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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 
ΑΡΘΡΟ 1: ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ 

 
Ο κώδικας βαθμολογίας είναι ο κώδικας με τον οποίο λειτουργούν η τεχνική 
επιτροπή, οι προπονητές, οι γυμναστές και οι κριτές στους αγώνες της 
ακροβατικής γυμναστικής.  
 
Ο συγκεκριμένος κώδικας βαθμολογίας έχει σκοπό να παρέχει μια 
αντικειμενική και ομοιόμορφη εξήγηση εκτίμησης όλων των αγωνισμάτων της 
ακροβατικής γυμναστικής σε εθνικό επίπεδο. Σε περίπτωση αποσαφηνίσεων 
και διορθώσεων του διεθνούς κώδικα από τη FIG που θα επηρεάζουν τις 
εσωτερικές διοργανώσεις, αυτές θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της Ε.Γ.Ο  

 

Ο κώδικας βαθμολογίας παρέχει στους προπονητές, γυμναστές, κριτές έναν 
χρήσιμο οδηγό για την προαγωνιστική προπόνηση και τη διαμόρφωση των 
ασκήσεων ενώ συντελεί στη βελτίωση των γνώσεων και ικανοτήτων τους.  
 
Η μεγαλύτερη φιλοδοξία αυτού του εσωτερικού κανονισμού είναι να δώσει την 
ώθηση στην ελληνική ακροβατική γυμναστική, ώστε με συνέχεια και συνέπεια 
να αυξηθούν τα σωματεία που παίρνουν μέρος στα πρωταθλήματα καθώς και 
να βελτιωθεί  το επίπεδο των αθλητών, ώστε να φτάσει στο επίπεδο του 
παγκόσμιου στερεώματος. 
 
ΑΡΘΡΟ 2: ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ    
2.1  Υπάρχουν πέντε (5) είδη ομάδων που συμπεριλαμβάνονται στους  αγώνες   

της Ακροβατικής Γυμναστικής. 
 

 Ζευγάρια γυναικών  
 Ζευγάρια ανδρών 
 Μικτά ζευγάρια 
 Τριάδες Γυναικών 
 Τετράδες ανδρών 

 
2.2   Υπάρχουν έξι (6) ηλικιακές κατηγορίες: 

 Α΄   Κατηγορία     15  &   άνω 

 Β΄1 Κατηγορία     13 -19 ετών 

 Β΄2 Κατηγορία     12 -18 ετών 

 Γ΄   Κατηγορία      11- 16 ετών 

 Δ΄   Κατηγορία       8- 16 ετών 

 Ε΄   Κατηγορία       7- 15 ετών  
 

2.3.    Υπάρχουν τέσσερα (4) είδη αγώνων:  
 Προκριματικός 
 Τελικός 
 Τελική φάση  
 Ομαδικός  
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2.4  Στην Ε΄ και Δ΄ κατηγορία δεν υπάρχει τελικός αγώνας. Οι νικητές ορίζονται 

από το άθροισμα των δύο προγραμμάτων: Ισορροπίας και Δυναμικό. 
Υπάρχει επιπλέον κατάταξη για κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά. Για τις τρεις 
πρώτες θέσεις του προγράμματος Ισορροπίας δίνεται ξεχωριστά  μόνο 
δίπλωμα, για τις τρεις πρώτες θέσεις του δυναμικού προγράμματος 
δίνεται ξεχωριστά μόνο δίπλωμα. 

 
2.5 Τα ζευγάρια/ομάδες πρέπει να αγωνιστούν και στα 2 προγράμματα 

ισορροπίας και δυναμικό. Διαφορετικά ισχύουν τα δεδομένα του άρθρου 
4. 

 
2.6   Στην Α΄, Β΄1, Β΄2, Γ΄  κατηγορία στον τελικό περνάνε οχτώ (8) 

ζευγάρια/ομάδες, αυτά με την υψηλότερη βαθμολογία, Αν υπάρχουν 
λιγότερες από δώδεκα (12) συμμετοχές σε κάθε είδος, της κάθε 
κατηγορίας, μόνο 6 προκρίνονται στον τελικό. Αν οι συμμετοχές 
ξεπερνουν τις τριάντα προκρίνοντα δέκα (10). Η  βαθμολογία ξεκινά από 
το μηδέν (0). Σε περίπτωση που πάρει μέρος στον αγώνα μόνο ένα (1) 

είδος στην κατηγορία του (δεν υπάρχει αντίπαλος) τότε  θα πρέπει να 
συμπληρώσει το ελάχιστο είκοσι  (20) βαθμούς στον τελικό για να του 
απονεμηθούν μετάλλια. 

2.7   Για την Ε΄ και Δ΄ κατηγορία, σε περίπτωση που πάρει μέρος στον αγώνα 
μόνο ένα  (1) είδος στην κατηγορία του (δεν υπάρχει αντίπαλος) τότε  θα 
πρέπει να συμπληρώσει το ελάχιστο 40 βαθμούς συνολικά για να του 
απονεμηθούν μετάλλια.  

2.8  Στον ομαδικό αγώνα ορίζεται  νικητής σε κάθε κατηγορία.  Για να λάβει 
μέρος ένας σύλλογος στον ομαδικό αγώνα θα πρέπει να έχει σε μία (1) 
κατηγορία, τουλάχιστον τρία (3) διαφορετικά είδη ομάδων. Λαμβάνονται 
υπ’ όψιν οι τρείς υψηλότερες (3) βαθμολογίες.  

2.9   Σε περίπτωση που πάρει μέρος μόνο μία (1) ομάδα στον ομαδικό αγώνα 
αυτή θα πρέπει να συμπληρώσει το ελάχιστο 120.000 βαθμούς για να 
της απονεμηθούν μετάλλια. Η συμμετοχή στον ομαδικό αγώνα θα πρέπει 
να δηλώνεται από το σύλλογο στην δήλωση συμμετοχής. 

2.10   Στους νικητές του ομαδικού αγώνα απονέμονται μετάλλια . 

2.11 Στις Α΄, Β΄1, Β΄2, Γ΄κατηγορίες το ομαδικό υπολογίζεται από τον 
προκριματικό αγώνα. (Υπολογίζεται δηλαδή το άθροισμα των δύο (2) στη  
Β΄1, Β΄2 Γ’ κατηγορία και των τριών (3) στην Α΄ κατηγορία, 
προγραμμάτων του προκριματικού.) 
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Πχ 

 
Στο παράδειγμα του πινάκα προκύπτει ότι ο Σύλλογος «ΑΛΦΑ» έχει ομαδικό 
στις  Ε, Δ και Γ  κατηγορίες (με 3/5), ενώ στις  Β΄1, Β΄2, Α κατηγορίες  δεν έχει 
ομαδικό. 
 
2.12 Ισοβαθμίες στον ομαδικό αγώνα:  

Σε περίπτωση ισοβαθμίας σε οποιαδήποτε θέση, θα ισχύουν τα εξής 
κριτήρια: 
1ο   κριτήριο: Η ομάδα με Τετράδα Ανδρών στη σύνθεσή της θα 
υπερισχύει. 
2ο κριτήριο: Η ομάδα με την καλύτερη θέση στην κατάταξη των 
Τετράδων Αντρών θα υπερισχύει.      
3ο  κριτήριο: Η ομάδα με Τριάδα Γυναικών στη σύνθεσή της θα 
υπερισχύει. 
4ο κριτήριο: Η ομάδα με την καλύτερη θέση στην κατάταξη των Τριάδων 
Γυναικών  θα υπερισχύει.      
Αν ακόμα ισοβαθμούν, και οι δύο ομάδες παίρνουν την ίδια θέση. 

    
 

ΑΡΘΡΟ 3: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
 
3.1   Στην Ε΄ και Δ΄ κατηγορία, οι σύλλογοι δεν μπορούν να συμμετέχουν με 

πάνω από τρία (3) ζευγάρια /ομάδες σε κάθε είδος. Μετάλλια μπορούν να 
απονεμηθούν μόνο σε δύο (2) από τα τρία  (3)  ζευγάρια /ομάδες σε κάθε 
είδος του ίδιου συλλόγου, σε αυτά με την υψηλότερη βαθμολογία.  

 
3.2 Σε περίπτωση που τρία (3) ζευγάρια /ομάδες σε κάθε είδος του ίδιου 

συλλόγου καταλάβουν τις τρεις πρώτες θέσεις, τότε θα υπάρχει 
διαφορετική κατάταξη για τα μετάλλια και διαφορετική κατάταξη σειράς. 

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΦΑ  
ΖΕΥΓΑΡΙ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΤΡΙΑΔΑ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΜΙΚΤΟ 
ΖΕΥΓΑΡΙ 

ΖΕΥΓΑΡΙ 
ΑΝΔΡΩΝ 

ΤΕΤΡΑΔΑ 
ΑΝΔΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ  

Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Χ Χ 

 

Χ 

 

ΟΜΑΔΙΚΟ 
Ε΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Χ Χ Χ 

 

Χ 

ΟΜΑΔΙΚΟ 
Δ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Χ Χ Χ 

  

ΟΜΑΔΙΚΟ 
Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Β΄1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Χ Χ 

   

ΟΜΑΔΙΚΟ 
Β΄1ΚΑΤ 

Β΄2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
Χ 

  
Χ 

 

ΟΜΑΔΙΚΟ 
Β΄2ΚΑΤ 

Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
Χ 

   

ΟΜΑΔΙΚΟ Α΄2 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
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3.3 Στην Α΄, Β΄1, Β΄2, Γ΄ δεν υπάρχει μέγιστος αριθμός συμμετοχής 

ζευγαριών/ομάδων.  Στον τελικό περνάει ένα (1) ζευγάρι/ομάδα από κάθε 
σύλλογο, αυτό με την υψηλότερη βαθμολογία. 

 
3.4   Κάθε αθλητής μπορεί να αγωνιστεί μόνο σε ένα είδος, σε μία κατηγορία 

μόνο. 
 
3.5   Ζευγάρια ή ομάδες μπορούν να παραμένουν στην Ε΄ και Δ΄  κατηγορία 

όχι πάνω από τρία χρόνια.( Δεν ισχύει για τη Γ’  Β΄ και Α΄ κατηγορία)  
 
3.6  Ζευγάρια ή ομάδες μπορούν μόνο να ανεβαίνουν κατηγορία. ( Δε μπορεί 

ένα ζευγάρι ή ομάδα να πάρει μέρος τη μία χρονιά π.χ. στη Γ΄ κατηγορία 
και την επόμενη χρονιά να πάρει μέρος στη Δ΄ κατηγορία.)  

 
3.7  Αν αλλάξει έστω και ένας αθλητής στο ζευγάρι ή στην ομάδα θεωρείται 

διαφορετικό ζευγάρι/ομάδα και δεν ισχύουν τα άρθρα 3.6, 3.7. 
 
3.8  Αγωνιστική ηλικία ορίζεται η ηλικία του αθλητή από 31 Δεκεμβρίου του 

τρέχοντος έτους. Πχ. Ένας αθλητής που κλείνει τα 16 στις 29 Δεκεμβρίου 
θεωρείτε 16 χρονών όλη τη χρονιά, από την 1η  Ιανουαρίου μέχρι την 31η 
Δεκεμβρίου.  

 
3.9  Ενστάσεις: 

Ενστάσεις για το Βαθμό Δυσκολίας επιτρέπονται, αρκεί να γίνονται 
προφορικά αμέσως μετά την κοινοποίηση της βαθμολογίας ή το 
αργότερο πριν την κοινοποίηση  της  βαθμολογίας της επόμενης ομάδας. 
Για τον τελευταίο στη σειρά εμφάνισης το όριο είναι ένα λεπτό μετά την 
κοινοποίηση της βαθμολογίας. Το ορισμένο άτομο για να δέχεται τις 
προφορικές ενστάσεις πρέπει να καταγράψει την ώρα αποδοχής της και 
αυτό θέτει σε λειτουργία τη διαδικασία.  

Η προφορική διαμαρτυρία-ένσταση πρέπει να επιβεβαιωθεί το 
συντομότερο δυνατό γραπτώς μέσα σε 4 λεπτά από την υποβολή της 
προφορικής βαθμολογίας με πληρωμή 100€ για τη 1η διαμαρτυρία ,150€ 
για τη 2η διαμαρτυρία και 300€ για τη 3η διαμαρτυρία. 

Μόνο οι διαπιστευμένοι προπονητές μπορούν να υποβάλουν ένσταση 
(αυτοί που αναγράφονται στη δήλωση συμμετοχής του συλλόγου). 

 
Αργοπορημένες ενστάσεις δε θα γίνονται δεκτές. Ενστάσεις για άλλου 
συλλόγου αθλητές δε επιτρέπονται. 

 
Ενστάσεις για τον Βαθμό Εκτέλεσης και Καλλιτεχνίας, για τις ποινές για 
λάθη χρόνου ή άλλες ποινές δεν επιτρέπονται. 

 
Εάν η διαμαρτυρία γίνει αποδεκτή μετά την εκδίκασή της ένστασης, τα 
χρήματα επιστρέφονται και η επόμενη ένσταση θα θεωρείται ως 1η. Εάν 
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απορριφθεί η ένσταση τα χρήματα παρακρατούνται. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4:  ΑΚΥΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
Ειδική ονομασία χρησιμοποιείται για να καταγραφούν τα άκυρα αποτελέσματα. 
Οι αθλητές μπορούν να λάβουν άκυρο αποτέλεσμα ως εξής: 

 
ΔΞ  ΄΄Δεν ξεκίνησε΄΄ δείχνει ότι οι αθλητές παρουσιάστηκαν στους κριτές και 

δεν εκτέλεσαν πρόγραμμα ή δεν επιχείρησαν να ξεκινήσουν ένα 
πρόγραμμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις δε θα δίνεται βαθμολογία και θα 
αναγράφεται ο προσδιορισμός: ΔΞ . Οι αθλητές που δεν ξεκίνησαν ένα 
πρόγραμμα  λόγω τραυματισμού ή αποχώρησης θα λάβει τον 
προσδιορισμό: ΔΞ 

 
Αθλητές που έχουν λάβει ΔΞ προσδιορισμό σε οποιαδήποτε φάση 
του αγώνα θα λάβουν ΔΞ προσδιορισμό σαν τελικό αποτέλεσμα 
στον αγώνα συνολικά. 

 
 
Συνέπειες του ΔΞ 
 Αν οι αθλητές ξεκίνησαν το πρόγραμμα αλλά δεν ολοκλήρωσαν ούτε μία 

άσκηση ώστε να τους αποδοθεί βαθμολογία από τους κριτές, θα δίνετε 
ΔΞ 

 Δεν υπάρχει πρόκριση σε άλλη φάση του αγώνα με τον προσδιορισμό 
ΔΞ 

 Δεν υπάρχει κατάταξη στην φάση του αγώνα με προσδιορισμό  ΔΞ 
 Δε δίνονται βαθμοί, μετάλλια για τη φάση του αγώνα με προσδιορισμό  

ΔΞ 
 
ΔΤ       ΄΄Δεν τελείωσε΄΄  δείχνει ότι οι αθλητές δεν ολοκλήρωσαν τη φάση του 
αγώνα, αφού είχαν ξεκινήσει. (πχ αν οι αθλητές σταματήσουν μετά το πρώτο 
πρόγραμμα λόγω τραυματισμού ή αποχώρηση) Σε αυτήν την περίπτωση ο 
προσδιορισμός ΔΤ θα δίνεται σαν τελικός βαθμός του αγώνα. 

 
Το ΔΤ ισχύει μόνο στην τελική βαθμολογία.  
 

Συνέπειες του ΔΤ 
 
 Δεν υπάρχει πρόκριση στην τελική φάση του αγώνα με τον 

προσδιορισμό ΔΤ 
 Στους αθλητές που εκτελούν ένα πρόγραμμα και μετά υπάρξει 

τραυματισμός, ο προσδιορισμός ΔΤ δίνεται ως τελική βαθμολογία.   
 Με τον προσδιορισμό ΔΤ δεν υπάρχει δυνατότητα συνέχειας σε τελικό. 

Δεν δίνονται βαθμοί, μετάλλια, διπλώματα για το ένα πρόγραμμα. 
 Αθλητές που έχουν πάρει τον προσδιορισμό ΔΞ στο πρώτο πρόγραμμα 

του προκριματικού, μπορούν να αγωνιστούν στο επόμενο πρόγραμμα 
αν είναι σε θέση, όμως η τελική βαθμολογία θα είναι: ΔΤ  
 
Π.χ. Προκριματικοί: Ισορροπίας+ Δυναμικό 
        Αποτελέσματα:  Ισορροπίας: ΔΞ 
                                Δυναμικό:    28,230 
                              Σύνολο:       ΔΤ 
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Αποκλεισμός.  Είναι ο προσδιορισμός που δίνεται από τις αρχές( τεχνική 
επιτροπή, ελλανόδικο επιτροπή) για σοβαρές παραβάσεις των κανονισμών.  
Αποκλεισμός επέρχεται σε περίπτωση θετικών αποτελεσμάτων σε έλεγχο 
ντόπινγκ. 
 
Συνέπειες του Αποκλεισμού 

 Τα αποτελέσματα μηδενίζονται και αφαιρούνται από τη φάση του 
αγώνα. 

 Τα ονόματα των αθλητών αφαιρούνται από εκείνη τη φάση του αγώνα. 
 Η κατάταξη των αθλητών για αυτήν τη φάση επαναϋπολογίζεται. 

 
Παραδείγματα: 

 Αποκλεισμός από αγώνα πρόκρισης σημαίνει ότι οι αθλητές δεν 
μπορούν να προχωρήσουν σε τελικό 

 Αποκλεισμός από μία φάση του αγώνα σημαίνει πως δεν υπάρχουν 
αποτελέσματα για αυτή τη φάση του αγώνα, αλλά οι αθλητές μπορούν 
να προχωρήσουν  σε άλλες τελικές φάσεις αν προκριθούν 

 Αποκλεισμός επέρχεται για όλες τις παραβιάσεις των κανονισμών περί 
ντόπινγκ. Αν μία υπόθεση ντοπαρίσματος αποκαλυφθεί και αποδειχθεί 
μετά τους αγώνες, η κατάταξη θα τροποποιηθεί αναδρομικά. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 5: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ 
 
Υποχρεώσεις των αθλητών 

 
5.1 Να γνωρίζουν και να τηρούν τους ισχύοντες τεχνικούς και αντιντόπινγκ 

κανονισμούς, τον Κώδικα βαθμολογίας και τον όρκο του αθλητή.  
 

5.2  Να τηρούν τους κανονισμούς περί ηλικίας για το συγκεκριμένο αγώνα, 
σύμφωνα με τους τεχνικούς κανονισμούς.  

 
5.3 Να είναι ευγενικοί προς τους επισήμους, τους δικούς τους και τους 

άλλους προπονητές, τους άλλους διαγωνιζόμενους και να 
συμπεριφέρονται με αξιοπρέπεια, ακεραιότητα και με αθλητικό πνεύμα σε 
όλη τη διάρκεια.   

5.4 Να γνωρίζουν και να ακολουθούν το πρόγραμμα προπόνησης και αγώνα. 
5.5  Να είναι προετοιμασμένοι για τον αγώνα με τη σωστή ενδυμασία την 

απαιτούμενη ώρα και να είναι έτοιμοι για την παρουσίαση των 
προγραμμάτων τους την προγραμματισμένη ώρα.  

5.6 Να ακολουθούν όλες τις οδηγίες των υπεύθυνων του αγώνα.   
5.7 Να μην κάνουν σημάδια στο ταπί που θα βοηθήσουν κατά την 

παρουσίαση τους.  
 
5.8 Να παρευρίσκονται στην απονομή μεταλλίων τη σωστή ώρα και με την 

κατάλληλη ενδυμασία.   
5.9 Να παρευρίσκονται στη μέτρηση ύψους την προγραμματισμένη ώρα και 

μέρος.  
 

Δικαιώματα των αθλητών 
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5.10  Να αγωνίζονται σε μία μόνο κατηγορία και είδος σε κάθε αγώνα. 
5.11 Να τους παρέχεται ασφαλής υλικοτεχνική υποδομή, κατά τη διάρκεια των 

αγώνων.    
5.12  Να ενημερώνονται από τους προπονητές και τους αρχηγούς αποστολής 

για το πρόγραμμα της προπόνησης. Το λιγότερο μία προπονητική 
μονάδα πρέπει να γίνεται στο ταπί των αγώνων.  

5.13 Να ξαναρχίζουν το πρόγραμμά τους όταν, λόγω μη οφειλομένου σε 
αυτούς προβλήματος, διακοπεί. (Π.χ. διακοπή ρεύματος)  

 
Κυρώσεις 

 
5.14  Αδυναμία του αγωνιζόμενου να ακολουθεί οποιοδήποτε κανονισμό έχει 

ως αποτέλεσμα την προειδοποίηση του ή ποινή από τον/την πρόεδρο 
της Ελλανοδίκου επιτροπής.  

 
5.15 Αδυναμία στο να παρευρίσκεται στην απονομή μεταλλίων ή να αγνοεί 

οικειοθελώς τους κανόνες για να παρευρίσκεται στο πόντιουμ, με 
αποτέλεσμα τις επακόλουθες κυρώσεις: 

 
 Μετάλλιο  και  οποιοδήποτε έπαθλο χάνονται.  
 
 Η κατάταξη του αγώνα αναθεωρείται.  

  
 Τα μετάλλια και το οποιοδήποτε έπαθλο θα απονεμηθούν σύμφωνα με 

τη νέα κατάταξη.  
 

5.16 Για εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως αρρώστια, ο Πρόεδρος της 
επιτροπής μπορεί να συγχωρέσει την απουσία από την απονομή 
μεταλλίων χωρίς ποινή.  
 

5.17 Η δεύτερη παράβαση οποιουδήποτε είδους θα έχει ως αποτέλεσμα 
κυρώσεις. (βλ.5.15) 

 
5.18 Αγωνιζόμενοι οι οποίοι δεν εμφανίζονται για μέτρηση ύψους τη 

συγκεκριμένη ώρα ή όποιος εμποδίζει τη μέτρηση προσπαθώντας να 
την παραποιήσει χωρίς να ακολουθεί τις οδηγίες για σωστή μέτρηση ή 
προσπαθώντας να αποκτήσει την επιθυμητή μέτρηση, θα αποκλείεται 
από τον αγώνα.  

 
ΑΡΘΡΟ 6: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 

 

Δικαιώματα των προπονητών: 
 
6.1 Να ενημερωθεί για τη σειρά παρουσίασης των αγωνιζομένων η οποία 

ορίζεται μετά από κλήρωση.  
  

6.2 Να του παρέχεται ένα προπονητικό πρόγραμμα.  
 

6.3 Κατά τη διάρκεια του αγώνα, να του παρέχονται ασφαλείς 
προπονητικές εγκαταστάσεις. 
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6.4 Να του δίνεται το προπονητικό και αγωνιστικό πρόγραμμα. Να έχει 

πρόσβαση στις ημερήσιες βαθμολογίες κατά τη διάρκεια του αγώνα. 
Κάθε προπονητής ομάδας έχει το δικαίωμα να παρακολουθεί το 
πρόγραμμα των αθλητών του σε μια ορισμένη θέση κοντά στο πόντιουμ.  

 
6.5  Να ενημερώνεται πριν την έναρξη του αγώνα , στο μέρος και ώρα που 

έχει οριστεί, για οποιοδήποτε πρόβλημα με τα Φύλλα Ασκήσεων (Tariff 

sheets) το οποίο μπορεί να επηρεάσει τις Ειδικές Απαιτήσεις ή την αξία 
Δυσκολίας ενός προγράμματος.  

 
Υποχρεώσεις των προπονητών 
 
 
6.6 Να ενεργεί με εντιμότητα, ακεραιότητα, αθλητικό πνεύμα και με 

ενδιαφέρον για την Ακροβατική γυμναστική.  
 
6.7 Να συμπεριφέρεται σε όλους τους συμμετέχοντες, κριτές, προπονητές 

και επισήμους με σεβασμό και ευγένεια . Να λειτουργεί σύμφωνα με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, τους νόμους περί προστασίας του παιδιού και 
τον Κώδικα ηθικής της Fig. 

 
 
6.8 Να διασφαλίζει την ασφάλεια των δικών του αλλά και των άλλων 

αθλητών. 
 

 
6.9 Να γνωρίζει και να ακολουθεί αυστηρά τους τεχνικούς κανονισμούς, 

κανόνες  Αντιντόπινγκ και δημοσιότητας, τους Κώδικες αγωνισμάτων και 
ηθικής , και τον Κώδικα Βαθμολογίας. 

 

6.10  Να μην έρχεται σε λεκτική, τηλεφωνική  επαφή ή οποιασδήποτε άλλης 
μορφής επαφή με τους κριτές, κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης ή 
των αγώνων. 

 

6.11 Είναι υποχρέωση του προπονητή να διασφαλίσει την ορθότητα των 
Φύλλων Ασκήσεων (Tariff sheets) πριν τα παραδώσει.  

 

6.12 Να ενημερώσει τους Κριτές Δυσκολίας σε περίπτωση μικρών 
διορθώσεων των Φύλλων Ασκήσεων (Tariff sheets) τουλάχιστον τριάντα 
(30) λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα. 

 

6.13    Να φοράνε τις φόρμες του συλλόγου τους. 
 

Κυρώσεις: 
 

6.14 Προπονητές που δε συμμορφώνονται με τους κανονισμούς, κάνουν 
αδικίες, επηρεάζουν τη βαθμολογία ενός κριτή,  έχου βίαιη, προσβλητική 
συμπεριφορά απέναντι σε αθλητές, άλλους προπονητές, κριτές ή 
επίσημους ή αποσπούν την προσοχή από την εκτέλεση των αθλητών, 
θα απομακρύνονται αμέσως από τον αγωνιστικό χώρο, από την 
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Ελλανόδικο Επιτροπή. 
 

6.15 Δεύτερη προσβολή θα οδηγεί σε κυρώσεις που θα αποφασίσει η 
Ελλανόδικος  Επιτροπή σύμφωνα με τους κανόνες και το καταστατικό 
της ΕΓΟ.  

 

6.16 Οι παρατηρήσεις διατηρούνται σε όλο τον κύκλο για όλους τους 
επίσημους αγώνες της ΕΓΟ. Αν π.χ. ένας προπονητής δεχθεί 
παρατήρηση για σοβαρή παράβαση των κανονισμών σε ένα Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα και δεύτερη παρατήρηση σε άλλη διοργάνωση,  ακόμα και 
αν διοργανώνεται από  τις ενώσεις, στον ίδιο κύκλο, η δεύτερη 
παρατήρηση είναι άμεση πρόταση για πειθαρχική κύρωση. 

 

6.17 Προπονητές που δε φοράνε φόρμες του Συλλόγου τους θα τους ζητείται 
να φεύγουν από τον αγωνιστικό χώρο. Η επιστροφή τους έγκειται στην 
διακριτική ευχέρεια της Ελλανοδίκου Επιτροπής.  

 

6.18  Κυρώσεις εμπίπτουν στους προπονητές και στους Συλλόγους σύμφωνα 

με τον Κώδικά Πειθαρχίας της ΕΓΟ   και τον Κώδικα Ηθικής.  
 

ΑΡΘΡΟ 7:  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ ΣΤΟΥΣ 
ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΕΓΟ 

 
7.1   Ανώτερη Εφορία Ελέγχου          
 
 Αποτελείται από τον/την υπεύθυνο/η των κριτών. 
   Οι αρμοδιότητες της Ανώτερης Εφορείας Ελέγχου είναι: 
 

1. Να εποπτεύει τους αγώνες και να επιμελείται οποιαδήποτε παράβαση ή 
όποια έκτακτη κατάσταση επηρεάζει την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων. 

 
2. Όταν υπάρχει ένα σημαντικό λάθος της κρίσης από έναν ή 

περισσότερους κριτές, να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. 
 

3. Συνεχώς να παρακολουθεί –ελέγχει τους αποδιδόμενους βαθμούς από 
τους κριτές και να εκδίδει μια προειδοποίηση στον κριτή του οποίου η 
δουλειά κρίνεται μη ικανοποιητική ή ανεπαρκής. 

 
4. Μετά το ανεπιτυχές αποτέλεσμα μιας προειδοποίησης, να απομακρύνει 

και να αντικαταστήσει οποιοδήποτε κριτή. 
 

5. Αναλαμβάνει τελικές αποφάσεις για τις ενστάσεις που αφορούν τις 
δυσκολίες. 

 
 
 
7.2 Ελλανόδικος Επιτροπή  
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Η Ελλανόδικος Επιτροπή αποτελείται από 5  μέλη .  
Αναφορικά με τον υπεύθυνο κριτή των Αγώνων, μπορεί να κληθεί 
συμβουλευτικά. Η Ελλανόδικος Επιτροπή επιμελείται, στο τέλος του κάθε 
αγώνα, των ενστάσεων των κριτών που έλαβαν προειδοποίηση ή 
απομακρύνθηκαν από τον αγώνα από την ανώτερη εφορεία ελέγχου. 
Η Ελλανόδικος Επιτροπή παρακολουθεί επίσης την εφαρμογή του 
καταστατικού και των κανονισμών της ΕΓΟ. Σε περίπτωση παράβασης 
των παραπάνω κανόνων υποβάλει έκθεση στα αρμόδια όργανα της ΕΓΟ 
για τις δικές τους ενέργειες. 

 
7.3 Αρμοδιότητες του υπεύθυνου Κριτή των Αγώνων 

 να εξασφαλίσει ότι όλες οι απαιτήσεις για τη κρίση του αγώνα 
πληρούνται. 

 να προεδρεύει της εφορείας ελέγχου 

 να εκδίδει προειδοποίηση σε κάθε κριτή ο οποίος κρίνει μη 
ικανοποιητικά ή καταπατά τον όρκο του. Η προειδοποίηση αυτή δίδεται 
μετά από απόφαση της εφορείας ελέγχου. 

 να ασχοληθεί με την αντικατάσταση οποιουδήποτε κριτή, τοποθετώντας 
έναν άλλο κριτή, μετά την απόφαση της Ανώτερης Εφορείας Ελέγχου 

 να καταγράφει όλες τις περιπτώσεις κάτω από τις οποίες ένας κριτής 
έχει προειδοποιηθεί ή έχει αντικατασταθεί. 

 να διευθύνει, μαζί με την βοήθεια των άλλων μελών της εφορείας 
ελέγχου, της οργάνωσης των συναντήσεων ενημέρωσης, πριν τους 
αγώνες. 

 να οργανώνει, να διεξάγει και να επιβλέπει τη κλήρωση των κριτών στις 
διαφορετικές θέσεις και στα διαφορετικά όργανα 

 να εξασφαλίσει όλες τις απαιτήσεις που αφορούν την επικοινωνία των 
κριτών με τους /τις προπονητές-τριες, τις αθλητές-ριες και τους 
εκπροσώπους των σωματείων –επίσημους τηρούνται 

 
 
ΑΡΘΡΟ 8:  ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ 
 
8.1 Ένας (1) πρόεδρος κριτών.   
8.2 Δύο (2) κριτές δυσκολίας.  
8.3           Τέσσερις  (4)  Κριτές Εκτέλεσης 
8.4           Τέσσερις  (4) Κριτές Καλλιτεχνίας  
8.5 Σε περίπτωση έλλειψης κριτών, το πάνελ μπορεί να διαμορφωθεί 

ανάλογα.  
8.6 Σε περίπτωση πληθώρας κριτών μπορεί να οριστούν ένας (1) κριτής 

γραμμών και ένας (1)  κριτής χρόνου. 
 
 
 
    

 
ΑΡΘΡΟ 9:   ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΚΡΙΤΩΝ 
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9.1 Ο πρόεδρος κριτών, οι κριτές δυσκολίας, εκτέλεσης και καλλιτεχνίας, 
πρέπει να φοράνε την επίσημη στολή. 
 

 Μαύρο σακάκι.  
 Μαύρη φούστα (γυναίκες) ή μαύρο μακρύ παντελόνι (γυναίκες, 

άντρες).  
 Άσπρο πουκάμισο ή πουλόβερ (γυναίκες, άντρες) ή μπλούζα 

(γυναίκες).  
 Ο πρόεδρος κριτών φοράει γαλάζιο πουκάμισο, πουλόβερ ή 

μπλούζα.   
 Μαύρα παπούτσια.(όχι πέδιλα). Τακούνια που μπορεί να 

προκαλέσουν ζημιά στο ταπί πρέπει να αποφεύγονται.   
 Τα μαλλιά να είναι πιασμένα, να μην εμποδίζουν την όραση.  
 Αν φοριούνται κοσμήματα, να δείχνουν επαγγελματισμό.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 10: ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΡΙΤΩΝ 

 
10.1 Να έχει μελετήσει τον Κώδικα βαθμολογίας, τους Κανονισμούς των 

κριτών και όλους του τεχνικούς κανονισμούς του αγώνα.  
 
10.2 Να οργανώνει, να παρακολουθεί και να οδηγεί τη δουλειά των κριτών 

Δυσκολίας στον έλεγχο των Tariff sheet με ακρίβεια για τα 
προγράμματα που θα παρουσιαστούν στον αγώνα.  

 
10.3 Να επιβεβαιώσει ότι οι κριτές Δυσκολίας ολοκλήρωσαν τον έλεγχο των 

Tariff Sheets τουλάχιστον οχτώ (8) ώρες πριν την έναρξη του αγώνα.  
 
10.4 Μπορεί να επιτρέψει τη διακοπή και την επανέναρξη ενός 

προγράμματος αν υπάρξει πρόβλημα στον ήχο (χωρίς ποινή) ή έναρξη 
της μουσική από λάθος σημείο (με ή χωρίς ποινή).   

10.5 Να φορά την επίσημη ενδυμασία του Προέδρου κριτών.  
 
10.6 Να ετοιμάζει το πάνελ των κριτών για την είσοδο τους στον αγωνιστικό 

χώρο ή την τελετή απονομής και να τους ενημερώνει για την 
αποχώρηση τους.  

 
10.7 Να δίνει το εναρκτήριο σήμα στους αγωνιζόμενους για την είσοδο τους 

στον αγωνιστικό χώρο και την έναρξη του προγράμματος τους.   
10.8 Να κρατά στενογραφικές σημειώσεις για ό, τι παρουσιάζεται.  
 
10.9 Να χρονομετρεί το πρόγραμμα και να σημειώνει πιθανές υπερβάσεις 

από τα όρια του αγωνιστικού χώρου (βήματα). (μπορεί να δοθεί 
βοήθεια από κριτές xρόνου ή γραμμών)   

10.11  Να εφαρμόζει τις ποινές στην Τελική βαθμολογία.  
 
10.12  Να παίρνει τις βαθμολογίες των κριτών, να ελέγχει το εύρος ανοχής  

μεταξύ των βαθμολογιών και να ενεργεί με τέτοιο τρόπο ώστε να 
αποφευχθούν αδικίες.  

 
10.13 Να αποκρίνεται σε όποιο κριτή έχει κάνει λάθος στην καταγραφή ή στο 

άθροισμα της βαθμολογίας του στην τελική του βαθμολογία.  
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10.14 Να επεμβαίνει όταν οι κριτές δυσκολίας δεν μπορούν να λύσουν ένα 
ζήτημα που αφορά στην Αξία Δυσκολίας.  
 

10.15 Να επεμβαίνει όταν ο κριτής γραμμών δεν είδε λάθος. Όταν ο κριτής 
χρόνου δεν είδε λάθος.  

 

10.16 Να δίνεται η τελική βαθμολογία πριν την έναρξη του επόμενου 
προγράμματος, εκτός αν υπάρχει σοβαρό λάθος και χρειάζεται επιπλέον 
χρόνος για επίλυση . Σ’ αυτή την περίπτωση: Ο πρόεδρος ρωτάει για να 
σημειωθεί ένας «προσωρινός» βαθμός. Οποιαδήποτε ενέργεια πρέπει 
να γίνει μέχρι το τέλος του γύρου και πριν την απονομή.  
 

10.17 Ο ΠΚ ενημερώνεται από την Ελλανόδικο επιτροπή αν εκκρεμεί έρευνα 
στο Βαθμό Δυσκολίας. 
 

Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει Ελλανόδικος Επιτροπή Ο ΠΚ: 
 Συσκέπτεται με τους κριτές δυσκολίας και τους ζητά να 

αιτιολογήσουν τους βαθμούς τους 

 Αφού εξετάσει τις δικές του σημειώσεις, συσκέπτεται με τους 
Κριτές δυσκολίας για να λυθεί το πρόβλημα 

 Κατάλληλες ενέργειες θα γίνουν κατά τη διάρκεια του αγώνα και 
πλήρης έρευνα θα πραγματοποιείται μετά τον αγώνα, σύμφωνα 
με τους Κανονισμούς Κριτών και τον Κώδικα Ηθικής της FIG. 

 
10.18 Μετά το τέλος κάθε μέρας του αγώνα αναφέρει γραπτώς στην 

Ελλανόδικο Επιτροπή κάθε αναγνωρισμένο πρόβλημα του Σώματος 
Κριτών. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 11: ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 

 

 Πριν τον Αγώνα 

 

11.1 Κάτω από την καθοδήγηση και την υποστήριξη του Προέδρου κριτών, οι 
κριτές Δυσκολίας πρέπει να συμφωνούν στην αξία δυσκολίας της κάθε 
άσκησης από τα προγράμματα των αγωνιζομένων όπως καταγράφονται 
στα Φύλλα Ασκήσεων (Tariff sheets).  

 

11.2  Σε προκαθορισμένο χώρο και χρόνο ο ΚΔ ενημερώνει  τους προπονητές 
για τυχόν ανακρίβειες στις δηλωμένες αξίες δυσκολίας στα Φύλλα 
Ασκήσεων(Tariff sheets). Κάθε αλλαγή του προπονητή στο Φύλλο 
Ασκήσεων πρέπει να συμφωνείται από τον ΚΔ τουλάχιστον 90 λεπτά 
πριν την έναρξη του αγώνα. 

 

11.3 Ανακρίβειες στα Φύλλα Ασκήσεων (Tariff sheets) οι οποίες βρίσκονται 
κατά τη διάρκεια του αγώνα θα διορθώνονται τη στιγμή που βρίσκεται το 
λάθος ακόμη και αν δεν έχει γνωστοποιηθεί στον προπονητή πριν την 
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έναρξη του αγώνα. Αν και τέτοια λάθη θα επισύρουν κυρώσεις στο Κριτή 
Δυσκολίας .  

 
11.4 Ο Κριτής Δυσκολίας υπολογίζει τον προτεινόμενο βαθμό Δυσκολίας του 

προγράμματος. Μετά τον προσδιορισμό της αξίας, τα Φύλλα Ασκήσεων 
πρέπει να υπογραφούν και να τοποθετηθεί ημερομηνία από τους Κριτές 
Δυσκολίας. 

 

11.5 Οι κριτές επιβεβαιώνουν ότι τα Tariff sheets είναι συμπληρωμένα και 
τοποθετούνται σύμφωνα με τη σειρά εμφάνισης στον αγώνα τουλάχιστον 
οχτώ (8) ώρες πριν την έναρξη. Αντίγραφα θα πρέπει να δίνονται στον 
Πρόεδρο Κριτών.  

 

11.6 Οι κριτές δυσκολίας έχουν το δικαίωμα να δεχτούν μικρές αλλαγές στα 
Tariff sheets για εξαιρετικούς λόγους, έως τριάντα (30) λεπτά πριν την 
έναρξη του αγώνα. Η αλλαγή θα πρέπει να αναφερθεί στον Πρόεδρο 
κριτών.  
 

Κατά τη Διάρκεια του Αγώνα  
 

11.7 Αξιολόγηση της αξίας δυσκολίας και του Βαθμού Δυσκολίας του 
προγράμματος που παρουσιάστηκε σύμφωνα με τον Κώδικα 
Βαθμολογίας.  

 

11.8 Ενημέρωση του Προέδρου κριτών για οποιαδήποτε ποινή στην τελική 
βαθμολογία.  

 
Να σημειώνει στα  Φύλλα Ασκήσεων (Tariff sheets):  
 Ασκήσεις που παρουσιάστηκαν  
 Αλλαγές στις αξίες των ασκήσεων  
 Λάθη χρόνου  
 Διορθωμένες αξίες Δυσκολίας 

 
11.9 Αναγνώριση των ποινών οι οποίες πάρθηκαν από τη συνολική 

βαθμολογία από τους Κριτές Δυσκολίας  
 

11.10 Εάν ένα θέμα σχετικό με την αξία Δυσκολίας ενός στοιχείου δεν μπορεί 
να επιλυθεί, θα πρέπει να γίνει αναφορά, για βοήθεια από τον Πρόεδρο 
Κριτών. Το πρόβλημα θα πρέπει να επιλυθεί πριν την έναρξη της 
εμφάνισης του επόμενου αγωνιζόμενου. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό τότε 
δίνεται ένας «προσωρινός» βαθμός μέχρι το τέλος του γύρου, αλλά θα 
πρέπει να έχει επιλυθεί πριν την απονομή.  

 

11.11 Στο τέλος κάθε αγώνα τα Φύλλα ασκήσεων πρέπει να δίνονται στον 
Πρόεδρο της Ελλανοδίκου επιτροπής για το σκοπό της μετα-αγωνιστικής 
ανάλυσης. 
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ΑΡΘΡΟ 12:     ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ  ΤΩΝ  ΚΡΙΤΩΝ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΚΑΙ  
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑΣ. 
 
12.1 Οι Κριτές Καλλιτεχνίας αξιολογούν το εκτελεσμένο πρόγραμμα για την 

καλλιτεχνική του αξία, σύμφωνα με τον Κώδικα Βαθμολογίας. 
 

12.2 Οι Κριτές Εκτέλεσης αξιολογούν το εκτελεσμένο πρόγραμμα για τα 
τεχνικά λάθη, σύμφωνα με τον Κώδικα Βαθμολογίας. 

 
12.3 Τα προγράμματα αξιολογούνται χωρίς συζήτηση με άλλα πρόσωπα.  

 

12.4 Εάν παρουσιαστεί ένα λάθος στην μεταφορά του βαθμού, ο κριτής πρέπει 
άμεσα να αναφέρει το λάθος στον Πρόεδρο κριτών ο οποίος θα ενεργήσει 
σύμφωνα με το άρθρο 10.13. Ο Πρόεδρος θα ζητήσει άμεσα τις γραπτές 
σημειώσεις του κριτή ως αιτιολογία του αιτήματός του. 

 

12.5 Εκτός από την περίπτωση του άρθρου 12.4, καμία άλλη αλλαγή του 
βαθμού αφού αυτός έχει δοθεί επιτρέπεται, εκτός αν έχει ζητηθεί από τον 

Πρόεδρο της Ελλανοδίκου Επιτροπής σε περίπτωση αδύνατου Βαθμού. 
Η αλλαγή δεν είναι υποχρεωτική, ο κριτής μπορεί να αρνηθεί. Η άρνηση 
για αναθεώρηση μιας βαθμολογίας μπορεί να οδηγήσει σε 
προειδοποίηση και κυρώσεις. Οι γραπτές σημειώσεις του κριτή θα 
ζητηθούν άμεσα και η περίπτωση θα επανεξεταστεί στην ανάλυση των 
αγώνων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ι 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΨΟΥΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ 
 
Πριν τους αγώνες, οι αθλητές θα μετρούνται στο κοντινότερο χιλιοστό από ένα 
επαγγελματία ανθρωπομετρητή (άτομο που μετρά ανθρώπινα σώματα) ή έναν 
γιατρό, ή ένα φυσιοθεραπευτή και θα είναι παρών ένας 1( )αντιπρόσωπος του 
συλλόγου και το/τα ορισμένος/οι  εκπρόσωπος/οι της Τεχνικής Επιτροπής της 
Ακροβατικής Γυμναστικής, ο οποίος καταγράφει όλες τις μετρήσεις. 
1. Ο εκπρόσωπος του συλλόγου και ο Εκπρόσωπος της ΤΕ υπογράφουν τα 

αποτελέσματα της μέτρησης, επιβεβαιώνοντας  την ορθότητα των 
αποτελεσμάτων της μέτρησης. 

2. Το λιγότερο ένα μέλος της ΤΕ θα είναι παρών σε περίπτωση 
επαναμέτρησης ή αμφιλεγόμενης μέτρησης. Σε περίπτωση υποψίας 
προσπάθειας αποφυγής σωστής μέτρησης, όλα τα μέλη της ΤΕ που 
βρίσκονται στον αγώνα, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου πρέπει να 
είναι παρόντες. 

3. Οι αθλητές ενός συλλόγου πρέπει να είναι στο ορισμένο μέρος ταυτόχρονα 
και να έχουν μαζί τους τα δελτία τους. Ελέγχονται για την ηλικία, την 
ταυτοπροσωπία, και την θέση τους στην ομάδα που μετρώνται. 

4. Ο αρχηγός αποστολής και ο προπονητής έχουν την ευθύνη   να 
διασφαλίσουν την παρουσία της ομάδας τους για μέτρηση. 

 Η μέτρηση θα πραγματοποιείται πριν ή μετά της 
προγραμματισμένης προπόνησης. 

 Αθλητές που δεν παρουσιαστούν για μέτρηση την καθορισμένη 
μέρα και ώρα θα αποκλείονται από τον αγώνα. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, όπως αρρώστια, ο πρόεδρος της ΤΕ μπορεί να 
κανονίσει να γίνει η μέτρηση σε άλλη ώρα. 

5. Όταν ζητείται μία μέτρηση, δεν υπάρχει επιλογή απόρριψης από τον 
αθλητή ή τον προπονητή. Η ΤΕ μπορεί και θα μετρήσει κάθε ζευγάρι ή 
ομάδα κατά τη διάρκεια του αγώνα αν υπάρχει ζήτημα με κάποιο ύψος ή 
υπάρχει αμφιβολία για την ακρίβεια των στοιχείων που καταγράφηκαν από 
τους τεχνικούς. 

6. Μια επαναμέτρηση αν ζητηθεί ή είναι απαραίτητη πρέπει να λάβει χώρα με 
την ολοκλήρωση του πρώτου προγράμματος. Αλλιώς η πρώτη μέτρηση 
παραμένει για όλο τον αγώνα. 

 Αν ο αθλητής εμποδίζει τη μέτρηση, μετά από 1 παρατήρηση η 
διαδικασία θα σταματήσει, και θα υπάρξει αποκλεισμός. 

7. Όλοι οι αθλητές που είναι βάσεις, μεσαίοι (δεύτεροι ή τρίτοι) ή σαν 
κορυφές, μετρούνται: 

 Με γυμνά πόδια, φορώντας κοντομάνικο μπλουζάκι ή κορμάκι. 
 Οι αθλητές πρέπει να ξαπλώνουν στην πλάτη τους, ίσια πάνω σε 

γραμμή, στο πάτωμα, σε φυσιολογική θέση με τα πόδια κλειστά και 
τα γόνατα τεντωμένα. Οι ώμοι χαλαροί. 

 Το οριζόντιο μήκος από τις πατούσες στην κορυφή του κεφαλιού 
μετριέται χρησιμοποιώντας έναν ηλεκτρονικό μετρητή. 

8. Αθλητές που δεν συνεργάζονται με τις οδηγίες του ειδικού για οποιοδήποτε 
λόγο θα τους γίνετε μία παρατήρηση. Οποιαδήποτε άλλη έλλειψη  
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συνεργασίας θα οδηγεί σε αποβολή από τον αγώνα. 
9. Όλες οι ηλικίες και οι μετρήσεις καταγράφονται και υπογράφονται από τον 

ειδικό και δίνονται στον Πρόεδρο των Κριτών. Ο Πρόεδρος Κριτών καθορίζει 
ποιοι αθλητές θα έχουν  ποινή για διαφορά ύψους στον τελικό βαθμό για 
κάθε εκτελεσμένο πρόγραμμα. 

10. Η διαφορά ύψους μεταξύ των συναθλητών είναι 30 εκ. (με ανοχή μέχρι τα 
30.9 εκ.) δεν έχει μείωση. 

11. Η διαφορά ηλικίας μέχρι 6 χρόνια δεν έχει μείωση. Η διαφορά ηλικίας νοείται  
η διαφορά από τον μεγαλύτερο και τον μικρότερο αθλητή. (Σε μία ομάδα 
λαμβάνουμε υπ’ όψιν μόνο την μικρότερη και τη μεγαλύτερη ηλικία.) 

12. Όσων αφορά στις ομάδες, σχετικά με τον ψηλότερο αθλητή, η διαφορά με 
τον αμέσως επόμενο ψηλότερο αθλητή θα μετράται σύμφωνα με τους 
παραπάνω κανόνες. Το ίδιο ισχύει και για τον επόμενο. 

13. Ποινές που δίνονται για διαφορά ύψους και ηλικίας: 

Ηλικίες Διαφορά Ηλικίας Διαφορά Ύψους 

Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 

Από 31 εκ. μέχρι 34.9 εκ.  διαφορά 
μεταξύ των παρτενέρ δίνεται η μείωση: 
0.5 
 
Από 35  εκ. και πάνω  διαφορά μεταξύ 
των παρτενέρ δίνεται η μείωση: 1.0 

Β΄1ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

Από 31  εκ. μέχρι 34.9  εκ.διαφορά μεταξύ 
των παρτενέρ δίνεται η μείωση: 0.5 
 
Από 35  εκ. και πάνω διαφορά μεταξύ 
των παρτενέρ δίνεται η μείωση: 1.0 

Β΄2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

Από 31  εκ. μέχρι 34.9  εκ.  διαφορά 
μεταξύ των παρτενέρ δίνεται η μείωση: 
0.3 
 
Από 35  εκ. και πάνω  διαφορά μεταξύ 
των παρτενέρ δίνεται η μείωση: 0.5 

 
 

 Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
 
 

 

 
Από 31  εκ. μέχρι 34.9  εκ.  διαφορά 
μεταξύ των παρτενέρ δίνεται η μείωση: 
0.1 
 
Από 35 εκ.και πάνω  διαφορά μεταξύ των 
παρτενέρ δίνεται η μείωση: 0.3 

Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
Για κάθε χρόνο πάνω από  έξι( 6) 

 
μείωση 0.20 

Από 31 cm μέχρι 34.9  εκ.  διαφορά 
μεταξύ των παρτενέρ δίνεται η μείωση: 
0.1 
 
Από 35 εκ.και πάνω  διαφορά μεταξύ των 
παρτενέρ δίνεται η μείωση: 0.3 

 
 

Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
 
 

 
Για κάθε χρόνο πάνω από  έξι( 6) 

 
μείωση  0.20 

Από 31  εκ. μέχρι 34.9  εκ.  διαφορά 
μεταξύ των παρτενέρ δίνεται η μείωση: 
0.1 

 
Από 35  εκ. και πάνω διαφορά μεταξύ 
των παρτενέρ δίνεται η μείωση: 0.3 
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14. Αν ένας αθλητής προσπαθήσει να εμποδίσει τη διαδικασία της μέτρησης, το 

ζευγάρι ή η ομάδα θα αποβάλλεται από τον αγώνα. Ο προπονητής θα 
αποβάλλεται  από τον αγώνα. Ο σύλλογος των αθλητών παίρνει 
προειδοποίηση. Το συμβάν θα αναφέρεται στην Τεχνική Επιτροπή  μετά τον 
αγώνα. Επανάληψη καταδολίευσης από τον ίδιο Σύλλογο σε οποιαδήποτε 
χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια του αγωνιστικού κύκλου θα οδηγεί σε ποινή 
του Συλλόγου. 

15. Τα εξαρτήματα πρέπει να έχουν τον ακόλουθο τύπο και χαρακτηριστικά: 
 Ένα ηλεκτρονικό laser για μέτρηση μήκους 

 Η τελειωτική  πλευρά του εξαρτήματος να είναι σταθεροποιημένο 
έναντι στην κάθετη επιφάνεια του τρίποδου. 
 
Παράδειγμα:  

 
                  
 
   Πρωτότυπα: 
 
 

 
  
 



 

20 

 

 
 
 
 
Σωστή θέση για την μέτρηση 

 
Πατούσες έναντι του τοίχου 
Γόνατα τεντωμένα 
Κεφάλι σε ουδέτερη θέση 
Οι ώμοι χαλαροί 

 
 
Λανθασμένες θέσεις μέτρησης   

 
Πατούσες όχι έναντι του τοίχου 
Γόνατα λυγισμένα 
Κύφωση στην πλάτη 
Κεφάλι όχι στο πάτωμα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 

Αγωνιστική ενδυμασία 
 
1. Η επιλογή της αγωνιστικής ένδυσης, των αξεσουάρ και των βοηθημάτων 

είναι στην κρίση του Προέδρου Κριτών. Πρέπει να είναι γυμναστικό στο 
χαρακτήρα του και στο σχέδιό του. Το κορμάκι πρέπει να είναι κομψό και να 
συμπληρώνει την καλλιτεχνία του προγράμματος. 

2. Οι φούστες πρέπει να καλύπτουν αλλά να μην πέφτουν κάτω από την 
περιοχή της λεκάνης. 

 

Σωστό ύψος 
 

 

          
          Μπροστά                                  Πλάι Πίσω                                             
 
 
 
 

Πολύ κοντή  
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 Πολύ μακριά                          Πολύ στενή                       Υπερβολή                                               

               
 

 
 
           
            
Η ΄΄ τουτου ΄΄ μπαλέτου και η εμφάνιση “island grass” φούστα  και ΄΄στυλ φορέματος 
΄΄ απαγορεύονται 
  

  
                                  “ballet tutu”       “Island grass skirt” 
 

 
3. Οι άνδρες και τα αγόρια μπορούν να αγωνίζονται με κορμάκια με κοντά 

παντελονάκια ή μακριά γυμναστικά παντελόνια. 
 
 

Σωστή ενδυμασία για άνδρες και τα αγόρια 
 

                  
 

 
4. Πολύ σκοτεινά χρώματα στα γυμναστικά παντελόνια, ολόσωμα, κολλάν 

επιτρέπεται μόνο αν σε όλο το μήκος το χρώμα είναι αναμεμειγμένο με 
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ανοιχτού χρώματος σχέδιο. Το μήκος και ο τύπος του υφάσματος που 
καλύπτει τα πόδια πρέπει να είναι ίδιο και στα 2 πόδια. Μόνο η 
διακόσμηση μπορεί να αλλάξει. 

 
 
 

Σωστό 
 

                                
 

 
 
 
Κολλάν στο χρώμα του δέρματος κάτω από τα κορμάκια και τις φούστες 
επιτρέπεται 
 
                           Λάθος                                                                   σωστό 

                                         
   

 
 

5. Για λόγους ασφάλειας, χαλαρή ενδυμασία, μεγάλα προσαρτήματα και 
αξεσουάρ δεν επιτρέπονται. 
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6. Προκλητικά, στυλ μαγιό, ενδυμασία ΄΄χαρακτήρα΄΄, φωτογραφίες στο 
σχέδιο απαγορεύονται.  

 
       Στυλ ¨μαγιό¨                                              Ενδυμασία ΄΄χαρακτήρα΄΄ 

                       
 

  
 
Κορμάκια που είναι σχεδόν όλο στο χρώμα του δέρματος δεν 
επιτρέπονται.  
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Όμορφα κορμάκια 

  
 
 
 

    
 
Συστάσεις για τις αγωνιστικές ενδυμασίες 
 
Οι άνδρες και τα αγόρια δε θα πρέπει να φοράνε μεγάλης έκτασης ύφασμα 
σε χρώμα του δέρματος. 
 
Οι αγωνιζόμενοι μπορούν να εκτελέσουν με ή χωρίς γυμναστικά παπουτσάκια 
τα οποία πρέπει να είναι στο χρώμα του δέρματος ή άσπρα, καθαρά και σε καλή 
κατάσταση. Οι άνδρες όταν φοράνε γυμναστικά παντελόνια, η υπόδεση 
(γυμναστικά παπουτσάκια ή  κάλτσες ) είναι υποχρεωτική. 
 
 
                                                          Υπερβολή 
        

 
  
Όπως στα κορίτσια και στις γυναίκες έτσι και στα αγόρια και στους άνδρες, αν 
φορούν ενδυμασία με ανοιχτόχρωμο χρώμα, πρέπει να χρησιμοποιηθεί 
επένδυση στον κορμό. 
 
Οι φούστες πρέπει να ακολουθούν τη γραμμή του κορμακίου. Θα πρέπει να 
εφαρμόζουν στους γοφούς. Δεν πρέπει να υπάρχει πολύ επιπλέον ύφασμα. 
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Το κορμάκι στυλ "φόρεμα" δεν επιτρέπεται. 
 

 
 
 
Οι φούστες θα πρέπει να είναι κολλημένες  στις πλευρές για να αποφευχθεί η 
εμφάνιση "σκιάς λάμπας" όταν οι αθλήτριες είναι ανάποδα. 
 
Στην ιδανική περίπτωση, ο σχεδιασμός του κορμακίου  θα πρέπει να συνεχίζεται 
κάτω από τη φούστα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ 
 
 

Άρθρο1: ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ 
 
Γενικοί κανονισμοί 

1.1 Η Καλλιτεχνία ενδιαφέρετε για τη χορογραφική δομή και το σχέδιο ενός 
προγράμματος και την ποικιλία του περιεχόμενου συμπεριλαμβανομένων 
και την επιλογή των ασκήσεων δυσκολίας. Περιλαμβάνει, επίσης τη σχέση 
μεταξύ των συναθλητών, την κίνηση και τη μουσική. 

 

1.2 Μία καλλιτεχνική εκτέλεση αντικατοπτρίζει το μοναδικό στυλ, έκφραση και 
μουσικότητα του ζευγαριού ή της ομάδας. Είναι η ικανότητα να ξεπερνά 
όλες τις απαιτήσεις του αθλήματος και να αγγίζει το κοινό και τους κριτές. 

1.3 Ένα πρόγραμμα παρουσιάζεται στους θεατές και στους κριτές. Ένα 
πρόγραμμα πρέπει να καθιερώνει έναν χαρακτήρα συγκεκριμένο για κάθε 
ζευγάρι ή ομάδα και να εμπλουτίζεται από τη γυμναστική ενδυμασία που 
συμπληρώνει τη χορογραφία.   

 
1.4 Οι αθλητές πρέπει να παρουσιάζονται, χαιρετώντας πριν πάρουν τη θέση 

τους και ξανά πριν φύγουν από το ταπί. 
 
1.5 Η κρίση της Καλλιτεχνίας ξεκινά από την αρχή του προγράμματος και 

τελειώνει στην τελική θέση. Το βάδισμα μέχρι την αρχική θέση πρέπει να 
είναι από τον συντομότερο δρόμο, απλό, χωρίς χορογραφία και χωρίς 
μουσική. Η αρχική θέση δε μπορεί να περικλείει την φάση χτισίματος μιας 
άσκησης δυσκολίας. 

 
1.6 Το τέλος πρέπει να συμπίπτει με το τέλος της μουσικής και να είναι μία 

στατική θέση. Η θέση δεν πρέπει να είναι μία άσκηση δυσκολίας από την 
οποία απαιτείται έξοδος, προσγείωση. 

 
1.7 Δεν επιτρέπονται σημάδια στο ταπί, ώστε να διευκολυνθεί η εκτέλεση. 

 
1.8 Οι αθλητές πρέπει να εκτελούν χωρίς  λεκτική ή φυσική  βοήθεια. 

 
1.9 Καλή αθλητική συμπεριφορά θα πρέπει να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια του 

αγώνα.  
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Άρθρο 2: Εκτέλεση/ Χορογραφία 

 

2.1 Η χορογραφία ορίζεται ως η χαρτογράφηση των κινήσεων του σώματος, 
γυμναστικές και καλλιτεχνικές, στο χώρο και το χρόνο, καθώς και σε σχέση 
με τους συναθλητές. 

2.2 Είναι η  καλαίσθητη σύνδεση των ασκήσεων δυσκολίας με κίνηση, π.χ. 
βηματισμούς, αναπηδήσεις, στροφές. Απαιτεί την δημιουργική χρήση του 
χώρου και τη χρήση ποικιλίας διαδρομών, επιπέδων, κατευθύνσεων, 
σχημάτων σώματος, ρυθμού και ταχύτητας. 
 

2.3 Οι ασκήσεις και η χορογραφία θα πρέπει να χρησιμοποιούν το χώρο και το 
έδαφος. 
 

2.4 Το ζευγάρι/ομάδα θα πρέπει να δουλεύει σε διαφορετικά επίπεδα. 
 

2.5 Πρέπει να υπάρχει ποικιλία κινήσεων. 
 

2.6 Η χορογραφία πρέπει να επιδεικνύει αυθεντικότητα και να δημιουργεί 
προσωπική ταυτότητα στο ζευγάρι/ομάδα. 
 

2.7  Οι κινήσεις πρέπει να εκτελούνται με εύρος, χρησιμοποιώντας το μέγιστο 
δυνατό χώρο, ή να εκτελούνται με λεπτότητα και χρώμα. 

Άρθρο 3: Μουσικότητα και Έκφραση 

3.1   Μία καλή επιλογή μουσικής θα βοηθήσει να καθιερωθεί η δομή, ο ρυθμός 
και το θέμα του προγράμματος. 

3.2   Όλα τα προγράμματα πρέπει να χορογραφούνται έτσι ώστε να ταιριάζουν 
λογικά και αισθητικά με το ρυθμό και τη διάθεση της μουσικής. 

3.3    Η ροή του προγράμματος πρέπει να μην διακόπτεται από την εκτέλεση 
των ασκήσεων. 

3.4  Το ζευγάρι/ομάδα πρέπει να δείχνει την ικανότητα να εκφράζει το 
συναίσθημα της μουσικής σε όλο το πρόγραμμα. Θα πρέπει να υπάρχει 
αρμονία μεταξύ των εκφράσεων των παρτενέρ. 

Άρθρο 4: Συνεργασία 

4.1     Πρέπει να υπάρχει μία λογική σχέση και σύνδεση μεταξύ των ατόμων 
στην   συνεργασία τους. 

4.2    Οι συναθλητές θα πρέπει να έχουν την ικανότητα να πάνε πέρα από την 
δική τους   σχέση και να αγγίξουν το κοινό. 

Άρθρο 5: Μουσική συνοδεία 
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5.1  Όλα τα προγράμματα εκτελούνται με μουσική. Η φωνή μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σαν μουσικό όργανο. Μουσική με λόγια μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε ένα πρόγραμμα με σεβασμό στον Κώδικα Ηθικής της 
FIG. Ακατάλληλοι στίχοι ( σεξουαλικοί, προσβλητικοί, επιθετικοί, βίαιοι) 
απαγορεύονται. Ο προπονητής πρέπει να επισημαίνει ποιο πρόγραμμα 
εκτελείται με μουσική με λόγια και να το γράψει στο Φύλλο ασκήσεων 
(Tariff sheet). Ποινή  0.5 δίνει ο ΠΚ για παραβάσεις μουσικής ( όταν πάνω 
από ένα πρόγραμμα έχει μουσική με λόγια και/ή όταν δεν είναι δηλωμένο 
στο Φύλλο ασκήσεων.) 

5.2    Η μουσική αναπαραγωγή πρέπει να είναι της υψηλότερης ποιότητας. 

5.3   Η χρονομέτρηση του προγράμματος ξεκινά  με το ξεκίνημα της μουσικής 
και τελειώνει με το τέλος της μουσικής.  

5.4   Αν υπάρχει τεχνικό πρόβλημα και προκαλέσει το σταμάτημα της μουσικής, 
οι αθλητές πρέπει να συνεχίσουν το πρόγραμμα τους εκτός αν τους 
σταματήσει ο πρόεδρος του σώματος κριτών. Σε αυτήν την περίπτωση, 
δεν θα υπάρξει μείωση για εκτέλεση χωρίς μουσική και η χρονομέτρηση 
του προγράμματος σταματά. 

 
5.5   Αν οι αθλητές δεν αρχίσουν  ή σταματήσουν το πρόγραμμά τους επειδή η 

μουσική είναι λάθος ή για κάποιον άλλο τεχνικό λόγο, ο πρόεδρος του 
σώματος κριτών έχει τη δικαιοδοσία να επιτρέψει την επανεκκίνηση ενός 
προγράμματος, χωρίς να δοθεί μείωση. Αν το πρόβλημα δεν μπορεί να 
λυθεί άμεσα, ο Τεχνικός Διευθυντής, με τη σύμφωνη γνώμη του προέδρου 
κριτών, έχει τη δικαιοδοσία να επαναπρογραμματίσει την εκτέλεση του 
προγράμματος στο τέλος του  ομίλου. 

 
5.6 Αν οι αθλητές σταματήσουν λόγω  κακής ποιότητας  ή λάθος μουσικής, 

λόγω λάθους του προπονητή, η επανεκκίνηση βρίσκεται στη δικαιοδοσία 
του προέδρου κριτών και συνοδεύεται με 0.30 εκατοστά μείωση από τον 
τελικό βαθμό. 

 
5.7   Ένα πρόγραμμα δεν μπορεί να επαναληφθεί εφόσον ολοκληρωθεί με ή 

χωρίς μουσική.  
 
 
 
Άρθρο 6: Διαφορά Ύψους 
 

6.1   Αυτό το μέρος της καλλιτεχνίας και της καλλιτεχνικής αξίας αξιολογείται από 
τον Πρόεδρο του Σώματος των Κριτών 

 

6.2   Οι διαφορές ύψους μεταξύ των παρτενέρ πρέπει να είναι αισθητικά λογικές. 
 
6.3 Το ύψος μετριέται πριν τον αγώνα από ειδικούς της ανθρωπομετρίας, με 

παρουσία του επικεφαλής της αποστολής ή του προπονητή, 
χρησιμοποιώντας την διαδικασία μέτρησης που περιγράφεται στην 
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Παράρτημα ΙΙ. Τουλάχιστον 1 μέλος της Τεχνικής Επιτροπής της 
Ακροβατικής πρέπει να είναι παρών για κάθε μέτρηση που είναι πιθανό να 
αμφισβητηθεί. Σε περίπτωση υποψίας για προσπάθεια να αποφευχθεί 
σωστή μέτρηση, 3 μέλη της Τεχνικής  Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου 
και του Προέδρου, πρέπει να είναι παρόντα. 

 
6.4  Εφαρμόζεται μείωση στον τελικό βαθμό, από τον ΠΚ σύμφωνα με την 

Ενότητα ΙΙ 
 
Άρθρο 7: Αγωνιστική ενδυμασία, αξεσουάρ και βοηθήματα 
 
7.1   Η επιλογή της αγωνιστικής ένδυσης, των αξεσουάρ και των βοηθημάτων 

είναι στην κρίση του Προέδρου Κριτών. Το κορμάκι πρέπει να είναι κομψό 
και να συμπληρώνει την καλλιτεχνία του προγράμματος.  Δε θα πρέπει να 
αποσπά την προσοχή από την εκτέλεση των αθλητών, ούτε να χρειάζεται 
διόρθωση κατά τη διάρκεια του προγράμματος. 

 
7.2 Οι συναθλητές πρέπει να φορούν όμοια ή συμπληρωματικά κορμάκια. 
 
7.3 Οι γυναίκες και τα κορίτσια μπορούν να εκτελούν με κορμάκια ή ολόσωμα 

κορμάκια με  φούστες . Κολλάν στο χρώμα του δέρματος επιτρέπονται. Τα 
κορμάκια μπορεί να είναι με μανίκια ή χωρίς, αλλά κορμάκια χορού με 
λεπτές τιράντες δεν επιτρέπονται. 

 
7.4 Οι φούστες πρέπει να καλύπτουν αλλά να μην πέφτουν κάτω από την 

περιοχή της λεκάνης. 
 Το στυλ της φούστας (κόψιμο ή διακόσμηση) είναι  ελεύθερο, αλλά η 

φούστα πρέπει πάντα να ξαναπέφτει στους γοφούς. 
 Η ΄΄ τουτου ΄΄ μπαλέτου και η εμφάνιση “island grass” φούστα  και ΄΄στυλ 

φορέματος ΄΄ απαγορεύονται 
 Η φούστα πρέπει να είναι ενσωματωμένη με το κορμάκι.( δεν μπορεί να 

αποσπάται) 
 
 
7.5 Άνδρες και αγόρια μπορούν να αγωνιστούν με κορμάκια με γυμναστικό 

σορτσάκι ή μακρύ γυμναστικό παντελόνι. Ολόσωμη στολή επιτρέπεται. 
 
7.6 Η αγωνιστική ενδυμασία στο σχέδιο της θα πρέπει να σέβεται το φύλο του 

αγωνιζόμενου. 
 
7.7 Πολύ σκοτεινά χρώματα στα γυμναστικά παντελόνια, ολόσωμα, κολλάν 

επιτρέπεται μόνο αν σε όλο το μήκος το χρώμα είναι αναμεμειγμένο με 
ανοιχτού χρώματος σχέδιο. Το μήκος και ο τύπος του υφάσματος που 
καλύπτει τα πόδια πρέπει να είναι ίδιο και στα 2 πόδια. Μόνο η 
διακόσμηση μπορεί να αλλάξει. 

 
7.8 Για λόγους ασφάλειας, χαλαρή ενδυμασία, μεγάλα προσαρτήματα και 

αξεσουάρ δεν επιτρέπονται. Όλες οι ενδυμασίες θα πρέπει να είναι 
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εφαρμοστές, ώστε οι κριτές να μπορούν να ελέγξουν σωστά τις γραμμές 
του σώματος. 

 
7.9 Όλα τα κορμάκια πρέπει να είναι σεμνά συμπεριλαμβανομένων των 

κατάλληλων εσωρούχων. Το κατώτατο κόψιμο στο κορμάκι δεν πρέπει να 
ξεπερνά προς τα πάνω το λαγόνιο οστό και δεν πρέπει να μπαίνει 
ανάμεσα στους γλουτιαίους, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.  
Ντεκολτέ όχι πιο κάτω από τη μέση του στέρνου ή κάτω από τη γραμμή 
που ενώνει τις ωμοπλάτες. Δαντέλα και διαφανές υλικό στον κορμό θα 
πρέπει να είναι πλήρως υπενδεδυμένα. 

 

7.10 Προκλητικά κορμάκια, στυλ μαγιό, ενδυμασία  ΄΄χαρακτήρα΄΄, φωτογραφίες 
στο σχέδιο απαγορεύονται. 

 
7.11 Οι αγωνιζόμενοι μπορούν να εκτελέσουν με ή χωρίς γυμναστικά 

παπουτσάκια τα οποία    πρέπει να είναι στο χρώμα του δέρματος ή 
άσπρα, καθαρά και σε καλή κατάσταση. Οι άνδρες όταν φοράνε 
γυμναστικά παντελόνια, υπόδεση (γυμναστικά παπουτσάκια ή  κάλτσες ) 
πρέπει να φοριούνται. 

 
7.12 Αν υπάρχει διαφήμιση επάνω στη στολή πρέπει να συμφωνεί με τους 

κανονισμούς της FIG.  
 
7.13 Οι κανονισμοί για τη διαφήμιση περιγράφονται αναλυτικά στους 

Κανονισμούς για ενδυμασία και διαφήμιση  της FIG. 
 
7.14 Κάθε παραβίαση των κανονισμών για την αγωνιστική ενδυμασία, θα κριθεί 

από τον Πρόεδρο των Κριτών. 
 

Άρθρο 8: Αξεσουάρ και Βοηθήματα 

8.1 Κοσμήματα συμπεριλαμβανομένων σκουλαρίκια, βραχιόλια, χεριών ή    
ποδιού κολιέ, δαχτυλίδια, σκουλαρίκια μύτης ή αφαλού δεν επιτρέπονται. 
 

8.2 Πούλιες, πέτρες, παγιέτες, και  δαντέλα πρέπει να είναι είτε πλεγμένα 
μέσα στο ύφασμα, είτε καλά εφαρμοσμένα. Αν παρατηρηθεί ατύχημα εξ’ 
αιτίας τους, η ευθύνη είναι του προπονητή και του αθλητή. 
 

8.3 Κοκκαλάκια για τα μαλλιά, κορδέλες και διάφορα αξεσουάρ για το κεφάλι 
αν φορεθούν πρέπει να είναι τοποθετημένα με σιγουριά. Πολύ θεατρικά 
αξεσουάρ για το κεφάλι, όπως τιάρες, φτερά και λουλούδια 
απαγορεύονται. 

 
8.4 Ζωγραφισμένο πρόσωπο απαγορεύεται. Το μέικ-απ πρέπει να είναι 

διακριτικό και όχι να επιδεικνύει θεατρικό χαρακτήρα (ζώο ή άνθρωπο).    
 
8.5 Εξοπλισμός όπως ζώνες, κολάρα τα οποία υποβοηθούν την εκτέλεση 

των ασκήσεων απαγορεύονται.  Επίδεση πρέπει να γίνεται με υλικά στο 
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χρώμα του δέρματος. Κάθε επιπλέον υποστήριξη όπως επιγονατίδα που 
δεν είναι στο χρώμα του δέρματος, μπορεί να φορεθεί χωρίς ποινή, αν ο 
σύλλογος το αιτηθεί της τεχνικής επιτροπής.  

 
8.6 Κάθε παραβίαση των κανονισμών για την αγωνιστική ενδυμασία, θα 

κριθεί από τον Πρόεδρο των Κριτών. 

 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΑ 
 

Άρθρο 1: Εκτέλεση και τεχνική αξία 
 

Γενικοί κανόνες 

1.1  Την εκτέλεση την αφορά  η ποιότητα της τεχνικής εκτέλεσης ενός 
προγράμματος και όχι η τεχνική που χρησιμοποιήθηκε. 
 

1.2  Κάθε πρόγραμμα κρίνεται για την εγγύτητά του στα κριτήρια της 
τελειότητας της εκτέλεσης.   

 
1.3 Οι Κριτές Εκτέλεσης δίνουν σημασία στο εύρος και στην τεχνική ορθότητα 

κάθε εκτελεσμένης άσκησης. Αυτό αφορά στην ποσότητα της έκτασης, τη 
σωματική σφριγηλότητα και την πληρότητα της κίνησης πχ πόσος χώρος, 
από το δυνατόν να χρησιμοποιηθεί, για την εκτέλεση μιας άσκησης τελικά 
χρησιμοποιήθηκε. Δίνεται σημασία και στις ομαδικές και στις ατομικές 
ασκήσεις. 

 
1.4 Το σχήμα και η γραμμή του σώματος λαμβάνονται υπ’ όψιν, μαζί με την 

ακρίβεια των γωνιών, για τα κριτήρια της τεχνικής τελειότητας, όπως έχουν 
συμφωνηθεί από τους προπονητές και τους κριτές. 

 
1.5 Η ακρίβεια της τεχνικής καθορίζεται από την ικανότητα να επιτευχθούν 

ομαλές είσοδοι στις ασκήσεις ισορροπίας και τα στατικά κρατήματα, 
καθαρές έξοδοι και προσγειώσεις, ροή των ακροβατικών σειρών και 
σίγουρα πετάγματα και πιασίματα. Οι δυναμικές ασκήσεις πρέπει να έχουν 
μέγιστη φάση πτήσης. 

 
1.6 Κριτήρια Αξιολόγησης: 

 Ακρίβεια της τεχνικής εκτέλεσης.   
 Ορθότητα των γραμμών και των σχημάτων. 
 Εύρος κινήσεων στην εκτέλεση ομαδικών και ατομικών ασκήσεων, 

πλήρης έκταση στις ασκήσεις ισορροπίας και μέγιστη πτήση στις 
δυναμικές ασκήσεις 
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 Σταθερότητα των στατικών ασκήσεων.  
 Ύψος ή μήκος των φάσεων πτήσης, σύμφωνα με το χαρακτήρα της 

άσκησης.   
 Σιγουριά, αποτελεσματικότητα στα πιασίματα, και πετάγματα. 
 Ελεγχόμενες προσγειώσεις.  

 

 
 
 

ΠΑΡΑΤΗΜΑ VΙ 
 

ΔΥΣΚΟΛΙΑ 
 

 

Άρθρο: 1  Δυσκολία 

 

1.1  Η δυσκολία ενός προγράμματος καθορίζεται από τις ασκήσεις που 
χρησιμοποιούνται για τη σύνθεση ενός προγράμματος. 
 

1.2 Αξία δυσκολίας δίνεται μόνο για ομαδικές και ατομικές ασκήσεις 
χαρακτηριστικές για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. 

 
1.3 Η αξία δυσκολίας των ομαδικών και ατομικών ασκήσεων υπάρχουν 

στους Πίνακες Δυσκολίας για την Ακροβατική Γυμναστική, οι οποίοι 
δημοσιεύονται ξεχωριστά. Για την Α΄, Β΄1, Β΄2 κατηγορίες 
χρησιμοποιούνται οι πίνακες δυσκολίας της FIG (ACRO Tables of 
Difficulties 2017-2020), για τη Γ΄ κατηγορία χρησιμοποιούνται οι πίνακες 
των υποχρεωτικών ασκήσεων της FIG (ACRO WAGC Rules 2017-2020) 
ή/και οι πίνακες δυσκολίας της   FIG (ACRO Tables of Difficulties 2017-
2020). Για τη Δ΄ κατηγορία χρησιμοποιούνται οι πίνακες Δυσκολίας της 
ΕΓΟ ή/και οι πίνακες δυσκολίας της   FIG (ACRO Tables of Difficulties 
2017-2020). Για την Ε΄ κατηγορία χρησιμοποιούνται οι πίνακες 
Δυσκολίας της ΕΓΟ και οι πίνακες δυσκολίας της   FIG (ACRO Tables of 
Difficulties 2017-2020) για τις ατομικές ασκήσεις. Για τη Δ’ και Ε’ 
κατηγορία χρησιμοποιείται και  ο πίνακας αλμάτων της ΕΓΟ. 

 
1.4 Το όριο της δυσκολίας που μπορεί να εκτελεστεί από την Α’ Κατηγορία 

είναι ¨ανοιχτό¨ , δεν υπάρχει όριο. Όμως η εκτέλεση ασκήσεων υψηλής 
δυσκολίας, δεν μπορεί να αντισταθμίζει την κακή εκτέλεση, η οποία 
τιμωρείται σύμφωνα με τους πίνακες των λαθών.  

 
1.5 Αξία δυσκολίας δίνεται μόνο σε ασκήσεις οι οποίες έχουν δηλωθεί στο 

Φύλλο ασκήσεων και έχουν εκτελεστεί. Πρέπει να είναι επιλεγμένες από 
τους πίνακες δυσκολίας. 
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1.6 Στο μικτό πρόγραμμα ισχύουν οι ειδικοί κανονισμοί. 
 
1.7 Σε όλα τα προγράμματα, οι Κριτές δυσκολίας κάνουν μειώσεις επί του 

συνολικού βαθμού, για κάθε παραβίαση των ειδικών απαιτήσεων, για 
εκτέλεση απαγορευμένης άσκησης, για ομαδικές και ατομικές ασκήσεις 
που δεν κρατήθηκαν για το ορισμένο χρονικό διάστημα που απαιτείται, 
και για τα Σχέδια των Ασκήσεων που δεν έχουν σχεδιαστεί με τη σειρά 
της εκτέλεσης. 

 
1.8 Στο πρόγραμμα ισορροπίας, ασκήσεις που έχουν δηλωθεί ως στατικά 

κρατήματα των τριών (3) δευτερολέπτων, θα αξιολογηθούν από τους 
κριτές δυσκολίας ως τέτοια. Αν η άσκηση κρατηθεί για λιγότερο από τρία 
(3) δευτερόλεπτα, οι ΚΔ θα κάνουν τις αντίστοιχες μειώσεις για λάθη 
χρόνου. Τα λάθη χρόνου μειώνονται από τον τελικό βαθμό 

 
Άρθρο 2: Φύλλα Ασκήσεων (Tariff sheets) 
 
2.1 Τα Φύλλα Ασκήσεων είναι η εικονογραφημένη, επεξεργασμένη στον 

υπολογιστή, δήλωση των ομαδικών και ατομικών ασκήσεων που θα 
εκτελεστούν. Η αξία δυσκολίας, ο αριθμός της σελίδας και ο αριθμός της 
άσκησης στους Πίνακες Δυσκολίας, πρέπει να συνοδεύουν κάθε 
εικονογραφημένη άσκηση. Ο προτιθέμενος χρόνος κρατήματος των 
στατικών ασκήσεων επίσης πρέπει να δηλώνεται. 

 
2.2  Είναι ευθύνη του προπονητή να ετοιμάσει Φύλλα ασκήσεων που είναι 

σωστά και ακριβή. 
 
2.3      Οι Σύλλογοι πρέπει να αποστέλλουν ηλεκτρονικά  ένα (1) Φύλλο 

Ασκήσεων για κάθε πρόγραμμα που θα εκτελέσει κάθε ζευγάρι και ομάδα 
της αποστολής τους, το χρονικό περιθώριο είναι, από την δήλωση 
συμμετοχής τους ως και 48 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα. 
Αργοπορημένη προσκόμιση θα οδηγήσει σε μείωση από τον τελικό 
βαθμό των αγωνιζομένων, εκτός αν έχουν εγκριθεί ελαφρυντικά από την 
αρμόδια Επιτροπή.  

 
2.4   Στην Τεχνική Σύσκεψη οι Σύλλογοι θα προσκομίζουν τρία (3) εκτυπωμένα 

Φύλλα Ασκήσεων για κάθε πρόγραμμα που θα εκτελέσει κάθε ζευγάρι και 
ομάδα της αποστολής τους και θα διευκρινίζει αν υπάρχει κάποια αλλαγή 
από το φύλλο ασκήσεων που απέστειλε ηλεκτρονικά. 

 
2.5 Τα επίσημα Φύλλα Ασκήσεων πρέπει να χρησιμοποιούνται και να 

σχεδιάζονται κατά τον περιγραφόμενο τρόπο, σε ηλεκτρονική μορφή. 
Ένα παράδειγμα δίνεται στα αναρτημένα φύλλα ασκήσεων στην 
ιστοσελίδα της ΕΓΟ. Ανεπίσημα ή δυσανάγνωστα έντυπα Φύλλα 
Ασκήσεων θα επιστρέφονται για επανασχεδίαση στη σωστή φόρμα και 
ποινή για αργοπορημένη παράδοση θα δίνεται από τον Πρόεδρο των 
Κριτών. 
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2.6     Οι ομαδικές ασκήσεις πρέπει να εμφανίζονται πρώτες, με τη σειρά που θα 
εκτελεστούν. Οι ατομικές ασκήσεις εμφανίζονται χωριστά με τη σειρά που 
θα εκτελεστούν. Αν οι ασκήσεις που περιλαμβάνονται στα Φύλλα των 
ασκήσεων δεν εκτελεστούν με τη σειρά που δηλώθηκαν, οι ΚΔ θα 
δώσουν μείωση 0.30 από τον τελικό βαθμό.  

 
2.7  Μόνο οι ασκήσεις που χρησιμοποιούνται για δυσκολία πρέπει να 

δηλώνονται στα φύλλα ασκήσεων. Αν περισσότερες ασκήσεις δηλωθούν 
οι πρώτες οχτώ (8) μετράνε για δυσκολία και μείωση 0.30 εφαρμόζεται 
από τους κριτές δυσκολίας για λάθος Φύλλο Αγώνα. 

 
2.8 Μόνο ασκήσεις δηλωμένες στα Φύλλα Ασκήσεων και εκτελεσμένες θα 

αξιολογηθούν για δυσκολία. Το περισσότερο μία (1) εναλλακτικές 
ασκήσεις μπορούν να δηλωθούν στα Φύλλα Ασκήσεων. Αν περισσότερα 
από μία (1)  δηλωθούν, τα Φύλλα Ασκήσεων θα επιστρέφονται για 
διόρθωση  και θα δίνεται ποινή για αργοπορημένη παράδοση από τον 
Πρόεδρο των Κριτών. Ο χρόνος κρατήματος των ασκήσεων δεν μπορεί 
να περιλαμβάνεται ως εναλλακτική άσκηση.  
 

2.9 Κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων προπονήσεων, οι 
προπονητές πληροφορούνται από τους ΚΔ, για οποιοδήποτε πρόβλημα 
αφορά στα Φύλλα Ασκήσεων. Είναι ευθύνη του προπονητή να βρει λύση 
στα προβλήματα. Οι ΚΔ θα επιτρέψουν δεύτερη προσκόμιση των  
Φύλλων των Ασκήσεων, όχι όμως αργότερα από 90 λεπτά πριν την 
έναρξη των αγώνων.  
Αν παρατηρηθούν προβλήματα κατά τη διάρκεια του αγώνα, η σωστή 
αξία Δυσκολίας θα δοθεί. Ο ΚΔ μπορεί να δεχθεί κυρώσεις για την 
αποτυχία να αναγνωρίσει τα λάθη του Φύλλου ασκήσεων κατά τη 
διάρκεια της εξέτασής τους. 
 

2.10 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (τραυματισμός), οι ΚΔ έχουν τη δικαιοδοσία 
να επιτρέψουν μικρές αλλαγές στα Σχέδια των Ασκήσεων, μέχρι και 30 
λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα. Αυτό γίνεται με απεικόνιση της 
αλλαγμένης άσκησης και τη δήλωση της αξίας δυσκολίας, τον αριθμό της 
σελίδας και τον αριθμό της άσκησης στους Πίνακες Δυσκολίας. Οι ΚΔ θα  
επιβεβαιώσουν την αξία και θα ενημερώσουν τον ΠΚ και την Ελλανόδικο 
Επιτροπή για την αλλαγή. Δεν θα δίνεται αξία δυσκολίας για περαιτέρω 
αλλαγές.  
 

2.11 Αν στον Τελικό παρουσιαστεί αλλαγή κάποιων ασκήσεων, ή διαφορετικό 
πρόγραμμα, αυτές οι αλλαγές πρέπει να δοθούν στους ΚΔ, σε 
καθορισμένο χώρο και χρόνο, μία (1)  ώρα από το τέλος του 
προκριματικού. Οι αλλαγές πρέπει να περιλαμβάνουν δήλωση των αξιών 
δυσκολίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
 
Άρθρο 1: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Γενικές Αρχές 

1.1 Κάθε ένα από τα τρία  (3) προγράμματα, Ισορροπίας, Δυναμικό και Μικτό 
έχει διαφορετικό χαρακτήρα και κρίνεται για την καλλιτεχνική του αξία, 
αξία δυσκολίας και τεχνική εκτέλεση. 
 

1.2 Ο πρόεδρος των κριτών είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι, όλοι οι 
κριτές του σώματος δίνουν τις βαθμολογίες τους  σύμφωνα με τους 
κανονισμούς. 

 
1.3 Το Σώμα των Κριτών Καλλιτεχνίας αξιολογεί την καλλιτεχνική αξία του 

εκτελεσμένου προγράμματος για να ορίσει τον Βαθμό Κ 
 
1.4 Οι Κριτές Δυσκολίας, σε συνεργασία, καθορίζουν την αξία δυσκολίας ενός 

προγράμματος. Η συνολική Αξία Δυσκολίας μετατρέπεται στο Βαθμό Δ. 
 
1.5 Οι Κριτές Εκτέλεσης αξιολογούν την τεχνική αξία του εκτελεσμένου 

προγράμματος για να ορίσει τον Βαθμό Ε. 
 
1.6 Ο Πρόεδρος του Σώματος Κριτών αφαιρεί τις μειώσεις από το συνολικό 

βαθμό ο οποίος καθορίζεται από το άθροισμα του Κ, Ε και Δ βαθμό  
 

Άρθρο 2: Βαθμολογίες 

2.1   Οι Κ, Ε, Δ  βαθμοί, οι ποινές, η τελική βαθμολογία και η κατάταξη 
κοινοποιούνται στους θεατές. 

2.2 Για όλους του αγώνες, η εκτέλεση και η καλλιτεχνία των προγραμμάτων, 
αξιολογούνται από το 0-10.00 με ακρίβεια 0, 001. 

2.3 Ο Βαθμός Δυσκολίας για ένα πρόγραμμα της Α΄ κατηγορίας δεν έχει όριο: 
είναι ¨ανοιχτό¨. Στις υπόλοιπες κατηγορίες , η δυσκολία είναι αυστηρά 
ελεγχόμενη σε ένα  μέγιστο.  
 

Βαθμός Κ  

2.4 Ο βαθμός καλλιτεχνίας (Κ) είναι ο μέσος όρος των δύο (2) μεσαίων 
βαθμολογιών από τέσσερι (4) κριτές καλλιτεχνίας αφού έχει φύγει ο 
μικρότερος και ο μεγαλύτερος βαθμός. 

Βαθμός Δ 

2.5   Το σύνολο των αξιών των επιτυχημένα εκτελεσθέντων ασκήσεων ενός 
προγράμματος   προστίθενται και μας δίνουν έναν απόλυτο αριθμό, την 
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αξία δυσκολίας του προγράμματος.  

2.6      Η Αξία Δυσκολίας του προγράμματος μετατρέπεται σε ένα Βαθμό 
Δυσκολίας  Δ. Η Αξία Δυσκολίας διαιρεμένη με το 100 = Βαθμός 
Δυσκολίας (Δ) 

2.7  Ο Βαθμός Δυσκολίας κοινοποιείται όταν συμφωνούν και οι δύο 2 Κριτές 
Δυσκολίας. 

Βαθμός Ε 

2.8  Ο Βαθμός Εκτέλεσης (Ε) ενός εκτελεσμένου προγράμματος είναι ο μέσος 
όρος των  δύο (2) μεσαίων βαθμολογιών από 4 κριτές εκτέλεσης αφού 
έχει φύγει ο μικρότερος και ο μεγαλύτερος βαθμός. Μετά ο μέσος όρος 
πολλαπλασιάζεται επί 2. Η ακρίβεια είναι 0.001 χωρίς να 
στρογγυλοποιείται  το τελευταίο ψηφίο. 

Συνολικός Βαθμός  

2.9  Η συνολικός βαθμός είναι ο βαθμός  πριν αποδοθούν οι εκάστοτε ποινές 
από τον Πρόεδρο Κριτών η τους κριτές δυσκολίας. 

2.10    Δεν υπάρχει μέγιστος Βαθμός για ένα πρόγραμμα στην Α΄ κατηγορία. 

2.11    Η συνολική βαθμολογία για ένα εκτελεσμένο πρόγραμμα υπολογίζεται με 
την παρακάτω φόρμουλα: 

Βαθμός Καλλιτεχνίας+ Βαθμός Δυσκολίας+ Βαθμός εκτέλεσης= Συνολικός 
Βαθμός εκτέλεσης. 

 

Άρθρο 3:  Ποινές  επί του συνολικού βαθμού 

3.1 Ο Πρόεδρος Κριτών συγκεντρώνει όλες τις ποινές κάνει τις μειώσεις από 
το συνολικό βαθμό. Αυτό δείχνεται από τη φόρμουλα: 

 

Συνολικός Βαθμός – Ποινές = Τελικός Βαθμός. 

3.2 Ο  Πρόεδρος Κριτών εφαρμόζει ποινές για στο Συνολικό Βαθμό για: 
 

 Αργοπορία στην παράδοση των Φύλλων Ασκήσεων (Tariff sheets). 

 Διαφορές ύψους  των παρτενέρ πάνω από τα όρια που τίθενται στους 
κανονισμούς. 

 Διάρκεια του προγράμματος πάνω από το επιτρεπτό όριο. 
 Μουσική που περιέχει λόγια πάνω από μία φορά. 
 Επανάληψη ξεκινήματος του προγράμματος χωρίς λόγο. 
 Βήματα, προσγειώσεις και πτώσεις έξω από τα όρια του ταπί. 
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 Παραβιάσεις  γύρω από την αγωνιστική Ενδυμασία και τα αξεσουάρ. 
 

3.3 Οι Κριτές Δυσκολίας εφαρμόζει ποινές για στο Συνολικό Βαθμό για: 
 

 Στατικά κρατήματα που δεν κρατήθηκαν για το δηλωμένο ή τον 
απαιτούμενο χρόνο. 

 Αποτυχία να τηρηθούν οι ειδικές απαιτήσεις. 
 Εκτέλεση απαγορευμένων ασκήσεων. 
 Ασκήσεις που δεν εκτελέστηκαν με τη σειρά δήλωσης. 

 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑVIIΙ 
 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΛΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΝΩΝ 

Άρθρο 1: ΠΟΙΝΕΣ ΠΚ ΚΑΙ ΚΔ 

1.1 Οι ποινές κυμαίνονται από 0.1-1.00 όπως περιγράφονται στον Πίνακα των 
Λαθών. 

 

1.2 ΠΟΙΝΕΣ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΚ 

ΠΟΙΝΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΡΙΤΩΝ ΠΟΙΝΕΣ 

1.     Διάρκεια του προγράμματος πάνω από το επιτρεπτό όριο. 
0.10    για 

κάθε 
δευτερόλεπτο. 

2.   Διαφορά ύψους των συναθλητών από τον αμέσως ψηλότερο 
αθλητή  και ηλικίας: σύμφωνα με τον πίνακα ύψους και ηλικιών 
(Ενότητα ΙΙ) 

Από 0.1-1.0 

Βλ. (Ενότητα 
ΙΙ) 

3.     Αντιαθλητική συμπεριφορά στον αγωνιστικό χώρο 0.50 

4.     Αργοπορία στην παράδοση των σχεδίων των ασκήσεων. 0.30 

5.     Επανεκκίνηση του προγράμματος χωρίς λόγο. 0.30 

6.   Παραβάσεις σε σχέση με τη μουσική(πχ ακατάλληλοι στίχοι, 
μουσική με λόγια πάνω από μία φορά/ όχι δηλωμένη στο 
σωστό φύλλο αγώνα. 

0.50 
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7.   Μη παρουσίαση των αθλητών στους κριτές στην αρχή και στο 
τέλος του προγράμματος. 0.30    

8.     Πάτημα έξω από τα όρια του ταπί.  0.10 κάθε 
φορά 

9.     Προσγείωση με δύο πόδια ή πτώση έξω από τα όρια του ταπί. 0.50 κάθε 
φορά 

10.   Ξεκίνημα πριν τη μουσική ή τελείωμα πριν η μετά τη μουσική. 0.30 

11.   Αποτυχία να τηρηθούν οι κανόνες δημοσιότητας 
0.30 

12.   Διόρθωση της αγωνιστικής ενδυμασίας, πέσιμο των αξεσουάρ, 
η φούστα δεν πέφτει ξανά πίσω στους γλουτούς 

0.10 κάθε 
φορά 

13      Εκτός αν υποδεικνύεται διαφορετικά σε αυτόν τον πίνακα, 
όλες οι παραβάσεις που αφορούν την ενδυμασία  

0.30 κάθε 
φορά 

14.     Απρεπή ενδυμασία, πχ πολύ βαθύ ντεκολτέ 0.50 

15.     Χρήση απαγορευμένης ενδυμασίας, πχ στολή χαρακτήρα. 0.50 

16.     Λεκτική βοήθεια του συναθλητή 0.10  

17.     Λεκτική βοήθεια από τον προπονητή. 0.30 

18  Σημάδια , στρώμα (εκτός από τις Τετράδες Ανδρών), ή 
προπονητής παρών στο ταπί. 0.50 

19.     Φυσική βοήθεια από τον προπονητή 1.0 

 

1.3    Ποινές του τελικού βαθμού από τον κριτή δυσκολίας 

ΠΟΙΝΕΣ ΚΡΙΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΠΟΙΝΕΣ 

1.       Λάθη χρόνου  για κάθε στατικό ομαδικό κράτημα που 
κρατήθηκε λιγότερο από το δηλωμένο χρόνο. 0.30 για κάθε ελλιπές δευτερόλεπτο. 

2.       Ομαδικό στατικό κράτημα που κρατήθηκε   λιγότερο 
από (ένα)1 δεύτερο. 

0.90 λάθος χρόνου 
Καμία αξία δυσκολίας 
Δεν μετρά για τις ειδικές απαιτήσεις. 

3.       Ατομικό στατικό κράτημα που κρατήθηκε (ένα)1 
δευτερόλεπτο  0.30 για κάθε ελλιπές δευτερόλεπτο. 

 
4.      Ατομικό στατικό κράτημα που κρατήθηκε λιγότερο από 

(ένα)1 δευτερόλεπτο. 

0.60 λάθος χρόνου 
Καμία αξία δυσκολίας 
Δεν μετρά για τις ειδικές απαιτήσεις. 
(για τις κατηγορίες που έχουν 
υποχρεωτικές ατομικές ασκήσεις.) 
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5.     Άσκηση που άρχισε αλλά δεν ολοκληρώθηκε. Καμία αξία δυσκολίας 
Δεν μετρά για τις ειδικές απαιτήσεις. 

6.      Κάθε παραβίαση των ειδικών απαιτήσεων για τη  
σύνθεση. 1.00 βαθμός για κάθε παραβίαση. 

7.      Εκτέλεση απαγορευμένων ασκήσεων. 1.00 βαθμός κάθε φορά. 

8.      Ασκήσεις που δεν εκτελέστηκαν με τη σειρά δήλωσης ή 
περισσότερες δηλωμένες ασκήσεις από ότι επιτρέπεται ή 
εκτελείται διαφορετική άσκηση από αυτήν που δηλώθηκε 
για ειδικές απαιτήσεις. 

0.30 

 

Άρθρο 2:   Κρίση Καλλιτεχνίας 

Η αξιολόγηση της Καλλιτεχνίας δεν αφορά μόνο στο ΄΄ΤΙ΄΄  εκτελούν οι 
αγωνιζόμενοι αλλά επίσης και στο ΄΄ΠΩΣ΄΄   το εκτελούν αλλά και ΄΄ΠΟΥ΄΄ το 
εκτελούν. 

2.1      Για την Καλλιτεχνία τα ακόλουθα κριτήρια αξιολογούνται με θετικό τρόπο 
χρησιμοποιώντας την  ακόλουθη κλίμακα 

Συνεργασία 
Εκφραση 
Εκτέλεση 
Δημιουργικότητα 
Μουσικότητα 

 

Μέγιστο 2.0 
Μέγιστο 2.0 
Μέγιστο 2.0 
Μέγιστο 2.0 
Μέγιστο 2.

Η Καλλιτεχνία κρίνεται σε όλα τα κριτήρια της Καλλιτεχνίας του Κώδικα 
Βαθμολογίας χρησιμοποιώντας την παρεχόμενη κλίμακα. 

2.2  Περιγραφή των κριτηρίων 

 Συνεργασία   
Επιλογή συναθλητών να στελεχώσουν ένα είδος που να προσδίδει 
λογική σχέση και σύνδεση μεταξύ των ατόμων και να χαρακτηρίζεται από 

προφανή σύνδεση. 
 

 Έκφραση 

Να γίνονται κατανοητά από το κοινό τα συναισθήματα, οι σκέψεις, ο 
χαρακτήρας και η συμπεριφορά των αθλητών.  

Οι αθλητές να εκφράζουν ένα συγκεκριμένο αίσθημα. 
 

 Εκτέλεση 

Η πράξη, διαδικασία  ή η τέχνη της εκτέλεσης χρησιμοποιώντας εύρος, 
χώρο, διαδρομές, επίπεδα, συγχρονισμό. 
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 Δημιουργικότητα 

Επίδειξη φαντασίας, αυθεντικότητας, εφευρετικότητας, έμπνευσης, 
ποικιλία σε: σύνθεση, εισόδους /εξόδους, ασκήσεις. 
 

 Μουσικότητα  
Οι αθλητές εκφράζουν τη μουσική μέσα από την εκτέλεσή τους. 
 Να ταιριάζει η κίνηση και η φόρμα με  το ρυθμό, μελωδία και 

διάθεση της μουσικής. 
 Συγχρονισμός με τα ‘’beats’’ της μουσικής 

 Να ποικίλει το μέγεθος ή η ταχύτητα/τέμπο της κίνησης ανάλογα 
με τη μουσική. 

 Χρήση εκφραστικών κινήσεων που επηρεάζονται από τη μελωδία, 
ποικιλία στο ρυθμό και στη διάθεση ή το συνδυασμό αυτών. 

2.3 Κλίμακα για το κάθε κριτήριο 

 

2.4 Εύρος αναφοράς για τους Βαθμούς Καλλιτεχνίας 

Τέλεια  Προγράμματα  Βαθμός μεταξύ  9.6 -10 

Εξαιρετικά Προγράμματα Βαθμός μεταξύ  9.0 -9.5 

Πολύ καλά Προγράμματα Βαθμός μεταξύ  8.0-8.9 

Καλά Προγράμματα Βαθμός μεταξύ  7.0- 7.9 

Ικανοποιητικά Προγράμματα Βαθμός μεταξύ  6.0-6.9 

Φτωχά Προγράμματα Βαθμός μεταξύ  5.0-5.9 

Τέλεια 

2.0 

Το πρόγραμμα παρουσιάζει εξαίσιο επίπεδο του 
κριτηρίου 

Εξαιρετικά 

1.8-1.9 

Το πρόγραμμα παρουσιάζει υψηλό επίπεδο του 
κριτηρίου 

Πολύ καλά 

1.6-1.7 

Το πρόγραμμα παρουσιάζει πολύ καλό επίπεδο του 
κριτηρίου 

Καλά 

1.4-1.5 

Το πρόγραμμα παρουσιάζει καλό επίπεδο του 
κριτηρίου 

Ικανοποιητικά 

1.2-1.3 

Το πρόγραμμα παρουσιάζει χαμηλό επίπεδο του 
κριτηρίου 

Φτωχά 

1.0-1.10 

Το πρόγραμμα παρουσιάζει πολύ χαμηλό επίπεδο του 
κριτηρίου 
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Άρθρο: 3     Πίνακες τεχνικών λαθών 

3.1  Πίνακες που συνοψίζουν τη σοβαρότητα των διαφορετικών τεχνικών  
λαθών δίνονται στο άρθρο 4 

3.2     Τα λάθη εκτέλεσης επισύρουν μειώσεις από το μέγιστο βαθμό 10.00 σε 
κάθε συμβάν,   χρησιμοποιώντας την ακόλουθη κλίμακα. 

 Μικρά λάθη: 0.1 

 Μεσαία λάθη: 0.2-0.3 

 Σημαντικά λάθη: 0.5 

 Πτώση: 1.0 

 

3.3     Μειώσεις για την εκτέλεση μίας άσκησης δεν μπορούν να ξεπερνούν τον 
1.00 βαθμό. 

3.4    Οι πίνακες που ακολουθούν, σκοπό έχουν να παράσχουν έναν γενικό 
οδηγό για τις μειώσεις  που μπορεί να δοθούν για Τεχνικά Λάθη. Είναι 
αδύνατο να καταγραφούν όλα τα τεχνικά λάθη. Αναμένεται από τους 
Κριτές να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον οδηγό σαν τη βάση που θα τους 
οδηγήσει να δίνουν μειώσεις για λάθη που δεν περιλαμβάνονται σε 
αυτούς τους Πίνακες. 

3.5 ΕΥΡΟΣ 

Κριτήρια αξιολόγησης 
 

Μικρά 
 

 
Σημαντικά 

 
Σοβαρά 

1.   Έλλειψη έκτασης ή πλάτους ή χαλάρωση του 
σώματος, κατά την εκτέλεση μιας άσκησης(γόνατα, 
αγκώνες, αστράγαλοι), λόρδωση της πλάτης και 
κάμψη ισχίων. 

0. 1 0.2-0.3 0.5 

2. Έλλειψη Εύρους στη φάση πτήσης των ασκήσεων 
των δυναμικών προγραμμάτων, απόκλιση από τη 
σωστή κατεύθυνση.    

0.1 0.2-0.3  

 

 

 

 

3.6   ΣΧΗΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΓΩΝΙΑ, ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΕΣ 
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Κριτήρια αξιολόγησης 
 
Μικρά 
 

 
Σημαντικά 
 

 
Σοβαρά 
 

1. Κατακόρυφα, σε κάθετη ή  σε ιδανική θέση 
0.1 0.2-0.3 0.5 

2. Λόρδωση της πλάτης και κάμψη ισχίων, κατά την 
προσπάθεια να διατηρηθεί ευθεία θέση. 

0.1 0.2-0.3 0.5 

3. Λύγισμα χεριών ,γωνίες γονάτων, αστραγάλων και 
καρπών ανάλογα με το είδος των κατακόρυφων.  

0.1 0.2-0.3 0.5 

4. Πόδια πάνω ή κάτω των ιδανικών θέσεων στα 
κρατήματα.(π.χ. πόδια κάτω του οριζοντίου όταν 
εκτελείται γωνία ή κροκόδειλος. )  

0.1 0.2-0.3 0.5 

5. Άνοιγμα ποδιών μικρότερο των 180ο ή όταν προκαλεί 
περιστροφή στα ισχία.(π.χ. στα κατακόρυφα με 
άνοιγμα ποδιών.) 

0.1 0.2-0.3  

 

3.7:   ΔΙΣΤΑΓΜΟΙ, ΒΗΜΑΤΑ και ΓΛΙΣΤΡΗΜΑΤΑ 

Κριτήρια για Αξιολόγηση Μικρά Σημαντικά Σοβαρά 

1.  Διστακτικότητα της κορυφής ή αναπροσαρμογή στα 
ανεβάσματα ή στις μετακινήσεις  

0.1 0.2-0.3  

2. Διστακτικότητα σε φάση μεταφοράς, που σταματά την 
ομαλή ροή της άσκησης. 

0.1 0.2-0.3  

3. Χάσιμο δύναμης στην μετακίνηση που οδηγεί σε 
επανεκκίνηση της μετακίνησης. 

 0.3  

4.  Αναπήδημα ή βήματα στις υποστηρίξεις, πιασίματα ή 
στις προσγειώσεις. (1-2 μικρά λάθη, 3 ή 1 μεγάλο: 
σημαντικά, 4+ σοβαρά.)  

0.1 0.2-0.3 0.5 

5. Γλίστρημα ποδιού ή χεριού σε ανέβασμα, ισορροπίες,  
μετακινήσεις ή πιασίματα. 

 0.3  

 

 

3.8:   ΑΣΤΑΘΕΙΑ 
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Κριτήρια για Αξιολόγηση Μικρά Σημαντικά Σοβαρά 

1.  Αστάθεια ή κουνήματα της βάσης ή της κορυφής καθώς 
χτίζεται μια άσκηση ισορροπίας ή δυναμικού.  

0.1 
0.2-0.3 0.5 

2.  Η βάση μετακινεί το βάρος της από τις μύτες των 
ποδιών της στις φτέρνες, προσπαθώντας να 
σταθεροποιήσει μία άσκηση. 0.1 

0.2-0.3 

Πάνω από 
3 βήματα 

0.5 

3.  Αναπροσαρμογή θέσεων μετά από πιάσιμο ή πριν από 
πέταγμα, ή για να σταθεροποιηθεί μια ισορροπία. 

0.1 
0.2-0.3  

4. Ελαφρύ άγγιγμα του παρτενέρ ή του εδάφους, ώστε να 
διατηρηθεί η ισορροπία πάνω στον παρτενέρ ή στην 
προσγείωση.  0.1 

  

5.  Σημαντική στήριξη ή σταθεροποίηση του παρτενέρ, 

ώστε να διατηρηθεί η ισορροπία πάνω στον παρτενέρ ή 
στην προσγείωση.  

0.2-0.3  

6.  Ένα πόδι, ένα χέρι, ή άλλο μέρος του σώματος 
γλιστράει από το δίχτυ, ή από άλλο σημείο στήριξης 
στα δυναμικά πιασίματα.(προσγειώσεις πάνω στον 
συναθλητή.) 

 
0.3 0.5 

7.  Γλίστρημα ή πέσιμο στο ένα γόνατο, ή  στήριξη στο ένα 
χέρι. Στήριξη ενός  ποδιού, του κεφαλιού ή του ώμου 
πάνω στον παρτενέρ.   

 0.5 

8.  Στιγμιαία πίεση του σώματος ή των ώμων των βάσεων, 
πάνω στην κορυφή, ώστε να σταθεροποιηθεί. 

 
0.2-0.3  

9.  Πίεση του σώματος ή των ώμων των βάσεων, πάνω 
στην κορυφή, ώστε να σταθεροποιηθεί μετά από ένα 
σοβαρό λάθος, ή να αποφευχθεί πτώση.  

 0.5 

10. Πρόσθετη στήριξη των παρτενέρ ώστε να αποφευχθεί 
πτώση.(π.χ. εξ’ αιτίας αποτυχημένου πιασίματος ή 
εξόδου.)   

 0.5 

 

3.9  ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ 

Κριτήρια για Αξιολόγηση 
Μικρά Σημαντικά Σοβαρά 

  1. Λιγότερο ή περισσότερο  των 30ο περιστροφή, στις 
στροφές και στα σάλτα.  0.2-0.3 0.5 
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2. Ελλιπής περιστροφή των σάλτων, που απαιτεί μερική 
υποστήριξη από τον/τους παρτενέρ για να ολοκληρωθεί 
το σάλτο. 

 0.2-0.3  

3. Ελλιπής περιστροφή των σάλτων, που απαιτεί 
ολοκληρωτική υποστήριξη από τον/τους παρτενέρ για να 
ολοκληρωθεί το σάλτο και ή να εμποδίσει πτώση. 

  0.5 

 

3.10   ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΤΩΣΗ 

Κριτήρια βαθμολόγησης 
Μικρά Σημαντικά Σοβαρά 

 
1. Μη ολοκλήρωση μίας άσκησης χωρίς όμως να υπάρχει 

πτώση.  
  0.5 

2. Ο παρτενέρ κατεβαίνει στο έδαφος, και προσγειώνεται 
ακούσια ή χωρίς λογική και έλεγχο, από ένα σημείο 
στήριξης ή ισορροπίας αλλά χωρίς πτώση.  

  0.5 

3. Ένα χέρι ή πόδι γλιστρά από το σημείο στήριξης πάνω 
στον παρτενέρ και χρησιμοποιούνται τα χέρια για να 
αποφευχθεί ή πτώση. 

  0.5 

4. Πόδια ή και τα δύο χέρια γλιστράνε από τους ώμους ή 
άλλο σημείο στήριξης προκαλώντας υποστήριξή για να 
αποφευχθεί πτώση 

  
 

0.5 

5. Δύο πόδια ή δύο χέρια, γλιστράνε από το δίχτυ, από τους 
ώμους ή από άλλο σημείο στήριξης πάνω στον παρτενέρ, 
όταν επιχειρείται να ισορροπηθούν ή στα δυναμικά 
πιασίματα. = Πτώση 

  1.0 

6. Πτώση στο έδαφος ή πάνω στους παρτενέρ από άσκηση 
ισορροπίας ή από δίχτυ χωρίς ελεγχόμενη ή λογική 
προσγείωση. = Πτώση 

  1.0 

7. Μία μη ελεγχόμενη προσγείωση ή πτώση στο έδαφος ,με 
το κεφάλι, σε κάθισμα, με τα  χέρια και τα πόδια μαζί, και 
τα 2 χέρια και πόδια, ή και τα 2 γόνατα. = Πτώση 

  1.0 

8. Μπροστά ή πίσω κύλισμα μετά από προσγείωση χωρίς 
να έχει φανεί ελεγχόμενη στήριξη στα πόδια 

  1.0 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΧ 
 

Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Ηλικιακή ομάδα 15 και άνω) 
(FIG - Seniors 15 και άνω) 

 
 
ΑΡΘΡΟ 1: ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 
1.1 Οι αγωνιζόμενοι εκτελούν 3 είδη προγραμμάτων Ισορροπίας, Δυναμικό, και 

Μικτό, το κάθε ένα με τα δικά του χαρακτηριστικά. 
 
1.2 Η κατάταξη διαμορφώνεται  μετά το άθροισμα των τριών τελικών 

βαθμολογιών των τριών προγραμμάτων, Ισορροπίας + Δυναμικό+ Μικτό.  
 
1.3  Οι 8 περνάνε στον τελικό με όχι πάνω από 1 ζευγάρι από κάθε σύλλογο.  

 
1.2 Οι αγωνιζόμενοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στον Τελικό χωρίς να 

παρουσιάσουν και τα τρία προγράμματα τους.  
 
1.3  Ισοβαθμίες από Προκριματικούς σε Τελικούς:  
 

• Το υψηλότερο άθροισμα από τους Βαθμούς Εκτέλεσης (Ε βαθμούς) 
από το Πρόγραμμα Ισορροπίας, το Δυναμικό και το Μικτό Πρόγραμμα.  
 

• Ο υψηλότερος Βαθμός Εκτέλεσης (Ε βαθμός) από το Μικτό 
Πρόγραμμα 

 
• Αν η ισοβαθμία παραμένει τότε η σειρά εκτέλεσης θα οριστεί με 

κλήρωση. 
 

 
Τελικοί  
 
1.4 Η βαθμολογία ξεκινά από το μηδέν 
 

1.5 Στον Τελικό, ζευγάρια και ομάδες παρουσιάζουν ένα Μικτό Πρόγραμμα. 
 

1.6 Ισοβαθμίες στους Τελικούς:  
 

 Ο υψηλότερος Βαθμός Εκτέλεσης (Ε βαθμός) του Μικτού 
Προγράμματος. 

 Ο υψηλότερος Βαθμός Εκτέλεσης (Ε βαθμός) και Βαθμός 
Καλλιτεχνίας (Κ βαθμός) του Μικτού Προγράμματος. 

 Η ισοβαθμία παραμένει. 
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1.9 Όλα τα προγράμματα παρουσιάζονται με μουσική συνοδεία σε 
γυμναστικό ταπί 12×12 μέτρα το οποίο ακολουθεί τους Κανόνες της FIG.  

 
 

1.10 Για τα προγράμματα Ισορροπίας και Μικτό, οι Τετράδες Ανδρών μπορούν 
να χρησιμοποιούν στρώμα προσγείωσης (30cm/150cm/ 200cm) ώστε να 
βοηθήσει στις προσγειώσεις από τις πυραμίδες.  

 
 

1.11 Το πρόγραμμα πρέπει να ξεκινάει από μία αρχική στατική θέση (πόζα) και 
να είναι χορογραφημένο μέχρι τη τελική στατική θέση.  

  
1.12 Η δομή του προγράμματος του είναι μέρος της Καλλιτεχνίας του.  
  
1.13 Υπάρχουν Ειδικές απαιτήσεις και περιορισμοί για τη δομή του 

προγράμματος. Όλες οι ειδικές απαιτήσεις πρέπει να υπάρχουν μέσα στις 
δηλωμένες ασκήσεις στο Φύλλο Ασκήσεων. 
Εξαίρεση: Αν εκτελεστεί μία διαφορετική άσκηση από αυτή που είναι 
δηλωμένη για δυσκολία στο Φύλλο ασκήσεων από τον προπονητή, οι 
αθλητές δε θα πάρουν την αξία δυσκολίας της άσκησης, θα πάρουν 
μείωση 0.30 για λάθος Φύλλο Ασκήσεων  (Tariff sheet), αλλά η άσκηση 
θα μετρήσει για τις ειδικές απαιτήσεις. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2:  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
2.1  Όλα τα προγράμματα Ισορροπίας και Μικτά έχουν μέγιστη επιτρεπόμενη 

χρονική διάρκεια 2.30 λεπτά, το δυναμικό πρόγραμμα έχει μέγιστη 
επιτρεπόμενη χρονική διάρκεια 2.00 λεπτά. Δεν υπάρχει ελάχιστη 
επιτρεπόμενη χρονική διάρκεια. Υπάρχει ανοχή 2 δευτερολέπτων, πριν 
δοθεί ποινή. 

2.2     Η πρώτη νότα της μουσικής ορίζει την αρχή του προγράμματος. Το τέλος 
του προγράμματος είναι η στατική θέση των αθλητών. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 3: ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 
3.1 Όλα τα προγράμματα συντίθενται με ασκήσεις ζευγαριών/ομάδων 

χαρακτηριστικά του κάθε προγράμματος.  
 
3.2 Τα προγράμματα Ισορροπίας θα πρέπει να επιδεικνύουν Δύναμη, 

Ισορροπία, Ευλυγισία και Επιδεξιότητα.  
 
3.3 Τα Δυναμικά προγράμματα πρέπει να επιδεικνύουν φάσεις πτήσης από 

διάφορες θέσεις και φάσεις πτήσης πριν τα πιασίματα.  
 
3.4 Τα Μικτά προγράμματα πρέπει να επιδεικνύουν ασκήσεις χαρακτηριστικές 

και των δύο προηγούμενων προγραμμάτων (Ισορροπίας και Δυναμικό).  
 
3.5 Ο αριθμός των ασκήσεων για δυσκολία είναι περιορισμένος σε μέγιστο 
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αριθμό 8 ομαδικών ασκήσεων σε όλα τα προγράμματα. 
3.6      Υπάρχουν Ειδικές απαιτήσεις για τη σύνθεση του κάθε προγράμματος.  
 
3.7 Σε όλα τα προγράμματα, το ζευγάρι ή η ομάδα πρέπει να παρουσιάσει τον 

απαιτούμενο αριθμό και τύπο από ομαδικά χαρακτηριστικά στοιχεία του 
κάθε προγράμματος.  
 

3.8 Σε όλα τα προγράμματα, ατομικές ασκήσεις μπορούν να εκτελεστούν για 
αξία δυσκολίας. Όμως, δεν είναι υποχρεωτικές. Πρέπει να είναι 
επιλεγμένες από τους Πίνακες Δυσκολίας της FIG. 

   
3.9 ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 
 
Σε όλα τα προγράμματα ο μέγιστος αριθμός ατομικών ασκήσεων που μπορούν 
να εκτελεστούν για την αξία Δυσκολίας είναι τρία(3). 
 
Ατομικές ασκήσεις με στατικό κράτημα (π.χ. ισορροπία στο ένα πόδι ή 
κατακόρυφο) πρέπει να μην στηρίζεται από τους συναθλητές για να δοθεί αξία. 
Αυτές οι ασκήσεις πρέπει να κρατούνται 2 δευτερόλεπτα.  

 
 Οι ατομικές ασκήσεις μπορούν να εκτελεστούν ξεχωριστά ή  σε σειρά, 

όμως δε μπορούν να αλληλεπικαλύπτονται. Π.χ Τροχό σπαγγάτ και 
κράτημα στο σπαγγάτ  μετράει σαν μία άσκηση και όχι δύο ξεχωριστές. 

 
3.10 Σε όλα τα προγράμματα η παρουσίαση απαγορευμένων ασκήσεων θα 

έχει ποινή 1.0 για κάθε παράβαση. Απαγορευμένη άσκηση δε μετράει 
Αξία Δυσκολίας και για Ειδικές Απαιτήσεις. 

Στατικό Κράτημα και  Δύναμη 

Π.χ.   Κατακορύφους,   ισορροπίες, 
στηρίξεις  σε  αγκώνες,  ώμους  και 
στήθος, δυναμικά ανεβάσματα. 

Ευλυγισίας Π.χ. σπαγγάτα, γέφυρες… 

Επιδεξιότητας 

Π.χ. Κυλίσματα, τροχοί, 
(συμπεριλαμβανομένων των εναέριων 
τροχών και των εναέριων 
χειροκυβίστησεων με ένα πόδι) και 
συνδυασμοί ασκήσεων με προσγειώσεις  
σε θέσεις, κρατημένες μικρή χρονική 
διάρκεια. 

Tumbling  
 

Τροχοστροφή (Rondade), Χειροανακυβίστηση 
(φλικ-φλακ), Χειροκυβίστηση, Οι ασκήσεις 
πρέπει να έπονται κίνησης(τρέξιμο) και να 
προσγειώνονται σε ένα ή δύο πόδια ανάλογα 
με το χαρακτήρα τους. 
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3.11    Σε ένα πρόγραμμα, ίδιες ασκήσεις ή links (ζευγαριών, ομάδας ή ατομικά) 

παίρνουν αξία Δυσκολίας μόνο μία φορά. Επανάληψη ίδιων ασκήσεων 
δεν θεωρούνται ως εκπλήρωση των ειδικών απαιτήσεων. Για να θεωρηθεί 
ίδια με άλλη, μία άσκηση πρέπει να είναι ίδια σε όλα τα χαρακτηριστικά.    

3.12 Οι αξίες Δυσκολίας για τις ασκήσεις Ζευγαριών, ομάδας και ατομικών 
ορίζονται στους Πίνακες Δυσκολίας.  

 
ΑΡΘΡΟ 4: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 

 
 Τα χαρακτηριστικό του προγράμματος Ισορροπίας είναι ότι οι συναθλητές 
παραμένουν σε επαφή σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των ομαδικών 
ασκήσεων. 

 
4.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ  

 

Στατικό Κράτημα 
Ομαδική άσκηση που κρατείται σε μία θέση 
για 3 δευτερόλεπτα.  

Ανέβασμα 

Κίνηση που ξεκινάει από το έδαφος ή από 
τον συναθλητή και καταλήγει σε στατικό 
κράτημα σε ψηλότερο σημείο με χρονική 
διάρκεια 3 δευτερόλεπτα. 

Μετακίνηση 

Κίνηση από μία θέση σε άλλη θέση με 
τελείωμα σε στατικό κράτημα 3 
δευτερολέπτων. 

Μεταφορά 

Από στατικό κράτημα σε ένα σημείο 
στήριξης σε στατικό κράτημα σε άλλο 
σημείο στήριξης. 

  
4.2 Όλες οι ομαδικές ασκήσεις  που εκτελούνται για αξία δυσκολίας πρέπει να 

δηλώνονται στα Φύλλα Ασκήσεων(Tarrif Sheet) και να κρατούνται 
τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα.  

 
4.3  Όταν ένα ανέβασμα ή μία μετακίνηση δηλωθεί για αξία δυσκολίας, τότε η 

τελική θέση πρέπει να κρατηθεί για 3 δευτερόλεπτα.  
 
ΑΡΘΡΟ5: ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 

ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ 
 

5.1  Τα προγράμματα των ζευγαριών πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον 5 
Ασκήσεις Ισορροπίας. Κάθε άσκηση πρέπει να έχει ελάχιστη αξία 1. 

 

5.2     Ένα μη υποστηριζόμενο κατακόρυφο, διαλεγμένο από οποιαδήποτε θέση 
του πίνακα κατακόρυφων στους πίνακες δυσκολίας, πρέπει να εκτελείται 
από την κορυφή. 
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5.3    Για κάθε ελλιπή άσκηση ή άλλη ειδική απαίτηση υπάρχει ποινή 1.00 
βαθμού. 

 

 

 

Περιορισμοί για τα ζευγάρια 

 

5.4     Σε ένα πρόγραμμα, η κορυφή μπορεί να επαναλάβει την ίδια θέση (πχ. 
Κατακόρυφο στα 2 χέρια ) συνολικά 4 φορές. ( 2 φορές σαν στατικό 
κράτημα και 2 φορές κατά τη διάρκεια μετακίνησης της βάσης.) Καμία 
επιπλέον αξία δυσκολίας θα δίνεται στην κορυφή και  καμία επιπλέον αξία 
δυσκολίας θα δίνεται στη βάση εκτός αν η κορυφή μετακινηθεί σε άλλη 
θέση με αξία δυσκολίας. 

 

5.5  Όχι πάνω από 4 ασκήσεις για αξία μπορούν να εκτελεστούν σε σειρά ή σε 
άμεση διαδοχή.  

 

5.6     Η βάση δε μπορεί να επαναλάβει την ίδια μετακίνηση στο ίδιο πρόγραμμα 
, άσχετα με τη θέση της κορυφής.   

 

5.7     Η βάση δε μπορεί να αλλάξει το σημείο στήριξης της κορυφής κατά τη 
διάρκεια της μετακίνησης. 

 

5.8     Όταν η βάση και η κορυφή αλλάζουν θέση ταυτόχρονα, η κορυφή μπορεί 
να αλλάξει θέση και /ή σημείο στήριξης μία φορά κατά τη διάρκεια της 
μετακίνησης της βάσης.  

 

5.9     Όταν η βάση ή η κορυφή είναι σε θέση που δε λαμβάνει αξία δυσκολίας, 
λόγω επανάληψης ή περιορισμού, ή επειδή η θέση κοστίζει ‘’0’’ στους 
πίνακες δυσκολίας, δε δίνεται επιπρόσθετη αξία για το στατικό κράτημα ή 
τη μετακίνηση του συναθλητή. 

 

Διευκρινίσεις για τα Ζευγάρια 

 

5.10    Ορισμός άσκησης αξίας: 
 

 Στατικό κράτημα της κορυφής+ Θέση βάσης 

 

 Ανέβασμα ( Συμπεριλαμβανομένων των στατικών θέσεων της κορυφής 
και τη βάσης)  
 

 Μετακίνηση κορυφής + Στατικό κράτημα της κορυφής + Θέση βάσης 
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 Αρχική θέση της κορυφής + μετακίνηση της βάσης + Στατικό κράτημα της 
κορυφής + Θέση βάσης 

 

 Αρχική θέση της κορυφής +μετακίνηση της κορυφής+ μετακίνηση της 
βάσης + Στατικό κράτημα της κορυφής + Θέση βάσης 

 

 

 
 

5.11    Στο τέλος μιας μετακίνησης της βάσης στο έδαφος π.χ. σε κάθισμα ή 
σπαγγάτο το χέρια τα χέρια που βοήθησαν την μετακίνηση πρέπει να 
σηκωθούν από το έδαφος. Αν το χέρι μείνει στο έδαφος κατά τη διάρκεια 
ενός στατικού  κρατήματος, θα δίνεται ποινή τεχνικού λάθους 0.50 για 
επιπλέον στήριξη. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 
ΟΜΑΔΩΝ 

 
6.1    Πρέπει να υπάρχουν το ελάχιστο 2 ξεχωριστές πυραμίδες κάθε μία 

διαλεγμένη από διαφορετική κατηγορία των πινάκων δυσκολίας.  
 
6.2    Πρέπει να υπάρχουν το ελάχιστο 3 στατικά κρατήματα από 3 δευτερόλεπτα 

το κάθε ένα. 
 
6.3    Ένα αστήρικτο κατακόρυφο, διαλεγμένο από οποιαδήποτε θέση του 

πίνακα κατακόρυφων στους πίνακες δυσκολίας, πρέπει να εκτελείται από 
την κορυφή σε τουλάχιστον 1 πυραμίδα. ( Αυτή η ειδική απαίτηση δε 
μπορεί να εκπληρωθεί από την μεσαία λειτουργώντας ως κορυφή.) 

 
6.4    Για κάθε ελλιπή άσκηση ή άλλη ειδική απαίτηση υπάρχει ποινή 1.00 

βαθμού. 
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Περιορισμοί για τις ομάδες 

 

6.5     Οι μεταφορές πρέπει να γίνονται χωρίς κανένας από τους συναθλητές να 
κατεβαίνει από την πυραμίδα και να πηγαίνει στο έδαφος και η κορυφή 
πρέπει να βρίσκεται σε θέση αξίας. (στατικό κράτημα ή μετακίνηση) 

 

6.6  Αξία δυσκολίας δίνεται για μεταφορά μόνο όταν εκτελείται από 3 
δευτερολέπτων στατικό κράτημα σε 3 δευτερολέπτων στατικό κράτημα. 

 

6.7    Η κορυφή μπορεί να λάβει αξία δυσκολίας για την ίδια θέση σε όλο το 
πρόγραμμα  

 2 φορές για στατικό κράτημα  
 2 φορές για μεταφορά 

6.8    Σε 1 στατική πυραμίδα ή πυραμίδα με μέγιστο 3 θέσεις βάσεων, αξία 
δυσκολίας δίνετε σε 4 στατικά κρατήματα των 3 δευτερολέπτων το μέγιστο 
με την ακόλουθη εξαίρεση: στις κατ. 2 πυραμίδες (2 κορυφές) μπορούν να 
εκτελεστούν μέχρι 3 στατικά κρατήματα 

6.9  Ο μεγαλύτερος αριθμός ξεχωριστών πυραμίδων που μπορούν να 
εκτελεστούν σε ένα πρόγραμμα είναι 4.  

6.10   Όταν η βάση, η μεσαία ή η κορυφή είναι σε θέση που δε λαμβάνει αξία 
δυσκολίας, λόγω επανάληψης ή περιορισμού, δε δίνεται επιπρόσθετη 
αξία για το στατικό κράτημα ή τη μετακίνηση του συναθλητή. ( Εξαίρεση: 
Πυραμίδα με δύο κορυφές) 

 

Διευκρινίσεις για τις ομάδες 

 

6.11  Αφού όλες οι ειδικές απαιτήσεις έχουν καλυφθεί, επιπλέον πυραμίδες 
μπορούν να εκτελεστούν, αλλά όλες οι εκτελεσμένες πυραμίδες πρέπει 
να είναι από διαφορετική κατηγορία.  

            Σε ένα πρόγραμμα, Ισορροπίας ή Μικτό, πυραμίδες από ένα κουτί 
μπορούν να εκτελεστούν μόνο ΜΙΑ ΦΟΡΑ στο πρόγραμμα, είτε σαν μία 
ξεχωριστή πυραμίδα, είτε σαν μέρος μίας πυραμίδας μεταφοράς, είτε σαν 
πυραμίδα με δύο ή τρεις θέσεις βάσεων.  

6.12   Κάθε πυραμίδα πρέπει να είναι καινούρια κατασκευή που θα ξεκινάει από 
το έδαφος. Εξαίρεση μόνο για τις τετράδες ανδρών: Κατά τη διάρκεια του 
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προγράμματος, η κορυφή μπορεί να πάει σε θέση χωρίς αξία μόνο 1 
φορά. 

6.13   Μία πυραμίδα με περισσότερες από μία θέση βάσεων θεωρείται σαν 1 
πυραμίδα. 

6.14    Στις πυραμίδες με περισσότερες από μία θέση βάσεων, η πρώτη θέση 
βάσης που εκτελείται καθορίζει την κατηγορία της πυραμίδας. 

6.15    Οι πυραμίδες της κατηγορίας 2 είναι οι πυραμίδες όπου δουλεύουν 2 
κορυφές. Σε αυτή την ειδική κατηγορία, 1 από τις δύο κορυφές μπορεί να 
αλλάξει θέση και να πάρει την αξία δυσκολίας της μετακίνησης και του 
νέου στατικού κρατήματος, ακόμα και αν η θέση της δεύτερης κορυφής και 
της βάσης παραμείνουν απαράλλαχτες. Όμως αν η δεύτερη κορυφή δεν 
αλλάξει θέση λαμβάνουν την αξία δυσκολίας του στατικού κρατήματος 
μόνο 1 φορά. (Η θέση βάσης λαμβάνει αξία δυσκολίας  επίσης μόνο μία 
φορά.) 

6.16   Όταν οι συναθλητές κινούνται ταυτόχρονα, θεωρείται ότι είναι 1 
μετακίνηση, Όμως όταν οι συναθλητές μετακινούνται σε διαφορετικό 
χρόνο( πχ αν μετακινηθεί η κορυφή, μετά η μεσαία και μετά η βάση, 
θεωρούνται 3 μετακινήσεις.) 

6.17   Πυραμίδες μεταφοράς:  Το λιγότερο ένα κουτί από τους πίνακες 
δυσκολίας πρέπει να αλλάξει. Για αξιολόγηση όλης της πυραμίδας, όλες  
οι αξίες των θέσεων βάσεων δίνονται. Σε μία πυραμίδα χωρίς μεταφορά, 
μα με περισσότερα από ένα στατικά κρατήματα, η υψηλότερη αξία 
δυσκολίας των θέσεων βάσης δίνεται. 

6.18   Σε μία πυραμίδα μεταφοράς  

 Όταν η κορυφή δεν αλλάξει θέση κατά τη διάρκεια της μεταφοράς των 
βάσεων , η αρχική θέση χρησιμοποιείται για να καθορίσει την αξία 
δυσκολίας της κορυφής. 

 Όταν η κορυφή αλλάξει θέση κατά τη διάρκεια της μεταφοράς των 
βάσεων, η αξία δυσκολίας της μεταφοράς υπολογίζεται από την αρχική 
θέση της κορυφής, συν την μετακίνηση της κορυφής, συν την αξία της 
μεταφοράς συν το τελικό στατικό κράτημα συν τη θέση  βάσης. 

 Η κορυφή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει επιπρόσθετο σημείο 
στήριξης κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. 

6.19   Δεν υπάρχει απαίτηση για την κορυφή να παραμείνει στην ίδια θέση κατά 
τη διάρκεια της μεταφοράς και μέχρι την τελική πυραμίδα. Π.χ η κορυφή 
μπορεί να είναι σε γωνία κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και τότε να 
ανέβει σε δυναμική κατακόρυφο για το τελικό κράτημα. 
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6.20   Ορισμός μίας άσκησης 

 Στατικό κράτημα της κορυφής+ Θέση βάσης 

 

 Στατικό κράτημα της κορυφής και/ ή της μεσαίας+ Θέση βάσης 

 

 Μετακίνηση κορυφής και/ ή της μεσαίας + Στατικό κράτημα της κορυφής 
και/ ή της μεσαίας+ Θέση βάσης 

 

 Αρχική θέση της κορυφής + μετακίνηση της βάσης + Στατικό κράτημα της 
κορυφής + Θέση βάσης 

 

 Αρχική θέση της κορυφής +μεταφορά των  βάσεων+ τελική θέση της 
κορυφής  + νέα θέση βάσης 

 

 Αρχική θέση της κορυφής + μετακίνηση κορυφής +μεταφορά των  
βάσεων+ τελική θέση της κορυφής  + νέα θέση βάσης 

 

 Ανέβασμα + τελική θέση της κορυφής+ θέση βάσης 

 

Π.χ. 
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6.21     Τετράδες ανδρών:  Ένα στρώμα για  προσγείωση από τις πυραμίδες για 
το πρόγραμμα ισορροπίας και το μικτό πρόγραμμα επιτρέπεται, αν 
τοποθετείται εφαπτόμενο στην περίμετρο του ταπί. Το στρώμα πρέπει 
να μείνει στη θέση αυτή σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Ο 
προπονητής είναι ο υπεύθυνος για την τοποθέτηση του στρώματος και 
για την απομάκρυνσή του αμέσως μετά το τέλος του προγράμματος.   

Άρθρο 7:  ΛΑΘΗ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ/ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 
7. 1   Αν δηλωθεί στατικό κράτημα 3 δευτερολέπτων, αλλά εκτελεστεί κράτημα 

1 ή 2 δευτερολέπτων, θα δοθεί μείωση λάθους χρόνου 0.60 ή 0.30 
αντίστοιχα. Η άσκηση παίρνει την αξία της δυσκολίας και μετράει για τις 
ειδικές απαιτήσεις. Αυτός ο κανόνας ,επίσης ισχύει για τα κρατήματα που 
ακολουθούν μετακίνηση.  Μειώσεις για τεχνικά λάθη δίνονται από τους 
κριτές εκτέλεσης. 
 

7. 2 Αν ένα ομαδικό ή ατομικό στατικό κράτημα ξεκινήσει αλλά δεν 
ολοκληρωθεί, ή κρατηθεί λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο, δεν του δίνεται 
αξία δυσκολίας και δίνεται η μεγαλύτερη μείωση λάθους χρόνου (0.90) 
από τους κριτές δυσκολίας. Η άσκηση δεν μετρά για τις ειδικές 
απαιτήσεις. Οι κριτές κάνουν μειώσεις για οποιαδήποτε τεχνικά λάθη 
γίνουν και είτε 0.50 εκατοστά για μη ολοκλήρωση της άσκησης είτε 1.00 
βαθμό για πτώση. Αυτός ο κανόνας ,επίσης ισχύει για τα κρατήματα που 
ακολουθούν μετακίνηση.  Μειώσεις για τεχνικά λάθη δίνονται από τους 
κριτές εκτέλεσης. 

 
7. 3 Αν τη τελική θέση ενός ανεβάσματος ή η στατική θέση που ακολουθεί μια 

μετακίνηση δεν κρατηθεί για 1 δευτερόλεπτο, δεν δίνεται αξία και δίνεται 
μείωση λάθους χρόνου 0.90.  Η άσκηση δεν μετρά για τις ειδικές 
απαιτήσεις. Μειώσεις για τεχνικά λάθη δίνονται από τους κριτές 
εκτέλεσης. Αν κρατηθεί για ένα ή 2 δευτερόλεπτα μπορεί να 
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χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των ειδικών απαιτήσεων, όμως οι ποινές 
για τα λάθη χρόνου εφαρμόζονται. 

 
7. 4 Κατά τη διάρκεια κατασκευής μίας ομαδικής άσκησης ισορροπίας, πριν να 

είναι όλοι οι συναθλητές στη θέση τους και η κορυφή είναι στη θέση του 
ξεκινήματος, ένα γλίστρημα ή μία πτώση στο σκαρφάλωμα ή στην φάση 
του χτισίματος της ‘’πυραμίδας’’ δεν λαμβάνει ποινή για λάθος χρόνου. Οι 
κατάλληλες τεχνικές ποινές δίνονται. Η άσκηση μπορεί να επαναληφθεί 
για την αξία δυσκολίας.  
 

7. 5 Στις ομάδες, οι μεταφορές από τις βάσεις πρέπει να εκτελούνται από 
στατικό κράτημα 3 δευτερολέπτων σε στατικό κράτημα 3 δευτερολέπτων. 
Αν κρατηθούν 1 ή 2 δευτερόλεπτα μόνο, μειώσεις λάθους χρόνου 
δίνονται, αλλά η άσκηση μετράει για την αξία δυσκολίας και τις ειδικές 
απαιτήσεις. Μειώσεις για τεχνικά λάθη δίνονται από τους κριτές 
εκτέλεσης. 
 

7. 6 Στις πυραμίδες μεταφοράς, αν η αρχική ή η τελική θέση κρατηθεί λιγότερο 
από  1 δευτερόλεπτο, δεν δίνεται η αξία δυσκολίας για το στατικό κράτημα 
ούτε για τη μεταφορά. Οι ασκήσεις αυτές δεν μετράνε  για τις ειδικές 
απαιτήσεις και δίνεται μείωση λάθους χρόνου (0.90) Οι κριτές Εκτέλεσης 
δίνουν τεχνικές μειώσεις για οποιοδήποτε λάθος γίνει, 
συμπεριλαμβανομένων και αυτών για μη ολοκλήρωση της άσκησης ή 
πτώσης 

 
Ατομικές ασκήσεις  
 

7. 7 Αν μία ατομική άσκηση με στατικό κράτημα αρχίσει και κρατηθεί μόνο για 
ένα δευτερόλεπτο, δίνεται η αξία δυσκολίας. Όμως, δίνεται μείωση λάθους 
χρόνου 0.30  οι κριτές Εκτέλεσης κάνουν τις σχετικές τεχνικές μειώσεις. 

 
7. 8 Αν μία ατομική άσκηση με στατικό κράτημα ξεκινήσει αλλά δεν 

ολοκληρωθεί, ή κρατηθεί λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο, δεν του δίνεται 
αξία δυσκολίας και δίνεται μείωση λάθους χρόνου (0.60) από τους κριτές 
δυσκολίας..Οι κριτές κάνουν μειώσεις για οποιαδήποτε τεχνικά λάθη 
γίνουν και είτε 0.50 εκατοστά για μη ολοκλήρωση της άσκησης είτε 1.00 
βαθμό για πτώση.  

 
Άρθρο 8:    ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 
8.1   Οι αθλητές πρέπει να επιδεικνύουν βοηθούμενη και ατομική πτήση, 

χρησιμοποιώντας ποικιλία κατευθύνσεων, περιστροφών, στροφών, 
διαφορετικών σχημάτων σώματος και σάλτων. 

8. 2 Το χαρακτηριστικό του δυναμικού προγράμματος είναι η πτήση και ότι η 
επαφή μεταξύ των συναθλητών είναι σύντομη και βοηθάει ή διακόπτει την 
πτήση. 4 κατηγορίες δυναμικών ασκήσεων ορίζονται στο Άρθρο 23.3. 

 
 

 



 

57 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

Πιάσιμο από συναθλητή σε 
συναθλητή: 

Πτήση από συναθλητή(ες) σε 
συναθλητή(ες) 

Πιάσιμο από έδαφος σε 
συναθλητή: 

 Πτήση από το έδαφος στον /στους 
συναθλητές 

Δυναμικό: 

Πτήση από το έδαφος με σύντομη βοήθεια 
από τον /τους συναθλητή/ες για να πάρει 
περισσότερο ύψος, πριν προσγειωθεί ξανά 
στο έδαφος. 

Έξοδος: 
Πτήση από τον /τους συναθλητή/ες στο 
έδαφος ή ενδιάμεση μικρή επαφή με τον 
/τους συναθλητή/ες στο έδαφος. 

 
 
8. 3 Οι προσγειώσεις στο έδαφος μπορούν να είναι υποστηριζόμενες ή μη 

υποστηριζόμενες. Όμως έλεγχος πρέπει να επιδεικνύεται. (πχ ο αθλητής 
που προσγειώνεται πρέπει να είναι σε θέση να κρατήσει τον έλεγχο της 
προσγείωσης ακόμα και αν δεν υποστηριχθεί. 

8. 4 Όλα τα πιασίματα πρέπει να επιδεικνύουν έλεγχο. Τεχνικές μειώσεις θα 
δίνονται για έλλειψη ελέγχου.  

8. 5 Οι δυναμικές συνδέσεις (links) επιτρέπουν τις δυναμικές ασκήσεις να 
εκτελούνται σε άμεση διαδοχή, χωρίς σταμάτημα ή επιπρόσθετη 
προετοιμασία από τη μία άσκηση στην άλλη. 

8. 6 Οι ατομικές ασκήσεις επιλέγονται από τους πίνακες δυσκολίας.  
 
 
Άρθρο 9:  ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

9. 1  Πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 6 ομαδικές ασκήσεις με φάση πτήσης, 2 
εκ των οποίων πρέπει να είναι πιασίματα. Κάθε άσκηση, για να καλύψει τις 
ειδικές απαιτήσεις πρέπει να έχει αξία δυσκολίας τουλάχιστον 1. 
 

9. 2 Για κάθε άσκηση που λείπει ή άλλη ειδική απαίτηση, δίνεται ποινή ενός 
βαθμού 

 
 
Περιορισμοί για τα ζευγάρια και τις ομάδες 
 

9. 3 Οι επόμενοι περιορισμοί επηρεάζουν την αξία δυσκολίας ενός 
προγράμματος.  
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 Δεν θα αξιολογηθούν, πάνω από 3 έξοδοι, για δυσκολία (αλλά οι έξοδοι 
δεν είναι υποχρεωτικές.) 

 Δεν θα αξιολογηθούν, πάνω από 3 οριζόντιες θέσεις  πιασίματος για 
δυσκολία. (κούμπωμα, στα χέρια, κλπ) 

 Δεν θα αξιολογηθούν, πάνω από 3 συνδέσεις (links) σε ένα πρόγραμμα 

 Δεν θα αξιολογηθούν, πάνω από 3 ίδιες αρχικές θέσεις για δυσκολία 

 Δεν θα αξιολογηθούν, πάνω από 4 ίδιες αρχικές θέσεις από δίχτυ. 
 Δεν θα αξιολογηθούν, πάνω από 4 ασκήσεις εκτελεσμένες σε σειρά ή 

σε άμεση διαδοχή. 
 Δε θα αξιολογηθούν πάνω από 5 προσγειώσεις (έξοδοι συν δυναμικές 

ασκήσεις) στο έδαφος 
 

Επιπλέον περιορισμοί για τις Τριάδες Γυναικών 

9.4 Οι επόμενοι περιορισμοί επηρεάζουν την αξία δυσκολίας ενός 
προγράμματος των Τριάδων Γυναικών.  

 Και οι 3 παρτενέρ πρέπει να παίρνουν μέρος σε μία άσκηση για να 
αξιολογηθεί για δυσκολία. Πχ 1 βάση μπορεί να ¨πετάξει¨ την κορυφή 
στην άλλη βάση και να πάρει την αξία δυσκολίας. Η βοήθεια στην 
προσγείωση δεν είναι ενεργός ρόλος. Η άσκηση δεν μετράει για τις 
ειδικές απαιτήσεις.   

 

Επιπλέον περιορισμοί για τις Τετράδες Ανδρών 

9.5 Οι επόμενοι περιορισμοί επηρεάζουν την αξία δυσκολίας ενός 
προγράμματος των Τετράδων Ανδρών.  

 Αλλαγή των συναθλητών κατά τη διάρκεια της φάσης πτήσης μιας 
άσκησης δεν θεωρείται ίδια άσκηση με αυτήν όπου δεν αλλάζουν οι 
αθλητές. 

 Μόνο 1 άσκηση, εκτελεσμένη από τις Τετράδες Ανδρών σαν να είναι 2 
Δυάδες Ανδρών, ταυτόχρονα ή σε άμεση διαδοχή, θα αξιολογηθεί για 
δυσκολία. Η αξία δυσκολίας των ασκήσεων των ζευγαριών 
προστίθεται και διαιρείται διά του 2.  

 Μόνο μία άσκηση με πέταγμα ενός αθλητή από τρεις μαζί, θα λάβει 
αξία δυσκολίας. 

 Μόνο μία δυναμική άσκηση με πιάσιμο του ενός παρτενέρ από 3 μαζί 
θα λάβει αξία δυσκολίας. 

 Μόνο 1 οριζόντιο πιάσιμο, ανεξαρτήτως του είδους θα αξιολογηθεί. 
 Μόνο 1 άσκηση εκτελεσμένη από τρεις παρτενέρ, με τον τρίτο να μη 

συμμετέχει στην άσκηση, θα αξιολογηθεί. Η βοήθεια στην προσγείωση 
δεν είναι ενεργός ρόλος. 

  
Άρθρο 10: ΛΑΘΗ ΣΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
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10. 1 Αν μία δυναμική άσκηση αρχίσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, οι Κριτές 
Εκτέλεσης δίνουν τις σχετικές μειώσεις συν 0,50 για μη ολοκλήρωση της 
άσκησης ή 1.00 βαθμό αν υπάρχει πτώση. Η αξία δυσκολίας της άσκησης 
χάνεται. Η άσκηση δεν μετράει για τις ειδικές απαιτήσεις.  

10. 2 Αν όλες οι φάσεις της δυναμικής άσκησης έχουν ολοκληρωθεί, αλλά ο 
συναθλητής έχει πιαστεί χωρίς έλεγχο, μείωση δίνεται από τους Κριτές 
Εκτέλεσης 0.50 για σοβαρό λάθος. Αν ο παρτενέρ πέσει από ένα πιάσιμο ή 
προσγείωση, δίνεται μείωση 1.00 βαθμού για πτώση .Και στις δύο 
περιπτώσεις, η αξία δυσκολίας της άσκησης δίνεται και η άσκηση μετράει 
για τις ειδικές απαιτήσεις. 

 
Άρθρο 11: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤIΚΑ ΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

11. 1 Το μικτό πρόγραμμα συντίθεται από ασκήσεις χαρακτηριστικές και του 
προγράμματος ισορροπίας και του δυναμικού προγράμματος. 

11. 2 Η αξία δυσκολίας των ομαδικών ασκήσεων ισορροπίας δεν πρέπει να 
ξεπερνά στο διπλάσιο την αξία δυσκολίας των δυναμικών ασκήσεων. Ή 
αντίστροφα η αξία δυσκολίας των ομαδικών δυναμικών ασκήσεων δεν 
πρέπει να ξεπερνά στο διπλάσιο την αξία δυσκολίας των ασκήσεων 
ισορροπίας. 

 
          Πχ αν οι δυναμικές ομαδικές ασκήσεις αξιολογούνται 60, τότε οι ασκήσεις 

ισορροπίας δεν θα παίρνουν αξία πάνω από 120 και αντίστροφα. Αν αυτό 
το ποσοστό δεν τηρείται, η αξία δυσκολίας πάνω από το επιτρεπτό αριθμό, 
όποιος είναι μεγαλύτερος, δεν θα λαμβάνεται υπ’ όψιν.  

Άρθρο 12:   ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

12. 1 Πρέπει να  υπάρχουν το ελάχιστο 6 ομαδικές ασκήσεις, 3 από τις οποίες 
πρέπει να είναι στατικά κρατήματα των 3 δευτερολέπτων και 3 δυναμικές 
ασκήσεις συμπεριλαμβανομένου 1 πιασίματος. Κάθε άσκηση πρέπει να 
έχει αξία δυσκολίας τουλάχιστον 1. 
 

12.2 Ένα ελεύθερο κατακόρυφο επιλεγμένο από οποιαδήποτε θέση 
κατακόρυφου του ειδικού πίνακα πρέπει να εκτελεστεί από την κορυφή σε 
τουλάχιστον 1 πυραμίδα. (Αυτή η ειδική απαίτηση δεν μπορεί να καλυφθεί 
από την μεσαία να λειτουργεί ως κορυφή, το κατακόρυφο πρέπει να 
εκτελεστεί από την κορυφή.) 

12.3  Για κάθε ομαδική άσκηση που λείπει ή άλλη ειδική απαίτηση, δίνεται ποινή 
ενός βαθμού. 

Περιορισμοί 

12.5  Όλοι οι περιορισμοί του προγράμματος ισορροπίας και του δυναμικού 
ισχύουν. 

 
12.6   Στο μικτό πρόγραμμα, δεν θα αξιολογηθούν πάνω από 2 έξοδοι. 
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Άρθρο 13:  Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

13. 1 Μόνο οι ατομικές ασκήσεις που εκτελούνται ταυτόχρονα ή σε άμεση 
διαδοχή από τους παρτενέρ λαμβάνονται υπ’ όψιν για τις ειδικές 
απαιτήσεις. Ο αριθμός των ασκήσεων που εκτελούνται από κάθε αθλητή 
μπορεί να είναι διαφορετικός. 
 

13. 2 Και οι 3 ατομικές ασκήσεις που μετράνε για δυσκολία πρέπει να 
δηλώνονται στα Φύλλα Ασκήσεων (tariff sheet)  Όλες οι ατομικές ασκήσεις 
σε σειρά πρέπει να δηλώνονται στο /Φύλλο των ασκήσεων και θα 
λαμβάνουν αξία δυσκολίας. Αν μία ατομική άσκηση επαναληφθεί ή δεν 
δηλωθεί οι ασκήσεις που ακολουθούν δε μετράνε για αξία δυσκολίας. 

                             Παράδειγμα:                                           

1)                        = σειρά = 3 ασκήσεις 
 

 Αυτή η σειρά εκπληρώνει το μέγιστο αριθμό και όλες οι 
ασκήσεις και οι τρεις πρέπει να δηλωθούν στο Φ.Α και θα 
λάβουν αξία δυσκολίας 

 
13. 3 Αν ένας από τους συναθλητές δεν εκτελέσει μία ατομική άσκηση, αυτές που 

εκτελέστηκαν από τους άλλους αθλητές δεν μετράνε για αξία δυσκολίας 
 

13. 4 Όλες οι ατομικές ασκήσεις που εκτελούνται από όλους τους συναθλητές και 
έχουν αξία δυσκολίας σε ένα πρόγραμμα προστίθενται και διαιρούνται δια 
τον αριθμό των συναθλητών. Για να καθοριστεί η αξία δυσκολίας των 
ατομικών ασκήσεων. Το αποτέλεσμα στρογγυλοποιείται  στο πλησιέστερο 
ολόκληρο αριθμό, το 0.5 στρογγυλοποιείται προ τα πάνω. 

 

Το σύνολο των εκτελεσμένων ατομικών ασκήσεων 

 

Αριθμό συναθλητών 

13. 5 Η εκτέλεση των ατομικών ασκήσεων από τον κάθε παρτενέρ κρίνεται 
ξεχωριστά. 

 
Αν μία ατομική άσκηση ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, δίνεται μείωση 0.5 από 
τους Κριτές Εκτέλεσης για μη ολοκλήρωση της άσκησης.( Αν συμβεί, πτώση 
μείωση 1.00 βαθμού θα δοθεί.) Όταν μία άσκηση δεν ολοκληρωθεί, η αξία 
δυσκολίας δεν δίνεται. Σε κάποιες περιπτώσεις, μειώσεις λάθους χρόνου 
δίνονται για ατομικές ασκήσεις, στις οποίες απαιτείται στατικό κράτημα, πχ 
τριγωνική στήριξη.  
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Συγκεντρωτικός πίνακας απαιτήσεων 
Α΄ κατηγορία 

 

Σημ. επιπλέον περιορισμοί για τις Τριάδες Γυναικών και τις Τετράδες ανδρών επισημαίνονται 
στον κώδικα βαθμολογίας 
Μουσική με λόγια μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα πρόγραμμα 

 
 

 ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟ MIKTO 

Ζ
Ε
Υ
Γ
Α
ΡΙ
Α 

 Max 8 ομαδικές 

 Max 1 σύνδεση  για 
αξία δυσκολίας 

 Min 5 ασκήσεις 
ισορροπίας  min 
αξία 1 

 1 ελεύθερο 
κατακόρυφο 

 Max 4 ίδιες θέσεις 
κορυφής 

 Max4 ασκήσεις σε 
σειρά η άμεση 
διαδοχή.  

 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 

max 2.30΄ 

Max 3 

ΑΤΟΜΙΚΕΣ 
(για αξία 

δυσκολίας) 

 

 Max 8 ομαδικές 

 Min  6 ομαδικές  
 Min αξία δυσκολίας 1 

 Μax 3 έξοδοι 
 Max 3 οριζόντια 

πιασίματα  
 Max 3συνδέσεις  
 Max 3 ίδιες αρχικές 

θέσεις 

 Max 3 ίδιες αρχικές 
θέσεις από δίχτυ. 

 Max4 ασκήσεις σε 
σειρά η άμεση διαδοχή 

 Max 5 προσγειώσεις 
στο έδαφος. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: max 

2.00΄ 

Max 3 

ΑΤΟΜΙΚΕΣ 
(για αξία 

δυσκολίας) 

 

 

 

 Max 8 ομαδικές 

 Αξία δυσκολίας της 
ισορροπίας όχι πάνω 
από το διπλάσιο του 
δυναμικού και το 
αντίστροφο 

 Min 6 ομαδικές 
ασκήσεις  

 Μin 3 στατικά 
κρατήματα   

 Min 3 δυναμικές 
ασκήσεις 
συμπεριλαμβανομένου 
1 πιασίματος 

 1 ελεύθερο 
κατακόρυφο από την 
κορυφή 

 Max 2 έξοδοι. 
 

 
 

 Ισχύουν όλοι οι 
περιορισμοί που 
ισχύουν για το 
πρόγραμμα 
ισορροπίας και το 
δυναμικό. 

 

 
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: max 

2.30΄ 
 

Max 3 

ΑΤΟΜΙΚΕΣ 
(για αξία 

δυσκολίας) 

 
 
 
 
 

Ο
Μ
Α
Δ
Ε
Σ 

 

 Min 2 πυραμίδες 

 Min3 στατικά 
κρατήματα των 3΄΄ 

 1 ελεύθερο 
κατακόρυφο από 
την κορυφή 

 Max2 ίδιες θέσης 
κορυφής σε στατικό 
κράτημα  max 2 
ίδιες θέσης 
κορυφής σε 
μεταφορά 

 Max 4 πυραμίδες 

 1 πυραμίδα από 
κάθε κατηγορία 

 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 

max 2.30΄ 

Max 3 

ΑΤΟΜΙΚΕΣ 
(για αξία 

δυσκολίας) 

 

 Max 8 ομαδικές 

 Min  6 ομαδικές  
 Min αξία δυσκολίας 1 

 Μax 3 έξοδοι 
 Max 3 οριζόντια 

πιασίματα  
 Max 3συνδέσεις  
 Max 3 ίδιες αρχικές 

θέσεις 

 Max 3 ίδιες αρχικές 
θέσεις από δίχτυ. 

 Max4 ασκήσεις σε 
σειρά η άμεση διαδοχή 

 Max 5 προσγειώσεις 
στο έδαφος 

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: max 
2.00΄ 

Max 3 

ΑΤΟΜΙΚΕΣ 
(για αξία 

δυσκολίας) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ 

 
 

Β΄1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 
 

Β΄ 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / Ηλικιακή ομάδα 13-19 
(FIG –Age group 13-19) 

 
  Άρθρο 1: ΔΟΜΗ ΑΓΩΝΑ 
 

Προκριματικοί 
 
1.1 Κάθε ζευγάρι ή ομάδα παρουσιάζει ένα πρόγραμμα Ισορροπίας και ένα 

Δυναμικό.  
 
1.2 Η κατάταξη διαμορφώνεται  μετά το άθροισμα των δύο τελικών βαθμολογιών 

των δύο προγραμμάτων, Ισορροπίας + Δυναμικό.  
 
1.3. Στον τελικό περνάνε 8 ζευγάρια/ομάδες, (όχι πάνω από 1 ζευγάρι από κάθε 

σύλλογο) αυτό με την υψηλότερη βαθμολογία.  
 
1.4 Οι αγωνιζόμενοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στον Τελικό χωρίς να 

παρουσιάσουν και τα δύο προγράμματα τους.  
 
1.5   Ισοβαθμίες από Προκριματικούς σε Τελικούς:  
 
2 Το υψηλότερο άθροισμα από τους Βαθμούς Εκτέλεσης (Ε βαθμούς) από το 

Πρόγραμμα Ισορροπίας και το Δυναμικό Πρόγραμμα.  
 
3 Αν η ισοβαθμία παραμένει τότε η σειρά εκτέλεσης θα οριστεί με κλήρωση. 

 
Τελικοί  
 
1.6 Κάθε ζευγάρι και ομάδα εκτελεί ένα μικτό πρόγραμμα στον τελικό. 

 
1.7 Η βαθμολογία ξεκινά από το μηδέν                                                                                             

Σε περίπτωση ισοβαθμίας σε οποιαδήποτε θέση στους τελικούς η κατάταξη 
θα οριστεί σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια.  

• Ο υψηλότερος βαθμός Εκτέλεσης του μικτού προγράμματος 
υπερισχύει. 

• Οι υψηλότεροι βαθμός Εκτέλεσης και Καλλιτεχνίας του μικτού 
προγράμματος υπερισχύει.  

• Η ισοβαθμία παραμένει. 
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Άρθρο 2:  ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 
 

2.1 Όλα τα προγράμματα, Ισορροπίας, Δυναμικό και Μικτό συντίθενται 
σύμφωνα με τον ισχύοντα Τεχνικό κανονισμό, τον Κώδικα Βαθμολογίας  
(2017 – 2020 CODE OF POINTS  Acrobatic  Gymnastics) και τους πίνακες 
δυσκολίας  για την ακροβατική γυμναστικής της FIG (ACRO Tables of 
Difficulties 2017-2020), εκτός από αυτά που σημειώνονται στο άρθρο: 
2.5-2.11 πιο κάτω. 

 

2.2 Η δυσκολία ενός προγράμματος θα υπολογίζεται σύμφωνα με τον κώδικα 
της FIG και τους πίνακες δυσκολίας. Η Δυσκολία είναι αυστηρά 
περιορισμένη. 

 

 Ισορροπία: 120 

 Δυναμικό: 110 

 Μικτό: 140 

 

2.3 Ζευγάρια και ομάδες μπορούν να εκτελέσουν μέχρι 20 μονάδες πάνω από 
τη μέγιστη  ορισμένη αξία δυσκολίας. Αν υπερβούν τις 20 μονάδες της 
μέγιστης  ορισμένης αξίας δυσκολίας, δίνεται ποινή 1.00 βαθμού. 

 
2.4 Αν οι ασκήσεις  δυσκολίας πάνω από το επιτρεπτό όριο των επιπλέον 20 

μονάδων, δεν δηλωθούν στο Φύλλο Ασκήσεων αλλά εκτελεστούν, ποινή 
1.00 βαθμού θα δοθεί με την εξαίρεση των πολύ απλών εισόδων/ εξόδων 
με μέγιστη αξία 5.  

 

2.5 Στο πρόγραμμα ισορροπίας κάθε αθλητής πρέπει να παρουσιάσει 3 
ατομικές ασκήσεις (στατικό κράτημα,  ευλυγισίας,  επιδεξιότητας) Αν αυτή η 
ειδική απαίτηση δεν εκπληρωθεί δίνεται ποινή 1.0 βαθμού. 

 

2.6 Στο δυναμικό πρόγραμμα κάθε αθλητής πρέπει να παρουσιάσει 3 
δυναμικές ατομικές ασκήσεις (tumbling). Αν αυτή η ειδική απαίτηση δεν 
εκπληρωθεί δίνεται ποινή 1.0 βαθμού. Μία εκ των οποίων πρέπει να είναι 
σάλτο. Αν αυτή η ειδική απαίτηση δεν εκπληρωθεί δίνεται ποινή 1.0 
βαθμού. 

 

2.7 Αν το υποχρεωτικό σάλτο δεν εκτελεστεί από έναν ή περισσότερους 
αθλητές θα δίνεται ποινή 1.00 βαθμού για αδυναμία εκπλήρωσης των 
ειδικών απαιτήσεων. Αυτή η ποινή δίνεται μόνο μία φορά, ακόμα και αν 
πάνω από ένας αθλητές αποτύχει να εκπληρώσει την ειδική απαίτηση. 

 

2.8 Στο Μικτό πρόγραμμα κάθε αθλητής πρέπει να παρουσιάσει 3 ατομικές 
ασκήσεις. Αν αυτή η ειδική απαίτηση δεν εκπληρωθεί δίνεται ποινή 1.0 
βαθμού. Μία εκ των οποίων πρέπει να είναι σάλτο επιλεγμένο από τις 
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επιδεξιότητες ή από το tumbling. Αν αυτή η ειδική απαίτηση δεν 
εκπληρωθεί δίνεται ποινή 1.0 βαθμού 

 

Διευκρινίσεις για το πρόγραμμα ισορροπίας των τετράδων ανδρών 

 

2.9 Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος η κορυφή μπορεί να πάει σε θέση 
χωρίς αξία, 2 φορές σε αυτήν την κατηγορία. Δεν είναι πυραμίδα 
μεταφοράς αλλά 2 ξεχωριστές πυραμίδες. 

 

2.10 Πυραμίδες με 2 βάσεις στο έδαφος μπορούν να χρησιμοποιηθούν 2 φορές 
σε ένα πρόγραμμα.   

 

2.11 Σε αυτήν την κατηγορία μία πυραμίδα με δύο βάσεις στο έδαφος μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για κάλυψη ειδικών απαιτήσεων. Όμως αξία δυσκολίας 
μπορεί να δοθεί για 1 πυραμίδα μεταφοράς με δύο βάσεις στο έδαφος και 
για μία ξεχωριστή πυραμίδα με 2 βάσεις στο έδαφος. 

 

2.12 Απαγορευμένες ασκήσεις ισορροπίας για ομάδες:  
 
 
•       Για γυναίκες και άντρες  κολώνα των τριών. 
 
•      Στήριξη σε όρθια θέση στους ώμους με τη βάση σε θέσεις σπαγγάτ  

χωρίς χέρια στο έδαφος. 
 

 Στήριξη στα ισχία και στο στήθος της βάσης, με τη βάση σε γέφυρα, όταν 
υπάρχουν μόνο δύο σημεία στήριξης. (ο κανόνας δεν ισχύει για ζευγάρια). 
Αυτός ο τύπος στοιχείου μπορεί να παρουσιαστεί όταν υπάρχουν 3 σημεία 
στήριξης. 

 

•  Στήριξη  στα  ισχία  ή  στους  γλουτούς   με  τη  βάση  σε  
υπερέκταση της οσφυϊκής μοίρας (λόρδωση). 
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Συγκεντρωτικός πίνακας απαιτήσεων 

Β1΄ κατηγορία 
 

 
Μουσική με λόγια μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα πρόγραμμα 

 ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟ MIKTO 

Ζ
Ε
Υ
Γ
Α
Ρ
Ι
Α 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: max 

2.30΄ 

 

 

Ισχύουν όλοι οι 
κανονισμοί της Α΄ 
κατηγορίας  εκτός 
από 
συγκεκριμένες 
επισημάνσεις 
που δίνονται στα 
άρθρα: 2.2-2.8 

της Β΄1 
κατηγορίας  
 

 

Αξία Δ: 120 (-140) 

 

 

3 

ΑΤΟΜΙΚΕΣ 

Στατική 
 

Ευλυγισίας 

Επιδεξιότητα
ς 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 
max 2.00΄ 

 

 

Ισχύουν όλοι οι 
κανονισμοί της Α΄ 
κατηγορίας  εκτός 
από συγκεκριμένες 
επισημάνσεις που 
δίνονται στα άρθρα: 
2.2-2.8 της  Β΄1 
κατηγορίας  
 

 

Αξία Δ: 110 (-130) 

 

 

3 

ΑΤΟΜΙΚΕΣ  

Δυναμικές  

(tumbling) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 
max 2.30΄ 

 
 
 
 

 Ισχύουν όλοι οι 
περιορισμοί που 
ισχύουν για το 
πρόγραμμα 
ισορροπίας και το 
δυναμικό. 

 

 

3 ΑΤΟΜΙΚΕΣ  

 
1 εκ των 
οποίων 
σάλτο 

(Δυναμικό ή 
επιδεξιότητας

) 
 
 

Ο
Μ
Α
Δ
Ε
Σ 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: max 

2.30΄ 

 

Ισχύουν όλοι οι 
κανονισμοί της Α΄ 
κατηγορίας  εκτός 
από 
συγκεκριμένες 
επισημάνσεις 
που δίνονται στα 
άρθρα: 2.2-

2.11της Β΄1 
κατηγορίας  
 

 

Αξία Δ: 120 (-140) 

 

3 

ΑΤΟΜΙΚΕΣ 

Στατική 
 

Ευλυγισίας 

Επιδεξιότητα
ς 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 
max 2.00΄ 

 

Ισχύουν όλοι οι 
κανονισμοί της Α΄ 
κατηγορίας  εκτός 
από συγκεκριμένες 
επισημάνσεις που 
δίνονται στα άρθρα: 
2.2-2.11 της  Β΄1 
κατηγορίας  
 

 

Αξία Δ: 110 (-130) 

 

 

3 

ΑΤΟΜΙΚΕΣ  

Δυναμικές  

(tumbling) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ 

 
 
 
 

Β΄2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
 

Β΄2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/Ηλικιακή ομάδα 12-18 
(FIG –Age group 12-18) 

 
  Άρθρο 1: ΔΟΜΗ ΑΓΩΝΑ 
 

Προκριματικοί 
 
1.1 Όλα τα προγράμματα, Ισορροπίας, Δυναμικό και Μικτό συντίθενται 

σύμφωνα με τον ισχύοντα Τεχνικό κανονισμό, τον Κώδικα Βαθμολογίας  
(2017 – 2020 CODE OF POINTS  Acrobatic  Gymnastics) και τους πίνακες 
δυσκολίας  για την ακροβατική γυμναστική  της FIG (ACRO Tables of 
Difficulties 2017-2020), εκτός από αυτά που σημειώνονται στο άρθρο: 2.5-
2.11 πιο κάτω. 

 
1.2 Κάθε ζευγάρι ή ομάδα παρουσιάζει ένα πρόγραμμα Ισορροπίας και ένα 

Δυναμικό.  
 
1.3 Η κατάταξη διαμορφώνεται  μετά το άθροισμα των δύο τελικών βαθμολογιών 

των δύο προγραμμάτων, Ισορροπίας + Δυναμικό.  
 
 
1.4 Στον τελικό περνάνε 8 ζευγάρια/ομάδες, (όχι πάνω από 1 ζευγάρι από κάθε 

σύλλογο) αυτό με την υψηλότερη βαθμολογία και η  βαθμολογία ξεκινά από 
το μηδέν (0).   

 

 
1.5 Οι αγωνιζόμενοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στον Τελικό χωρίς να 

παρουσιάσουν και τα δύο προγράμματα τους.  
 
1.8   Ισοβαθμίες από Προκριματικούς σε Τελικούς:  
 
4 Το υψηλότερο άθροισμα από τους Βαθμούς Εκτέλεσης (Ε βαθμούς) από το 

Πρόγραμμα Ισορροπίας και το Δυναμικό Πρόγραμμα.  
 
5 Αν η ισοβαθμία παραμένει τότε η σειρά εκτέλεσης θα οριστεί με κλήρωση. 

 

Τελικοί  
1.9 Κάθε ζευγάρι και ομάδα εκτελεί ένα μικτό πρόγραμμα στον τελικό. 
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1.10 Η βαθμολογία ξεκινά από το μηδέν                                                                                             
Σε περίπτωση ισοβαθμίας σε οποιαδήποτε θέση στους τελικούς η κατάταξη 
θα οριστεί σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια.  

• Ο υψηλότερος βαθμός Εκτέλεσης του μικτού προγράμματος 
υπερισχύει. 

• Οι υψηλότεροι βαθμός Εκτέλεσης και Καλλιτεχνίας του μικτού 
προγράμματος υπερισχύει.  

• Αν η ισοβαθμία παραμένει, τότε η ισοβαθμία παραμένει. 
 

 
Άρθρο 2:  ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 
 

2.1. Όλα τα προγράμματα, Ισορροπίας, Δυναμικό και Μικτό συντίθενται 
σύμφωνα με τον ισχύοντα Τεχνικό κανονισμό, τον κώδικα βαθμολογίας  και 
τους πίνακες δυσκολίας  για την ακροβατική γυμναστική της FIG εκτός από 
αυτά που σημειώνονται στο άρθρο: 2.5-2.11 πιο κάτω. 

 

2.2. Η δυσκολία ενός προγράμματος θα υπολογίζεται σύμφωνα με τον κώδικα 
της FIG και τους πίνακες δυσκολίας. Η Δυσκολία είναι αυστηρά 
περιορισμένη. 

 

 Ισορροπία: 80 

 Δυναμικό: 70 

 Μικτό: 100 

 

 

2.3. Ζευγάρια και ομάδες μπορούν να εκτελέσουν μέχρι 20 μονάδες πάνω από 
τη μέγιστη  ορισμένη αξία δυσκολίας. Αν υπερβούν τις 20 μονάδες της 
μέγιστης  ορισμένης αξίας δυσκολίας, δίνεται ποινή 1.00 βαθμού. 

 
2.4. Αν οι ασκήσεις  δυσκολίας πάνω από το επιτρεπτό όριο των επιπλέον 20 

μονάδων, δεν δηλωθούν στο Φύλλο Ασκήσεων αλλά εκτελεστούν, ποινή 
1.00 βαθμού θα δοθεί με την εξαίρεση των πολύ απλών εισόδων/ εξόδων 
με μέγιστη αξία 5.  

 

2.5. Στο πρόγραμμα ισορροπίας κάθε αθλητής πρέπει να παρουσιάσει 3 
ατομικές ασκήσεις (στατικό κράτημα, ευλυγισίας, επιδεξιότητας) Αν αυτή η 
ειδική απαίτηση δεν εκπληρωθεί δίνεται ποινή 1.0 βαθμού. 

 

2.6. Στο δυναμικό πρόγραμμα κάθε αθλητής πρέπει να παρουσιάσει 3 
δυναμικές ατομικές ασκήσεις (tumbling). Αν αυτή η ειδική απαίτηση δεν 
εκπληρωθεί δίνεται ποινή 1.0 βαθμού. Μία εκ των οποίων πρέπει να είναι 
σάλτο. Αν αυτή η ειδική απαίτηση δεν εκπληρωθεί δίνεται ποινή 1.0 
βαθμού. 

 

2.7. Στο Μικτό πρόγραμμα κάθε αθλητής πρέπει να παρουσιάσει 3 ατομικές 
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ασκήσεις. Αν αυτή η ειδική απαίτηση δεν εκπληρωθεί δίνεται ποινή 1.0 
βαθμού. Μία εκ των οποίων πρέπει να είναι σάλτο επιλεγμένο από τις 
επιδεξιότητες ή από το tumbling. Αν αυτή η ειδική απαίτηση δεν 
εκπληρωθεί δίνεται ποινή 1.0 βαθμού. 

 

2.8. Αν το υποχρεωτικό σάλτο δεν εκτελεστεί από έναν ή περισσότερους 
αθλητές θα δίνεται ποινή 1.00 βαθμού για αδυναμία εκπλήρωσης των 
ειδικών απαιτήσεων.  

 

Διευκρινίσεις για το πρόγραμμα ισορροπίας των τετράδων ανδρών 

 

2.9. Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος η κορυφή μπορεί να πάει σε θέση 
χωρίς αξία, 2 φορές σε αυτήν την κατηγορία. Δεν είναι πυραμίδα 
μεταφοράς αλλά 2 ξεχωριστές πυραμίδες. 

 

2.10. Πυραμίδες με 2 βάσεις στο έδαφος μπορούν να χρησιμοποιηθούν 2 φορές 
σε ένα πρόγραμμα.   

 

2.11. Σε αυτήν την κατηγορία μία πυραμίδα με δύο βάσεις στο έδαφος μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για κάλυψη ειδικών απαιτήσεων. Όμως αξία δυσκολίας 
μπορεί να δοθεί για 1 πυραμίδα μεταφοράς με δύο βάσεις στο έδαφος και 
για μία ξεχωριστή πυραμίδα με 2 βάσεις στο έδαφος. 

 

2.12. Απαγορευμένες ασκήσεις ισορροπίας για ομάδες:  
 
 
•       Για γυναίκες και άντρες  κολώνα των τριών. 
 
•      Στήριξη σε όρθια θέση στους ώμους με τη βάση σε θέσεις σπαγγάτ  

χωρίς χέρια στο έδαφος. 
 

 Στήριξη στα ισχία και στο στήθος της βάσης, με τη βάση σε γέφυρα, όταν 
υπάρχουν μόνο δύο σημεία στήριξης. (ο κανόνας δεν ισχύει για ζευγάρια). 
Αυτός ο τύπος στοιχείου μπορεί να παρουσιαστεί όταν υπάρχουν 3 σημεία 
στήριξης. 

 

•  Στήριξη  στα  ισχία  ή  στους  γλουτούς   με  τη  βάση  σε  
υπερέκταση της οσφυϊκής μοίρας (λόρδωση). 

 
 
 
Απαγορευμένες δυναμικές ασκήσεις για ομάδες: 
 
 
 
 Τα σάλτο με περιστροφή πάνω από 12/4 ή παραπάνω. 
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Συγκεντρωτικός πίνακας απαιτήσεων 
Β2΄ κατηγορία 

Μουσική με λόγια μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα πρόγραμμα 

 
 
 
 
 

 ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟ MIKTO 

Ζ
Ε
Υ
Γ
Α
Ρ
Ι
Α 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 
max 2.30΄ 

 

 

Ισχύουν όλοι οι 
κανονισμοί της Α΄ 
κατηγορίας  εκτός 
από συγκεκριμένες 
επισημάνσεις που 
δίνονται στα άρθρα: 
2.2-2.8 της Β΄2 
κατηγορίας  
 

 

Αξία Δ: 120 (-140) 

 

3 ΑΤΟΜΙΚΕΣ 

Στατική 
 

Ευλυγισίας 

Επιδεξιότητας 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 

max 2.00΄ 

 

 

Ισχύουν όλοι οι 
κανονισμοί της Α΄ 
κατηγορίας  εκτός 
από συγκεκριμένες 
επισημάνσεις που 
δίνονται στα 
άρθρα: 2.2-2.8 της  
Β΄2 κατηγορίας  
 

 

Αξία Δ: 110 (-130) 

 

3 ΑΤΟΜΙΚΕΣ  

Δυναμικές  

(tumbling) 

 Ισχύουν όλοι οι 
περιορισμοί 
που ισχύουν για 
το πρόγραμμα 
ισορροπίας και 
το δυναμικό. 

 

 

 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 
max 2.30΄ 

 

3 ΑΤΟΜΙΚΕΣ  

 
1 εκ των 
οποίων 
σάλτο 

(Δυναμικό ή 
επιδεξιότητας

) 
 
 

Ο
Μ
Α
Δ
Ε
Σ 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 

max 2.30΄ 

 

 

Ισχύουν όλοι οι 
κανονισμοί της Α΄ 
κατηγορίας  εκτός 
από συγκεκριμένες 
επισημάνσεις που 
δίνονται στα άρθρα: 
2.2-2.11της Β΄2 
κατηγορίας  

 

Αξία Δ: 120 (-140) 

 

3 ΑΤΟΜΙΚΕΣ 

Στατική 
 

Ευλυγισίας 

Επιδεξιότητας 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: max 

2.00΄ 

 

 

Ισχύουν όλοι οι 
κανονισμοί της Α΄ 
κατηγορίας  εκτός 
από συγκεκριμένες 
επισημάνσεις που 
δίνονται στα 
άρθρα: 2.2-2.11 

της  Β΄2 
κατηγορίας  
 

Αξία Δ: 110 (-130) 

 

 

3 ΑΤΟΜΙΚΕΣ  

Δυναμικές  

(tumbling) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧIΙ 
 
                              Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 

Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/Ηλικιακή ομάδα 11-16 
(FIG –Age group 11-16) 

 
Άρθρο 1: ΔΟΜΗ ΑΓΩΝΑ 

 
Προκριματικοί 
 
Κάθε ζευγάρι ή ομάδα παρουσιάζει ένα πρόγραμμα Ισορροπίας και ένα   Δυναμικό.  
 
1.2  Το πρόγραμμα περιλαμβάνει υποχρεωτικές και ελεύθερες ασκήσεις.  
 
1.3 Η κατάταξη διαμορφώνεται  μετά το άθροισμα των δύο τελικών βαθμολογιών 

των δύο προγραμμάτων, Ισορροπίας + Δυναμικό.  
 
1.4   Οι 8 περνάνε στον τελικό με όχι πάνω από 1 ζευγάρι από κάθε σύλλογο.  

 
1.5 Οι αγωνιζόμενοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στον Τελικό χωρίς να 

παρουσιάσουν και τα δύο προγράμματα τους.  
 
1.6 Ισοβαθμίες από Προκριματικούς σε Τελικούς:  
 
1.7 Το υψηλότερο άθροισμα από τους Βαθμούς Εκτέλεσης (Ε βαθμούς) από το  

Πρόγραμμα Ισορροπίας και το Δυναμικό Πρόγραμμα.  
 
1.8 Αν η ισοβαθμία παραμένει τότε η σειρά εκτέλεσης θα οριστεί με κλήρωση. 
Τελικοί  
1.9 Η βαθμολογία ξεκινά από το μηδέν 
 
1.10 Στον Τελικό, ζευγάρια και ομάδες παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα, όπως 

έχει οριστεί από την Κατηγορία, Ισορροπίας ή Δυναμικό. Το πρόγραμμα 
που θα παρουσιάζεται στον Τελικό θα εναλλάσσεται μεταξύ των 
Κατηγοριών κάθε 2 χρόνια σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί. 

 
2017-2018 / 2021-2022 
 

ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

ΜΕΙΚΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 

ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

ΤΡΙΑΔΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 

ΤΕΤΡΑΔΕΣ ΑΝΔΡΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

 

 
2019-2020/2023-2024 
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ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 

ΜΕΙΚΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 

ΤΡΙΑΔΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

ΤΕΤΡΑΔΕΣ ΑΝΔΡΩΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 
 
 
 
1.11  Ισοβαθμίες στον Τελικό:  
 

• Ο υψηλότερος βαθμός Εκτέλεσης του προγράμματος που 
παρουσιάστηκε στον Τελικό.  

• Οι υψηλότεροι βαθμοί Εκτέλεσης και Καλλιτεχνίας του 
προγράμματος που παρουσιάστηκε στον Τελικό.  

• Αν η ισοβαθμία παραμένει, τότε παίρνουν και οι δύο την ίδια θέση.  
 

 

 

Άρθρο 2:  ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  
 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 
 

2.1. Στους Προκριματικούς, κάθε αγωνιζόμενος πρέπει να παρουσιάσει ένα 
πρόγραμμα Ισορροπίας και ένα Δυναμικό, τα οποία πρέπει να είναι 
χορογραφημένα και με τη συνοδεία μουσικής.  
 

2.2. Η διάρκεια των προγραμμάτων δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 2.00 λεπτά. 
Υπάρχει ανοχή 2 δευτερολέπτων πριν να επιβληθεί η ποινή χρόνου. Δεν 
υπάρχει ελάχιστο όριο. Η πρώτη νότα της μουσικής ορίζει την αρχή του 
προγράμματος. Το τέλος του προγράμματος είναι η στατική θέση των 
αθλητών η οποία πρέπει να συμπίπτει με το τέλος της μουσικής. 

 
2.3. Κάθε ζευγάρι /ομάδα σε κάθε πρόγραμμα πρέπει να παρουσιάσει τα 

υποχρεωτικά στοιχεία τα οποία είναι σχεδιασμένα στον Πίνακα των 
Υποχρεωτικών ασκήσεων.  

 

2.4. Κάθε ζευγάρι/ομάδα πρέπει να παρουσιάσει ακόμη, τον απαιτούμενο 
αριθμό από ελεύθερες ασκήσεις. Οι ελεύθερες ασκήσεις δεν μπορούν να 
επιλεγούν από τον Πίνακα των Υποχρεωτικών ασκήσεων. Οι ελεύθερες 
ασκήσεις μπορούν να επιλεγούν από το Appendix 4 ή τους Πίνακες 
Δυσκολίας της Fig. Αν τα στοιχεία είναι επιλεγμένα από τους Πίνακες 
Δυσκολίας της Fig θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το εύρος που ζητείται στον 
παρακάτω πίνακα:  

 

Είδος Ισορροπίας Δυναμικό Ατομικές 
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Ασκήσεις 

Ζευγάρια 
γυναικών 

min 1- max 9 min1-max 14 

Min1-max 10 

Ζευγάρια ανδρών min 1- max 9 min1-max 14 

Μικτά ζευγάρια min 1- max 9 min1-max 14 

Τριάδες γυναικών min4-max16 min1-max 14 

Τετράδες ανδρών min4-max16 min1-max 14 

 *Ο συντελεστής που συνήθως εφαρμόζεται στα ζευγάρια γυναικών και στις τριάδες 
γυναικών στα προγράμματα ισορροπίας και δυναμικά, στη Γ΄ κατηγορία   δεν 
εφαρμόζεται. 

 

2.5 Κάθε συναθλητής ζευγαριού ή ομάδας πρέπει να παρουσιάσει το ελάχιστο 3 
ατομικές ασκήσεις και στο πρόγραμμα Ισορροπίας και στο Δυναμικό 
πρόγραμμα. Οι ασκήσεις μπορούν να επιλεγούν από το Appendix 3 ή από 
τους Πίνακες Δυσκολίας της Fig.  
 

2.6 Κάθε ζευγάρι  ή ομάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει απλές εισόδους, 
μετακινήσεις (motions),συνδέσεις ( links), πιασίματα και εξόδους(dismounts) 

Αυτές οι ασκήσεις θα πρέπει: 
 

• Να είναι επιλεγμένες από τον πίνακα υποχρεωτικών ασκήσεων, 
Appendix 3 ή τους Πίνακες Δυσκολίας της Fig 
 

• Να μην υπερβαίνουν την αξία 5.  
• Να μην υπερβαίνουν τα ¾ σε περιστροφή και 360ο

  στροφή.  
 
2.7 Ποινή 0.3 δίνεται για λάθος Φύλλο Ασκήσεων (Tariff sheet).( σειρά 

ασκήσεων,  λάθος στοιχείο κλπ) Αυτή η ποινή δίνεται μόνο μια φορά ανά 
πρόγραμμα. 

 
2.8 Όλες οι ειδικές απαιτήσεις πρέπει να υπάρχουν μέσα στις δηλωμένες 

ασκήσεις στο Φύλλο ασκήσεων. 
Εξαίρεση: Αν εκτελεστεί μία διαφορετική άσκηση από αυτή που είναι 
δηλωμένη για δυσκολία στο Φύλλο ασκήσεων από τον προπονητή, οι 
αθλητές δε θα πάρουν την αξία δυσκολίας της άσκησης. Αν η άσκηση 
μετρήσει για τις ειδικές απαιτήσεις θα πάρουν μείωση 0.30 για λάθος 
Φύλλο Ασκήσεων  (Tariff sheet). 

 
2.9  Ποινή 1.0 δίνεται όταν: 
 

• Μία ομαδική ή ατομική άσκηση υπερβαίνει τη μέγιστη αξία.  
• Οι απλές ασκήσεις (όπως διευκρινίζονται στο Αρθ. 2.6) υπερβαίνουν το 
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μέγιστο όριο περιστροφής ή στροφής ή τη μέγιστη αξία 5.  
• Παρουσιάζεται απαγορευμένη άσκηση.  

Αυτή η ποινή δίνεται για κάθε παραβίαση, ακόμη και αν η εκτελεσμένη 
άσκηση δεν καταγράφεται στο Φύλλο ασκήσεων (Tariff sheet). 

 
2.10 Μόνο 2 έξοδοι επιτρέπονται για δυσκολία. Το μέγιστο 3 έξοδοι 

επιτρέπονται στο πρόγραμμα. Οι προσγειώσεις όλων των δυναμικών 
ασκήσεων με αξία μεγαλύτερη του 1 πρέπει να υποστηρίζονται. Αν η 
προσγείωση γίνει χωρίς υποστήριξη θα δοθεί  ποινή 0.50 για κάθε 
περίπτωση.                                                                                           
Εξαιρέσεις: Η υποστήριξη είναι προαιρετική σε προσγειώσεις από ¨cannon-
ball¨ ασκήσεις και το 5/4 gainer σάλτο από κούμπωμα.  

 
2.11  Για λόγους ανάπτυξης, σε προγράμματα ισορροπίας και δυναμικά, 

ζευγαριών και ομάδων, όλες οι στηρίξεις στα χέρια μπορούν να 
παρουσιαστούν με ανοιχτά ή οποιαδήποτε επιτρεπόμενη θέση ή κλειστά 
πόδια. Δεν χρειάζεται να προσδιοριστεί η θέση των ποδιών στο Φύλλο 
ασκήσεων (Tariff sheet). 

         

                                                            

2.12  Ασκήσεις που μετακινούνται από χαμηλά χέρια σε ψηλά χέρια όπως 
δείχνονται στον πίνακα υποχρεωτικών μπορούν να παρουσιαστούν πρώτα 
σε χαμηλά χέρια και να μετακινούνται σε κατακόρυφο σε ψηλά χέρια σαν 
μια μετακίνηση, αλλά η χαμηλή θέση πρέπει να εμπεριέχεται στη 
μετακίνηση. 

 

  
 
 
Άρθρο 3: ΖΕΥΓΑΡΙΑ: Προγράμματα ισορροπίας και δυναμικά 

 

3.1 Κάθε πρόγραμμα Ισορροπίας και Δυναμικό πρέπει να εμπεριέχει 6 
ομαδικές ασκήσεις. Για κάθε ελλιπή άσκηση, θα δίνεται ποινή 1.0 για 
έλλειψη Ειδικών Απαιτήσεων.  
 

3.2 Κάθε αθλητής  πρέπει να παρουσιάσει  3 ατομικές ασκήσεις για το 
πρόγραμμα Ισορροπίας και 3 για το Δυναμικό πρόγραμμα Αν αυτή η ειδική 
απαίτηση δεν εκπληρωθεί δίνεται ποινή 1.0 βαθμού.  

 

Οποιαδήποτε 
θέση ποδιών 
επιτρέπεται στην 
Γ΄  κατηγορία  
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3.3 Στο πρόγραμμα ισορροπίας κάθε αθλητής πρέπει να παρουσιάσει ένα (1) 

στατικό κράτημα, μία (1) ευλυγισίας και μία (1)  επιδεξιότητας, επιλεγμένες 
από το appendix 3 ή τους πίνακες δυσκολίας. Αν αυτή η ειδική απαίτηση 
δεν εκπληρωθεί δίνεται ποινή 1.0 βαθμού.  Οι συναθλητές πρέπει να 
εκτελούν τις τρεις (3) ασκήσεις ίδιου  τύπου ταυτόχρονα ή σε διαδοχή. 

 
3.4 Στο δυναμικό πρόγραμμα κάθε αθλητής πρέπει να παρουσιάσει 3 

δυναμικές ατομικές ασκήσεις (tumbling)  επιλεγμένες από το appendix 3 ή 
τους πίνακες δυσκολίας. Μία εκ των οποίων πρέπει να είναι σάλτο. 

 

3.5 Πρέπει να υπάρχουν 4 υποχρεωτικά ομαδικές ασκήσεις, το καθένα 
επιλεγμένο από διαφορετική σειρά I, II, III και IV από τον πίνακα των 
υποχρεωτικών στοιχείων.  

 
3.6 Μέγιστος αριθμός ελεύθερων ομαδικών στοιχείων που πρέπει να υπάρχει 

είναι 2, με ελάχιστη αξία 1 επιλεγμένα από Appendix 4 ή από τους Πίνακες 
Δυσκολίας της Fig. Τα δύο ελεύθερα στοιχεία πρέπει να είναι στατικά 
κρατήματα των 3΄΄.  

 
3.7 Στα προγράμματα Ισορροπίας, η δυσκολία των ελεύθερων ασκήσεων 

πρέπει να είναι ελάχιστης αξίας 1 και μέγιστης 9.  
 
3.8 Στα Δυναμικά προγράμματα , η δυσκολία των ελεύθερων ασκήσεων πρέπει 

να είναι ελάχιστης αξίας 1 και μέγιστης 14.  
 

Άρθρο 4: ΟΜΑΔΕΣ: Προγράμματα ισορροπίας  
 

4.1 Τα προγράμματα Ισορροπίας των ομάδων πρέπει να περιλαμβάνουν 3 
διαφορετικές πυραμίδες. Για κάθε ελλιπή πυραμίδα δίνεται ποινή 1.0 για 
ειδικές απαιτήσεις.  

 

4.2 Κάθε αθλητής  πρέπει να παρουσιάσει  3 ατομικές ασκήσεις. Αν αυτή η 
ειδική απαίτηση δεν εκπληρωθεί δίνεται ποινή 1.0βαθμού.  

 
4.3 Κάθε αθλητής  πρέπει να παρουσιάσει  3 ατομικές ασκήσεις για το 

πρόγραμμα Ισορροπίας, 1 στατικό κράτημα, 1ευλυγισίας και 1 
επιδεξιότητας, επιλεγμένες από το appendix 3 ή τους πίνακες δυσκολίας. 
Αν αυτή η ειδική απαίτηση δεν εκπληρωθεί δίνεται ποινή 1.0 βαθμού. Οι 
συναθλητές πρέπει να εκτελούν τις τρεις (3) ασκήσεις ίδιου  τύπου  
ταυτόχρονα ή σε διαδοχή. 

 
4.4 Δύο πυραμίδες, κάθε μια επιλεγμένη από διαφορετική σειρά από τον 

πίνακα των υποχρεωτικών στοιχείων. Οι πυραμίδες πρέπει να 
παρουσιάζονται ξεχωριστές. (Δεν μπορούν να ενωθούν.) 
 

4.5 Το μέγιστο 1 ελεύθερη πυραμίδα πρέπει  να επιλεχτεί από το Appendix 4 ή 
Τους Πίνακες Δυσκολίας της Fig, με ελάχιστη αξία δυσκολίας 4 και μέγιστη 
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16 για στατικά κρατήματα από όλους τους παρτενέρ. (Αξία της θέσης των 
βάσεων + Αξία της κορυφής.) Πρέπει να εκτελεστεί ξεχωριστά.  

 
4.6 Η ελεύθερη πυραμίδα μπορεί να επιλεχτεί από μία από τις ίδιες Κατηγορίες 

που έχουν χρησιμοποιηθεί στις  υποχρεωτικές  πυραμίδες.  
 
4.7  Απαγορευμένες ασκήσεις για ομάδες:  
 
 
 
 
 

 

• Για γυναίκες και άντρες  στήλη των τριών. 
 
 
 
 
 

• Στήριξη σε όρθια θέση στους ώμους με τη βάση σε θέσεις 
σπαγγάτ  

χωρίς χέρια στο έδαφος. 
 
 
 
 

 

Στήριξη στα ισχία και στο στήθος της βάσης, με τη βάση σε 
γέφυρα, όταν υπάρχουν μόνο δύο σημεία στήριξης. (ο κανόνας δεν ισχύει για 
ζευγάρια). Αυτός ο τύπος στοιχείου μπορεί να παρουσιαστεί όταν υπάρχουν 3 
σημεία στήριξης. 
 
 
 
 
 

 

• Στήριξη  στα  ισχία  ή  στους  γλουτούς   με  τη  βάση  σε  
υπερέκταση της οσφυϊκής μοίρας (λόρδωση). 
 
Άρθρο 5:    ΟΜΑΔΕΣ : Δυναμικά προγράμματα 

 
5.1 Πρέπει να εμπεριέχουν 6 ομαδικές ασκήσεις. Για κάθε ελλιπή άσκηση, θα 

δίνεται ποινή 1.0 για Ειδικές Απαιτήσεις.  
 

5.2 Στο δυναμικό πρόγραμμα κάθε αθλητής πρέπει να παρουσιάσει 3 
δυναμικές ατομικές ασκήσεις (tumbling)  επιλεγμένες από το appendix 3 ή 
τους πίνακες δυσκολίας. Αν αυτή η ειδική απαίτηση δεν εκπληρωθεί 
δίνεται ποινή 1.0 βαθμού. Μία εκ των οποίων ασκήσεων πρέπει να είναι 
σάλτο. Αν αυτή η ειδική απαίτηση δεν εκπληρωθεί δίνεται ποινή 1.0 
βαθμού. 
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5.3  Τέσσερις (4) ομαδικές ασκήσεις πρέπει να επιλεγούν η καθεμία από 
διαφορετική σειρά τον Πίνακα των υποχρεωτικών ασκήσεων. Από τη σειρά 

Ι, σειρά ΙΙ κοκ. 
 
5.4 Δύο (2) ελεύθερες ομαδικές ασκήσεις πρέπει να επιλεγούν από το  

Appendix 4 τους Πίνακες Δυσκολίας της Fig με ελάχιστη αξία δυσκολίας 1 
και μέγιστη 14 για τις Γυναίκες και μέγιστη 10 για τους άντρες.  

 

5.5 Στις  Τριάδες  Γυναικών  στη  Σειρά  Ι:  Η οριζόντια στροφή των 360ο
 /540

ο
 

δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ελεύθερη άσκηση.  
 

5.6 Συνολικά, μπορούν να εκτελεστούν 3 οριζόντια πιασίματα στις Τριάδες 
Γυναικών. Όμως αυτό μπορεί να επηρεάσει τον βαθμό καλλιτεχνίας.   

 

5.7 Οι Τετράδες ανδρών μπορούν να εκτελέσουν 1 οριζόντιο πιάσιμο 
επιλεγμένο από τον Πίνακα των υποχρεωτικών ασκήσεων και 1 ελεύθερο 
οριζόντιο πιάσιμο επιλεγμένο  ή από το appendix 4 ή από τους πίνακες 
δυσκολίας. 

 
 
Άρθρο 6: Ατομικές Ασκήσεις  
6.1 Οι παρτενέρ πρέπει να παρουσιάσουν 3 ατομικές ασκήσεις είτε ταυτόχρονα 

η σε άμεση διαδοχή.  
 
6.2 Οι ατομικές ασκήσεις μπορούν να επιλεγούν είτε από το appendix 3 είτε 

από τους πίνακες δυσκολίας της FIG. Οι ατομικές ασκήσεις από τους 
πίνακες δυσκολίας της FIG δεν πρέπει να ξεπερνούν την αξία 10. 

Άρθρο 7: Κρίση στην Γ΄ κατηγορία  
 

7.1     Όλα τα προγράμματα κρίνονται σύμφωνα με τον Κώδικα βαθμολογίας 
2017-2020 της FIG. Κώδικας βαθμολογίας της Ακροβατικής Γυμναστικής 
και τους υπερισχύοντες Τεχνικούς κανονισμούς.  

7.2    Βλέπε επίσης τους κανονισμούς κριτών της FIG και τους ειδικούς 
κανονισμούς για τους κριτές της ακροβατικής Γυμναστικής. 

 

7.3     Κάθε άσκηση επιλεγμένη από τον Πίνακα Δυσκολίας των 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ έχει μία δηλωμένη αξία Δυσκολίας, η οποία 
χρησιμοποιείται για να καθορίσει την αξία Δυσκολίας του προγράμματος  

 
7.4 Οι ελεύθερες ασκήσεις  δεν χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό της αξίας 

Δυσκολίας του προγράμματος, παρόλο που πρέπει να παρουσιαστούν 
σύμφωνα με τις ειδικές Απαιτήσεις.  

 
7.5  Η αξία Δυσκολίας του προγράμματος υπολογίζεται προσθέτοντας την 

αξία δυσκολίας των εκτελεσμένων ασκήσεων μέχρι το 0.5: 
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Δ-Αξία των υποχρεωτικών 
ασκήσεων 

0.0 

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

0.5 

 
7.6        Ο συνολικός βαθμός καθορίζεται προσθέτοντας μαζί:  

 2x το μέσο όρο των βαθμών της εκτέλεσης, (Εκτέλεση ή 
Ε βαθμό). 

 Το μέσο όρο της καλλιτεχνίας, (Καλλιτεχνία ή Κ βαθμό). 
 Την Αξία Δυσκολίας των υποχρεωτικών ασκήσεων. ( Δ 

βαθμός) 
 

7.8     Ποινές δίνονται στον Συνολικό βαθμό από τον Πρόεδρο Κριτών και τον 
Κριτή Δυσκολίας σύμφωνα με τον Κώδικα Βαθμολογίας της Fig. (βλ. 
appendix 1) 

 
Ε βαθμός + Κ βαθμός +  Δ βαθμός = Συνολικός Βαθμός– Ποινές = Τελικός βαθμός 

 
7.9 Εάν χρησιμοποιούνται 4 Κριτές Εκτέλεσης και 4 Κριτές Καλλιτεχνίας , τότε 

ο μέσος όρος καθορίζεται από την αφαίρεση του υψηλότερου και του 
χαμηλότερου βαθμού, και παίρνοντας το μέσο όρο των δύο μεσαίων 
βαθμών.  

 
7.10 Εάν χρησιμοποιούνται 3 Κριτές Εκτέλεσης και 3 Κριτές Καλλιτεχνίας , τότε 

ο μέσος όρος καθορίζεται παίρνοντας το μέσο όρο από όλους τους 
βαθμούς.  

 
Άρθρο 8:  ΦΥΛΛΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ (tariff sheets) Γ΄ κατηγορίας  
 

Ένα  Φύλλο ασκήσεων (Tariff  Sheet)  είναι  η  σχεδιασμένη  καταγραφή (  
στον υπολογιστή) των ομαδικών ασκήσεων των ζευγαριών/ομάδων και 
των ατομικών ασκήσεων που θα εκτελεστούν. Μόνο οι ασκήσεις που θα 
εκτελεστούν πρέπει να εμπεριέχονται στο φύλλο ασκήσεων (Tariff Sheet). 
Θα πρέπει να είναι σχεδιασμένες στη σειρά εκτέλεσής τους. Εάν όχι , 
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δίνεται ποινή 0.3 για λάθος φύλλο ασκήσεων. 
 

      Οι υποχρεωτικές ασκήσεις θα πρέπει να εμπεριέχουν τη Σειρά (Row) και 
την αξία   όπως δηλώνεται στον Πίνακα των Υποχρεωτικών.  

 
 Οι ελεύθερες ασκήσεις που χρησιμοποιούνται για Ειδικές απαιτήσεις 

πρέπει να ταυτοποιούνται ως Ελεύθερες ασκήσεις. Εάν επιλέγονται από 
το Appendix 4, θα πρέπει να ταυτοποιούνται με τον αριθμό της σελίδας , 
το νούμερο ID, και την αξία δυσκολίας. Εάν επιλέγονται από τους Πίνακες 
Δυσκολίας, θα πρέπει να αναγνωρίζονται με τον αριθμό της σελίδας του 
Κώδικα, το νούμερο ID, και την αξία δυσκολίας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Συγκεντρωτικός πίνακας απαιτήσεων 
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Γ΄ κατηγορία 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: max 2.00΄ 

Μουσική με λόγια μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα πρόγραμμα 

 

*Ο συντελεστής που συνήθως εφαρμόζεται στα ζευγάρια γυναικών και στις τριάδες 
γυναικών στα προγράμματα ισορροπίας και δυναμικά, στη Γ΄ κατηγορία   δεν 
εφαρμόζεται 
Σημ. : Απλά στοιχεία όπως εισόδους, μετακινήσεις, links, πιασίματα και εξόδους μπορούν να 
επιλεγούν από τον Πίνακα των Υποχρεωτικών στοιχείων ή από των Πίνακα Δυσκολιών της FIG 

με μέγιστη περιστροφή ¾ και μέγιστη στροφή 360ο
. 

 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧIΙΙ 

 ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΖΕΥΓΑΡΙΑ 

6 ΟΜΑΔΙΚΕΣ 

 4 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ 

 2 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ 
(FIG)  

 ΣΤΑΤΙΚΑ 
ΚΡΑΤΗΜΑΤΑ 3΄΄ 
 
 V 1-9 

 

3 ΑΤΟΜΙΚΕΣ 

 1 Στατική 

 1 Ευλυγισίας 

 1 
Επιδεξιότητας 

 
 1-10 V 

 

6 ΟΜΑΔΙΚΕΣ 

 4 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ 

 2 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ 
(FIG) 

 
 Max 2 έξοδοι 
 Μπορεί +  

1έξοδο στις 
ελεύθερες 
 

 V 1-14 
 

3ΑΤΟΜΙΚΕΣ  

(tumbling) 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ: 
Salto 
 Ποινή 1.00 

Βαθμό για 
έλλειψη 
Salto για 
κάθε 
πρόγραμμα. 

 1-10 V 

 

 

 

FIG 

 

ΟΜΑΔΕΣ 

 

3 ΟΜΑΔΙΚΕΣ 

 2 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ 

 1 ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
(FIG) 
 V 4-16 
 Mounts max V 5  

 

3 ΑΤΟΜΙΚΕΣ 

 1 Στατική 

 1 Ευλυγισίας 

 1 
Επιδεξιότητας 
 
 1-10 V 

 

6 ΟΜΑΔΙΚΕΣ 

 4 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ 

 2 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ 
(FIG) 
 Τριάδες: 1-14 v, 

3 οριζόντια 
πιασίματα 
(τελική θέση). 

 Τετράδες: 1-10 
v,  1 οριζόντιο 
πιάσιμο από 
ΥΠΟ και 1 
οριζόντιο 
πιάσιμο ΕΛΕ 
(τελική θέση) 

3ΑΤΟΜΙΚΕΣ  

(tumbling) 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ: 
Salto 
 Ποινή 1.00 

Βαθμό για 
έλλειψη 
Salto για 
κάθε 
πρόγραμμα. 
 

 1-10 V 

 

 

 

 

  FIG 
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Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
 

 
Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ηλικιακή ομάδα 8-16) 

 
 
ΑΡΘΡΟ 1: ΔΟΜΗ ΑΓΩΝΑ 
 
 
 
1.2 Κάθε ζευγάρι ή ομάδα παρουσιάζει δύο προγράμματα: ένα ισορροπίας 

και ένα δυναμικό.  
 
1.3 Κάθε πρόγραμμα αποτελείται από υποχρεωτικές ομαδικές ασκήσεις και 

ελεύθερες ατομικές ασκήσεις.  
 
1.4 Οι νικητές ορίζονται από το άθροισμα των δύο προγραμμάτων: 

Ισορροπίας και Δυναμικό.  
 

1.5 Υπάρχει επιπλέον κατάταξη για κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά, για τις τρεις 
πρώτες θέσεις του προγράμματος Ισορροπίας απονέμεται ξεχωριστά  
μόνο δίπλωμα, για τις τρεις πρώτες θέσεις του δυναμικού προγράμματος 
απονέμεται ξεχωριστά μόνο δίπλωμα. 

 
1.6 Ο κάθε σύλλογος μπορεί να συμμετέχει με 3 ζευγάρια/ομάδες σε κάθε 

είδος. 
 
1.7 Ισοβαθμίες με τη σειρά: 

1. Το υψηλότερο άθροισμα από τις Ε-Βαθμολογίες (Εκτέλεσης) των 
προγραμμάτων Ισορροπίας και Δυναμικό.  

 

2. Το υψηλότερο άθροισμα από τις Κ-Βαθμολογίες (Εκτέλεσης) των 
προγραμμάτων Ισορροπίας και Δυναμικό.  

  
3. Εάν οι ισοβαθμίες παραμένουν , τότε η παίρνουν και οι δύο την ίδια 

θέση.  
 

ΑΡΘΡΟ 2 : ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
 
Γενικοί Κανόνες 
 

2.1 Οι αθλητές πρέπει να παρουσιάσουν ένα Πρόγραμμα Ισορροπίας και ένα 
Δυναμικό, το οποίο πρέπει να είναι χορογραφημένο και 
παρουσιασμένο με συνοδεία μουσικής.  

 
2.2 Η διάρκεια του προγράμματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 λεπτά. 

Υπάρχει ανοχή 2 δευτερολέπτων πριν την ποινή για υπέρβαση διάρκειας. 
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Δεν υπάρχει ελάχιστο όριο.  
 
2.3 Κάθε ζευγάρι/ομάδα, σε ένα πρόγραμμα, πρέπει να παρουσιάσει 

ασκήσεις επιλεγμένες από  τις υποχρεωτικές ασκήσεις που είναι 
σχεδιασμένες στον Πίνακα των υποχρεωτικών ασκήσεων για την Δ΄ 
κατηγορία.  

 
2.4 Κάθε ζευγάρι/ομάδα πρέπει επίσης να παρουσιάσει τον απαιτούμενο 

αριθμό των ελεύθερων ομαδικών ασκήσεων. Οι ελεύθερες ομαδικές 
ασκήσεις μπορούν να επιλεγούν από τον Πίνακα των Υποχρεωτικών 
ασκήσεων αρκεί να έχουν ελάχιστη αξία δυσκολίας ένα (1) στους Πίνακες 
δυσκολίας της FIG. Επίσης οι ελεύθερες ομαδικές ασκήσεις μπορούν να 
επιλεγούν από τους Πίνακες δυσκολίας της FIG. Εάν επιλεγούν από τους 
Πίνακες Δυσκολίας της FIG θα πρέπει η αξία δυσκολίας τους να βρίσκεται 
μέσα στα επιτρεπόμενα όρια.  

 
2.5 Κάθε ζευγάρι/ομάδα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει σε κάθε πρόγραμμα 

του τρεις (3) υποχρεωτικές ομαδικές ασκήσεις, εκτός από τις Τριάδες 
Γυναικών στο πρόγραμμα Ισορροπίας που πρέπει να παρουσιάσουν δύο 
(2) και οι Τετράδες Ανδρών στο πρόγραμμα Ισορροπίας θα πρέπει να 
παρουσιάσει μία (1), τα οποία περιγράφονται στους Πίνακες των 
Υποχρεωτικών Ασκήσεων για τη Δ’ κατηγορία. 

 

2.6 Στο πρόγραμμα ισορροπίας κάθε αθλητής πρέπει να παρουσιάσει τρεις  
(3) ατομικές ασκήσεις συν μία (1) στροφή. Αν αυτή η ειδική απαίτηση δεν 
εκπληρωθεί δίνεται ποινή 1.0 βαθμού.  
 

2.7 Στο πρόγραμμα ισορροπίας κάθε αθλητής πρέπει να παρουσιάσει μία (1) 
ατομική άσκηση στατικό κράτημα, μία (1) ευλυγισίας, μία (1) επιδεξιότητας 
και μία χορευτική στροφή. Αν αυτή η ειδική απαίτηση δεν εκπληρωθεί 
δίνεται ποινή 1.0 βαθμού. Οι συναθλητές πρέπει να εκτελούν τις τρεις (3) 
ασκήσεις ίδιου  τύπου ταυτόχρονα ή σε διαδοχή. Στη Δ’ κατηγορία η 
ατομική επιδεξιότητας δεν μπορεί να αντικατασταθεί από διαφορετικού 
τύπου ατομική άσκηση. 

 
2.8  Οι ασκήσεις θα πρέπει να σχεδιάζονται στα Φύλλα ασκήσεων (Tariff 

sheets) με τη σειρά με την οποία θα παρουσιαστούν και θα δίνονται τους 
Κριτές Δυσκολίας πριν την έναρξη του αγώνα, σύμφωνα με τον Κώδικα 
βαθμολογίας της FIG.  
 

2.9 Απλές είσοδοι, έξοδοι, συνδέσεις, μετακινήσεις και πιασίματα, που δεν 
ξεπερνάνε την αξία 5 μπορούν να εκτελεστούν, χωρίς να αναγράφονται  
στα Φύλλα ασκήσεων. 

 
2.10   Η χορογραφία ενός προγράμματος, η σειρά των ασκήσεων που θα 

παρουσιαστούν, καθώς και επιλογή της μουσικής είναι ελεύθερη.  

2.11 Τα στατικά κρατήματα ενός ζευγαριού ή ομάδας θα πρέπει να κρατούνται 
για 3 δευτερόλεπτα , ενώ οι ατομικές ασκήσεις   ΄΄ στατικά κρατήματα ΄΄ 
για 2 δευτερόλεπτα.  
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2.12 Ποινή 1.0 θα δίνεται όταν ατομική άσκηση υπερβαίνει το μέγιστο όριο 

αξίας δυσκολίας που απαιτείται.  
 
2.13    Οι προσγειώσεις όλων των ασκήσεων θα πρέπει να υποστηρίζονται. Εάν 

μια προσγείωση   δεν υποστηριχτεί τότε δίνεται ποινή 1.0.  
 

2.14  Για κάθε ελλιπή άσκηση υπάρχει ποινή 1.0  
 

2.15 Για κάθε επιπρόσθετη άσκηση υπάρχει ποινή 1.0.  
 
2.16 Η αξία δυσκολίας των ομαδικών και ατομικών ασκήσεων υπάρχουν στους 

πίνακες δυσκολίας της FIG (ACRO Tables of Difficulties 2017-2020). 
 
 
ΖΕΥΓΑΡΙΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 

 

2.17 Κάθε πρόγραμμα ισορροπίας, στα ζευγάρια, πρέπει να περιλαμβάνει 5 
στατικά κρατήματα ζευγαριών. Για κάθε ελλιπή ομαδική άσκηση θα δίνεται 
ποινή 1.0 για ειδική απαίτηση. Κάθε αθλητής θα πρέπει να παρουσιάσει 
το λιγότερο 3 ατομικές ασκήσεις: 1 στατικό κράτημα, 1 ευλυγισίας, 1 
επιδεξιότητας συν 1 χορογραφική στροφή. Για κάθε ελλιπή ατομική 
άσκηση θα δίνεται ποινή 1.0.  

 
2.18  Θα πρέπει να υπάρχουν τρία (3) υποχρεωτικές ομαδικές ασκήσεις, καθεμία 

επιλεγμένη από διαφορετική σειρά I, II, III από τον Πίνακα των 
υποχρεωτικών ασκήσεων. Π.χ. ένα από τη σειρά Ι, ένα από τη σειρά ΙΙ 
κ.τ.λ.  

 
2.19   Θα πρέπει να υπάρχουν το μέγιστο δύο (2) ελεύθερες ομαδικές ασκήσεις 

επιλεγμένες είτε από τους Πίνακες δυσκολίας της FIG με ελάχιστη αξία 1 
και μέγιστη 10, είτε από τον Πίνακα των υποχρεωτικών. Οι δύο ελεύθερες 
ομαδικές ασκήσεις θα πρέπει να είναι στατικά κρατήματα των 3 
δευτερολέπτων.  

 
2.20    Η κορυφή δε μπορεί να εκτελέσει την ίδια θέση πάνω από τρεις φορές. 
 
2.21  Στο πρόγραμμα ισορροπίας κάθε αθλητής πρέπει να παρουσιάσει 1 

ατομική άσκηση ΄΄ στατικό κράτημα ΄΄, 1 ευλυγισίας, 1 επιδεξιότητας και 
μία χορευτική στροφή. Αν αυτή η ειδική απαίτηση δεν εκπληρωθεί δίνεται 
ποινή 1.0 βαθμού. Οι συναθλητές πρέπει να εκτελούν τις τρεις (3) 
ασκήσεις ίδιου  τύπου ταυτόχρονα ή σε διαδοχή. 

 
 
2.22    Ποινή 1.00 βαθμού θα δίνεται για κάθε ελλιπή άσκηση. 
 
2.23 Τα προγράμματα με 5 στατικά κρατήματα ζευγαριών και 3 ατομικές 

ασκήσεις  συν μια χορογραφική στροφή , κρίνονται για τεχνική και 
καλλιτεχνική επάρκεια σύμφωνα με τον κώδικα της F.I.G. 
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ΖΕΥΓΑΡΙΑ: ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
2.24 Κάθε δυναμικό πρόγραμμα στα ζευγάρια πρέπει να περιλαμβάνει 5 

ομαδικές ασκήσεις και 3 ατομικές συν 1 χορογραφικό άλμα ( Πίνακας 
Αλμάτων).  

 
2.25 Θα πρέπει να υπάρχουν τρία (3) υποχρεωτικές ομαδικές ασκήσεις , 

καθεμία επιλεγμένη από διαφορετική σειρά (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ ) από τους Πίνακες 
των Υποχρεωτικών ασκήσεων.  

 
2.26 Θα πρέπει να υπάρχουν το μέγιστο δύο (2) ελεύθερες ομαδικές ασκήσεις 

με ελάχιστη αξία ένα (1) και μέγιστη δέκα (10), επιλεγμένες είτε από 
τους Πίνακες δυσκολίας της FIG, είτε τους Πίνακες των υποχρεωτικών 
ασκήσεων.  

 
2.27 Για κάθε ελλιπή ή επιπρόσθετη ομαδική άσκηση θα δίνεται ποινή 1.0 για 

Ειδικές Απαιτήσεις.  
 
2.28 Κάθε αθλητής πρέπει να παρουσιάσει τρεις (3) δυναμικές ατομικές 

ασκήσεις (Tumbling), συν ένα χορογραφικό άλμα. Για κάθε ελλιπή ατομική 
άσκηση θα δίνεται ποινή 1.0 για ειδικές απαιτήσεις.  

 
2.29 Μόνο δύο (2) έξοδοι επιτρέπονται για Δυσκολία. Οι προσγειώσεις που 

βαθμολογούνται με αξία 1 και πάνω θα πρέπει να υποστηρίζονται. Αν η 
προσγείωση που παρουσιάζεται δεν υποστηρίζεται θα δίνεται ποινή 0.5 
για κάθε παράβαση.  

 
2.30 Τα προγράμματα με 5 ομαδικές ασκήσεις, και 3 ατομικές συν 1 

χορογραφικό άλμα , κρίνονται για τεχνική και καλλιτεχνική επάρκεια 
σύμφωνα με τον κώδικα της F.I.G.  
 

 
ΤΡΙΑΔΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 

2.31 Τα προγράμματα Ισορροπίας των Τριάδων θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνουν τρεις (3) διαφορετικές πυραμίδες. Για κάθε ελλιπή 
πυραμίδα θα δίνεται ποινή 1.0 για ειδικές απαιτήσεις.  

 
2.32 Στο πρόγραμμα ισορροπίας κάθε αθλητής πρέπει να παρουσιάσει 3 

ατομικές ασκήσεις και μία χορευτική στροφή. Αν αυτή η ειδική απαίτηση 
δεν εκπληρωθεί δίνεται ποινή 1.0 βαθμού.  
 

2.33  Στο πρόγραμμα ισορροπίας κάθε αθλητής πρέπει να παρουσιάσει μία (1) 
ατομική άσκηση ΄΄ στατικό κράτημα ΄΄, μία (1) ευλυγισίας, μία (1) 
επιδεξιότητας και μία χορευτική στροφή. Αν αυτή η ειδική απαίτηση δεν 
εκπληρωθεί δίνεται ποινή 1.0 βαθμού. Οι συναθλητές πρέπει να εκτελούν 
τις τρεις (3) ασκήσεις ίδιου  τύπου ταυτόχρονα ή σε διαδοχή. 

 
2.34    Δύο (2)πυραμίδες κάθε μία επιλεγμένη από διαφορετική σειρά ( I, II , III ) 

από τον πίνακα υποχρεωτικών στοιχείων. Οι πυραμίδες πρέπει να 
εκτελούνται ξεχωριστά (δεν μπορούν να ενωθούν). 
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2.35  Η  ελεύθερη πυραμίδα μπορεί  να επιλεγεί από τους Πίνακες Δυσκολίας 

της FIG ή από τους Πίνακες των υποχρεωτικών, με ελάχιστη αξία 
δυσκολίας 3 και μέγιστη 16 για το στατικό κράτημα όλων των παρτενέρ 
(αξία δυσκολίας των βάσεων + αξία δυσκολίας της κορυφής).  

 
2.36  Η ελεύθερη πυραμίδα μπορεί να επιλεγεί από την ίδια κατηγορία με τις 

υποχρεωτικές.  
 
2.37 Για κάθε ελλιπή ή επιπρόσθετη πυραμίδα θα δίνεται ποινή 1.0 για Ειδικές 

απαιτήσεις.  
 
2.38 Τα προγράμματα με 3 πυραμίδες, και 3 ατομικές συν 1 χορογραφική 

στροφή, κρίνονται για τεχνική και καλλιτεχνική επάρκεια σύμφωνα με τον 
κώδικα της F.I.G.  

 
ΤΕΤΡΑΔΕΣ ΑΝΔΡΩΝ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 

  
2.39  Το πρόγραμμα ισορροπίας των Τετράδων Ανδρών πρέπει να 

περιλαμβάνει 2 ομαδικές ασκήσεις. Για κάθε ελλιπή άσκηση θα δίνεται 
ποινή 1.0 για Ειδικές απαιτήσεις. Οι πυραμίδες πρέπει να εκτελούνται 
ξεχωριστά (δεν μπορούν να ενωθούν). 

 
2.40  Στο πρόγραμμα ισορροπίας κάθε αθλητής πρέπει να παρουσιάσει 3 

ατομικές ασκήσεις και μία χορευτική στροφή. Αν αυτή η ειδική απαίτηση 
δεν εκπληρωθεί δίνεται ποινή 1.0 βαθμού.  
 

2.41   Στο πρόγραμμα ισορροπίας κάθε αθλητής πρέπει να παρουσιάσει μία 
(1) ατομική άσκηση ΄΄ στατικό κράτημα ΄΄, μία (1) ευλυγισίας, μία (1) 
επιδεξιότητας και μία χορευτική στροφή. Αν αυτή η ειδική απαίτηση δεν 
εκπληρωθεί δίνεται ποινή 1.0 βαθμού. 

 
2.42    Μία ομαδική άσκηση  επιλεγμένη από διαφορετική σειρά ( I, II) από τον 

πίνακα υποχρεωτικών ασκήσεων. 

 
2.43 Η ελεύθερη πυραμίδα μπορεί  να επιλεγεί από τους Πίνακες Δυσκολίας 

της FIG  ή από τους Πίνακες των υποχρεωτικών, με ελάχιστη αξία 
δυσκολίας 3 και μέγιστη 16 για το στατικό κράτημα όλων των παρτενέρ 
(αξία δυσκολίας των βάσεων + αξία δυσκολίας της κορυφής).  

 
2.44 Η ελεύθερη ομαδική άσκηση μπορεί να επιλεγεί από την ίδια κατηγορία με 

τις υποχρεωτικές.  
 
2.45 Για κάθε ελλιπή ή επιπρόσθετη ομαδική άσκηση θα δίνεται ποινή 1.0 για 

αδυναμία τήρησης των Ειδικών απαιτήσεων.  
 
2.46 Τα προγράμματα με δύο ομαδικές ασκήσεις και τρεις ατομικές ασκήσεις 

συν ένα χορογραφικό, κρίνονται για τεχνική και καλλιτεχνική επάρκεια 
σύμφωνα με τον κώδικα της F.I.G.  
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ΤΕΤΡΑΔΕΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΑΔΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
2.47 Κάθε δυναμικό πρόγραμμα των τριάδων γυναικών και των τετράδων 

ανδρών πρέπει να περιλαμβάνει 5 ομαδικές ασκήσεις και 3 ατομικές 
(tumbling) συν 1 χορογραφικό άλμα ( Πίνακας Αλμάτων).  
        

2.48  Το Δυναμικό πρόγραμμα των ομάδων πρέπει να συμπεριλαμβάνει πέντε 
ομαδικές ασκήσεις . Για κάθε ελλιπή ομαδική άσκηση θα δίνεται ποινή 1.0 
για Ειδικές απαιτήσεις.  

 
2.49 Κάθε αθλητής πρέπει να παρουσιάσει τρεις (3) ατομικές ασκήσεις 

(tumbling από τη σελ.137 του ACRO Tables of Difficulties 2017-2020) 
 συν ένα χορογραφικό άλμα. Για κάθε άλλη ελλιπή ατομική άσκηση θα 
δίνεται ποινή 1.0 για Ειδικές απαιτήσεις.  

 

2.50  Θα πρέπει να υπάρχουν τρεις υποχρεωτικές ομαδικές ασκήσεις 
επιλεγμένες από διαφορετική σειρά από τον Πίνακα των υποχρεωτικών 
ασκήσεων. Π.χ. ένα από τη σειρά Ι, ένα από τη σειρά ΙΙ, κ.τ.λ.  

 
2.51 Θα πρέπει να υπάρχουν δύο (2) ελεύθερες ομαδικές ασκήσεις 

επιλεγμένες από τους Πίνακες δυσκολίας της FIG ή τους Πίνακες των 
υποχρεωτικών, με ελάχιστη αξία δυσκολίας 1 και μέγιστη 10.  

 
2.52 Συνολικά τρία (3) ομαδικές ασκήσεις με αρχική θέση σε οριζόντιο πιάσιμο 

και τρεις (3) ομαδικές ασκήσεις με τελική θέση σε οριζόντιο πιάσιμο 
μπορούν να παρουσιαστούν σε Δυναμικό πρόγραμμα ομάδας.  

 
2.53 Μόνο δύο (2) έξοδοι επιτρέπονται για Δυσκολία. Οι προσγειώσεις όλων 

των δυναμικών ασκήσεων που αξιολογούνται με αξία από 1 και πάνω 
πρέπει να υποστηρίζονται. Αν η προσγείωση δεν υποστηρίζεται τότε θα 
δίνεται ποινή 0.5 για κάθε παράβαση. 

 

2.54  Για κάθε ελλιπή  ή επιπρόσθετη ομαδική άσκηση θα δίνεται ποινή 1.0. 
 
2.55 Στο πρόγραμμα της Τετράδας ανδρών θα πρέπει να συμμετέχουν και οι 

τέσσερις συναθλητές σε τουλάχιστον τέσσερις ομαδικές ασκήσεις.  
  

2.56 Τα προγράμματα με πέντε (5) ομαδικές ασκήσεις, και 3 ατομικές συν 1 
χορογραφικό άλμα , κρίνονται για τεχνική και καλλιτεχνική επάρκεια 
σύμφωνα με τον κώδικα της F.I.G.  

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
 

3.1 Οι ατομικές ασκήσεις επιλέγονται από τους πίνακες δυσκολίας της FIG. 
Για το πρόγραμμα Ισορροπίας χρησιμοποιούνται οι σελίδες 127-136 του  
ACRO Tables of Difficulties 2017-2020. Για το Δυναμικό πρόγραμμα η 
σελίδα  137 του ACRO Tables of Difficulties 2017-2020 

 
3.2  Η στροφή για το πρόγραμμα Ισορροπίας μπορεί να είναι οποιαδήποτε      
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χορευτική στροφή στο 1 πόδι.  
 

3.3 Τα άλματα επιλέγονται από τους πίνακες αλμάτων της ΕΓΟ. 

 

3.21 Οι ατομικές ασκήσεις δεν χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό της αξίας 
δυσκολίας αλλά είναι υποχρεωτικό να εκτελεστούν για να καλυφθούν οι 
ειδικές απαιτήσεις. 

 

3.22 Η κάθε ατομική άσκηση πρέπει να έχει ελάχιστη αξία 1 και μέγιστη 7.  
  
3.23 Αν λείπει μία άσκηση ή ξεπερνά την αξία 7 δίνεται ποινή 1.00 βαθμού για 

μη τήρηση των ειδικών απαιτήσεων.  
 

3.24 Για επιπλέον ατομική άσκηση θα δίνεται ποινή 1.00 βαθμού για μη τήρηση 
των ειδικών απαιτήσεων. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΔΥΣΚΟΛΙΑ 
 
4.1  Η αξία Δυσκολίας του προγράμματος υπολογίζεται προσθέτοντας την αξία 

δυσκολίας των εκτελεσμένων ασκήσεων μέχρι το 0.5: 
 

 

Δ- Αξία των υποχρεωτικών ασκήσεων 

0.0 

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

0.5 

 
4.2     Ο συνολικός βαθμός καθορίζεται προσθέτοντας μαζί:  

 2x το μέσο όρο των βαθμών της εκτέλεσης, (Εκτέλεση ή Ε βαθμό). 

 Το μέσο όρο της καλλιτεχνίας, (Καλλιτεχνία ή Κ βαθμό). 
 Την Αξία Δυσκολίας των υποχρεωτικών ασκήσεων. ( Δ βαθμός) 

 
4.3   Φύλλα Ασκήσεων (Tariff sheets) 

 Ένα  Φύλλο ασκήσεων (Tariff  Sheet)  είναι  η  σχεδιασμένη  καταγραφή 
(στον υπολογιστή) των ομαδικών ασκήσεων των ζευγαριών/ομάδων και 
των ατομικών ασκήσεων που θα εκτελεστούν. Οι ασκήσεις που θα 
εκτελεστούν πρέπει να εμπεριέχονται στο φύλλο ασκήσεων (Tariff Sheet). 
Εάν όχι , δίνεται ποινή 0.3 για λάθος φύλλο ασκήσεων.Θα πρέπει να είναι 
σχεδιασμένες στη σειρά εκτέλεσής τους. Απλές είσοδοι, έξοδοι, συνδέσεις, 
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μετακινήσεις και πιασίματα, που δεν ξεπερνάνε την αξία 5 μπορούν να 
εκτελεστούν χωρίς να αναγράφονται στα Φ.Α 

 
 
 
 
 
 

Συγκεντρωτικός πίνακας απαιτήσεων 
Δ΄ κατηγορία 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: max 2.00΄ 
Μουσική με λόγια μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα πρόγραμμα 

Σήμ. : Τα ελεύθερα ομαδικά στοιχεία μπορούν να επιλεγούν από τον Πίνακα των 
Υποχρεωτικών, αρκεί να έχουν ελάχιστη αξία Δυσκολίας 1 στους Πίνακες Δυσκολίας της FIG.

  

 

 

 

 ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

ΖΕΥΓΑΡΙΑ 

5 ΟΜΑΔΙΚΕΣ 

 3 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ 

 2 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ  
(FIG) 
 Top: max 3 φορές 

ίδιΑ άσκηση 
 V 1-10 

3 ΑΤΟΜΙΚΕΣ + 1 

χορ.στροφή. 

 1  Στατική 

 1 Ευλυγισίας 

 1 
Επιδεξιότητας 

 1 Στροφή 
 1-7 V 

5 ΟΜΑΔΙΚΕΣ 

 3 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ 

 2 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ  (FIG) 
 
 Max 2 έξοδοι 
 1-10 v 

3 ΑΤΟΜΙΚΕΣ 

(tumbling) +1 άλμα 

 

 1-7 v 

ΤΡΙΑΔΕΣ 

 

3 ΟΜΑΔΙΚΕΣ 

 2  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ 

 1 ΕΛΕΥΘΕΡΗ (FIG) 
 V 3-16 

 

3 ΑΤΟΜΙΚΕΣ + 1 

χορ. στροφή 

 1  Στατική 

 1 Ευλυγισίας 

 1 
Επιδεξιότητας 

 1 Στροφή 
 1-7 V 

 

5 ΟΜΑΔΙΚΕΣ 

 3 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ 

 2  ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ (FIG) 
 3 οριζόντια 

ξεκινήματα 
 3 οριζόντιες  

καταλήξεις 
 Max 2 έξοδοι 
 1-10 v 

3 ΑΤΟΜΙΚΕΣ 

(tumbling) +1 άλμα 

 

 1-7 v 

ΤΕΤΡΑΔΕΣ 

2 ΟΜΑΔΙΚΕΣ 

 

 1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

 1 ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
 V 3-16 

3 ΑΤΟΜΙΚΕΣ + 1 

χορ. στροφή  

 1  Στατική 

 1 Ευλυγισίας 

 1 
Επιδεξιότητας 

 1 Στροφή 
 1-7 V 
 

5 ΟΜΑΔΙΚΕΣ 

 3 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ 

 2   ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ  
(FIG) 
 3 οριζόντια 

ξεκινήματα 
 3 οριζόντιες 

καταλήξεις 
 Max 2 έξοδοι 
 1-10 v  
 Σημ.: συμμετοχή 

τουλάχιστον σε 4 
Ομαδικά Στοιχεία 
από όλους τους 
αθλητές. 

3 ΑΤΟΜΙΚΕΣ 

(tumbling) + 1 άλμα 

 
 
 

 1-7 v 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧIV 
 

Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
 
 
Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ηλικιακή ομάδα 7-15) 

 

ΑΡΘΡΟ 1 : ΔΟΜΗ ΑΓΩΝΑ 

 
1.1 Κάθε ζευγάρι ή ομάδα παρουσιάζει δύο προγράμματα: ένα ισορροπίας 

και ένα δυναμικό.  
 

1.2 Κάθε ζευγάρι/ομάδα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει σε κάθε πρόγραμμα 
του τρεις (3) υποχρεωτικές ομαδικές ασκήσεις, εκτός από τις Τετράδες 
Ανδρών στο πρόγραμμα Ισορροπίας που θα πρέπει να παρουσιάσει δύο 
(2), τα οποία περιγράφονται στους Πίνακες των Υποχρεωτικών Ασκήσεων 
για τη Ε’ κατηγορία. 

 
1.3 Κάθε πρόγραμμα αποτελείται από υποχρεωτικές ομαδικές και ελεύθερες 

ατομικές ασκήσεις.  
 
1.4 Οι νικητές ορίζονται από το άθροισμα των δύο προγραμμάτων: 

Ισορροπίας και Δυναμικό.  
 

1.5 Υπάρχει επιπλέον κατάταξη για κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά, για τις τρεις 
πρώτες θέσεις του προγράμματος Ισορροπίας απονέμεται ξεχωριστά  
μόνο δίπλωμα, για τις τρεις πρώτες θέσεις του δυναμικού προγράμματος 
απονέμεται ξεχωριστά μόνο δίπλωμα. 

 
1.6 Ο κάθε σύλλογος μπορεί να συμμετέχει με 3 ζευγάρια/ομάδες σε κάθε 

είδος. 
 

1.7 Ισοβαθμίες με τη σειρά: 
1. Το υψηλότερο άθροισμα από τις Ε-Βαθμολογίες (Εκτέλεσης) των 

προγραμμάτων Ισορροπίας και Δυναμικό.  
 

2. Το υψηλότερο άθροισμα από τις Κ-Βαθμολογίες (Εκτέλεσης) των 
προγραμμάτων Ισορροπίας και Δυναμικό.  

 
3. Εάν οι ισοβαθμίες παραμένουν , τότε η παίρνουν και οι δύο την 

ίδια θέση.  
  
 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2: ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
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Γενικοί κανόνες 
 

2.1 Κάθε ζευγάρι/ομάδα , σε ένα πρόγραμμα, πρέπει να παρουσιάσει 
ασκήσεις επιλεγμένες από  τις υποχρεωτικές ασκήσεις που είναι 
σχεδιασμένες στον Πίνακα των υποχρεωτικών ασκήσεων για την Ε΄ 
κατηγορία.  

 
2.2 Οι αθλητές πρέπει να παρουσιάσουν ένα Πρόγραμμα Ισορροπίας και ένα 

Δυναμικό, το οποίο πρέπει να είναι χορογραφημένο και παρουσιασμένο 
με συνοδεία μουσικής.  

 
2.3 Η διάρκεια του προγράμματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 λεπτά. 

Υπάρχει ανοχή 2 δευτερολέπτων πριν την αυτόματη ποινή για υπέρβαση 
διάρκειας. Δεν υπάρχει ελάχιστο όριο.  

 
 
2.4 Στο πρόγραμμα ισορροπίας κάθε αθλητής πρέπει να παρουσιάσει 3 

ατομικές ασκήσεις (ισορροπίας, ευλυγισίας, επιδεξιότητας) επιλεγμένες 
από το ACRO Tables of Difficulties 2017-2020.και μία χορευτική στροφή. 
Οι συναθλητές πρέπει να εκτελούν τις τρεις (3) ασκήσεις ίδιου  τύπου 
ταυτόχρονα ή σε διαδοχή. Στην Ε’ κατηγορία η ατομική άσκηση 
επιδεξιότητας μπορεί να αντικατασταθεί από μία άλλη ατομική άσκηση 
(στατική ή ευλυγισίας) ακόμα και μόνο από έναν από τους συναθλητές.  

 
2.5 Στο δυναμικό πρόγραμμα κάθε αθλητής πρέπει να παρουσιάσει 2 

δυναμικές ατομικές ασκήσεις (tumbling) επιλεγμένες από τη σελ.137 του 
ACRO Tables of Difficulties 2017-2020 και ένα χορογραφικό άλμα 
επιλεγμένο από τον πίνακα αλμάτων. Αν αυτή η ειδική απαίτηση δεν 
εκπληρωθεί δίνεται ποινή 1.0 βαθμού. 

 
2.6 Οι ασκήσεις θα πρέπει να σχεδιάζονται στα Φύλλα ασκήσεων (Tariff 

sheets) με τη σειρά με την οποία θα παρουσιαστούν και θα δίνονται τους 
Κριτές Δυσκολίας πριν την έναρξη του αγώνα, σύμφωνα με τον Κώδικα 
βαθμολογίας της FIG.  

 
2.7 Η χορογραφία ενός προγράμματος, η σειρά των στοιχείων που θα 

παρουσιαστούν, καθώς και επιλογή της μουσικής είναι ελεύθερη.  

2.8 Τα στατικά κρατήματα ενός ζευγαριού ή ομάδας θα πρέπει κρατούνται για 
3 δευτερόλεπτα , ενώ οι στατικές ατομικές ασκήσεις για 2 δευτερόλεπτα.  

 
2.9 Ποινή 1.0 θα δίνεται όταν ατομική άσκηση υπερβαίνει το μέγιστο όριο 

αξίας δυσκολίας που απαιτείται.  
 
2.10  Οι προσγειώσεις όλων των ασκήσεων θα πρέπει να υποστηρίζονται.   Εάν 

μια προσγείωση   δεν υποστηριχτεί τότε δίνεται ποινή 0.5 

 

2.11  Για κάθε ελλιπή άσκηση υπάρχει ποινή 1.0.  
 
2.12 Για κάθε επιπρόσθετη  άσκηση υπάρχει ποινή 1.0.  
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ΖΕΥΓΑΡΙΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 

 

2.14 Κάθε πρόγραμμα ισορροπίας ζευγαριού θα πρέπει να περιλαμβάνει 3 
ομαδικές ασκήσεις. Για κάθε ελλιπή  άσκηση θα δίνεται ποινή 1.0 για 
Ειδικές απαιτήσεις. Κάθε αθλητής θα πρέπει να παρουσιάσει το λιγότερο 
3 ατομικές ασκήσεις 1 στατική, 1 ευλυγισίας, 1 επιδεξιότητας) συν 1 
χορογραφική στροφή. Οι συναθλητές πρέπει να εκτελούν τις τρεις (3) 
ασκήσεις ίδιου  τύπου ταυτόχρονα ή σε διαδοχή. 

 

2.15 Η ατομική επιδεξιότητας μπορεί να αντικατασταθεί από μια από τους 
άλλους τύπους ατομικών ασκήσεων ακόμα και μόνο από έναν από τους 
συναθλητές. Για κάθε ελλιπή ατομική άσκηση θα δίνεται ποινή 1.0.  

 
2.16 Θα πρέπει να υπάρχουν τρία (3) υποχρεωτικές ομαδικές ασκήσεις, 

καθεμία επιλεγμένη από διαφορετική σειρά I, II, III από τον Πίνακα των 
υποχρεωτικών ασκήσεων. Π.χ. ένα από τη σειρά Ι, ένα από τη σειρά ΙΙ 
κ.τ.λ.  

 
2.17 Απλές είσοδοι, έξοδοι, συνδέσεις, μετακινήσεις και πιασίματα, που δεν 

ξεπερνάνε την αξία 5 μπορούν να εκτελεστούν, χωρίς να αναγράφονται  
στα Φύλλα ασκήσεων.  

 
2.18 Οι ατομικές ασκήσεις δεν συνυπολογίζονται για τον Βαθμό Δυσκολίας του 

προγράμματος, αλλά πρέπει να παρουσιαστούν για Ειδικές απαιτήσεις.  
 
2.19 Κάθε ατομική άσκηση θα πρέπει να έχει ελάχιστη αξία δυσκολίας 1 και 

μέγιστη 5.  
  
2.20 Εάν μία ατομική άσκηση λείπει ή υπερβαίνει το μέγιστο όριο αξίας 

δυσκολίας, τότε δίνεται ποινή 1.0 για μη τήρηση των Ειδικών απαιτήσεων.  
 
2.21 Χορογραφικά στοιχεία από τους Πίνακα αλμάτων μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν, αλλά χωρίς να καλύπτουν τις απαιτήσεις των ατομικών 
ασκήσεων.  

 
2.22 Τα προγράμματα με 3 ομαδικές και 3 ατομικές ασκήσεις συν 1 

χορογραφική στροφή , κρίνονται για τεχνική και καλλιτεχνική επάρκεια 
σύμφωνα με τον κώδικα της F.I.G.  

 

 
 
 
 
 
ΖΕΥΓΑΡΙΑ :ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

2.23 Κάθε δυναμικό πρόγραμμα ζευγαριού θα πρέπει να περιλαμβάνει (τρεις) 3  
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ομαδικές ασκήσεις. Για κάθε ελλιπή  άσκηση θα δίνεται ποινή 1.0 για 
ειδικές απαιτήσεις. Κάθε αθλητής θα πρέπει να παρουσιάσει 2 ατομικές 
ασκήσεις και 1 άλμα. Για κάθε ελλιπή ομαδική ή ατομική άσκηση, θα 
δίνεται ποινή 1.0 για ειδικές απαιτήσεις.  

 
2.24 Θα πρέπει να υπάρχουν (τρεις) 3 υποχρεωτικές ομαδικές ασκήσεις, 

καθεμία επιλεγμένη από διαφορετική σειρά Ι,ΙΙ, ΙΙΙ από τον Πίνακα των 
υποχρεωτικών ασκήσεων. Π.χ. ένα από τη σειρά Ι, ένα από τη σειρά ΙΙ 
κ.τ.λ. Για κάθε ελλιπή στοιχείο θα δίνεται ποινή 1.0.  

 

2.25 Θα πρέπει να υπάρχουν 2  ατομικές ασκήσεις επιλεγμένες από τη 
σελ.137 του ACRO Tables of Difficulties 2017-2020 συν ένα (1) 
χορογραφικό άλμα (Πίνακας αλμάτων). Αν αυτή η ειδική απαίτηση δεν 
εκπληρωθεί δίνεται ποινή 1.0 βαθμού.  

 
2.26 Τα προγράμματα με 3 ομαδικές και 2 ατομικές ασκήσεις συν 1 

χορογραφικό άλμα , κρίνονται για τεχνική και καλλιτεχνική επάρκεια 
σύμφωνα με τον κώδικα της F.I.G.  

 

 

ΤΡΙΑΔΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 
 
2.27  Το πρόγραμμα Ισορροπίας στις Τριάδες Γυναικών θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνει 3 πυραμίδες. Για κάθε ελλιπή πυραμίδα θα δίνεται ποινή 
1.0 για Ειδικές απαιτήσεις. Κάθε αθλητής θα πρέπει να παρουσιάσει το 
λιγότερο 3 ατομικές ασκήσεις (1 στατική, 1 ευλυγισίας, 1 επιδεξιότητας) 
συν 1 χορογραφική στροφή. Οι συναθλητές πρέπει να εκτελούν τις τρεις 
(3) ασκήσεις ίδιου  τύπου ταυτόχρονα ή σε διαδοχή. Η ατομική 
επιδεξιότητας μπορεί να αντικατασταθεί από μια από τους άλλους τύπους 
ατομικών ασκήσεων ακόμα και μόνο από ένα συναθλητή. Για κάθε ελλιπή 
ατομική άσκηση θα δίνεται ποινή 1.0 βαθμού 

 

2.28 Τρεις (3) πυραμίδες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται, κάθε μία 
επιλεγμένη από διαφορετική σειρά (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ ) από τον Πίνακα των 
υποχρεωτικών ασκήσεων. Οι πυραμίδες πρέπει να παρουσιάζονται σαν 
διαφορετικές κατασκευές που εκτελούνται ξεχωριστά. (Δεν μπορούν να 
ενωθούν).  

          
2.29 Αριθμός ατομικών ασκήσεων: Κάθε αθλητής θα πρέπει να παρουσιάσει 

τρεις (3) ατομικές ασκήσεις (1 στατική, 1 ευλυγισίας, 1 επιδεξιότητας) συν 
1 χορογραφική στροφή. Η ατομική επιδεξιότητας μπορεί να 
αντικατασταθεί από μια από τους άλλους τύπους ατομικών ασκήσεων 
ακόμα και μόνο από ένα συναθλητή. Για κάθε ελλιπή ατομική άσκηση θα 
δίνεται ποινή 1.0 βαθμού 

 
2.30 Θα δίνεται ποινή 1.0 για κάθε ελλιπή ή επιπρόσθετη πυραμίδα.  
 
2.31 Τα προγράμματα με 3 πυραμίδες και 3 ατομικές ασκήσεις συν μία 1 
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χορογραφική στροφή, κρίνονται για κρίνονται για τεχνική και καλλιτεχνική 
επάρκεια σύμφωνα με τον κώδικα της F.I.G.  

 

ΤΕΤΡΑΔΕΣ ΑΝΔΡΩΝ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 
 
2.32 Το πρόγραμμα Ισορροπίας στις Τετράδες Ανδρών θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνει 2 πυραμίδες. Για κάθε ελλιπή πυραμίδα θα δίνεται ποινή 
1.0 για Ειδικές απαιτήσεις. Κάθε αθλητής θα πρέπει να παρουσιάσει το 
λιγότερο 3 ατομικές ασκήσεις (1 στατική, 1 ευλυγισίας, 1 επιδεξιότητας) 
συν 1 χορογραφική στροφή. Οι συναθλητές πρέπει να εκτελούν τις τρεις 
(3) ασκήσεις ίδιου  τύπου ταυτόχρονα ή σε διαδοχή. 

 

2.33 Η ατομική επιδεξιότητας μπορεί να αντικατασταθεί από μια από τους 
άλλους τύπους ατομικών ασκήσεων ακόμα και μόνο από ένα συναθλητή. 
Για κάθε ελλιπή ατομική άσκηση θα δίνεται ποινή 1.0 βαθμού 

 
2.34 Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται δύο (2) πυραμίδες, κάθε μία επιλεγμένη 

από διαφορετική σειρά ( I, II,) από τον Πίνακα των υποχρεωτικών 
ασκήσεων. Οι πυραμίδες πρέπει σαν διαφορετικές κατασκευές που 
εκτελούνται ξεχωριστά. (Δεν μπορούν να ενωθούν). 

  
2.35 Θα δίνεται ποινή 1.0 για κάθε ελλιπή  ή επιπρόσθετη άσκηση.  
  
2.36 Τα προγράμματα με 2 ομαδικές και 3 ατομικές ασκήσεις συν 1 

χορογραφική στροφή, κρίνονται για τεχνική και καλλιτεχνική επάρκεια 
σύμφωνα με τον κώδικα της F.I.G.  

 
ΤΕΤΡΑΔΕΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΑΔΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
2.37 Το Δυναμικό πρόγραμμα των Τριάδων γυναικών και των Τετράδων 

ανδρών θα πρέπει να περιλαμβάνει 3 ομαδικές ασκήσεις. Για κάθε ελλιπή  
άσκηση θα δίνεται ποινή 1.0 για ειδικές απαιτήσεις. Κάθε αθλητής θα 
πρέπει να παρουσιάσει 2 ατομικές ασκήσεις.  Για κάθε ελλιπή ομαδική  ή 
ατομική άσκηση, θα δίνεται ποινή 1.0 για ειδικές απαιτήσεις.  

  
2.38 Τρεις υποχρεωτικές ομαδικές ασκήσεις, κάθε μία επιλεγμένη από 

διαφορετική  σειρά ( I, II, III ) από τον πίνακα των υποχρεωτικών 
ασκήσεων. Ποινή ενός βαθμού δίνεται για κάθε ελλιπή άσκηση. 

  
2.39 Θα πρέπει να υπάρχουν 2  ατομικές ασκήσεις επιλεγμένες από τη 

σελ.137 του ACRO Tables of Difficulties 2017-2020 συν ένα (1) 
χορογραφικό άλμα (Πίνακας αλμάτων). Αν αυτή η ειδική απαίτηση δεν 
εκπληρωθεί δίνεται ποινή 1.0 βαθμού. 

 

2.40 Θα δίνεται ποινή 1.0 για κάθε ελλιπή ή επιπρόσθετη άσκηση.   
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ΑΡΘΡΟ 3: ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
 
3.3 Οι ατομικές ασκήσεις επιλέγονται από τους πίνακες δυσκολίας της FIG. 

Για το πρόγραμμα Ισορροπίας χρησιμοποιούνται οι σελίδες 127-136 του  
ACRO Tables of Difficulties 2017-2020. Για το Δυναμικό πρόγραμμα η 
σελίδα  137 του ACRO Tables of Difficulties 2017-2020 

 
3.4  Η στροφή για το πρόγραμμα Ισορροπίας μπορεί να είναι οποιαδήποτε      

χορευτική στροφή στο 1 πόδι.  
 

3.5 Τα άλματα επιλέγονται από τους πίνακες αλμάτων της ΕΓΟ 

 

3.4 Οι ατομικές ασκήσεις δεν χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό της αξίας 
δυσκολίας αλλά είναι υποχρεωτικό να εκτελεστούν για να καλυφθούν οι 
ειδικές απαιτήσεις.  

 
3.5 Η κάθε ατομική άσκηση πρέπει να έχει ελάχιστη αξία 1 και μέγιστη 5.  
 
3.6 Αν λείπει μία άσκηση ή ξεπερνά την αξία 5 δίνεται ποινή 1.00 βαθμού για 

μη τήρηση των ειδικών απαιτήσεων.  
 
3.7 Για επιπλέον ατομική άσκηση θα δίνεται ποινή 1.00 βαθμού για μη τήρηση 

των ειδικών απαιτήσεων. 
 
ΑΡΘΡΟ 4: ΔΥΣΚΟΛΙΑ 
 
4.1  Η αξία Δυσκολίας του προγράμματος υπολογίζεται προσθέτοντας την αξία 

δυσκολίας των εκτελεσμένων ασκήσεων μέχρι το 0.5: 
 
 

Δ- Αξία των υποχρεωτικών 
ασκήσεων 

0.0 

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

0.5 

 
4.2     Ο συνολικός βαθμός καθορίζεται προσθέτοντας μαζί:  
 2x το μέσο όρο των βαθμών της εκτέλεσης, (Εκτέλεση ή Ε βαθμό). 

 Το μέσο όρο της καλλιτεχνίας, (Καλλιτεχνία ή Κ βαθμό). 

 Την Αξία Δυσκολίας των υποχρεωτικών ασκήσεων. (Δ βαθμός) 
 
4.3    Φύλλα Ασκήσεων (Tariff sheets) 
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          Ένα  Φύλλο ασκήσεων (Tariff  Sheet)  είναι  η  σχεδιασμένη  καταγραφή (  
στον υπολογιστή) των ομαδικών ασκήσεων των ζευγαριών/ομάδων και 
των ατομικών ασκήσεων που θα εκτελεστούν. Μόνο οι ασκήσεις που θα 
εκτελεστούν πρέπει να εμπεριέχονται στο φύλλο ασκήσεων (Tariff Sheet). 
Θα πρέπει να είναι σχεδιασμένες στη σειρά εκτέλεσής τους. Εάν όχι, 
δίνεται ποινή 0.3 για λάθος φύλλο ασκήσεων. 

 
         Οι υποχρεωτικές ασκήσεις θα πρέπει να εμπεριέχουν τη Σειρά και την αξία   

όπως δηλώνεται στον Πίνακα των Υποχρεωτικών Ασκήσεων.  
 
 
 

Συγκεντρωτικός πίνακας απαιτήσεων 
Ε΄ κατηγορία 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: max 2.00΄ 
Μουσική με λόγια μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα πρόγραμμα 

ΣΗΜ. : H  ατομική επιδεξιότητας μπορεί να αντικατασταθεί με μια από τις άλλες κατηγορίες. 

 
 

 

 ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

ΖΕΥΓΑΡΙΑ 

 

ΤΡΕΙΣ (3) 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΙΚΕΣ 

 

4 ΑΤΟΜΙΚΕΣ 

 1 Στατική 

 1 Ευλυγισίας 

 1 
Επιδεξιότητας 

 1 Στροφή 
 1-5 V 

 
 

ΤΡΕΙΣ (3) 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΙΚΕΣ 

 

 
ΔΥΟ (2) 

ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 
ΑΤΟΜΙΚΕΣ  
(tumbling) 

+ 
1 ΧΟΡΕΥΤΙΚΌ 

ΑΛΜΑ 
1-5 V 

 

ΤΡΙΑΔΕΣ 

 

 

ΤΡΕΙΣ (3) 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΙΚΕΣ 

 

4 ΑΤΟΜΙΚΕΣ 

 1 Στατική 

 1 Ευλυγισίας 

 1 
Επιδεξιότητας 

 1 Στροφή 
 1-5 V 

 
 

ΤΡΕΙΣ (3) 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΙΚΕΣ 

 

ΔΥΟ (2) 
ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 
ΑΤΟΜΙΚΕΣ  
(tumbling) 

+ 
1 ΧΟΡΕΥΤΙΚΌ 

ΑΛΜΑ  
1-5 V 

ΤΕΤΡΑΔΕΣ 

 

ΔΥΟ (2) 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΙΚΕΣ 

4 ΑΤΟΜΙΚΕΣ 

 1 Στατική  

 1 Ευλυγισίας 

 1 
Επιδεξιότητας 

 1 Στροφή 
 1-5 V 

 

ΤΡΕΙΣ (3) 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΙΚΕΣ 

ΔΥΟ (2) 
ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 
ΑΤΟΜΙΚΕΣ  
(tumbling) 

+ 
1 ΧΟΡΕΥΤΙΚΌ 

ΑΛΜΑ 
1-5 V 


	1.1 Η Καλλιτεχνία ενδιαφέρετε για τη χορογραφική δομή και το σχέδιο ενός προγράμματος και την ποικιλία του περιεχόμενου συμπεριλαμβανομένων και την επιλογή των ασκήσεων δυσκολίας. Περιλαμβάνει, επίσης τη σχέση μεταξύ των συναθλητών, την κίνηση και τη ...
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