη διάσταση των ποδιών (Σπαγγάτ) 

o με πλήρη διάσταση των ποδιών πλάγια (Anglais)   

o   με πέρασμα με στήριξη στο ένα χέρι  

  Γέφυρα  

 Τροχός  

 Χειροκυβίστηση 

 Χειροανακυβίστηση  
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     ΣΧΟΙΝΑΚΙ 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Μαλακό εύκαμπτο υλικό χωρίς λαβές για τη ρυθμική γυμναστική παρά μόνο δύο 

κόμπους σχηματισμένους από το ίδιο το σχοινί – ένας σε κάθε άκρο του.   

Μήκος ανάλογο με το ύψος της αθλήτριας – (πάτημα στο κέντρο του σχοινιού με τα 

δύο πέλματα παράλληλα και κλειστά, οι κόμποι του σχοινιού πρέπει να φθάνουν 

πάνω από τις μασχάλες της αθλήτριας).  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  

Η λαβή με το ένα ή τα δύο χέρια από τα άκρα του σχοινιού πρέπει να επιτρέπει την 

κίνηση του σχοινιού ανάμεσα στα δάχτυλα (αντίχειρα, δείκτη και μεσαίο δάχτυλο) – να 

μην είναι σκληρή. Για τις αναπηδήσεις και τα άλματα, αλλά και γενικότερα, οι κόμποι 

του σχοινιού πρέπει να είναι μέσα στην παλάμη.     

Λαβές: με το ένα χέρι, με τα δύο χέρια, με το πόδι ή τα δύο πόδια ή με άλλο μέρος 

του σώματος, από τα δύο άκρα, από το ένα άκρο, από το κέντρο του,  διπλωμένο στα 

δύο, στα τρία ή στα τέσσερα, με το ένα χέρι και με άλλο μέρος του σώματος κ.λ.π. Οι 

λαβές είναι ποικίλες και εξαρτώνται από την ευρηματικότητα και την επιδεξιότητα 

αθλητριών –  αθλητών και προπονητριών – προπονητών. 

Οι τεχνικές απαιτήσεις της άσκησης με το σχοινάκι ζητούν από τις αθλήτριες να 

λάβουν υπόψη τους το ποσοστό της ταχυδύναμης που απαιτείται για τον χειρισμό 

αυτού του οργάνου. Τα στοιχεία με το σχοινάκι θα πρέπει να εκτελούνται με ροή, έτσι 

ώστε το όργανο να κινείται διαρκώς. Οι ωθήσεις που δίνονται κάθε στιγμή θα πρέπει 

να είναι επαρκείς και τέτοιες ώστε να μπορεί να ελεγχθεί η δύναμη που ασκείται 

ούτως ώστε το σχοινάκι να παραμένει τεντωμένο και σε ανάπτυξη στο χώρο.  
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Για τις κινήσεις στο οριζόντιο επίπεδο θα πρέπει να χρησιμοποιείται η κεντρομόλος 

δύναμη για να μπορεί να διατηρηθεί το σχήμα του σχοινιού παράλληλο με το έδαφος.  

Ο βαθμός της ενέργειας που χρησιμοποιείται θα πρέπει να συνδέεται με την ευρύτητα 

και την ταχύτητα της κίνησης. Η ευρύτητα των κινήσεων θα πρέπει να ανταποκρίνεται 

στον ρυθμό της παρουσίασης. Το σχοινάκι είναι ένα μαλακό όργανο και θα πρέπει να 

είναι κρατημένο ελαφρά, με τέτοιο τρόπο ώστε να πετυχαίνεται η κινητικότητα που 

απαιτεί η εκτέλεση ξεκάθαρων και καλά καθορισμένων στοιχείων. Τα στοιχεία με το 

σχοινάκι θα πρέπει να συνδυάζονται – συντονίζονται με στοιχεία σωματικών 

ασκήσεων. 

Όλα τα στοιχεία με το σχοινάκι μπορούν να πραγματοποιηθούν: 

 Με το σχοινάκι τεντωμένο σε όλο του το μήκος ή ανοιχτό ή διπλωμένο στα 2, 3, ή 

4 και κρατημένο από την μία ή τις δύο άκρες του 

 Με το ένα ή τα δύο χέρια 

 Με ή χωρίς αλλαγές χεριών 

 Σε διάφορες κατευθύνσεις κα επίπεδα  

 Με ή χωρίς μετακίνηση 

 Με γύρισμα του σχοινιού σε διάφορες κατευθύνσεις.  

     

ΟΜΑΔΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

1. Αναπηδήσεις μέσα από το ανοιχτό σχοινάκι που είναι κρατημένο από τα 

δύο χέρια και γυρίζει προς τα εμπρός, προς τα πίσω, ή πλάγια.   

 Αναπηδήσεις – αλματάκια μπορούν να εκτελεσθούν με όλους τους δυνατούς 

τρόπους (επίσης και με περιστροφές – π.χ. αναπηδήσεις με 180ο περιστροφή ή με 

ολόκληρη 360ο) και σε όλες τις δυνατές κατευθύνσεις, με το σχοινάκι ανοιχτό 

κρατημένο με τα δύο χέρια από τις άκρες του, ή διπλό, τριπλό κ.λ.π. 

Η αθλήτρια θα πρέπει να κρατάει τις άκρες του σχοινιού στις παλάμες της με 

δυναμική λαβή από τον αντίχειρα και τα δάχτυλα, χωρίς ένταση στα χέρια.  

Ο καρπός βοηθά στην δημιουργία και εκτέλεση των περιστροφών, οι αγκώνες 

λυγίζουν ελαφρά και τα χέρια θα πρέπει να κινηθούν αρκετά γρήγορα για να 

διευκολύνουν το πέρασμα μέσα από το σχοινάκι.  

Οι αναπηδήσεις μπορούν να εκτελεσθούν:  

 Χωρίς μετακίνηση: μία αναπήδηση σε κάθε γύρισμα του σχοινιού με το ένα ή 

τα δύο πόδια.  
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 Με μετακίνηση: μία αναπήδηση σε κάθε γύρισμα του σχοινιού με το ένα ή τα 

δύο πόδια. 

 Με διπλό ή τριπλό γύρισμα του σχοινιού: η ταχύτητα της περιστροφής πρέπει 

να είναι μεγάλη  

 Με σταύρωμα των χεριών: οι αγκώνες αγγίζουν ο ένας τον άλλον και τα χέρια 

είναι δίπλα στους γοφούς 

 Με αλλαγές κατεύθυνσης  

Ο συγχρονισμός (η διατήρηση) του ρυθμού κατά τη διάρκεια των αναπηδήσεων 

είναι πολύ σημαντικός. 

 

    

 

2. Περάσματα με άλματα μέσα από το ανοιχτό σχοινάκι που είναι κρατημένο 

από τα δύο χέρια και γυρίζει προς τα εμπρός, προς τα πίσω, ή πλάγια.    

Παραδείγματα:   
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 Επί τόπου ή με μετακίνηση  

 Με φορά του σχοινιού προς τα εμπρός, προς τα πίσω ή πλάγια 

 Με μονό ή διπλό γύρισμα  

 

3. Πετάγματα 

Τα πετάγματα περιλαμβάνουν την παραγωγή της κίνησης του οργάνου προς τα 

πάνω χρησιμοποιώντας μια προωθητική κίνηση που ξεκινά από τα πόδια και 

συνεχίζει προς τα πάνω διαμέσου του σώματος μέχρι τα ακροδάχτυλα που 

απελευθερώνουν το σχοινάκι..  

Η βιομηχανική δομή (της κίνησης) ενός πετάγματος είναι ίδια για όλα τα όργανα: 

α) Προπαρασκευαστική φάση ή φάση προετοιμασίας: κατά την οποία η τελική 

ώθηση που δίνεται από την ορμή του σώματος και την κίνηση του χεριού, καθορίζει 

την αρχική ταχύτητα του οργάνου. Ολόκληρο το σώμα παίρνει μέρος στο πέταγμα.  

β) Φάση πτήσης: κατά την οποία η κινητική ενέργεια που δόθηκε στο όργανο, 

προκαλεί  την ακολουθία μιας προκαθορισμένης κάθετης ή παραβολικής τροχιάς, με 

ή χωρίς περιστροφή. Το ύψος του πετάγματος είναι αναλογικό με τον χρόνο πτήσης. 

Ο χρόνος πτήσης και η τροχιά εξαρτώνται από την δύναμη και την φύση – τον τρόπο 

του πετάγματος.  

γ) Φάση ανάκτησης: κατά την οποία η αθλήτρια απορροφά την ορμή του οργάνου 

που ανακτά. Γι’ αυτό η ανάκτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από την κίνηση του 

χεριού και ολόκληρου του σώματος 
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Το πέταγμα του σχοινιού θα πρέπει να εκτελείται με τέτοιο τρόπο ώστε να 

εξασφαλίζει την σταθερότητα του σχήματος του σχοινιού κατά τη φάση πτήσης.  

Απλά πετάγματα για το ξεκίνημα της εκμάθησης της τεχνικής τους είναι: με 

διπλωμένο σχοινάκι κρατημένο στο ένα χέρι και ένα μικρό (κοντό) πέταγμα με 

ανοιχτό σχοινάκι κρατημένο στα δύο χέρια σε διάφορες κατευθύνσεις και επίπεδα, 

σε στάση ή σε μετακίνηση.    

Τα πετάγματα όπως και οι υποδοχές (ανακτήσεις) μπορούν να εκτελεσθούν με ένα ή 

δυο χέρια, σε διάφορες κατευθύνσεις ή επίπεδα, σε στάση ή σε μετακίνηση ή σε 

συνδυασμό με άλλο μέρος του σώματος. 

 

 

4. Εκτινάξεις της μιας άκρης (echappe’) 

Οι εκτινάξεις είναι πετάγματα της μιας άκρης του σχοινιου που κρατιέται ανοιχτό με 

τα δύο χέρια. (Η άλλη άκρη του σχοινιού παραμένει στο χέρι, με ή χωρίς περιστροφή 

της ελεύθερης άκρης του σχοινιού (με μία ή περισσότερες περιστροφές  

Αυτά τα στοιχεία εκελούνται σε διάφορες κατευθύνσεις και επίπεδα, στατικά ή με 

μετακίνηση, σε συνδυασμό με ρυθμικά βήματα, με στροφές, με αναπηδήσεις και 

άλλα στοιχεία σωματικών ασκήσεων.   
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5. Περιστροφές του σχονιού 

Οι περιστροφές στο σχοινάκι περιγράφονται ως κύκλοι εκτελεσμένοι από την κίνηση 

των καρπών ή/και με ευρείες κινήσεις των χεριών σύμφωνα με την μορφή των 

κύκλων.  

 Κύκλοι εσωτερικοί (προς τα μέσα) ή εξωτερικοί ( προς τα έξω) που 

εκτελούνται με το ένα χέρι. 

Όταν εμπλέκονται και άλλες αρθρώσεις στην κίνηση (π.χ. ο ώμος ή ο αγκώνας) τότε 

αναφερόμαστε:  

 Σε μεγάλους κύκλους που εκτελούνται από τις περιφορές του χεριών σε 

διάφορα επίπεδα και κατευθύνσεις 

 Σε μεσαίους κύκλους που δημιουργούνται από την κάμψη – έκταση των 

χεριών σε διάφορα επίπεδα και κατευθύνσεις 

Μπορούμε να εκτελέσουμε μικρούς κάθετους  κύκλους στο κάθετο ή μετωπιαίο 

επίπεδο με το σχοινάκι να γυρνά σε διάφορες κατευθύνσεις (προς τα μέσα, προς τα 

έξω, επάνω  ψηλά, ή κάτω χαμηλά) 

 Μπορούμε να εκτελέσουμε μικρούς οριζόντιους κύκλους στο οριζόντιο ή στο πλάγιο 

επίπεδο με το σχοινάκι να γυρνά σε διάφορες κατευθύνσεις (προς τα μέσα, προς τα 

έξω, επάνω ή κάτω από το χέρι). 

Μπορούν να εκτελεσθούν με το σχοινάκι κρατημένο απλά από τα δύο χέρια ( οι 

καρποί  έρχονται κοντά) ή με το σχοινάκι διπλωμένο στα 2, 3, 4, κρατημένο από το 

ένα χέρι.   

 

6. Χειρισμοί: Αιωρήσεις, Περιφορές, Οχτάρια, Πέπλα και άλλες ομάδες όπως: 

τυλίγματα, κινήσεις αναπήδησης, σπιράλς και μύλοι.  

Οι χειρισμοί θεωρούνται ενδιάμεσα  συνδετικά στοιχεία.  

Η ορθολογική χρήση τους μπορεί να εξαλείψει κάθε εντύπωση μονοτονίας και 

ομοιομορφίας – επανάληψης στο πρόγραμμα.  

Η ακρίβεια της κατεύθυνσης, του δυναμισμού, της συμμετοχής ολόκληρου του 

σώματος και του ελέγχου του οργάνου, επιζητούνται ως δείγμα της καλής τεχνικής 
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εκτέλεσης αυτών των στοιχείων χειρισμού που καταδεικνύει τον καλό νευρομυϊκό 

συντονισμό και την αντίληψη της αισθητικής της αθλήτριας. 

Αυτά τα στοιχεία μπορούν να εκτελεσθούν σε διάφορα επίπεδα και κατευθύνσεις, με 

ή χωρίς μετακινήσεις, με το σχοινάκι κρατημένο ελεύθερο ή διπλωμένο σε 

συνδυασμό με ρυθμικά βήματα, με στροφές, με αναπηδήσεις και άλματα και άλλα 

στοιχεία σωματικών ασκήσεων.   
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ΣΤΕΦΑΝΙ 

       

 

Υλικό: ξύλο ή πλαστικό 

Βάρος: 300 γρ. (Νεάνιδες 260 γρ. το ελάχιστο) 

Διάμετρος: 80 – 90 εκ. εσωτερικά (70 εκ το ελάχιστο – Νεάνιδες)  

ΤΕΧΝΙΚΗ 

Η εκτέλεση των στοιχείων με το στεφάνι μπορεί να γίνει με το ένα ή τα δύο χέρια.  

Το στεφάνι είναι κρατημένο χαλαρά ανάμεσα στον αντίχειρα και τον δείκτη που το 

περικυκλώνει. Κατά τη διάρκεια της εκμάθησης είναι προτιμότερο να χαθεί το 

στεφάνι εκτελώντας με σωστή τεχνική, παρά να προσπαθήσει η αθλήτρια να το 

κρατήσει σφίγγοντας το. Θα πρέπει να επιδιώκεται κάθε στιγμή η σωστή θέση και η 

φυσική κίνηση του οργάνου. Η εκμάθηση θα πρέπει να γίνεται και με το δεξί αλλά 

και με το αριστερό χέρι για να επιτευχθεί η αρμονική ανάπτυξη των δύο χεριών 

(αλλά και ολόκληρου του σώματος) όπως και η επιδεξιότητα της αθλήτριας. 

Οι λαβές ποικίλουν ανάλογα με το στοιχείο που θα εκτελέσει η αθλήτρια. Με το ένα 

χέρι ή τα δύο χέρια εσωτερικά ή εξωτερικά από την επιφάνεια του στεφανιού, με 

μικτή λαβή (π.χ. χέρι και πόδι) ή με άλλο μέρος του σώματος. 

 Όλες οι κινήσεις του στεφανιού μπορούν να συνδυαστούν με ασκήσεις σώματος 

και δυσκολίες.  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

1. Κυλίσματα στο σώμα ή στο έδαφος 

Τα κυλίσματα εκτελούνται ειδικά με τα άκαμπτα – σκληρά όργανα: στεφάνι, μπάλα 

και κορύνες. 

Συνθέτονται από δύο τύπους κίνησης  

Την περιστροφή και την μεταφορά (π.χ. το όργανο κινείται σε μια προκαθορισμένη 

τροχιά ενώ περιστρέφεται). 

Η ενέργεια του κυλίσματος μπορεί να εκτελεσθεί με τους ακόλουθους τρόπους:  

 Στο έδαφος σε διάφορες κατευθύνσεις 

 Στο σώμα (σε διαφορετικά μέρη: χέρια, πόδια, θώρακας, πλάτη ή και σε 

συνδυασμό αυτών) 

Κατά τη διάρκεια του κυλίσματος στο έδαφος το στεφάνι δεν πρέπει να αναπηδά γι’ 

αυτό, το χέρι ή τα χέρια θα πρέπει να συνοδεύει/ουν το όργανο έως το έδαφος 

στην έναρξη του κυλίσματος και να το απελευθερώνουν με την ελεύθερη κίνηση 

του καρπού. 

Η ώθηση δίνεται με μια μικρή φόρα στο όργανο από το ένα ή τα δύο χέρια ή από 

άλλο μέρος του σώματος. Μπορεί, επίσης να συνοδευτεί από την βοήθεια του 

άλλου χεριού.  

Το κύλισμα θα πρέπει να εκτελείται χωρίς αλλοίωση της κατεύθυνσης του, χωρίς 

αναπήδηση ή χωρίς να συμπληρώσει την πορεία του πάνω στο σώμα, που 

σημαίνει ότι το στεφάνι  δεν πρέπει να αποσπασθεί από την επιφάνεια στήριξης 

της.   

Οι κινήσεις ολόκληρου του σώματος της αθλήτριας, απαραίτητα, θα πρέπει να 

συμμετέχουν για να απορροφήσουν την ταχύτητα της περιστροφής και να 

προετοιμάσουν την υποδοχή του οργάνου.   

     

Είδη κυλισμάτων  

 Από το ένα στο άλλο χέρι, (χέρια στην έκταση πλάγια ή εμπρός και πίσω) 
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 Σε ένα ή περισσότερα μέρη του σώματος  

 Στο έδαφος προς τα εμπρός ή προς τα πίσω, δαιγράφοντας κύκλο 

(τοποθετούμε το στεφάνι με μικρή κλίση προς το έδαφος για να διαγράψει 

κύκλο), με επιστροφή (παλίνδρομο ή boomerang), ή κυκλικό παλίνδρομο. Για 

το παλίνδρομο κύλισμα, θα πρέπει το χέρι να κάνει ενεργητικά μια κυματοειδή 

κίνηση απώθησης του στεφανιού, με τα ακροδάχτυλα να αφήνουν τελευταία 

στιγμή το στεφάνι.  

2. Περάσματα μέσα ή πάνω από το στεφάνι    

Αναπηδήσεις με περάσματα μέσα από το στεφάνι  μπορούν να εκτελεσθούν με 

όλους τους δυνατούς τρόπους (επίσης και με περιστροφές – π.χ. αναπηδήσεις με 

180ο περιστροφή ή με ολόκληρη 360ο) και σε όλες τις δυνατές κατευθύνσεις, με το 

στεφάνι κρατημένο με το ένα ή τα δύο χέρια  

Η αθλήτρια θα πρέπει να κρατάει το στεφάνι στις παλάμες της με δυναμική λαβή 

από τον αντίχειρα και τα δάχτυλα, χωρίς ένταση στα χέρια.  

Ο καρπός βοηθά στην δημιουργία και στην εκτέλεση των περιστροφών, οι αγκώνες 

λυγίζουν ελαφρά και τα χέρια θα πρέπει να κινηθούν αρκετά γρήγορα για να 

διευκολύνουν το πέρασμα μέσα από το στεφάνι.   

Αναπήδηση ή άλμα μπορεί να εκτελεσθεί και πάνω από το στεφάνι, που κυλά ή 

βρίσκεται σε κίνηση στο έδαφος.  

Περάσματα μπορούν να εκτελεσθούν:     

 Πέρασμα διαμέσου του στεφανιού, ολόκληρου του σώματος ή μέρους αυτού 

 Με ή χωρίς αλλαγή κατεύθυνσης ή επιπέδου  

 Στατικά ή με μετακίνηση 

 Ως αρχική κίνηση ενός πετάγματος 

 Μετά από πέταγμα ως υποδοχή του στεφανιού  
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3. Περιστροφές  

 Γύρω από το χέρι ή άλλο μέρος του σώματος ( π.χ τη μέση ή τα πόδια) 

 Γύρω από έναν άξονα του στεφανιού (π.χ. διαμετρικά), με το στεφάνι όρθιο 

στο έδαφος ή σε κάποιο μέρος του σώματος ή στον αέρα.   

Οι περιστροφές στο στεφάνι περιγράφονται ως κύκλοι εκτελεσμένοι από την κίνηση 

των καρπών ή/και με ευρείες κινήσεις των χεριών σύμφωνα με την μορφή των 

κύκλων. Πρέπει να εκτελούνται με μεγάλη ορμή και ευρύτητα της κίνησης.  

 Κύκλοι εσωτερικοί (προς τα μέσα) ή εξωτερικοί ( προς τα έξω) που εκτελούνται 

με το ένα χέρι. 

Όταν εμπλέκονται και άλλες αρθρώσεις στην κίνηση (π.χ. ο ώμος) τότε 

αναφερόμαστε:  

 Σε μεγάλους κύκλους που εκτελούνται από την περιφορά του χεριού σε διάφορα 

επίπεδα και κατευθύνσεις 

 Σε μεσαίους κύκλους που δημιουργούνται από την κάμψη – έκταση του χεριού σε 

διάφορα επίπεδα και κατευθύνσεις 
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4. Χειρισμοί: Αιωρήσεις, Περιφορές, Οχτάρια. 

Οι χειρισμοί θεωρούνται ενδιάμεσα  συνδετικά στοιχεία.  

Η ορθολογική χρήση τους μπορεί να εξαλείψει κάθε εντύπωση μονοτονίας και 

ομοιομορφίας – επανάληψης στο πρόγραμμα.  

Η ακρίβεια της κατεύθυνσης, του δυναμισμού, της συμμετοχής ολόκληρου του 

σώματος και του ελέγχου του οργάνου, επιζητούνται ως δείγμα της καλής τεχνικής 

εκτέλεσης αυτών των στοιχείων χειρισμού που καταδεικνύει τον καλό νευρομυϊκό 

συντονισμό και την αντίληψη της αισθητικής της αθλήτριας. 

Αυτά τα στοιχεία μπορούν να εκτελεσθούν σε διάφορα επίπεδα και κατευθύνσεις, 

με ή χωρίς μετακινήσεις, με το στεφάνι κρατημένο ελεύθερο ή διπλωμένο σε 

συνδυασμό με ρυθμικά βήματα, με στροφές, με αναπηδήσεις και άλματα και άλλα 

στοιχεία σωματικών ασκήσεων 
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Οι χειρισμοί μπορούν να εκτελεσθούν σε συνδυασμό με ρυθμικά βήματα, με 

στροφές, με αναπηδήσεις και άλλα στοιχεία σωματικών ασκήσεων.   

Τα οχτάρια δημιουργούνται από δύο διαδοχικές κυκλικές κινήσεις των χεριών στο 

κάθετο (δεξιά ή αριστερά) ή στο οριζόντιο επίπεδο (επάνω ή κάτω από το ύψος 

του κεφαλιού) και με ευρεία κίνηση του κορμού. Μπορούν να είναι μεγάλα, μεσαία 

ή μικρά, ανάλογα με την δύναμη που ασκείται από τον καρπό και τον πήχη .       

 

5. Πετάγματα  

Τα πετάγματα περιλαμβάνουν την παραγωγή της κίνησης του οργάνου προς τα 

πάνω χρησιμοποιώντας μια προωθητική κίνηση που ξεκινά από τα πόδια και 

συνεχίζει προς τα πάνω διαμέσου του σώματος μέχρι τα ακροδάχτυλα που 

απελευθερώνουν το στεφάνι 

Ένα πέταγμα μπορεί να εκτελεσθεί γύρω από τον κάθετο ή τον οριζόντιο άξονα 

του στεφανιού ή με   

Η βιομηχανική δομή (της κίνησης) ενός πετάγματος είναι ίδια για όλα τα όργανα: 

α) Προπαρασκευαστική φάση ή φάση προετοιμασίας: κατά την οποία η τελική 

ώθηση που δίνεται από την ορμή του σώματος και την κίνηση του χεριού, 

καθορίζει την αρχική ταχύτητα του οργάνου. Ολόκληρο το σώμα παίρνει μέρος στο 

πέταγμα.  

β) Φάση πτήσης: κατά την οποία η κινητική ενέργεια που δόθηκε στο όργανο, 

προκαλεί  την ακολουθία μιας προκαθορισμένης κάθετης ή παραβολικής τροχιάς, 

με ή χωρίς περιστροφή. Το ύψος του πετάγματος είναι αναλογικό με τον χρόνο 

πτήσης. Ο χρόνος πτήσης και η τροχιά εξαρτώνται από την δύναμη και την φύση – 

τον τρόπο του πετάγματος.  

γ) Φάση ανάκτησης: κατά την οποία η αθλήτρια απορροφά την ορμή του οργάνου 

που ανακτά. Γι’ αυτό η ανάκτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από την κίνηση του 

χεριού και ολόκληρου του σώματος 

Το πέταγμα του στεφανιού θα πρέπει να εκτελείται με τέτοιο τρόπο ώστε να 

εξασφαλίζει την σταθερότητα της κίνησης του στεφανιού κατά τη φάση πτήσης.  

Απλά πετάγματα για το ξεκίνημα της εκμάθησης της τεχνικής τους είναι: με το 

στεφάνι κρατημένο στο ένα χέρι, σε διάφορες κατευθύνσεις και επίπεδα, σε στάση 

ή σε μετακίνηση. Το ίδιο και με το στεφάνι κρατημένο από τα δύο χέρια ή και σε 

πλάγιο επίπεδο    

Τα πετάγματα μπορούν να εκτελεσθούν: 
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 με ένα ή δυο χέρια, σε διάφορες κατευθύνσεις ή επίπεδα (π.χ. διαμετρικό, 

πλάγιο)    

 σε στάση ή σε μετακίνηση  

 σε συνδυασμό με άλλο μέρος του σώματος,  

 με πέρασμα μέρους ή όλου του σώματος.  

 μετά από αναπήδηση με πέρασμα  

Το ίδιο και οι υποδοχές (ανακτήσεις) αυτών ττων πεταγμάτων παρουσιάζουν μια 

μεγάλη ποικιλία . 
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ΜΠΑΛΛΑ 

  

Διάμετρος: 18 εκ – 20 εκ., 

Βάρος: 400 γρ. το ελάχιστο 

ΤΕΧΝΙΚΗ  

Οι αισθητικές κινήσεις χαρακτηρίζουν ένα πρόγραμμα με μπάλα. 

Όλοι οι χειρισμοί της μπάλας πρέπει να είναι ελεύθεροι και χωρίς περιορισμούς 

και είναι αυτοί που δίνουν στο πρόγραμμα με μπάλα την ρυθμική ανάπτυξη της 

κίνησης, παρέχοντας στις αθλήτριες  την δυνατότητα της άμεση ανταπόκριση 

τους. Η μπάλα πρέπει να κρατιέται στην παλάμη του ενός χεριού απαλά. Τα 

δάχτυλα φυσικά ενωμένα αγκαλιάζουν την μπάλλα και προσαρμόζονται στο 

σχήμα της με φυσική κίνηση. Δεν πρέπει να την γραπώνουν ούτε να 

αλλοιώνουν το σφαιρικό της σχήμα. Επίσης δεν πρέπει να ακουμπά – 

στηρίζεται στον καρπό.  

Μπορούμε να κρατήσουμε την μπάλλα: με τα δύο χέρια, με το επάνω μέρος 

της παλάμης με άλλο μέρος του σώματος, με το χέρι ή τα χέρια και άλλο μέρος 

του σώματος κ.λ.π.  

Οι κινήσεις με την μπάλα μπορούν να εκτελεστούν σε διάφορες κατευθύνσεις 

και επίπεδα, με ή χωρίς μετακίνηση, σε συνδυασμό με σωματικές κινήσεις ή  

δυσκολίες.  

Οι καταλληλότερες σωματικές κινήσεις είναι οι κινήσεις με κάμψεις και 

«ξεδιπλώματα» του σώματος και οι ευρείες κινήσεις των χεριών και του 

κορμού. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

6. Ελεύθερα Κυλίσματα στο σώμα ή στο έδαφος 

Τα κυλίσματα εκτελούνται ειδικά με τα άκαμπτα – σκληρά όργανα: στεφάνι, 

μπάλα και κορύνες. 

Συνθέτονται από δύο τύπους κίνησης  

Την περιστροφή και την μεταφορά (π.χ. το όργανο κινείται σε μια 

προκαθορισμένη τροχιά ενώ περιστρέφεται). 

Η ενέργεια του κυλίσματος μπορεί να εκτελεσθεί με τους ακόλουθους τρόπους:  

 Στο έδαφος σε διάφορες κατευθύνσεις 

 Στο σώμα (σε διαφορετικά μέρη: χέρια, πόδια, θώρακας, πλάτη ή και σε 

συνδυασμό αυτών) 

Κατά τη διάρκεια της έναρξης του κυλίσματος στο έδαφος η μπάλα δεν πρέπει 

να αναπηδά και το χέρι θα πρέπει να συνοδεύει το όργανο έως το έδαφος. 

Τα ελεύθερα κυλίσματα στο σώμα είναι τα πιο χαρακτηριστικά κυλίσματα για 

την μπάλα. Η ώθηση δίνεται με μια μικρή φόρα στο όργανο από το ένα ή τα 

δύο χέρια ή από άλλο μέρος του σώματος. Μπορεί, επίσης να συνοδευτεί από 

την βοήθεια του άλλου χεριού.  

Το κύλισμα θα πρέπει να εκτελείται χωρίς αλλοίωση της κατεύθυνσης του, 

χωρίς αναπήδηση ή χωρίς να συμπληρώσει την πορεία του πάνω στο σώμα 

που σημαίνει ότι η μπάλα δεν πρέπει να αποσπασθεί από την επιφάνεια 

στήριξης της.   

Οι κινήσεις ολόκληρου του σώματος της αθλήτριας, απαραίτητα, θα πρέπει να 

συμμετέχουν για να απορροφήσουν την ταχύτητα της περιστροφής και να 

προετοιμάσουν την υποδοχή του οργάνου.  

 

      



41 
 

 

 

          

7. Χτυπήματα  

Οι αναπηδήσεις είναι αποτέλεσμα της άσκησης πίεσης που εφαρμόζεται στην 

μπάλα από επάνω προς τα κάτω, προς το έδαφος.  

Ο καρπός βοηθά την εφαρμογή του χεριού έτσι ώστε να προσαρμοσθεί και να 

μορφοποιηθεί στο στρογγυλό σχήμα της μπάλας. 

Η παλάμη συνοδεύει την κίνηση προς το έδαφος όσο χρόνο είναι δυνατόν με 

την συμμετοχή του χεριού και του κορμού.  

Η υποδοχή της μπάλας από την αναπήδηση εκτελείται εξίσου με καμπυλωμένη 

(κυρτή) παλάμη που προσαρμόζεται στο σχήμα του οργάνου. Η «γραπωμένη» 

μπάλα θεωρείται στατικό όργανο.   

Κατά τη διάρκεια των αναπηδήσεων – χτυπημάτων, ολόκληρο το σώμα 

συντονίζεται με την κίνηση με κάμψεις.  

Τα χτυπήματα μπορούν να εκτελεσθούν με οποιοδήποτε μέρος του σώματος.  

Η μπάλα μπορεί να χτυπηθεί και να αναπηδά σύμφωνα με μια ρυθμική 

ακολουθία με ποικιλία και εναλλαγές του ρυθμού. 

Η υποδοχή μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε μέρος του σώματος.  
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Τα χτυπήματα της μπάλας μπορούν να είναι ενεργητικά από μια ώθηση από το 

χέρι ή άλλο μέρος του σώματος ή να είναι παθητικά από μια ηθελημένη πτώση 

στο έδαφος και την αναπήδηση της από αυτό.  

Τα χτυπήματα – αναπηδήσεις μπορούν να συνδυασθούν με ρυθμικά βήματα, 

με στροφές, με αναπηδήσεις και άλλα στοιχεία σωματικών ασκήσεων 
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8.   Πετάγματα 

Τα πετάγματα περιλαμβάνουν την παραγωγή της κίνησης του οργάνου προς τα 

πάνω χρησιμοποιώντας μια προωθητική κίνηση που ξεκινά από τα πόδια και 

συνεχίζει προς τα πάνω διαμέσου του σώματος μέχρι τα ακροδάχτυλα που 

απελευθερώνουν την μπάλα.  

Η βιομηχανική δομή (της κίνησης) ενός πετάγματος είναι ίδια για όλα τα 

όργανα: 

α) Προπαρασκευαστική φάση ή φάση προετοιμασίας: κατά την οποία η τελική 

ώθηση που δίνεται από την ορμή του σώματος και την κίνηση του χεριού, 

καθορίζει την αρχική ταχύτητα του οργάνου. Ολόκληρο το σώμα παίρνει μέρος 

στο πέταγμα.  

β) Φάση πτήσης: κατά την οποία η κινητική ενέργεια που δόθηκε στο όργανο, 

προκαλεί  την ακολουθία μιας προκαθορισμένης κάθετης ή παραβολικής 

τροχιάς, με ή χωρίς περιστροφή. Το ύψος του πετάγματος είναι αναλογικό με 

τον χρόνο πτήσης. Ο χρόνος πτήσης και η τροχιά εξαρτώνται από την δύναμη 

και την φύση – τον τρόπο του πετάγματος.  

γ) Φάση ανάκτησης: κατά την οποία η αθλήτρια απορροφά την ορμή του 

οργάνου που ανακτά. Γι’ αυτό η ανάκτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από την 

κίνηση του χεριού και ολόκληρου του σώματος. Κατά την διάρκεια ανάκτησης – 

υποδοχής της μπάλας, το όργανο θα πρέπει να κυλίσει ελεύθερα στα 

ακροδάχτυλα της αθλήτριας.  

Λάθη που πρέπει να προσέξουμε και δεν πρέπει να γίνουν: Ανάκτηση της 

μπάλας με τα νύχια, με θόρυβο ή με διακοπή της τροχιάς της ή της συνέχειας 

της κίνησης της ή του ρυθμού της. 

Τα πετάγματα όπως και οι υποδοχές (ανακτήσεις) μπορούν να εκτελεσθούν με 

ένα ή δυο χέρια, σε διάφορες κατευθύνσεις ή επίπεδα, σε στάση ή σε 

μετακίνηση ή σε συνδυασμό με άλλο μέρος του σώματος. 
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9. Χειρισμοί (Ωθήσεις, Αιωρήσεις, Κύκλοι, Οχτάρια, Αναστροφές με ή 

χωρίς κυκλικές (ευρείες) κινήσεις των χεριών   

Χρησιμοποιούνται ως ενδιάμεσα συνδετικά στοιχεία. 

Η ορθολογική χρήση τους εξασφαλίζει ότι το πρόγραμμα δεν θα είναι μονότονο 

και δεν θα περιλαμβάνει επαναλήψεις.  

Η σωστή τεχνική για τους χειρισμούς αυτούς απαιτεί ακρίβεια στον έλεγχο των 

κατευθύνσεων και του δυναμισμού, τη συμμετοχή όλου του σώματος και τον 

καλό έλεγχο του οργάνου. Η σωστή εκτέλεση των στοιχείων χειρισμού 

καταδεικνύει τον καλό νευρομυϊκό συντονισμό και την αντίληψη της αισθητικής 

της αθλήτριας.  

Αυτά τα στοιχεία των χειρισμών μπορούν να εκτελεσθούν σε διάφορα επίπεδα 

και κατευθύνσεις, με ή χωρίς μετακινήσεις με την μπάλα κρατημένη στο ένα ή 

στα δύο χέρια. Οι χειρισμοί μπορούν να εκτελεσθούν σε συνδυασμό με ρυθμικά 

βήματα, με στροφές, με αναπηδήσεις και άλλα στοιχεία σωματικών ασκήσεων.   

Τα οχτάρια (κινήσεις σε σχήμα οκτώ) στο οριζόντιο επίπεδο εκτελούνται με ένα 

ή δύο χέρια (επάνω και κάτω από το κεφάλι) με ευρεία κίνηση του κορμού. 
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ΚΟΡΥΝΕΣ 

 

Υλικό: ξύλο ή πλαστικό 

Βάρος: 150 γρ. το λιγότερο 

Μήκος: 40 – 50 εκ.  

ΤΕΧΝΙΚΗ 

Ο χειρισμός των δύο κορυνών ταυτόχρονα απαιτεί εξαιρετικού βαθμού 

συγχρονισμό και πολύ γρήγορες αντιδράσεις (συντονισμό ματιού – χεριού). Ο 

δυναμισμός και η συνεχής κίνηση είναι πολύ σημαντικές για την εκτέλεση όλων 

των συνδυασμών των κινήσεων που μπορούν να εκτελεσθούν με τις κορύνες. 

Κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος 50% των χειρισμών θα πρέπει να 

εκτελούνται με τις κορύνες να κρατιούνται από το κεφάλι. Η σύνθεση δεν θα 

πρέπει να κατακλύζεται από κυλίσματα, περιστροφές, χτυπήματα ή γλιστρήματα ή 

από κινήσεις που εκτελούνται με τις κορύνες κρατημένες από τον λαιμό ή το 

σώμα. 

 Όλες οι κινήσεις  μπορούν να εκτελεσθούν με μία κορύνα σε κάθε χέρι, με τις δύο 

κορύνες στο ένα χέρι, με ταυτόχρονες ή διαδοχικές κινήσεις των κορυνών, σε 

διάφορες κατευθύνσεις και επίπεδα, με και χωρίς μετακίνηση.  

Οι κορύνες αποτελούνται από τρία μέρη: το σώμα (το βολβοειδές τμήμα), τον 

λαιμό (το αδύνατο τμήμα) και το κεφάλι (το σφαιρικό τμήμα). Οι κορύνες πρέπει 

να κρατιούνται χαλαρά, έτσι ώστε η κίνηση τους να γίνεται ελεύθερα. Αν το χέρι 

είναι με την παλάμη προς τα κάτω, το κεφάλι της κορύνας κρατιέται ανάμεσα στον 

αντίχειρα και το λυγισμένο μεσαίο δάχτυλο. Αν το χέρι είναι με την παλάμη προς 

τα πάνω το κεφάλι της κορύνας κρατιέται ανάμεσα στον αντίχειρα και την παλάμη.  

Όλες οι κινήσεις των κορυνών μπορούν να συνδυαστούν με σωματικές κινήσεις 

ή δυσκολίες. 
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 Οι τεχνικές ομάδες των κορυνών είναι:  

1.    Μικροί Κύκλοι  

Οι πιο συνηθισμένες κινήσεις των κορυνών είναι οι μικροί κύκλοι οι οποίοι συχνά 

εκτελούνται με τα χέρια τεντωμένα και χρησιμοποιώντας κυκλικές κινήσεις των 

καρπών. Αυτές οι κυκλικές κινήσεις των καρπών είναι πολύ σημαντικές για την 

εκτέλεση των μικρών κύκλων, καθώς καθορίζουν την ταχύτητα της περιστροφής 

των κορυνών.  

Όταν άλλες αρθρώσεις παίζουν ρόλο στην κίνηση των κορυνών (π.χ. ώμοι ή 

αγκώνες) οι κινήσεις ονομάζονται: 

 Μεγάλοι κύκλοι που παράγονται από τις κινήσεις των χεριών (ώμος) σε 

διάφορες κατευθύνσεις και επίπεδα. 

 Μεσαίοι κύκλοι  που παράγονται από την κάμψη – έκταση των χεριών 

(αγκώνας) σε διάφορες κατευθύνσεις και επίπεδα. 

Οι περιστροφές των κορυνών θα πρέπει να εκτελούνται σε καλά καθορισμένα 

επίπεδα και σε όλες τις κατευθύνσεις (ψηλά, χαμηλά, προς τα μέσα, προς τα έξω, 

επάνω από, κάτω από (π.χ. τα χέρια) κ.λ.π.).  

Οι περιστροφές των δύο κορυνών μπορούν να εκτελούνται ταυτόχρονα ή 

διαδοχικά, σε κάθετα, οριζόντια και πλάγια επίπεδα   
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2.    Μύλοι  

Συνδυασμός των κινήσεων των μικρών κύκλων που εκτελούνται και από τα δύο 

χέρια μαζί,  με ίδια φορά της περιστροφικής κίνησης τους, αλλά με διαδοχικότητα 

(χρονοκαθυστέρηση) της κίνησης της μιας κορύνας σε σχέση με την κίνηση της 

άλλης. 

Μπορούν να εκτελεσθούν εμπρός, πλάγια, επάνω από το κεφάλι, εμπρός και 

πίσω από το σώμα, ανάμεσα στα πόδια, με ή χωρίς μετακίνηση, σε διάφορα 

επίπεδα και κατευθύνσεις, με διπλή ή τριπλή περιστροφή της κορύνας σε κάθε 

χέρι κ.λ.π.)   

(Ύλη του επόμενου επιπέδου της σχολής προπονητών για την ΓΓΟ)   
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3.    Πετάγματα με ή χωρίς περιστροφή των κορυνών  

Τα  πετάγματα εκτελούνται με την ανύψωση του οργάνου προς τα πάνω 

εκτελώντας  μια κινητήρια κίνηση που ξεκινά από τα πόδια και κινείται προς τα 

πάνω διαμέσου του σώματος μέχρι την άκρη του χεριού που ελευθερώνει το 

όργανο από τα ακροδάχτυλα του.  

  Η βιομηχανική δομή (της κίνησης) ενός πετάγματος είναι ίδια για όλα τα όργανα: 

α) Προπαρασκευαστική φάση ή φάση προετοιμασίας: κατά την οποία η τελική 

ώθηση που δίνεται από την ορμή του σώματος και την κίνηση του χεριού, 

καθορίζει την αρχική ταχύτητα του οργάνου. Ολόκληρο το σώμα παίρνει μέρος 

στο πέταγμα.  

β) Φάση πτήσης: κατά την οποία η κινητική ενέργεια που δόθηκε στο όργανο, 

προκαλεί  την ακολουθία μιας προκαθορισμένης κάθετης ή παραβολικής τροχιάς, 

με ή χωρίς περιστροφή. Το ύψος του πετάγματος είναι αναλογικό με τον χρόνο 

πτήσης. Ο χρόνος πτήσης και η τροχιά εξαρτώνται από την δύναμη και την φύση 

–τον τρόπο του πετάγματος.  

γ) Φάση ανάκτησης: κατά την οποία η αθλήτρια απορροφά την ορμή του 

οργάνου που ανακτά. Γι’ αυτό η ανάκτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από την 

κίνηση του χεριού και ολόκληρου του σώματος.  

Τα πετάγματα των κορυνών είναι πανομοιότυπα με εκείνα του στεφανιού. Γενικά 

περιλαμβάνουν την σταθερή λαβή της κορύνας (μεταξύ του αντίχειρα και του 

μεσαίου δάχτυλου, με το κεφάλι της κορύνας στην παλάμη και τον δείκτη γύρω 

από το λαιμό της κορύνας ώστε να μπορεί να κρατηθεί στην σωστή θέση.  

 

 

4.    Ασυμμετρικές κινήσεις 

Οι ασυμμετρικές κινήσεις είναι χαρακτηριστικές για τις κορύνες. Πρέπει να 

εκτελούνται με διαφορετική κίνηση για κάθε κορύνα (σχήμα ή ευρύτητα και 
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επίπεδο ή κατεύθυνση) ενώ «δουλεύουν» και οι δύο μαζί. Μικρές περιστροφές 

με χρονοκαθυστέρηση ή εκτελεσμένες  με διαφορετική κατεύθυνση, δεν 

θεωρούνται ασυμμετρικές κινήσεις, γιατί έχουν το ίδιο σχήμα και την ίδια 

ευρύτητα. 

5.    Χειρισμοί: Ωθήσεις, Αιωρήσεις, Κύκλοι, Γλιστρήματα, Χτυπήματα 

Οι χειρισμοί (ωθήσεις, αιωρήσεις, μεγάλοι κύκλοι, οχτάρια, χτυπήματα) είναι 

ενδιάμεσα στοιχεία)   

Η ορθολογική χρήση τους μπορεί να εξαλείψει κάθε εντύπωση μονοτονίας και 

ομοιομορφίας – επανάληψης στο πρόγραμμα.   

Τα χτυπήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συνδετικά στοιχεία ή για να 

αναπαράγουν τον ρυθμό.  

Διαφορετικοί ήχοι μπορούν να δημιουργηθούν από το χτυπήματα των δύο 

κορυνών μεταξύ τους (σώματα ή κεφάλια) ή χτυπώντας τις κορύνες  στο έδαφος. 

.Αυτό μπορεί να γίνει στατικά ή με μετακίνηση και σε συνδυασμό με σωματικές 

ασκήσεις ή δυσκολίες.  

Τα στοιχεία των χειρισμών μπορούν να εκτελεσθούν σε διάφορα επίπεδα και 

κατευθύνσεις, με ή χωρίς μετακίνηση και με το ένα ή τα δύο χέρια. Οι κορύνες 

μπορούν να κρατηθούν από το κεφάλι, τον λαιμό ή το σώμα και να εκτελεσθούν 

σε συνδυασμό με ρυθμικά βήματα, με στροφές, με αναπηδήσεις και άλλα στοιχεία 

σωματικών ασκήσεων.   
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ΚΟΡΔΕΛΑ 

          

Μήκος: 4 – 6 μέτρα (το ύφασμα), η κοντινή στην μπαγκέτα άκρη είναι διπλή, 

(διπλωμένο  ύφασμα) για το μέγιστο 1 μέτρο.  

Μπαγκέτα: Συνθετικό υλικό. Κυλινδρικό ή κωνικό σχήμα διαμέτρου 1 εκ. και 

μήκους 50 – 60 εκ. 

ΤΕΧΝΙΚΗ  

Η τεχνική στην κορδέλα βασίζεται κυρίως στις κινήσεις του καρπού και του ώμου, 

αν και ολόκληρο το σώμα μετέχει στην εκτέλεση, έτσι ώστε η κίνηση  της 

κορδέλας να είναι συνεχής στον χώρο, να παρουσιάζει μια ποικιλία σχημάτων σε 

πολλά διαφορετικά επίπεδα και κατευθύνσεις. Η κορδέλα πρέπει να βρίσκεται σε 

συνεχή κίνηση έτσι ώστε  να μην μένει η άκρη της ή μεγαλύτερο τμήμα της στο 

έδαφος. Στην διάρκεια της κίνησης της θα πρέπει να υπάρχει τέλεια ισορροπία 

μεταξύ της ενέργειας και της ταχύτητας που απαιτούνται, για την αποφυγή 

«θορύβων» και κόμπων που μειώνουν την ποιότητα της εκτέλεσης.  

Η λαβή της μπαγκέτας από τα δάχτυλα είναι ελαφριά, κρατημένη μεταξύ 

αντίχειρα, δείκτη και μέσου (ο δείκτης θα πρέπει να εκτείνεται κατά μήκος της 

μπαγκέτας). Όλες οι κινήσεις της κορδέλας μπορούν να συνδυαστούν με ασκήσεις 

σώματος και δυσκολίες  

 

Οι τεχνικές ομάδες της κορδέλας είναι:  

1. Φιδάκια (4 – 5 κυματισμοί min. για κάθε ένα) 

Μαζί με τα σπιράλς είναι οι πιο χαρακτηριστικές ομάδες της τεχνικής με την 

κορδέλα.  

Τα φιδάκια είναι συνεχόμενοι κυματισμοί της κορδέλας που παράγονται από την 

έντονη εναλλαγή κάμψης – έκτασης του καρπού.  
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Το χέρι και ο κορμός πρέπει να είναι εύκαμπτοι ώστε να βοηθούν την κίνηση του 

καρπού.  

 Η λαβή της μπαγκέτας από τα δάχτυλα είναι ελαφριά, κρατημένη μεταξύ 

αντίχειρα, δείκτη και μέσου (ο δείκτης θα πρέπει να εκτείνεται κατά μήκος της 

μπαγκέτας). 

Οι κυματισμοί πρέπει να είναι συνεχείς (4 – 5 κυματισμοί), καλοσχηματισμένοι και 

ομοιόμορφοι (να έχουν την ίδια ευρύτητα (πλάτος και ύψος). 

Το τελικό σχήμα θα πρέπει να είναι ενιαίο και η άκρη της κορδέλας θα πρέπει να 

είναι μέρος του σχήματος.  

Η αθλήτρια μπορεί να περνάει πάνω από το σχήμα των κυματισμών που 

δημιουργεί.  

Τα φιδάκια μπορούν να είναι :  

 Κάθετα (κάθετα προς το έδαφος) 

 Οριζόντια (παράλληλα προς το έδαφος)  

 Να ακουμπούν ή όχι στο έδαφος 

 Να εκτελούνται προς τα εμπρός, στα πλάγια ή προς τα πίσω   

 Τα οριζόντια φιδάκια μπορούν να εκτελεσθούν πάνω από το κεφάλι, με 

κίνηση προς τα πάνω ή προς τα κάτω και το αντίθετο.   

Τα περάσματα από το ένα σχήμα στο άλλο ή οι αλλαγές στην κατεύθυνση θα 

πρέπει να εκτελούνται χωρίς αλλαγή του ρυθμού των κύκλων ή διακοπή της 

κίνησης.    
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2. Σπιράλς  ( 4 – 5 κύκλοι min. για κάθε ένα)  

Σπιράλ και φιδάκια είναι οι πιο χαρακτηριστικές ομάδες της τεχνικής με την 

κορδέλα.  Παράγονται από την συνεχόμενη κυκλική κίνηση του καρπού. Το χέρι 

και ο κορμός πρέπει να είναι εύκαμπτοι ώστε να βοηθούν την κίνηση του καρπού.  

 Η λαβή της μπαγκέτας από τα δάχτυλα είναι ελαφριά, κρατημένη μεταξύ 

αντίχειρα, δείκτη και μέσου (ο δείκτης θα πρέπει να εκτείνεται κατά μήκος της 

μπαγκέτας). 

Τα κυκλάκια πρέπει να είναι συνεχή (4 – 5 κύκλοι), καλοσχηματισμένα και 

ομοιόμορφα (να έχουν την ίδια ευρύτητα (πλάτος και ύψος). 

Το τελικό σχήμα θα πρέπει να είναι ενιαίο και η άκρη της κορδέλας θα πρέπει να 

είναι μέρος του σχήματος. 

Η αθλήτρια μπορεί να περνάει πάνω από το σχήμα των σπιράλς που δημιουργεί.  

Τα σπιράλς μπορούν να είναι :  

 Κάθετα (κάθετα προς το έδαφος) 

 Οριζόντια (παράλληλα προς το έδαφος)  

 Να ακουμπούν ή όχι στο έδαφος 

 Να εκτελούνται με ή χωρίς πέταγμα ή εκτίναξη της μπαγκέτας 

 Να εκτελούνται προς τα εμπρός, στα πλάγια ή προς τα πίσω   

Τα περάσματα από το ένα σχήμα στο άλλο ή οι αλλαγές στην κατεύθυνση θα 

πρέπει να εκτελούνται χωρίς αλλαγή του ρυθμού των κύκλων ή διακοπή της 

κίνησης.   
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3. Χειρισμοί: Αιωρήσεις, Κύκλοι, Οχτάρια, Ωθήσεις  

Χρησιμοποιούνται ως ενδιάμεσα συνδετικά στοιχεία. 

Η ορθολογική χρήση τους εξασφαλίζει ότι το πρόγραμμα δεν θα είναι μονότονο 

και δεν θα περιλαμβάνει επαναλήψεις.  

Η σωστή τεχνική για τους χειρισμούς αυτούς απαιτεί ακρίβεια στον έλεγχο των 

κατευθύνσεων και του δυναμισμού, τη συμμετοχή όλου του σώματος και τον καλό 

έλεγχο του οργάνου. Η σωστή εκτέλεση των στοιχείων χειρισμού καταδεικνύει τον 

καλό νευρομυϊκό συντονισμό και την αντίληψη της αισθητικής της αθλήτριας.  

Αυτά τα στοιχεία των χειρισμών μπορούν να εκτελεσθούν σε διάφορα επίπεδα και 

κατευθύνσεις, με αλλαγές χεριών (χωρίς να χαθεί η δυναμική του σχήματος που 

δημιουργούν) και με ή χωρίς μετακινήσεις.  

Οι χειρισμοί μπορούν να εκτελεσθούν σε συνδυασμό με ρυθμικά βήματα, με 

στροφές, με αναπηδήσεις και άλλα στοιχεία σωματικών ασκήσεων.   
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Τα οχτάρια δημιουργούνται από δύο διαδοχικές κυκλικές κινήσεις των χεριών στο 

κάθετο (δεξιά ή αριστερά) ή στο οριζόντιο επίπεδο (επάνω ή κάτω από το ύψος 

του κεφαλιού) και με ευρεία κίνηση του κορμού. Μπορούν να είναι μεγάλα, μεσαία 

ή μικρά, ανάλογα με την δύναμη που ασκείται από τον καρπό και τον πήχη .       

         

4. Περάσματα μέσα ή πάνω από την κορδέλα  

Οι  κινήσεις περασμάτων μπορούν να εκτελεσθούν με: 

 Πέρασμα διαμέσου ή πάνω από το σχήμα της κορδέλας (επίσης και με 

αλματική κίνηση)  

 Ολόκληρου του σώματος ή μέρους αυτού 

 Εκτελώντας οχτάρια στο έδαφος, κύκλους, φιδάκια, σπιράλς   

 Με ή χωρίς αλλαγή κατεύθυνσης ή επιπέδου.  

       

 

 

5. Εκτινάξεις 
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6. Πετάγματα Ελεύθερα και Boomerang 

            

      

Είναι δυνατόν να εκτελεσθούν κινήσεις αναπήδησης με επιστροφή (rebound) και 

τυλίγματος – ξετυλίγματος με την κορδέλα.   

Όλες οι κινήσεις μπορούν να εκτελούνται στατικά ή με μετακίνηση, με ή χωρίς 

αλλαγή χεριών, σε διάφορες κατευθύνσεις και επίπεδα με κράτημα της 

μπαγκέτας, της μπαγκέτας και της κορδέλας ή μόνο του υφάσματος της κορδέλας.  

Λόγω του μεγάλου μήκους της μπορεί να χρησιμοποιηθεί με εντυπωσιακό τρόπο 

δημιουργώντας μεγάλα ή μικρά σχήματα, για συνεργασίες και συνασκήσεις από 

ομάδες ή υποομάδες, με μετακίνηση ή στατικά, με πετάγματα και αλλαγές 

οργάνων μεταξύ των ασκουμένων και άλλα στοιχεία που μπορούν να προέλθουν 

από την ευρηματικότητα και την φαντασία των αθλητριών και των αθλητών, των 

προπονητριών και των προπονητών της Γυμναστικής για Όλους. 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΑΣΚΗΣΕΩΝ 
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