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ΕΙΣΑΓΩΓΗ (FIG) 
 
Η τεχνική επιτροπή ακροβατικής γυμναστικής της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γυμναστικής (la 
Fédération Internationale de Gymnastique - FIG) παρουσιάζει με χαρά τον επικυρωμένο 
Κώδικα Βαθμολογίας  για εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2021. Ο Κώδικας καθοδηγείται 
από το ισχύον καταστατικό της FIG, τους γενικούς τεχνικούς κανονισμούς και τους 
τεχνικούς κανονισμούς ειδικά για την ακροβατική γυμναστική. Οι Κανόνες των Κριτών της 
FIG και οι Ειδικοί Κανόνες των κριτών της Ακροβατικής είναι επίσης σημαντικά έγγραφα 
που επηρεάζουν τον Κώδικα. Οι ενημερωμένοι και εκτεταμένοι Πίνακες Δυσκολίας 
δημοσιεύονται χωριστά, αλλά είναι αναπόσπαστο κομμάτι του Κώδικα Βαθμολογίας (CoP). 
 
Μετά από διαβούλευση με ειδικούς  της Ακροβατικής Γυμναστικής σε διάφορες 
συναντήσεις σε αυτόν τον κύκλο, το πιο σημαντικό είναι ότι οι κανόνες τροποποιήθηκαν. Η 
επιθυμία για έναν σταθερό κώδικα χωρίς σαρωτικές αλλαγές έχει γίνει σεβαστή. Επομένως, 
αυτές οι τροποποιήσεις δεν επηρεάζουν ουσιαστικά την προετοιμασία των αθλητών. Με 
βάση αυτό- την οργάνωση του Κώδικα για τον προηγούμενο κύκλο, οι τροποποιήσεις 
απλοποιούν περαιτέρω τους κανόνες για να τους καταστήσουν πιο κατανοητούς. 
 
Με βάση την εμπειρία του προηγούμενου κύκλου, το σύστημα βαθμολογίας για τον Κώδικα 
Βαθμολογίας έχει τροποποιηθεί. Η τροποποίηση αντικατοπτρίζει μια κοινή αντίληψη ότι η 
βαθμολογία εκτέλεσης πρέπει να είναι η πιο σημαντική πτυχή. 
 
Όλες οι πτυχές της κρίσης  της καλλιτεχνίας έχουν εξεταστεί προσεκτικά. Τα κριτήρια έχουν 
μειωθεί σημαντικά και η μέθοδος αξιολόγησης απλοποιήθηκε. Οι ορισμοί έχουν 
εναρμονιστεί με άλλα αθλήματα της γυμναστικής όπου είναι δυνατόν. 
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Ευχαριστίες  
 
Κατά την αναδιάρθρωση του Κώδικα Βαθμολογίας  για τον κύκλο αγώνων 2022 - 2024, 
σημασία έχει δοθεί  στη διατήρηση της φιλοσοφίας των δημιουργών της Ακροβατικής 
Γυμναστικής, γνωστής στο παρελθόν ως Sports Acrobatics. Έχουν προταθεί συστήματα 
που θα ανταμείψουν καλύτερα τη δημιουργικότητα, τη δυσκολία και τη σκληρή δουλειά των 
προπονητών και των αθλητών. Οι τροποποιήσεις θα πρέπει να επιτρέπουν στους 
νεοεισερχόμενους να αναπτύσσουν υψηλές επιδόσεις γρήγορα και να τους επιτρέπουν να 
συμμετέχουν με αυτοπεποίθηση και ασφάλεια στον διεθνή ανταγωνισμό μαζί με έμπειρους 
βετεράνους. 
Ο Κώδικας Βαθμολογίας  σέβεται και εκτιμά τις συνεισφορές των Ομοσπονδιών Μελών, 
των Ηπειρωτικών Επιτροπών, των ειδικών προπονητών, των κριτών και των αθλητών 
στην τροποποίηση των κανόνων για τους αγώνες  και την κρίση. 
 
Τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής Ακροβατικής Γυμναστικής FIG 2017-2020 συνέβαλαν 
στην αναθεώρηση του Κώδικα Σημείων και είναι: 
 
Ms Rosy Taeymans            BΕL       Πρόεδρος 
Ms Nikolina Christova         BUL       Αντιπρόεδρος 
Ms Irina Nikitina                  ROS       Αντιπρόεδρος 
Mr. Karl Wharton                GBR       Γραμματέας 
Ms Wieslawa Milewska       POL       Μέλος 
Mr Yuriy Goliak                   UKR       Μέλος 
Mr. Frank Böhm                  GER       Μέλος 
Ms May Miller                      ISR        Εκπρόσωπος αθλητών 
 
Για τη βοήθειά τους, η Τεχνική Επιτροπή Ακροβατικής Γυμναστικής  χρωστά ευγνωμοσύνη 
στους: 
 
Πρόεδρο της FIG, Morinari Watanabe, η καθοδήγηση και η υποστήριξη του οποίου 
εκτιμάται πολύ. Οι συμβουλές του καθώς και η πίεση για ανάπτυξη και καινοτομία  του 
κλάδου ήταν ανεκτίμητες για την πρόοδο που σημειώθηκε τα τελευταία τέσσερα χρόνια. 
 
Οι ειδικές συμβουλές και υποστήριξη του Γενικού Γραμματέα André Gueisbuhler (έως το 
2018) και του Nicolas Buompane (από το 2019). Ιδιαίτερη σημασία έχει η καθοδήγηση του 
Steve Butcher (Τεχνικός Συντονιστής) και η βοήθεια του κ. Rui Vinagre ως υπευθύνου 
αθλητισμού. Η γενναιοδωρία των Τεχνικών Προέδρων των άλλων γυμναστικών κλάδων, η 
τεχνογνωσία  των επιτροπών τους και η συμβολή των Προπονητών κατά τη διάρκεια των 
συνεδριάσεων συνέβαλαν στη διαμόρφωση αυτού του Κώδικα. Ομοίως, οι συνεισφορές 
των διαφόρων επιτροπών FIG που έχουν καθοδηγήσει τους κανόνες.>> 
 
 
 

Rosy Taeymans Πρόεδρος, FIG ACRO TC 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 
1. Ο Κώδικας Βαθμολογίας  (Code of Points COP) χρησιμεύει ως συμβόλαιο 

συμμετοχής σε αγώνες Ακροβατικής Γυμναστικής μεταξύ της  Τεχνικής επιτροπής 
της Ακροβατικής, γυμναστών, προπονητών και κριτών. Διευκρινίσεις σχετικά με την 
ερμηνεία ορισμένων άρθρων ίσως χρειαστούν κατά καιρούς και θα κοινοποιηθούν 
στις Ομοσπονδίες - Μέλη μέσω επίσημων δημοσιευμένων ενημερωτικών δελτίων.  

 
2. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του Κώδικα Βαθμολογίας και των 

Τεχνικών Κανονισμών, υπερισχύουν οι Τεχνικοί Κανονισμοί. 
 
3. Σε όλες τις περιπτώσεις ερμηνείας του κειμένου, υπερισχύει η αγγλική έκδοση. 
 
4. Η FIG, η Διεθνής Ομοσπονδία Γυμναστικής, σύμφωνα με τους Τεχνικούς 

Κανονισμούς, διατηρεί πνευματικά δικαιώματα σε όλες τις εκδόσεις. Σύμφωνα με 
τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, η FIG δίδει άδεια για τη μετάφραση και 
τη δημοσίευση του Κώδικα Βαθμολογίας από τα Αγγλικά σε άλλες γλώσσες. Ένα 
αντίγραφο κειμένων σε όλες τις επιτρεπόμενες γλώσσες πρέπει να δοθεί στη FIG σε 
ηλεκτρονική μορφή. 

 
5. Το περιεχόμενο αυτού του Κώδικα Βαθμολογίας λαμβάνει υπόψη τις οδηγίες της 

Εκτελεστικής Επιτροπής της FIG και των συστατικών της επιτροπών. Ο σκοπός και 
οι στόχοι που περιγράφονται λεπτομερώς στην Ενότητα 1 αντικατοπτρίζουν την 
ιδιαίτερη προσοχή που δίδεται από την Τεχνική Επιτροπή της Ακροβατικής που 
ενημερώνει τον Κώδικα Βαθμολογίας και το σκεπτικό της δράσης. 

 
6. Οι εθνικές ομοσπονδίες μπορούν να προσαρμόσουν τους κανόνες για εσωτερικές 

εκδηλώσεις ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες αναπτυξιακές τους ανάγκες.  
 
7. Όλοι οι αγώνες των Ηπειρωτικών ενώσεων και διεθνών που έχουν εγκριθεί από τη 

FIG πρέπει να τηρούν αυστηρά όλους τους κανόνες που αναφέρονται λεπτομερώς 
στους τεχνικούς κανονισμούς και στον κώδικα βαθμολογίας, εκτός εάν υπάρχει 
διαφορετική συμφωνία γραπτώς από το την Τεχνική Επιτροπή της Ακροβατικής.  

 
8. Ο Κώδικας βαθμολογίας πρέπει να εφαρμόζεται χωρίς διακρίσεις κατά της 

συμμετοχής λόγω φύλου, φυλής, πίστης ή πολιτιστικού υπόβαθρου. Υπάρχουν 
περιορισμοί ηλικίας για ορισμένα γεγονότα. 

 
9. Οι εκδηλώσεις για αθλητές με αναπηρία θα καλωσορίζονται και θα υποστηρίζονται. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ I 

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ 

 
Άρθρο 1: ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ 
 
1.1 Ο πρωταρχικός σκοπός του Κώδικα Βαθμολογίας είναι να διασφαλίσει, να εμπνεύσει 

και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη όλων των πτυχών της Ακροβατικής Γυμναστικής.  
 
1.2 Ο Κώδικας Βαθμολογίας και οι Πίνακες Δυσκολίας συνεργάζονται για να παρέχουν 

ένα αντικειμενικό μέσο δομής, οργάνωσης και αξιολόγησης όλων των 
δραστηριοτήτων της αγωνιστικής Ακροβατικής Γυμναστικής.  

 
1.3 Οι αθλητές και οι προπονητές θα βρουν τον Κώδικα Βαθμολογίας και τα σχετικά 

έγγραφα, χρήσιμες οδηγίες για την προ-αγωνιστική προπονητική περίοδο και τη 
δημιουργία ασκήσεων.  

 
1.4 Ο Κώδικας παρέχει ένα πλαίσιο εργασίας για τους νεοεισερχόμενους στο άθλημα να 

αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να συμμετάσχουν 
σε εθνικούς και διεθνείς αγώνες. Επιπλέον, ο Κώδικας επιδιώκει να καθοδηγήσει και 
να συμβάλει στη συνεχή βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων αθλητών 
υψηλού επιπέδου, προπονητών και κριτών.  

 
1.5 Για να βελτιωθεί η κατανόηση των ατόμων που εμπλέκονται στους διάφορους 

κλάδους γυμναστικής, η δομή και η ορολογία αυτού του COP έχει εναρμονιστεί, 
όποτε είναι εφικτό, με αυτές που εφαρμόζονται στους άλλους κλάδους.  

 
1.6 Ο Κώδικας Βαθμολογίας στοχεύει στην παροχή εύκολα κατανοητών κανόνων για να 

βοηθήσει τους θεατές να συμμετάσχουν στην απόλαυση των αθλητών παγκόσμιας 
κλάσης. 

ΕΝΟΤΗΤΑ II 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΕΣ 

Άρθρο 2: ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΝΩΝ 

Εκδηλώσεις 
2.1  Υπάρχουν πέντε αγωνίσματα που περιλαμβάνονται στους αγώνες της Ακροβατικής 

Γυμναστικής. 
 

 Ζευγάρια Γυναικών 
 Ζευγάρια Ανδρών 
 Μικτά Ζευγάρια (Βάση άνδρας, Κορυφή γυναίκα) 
 Τριάδες Γυναικών 
 Τετράδες Ανδρών 
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2.2     Τύποι αγώνων: 

 Προκριματικοί 
 Ομαδική Κατάταξη (Βλέπε Τεχνικούς κανονισμούς) 
 Τελικοί 

 
2.3  Λεπτομέρειες σχετικά με τους τύπους του αγώνα στους οποίους ενδέχεται να 

εμφανίζονται τα διάφορα αγωνίσματα και οι κανονισμοί για τη διοργάνωση και τη 
διαχείριση των αγώνων παρέχονται στα γενικά άρθρα των τεχνικών κανονισμών της 
FIG. 

 
2.4    Οι κανόνες συμμετοχής σε αγώνες παρέχονται επίσης στους τεχνικούς κανονισμούς 

της FIG. Ορισμένοι περιγράφονται στον Κώδικα Βαθμολογίας. Οι ειδικοί κανονισμοί 
για την ακροβατική γυμναστική παρέχονται στους ειδικούς τεχνικούς κανονισμούς για 
την ακροβατική γυμναστική. Εκεί περιλαμβάνεται: 
   Τύπος αγώνων 
   Δομή και οργανωτικοί κανόνες για αγώνες 
   Κανονισμοί οργάνων 
   Κανόνες προθέρμανσης και χωροταξικοί κανόνες αγώνων 
   Ηλικίες συμμετεχόντων 
   Κανόνες συμμετοχής σε αγώνες, κληρώσεις 
   Αρχές επιλογής και ρόλοι των κριτών 
   Δημοσιότητα 
   Έλεγχος ντόπινγκ 
   Κώδικας δεοντολογίας 
   Προσδιορισμός των προκριθέντων 
   Ορισμός της ομαδικής κατάταξης 
   Επίλυση των ισοβαθμιών 
   Προσδιορισμός κατάταξης και βραβείων 

 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ III 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΩΝΩΝ 
 
Άρθρο 3: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
 
3.1      Όλες οι διοργανώσεις της FIG πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:  
 

 Εκπρόσωποι της Εκτελεστικής Επιτροπής της FIG  
 Τεχνική Επιτροπή Ακροβατικής γυμναστικής της FIG  
 Εφορία  Ενστάσεων 
 Ανώτερη Κριτική Επιτροπή 
 Πρόεδροι κριτών  
 Κριτές δυσκολίας 
 Κριτές εκτέλεσης 
 Καλλιτεχνικοί κριτές 
 Η Οργανωτική Επιτροπή  
 Γραμματεία  
 Ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό  
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 Τεχνικός διευθυντής  
 Βοηθός τεχνικού Διευθυντή 
 Συνοδοί  
 Τεχνικό προσωπικό  
 Τύπος 
 

Άρθρο 4: ΕΦΟΡΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
 
4.1    Η Εφορία Ενστάσεων διασφαλίζει την τήρηση του καταστατικού της FIG, των τεχνικών 

κανονισμών, των μέσων ενημέρωσης, της δημοσιότητας και άλλων κανόνων και 
οδηγιών της FIG.  

 
4.2     Καθήκοντα της Εφορίας Ενστάσεων (Βλ. General TR, Ενότητα 1) 
 
Άρθρο 5: ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 

5.1     Καθήκοντα της Ανώτερης Κριτικής Επιτροπής (Βλ. General TR, Ενότητα 1) 
 
5.2  Η Ανώτερη Κριτική Επιτροπή επιβλέπει όλες τις πτυχές ενός αγώνα από την 

προετοιμασία έως το τέλος. Αυτό περιλαμβάνει: επικοινωνία με την ομοσπονδία 
υποδοχής και όλα τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 3.1 · προετοιμασία 
εξοπλισμού και εγκαταστάσεων προπόνησης και αγώνα, παρακολούθηση της 
συμπεριφοράς αθλητών, προπονητών, κριτών και αξιωματούχων κατά τη διάρκεια 
της προπόνησης και του αγώνα, διαχείριση Κριτών, αξιολόγηση της εκδήλωσης μετά 
το κλείσιμο των αιθουσών του αγώνα. 

.  
5.3   Στις εκδηλώσεις της FIG, η Ανώτερη Κριτική Επιτροπή αποτελείται συνήθως από τον 

Πρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής και τα άλλα έξι μέλη του ACRO TC. Δείτε επίσης 
τους Ειδικούς κανόνες για κάθε εκδήλωση.  

 
5.4   Τα μέλη της Ανώτερης Κριτικής Επιτροπής δεν πρέπει να έχουν ευθύνες που 

σχετίζονται με εθνικές ομάδες καθ 'όλη τη διάρκεια του αγώνα.  
 
5.5   Με εξαίρεση τα θέματα που αφορούν πειθαρχικές κυρώσεις, όλες οι αποφάσεις της 

Ανώτερης Κριτικής Επιτροπής είναι οριστικές κατά τη διάρκεια του αγώνα. Αυτές οι 
αποφάσεις θα αξιολογηθούν πλήρως αμέσως μετά τον αγώνα και θα διορθωθούν 
τυχόν σοβαρά σφάλματα κρίσης. 

 
 

Αρμοδιότητες της Ανώτερης Κριτικής Επιτροπής  
(εκτός από αυτές που αναφέρονται στο Γενικούς Τεχνικούς Κανονισμούς) 
 
5.6   Να επιβλέπει τη διαδικασία μέτρησης ύψους ώστε να διασφαλίζεται ότι διεξάγεται 

σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που περιγράφονται στο παράρτημα 1. 
 
5.7   Να διορίσει έναν εκπρόσωπο που θα παρίσταται κατά την επανεκτίμηση 

οποιωνδήποτε αθλητών που προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν επίμαχη 
απόφαση ή κατόπιν αιτήματος του Ιατρικού Προσωπικού για οποιονδήποτε λόγο. 
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5.8      Η Ανώτερη Κριτική Επιτροπή ΜΠΟΡΕΙ να επιτρέπει μια διακοπή και επανεκκίνηση 

ενός προγράμματος εάν υπάρχει σφάλμα στο σύστημα ήχου ή η μουσική ξεκινά σε 
λάθος μέρος. 

 
Άρθρο 6: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ  
 

Δικαιώματα των αθλητών 
 
6.1      Να αγωνιστεί σε μία μόνο κατηγορία αγώνων σε οποιονδήποτε αγώνα. 
 
6.2      Να παρέχονται ασφαλείς εγκαταστάσεις προπόνησης, σε συνθήκες συγκρίσιμες με 

αυτές που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια του αγώνα. 
 
6.3     Να ενημερώνεται από τον προπονητή και τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας για το 

πρόγραμμα προπόνησης. Τουλάχιστον μία συνεδρία πρέπει να βρίσκεται στο ταπί 
του αγώνα στην αίθουσα του αγώνα και, όποτε είναι δυνατόν, με φωτισμό 
τηλεόρασης. 

 
6.4      Προθέρμανση πριν από την εκτέλεση κάθε προγράμματος, σύμφωνα με το 

πρόγραμμα του αγώνα, σε ταπί με τις προδιαγραφές των κανονισμών με συγκρίσιμες 
συνθήκες (εκτός φωτισμού τηλεόρασης) με εκείνες της αίθουσας αγώνα, με όχι 
περισσότερα από 6 ζευγάρια ή ομάδες ταυτόχρονα στο έδαφος. 

 
6.5      Για επανεκκίνηση ενός προγράμματος όταν, για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους, 

το πρόγραμμα δεν μπορεί να ολοκληρωθεί (π.χ. η ηλεκτρική ενέργεια σβήνει κατά τη 
διάρκεια της απόδοσης). 

 
Υποχρεώσεις των αθλητών 

 
6.6      Να γνωρίζουν, να τηρούν και να υπακούν στο ισχύον καταστατικό, τους τεχνικούς 

κανονισμούς και τους κανονισμούς κατά του ντόπινγκ, τον κώδικα βαθμολογίας και 
τον όρκο των αθλητών. 

 
6.7      Να συμμορφώνονται με  τους ισχύοντες κανονισμούς ηλικίας για το συγκεκριμένο 

αγώνα, όπως ορίζονται στους Τεχνικούς Κανονισμούς. 
 
6.8      Να είναι ευγενικοί στους αξιωματούχους, τους δικούς τους και άλλους προπονητές, 

άλλους αθλητές και τους θεατές, και να συμπεριφέρονται με αξιοπρέπεια, 
ακεραιότητα και αθλητικό πνεύμα ανά πάσα στιγμή. 

 
6.9      Να γνωρίζουν και να τηρούν το πρόγραμμα προπόνησης και αγώνα. 
 
6.10    Να είναι έτοιμοι για τον αγώνα, με τη σωστή ενδυμασία, τουλάχιστον μία ώρα πριν 

από την ώρα που αναφέρεται στο πρόγραμμα και να είναι έτοιμοι για εκτέλεση του 
προγράμματός τους, στην προγραμματισμένη ώρα. Ο Τεχνικός Διευθυντής, με την 
άδεια της Ανώτερης Κριτικής Επιτροπής, έχει το δικαίωμα να προωθήσει μια 
συνεδρία νωρίτερα, εγκαίρως εάν υπάρξουν αποσύρσεις. 

 
6.11    Να ακολουθούν όλες τις οδηγίες των επισήμων του αγώνα. 
 



 

11 

 

6.12    Να μην αφήνουν σημάδια στο αγωνιστικό ταπί για να βοηθήσουν την απόδοση τους. 
 
6.13    Να παρουσιαστούν στην τελετή των μεταλλίων στην ώρα και στη σωστή ενδυμασία. 
 
6.14    Παρουσίαση για μέτρηση ύψους στον καθορισμένο χρόνο και τόπο. 

 
 

Κυρώσεις 

 
6.15    Η μη συμμόρφωση ενός αθλητή με κάποιον από τους κανονισμούς θα οδηγήσει σε 

προειδοποίηση ή κύρωση από τον Πρόεδρο της Ανώτερης Κριτικής Επιτροπής. 
 
6.16    Αδυναμία παρουσίασης για απονομή μεταλλίων ή αμέλεια εκ προθέσεως των 

κανόνων   παρουσίασης στο βάθρο θα επιφέρει τις ακόλουθες κυρώσεις σύμφωνα με 
το τμήμα Τεχνικών Κανονισμών 1: 

 Το μετάλλιο και το χρηματικό έπαθλο χάνονται. 

 Οι βαθμολογίες των αγώνων θα αναθεωρηθούν. 

 Τα μετάλλια και το χρηματικό έπαθλο θα απονεμηθούν σύμφωνα με τις νέες 
βαθμολογίες. 
  

6.17    Για εξαιρετικές περιστάσεις, όπως ασθένεια, ο Πρόεδρος της Ανώτερης Κριτικής 
Επιτροπής μπορεί να δικαιολογήσει απουσία από την τελετή μετάλλου χωρίς ποινή. 

 
6.18   Ένα δεύτερο αδίκημα οποιουδήποτε είδους θα επιφέρει κυρώσεις. 
 
6.19    Αθλητές που δεν εμφανίζονται για μέτρηση την απαιτούμενη ώρα ή που εμποδίζουν 

τη μέτρηση (προσπάθεια για εξαπάτηση) μη ακολουθώντας τις οδηγίες για τη 
μέτρηση ή προσπάθεια να λάβουν ευνοϊκές μετρήσεις με  οποιοδήποτε μέσο, θα 
αποκλειστούν από τη συμμετοχή στον αγώνα. 

 
Άρθρο 7: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 
 
Τα δικαιώματα των προπονητών 
 

7.1      Να ενημερώνονται για τη σειρά εμφάνισης των αγωνιζομένων όπως καθορίζεται με 
κλήρωση. 

 
7.2      Να λάβουν ένα πρόγραμμα προπόνησης που επιτρέπει τουλάχιστον 2 ώρες 

προπόνησης, για μία ή δύο συνεδρίες ανά ημέρα, κατά τις δύο ημέρες πριν από την 
έναρξη του αγώνα. 

 
7.3      Να διατίθενται ασφαλείς εγκαταστάσεις προπόνησης, με εξοπλισμό συγκρίσιμο με 

αυτόν που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια του αγώνα. 
 
7.4     Να λαμβάνουν πληροφόρηση σχετικά με προγράμματα προπόνησης και αγώνων και 

να έχουν πρόσβαση στις βαθμολογίες καθημερινά κατά τη διάρκεια των αγώνων. 
Κάθε προπονητής ομάδας έχει επίσης το δικαίωμα σε ένα καθορισμένο μέρος, κοντά 
στο βάθρο, για να παρατηρήσει το πρόγραμμα των αθλητών  του/της κατά τη διάρκεια 
του αγώνα. 
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7.5      Σε παγκόσμιες εκδηλώσεις, να ενημερώνονται πριν από την έναρξη του αγώνα, σε 
καθορισμένη ώρα και τόπο, τυχόν προβλήματα με τα Φύλλα Ασκήσεων που θα 
μπορούσαν να επηρεάσουν τις Ειδικές Απαιτήσεις ή την Αξία Δυσκολίας ενός 
προγράμματος. 

 
Υποχρεώσεις Προπονητών 

 
7.6      Να ενεργούν ανά πάσα στιγμή με ειλικρίνεια, με ακεραιότητα, καλή αθλητική 

συμπεριφορά και προς το συμφέρον του αθλήματος της Ακροβατικής Γυμναστικής. 
 
7.7      Να συμπεριφέρονται σε όλους τους διαγωνιζόμενους, κριτές, προπονητές και 

αξιωματούχους με σεβασμό, ευγένεια και ευγενικό τρόπο και να λειτουργεί σύμφωνα 
με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τους Νόμους για την Προστασία του Παιδιού και τον 
Κώδικα  ηθικής της FIG. 

 
7.8      Να διασφαλίζει την ασφάλεια των δικών του και άλλων αθλητών. 
 
7.9      Να γνωρίζει και να τηρεί αυστηρά τους τεχνικούς κανονισμούς, τους κανόνες κατά του 

ντόπινγκ και της δημοσιότητας, τους Κώδικες Πειθαρχίας και Ηθικής και τον Κώδικα 
Βαθμολογίας. 

 
7.10    Να μην υπάρχει προφορική, τηλεφωνική ή άλλη επαφή με κριτές οποιασδήποτε 

ομάδας κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης ή των αγώνων. Η παράβαση θα έχει ως 
αποτέλεσμα τον άμεσο αποκλεισμό των κριτών από τον συγκεκριμένο όμιλο του 
αγώνα, συνοδευόμενη από επίσημη προειδοποίηση τόσο του κριτή όσο και του 
προπονητή. 

 
7.11    Είναι ευθύνη του προπονητή να διασφαλίσει ότι τα Φύλλα Ασκήσεων είναι σωστά 

πριν από την υποβολή. 
 
7.12    Ενημέρωση της Ανώτερης Κριτικής Επιτροπής για τυχόν μικρές προσαρμογές στο 

περιεχόμενο του προγράμματος, μέσω σχεδίων, με αξίες, για εξαιρετικούς λόγους, 
τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα. 

 
7.13    Να φορούν την εθνική τους ενδυμασία στον αγωνιστικό χώρο. 
 
Κυρώσεις 
 
7.14    Προπονητές που δεν τηρούν τους κανόνες, προσπαθούν να εξαπατήσουν, να 

επηρεάσουν τη βαθμολογία ενός κριτή, χρησιμοποιώντας υβριστική συμπεριφορά ή 
υβριστικό λόγο  προς αθλητές, άλλους προπονητές, κριτές ή αξιωματούχους ή που 
αποσπούν την προσοχή μακριά από τις επιδόσεις των αθλητών, θα αποκλειστούν 
αμέσως από την αίθουσα αγώνων από την Ανώτερη Κριτική Επιτροπή. Εκδίδεται 
επίσημη προειδοποίηση στον προπονητή και στη χώρα. Η επιστροφή είναι στη 
διακριτική ευχέρεια της Ανώτερης Κριτικής Επιτροπής. 

 
7.15   Ένα δεύτερο αδίκημα θα επιφέρει κυρώσεις. 
 
7.16    Οι προειδοποιήσεις μεταφέρονται καθ 'όλη τη διάρκεια του κύκλου για όλα τα επίσημα 

γεγονότα της FIG. Για παράδειγμα, εάν ένας προπονητής λάβει προειδοποίηση για 
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σοβαρή παράβαση κανόνων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και δεύτερη 
προειδοποίηση σε άλλη εκδήλωση της FIG στον ίδιο κύκλο, η δεύτερη προειδοποίηση 
είναι μια αυτόματη πρόταση προς την Πειθαρχική Επιτροπή για κυρώσεις. 

 
7.17    Οι προπονητές που δεν είναι με την εθνική ενδυμασία κατά τη διάρκεια του αγώνα θα 

πρέπει να εγκαταλείψουν την αρένα. 
 
7.18    Επιβάλλονται κυρώσεις σε προπονητές και ομοσπονδίες σύμφωνα με τον κώδικα 

πειθαρχίας της FIG και τον Κώδικα Δεοντολογίας. 
 
 
 
 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ IV 
 

ΚΡΙΤΕΣ 
 
Άρθρο 8: ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΦΟΡΙΑ 
 
8.1 Η ανώτερη ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΦΟΡΙΑ αποτελείται από: 
 

 Τον Πρόεδρο της ΤΕ 

 2 Ειδικούς για τη Δυσκολία 

 2 Ειδικούς για την Καλλιτεχνία 

 2 Ειδικούς για την Εκτέλεση 
 

8.2     Στους αγώνες παγκόσμιας κλάσης της FIG, τα ανώτερα μέλη της ανώτερης εφορίας 
είναι συνήθως μέλη της Τεχνικής Επιτροπής Ακροβατικής Γυμναστικής. Ελλείψει 
μέλους τεχνικής επιτροπής, μπορεί αντικατασταθεί από κριτές κατηγορίας 1 ή 2 (με 
προτεραιότητα για τη κατηγορία 1). 

 
Άρθρο 9: ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
9.1 Μια κριτική επιτροπή για την Ακροβατική Γυμναστική αποτελείται από: 

 
9.1.1. Σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Παγκόσμιους Αγώνες και Ολυμπιακούς Αγώνες       

Νέων: 
 

 1 Πρόεδρος της Κριτικής επιτροπής      ΠΚ 

 2 Κριτές Δυσκολίας                                ΚΔ 

 6 Κριτές Εκτέλεσης                                ΚΕ 

 6 Κριτές Καλλιτεχνίας                            ΚΚ 

 2 Κριτές γραμμής (προαιρετικά)            ΚΓ 

 1 Κριτής χρόνου(προαιρετικά)               ΚΧ                          
 
9.1.2   Όλοι αγώνες πολλών αθλημάτων μαζί, τα παγκόσμια πρωταθλήματα εφήβων, 

τα ηπειρωτικά πρωταθλήματα και τα παγκόσμια κύπελλα: 
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 1 Πρόεδρος της Κριτικής επιτροπής        ΠΚ 

 2 Κριτές Δυσκολίας                                  ΚΔ 

 4 ή 6 Κριτές Εκτέλεσης                            ΚΕ 

 4 ή 6 Κριτές Καλλιτεχνίας                        ΚΚ 

 2 Κριτές γραμμής (προαιρετικά)              ΚΓ 

 1 Κριτής χρόνου(προαιρετικά)                 ΚΧ 
 

9.2 Η διαδικασία ορισμού και κλήρωσης κριτών σε συγκεκριμένους αγώνες περιγράφεται 
λεπτομερώς στους Ειδικούς κανόνες κριτών για την ακροβατική γυμναστική Άρθρο 3. 

 
9.3 Όταν ο αριθμός των κριτών το επιτρέπει, οι κριτές χρόνου και γραμμής ορίζονται από 

αυτούς τους κριτές που δεν κληρώθηκαν  για να συγκροτήσουν την Κριτική Επιτροπή.  
 
9.4 Όλοι οι κριτές της Ακροβατικής Γυμναστικής πρέπει να διαθέτουν τα μέσα 

επικοινωνίας σε επίσημη γλώσσα. Εάν δεν είναι αγγλικά, τότε τουλάχιστον να 
γνωρίζουν επιπλέον αγγλικά ώστε να συνεννοούνται. 

 
 
Άρθρο 10: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΡΙΤΩΝ 

 
Δικαιώματα 

 
10.1   Όλοι οι κριτές έχουν το δικαίωμα να γίνονται σεβαστοί για τις γνώσεις και την 

εξειδίκευσή τους ως κριτές στους τομείς της ευθύνης που τους έχει αποδοθεί, υπό την 
προϋπόθεση ότι λειτουργούν σύμφωνα με τους Κώδικες Δεοντολογίας και τον Κώδικα 
Πειθαρχίας της  FIG και άλλους κανόνες. 

 
 
Υποχρεώσεις Κριτών πριν από τον αγώνα 
 
10.2  Να είναι κάτοχοι έγκυρου FIG Brevet. 
 
10.3 Να είναι προετοιμασμένοι για αγώνα πριν από την άφιξή τους στην εκδήλωση μέσω 

μελέτης του Κώδικα, των Τεχνική Κανονισμών, των κανόνων κριτών και τον κώδικα 
δεοντολογίας και πειθαρχίας. 

 
10.4 Πριν από την υποβολή τους, να βοηθήσουν τους εθνικούς τους προπονητές να 

ελέγξουν όλα τα Φύλλα Ασκήσεων από τις  δικές τους ομοσπονδίες. 
 
10.5  Να φέρουν στον αγώνα την επίσημη ενδυμασία  κριτών εκτέλεσης και καλλιτεχνίας. 
 
10.6  Να παρακολουθήσουν όλα τα προγραμματισμένα σεμινάρια, να πάρουν μέρος σε όλες 

τις συναντήσεις κριτών  και συναντήσεις διδασκαλίας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά 
τον αγώνα. Σε αντίθετη περίπτωση, θα επιβληθεί αποκλεισμός από τη λειτουργία, 
εκτός εάν συμφωνηθούν ελαφρυντικές περιστάσεις από την Ανώτερη Κριτική 
Επιτροπή.  
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Υποχρεώσεις Κριτών κατά τη διάρκεια του αγώνα 

 
10.7   Να γνωρίζουν τον όρκο των κριτών και να υποστηρίζουν τις αξίες του και να είναι 

παρών στη δημόσια διακήρυξή του κατά την τελετή έναρξης. 
 
10.8  Να τηρούν αυστηρά τους τεχνικούς κανονισμούς, τον κώδικα βαθμολογίας, τους 

κανόνες των κριτών και τον όρκο των κριτών. Σε αντίθετη περίπτωση, θα προκληθεί 
προφορική προειδοποίηση από τον Πρόεδρο της Ανώτερης Κριτικής Επιτροπής, η 
οποία μπορεί να γίνει μέσω του ΠΚ. Σε περίπτωση δεύτερου αδικήματος σε αυτόν τον 
αγώνα ή οποιονδήποτε επόμενο αγώνα εντός του κύκλου, ο κριτής θα τιμωρείται 
σύμφωνα με τους επικρατούντες Κανόνες και κώδικες ηθικής και πειθαρχίας των 
κριτών. 

 
10.9   Να φοράνε την επίσημη ενδυμασία. Οι κριτές δεν θα επιτρέπεται να λειτουργούν εάν 

δεν φοράνε τη σωστή ενδυμασία. 
 
10.10  Να μην φέρουν καμία άλλη ευθύνη κατά τη διάρκεια του αγώνα. 
 
10.11 Να μην έχουν καμία επαφή με οποιονδήποτε προπονητή ή αθλητή με οποιαδήποτε 

μέθοδο κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης ή του αγώνα. Η επαφή θα οδηγήσει σε 
άμεση απόλυση από την κρίση της συγκεκριμένης αγωνιστικής συνεδρίας και θα 
συνοδεύεται από επίσημη προειδοποίηση. 

 
10.12 Να ακολουθούν όλες τις οδηγίες της Ανώτερης Κριτικής Επιτροπής και του ΠΚ. 

Διαφορετικά μπορεί να οδηγηθεί σε προειδοποίηση ή κύρωση. 
 
10.13 Να είναι σε θέση να κρίνουν εγκαίρως και να μην εγκαταλείψουν τις θέσεις τους, να 

μην μιλούν ή να κάνουν σήμα με οποιονδήποτε τρόπο σε άλλους κριτές, θεατές, 
προπονητές ή αθλητές κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Οποιαδήποτε παράβαση θα 
καταλήγει σε άμεση προειδοποίηση ή κύρωση. 

 
10.14 Να τηρεί γραπτό αρχείο, συμπεριλαμβανομένης της συντομογραφίας (βλ. Παράρτημα 

4), του τρόπου με τον οποίο κάθε πρόγραμμα αξιολογήθηκε. Πρέπει να υποβληθεί 
στο ΠΚ ή στην Ανώτερη Κριτική Επιτροπή. 

 
10.15 Να καταχωρεί όλες τις βαθμολογίες αμέσως μετά το τέλος ενός προγράμματος.  
 

 Οι κριτές δεν μπορούν να αλλάξουν τις βαθμολογίες τους μετά την εγγραφή τους, 
εκτός εάν ο ΠΚ δώσει άδεια. (Όλες οι αλλαγές καταχωρούνται από τον ΠΚ και 
λαμβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια της ανάλυσης του αγώνα).  

 Μπορεί να αιτηθεί για διόρθωση βαθμολογίας εάν υπήρχε σφάλμα στην καταχώριση 
ενός σήματος. 

 
10.16 Παραμονή στο χώρο της κρίσης  στο τέλος ενός γύρου αγώνα και κατά τη διάρκεια 

τελετών απονομής μέχρι να αποδεσμευτεί από τον Πρόεδρο της Ανώτερης Κριτικής 
Επιτροπής. 

 
Άρθρο 11: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΡΙΤΩΝ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
11.1 Η διαδικασία ορισμού του ΠΚ περιγράφεται λεπτομερώς στους Ειδικούς Κανόνες 
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Κριτών για την Ακροβατική Γυμναστική. 
 
11.2  Οι ορισμοί των ΠΚ κοινοποιούνται στις εθνικές ομοσπονδίες και στην ενδιαφερόμενη 

Οργανωτική Επιτροπή από τον Πρόεδρο της ΤΕ ACRO, μέσω της Γραμματείας FIG. 
 
11.3 Πρέπει να ενεργούν ηθικά ανά πάσα στιγμή, ακολουθώντας τις πολιτικές των Κωδικών 

Δεοντολογίας και Πειθαρχίας της FIG. 
 
11.4 Πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες της Ανώτερης Κριτικής Επιτροπής. 
 
11.5 Κάθε ΠΚ διαχειρίζεται και παρακολουθεί την κρίση μιας επιτροπής για ολόκληρο τον 

αγώνα. Η σύνθεση της επιτροπής κριτών αλλάζει για κάθε κατηγορία αγωνισμάτων. 
Κάθε ΠΚ πρέπει να είναι προετοιμασμένος για Κρίση και στα 5 αγωνίσματα της 
ακροβατικής. 

 
11.6 Εάν υπάρχουν αρκετοί κριτές σε μια εκδήλωση FIG, οι ΠΚ θα βοηθούνται από έναν 

κριτή χρόνου, ο οποίος καταγράφει τη διάρκεια των προγραμμάτων και των κριτών 
γραμμής, οι οποίοι αναφέρουν οποιοδήποτε βήμα πέρα από τις οριακές γραμμές 
σηκώνοντας μια σημαία και καταχωρώντας την ποινή. 

 
Υποχρεώσεις του ΠΚ πριν από τον αγώνα 
 
11.7 Να έχει μελετήσει τον Κώδικα Βαθμών, τους Κανόνες των Κριτών, το Καταστατικό και 

τους σχετικούς Τεχνικούς Κανονισμούς. 
 
11.8 Οργάνωση, παρακολούθηση, βοήθεια και καθοδήγηση του έργου των κριτών 

δυσκολίας στον έλεγχο για ακρίβεια των Φύλλων των ασκήσεων, για τα προγράμματα 
που θα εκτελεστούν κατά τη διάρκεια του αγώνα. 

 
11.9 Να διασφαλίσει ότι οι κριτές δυσκολίας ολοκληρώνουν  τον έλεγχο των Φύλλων 

Ασκήσεων τουλάχιστον 8 ώρες πριν από τη έναρξη του αγώνα. 
 
11.10 Να διασφαλιστεί ότι όλα τα Φύλλα Ασκήσεων είναι στη σειρά του αγώνα και έχουν 

αντιγραφεί και διανεμηθεί στα σχετικά πρόσωπα. 
 
11.11 Να ενημερώνει και να συμβουλεύει την Ανώτερη Κριτική Επιτροπή για τυχόν ζητήματα 

επίλυσης που προκύπτουν κατά την προαγωνιστική περίοδο προετοιμασίας. 
 
Υποχρεώσεις του ΠΚ κατά τη διάρκεια του αγώνα 
 
Ο ΠΚ  ΠΡΕΠΕΙ 
 
11.12 Να συγκεντρώνει την κριτική επιτροπή για μια συντεταγμένη είσοδο στον αγωνιστικό 

χώρο για έναν αγωνιστικό όμιλο ή τελετή απονομής και σηματοδοτεί όλη την 
συντεταγμένη έξοδο των κριτών από την αρένα μετά την αποδέσμευση από τον 
Πρόεδρο της Ανώτερης Εφορίας. 

 
11.13 Να δώσει σήμα στους αθλητές να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο και να ξεκινήσουν 

τον αγώνα τους. 
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11.14 Να κρατήσει αρχείο για το τι εκτελέστηκε, μέσω συντομογραφίας. 
 
11.15 Να χρονομετρήσει το πρόγραμμα και σημειώσει τα βήματα έξω από το όριο του ταπί. 

(Η βοήθεια μπορεί να δοθεί από έναν χρόνο και Κριτές Γραμμής). 
 
11.16 Εφαρμογή ποινών στην τελική βαθμολογία για απόδοση σύμφωνα με τα άρθρα 44.2. 
 
11.17 Να λάβει τις βαθμολογίες των κριτών, να  ελέγξει το εύρος των βαθμών των κριτών. 
 
11.18 Να απαντήσει σε κάθε κριτή που στέκεται για να υποδείξει σφάλμα κατά την εγγραφή 

ενός βαθμού. 
 
11.19 Να παρέμβει:  

 Όταν οι ΚΔ δεν μπορούν να επιλύσουν ένα ζήτημα που σχετίζεται με την αξία 
δυσκολίας μίας άσκησης  ή το Βαθμό - Δ  σύμφωνα με τα άρθρα 44.3. 

 
11.20 Να παρέμβει: 

 Εάν ένας κριτής γραμμής δεν έχει δει κάποιο σφάλμα. 

 Εάν ο κριτής χρόνου έχει κάνει λάθος. 
 

11.21 Να επιλύσει ένα σκορ πριν από την έναρξη της εκτέλεσης των επόμενων αθλητών, 
εκτός εάν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και ανεπαρκής χρόνος για επίλυση. Σε αυτήν 
την περίπτωση:  

 Ο ΠΚ ζητά να καταγραφεί μια προσωρινή βαθμολογία. 

 Ο ΠΚ συμβουλεύει τον πρόεδρο της ανώτερης εφορίας θα πρέπει να αναλάβει δράση 
στο τέλος ομίλου και πριν από οποιαδήποτε τελετή απονομής. 
 

11.22 Απελευθέρωση των αποτελεσμάτων Κ, E, Δ, Τελικό Βαθμό  και Ποινές για δημόσια 
προβολή, εκτός εάν ο βαθμός σταμάτησε από τον Πρόεδρο της Ανώτερης Εφορίας 
εντός του προβλεπόμενου χρόνου ή ζήτησε να εμφανιστεί μια προσωρινή 
βαθμολογία εάν απαιτείται καθυστέρηση για την έρευνα. 

 
11.23 Στο τέλος κάθε ημέρας του αγώνα, αναφέρει εγγράφως στην Ανώτερη Εφορία 

ταυτοποιημένα προβλήματα της Κριτικής Επιτροπής. 
 
Άρθρο 12: ΚΡΙΤΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 

 
12.1 Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα θα υπάρχουν 2 ΚΔ από δύο διαφορετικές ομοσπονδίες 

για κάθε αγωνιστική συνεδρία. 
 
Ευθύνες κριτών δυσκολίας πριν από τον ΑΓΩΝΑ 
 
12.2 Στις εκδηλώσεις της FIG, υπό τη διεύθυνση και την υποστήριξη του ΠΚ, οι ΚΔ πρέπει 

να συναντηθούν για να επιβεβαιώσουν την προτεινόμενη αξία δυσκολίας κάθε 
άσκησης των προγραμμάτων των αθλητών όπως δηλώνεται στο Φύλλο Ασκήσεων. Ο 
ΠΚ θα ζητήσει τη βοήθεια των Ανώτερων Ειδικών Δυσκολίας της Εφορίας όταν 
προκύψει κάποιο ζήτημα που δεν μπορεί να λυθεί. 

 
12.3 Στις παγκόσμιες εκδηλώσεις της FIG, την καθορισμένη ώρα και τόπο, οι ΚΔ 



 

18 

 

συμβουλεύουν τους προπονητές κάθε είδους ανακρίβειες στη δηλωμένη αξία 
δυσκολίας των ασκήσεων που πρέπει να εκτελεστούν. Οποιαδήποτε επακόλουθη 
προσαρμογή στα Φύλλα Ασκήσεων από τους προπονητές πρέπει να συμφωνηθούν 
με τους ΚΔ τουλάχιστον 90 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα. 

 
12.4 Φύλλα Ασκήσεων με ανακρίβειες που εντοπίζονται κατά τη διάρκεια του αγώνα θα 

διορθωθούν τη στιγμή που βρεθούν, ακόμη και αν ο προπονητής δεν ειδοποιήθηκε 
πριν από την έναρξη του αγώνα. Ωστόσο, τέτοια λάθη από κριτή δυσκολίας μπορεί να 
επιφέρει κυρώσεις. 

 
12.5 Οι ΚΔ υπολογίζουν την προτεινόμενη Αξία Δυσκολίας για το πρόγραμμα. Αφού 

καθοριστεί η αξία, τα Φύλλα Ασκήσεων πρέπει να είναι υπογεγραμμένα και 
χρονολογημένα από τους ΚΔ. 

 
12.6 Οι ΚΔ διασφαλίζουν ότι τα Φύλλα Ασκήσεων έχουν ολοκληρωθεί. 
 
Ευθύνες Κριτών Δυσκολίας κατά τη διάρκεια του Αγώνα 
 
12.7  Αξιολογούν συνεργατικά της αξία δυσκολίας και του Βαθμού δυσκολίας των 

προγραμμάτων που εκτελέστηκαν με αυστηρή συμμόρφωση με τον Κώδικα Βαθμών. 
 
12.8  Συμβουλεύουν τον Πρόεδρο για τυχόν ποινές που θα εφαρμοστούν στην τελική 

βαθμολογία. 
 
12.9 Καταγραφή στα Φύλλα Ασκήσεων: 
 

 Προγράμματα που εκτελούνται  

 Προσαρμόζουν την αξία δυσκολίας όταν απαιτείται 

 Σφάλματα χρόνου (στο σωστό πλαίσιο στο ΦΑ) 

 Αναθεώρηση της συνολικής αξίας δυσκολίας και το Βαθμό - Δ 
 
12.10 Προσδιορίζουν τις ποινές που θα ληφθούν από την τελική βαθμολογία από τους ΚΔ,   

σύμφωνα με τα άρθρα 44.3. 
 
12.11 Εάν ένα ζήτημα που σχετίζεται με την αξία δυσκολίας μίας άσκησης ή τη βαθμολογία 

Δ δεν μπορεί να επιλυθεί, ζητάνε τη βοήθεια του ΠΚ. Εάν το σύστημα μπλοκάρει, ο 
σχετικός Ειδικός της Ανώτερης Εφορίας ελέγχου και ο Πρόεδρος της (εάν απαιτείται) 
λαμβάνει την τελική απόφαση. Το ζήτημα πρέπει να επιλυθεί πριν από την έναρξη του 
της εκτέλεσης των επόμενων αθλητών. Εάν αυτό είναι αδύνατο, καταχωρείται 
προσωρινή βαθμολογία μέχρι την τέλος του γύρου, αλλά πρέπει να επιλυθεί πριν από 
οποιαδήποτε τελετή απονομής. 

 
12.12 Στο τέλος κάθε προκριματικού αγώνα και μετά τον Τελικό, επιστρέφονται τα Φύλλα 

ασκήσεων  στην ανώτερη κριτική επιτροπή με σκοπό την ανάλυση μετά τον 
διαγωνισμό. 

 
Άρθρο 13: ΚΡΙΤΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
13.1 Για εκδηλώσεις FIG οι κριτές καλλιτεχνίας και εκτέλεσης ανατίθενται στα πάνελ με 

κλήρωση. (Βλέπε Ειδικά Κανονισμοί κριτών 2021) 
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13.2  Οι κριτές καλλιτεχνίας αξιολογούν τα προγράμματα  που εκτελούνται για καλλιτεχνική 

αξία σύμφωνα σε αυστηρή συμφωνία με τον Κώδικα Βαθμολογίας. 
 
13.3 Οι κριτές καλλιτεχνίας αξιολογούν τα προγράμματα  που εκτελούνται για τεχνικά λάθη  

σύμφωνα σε αυστηρή συμφωνία με τον Κώδικα Βαθμολογίας. 
  
13.4 Τα προγράμματα αξιολογούνται χωρίς συζήτηση με οποιοδήποτε άλλο άτομο. 
 
13.5 Εάν γίνει σφάλμα κατά την εγγραφή μιας ηλεκτρονικής βαθμολογίας, ο κριτής στέκεται 

αμέσως για να υποδείξει το σφάλμα στον ΠΚ που θα ενεργήσει σύμφωνα με το 
άρθρο 11.21. Ο ΠΚ θα ζητήσει υποβολή της γραπτής καταγραφής των σφαλμάτων 
που έδωσε ο κριτής ως αιτιολόγηση του αιτήματος. 

 
13.6 Εκτός, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13.5, καμία άλλη αλλαγή βαθμολογίας μετά την 

εγγραφή δεν επιτρέπεται, εκτός εάν ο κριτής καλείται να επανεξετάσει τον βαθμό από 
τον επόπτη ή τον πρόεδρο της Ανώτερης Εφορίας στην περίπτωση ενός αδύνατου 
βαθμού. Η αλλαγή δεν είναι υποχρεωτική, ο κριτής μπορεί να αρνηθεί. Ωστόσο, μια 
άρνηση για επανεξέταση μιας βαθμολογίας μπορεί να οδηγήσει σε προειδοποίηση και 
κύρωση. Η γραπτή καταγραφή των σφαλμάτων που έγιναν από τον κριτή θα ζητηθεί 
αμέσως και η κατάσταση θα αναθεωρηθεί στην ανάλυση του αγώνα. 

 
 
Άρθρο 14: ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΚΡΙΤΩΝ 

 
14.1 Η Τ.Ε της Ακροβατικής της FIG πρέπει να φορά τη στολή FIG σε όλους τους αγώνες 

και επίσημα γεγονότα. 
 
14.2 Οι ΚΡΙΤΕΣ πρέπει να φορούν την επίσημη ενδυμασία σύμφωνα με τον Γενικό κανόνα 

για τους κριτές όταν ασκούν καθήκοντα σε αγώνα. Δείτε το έγγραφο FIG 
 
 
 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ V 
 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 
 
Άρθρο 15: Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 
 
Γενικές αρχές 
 
15.1   Οι αθλητές εκτελούν 3 τύπους προγραμμάτων: Ισορροπίας, Δυναμικό και Μικτό, το 

κάθε ένα με τη δικά του χαρακτηριστικά. 
 
15.2 Όλα τα προγράμματα πρέπει να εκτελούνται με μουσική σε ταπί γυμναστικής 12x12 

μέτρα το οποίο συμμορφώνεται με τα πρότυπα οργάνων της FIG. Για τα 
προγράμματα ισορροπίας και τα μικτά προγράμματα, η Ομάδες Ανδρών μπορούν να 
χρησιμοποιούν ένα στρώμα προσγείωσης, (Βλέπε πρότυπα οργάνων) για να 
βοηθήσει τις προσγειώσεις από πυραμίδες. (βλέπε περιορισμό στο άρθρο 20.20) 
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15.3 Τα προγράμματα πρέπει να ξεκινούν από μια στατική θέση, να είναι χορογραφημένα 

καθ' όλη τη διάρκεια και να τελειώνουν σε μια στατική θέση. Αυτές οι στατικές θέσεις 
δεν μπορούν να αποτελούν μέρος μιας άσκησης δυσκολίας. 

 
15.4 Η δομή ενός προγράμματος αποτελεί μέρος της καλλιτεχνίας του. 
 
15.5 Υπάρχουν Ειδικές Απαιτήσεις και περιορισμοί για τη δομή κάθε προγράμματος. Όλες οι 

ειδικές απαιτήσεις πρέπει να συναντώνται εντός των δηλωθέντων ασκήσεων στο 
Φύλλο Ασκήσεων. 

 
Εξαίρεση: Εάν εκτελείται διαφορετική άσκηση από αυτή που δηλώθηκε για δυσκολία 
στο Φύλλο Ασκήσεων από τον προπονητή, οι γυμναστές δεν θα λάβουν την αξία 
δυσκολίας αυτής της άσκησης αλλά η  άσκηση θα μετρήσει για Ειδικές Απαιτήσεις. 
 

15.6 Όταν δεν εκτελείται καμία άσκηση (με αξία δυσκολίας), το τελικό αποτέλεσμα είναι ΔΞ 
και δεν υπάρχει βαθμολογία να δοθεί. 

 
Άρθρο 16: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
 
16.1 Όλα τα προγράμματα ισορροπίας και μικτά έχουν μέγιστη διάρκεια 2 λεπτά και 30 

δευτερόλεπτα. Τα δυναμικά προγράμματα έχουν μέγιστη διάρκεια 2 λεπτά. Δεν 
υπάρχει ελάχιστη διάρκεια. Η διάρκεια, που αφορά όλα τα προγράμματα (έναρξη 
άσκησης, διάρκεια άσκησης), αν ξεπερνά το 1 δευτερόλεπτο επιπλέον θα επιβάλλεται  
ποινή από τον ΠΚ. 

 
16.2 Η πρώτη νότα της μουσικής υποδεικνύει την αρχή της διάρκειας του προγράμματος 

(όχι το μπιπ).Το τέλος ενός προγράμματος είναι η στατική θέση των συναθλητών, η 
οποία πρέπει να συμπίπτει με το τέλος της μουσικής. 

 
Άρθρο 17: ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
 
17.1 Όλα τα προγράμματα αποτελούνται από ασκήσεις ζευγαριού/ομάδας χαρακτηριστικές 

του προγράμματος. 
 
17.2 Τα προγράμματα Ισορροπίας πρέπει να επιδεικνύουν δύναμη, ισορροπία, ευελιξία και 

ευκινησία. 
 
17.3 Τα δυναμικά προγράμματα πρέπει να δείχνουν πτήσης από πετάγματα, ωθήσεις, 

πετάγματα και πτήση πριν τα πιασίματα. 
 
17.4 Τα μικτά προγράμματα πρέπει να επιδεικνύουν ασκήσεις χαρακτηριστικές, τόσο για το 

Ισορροπίας όσο και για το Δυναμικό Πρόγραμμα. 
 
17.5 Ο αριθμός των ασκήσεων δυσκολίας περιορίζεται σε 8 ασκήσεις ζευγαριού/ομάδας το 

πολύ, σε όλα τα προγράμματα. 
 
17.6  Υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις (SR) για τη σύνθεση κάθε προγράμματος. 
 
17.7 Σε όλα τα προγράμματα, το ζευγάρι ή η ομάδα πρέπει να εκτελέσουν τον απαιτούμενο 
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αριθμό και τύπο ομαδικών ασκήσεων χαρακτηριστικές για το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα. 

 
17.8 Σε όλα τα προγράμματα, μπορούν να εκτελεστούν ατομικές ασκήσεις για πίστωση 

αξίας δυσκολίας. Ωστόσο, δεν απαιτούνται. Πρέπει να επιλεγούν από τους Πίνακες 
Δυσκολίας. 

 
17.9 Σε όλα τα προγράμματα ο μέγιστος αριθμός ατομικών ασκήσεων που μπορεί να 

εκτελεστούν για πίστωση αξίας δυσκολίας από κάθε αθλητή είναι 3.  
 

Οι μεμονωμένες ασκήσεις με στατικό κράτημα (π.χ. arabesque ή κατακόρυφο) δεν 
πρέπει να υποστηρίζονται από τους συναθλητές για να ληφθούν υπόψη για την αξία 
δυσκολίας. Αυτές τα ασκήσεις πρέπει να κρατηθούν για 2 δευτερόλεπτα. 
 

 Οι ατομικές ασκήσεις μπορούν να εκτελεστούν ξεχωριστά ή σε σειρά, αλλά δεν 
μπορούν να επικαλύπτονται .Π.χ. αργή πίσω χειροκιβύστηση (φόδερ) σε 
(σπαγγατ), έπειτα κράτημα σε (σπαγγατ), υπολογίζεται ως μία άσκηση, όχι δύο 
ξεχωριστές ασκήσεις. 

 
17.10 Σε όλα τα προγράμματα, η εκτέλεση μιας  απαγορευμένης άσκησης θα επιφέρει ποινή 

1.0 για κάθε παράβαση. Μία απαγορευμένη άσκηση δεν υπολογίζεται για τη 
Δυσκολία και τις Ειδικές Απαιτήσεις. 

 
17.11 Σε ένα πρόγραμμα, πανομοιότυπες ασκήσεις ή σύνδεσμοι (ζευγάρι, ομάδα ή άτομο) 

πιστώνονται για δυσκολία μόνο μία φορά. Επαναλαμβανόμενες πανομοιότυπες 
ασκήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη για την εκπλήρωση των Ειδικών Απαιτήσεων. Για 
να θεωρηθεί ως "πανομοιότυπη", η άσκηση πρέπει να είναι πανομοιότυπη από όλες 
τις απόψεις. 

 
17.12 Οι αξίες δυσκολίας ζευγαριού, ομάδων και ατομικών ασκήσεων καθορίζονται στους 

Πίνακες Δυσκολίας. 
 
Άρθρο 18: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 

 
18.1 Το χαρακτηριστικό των προγραμμάτων ισορροπίας είναι ότι οι συναθλητές παραμένουν 

σε επαφή ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των ασκήσεων 
ζευγαριού/ομάδας. 

 
18.2 Όλες οι ασκήσεις ζευγαριού/ομάδων που εκτελούνται για πίστωση δυσκολίας πρέπει να 

δηλώνονται στο Φύλλο Ασκήσεων και πρέπει να κρατηθούν για τουλάχιστον 3 
δευτερόλεπτα.  

 
Διευκρίνιση 

 
18.3 Όταν ένα ανέβασμα ή μια μεταφορά δηλώνεται για πίστωση δυσκολίας, η τελική θέση 

πρέπει να διατηρηθεί για 3 δευτερόλεπτα. 
 
18.4  Όταν μια ή περισσότερες βάσεις βρίσκονται σε θέση που δεν λαμβάνουν αξία 

δυσκολίας, λόγω επανάληψης ή περιορισμού, ή επειδή υπάρχει μια αξία "0" στους 
Πίνακες Δυσκολίας, δεν δίνεται επιπλέον δυσκολία για τη στατική θέση ή την κίνηση 
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του συναθλητή. (Εξαίρεση: Άρθρο 20.17) 
 
Άρθρο 19: ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΖΕΥΓΑΡΙΟΥ 
 
19.1 Τα προγράμματα των ζευγαριών πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον 5 ασκήσεις 

ισορροπίας. Κάθε άσκηση πρέπει να έχει ένα ελάχιστη αξία δυσκολίας 1. Εάν αυτή η 
Ειδική Απαίτηση δεν εκπληρωθεί, υπάρχει ποινή 1,0 για κάθε άσκηση που λείπει. 

 
19.2 Πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα (1) μη υποστηριζόμενο κατακόρυφο, επιλεγμένο 

από οποιαδήποτε θέση  από τον πίνακα κατακόρυφου στους Πίνακες Δυσκολίας, που 
να εκτελείται από την Κορυφή. Εάν αυτή η Ειδική Απαίτηση δεν εκπληρωθεί, υπάρχει 
ποινή 1.0. 

 
Περιορισμοί για ζευγάρια 
 
19.3 Η κορυφή μπορεί να λάβει αξία δυσκολίας για την ίδια θέση σε ολόκληρο το 

πρόγραμμα:   
 

 2  φορές για στατικό κράτημα 

 2 φορές κατά τη διάρκεια μιας κίνησης της βάσης  
 
Δεν θα δοθεί πίστωση περαιτέρω αξίας δυσκολίας στην κορυφή και δεν θα δοθεί 
πίστωση περαιτέρω αξίας δυσκολίας στη βάση εκτός αν η κορυφή μετακινηθεί σε 
διαφορετική θέση δυσκολίας. 
 

19.4  Δεν μπορούν να εκτελεστούν περισσότερες από 4 ασκήσεις δυσκολίας σε σειρά ή 
άμεση διαδοχή. 

 
19.5 Η βάση δεν επιτρέπεται να επαναλαμβάνει πανομοιότυπη κίνηση/στήριξη στην ίδια 

άσκηση, ανεξάρτητα από την θέση της κορυφής στο στατικό κράτημα. 
 
19.6 Η βάση και η κορυφή δεν μπορούν να αλλάξουν το σημείο στήριξης κατά τη διάρκεια 

μιας μετακίνησης. 
 
19.7 Η κορυφή μπορεί να αλλάξει θέση μία φορά κατά τη διάρκεια της μετακίνησης της 

βάσης. 
 
Διευκρινίσεις για ζευγάρια 

 
19.8 Ορισμός άσκησης με αξία δυσκολίας: Βλέπε Παράρτημα 2. 
 

 Στατικό κράτημα της κορυφής + θέση βάσης. 
 

 Ανέβασμα (συμπεριλαμβανομένου του στατικού κρατήματος της κορυφής και της 
βάσης). 
 

 Κίνηση της κορυφής + στατικό κράτημα της κορυφής + θέση βάσης. 
 

 Θέση έναρξης της Κορυφής + μετακίνηση της Βάσης + Στατικό Κράτημα της κορυφής 
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+ θέση Βάσης. 
 

 Θέση έναρξης της Κορυφής  + Μετακίνηση της κορυφής+ Μετακίνηση της βάσης + 
κράτημα της κορυφής + θέση βάσης. 
 

19.9  Στο τέλος μιας μετακίνησης της βάσης στο έδαφος π.χ. σε κάθισμα ή σπαγγάτο το 

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. 

 
Άρθρο 20: ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 

ΤΡΙΑΔΕΣ/ΤΕΤΡΑΔΕΣ 
 
20.1 Πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 2 ξεχωριστές πυραμίδες (ξεχωριστές κατασκευές) η 

κάθε μία επιλεγμένη από διαφορετική κατηγορία από τους Πίνακες Δυσκολίας. Εάν 
αυτή η ειδική απαίτηση δεν εκπληρωθεί, υπάρχει ποινή 1,0 για κάθε πυραμίδα που 
λείπει. 

 
20.2 Πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 3 στατικές ασκήσεις. Εάν δεν εκπληρωθεί αυτή η 

ειδική απαίτηση, υπάρχει ποινή 1,0 για κάθε άσκηση που λείπει. 
 
20.3 Ένα μη υποστηριζόμενο κατακόρυφο, επιλεγμένο από οποιαδήποτε θέση, στον πίνακα 

κατακόρυφων. Η δυσκολία πρέπει να εκτελείται από την κορυφή σε τουλάχιστον 1 
πυραμίδα. (Αυτή η ειδική απαίτηση δεν μπορεί να εκπληρωθεί από τη μεσαία να 
λειτουργεί ως η κορυφή). Εάν δεν εκπληρωθεί αυτή η ειδική απαίτηση, υπάρχει ποινή 
1.0. 

 
Περιορισμοί για Ομάδες 

20.4 Σε μία (1) στατική πυραμίδα ή σε μεταβατική πυραμίδα επιτρέπονται το πολύ 3 θέσεις 
βάσεων, αξία δυσκολίας δίνεται για το μέγιστο 4 στατικών ασκήσεων,  με την 
ακόλουθη εξαίρεση: Η κατηγορία 2 πυραμίδες (2 κορυφές που εκτελούν) μπορεί να 
κάνει το μέγιστο 3 στατικά κρατήματα. 

 
20.5 Η κορυφή μπορεί να λάβει αξία δυσκολίας για την ίδια θέση σε ολόκληρη το 

πρόγραμμα:  

 2 φορές για στατικό κράτημα  

 2 φορές για μετάβαση 
 

20.6 Ο μέγιστος αριθμός χωριστών πυραμίδων σε ολόκληρη το πρόγραμμα είναι 4. 
 
20.7 Ομάδα γυναικών Κατηγορία 1: Μόνο 1 μετάβαση επιτρέπεται σε αυτήν την κατηγορία.  
 
Διευκρινίσεις για Ομάδες 
 
20.8 Επιτρέπονται πρόσθετες πυραμίδες στο πρόγραμμα εφόσον πληρούνται οι ειδικές 

απαιτήσεις (20.1). Ωστόσο, όλες οι εκτελούμενες πυραμίδες πρέπει να ανήκουν σε 
διαφορετική κατηγορία. 
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20.9 Στο πρόγραμμα ισορροπίας  και στο μικτό πρόγραμμα αξία δυσκολίας μπορεί να 

ληφθεί μόνο για μία θέση βάσης από ένα κουτί των πινάκων δυσκολίας σε ολόκληρο 
το πρόγραμμα. 

 
20.10 Σε μια πυραμίδα με περισσότερες από μία θέσεις βάσης του ίδιου κουτιού, η 

υψηλότερη αξία δυσκολίας βάσης δίνεται. 
 
20.11 Μια μεταβατική πυραμίδα θεωρείται ως 1 πυραμίδα. 
 
20.12 Στις μεταβατικές πυραμίδες, η πρώτη πυραμίδα βάσης που εκτελείται καθορίζει την 

κατηγορία της πυραμίδας. 
 
20.13 Οι πυραμίδες κατηγορίας 2 είναι πυραμίδες με 2 κορυφές που εκτελούν. Σε αυτήν την 

ειδική κατηγορία, 1 από τις κορυφές  μπορεί να αλλάξει θέση και να λάβει πλήρη αξία 
δυσκολίας για την κίνηση και το νέο στατικό κράτημα, ακόμη και εάν η θέση της 
δεύτερης κορυφής και βάσης παραμείνει αμετάβλητη. Ωστόσο, αν η δεύτερη κορυφή 
δεν αλλάξει θέση, λαμβάνουν αξία δυσκολίας για το στατικό κράτημα μόνο μία φορά. 
(Η θέση βάσης δίνει επίσης αξία δυσκολίας μόνο μία φορά). 

 
20.14 Όταν οι συναθλητές κινούνται ταυτόχρονα, θεωρείται ότι είναι 1 κίνηση. Ωστόσο, όταν 

οι εταίροι μετακινούνται σε διαφορετικούς χρόνους θεωρείται διαφορετική κίνηση. 
(π.χ.: αν η κορυφή κινείται, μετά η μεσαία, μετά η βάση, θεωρείται ως 3 κινήσεις). 

 
Μεταβατικές πυραμίδες 
 

20.15 Ορισμός: 
Σε μια μεταβατική πυραμίδα, η θέση βάσης πρέπει να αλλάξει από το ένα κουτί στο 
άλλο. Για αξιολόγηση ολόκληρης της μεταβατικής πυραμίδας (επιτρέπονται το μέγιστο 
3 θέσεις βάσης), δίνονται οι αξίες δυσκολίας όλων των θέσεων βάσεων. 
 

20.16 Πρόσθετη αξία δυσκολίας δίνεται για μια μετάβαση των βάσεων, μόνο όταν εκτελείται 
από 3΄΄ δευτερολέπτων στατικό κράτημα σε 3΄΄ δευτερολέπτων στατικό κράτημα. 

 
20.17 Οι μεταβάσεις πρέπει να γίνονται χωρίς κανένας συνεργάτης να κατέβει από την 

πυραμίδα και να πάει στο έδαφος ή πηγαίνοντας από το έδαφος στον συναθλητή. 
 
Κατά τη μετάβαση η κορυφή: 

• Μπορεί να βρίσκεται σε στατική θέση αξίας. 
• Μπορεί να βρίσκεται σε θέση Χωρίς αξία. (Αυτό αποτελεί εξαίρεση στο άρθρο 18.4) 
• Μπορεί να κινηθεί (με ή χωρίς αξία) στην επόμενη στατική θέση 

 
20.18 Σε μια μεταβατική πυραμίδα: 
 
 Όταν η κορυφή δεν αλλάζει θέση κατά τη μετάβαση των βάσεων, η θέση εκκίνησης  

χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας δυσκολίας της κορυφής. 
Δεν υπάρχει απαίτηση για την κορυφή να διατηρεί την ίδια θέση κατά τη διάρκεια της 
μετακίνησης και στην τελική πυραμίδα. Π.χ. μια κορυφή μπορεί να βρίσκεται σε θέση 
γωνία κατά τη μετάβαση και στη συνέχεια να ανεβάσει δυναμική κατακόρυφο για το 
τελικό κράτημα. 
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 Όταν μια κορυφή εκτελεί μια κίνηση κατά τη διάρκεια μιας μετάβασης, η αξία δυσκολίας 

της μετάβασης υπολογίζεται ως: 
 Την αξία της αρχικής θέσης της κορυφής, 
 συν την κίνηση της κορυφής, 
 συν την αξία μετάβασης των βάσεων, 
 συν την τελική στατικό κράτημα και τη θέση βάσης. 

 
 Όταν μια κορυφή βρίσκεται σε θέση χωρίς αξία κατά τη διάρκεια μιας μετάβασης, η αξία 

δυσκολίας της κορυφής είναι μηδέν (0) ΑΛΛΑ δίνεται η αξία  μετάβασης για τις βάσεις. 
 

 Η κορυφή/βάση δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί πρόσθετο/διαφορετικό σημείο στήριξης 
στο στατικό κράτημα κατά τη διάρκεια μιας μετάβασης για να πιστωθεί η αξία δυσκολίας. 

 
20.19 Ορισμός άσκησης: (Βλέπε προσάρτημα 2) 
 

 Στατική θέση της Κορυφής + Θέση Βάσης 
 

 Στατική θέση Κορυφής και/ή Μεσαίας + Θέση Βάσης. 
 

 Κίνηση της Κορυφής και/ή της Μεσαίας + Στατική θέση της Κορυφής και/ή της 
Μεσαίας + Θέση Βάσης. 

 
 Θέση εκκίνησης της κορυφής + Μετάβαση της βάσης (των βάσεων) + Στατική θέση 

της κορυφής + νέα Θέση Βάσης. 
 

 Θέση εκκίνησης της Κορυφής + Κίνηση της Κορυφής + Μετάβαση της βάσης (των 
βάσεων) + Στατική θέση της Κορυφή + νέα Θέση Βάσης. 

 
 Ανέβασμα + Στατική θέση της Κορυφής + Θέση Βάσης 

 
20.20 Τετράδα Ανδρών: Ένα στρώμα για προσγείωση από πυραμίδες για το πρόγραμμα 

Ισορροπίας και το Μικτό πρόγραμμα επιτρέπεται, εάν τοποθετηθεί σε επαφή με την 
περίμετρο του δαπέδου. Το στρώμα πρέπει να παραμείνει στη θέση του σε ολόκληρο 
το πρόγραμμα. Ο προπονητής είναι υπεύθυνος για την τοποθέτηση του στρώματος 
πριν από το πρόγραμμα και την απομάκρυνσή του αμέσως μετά το πρόγραμμα. 
 

Άρθρο 21: ΛΑΘΗ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ/ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 
21.1 Εάν δηλωθεί στατικό κράτημα 3 δευτερολέπτων και πραγματοποιηθεί κράτημα 1 ή 2 

δευτερολέπτων: 

 Δίνεται ποινή για λάθος χρόνου 0,6 ή 0,3, αντίστοιχα. 

 Η άσκηση λαμβάνει αξία δυσκολίας. 

  Η άσκηση μετρά για Ειδικές Απαιτήσεις. Αυτός ο κανόνας ισχύει επίσης για ένα 
στατικό κράτημα μετά από κίνηση. 

 Εάν προκύψουν τεχνικά λάθη, οι μειώσεις εφαρμόζονται από τους κριτές Εκτέλεσης. 
 

21.2 Εάν επιχειρηθεί ένα στατικό κράτημα ζευγαριού ή ομάδας αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί, 
• Δεν του δίνεται αξία δυσκολίας και η μέγιστη ποινή χρόνου (0,9) εφαρμόζεται από τους 

ΚΔ. 
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• Η άσκηση δεν λαμβάνεται υπόψη για Ειδικές Απαιτήσεις. 
• Οι κριτές εκτέλεσης δίνουν ποινές για τυχόν τεχνικά λάθη και είτε 0,5 για 

μη ολοκλήρωση της άσκησης ή 1,0 για πτώση. 
 

21.3 Κατά την κατασκευή μίας άσκησης ισορροπίας ζευγαριού ή ομάδας, προτού όλοι οι 
συναθλητές είναι στη θέση τους και πριν η κορυφή να βρεθεί σε θέση αξίας (ανεξάρτητα 
από το αν ή όχι η άσκηση με αξία διεκδικείται για δυσκολία), ένα «γλίστρημα» ή πτώση 
σε αυτή τη φάση αναρρίχησης ή οικοδόμησης δεν λαμβάνει καμία ποινή για λάθος 
χρόνου. Εφαρμόζονται οι κατάλληλες ποινές εκτέλεσης. Η άσκηση μπορεί να 
επαναληφθεί για πίστωση της αξίας δυσκολίας. 
 
Ατομικές Ασκήσεις 

 
21.4 Εάν επιχειρηθεί μία Ατομική Άσκηση με στατικό κράτημα αλλά κρατηθεί μόνο για 1 

δευτερόλεπτο, δίνεται αξία δυσκολίας. Ωστόσο, εφαρμόζεται ποινή για χρονικό 
σφάλμα 0,3 (άρθρο 44.3) και οι κριτές εκτέλεσης δίνουν τις σχετικές μειώσεις 
εκτέλεσης. 

 
21.5 Εάν μία ατομική άσκηση με στατικό κράτημα ξεκινήσει αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί, η 

άσκηση δεν μετρά, η αξία δυσκολίας δεν πιστώνεται. Από τους κριτές δυσκολίας 
εφαρμόζεται ποινή για λάθος χρόνου 0,6 (άρθρο 44.3). Οι κριτές εκτέλεσης 
εφαρμόζουν μειώσεις για τυχόν λάθη εκτέλεσης που προκύπτουν και είτε 0,5 για μη 
ολοκλήρωση της άσκησης ή 1,0 για πτώση. 

 
 
Άρθρο 22: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 
22.1 Οι αγωνιζόμενοι πρέπει να επιδεικνύουν πτήση υποβοηθούμενη και ατομική, 

χρησιμοποιώντας διάφορες κατευθύνσεις, περιστροφές και διαφορετικά σχήματα 
σώματος. 

 
22.2 Το χαρακτηριστικό των δυναμικών στοιχείων είναι ότι εμπλέκεται πτήση και η επαφή 

μεταξύ των εταίρων είναι σύντομη και βοηθάει ή διακόπτει την πτήση. 
 
22.3 Οι προσγειώσεις στο έδαφος μπορεί να στηρίζονται ή να μην υποστηρίζονται. Ωστόσο, 

ο έλεγχος πρέπει να είναι επιδεικνύεται.  
 
22.4 Όλα τα πιασίματα πρέπει να επιδεικνύουν έλεγχο. Ποινές για Τεχνικά λάθη θα 

εφαρμοστούν λόγω έλλειψης ελέγχου. 
 
22.5 Οι δυναμικοί σύνδεσμοι (links) επιτρέπουν την άμεση διαδοχή δυναμικών ασκήσεων  

(σε τέμπο) χωρίς διακοπή ή πρόσθετη προετοιμασία από 1 άσκηση  στην επόμενη. 
 
Άρθρο 23: ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 
23.1 Πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 6 ασκήσεις ζεύγους ή ομάδας με φάση πτήσης, με 

ελάχιστη δυσκολία αξίας 1. Εάν δεν εκπληρωθεί αυτή η ΕΑ, υπάρχει ποινή 1,0 για 
κάθε άσκηση που λείπει. 

 
23.2 Πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 2 πιασίματα. Εάν δεν εκπληρωθεί αυτή η ειδική 
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απαίτηση, υπάρχει ποινή 1,0 για κάθε πιάσιμο που λείπει. Περιορισμοί για ζευγάρια 
και ομάδες 

 
23.3 Οι ακόλουθοι περιορισμοί επηρεάζουν την αξία δυσκολίας μιας άσκησης. 
 

  Δεν θα αξιολογηθούν περισσότερες από 3 έξοδοι ως προς τη δυσκολία (Αλλά οι 
έξοδοι δεν είναι υποχρεωτικές). 

 Δεν θα αξιολογηθούν περισσότερες από 3 οριζόντιες θέσεις πιασίματος για δυσκολία 
(τύλιγμα, αγκαλιά….) 

Οι θέσεις εκκίνησης και τερματισμού με “cannonball” ή κούνια ΔΕΝ θεωρούνται οριζόντιες 
θέσεις 

 Δεν θα αξιολογηθούν περισσότεροι από 3 σύνδεσμοι σε μία άσκηση. 
 Δεν θα αξιολογηθούν περισσότερα από 3 ίδια σημεία εκκίνησης για δυσκολία. 

Εξαιρέσεις: 

1) Δεν υπάρχει περιορισμός στη χρήση του διχτιού ως αρχικής θέσης στις ομάδες. 
2) Μπορούν να υπάρχουν 4 πανομοιότυπα σημεία εκκίνησης από το "μισά χέρια" σε 

Ζευγάρια που αξιολογούνται για δυσκολία. 
"μισά χέρια": βλ. συντομογραφία, προσάρτημα 4) 

 Δεν μπορούν να εκτελεστούν περισσότερες από 4 ασκήσεις δυσκολίας σε σειρά ή 
άμεση διαδοχή. 

 Δεν θα αξιολογηθούν περισσότερες από 5 προσγειώσεις (έξοδοι ΚΑΙ δυναμικές 
ασκήσεις) στο έδαφος για δυσκολία. 
 

Πρόσθετοι περιορισμοί για τις Τριάδες Γυναικών 

 
23.4 Οι ακόλουθοι περιορισμοί επηρεάζουν την αξία δυσκολίας ενός προγράμματος στις 

Τριάδες Γυναικών. 
 Και οι 3 συναθλήτριες πρέπει να συμμετέχουν ενεργά για να αξιολογηθεί μία άσκηση 

για δυσκολία. 
Π.χ..1 βάση μπορεί να «περάσει την κορυφή» στην άλλη βάση και να αξιώσει την αξία 

δυσκολίας. Βοηθώντας την προσγείωση σε έξοδο δεν θεωρείται ενεργός ρόλος. Η 
άσκηση δεν θα υπολογίζεται για τη Δυσκολία ή Ειδικές απαιτήσεις. 

 
Πρόσθετοι περιορισμοί για τις Τετράδες Ανδρών 

 
23.5 Οι παρακάτω περιορισμοί επηρεάζουν την αξία δυσκολίας ενός προγράμματος στην 

Ομάδα Ανδρών. 
 Η αλλαγή συναθλητών κατά τη φάση της πτήσης δεν θεωρείται πανομοιότυπη 

άσκηση με την ίδια άσκηση χωρίς αλλαγή συναθλητή. 
 Μόνο 1 άσκηση με πέταμα 1 συναθλητή από τους 3 που ενεργούν μαζί μπορεί να 

αξιολογηθεί ως προς τη δυσκολία. 
 Μόνο 1 δυναμική άσκηση με πιάσιμο 1 συναθλητή από τους 3 που ενεργούν μαζί 

μπορεί να αξιολογηθεί για δυσκολία. 
 Μόνο 1 οριζόντιο πιάσιμο (ανεξάρτητα από την παραλλαγή) μπορεί να αξιολογηθεί 

για δυσκολία. 
 Μόνο 1 άσκηση που θα εκτελεστεί από την Τετράδα Ανδρών να λειτουργεί ως δύο 

ζευγάρια  ταυτόχρονα, θα αξιολογείται ως προς τη δυσκολία. Η τιμή δυσκολίας των 
ασκήσεων των ζευγαριών αθροίζονται και διαιρούνται διά δυο. (Οι αξίες λαμβάνονται 
από τους πίνακες δυσκολίας ζευγαριών.) 

 Μόνο 1 άσκηση που εκτελείται από 3 ενεργούς συναθλητές με τον τέταρτο να μην 
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συμμετέχει στην άσκηση μπορεί να αξιολογηθεί για δυσκολία. Η υποβοήθηση της 
προσγείωσης κατά την έξοδο ΔΕΝ θεωρείται ενεργός ρόλος. 
 

Άρθρο 24: ΛΑΘΗ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 
24.1 Εάν μία δυναμική άσκηση έχει ξεκινήσει και δεν έχει ολοκληρωθεί: 

 Η αξία δυσκολίας της άσκησης χάνεται. 

  Η άσκηση δεν λαμβάνεται υπόψη για Ειδικές Απαιτήσεις. 

 Οι κριτές εκτέλεσης λαμβάνουν τις σχετικές τεχνικές μειώσεις είτε συν 0,5 για μη 
ολοκλήρωση άσκησης ή ποινή 1,0 αν υπάρξει πτώση. 

 
24.2 Εάν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι φάσεις μιας δυναμικής άσκησης, αλλά ο συναθλητής 

έχει πιαστεί χωρίς έλεγχο: 

 Δίνεται η τιμή δυσκολίας του πρόγραμμα 

 Η άσκηση λαμβάνεται υπόψη για Ειδικές Απαιτήσεις. 

 Δίνεται ποινή από τους κριτές εκτέλεσης 0,5 για σοβαρό λάθος. Αν πέσει ο 
συναθλητής από ένα πιάσιμο ή προσγείωση, δίνεται ποινή 1,0. 

 
Άρθρο 25: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΚΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 
25.1 Τα Μικτά Προγράμματα αποτελούνται από ασκήσεις χαρακτηριστικές τόσο του 

προγράμματος Ισορροπίας όσο και του Δυναμικού προγράμματος. 
 
25.2 Η αξία δυσκολίας των ασκήσεων ισορροπίας ζευγαριού και ομάδας δεν πρέπει να 

υπερβαίνει τη διπλάσια αξία των δυναμικών ασκήσεων ή αντίστροφα, η αξία 
δυσκολίας των δυναμικών ασκήσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει τη διπλάσια αξία των 
ασκήσεων ισορροπίας. 

Π.χ. Εάν οι δυναμικές ασκήσεις ζευγαριού/ομάδας έχουν αξία 60, τότε στις ασκήσεις 
ισορροπίας δεν θα πιστωθεί αξία δυσκολίας πέραν του 120 και αντίστροφα. Εάν δεν 
επιτευχθεί αυτή η στάθμιση, αξία δυσκολίας πέραν του επιτρεπόμενου ποσού, όποιο 
είναι μεγαλύτερο, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 
Άρθρο 26: ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 
26.1  Πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 3 στατικά κράτημα και 3 δυναμικές ασκήσεις. Κάθε 

πρόγραμμα πρέπει να έχει ελάχιστη αξία δυσκολίας ένα (1). Εάν αυτή η ειδική 
απαίτηση δεν εκπληρωθεί, υπάρχει ποινή 1,0 για κάθε άσκηση  που λείπει. 

26.2 Πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 1 πιασίματα. Εάν αυτή η ειδική απαίτηση δεν 
εκπληρωθεί, υπάρχει ποινή 1,0 

 
26.3 Πρέπει να επιλέγεται τουλάχιστον 1 μη υποστηριζόμενο κατακόρυφο από οποιαδήποτε 

θέση του πίνακα που εκτελείται από την κορυφή. Αυτή η Ειδική Απαίτηση δε μπορεί 
να ικανοποιηθεί από τη μεσαία ενεργώντας ως κορυφή. Εάν αυτή η ειδική απαίτηση 
δεν εκπληρωθεί, υπάρχει ποινή 1,0 για κάθε άσκηση  που λείπει. 

 
Περιορισμοί 
 
26.4 Ισχύουν όλοι οι περιορισμοί του προγράμματος ισορροπίας και δυναμικού. 
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26.5 Στα μικτά προγράμματα, όχι περισσότερες από 2 έξοδοι θα συμβάλλουν στην αξία 
δυσκολίας του προγράμματος. 

 
Άρθρο 27: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 
27.1  Μόνο οι ατομικές ασκήσεις που εκτελούνται ταυτόχρονα ή σε τύπο «καταρράκτη» από 

τους συναθλητές μετράνε για δυσκολία. Οι ασκήσεις και ο αριθμός των ασκήσεων 
που εκτελούνται από κάθε συνεργάτη μπορεί να είναι διαφορετική. 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:WG: Βάση 1: RF ⁰ (3 ασκήσεις) 

Βάση 2: Βαλντέζ (1 άσκηση) 
Κορυφή: Σπαγγάτ (1 άσκηση) 

Συνολικός αριθμός ασκήσεων = 3 (η βάση 1 πληροί τον μέγιστο αριθμό 3 επιτρεπόμενων 
ασκήσεων) 

 
27.2 Και οι 3 επιμέρους ασκήσεις που μετρούν για δυσκολία πρέπει να δηλώνονται στα 

Φύλλα Ασκήσεων. Όλες οι μεμονωμένες ασκήσεις μιας σειράς πρέπει να δηλωθούν 
στο Φύλλο Ασκήσεων και θα πιστωθούν τη δυσκολία. Εάν μία μεμονωμένη άσκηση 
επαναλαμβάνεται ή δεν δηλώνεται, και οι ασκήσεις που ακολουθούν δε λαμβάνουν  

δυσκολία. 
Παράδειγμα:     1) Ροντάτ – Φλικ-Φλακ – Τεντωμένο σάλτο = σειρά = 3 ασκήσεις. 

Αυτή η σειρά πληροί τον μέγιστο αριθμό και οι 3 ασκήσεις πρέπει να δηλωθούν στο 
Φύλλο Ασκήσεων για να λάβουν δυσκολία. 

 
27.3 Εάν ένας συναθλητής δεν εκτελεί μία ατομική άσκηση, αυτές που εκτελούνται από τον 

άλλο συναθλητή δεν λαμβάνονται υπόψη για την αξία δυσκολίας. 
 
27.4 Όλες οι διαφορετικές ατομικές ασκήσεις που εκτελούνται από τους συναθλητές και 

υπολογίζονται για την αξία δυσκολίας σε ένα πρόγραμμα αθροίζεται και υπολογίζεται 
κατά μέσο όρο από τον αριθμό των εταίρων, για να προσδιοριστεί η αξία δυσκολίας 
για τις ατομικές ασκήσεις. Το αποτέλεσμα στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο 
ακέραιο αριθμό με 0,5 στρογγυλοποιημένο προς τα πάνω.  

 
δηλ.    το άθροισμα των αξιών των ασκήσεων που εκτελούνται 

Αριθμός Συναθλητών 
 
27.5 Η εκτέλεση ατομικών ασκήσεων (μεμονωμένων ή σειρών) κάθε συναθλητή 

αξιολογείται/ κρίνεται ξεχωριστά με μέγιστη μείωση 1,0 βαθμό για κάθε συναθλητή. 
 
27.6 Εάν μία ατομική άσκηση έχει ξεκινήσει αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί: 

 Η αξία δυσκολίας για αυτήν την άσκηση δεν δίνεται. 

 Μείωση 0,5 δίνεται από τους κριτές εκτέλεσης για μη ολοκλήρωση της άσκησης. (Εάν 
συμβεί πτώση, δίνεται μείωση 1,0 βαθμού.) 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, λάθη χρόνου εφαρμόζονται σε ατομικές ασκήσεις που 
απαιτούν στατικό κράτημα π.χ. τριγωνική στήριξη. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ VI 
 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ 
 
Άρθρο 28: ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ 

 
Γενικές αρχές 
 

28.1 Η Καλλιτεχνία ασχολείται με τη χορογραφική δομή και το σχεδιασμό ενός 
προγράμματος και την ποικιλία του περιεχομένου συμπεριλαμβανομένης της 
επιλογής ασκήσεων δυσκολίας και της ομοιόμορφης κατανομής τους σε όλο το 
πρόγραμμα. Περιλαμβάνει επίσης τη σχέση μεταξύ των συναθλητών, της κίνησης και 
της μουσική. 

 
28.2 Μια καλλιτεχνική παράσταση αντικατοπτρίζει τις μοναδικές ιδιότητες του στυλ, της 

έκφρασης και της μουσικότητας του ζευγαριού ή της ομάδας. Είναι η ικανότητα να 
ξεπερνά όλες τις απαιτήσεις του αθλήματος για να αγγίζει το κοινό. 

 
28.3 Ένα πρόγραμμα παρουσιάζεται σε θεατές και κριτές. Πρέπει να καθιερώσει μια 

ταυτότητα ξεχωριστή για τον καθένα ζευγάρι και ομάδα και να ενισχυθεί από τη 
χορογραφία. 

 
28.4  Το ζευγάρι/η ομάδα πρέπει να πάει στη θέση εκκίνησης από την πιο γρήγορη 

διαδρομή. Μετά την τελική θέση οι αθλητές είναι ελεύθεροι να πανηγυρίσουν, να 
κουνήσουν το χέρι στο κοινό και να αποχωρήσουν από το παρκέ. 

 
28.5 Η καλλιτεχνική αξιολόγηση ξεκινά από την έναρξη του προγράμματος και τελειώνει με 

την τελική θέση. Η είσοδος στο ταπί πρέπει να είναι σύντομη και απλή, χωρίς καμία 
χορογραφία και χωρίς μουσική. 

 
28.6 Το τέλος πρέπει να συμπίπτει με το τέλος της μουσικής και να είναι μια στατική θέση 

που πρέπει να σταθεροποιηθεί για μια στιγμή. 
 
28.7 Δεν επιτρέπεται να σημειωθούν σημάδια στο ταπί για να βοηθήσουν την απόδοση. 
 
28.8 Οι αθλητές πρέπει να αγωνίζονται χωρίς τη βοήθεια προπονητή ή φυσικής βοήθειας. 
 
28.9 Το καλό αθλητικό πνεύμα πρέπει να διατηρείται καθ' όλη τη διάρκεια στον αγωνιστικό 

χώρο. 
 
Άρθρο 29: Συνεργασία 
 
29.1 Πρέπει να υπάρχει μια λογική σχέση (ωριμότητα, επίπεδο φυσικής και τεχνικής 

προετοιμασίας δεξιότητες, χορός και κινήσεις, ισορροπία απόδοσης μέσα στη 
συνεργασία) και προβολή της σχέσης μεταξύ των ατόμων στο πλαίσιο της 
συνεργασίας τους. 

 
29.2 Οι συναθλητές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υπερβαίνουν τη σχέση τους για να 
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αγγίξουν το κοινό. 
 
29.3 Επίδειξη χρήσης εστίασης, προβολής, έμφασης και έκφρασης μέσα και μεταξύ όλων 

των συνεργατών. 
 
         ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΨΟΥΣ 

 
29.4 Η διαφορά ύψους μεταξύ των συναθλητών πρέπει να είναι αισθητικά λογική ανάλογα 

με το επίπεδο και το κατηγορία. 
 
29.5 Το ύψος μετράται πριν από τον αγώνα από ιατρικό προσωπικό, παρουσία του 

προπονητή ή του αρχηγού αποστολής, χρησιμοποιώντας τη διαδικασία που 
περιγράφεται στο Παράρτημα 3. Τουλάχιστον 1 μέλος της ΤΕ ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΗΣ πρέπει 
να είναι παρόν για κάθε μέτρηση που είναι πιθανό να αμφισβητηθεί. Σε περίπτωση 
υποψίας προσπάθειας αποφυγής σωστής μέτρησης, 3 μέλη της ανώτερης κριτικής 
επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, πρέπει να είναι παρόντα. 

 
29.6 Ποινή στο τελικό σκορ δίνεται από τον ΠΚ  σύμφωνα με το Παράρτημα 3. 
 
30: ΕΚΦΡΑΣΗ 

 
30.1 Το ζευγάρι/ομάδα πρέπει να επιδεικνύει την ικανότητα να προβάλλει το συναίσθημα 

καθ 'όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του προγράμματος. 
 
30.2 Θα πρέπει να υπάρχει εναρμόνιση της έκφρασης μεταξύ των εταίρων. 
 
Άρθρο 31: ΕΚΤΕΛΕΣΗ / ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑ 
 
31.1 Η χορογραφία ορίζεται ως η χαρτογράφηση των κινήσεων του σώματος, τόσο τις 

γυμναστικές όσο και τις καλλιτεχνικές, στο χώρο, στα επίπεδα και στο χρόνο, καθώς 
και σε σχέση με τους άλλους συναθλητές. Είναι η αισθητική σύνδεση ασκήσεων 
δυσκολίας με συνεχή ροή, συνδέσεις και κινήσεις π.χ. εισόδους και εξόδους, 
χορογραφικά βήματα, άλματα και στροφές. Απαιτεί τη δημιουργική χρήση του χώρου 
και τη χρήση ποικιλίας βηματισμών, επίπεδων, κατευθύνσεων, σχημάτων σώματος, 
ρυθμού και ταχύτητας. 

 
31.2 Οι ασκήσεις δυσκολίας και η χορογραφία πρέπει να χρησιμοποιούν τον χώρο και το 

πάτωμα. 
 
31.3 Η χορογραφία πρέπει να επιδεικνύει πρωτοτυπία και να δημιουργεί προσωπική 

ταυτότητα για το ζευγάρι ή την ομάδα 
 
31.4 Οι κινήσεις πρέπει να εκτελούνται με εύρος, χρησιμοποιώντας τον μέγιστο δυνατό 

χώρο, ή να εκτελούνται χρησιμοποιώντας λεπτότητα και αποχρώσεις όπως 
υποδεικνύεται από τη μουσική. 

 
Άρθρο 32: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 
 
32.1 Προβολή φαντασίας, πρωτοτυπίας, εφευρετικότητας, έμπνευσης. 
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32.2 Παραλλαγή στη σύνθεση. 
 
32.3 Ειδικοί και διαφορετικοί τρόποι εισόδου και εξόδου από τις ασκήσεις (εισόδους και 

εξόδους). 
 
32.4 Διαφορετικοί τύποι ασκήσεων και σπάνια εκτελεσμένες ασκήσεις. 
 
Άρθρο 33: ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΔΕΙΑ 

 
33.1 Όλα τα προγράμματα εκτελούνται σε μουσική. Μουσική και στίχοι (λέξεις) μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν με σεβασμό στον Κώδικα δεοντολογίας της FIG. Οι ακατάλληλοι 
στίχοι (δηλαδή σεξουαλικοί, προσβλητικοί, επιθετικοί, βίαιοι...) είναι απαγορευμένοι. 

 
33.2 Η αναπαραγωγή μουσικής πρέπει να είναι της υψηλότερης ποιότητας. 
 
33.3 Εάν οι αγωνιζόμενοι δεν ξεκινήσουν ή σταματήσουν το πρόγραμμα επειδή η μουσική 

είναι λανθασμένη ή υπάρχει άλλο τεχνικό πρόβλημα, τους επιτρέπεται η επανέναρξη 
του προγράμματος χωρίς ποινή. Αν το πρόβλημα δεν μπορεί να διορθωθεί άμεσα, ο 
Τεχνικός Διευθυντής, με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Ανώτερης Εφορείας, 
έχει τη διακριτική ευχέρεια να επαναπρογραμματίσει το πρόγραμμα στο τέλος του 
ομίλου.. 

 
33.4 Ένα πρόγραμμα δεν μπορεί να επαναληφθεί αν ολοκληρωθεί. 
 
ΜΟΥΣΙΚΟΤΗΤΑ 
 
33.5 Μια καλή μουσική επιλογή θα βοηθήσει να καθοριστεί η δομή, ο ρυθμός και το θέμα του 

προγράμματος. 
 
33.6 Όλα τα προγράμματα πρέπει να είναι χορογραφημένα έτσι ώστε να εναρμονίζονται 

λογικά και αισθητικά με τον ρυθμό και τη διάθεση της μουσικής συνοδείας. 
 
33.7 Η ροή του προγράμματος πρέπει να είναι χωρίς διακοπή μεταξύ της χορογραφίας και 

των ασκήσεων δυσκολίας. Οι παύσεις που είναι λογικές και δεν διαταράσσουν τη ροή 
της άσκησης επιτρέπονται. 

 
 
Άρθρο 34: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ  (βλ. παράρτημα 5) 

 
34.1 Η επιλογή της αγωνιστικής ενδυμασίας, των αξεσουάρ και των βοηθημάτων  αφορούν 

τον ΠΚ. Το κορμάκι πρέπει να έχει γυμναστικό χαρακτήρα και σχέδιο. Η 
ενδυμασία πρέπει να είναι κομψή και να συμπληρώνει την καλλιτεχνία ενός 
προγράμματος. Δεν πρέπει να εκτρέπει την προσοχή από την απόδοση των 
γυμναστών ούτε να απαιτεί αναπροσαρμογή κατά τη διάρκεια μιας άσκησης. 

 
34.2 Οι συναθλητές πρέπει να φορούν πανομοιότυπη ή συμπληρωματική ενδυμασία. 
 
34.3 Οι γυναίκες μπορούν να εμφανίζονται με κορμάκι, ολόσωμα κορμάκια ή κορμάκια με 

φούστες. Τα καλσόν σε χρώμα δέρματος επιτρέπονται. Τα κορμάκια μπορεί να είναι 
με ή χωρίς μανίκια, αλλά τα κορμάκια σε στυλ χορού με στενές τιράντες δεν 
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επιτρέπονται. 
  
34.4 Οι φούστες πρέπει να καλύπτουν, αλλά να μην πέφτουν πιο μακριά από την περιοχή 

της λεκάνης του κορμακίου, του καλσόν ή του ολόσωμου. 

 Το στυλ της φούστας (κομμένο ή διακοσμητικό) είναι ελεύθερο, αλλά η φούστα πρέπει 
πάντα να πέφτει πίσω στους γοφούς της αθλήτριας. 

 Απαγορεύεται η εμφάνιση της φούστας «ballet tutu» και «island grass» και «στυλ 
φορέματος». 

• Η φούστα πρέπει να είναι ενσωματωμένη στο κορμάκι (Δεν μπορεί να αφαιρείται.) 
 
34.5 Οι άντρες μπορούν να αγωνιστούν με κορμάκια και γυμναστικό σορτς ή μακρύ 

γυμναστικό παντελόνι. Ολόσωμο κοστούμι/κορμάκι επιτρέπεται. 
 
34.6 Μπατζάκια πολύ σκούρου χρώματος στα παντελόνια, ολόσωμα ή καλσόν επιτρέπονται 

μόνο εάν υπάρχει σε όλο το μήκος τους διακόσμηση ή σχέδιο ανοιχτού χρώματος 
από το ισχίο μέχρι τον αστράγαλο. Η διακόσμηση ή το σχέδιο  πρέπει να είναι στο 
πλάι των ποδιών και να είναι ευδιάκριτο αλλά να μην είναι υπερβολικό. Το μήκος και 
ο τύπος του υφάσματος που καλύπτει τα πόδια πρέπει να είναι πανομοιότυπος και 
στα δύο πόδια. Μόνο η διακόσμηση μπορεί να είναι διαφορετική. 

 
34.7 Για λόγους ασφαλείας, δεν επιτρέπονται φαρδιά ρούχα, ανυψωμένα εξαρτήματα και 

αξεσουάρ. Όλη η ενδυμασία για τους άντρες και τις γυναίκες πρέπει να είναι 
εφαρμοστή  για να επιτρέπει στους κριτές να αξιολογούν σωστά τις γραμμές του 
σώματος. 

 
34.8 Όλη η ενδυμασία πρέπει να είναι σεμνή, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 

κατάλληλων εσωρούχων. Το ντεκολτέ πρέπει να είναι όχι πιο κάτω από το μισό του 
στέρνου στο μπροστινό μέρος ή κάτω από την κάτω γραμμή στην πλάτη. Η δαντέλα 
και το διαφανές υλικό στον κορμό πρέπει να έχουν πλήρη επένδυση. 

 
34.9 Προκλητική ενδυμασία, μαγιό, και οι φωτογραφίες στο σχέδιο, απαγορεύονται. 
 
34.10 Οι αγωνιζόμενοι μπορούν να αγωνιστούν με ή χωρίς υποδήματα που πρέπει να είναι 

στο χρώμα του δέρματος, λευκού ή στο χρώμα του παντελονιού, καθαρά και σε καλή 
κατάσταση. Για τους άνδρες, όταν φορούν παντελόνια, υποδήματα (παπούτσια 
γυμναστικής ή/και κάλτσες) πρέπει να φορεθούν. 

 
34.11 Η ταυτότητα της Εθνικής Ομοσπονδίας του αθλητή πρέπει να είναι ευδιάκριτη στην 

αγωνιστική ενδυμασία. Οι αθλητές θα πρέπει να επιδείξουν μια σημαία σε επίσημα 
χρώματα ή το όνομα της χώρας τους ή συντομογραφία, (π.χ. SUI) στην αγωνιστική 
τους στολή. Η ελάχιστη συνολική επιφάνεια είναι 30 τ. cm. Αυτό μπορεί επίσης να 
υφαίνεται στο ύφασμα ή να αποτελεί μέρος του σχεδίου του (Δείτε τον κανονισμό της 
FIG  για την ένδυση και τη διαφήμιση στην ενδυμασία κύκλος 2021-2024). 

 
34.12 Διαφήμιση όπως ορίζεται στους κανόνες αγωνιστικής ενδυμασίας και  διαφήμισης του 

κανονισμού FIG. 
 
34.13 Κάθε παράβαση αγωνιστικής ενδυμασίας τιμωρείται από τον ΠΚ. 
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Άρθρο 35: ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 

 
35.1    Δεν επιτρέπονται εμφανή κοσμήματα, συμπεριλαμβανομένων των σκουλαρικιών. 
 
35.2  Οι πούλιες, οι πέτρες, οι ζώνες (από ύφασμα) και οι δαντέλες πρέπει είτε να 

ενσωματωθούν στο ύφασμα του αγωνιστική ενδυμασία ή να είναι στερεωμένα με 
ασφάλεια, αλλά οποιοσδήποτε τραυματισμός προκύψει ως συνέπεια είναι ευθύνη του 
προπονητή και του αθλητή. 

 
35.3   Τα κλιπ μαλλιών, οι διαφάνειες, και οι κορδέλες, εάν φοριούνται, πρέπει να είναι 

σταθερά. Αξεσουάρ μαλλιών χαρακτήρων (π.χ. τιάρες, φτερά και λουλούδια) δεν 
επιτρέπονται. 

 
35.4   Δεν επιτρέπεται η ζωγραφική προσώπου. οποιοδήποτε μακιγιάζ πρέπει να είναι 

σεμνό και να μην απεικονίζει θεατρικό χαρακτήρα (ζώου ή άνθρωπου). 
 
35.5  Δεν επιτρέπεται εξοπλισμός, όπως ζώνες ή κυλίνδρους κεφαλής για την υποβοήθηση 

της εκτέλεσης ασκήσεων. Για taping και επιδέσμους υποστήριξης, το χρώμα του 
δέρματος συνιστάται. Οποιαδήποτε εξαιρετική υποστήριξη, όπως μια επιγονατίδα 
που δεν είναι ουδέτερου χρώματος, μπορεί να φορεθεί χωρίς ποινή εάν η 
ομοσπονδία κάνει αίτηση στην Τεχνική Επιτροπή για ειδική άδεια. 

 
35.6   Κάθε παράβαση τιμωρείται από τον ΠΚ. 
 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ VII 
 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΙΑ 

 
Άρθρο 36: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΙΑ 

 
Γενικές αρχές 
 
36.1 Η εκτέλεση αφορά την ποιότητα της τεχνικής απόδοσης μιας άσκησης και όχι την 

χρησιμοποιούμενη τεχνική. 
 
36.2 Κάθε άσκηση αξιολογείται ως προς την εγγύτητα της στα κριτήρια για την τελειότητα 

της απόδοσης. 
 
36.3 Οι κριτές εκτέλεσης λαμβάνουν υπόψη το εύρος και την τεχνική ορθότητα της κάθε 

άσκησης που εκτελείται. Αυτό αφορά στο τέντωμα, το σφίξιμο του σώματος και την 
πληρότητα της κίνησης, δηλαδή πόσο από το μέγιστο δυνατό χώρο για την άσκηση 
που εκτελείται, χρησιμοποιείται. 

 
36.4    Κριτήρια Αξιολόγησης 

 Αποτελεσματικότητα τεχνικής εκτέλεσης. 

 Ορθότητα γραμμής και σχήματος. 

 Εύρος εκτέλεσης ζευγαριού/ομάδας, ατομικών ασκήσεων και στοιχείων 
χορογραφίας, πλήρες τέντωμα σε ασκήσεις ισορροπίας και μέγιστες φάσεις πτήσης 
δυναμικών στοιχείων. 



 

35 

 

 Σταθερότητα στατικών ασκήσεων. 

 Με αυτοπεποίθηση, αποτελεσματικά πιασίματα και πετάγματα. 

 Έλεγχος προσγείωσης. 
 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ VIII 
 

ΔΥΣΚΟΛΙΑ 
 
Άρθρο 37: ΔΥΣΚΟΛΙΑ 
 
37.1 Η δυσκολία ενός προγράμματος καθορίζεται από την αξιολόγηση των ασκήσεων που 
χρησιμοποιούνται στο σύνθεση ενός προγράμματος. 
 
37.2 Οι αξίες δυσκολίας δίνονται μόνο για ασκήσεις ζευγαριού, ομάδας και ατομικών 
ασκήσεων. 
 
37.3 Οι αξίες δυσκολίας για ασκήσεις ζευγαριών, ομάδων και ατομικών / παρέχονται στους 
Πίνακες του Δυσκολίας. Δυσκολία για Ακροβατική Γυμναστική που δημοσιεύονται χωριστά. 
 
37.4 Το επίπεδο δυσκολίας που μπορούν να εκτελεστούν από την κατηγορία 
Άνδρες/Γυναίκες είναι «ανοιχτό», δηλαδή δεν έχει όρια. Ωστόσο, Η απόδοση ασκήσεων 
υψηλού κινδύνου δυσκολίας δεν μπορεί να αντισταθμίσει την κακή εκτέλεση για την οποία 
εφαρμόζονται ποινές σύμφωνα με τον Πίνακα Τεχνικών Λαθών. 
 
37.5 Η αξία δυσκολίας μπορεί να δοθεί μόνο για ασκήσεις που δηλώνονται στα Φύλλα 
Ασκήσεων και εκτελούνται. Πρέπει να επιλεγούν από τους Πίνακες Δυσκολίας. 
 
37.6 Στις Μικτά Προγράμματα ισχύουν ειδικοί κανονισμοί (25.2). 
 
37.7 Σε όλες τις ασκήσεις, οι κριτές δυσκολίας εφαρμόζουν ποινή  στο τελικό σκορ για κάθε 
παράβαση στις Ειδικές Απαιτήσεις, εκτέλεση απαγορευμένων ασκήσεων, ατομικών και 
ζευγαριών/ομαδικών ασκήσεων που δεν κρατούνται τον απαιτούμενο χρόνο και για λάθη 
στα Φύλλα Ασκήσεων που δεν αποδίδουν τη σωστή σειρά εκτέλεσης των ασκήσεων. 
 
37.8 Στα προγράμματα ισορροπίας και μικτά, οι ασκήσεις οι οποίες κρατούνται  3 
δευτερόλεπτα δηλώνονται στο Φύλλο Ασκήσεων και αξιολογούνται από τους Κριτές 
Δυσκολίας ως κρατήματα 3 δευτερολέπτων. Εάν η άσκηση κρατηθεί για λιγότερο από 3 
δευτερόλεπτα, οι DJ εφαρμόζουν τα κατάλληλα ποινές για χρονικά σφάλματα. Αφαιρούνται 
οι ποινές χρονικού σφάλματος από το τελικό σκορ. 
 
Άρθρο 38: ΦΥΛΛΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

 
38.1 Ένα φύλλο ασκήσεων είναι η εικονογραφημένη δήλωση, που δημιουργείται από 
υπολογιστή και χρησιμοποιεί τα επίσημα σχέδια του ζευγαριού των ομαδικών και ατομικών 
τους ασκήσεων  δυσκολίας που πρόκειται να εκτελεστούν. Η αξία δυσκολίας, ο αριθμός της 
σελίδας και ο αριθμός της άσκησης στους Πίνακες Δυσκολίας πρέπει συνοδεύουν κάθε 
άσκηση. Πρέπει να δηλωθούν τα στατικά κρατήματα καθώς και η κατεύθυνση του salto, η 
ποσότητα περιστροφής και οι βαθμοί περιστροφής. 
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38.2 Είναι ευθύνη του προπονητή να προετοιμάσει τα Φύλλα Ασκήσεων που είναι σωστά 
και ακριβή. 
 
38.3 Οι αποστολές πρέπει να υποβάλουν 1 Φύλλο Ασκήσεων για κάθε πρόγραμμα που θα 
εκτελεστεί από κάθε ζευγάρι και ομάδα στην εθνική αποστολή ως εξής: 

 Προκριματικοί και Τελικοί – Στη διαπίστευση. 

  Αλλαγές για Τελικούς – Μέχρι 1 ώρα μετά το τέλος του αγώνα πρόκρισης. 
(εκτός εάν υπάρχουν διαφορετικές πληροφορίες στο Work Plan). 
 
38.4 Τα φύλλα Ασκήσεων πρέπει να υποβάλλονται προσωπικά από τον επικεφαλής της 
αποστολής (ή τον διορισμένο αντιπρόσωπο) κατά την εγγραφή. Η υποβολή τους 
καταχωρείται από την Οργανωτική Επιτροπή. 
 
 
Ποινές καθυστερημένης υποβολής: 
 

α) Για μη υποβολή έως και μία ημέρα (24 ώρες) μετά τη δημοσιευμένη ημερομηνία και ώρα 
«hand in», χωρίς έγκριση, θα επιβάλλεται πρόστιμο 100 USD για κάθε Φύλλο 
Ασκήσεων(NF) που λείπει. 
 
β) Τα Φύλλα Ασκήσεων που υποβλήθηκαν λιγότερο από μία ημέρα (24 ώρες) πριν την 
έναρξη του διαγωνισμού, θα έχει ως αποτέλεσμα να μην επιτραπεί στην ομάδα (ή στο 
ζευγάρι/ομάδα) να αγωνιστεί. Σε ειδικές περιπτώσεις, τα Φύλλα Ασκήσεων μπορούν να 
γίνουν δεκτά μέσω e-mail. 
 
38.5 Τα Φύλλα Ασκήσεων πρέπει να χρησιμοποιούνται και να σχεδιάζονται με τον 
προβλεπόμενο τρόπο. Ένα παράδειγμα παρέχεται στο Πίνακες Δυσκολίας. Ανεπίσημες και 
δυσανάγνωστες μορφές θα επιστραφούν για επανασχεδιασμό. (η διάταξη του Φύλλου 
Ασκήσεων του "Acro Companion" είναι αποδεκτή μορφή) 
 
38.6 Οι ασκήσεις ζευγαριού/ομάδας πρέπει να εμφανίζονται πρώτα και με τη σειρά που 
πρόκειται να εκτελεστούν. Οι ατομικές ασκήσεις εμφανίζονται χωριστά και με τη σειρά που 
πρέπει να εκτελεστούν. Αν οι ασκήσεις που περιλαμβάνονται στο Φύλλο Ασκήσεων δεν 
εκτελούνται με τη σειρά που δηλώθηκε, οι ΚΔ θα επιβάλουν ποινή 0,3 για λάθος σειρά στο 
τελικό σκορ. 
 
38.7 Μόνο οι ασκήσεις  που χρησιμοποιούνται για δυσκολία πρέπει να περιλαμβάνονται 
στο Φύλλο Ασκήσεων. Εάν υπάρχουν περισσότερες δηλωμένες ασκήσεις, οι πρώτες 8 
μετρούν για δυσκολία. 
 
38.8 Θα αξιολογηθούν μόνο οι ασκήσεις που δηλώνονται στα Φύλλα Ασκήσεων και τα 
οποία εκτελούνται για δυσκολία και για Ειδικές Απαιτήσεις. Στο Δυναμικό πρόγραμμα 
μπορεί να υπάρχει το πολύ 1 εναλλακτική άσκηση δηλώνεται στο Φύλλο Ασκήσεων. Στο 
Μικτό Πρόγραμμα, το πολύ 1 εναλλακτική δυναμική άσκηση μπορεί να δηλωθεί στο Φύλλο 
Τιμών. Εάν δηλωθούν περισσότερα από 1, το Φύλλο Ασκήσεων θα επιστρέφεται για 
διόρθωση. 
 
38.9 Τουλάχιστον 12 ώρες πριν από την έναρξη των αγώνων παγκόσμιας κλάσης, οι 
προπονητές ενημερώνονται από τους DJs (ΚΔ) σε καθορισμένο χρόνο και τόπο, για τυχόν 
προβλήματα με τα Φύλλα Ασκήσεων του διαγωνισμού. Είναι ευθύνη του προπονητή να βρει 
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λύση στα προβλήματα. Οι ΚΔ θα επιτρέψουν την εκ νέου υποβολή ενός προσαρμοσμένου 
Φύλλο Ασκήσεων το αργότερο 90 λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα. 
Εάν διαπιστωθούν προβλήματα με τα Φύλλα Ασκήσεων κατά τη διάρκεια του αγώνα, 
πρέπει να εφαρμοστεί η σωστή δυσκολία. 
 
38.10 Για εξαιρετικές περιστάσεις (π.χ. τραυματισμός), η Ανώτερη Κριτική Επιτροπή έχει τη 
διακριτική ευχέρεια να επιτρέπει μια μικρή αλλαγή στο Φύλλο Αγώνα έως και 30 λεπτά πριν 
την έναρξη του αγώνα. Αυτό γίνεται από μια  απεικόνιση της αλλαγής της άσκησης και 
δήλωση της αξίας δυσκολίας του, του αριθμού της άσκησης και της σελίδας στους Πίνακες 
Δυσκολίας. Ο ΠΚ θα ενημερώσει την Ανώτερη Κριτική Επιτροπή, η οποία θα επιβεβαιώσει 
το D-score (Βαθμό Δυσκολίας) και θα ενημερώσει  τους DJ (ΚΔ) για την αλλαγή. 
 
38.11 Εάν πρόκειται να εισαχθεί μια αλλαγή ορισμένων ασκήσεων στον τελικό, ή θα 
πραγματοποιηθεί ένα διαφορετικό πρόγραμμα, το νέο Φύλλο Ασκήσεων ή οι αλλαγές που 
επισημαίνονται σε ένα αναθεωρημένο Φύλλο Ασκήσεων πρέπει να υποβάλλονται στον 
καθορισμένο χρόνο και τόπο εντός μίας ώρας από τη λήξη των προκριματικών αγώνων. Οι 
αλλαγές πρέπει να περιλαμβάνουν δήλωση τιμών δυσκολίας. Οι ΚΔ θα ελέγξουν το νέα 
Φύλλα Ασκήσεων και θα τα δώσουν στον ΠΚ που θα διασφαλίσει ότι η Ανώτερη Κριτική 
Επιτροπή θα λάβει αντίγραφα πριν την έναρξη των τελικών. 
 
 
Άρθρο 39: ΝΕΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 
39.1 Το TC-ACRO θα αξιολογήσει Νέες Ασκήσεις στις συναντήσεις του ACRO TC. Μία 
άσκηση θεωρείται ως νέα εάν δεν μπορεί να βρεθεί στους υπάρχοντες Πίνακες ή Newsletter 
της ACRO και δεν καταγράφεται ως απαγορευμένη. 
 
39.2 Ασκήσεις που εκτελούνται με μικρή μόνο στιλιστική διαφοροποίηση από το στοιχείο 
που απεικονίζεται στους πίνακες ΔΕΝ θεωρούνται νέα στοιχεία. Μπορούν να εκτελεστούν 
χρησιμοποιώντας την ίδια αναγνώριση (ID) αριθμός(#), με την ίδια τιμή με το υπάρχον 
στοιχείο. 
 
39.3 Πρέπει να υποβληθεί αίτημα για επίσημη αξιολόγηση από το TC Acro, 
χρησιμοποιώντας το επίσημο έντυπο που βρίσκεται στους Πίνακες Δυσκολίας, από τον 
Πρόεδρο και τον γραμματέα της FIG TC ACRO. Το αίτημα αξιολόγησης πρέπει να 
συνοδεύεται από λεπτομερές σχέδιο που περιλαμβάνει μια προτεινόμενη αξία για την 
άσκηση μαζί με ένα βίντεο της άσκησης που αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. 
 
39.4 Το αίτημα αξιολόγησης μαζί με όλα τα δικαιολογητικά (βίντεο) πρέπει να υποβληθεί 
από την Εθνική Ομοσπονδία. 
 
39.5 Αιτήματα αξιολόγησης που δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια δεν θα ληφθούν 
υπόψη. 
 
39.6 Οι αξιολογήσεις στοιχείων θα γίνουν στη συνάντηση ACRO TC και θα ισχύουν για 
εκτέλεση 6 μήνες μετά τη δημοσίευση στο Newsletter της ACRO. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ IX 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 40: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 
Γενικές αρχές 
 
40.1 Καθένα από τα 3 προγράμματα: Ισορροπία, Δυναμικό και Μικτό έχει διαφορετικό 
χαρακτήρα και κρίνεται για την καλλιτεχνική του αξία, τη δυσκολία και την τεχνική του 
εκτέλεση. 
 
40.2 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής είναι υπεύθυνος να διασφαλίζει ότι όλοι οι κριτές μιας 
ομάδας βαθμολογούν σύμφωνα με τους κανόνες. 
 
40.3 Οι Κριτές Εκτέλεσης αξιολογούν την τεχνική αξία των ασκήσεων που εκτελούνται για 
να καθορίσουν την E-Βαθμολογία. (Execution) 
  
40.4 Οι Κριτές Καλλιτεχνίας αξιολογούν την καλλιτεχνική αξία των ασκήσεων που 
εκτελούνται για να προσδιορίσουν το Α-Βαθμολογία. (Artistic) 
 
40.5 Οι Κριτές Δυσκολίας καθορίζουν από κοινού την αξία δυσκολίας ενός προγράμματος. 
Η συνολική αξία δυσκολίας μετατρέπεται σε βαθμολογία D. 
 
40.6 Ο ΠΚ αφαιρεί ποινές (P), από τη συνολική βαθμολογία που προσδιορίζεται 
προσθέτοντας τα E, A και Δ σκορ. 
 
Άρθρο 41: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
 
41.1 Οι βαθμολογίες E, A, D, οι ποινές, η τελική βαθμολογία και η κατάταξη εμφανίζονται 
στο κοινό. 
 
41.2 Για όλους τους αγώνες, η εκτέλεση και η καλλιτεχνία των παραστάσεων αξιολογούνται 
από 0 έως 10,0 με ακρίβεια 0,001. 
 
41.3 Ο Βαθμός Δυσκολίας για μια άσκηση δεν έχει μέγιστο για την κατηγορία 
Ανδρών/γυναικών: Είναι «ανοιχτή». (Για τους έφηβους/ νεάνιδες και ηλικιακές κατηγορίες, η 
δυσκολία ελέγχεται αυστηρά στο μέγιστο. Δείτε τους κανόνες των ηλικιακής ομάδων Acro) 
 
E Βαθμός 
 

41.4 Ο Βαθμός Εκτέλεσης (Ε) για ένα πρόγραμμα που εκτελείται είναι ο μέσος όρος των 
δύο μεσαίων βαθμολογιών των 6 ή 4 κριτών εκτέλεσης αφού παραλειφθούν, από τους 6, οι 
δύο υψηλότερες και οι δύο χαμηλότερες, από τους 4 η υψηλότερη και η χαμηλότερη. Ο 
μέσος όρος πολλαπλασιάζεται επί δύο (x2). Η ακρίβεια είναι 0,001 χωρίς στρογγυλοποίηση 
του τελικού ψηφίου. (Εάν μόνο 3 EJ, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το E-Score είναι το μέσο 
σκορ μετά την εξάλειψη του υψηλότερου και του χαμηλότερου.) 
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Α Βαθμός 
 
41.5 Ο Βαθμός Καλλιτεχνίας (Α) για το πρόγραμμα που εκτελείται είναι ο μέσος όρος των 
δύο μεσαίων βαθμολογιών των 6 ή 4 κριτών εκτέλεσης αφού παραλειφθούν, από τους 6, οι 
δύο υψηλότερες και οι δύο χαμηλότερες, από τους 4 η υψηλότερη και η χαμηλότερη. Η 
ακρίβεια είναι 0,001 χωρίς στρογγυλοποίηση του τελικού ψηφίου. (Εάν μόνο 3 AJ, σε 
εξαιρετικές περιστάσεις, το A-Score είναι το μεσαίο σκορ μετά την  εξάλειψη του 
υψηλότερου και χαμηλότερο.) 
 
 
Δ Βαθμός 

 
41.6 Το άθροισμα των αξιών δυσκολίας των ασκήσεων που εκτελέστηκαν με επιτυχία σε 
ένα πρόγραμμα αθροίζονται και δίνουν μια ακατέργαστη βαθμολογία που καθορίζει τη 
συνολική αξία δυσκολίας (DV) ενός προγράμματος. 
 
41.7 Η αξία δυσκολίας μετατρέπεται σε βαθμολογία δυσκολίας (D). DV διαιρεμένο με 100= 
Βαθμός  D. 
 
41.8 Ο Βαθμός Δυσκολίας για ένα πρόγραμμα που εκτελείται εμφανίζεται όταν συμφωνηθεί 
και από τους δύο ΚΔ. 
 
Συνολική  Βαθμολογία 

 
41.9 Η Συνολική  Βαθμολογία είναι η βαθμολογία πριν από την επιβολή οποιωνδήποτε 
ποινών από τον ΠΚ και/ή τους κριτές δυσκολίας. 
 
41.10 Δεν υπάρχει μέγιστη βαθμολογία για άσκηση που εκτελείται στην κατηγορία Ανδρών 
/Γυναικών. 
 
41.11 Η συνολική βαθμολογία για μια άσκηση που εκτελείται υπολογίζεται από τον τύπο: 
 
E Score + A Score + D Score = Συνολική βαθμολογία  
 
Άρθρο 42: ΠΟΙΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 
42.1 Ο ΠΚ  αθροίζει όλες τις ποινές και τις αφαιρεί από τη συνολική βαθμολογία. Αυτό 
φαίνεται από τον τύπο: 
 
Συνολική Βαθμολογία – Πέναλτι = Τελική Βαθμολογία 
 
42.2 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κριτών εφαρμόζει ποινές στη συνολική βαθμολογία για: 
 

 Αποκλίσεις από τους κανόνες ύψους μεταξύ συναθλητών. 
 Διάρκεια προγράμματος πέρα από το επιτρεπόμενο χρονικό όριο. 
 Βήματα, προσγειώσεις και πτώσεις εκτός ορίου ορόφου. 
 Παραβάσεις ενδυμασίας και αξεσουάρ. 

 
42.3 Οι κριτές δυσκολίας εφαρμόζουν ποινές στη συνολική βαθμολογία για: 
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 Στατικά κρατήματα δεν διατηρούνται για τον δηλωμένο ή απαιτούμενο χρόνο. 
 Μη τήρηση Ειδικών Απαιτήσεων. 
 Εκτέλεση απαγορευμένων στοιχείων. 
 Ασκήσεις που δεν εκτελούνται με τη σειρά που δηλώθηκαν. 

 
ΑΡΘΡΟ 43: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 
 
43.1 Για λόγους δικαιοσύνης, εάν ο Βαθμός δυσκολίας δεν φαίνεται να συσχετίζεται με αυτό 
που εκτελείται ή υπάρχει αριθμητικό σφάλμα στον υπολογισμό της αξίας δυσκολίας, 
μετατροπής στη Βαθμολογία δυσκολίας ή στον υπολογισμό της τελικής βαθμολογίας, 
μπορεί να γίνει ένσταση για επανεξέταση από την Ανώτερη Κριτική Επιτροπή. 
 
43.2 Η ποινή του DJ μπορεί να χρειαστεί να επανεξεταστεί εάν υπάρξει αλλαγή στο Βαθμό 
Δυσκολίας μετά την ένσταση. 
 
43.3 Ενστάσεις μπορούν να γίνουν ΜΟΝΟ για τους ίδιους τους αγωνιζόμενους της 
Ομοσπονδίας. 
 
43.4 Δεν μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις για το βαθμό εκτέλεσης ή το βαθμό 
καλλιτεχνίας, σφαλμάτων χρόνου ή άλλων ποινών. 
 
 
Μετά τη δημοσίευση του Βαθμού Δυσκολίας, οποιαδήποτε προσφυγή για έρευνα γίνεται το 
αργότερο πριν από το τέλος του επόμενου προγράμματος που ακολουθεί. Ο καθορισμένος 
κάτοχος της κάρτας για την ομοσπονδία των αγωνιζόμενων γυμναστών τοποθετεί την κάρτα 
προσφυγής με το καθορισμένο πρόσωπο, το οποίο πρέπει να παραδοθεί χωρίς προφορική 
ανταλλαγή. 
 

 Ο φωτεινός πίνακας θα υποδεικνύει ότι εξετάζεται η ένσταση. 
 Η κάρτα προσφυγής πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή εξήγηση που να αναφέρει 

τη θέμα της προσφυγής. 
 Το γραπτό αίτημα για έρευνα πρέπει να παραδοθεί εντός 4 λεπτών από την 

τοποθέτηση του δελτίου προσφυγής, διαφορετικά η προσφυγή καθίσταται 
παρωχημένη. 

 Υπάρχει χρηματικό τέλος για την προσφυγή που αυξάνεται με κάθε επόμενη 
προσφυγή που γίνεται από την Ομοσπονδία. 

 Η τοποθέτηση κάρτας προσφυγής γίνεται σύμβαση για την καταβολή του ανάλογου 
τέλους στο Γενικό Γραμματέα ή εκπρόσωπο μέχρι τη λήξη του αγώνα. 

 
43.6 Ο Πρόεδρος της Ανώτερης Κριτικής Επιτροπής (ή ο εκπρόσωπος) θα ενημερώσει 

αμέσως τους Ειδικούς Δυσκολίας της Ανώτερης Κριτικής Επιτροπής και του ΠΚ της 
εμπλεκόμενης Κριτικής Επιτροπής. 
 

43.7 Εάν δεν μπορεί να δοθεί λύση πριν από την ώρα έναρξης του επόμενου 
προγράμματος των αγωνιζομένων, ο υπολογιζόμενος βαθμός θα καταχωρηθεί ως 
«προσωρινός» και θα ληφθεί υπόψη στο τέλος του ομίλου του αγώνα και πριν από κάθε 
απονομή. 
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43.8 Εάν η ένσταση απορριφθεί, το τέλος καταπίπτει και μεταφέρεται στο Ταμείο FIG 
Foundation. 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ 
 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΛΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΝΩΝ 

Άρθρο 44: ΠΟΙΝΕΣ ΠΚ ΚΑΙ ΚΔ 

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

 

44.2 ΠΟΙΝΕΣ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ 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 . 

Από 0.5-1.0  

3.   Αντιαθλητική συμπεριφορά στον αγωνιστικό χώρο. 0.5 

4.  Παραβάσεις σε σχέση με τη μουσική (πχ ακατάλληλοι στίχοι). 0.5 

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

6.   Προσγείωση ή πτώση έξω από τα όρια του ταπί. 0.50 κάθε φορά 

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

8.   Αποτυχία να τηρηθούν οι κανόνες δημοσιότητας. (πχ. 
Δυσδιάκριτο εθνικό σύμβολο). 

0.30 

9.   Διόρθωση της αγωνιστικής ενδυμασίας, πέσιμο των αξεσουάρ. 0.10 κάθε φορά  

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

0.3  

11.  Χρήση απαγορευμένης ενδυμασίας, πχ χαλαρά μανίκια ή 
απρεπή ενδυμασία, πχ πολύ βαθύ ντεκολτέ, κορμάκι ανάμεσα 
στους γλουτούς). 

0.5 

12. Σημάδια, στρώμα (εκτός από το πρόγραμμα ισορροπίας και 
μικτό της Τετράδας Ανδρών). 

0.5 

13.  Άσεμνες θέσεις.  0.3 

14.  Παρουσία του προπονητή στο ταπί. 1.0 
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44.3    Ποινές του τελικού βαθμού από τον κριτή Δυσκολίας (ΚΔ) 

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 δευτερόλεπτο. 

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 προγράμματα.) 

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.    Προγράμματα που δεν εκτελέστηκαν με τη σειρά δήλωσης ή 
περισσότερες δηλωμένες προγράμματα από ότι επιτρέπεται ή 
εκτελείται διαφορετική πρόγραμμα από αυτήν που δηλώθηκε για 
ειδικές απαιτήσεις. 

0.30 

 
Άρθρο 45:   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. 

45.1        Για την Καλλιτεχνία τα ακόλουθα κριτήρια αξιολογούνται με θετικό τρόπο 

χρησιμοποιώντας την  ακόλουθη κλίμακα 

 

Η Καλλιτεχνία κρίνεται σε όλα τα κριτήρια της Καλλιτεχνίας του Κώδικα Βαθμολογίας 

χρησιμοποιώντας την παρεχόμενη κλίμακα. 
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45.2  Περιγραφή των κριτηρίων 

1. Συνεργασία   

Επιλογή συναθλητών που δημιουργεί λογική σχέση και σύνδεση μεταξύ των ατόμων 

στο ζευγάρι ή στην ομάδα. 

 Ωριμότητα. 

 Επίπεδο προετοιμασίας. 

 Ισορροπία απόδοσης εντός της συνεργασία. 

 Αυτό πρέπει να χαρακτηρίζεται από ορατή σύνδεση. 
 

 

2. 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. 

 

3. Εκτέλεση 

Η πράξη, διαδικασία  ή η τέχνη της εκτέλεσης χρησιμοποιώντας εύρος, χώρο, 

διαδρομές, επίπεδα, συγχρονισμό μεταξύ των συναθλητών. 

 Να εκτελούν σαν μία ολότητα, παρά σαν ξεχωριστές μονάδες. 

 

4. Δημιουργικότητα 

Επίδειξη φαντασίας, αυθεντικότητας, εφευρετικότητας, έμπνευσης, ποικιλία σε:  

 Σύνθεση  

 Εισόδους /εξόδους  

 Ασκήσεις. 

 

5. Μουσικότητα  

Οι αθλητές εκφράζουν τη μουσική κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής. 

 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. 

 

45. 3 Κλίμακα για το κάθε κριτήριο 

 

Τέλεια 

2.0 

Το πρόγραμμα παρουσιάζει εξαίσιο επίπεδο του 

κριτηρίου 

Εξαιρετικά 

1.8-1.9 

Το πρόγραμμα παρουσιάζει υψηλό επίπεδο του 

κριτηρίου 
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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 

 

45.4 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 

 

Άρθρο: 46     Πίνακες τεχνικών λαθών 

46.1   Πίνακες που συνοψίζουν τη σοβαρότητα των διαφορετικών τεχνικών  λαθών δίνονται 

στο άρθρο 46. 

46.2  Τα λάθη εκτέλεσης τιμωρούνται με 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 

 

46.3     Μειώσεις για την εκτέλεση μίας άσκησης δεν μπορούν να ξεπερνούν τον 1.00 

βαθμό. 

46.4     ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ 

 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 
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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. 

46.5 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 0.5 

 

 

46.6   ΣΧΗΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΓΩΝΙΑ, ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΕΣ 

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  

 

 

 

 

 

46.7:   ΔΙΣΤΑΓΜΟΙ, ΒΗΜΑΤΑ και ΓΛΙΣΤΡΗΜΑΤΑ 

Κριτήρια για Αξιολόγηση Μικρά Σημαντικά Σοβαρά 
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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  

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  

7.  Παραπάτημα/ σκόνταμμα, σε οποιοδήποτε σημείο 

του προγράμματος, εκτός των ασκήσεων. 
 0.3 0.5 

 

 

46.8:   ΑΣΤΑΘΕΙΑ 

Κριτήρια για Αξιολόγηση Μικρά Σημαντικά Σοβαρά 

1.  Αστάθεια ή κουνήματα της βάσης ή της μεσαίας 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 πρόγραμμα. 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 
  

4.  Άγγιγμα του παρτενέρ ή του εδάφους, ή σημαντική 

στήριξη ή σταθεροποίηση του παρτενέρ ώστε να 

διατηρηθεί η ισορροπία πάνω στον παρτενέρ ή στην 

προσγείωση.  
 

0.30  

5. Ακούσια στήριξη με το ένα γόνατο στο έδαφος, ή  

στήριξη στο ένα χέρι. Στήριξη ενός  ποδιού, του  
 0.5 
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κεφαλιού ή του ώμου πάνω στον παρτενέρ. 

6.  Στιγμιαία πίεση του σώματος ή των ώμων των 

βάσεων, πάνω στην κορυφή, ώστε να 

σταθεροποιηθεί.  
0.3  

7.  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 

8. Πρόσθετη στήριξη των παρτενέρ ώστε να αποφευχθεί 

πτώση. (π.χ. εξ’ αιτίας αποτυχημένου πιασίματος ή 

εξόδου.)   
 0.5 

 

 

46.9  ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ 

Κριτήρια για Αξιολόγηση 
Μικρά Σημαντικά Σοβαρά 

  1. Λιγότερο ή περισσότερο  περιστροφή, στις στροφές 

και στα σάλτα. 
0.1 0.2-0.3 0.5 

2. Ελλιπής περιστροφή των σάλτων, που απαιτεί μερική 

υποστήριξη από τον/τους παρτενέρ για να 

ολοκληρωθεί το σάλτο. 

 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 

 

46.10   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 
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4. 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 

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

  1.0 

6. 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 

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

  1.0 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 

Ορισμός ασκήσεων 

 

Ζευγάρια 

 

Ορισμός άσκησης με αξία δυσκολίας: 

 

1. Στατικό κράτημα της κορυφής+ Θέση βάσης 

 

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

 

3. Μετακίνηση κορυφής + Στατικό κράτημα της κορυφής + Θέση βάσης 

 

4. Αρχική θέση της κορυφής + μετακίνηση της βάσης + Στατικό κράτημα της κορυφής + 

Θέση βάσης 

 

5. Αρχική θέση της κορυφής +μετακίνηση της κορυφής+ μετακίνηση της βάσης + Στατικό 

κράτημα της κορυφής + Θέση βάσης 

 

 

 
 

Ομάδες 

 

1. Στατικό κράτημα της κορυφής+ Θέση βάσης 

 

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

 

3. Μετακίνηση κορυφής και/ ή της μεσαίας + Στατικό κράτημα της κορυφής και/ ή της 

μεσαίας+ Θέση βάσης 

 

4. Αρχική θέση της κορυφής + μετακίνηση της βάσης + Στατικό κράτημα της κορυφής + 

Θέση βάσης 
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5. Αρχική θέση της κορυφής +μεταφορά των  βάσεων+ τελική θέση της κορυφής  + νέα 

θέση βάσης 

 

6. Αρχική θέση της κορυφής + μετακίνηση κορυφής +μεταφορά των  βάσεων+ τελική 

θέση της κορυφής  + νέα θέση βάσης 

 

7. Ανέβασμα + τελική θέση της κορυφής+ θέση βάσης 

 

 
 
 
 

 
 

 
Ατομικές Ασκήσεις 
 
Και οι 3 ατομικές ασκήσεις που μετράνε για δυσκολία πρέπει να δηλωθούν στα Φύλλα 
Ασκήσεων. 

Όλες οι ατομικές ασκήσεις μιας σειράς πρέπει να δηλωθούν στο Φύλλο Ασκήσεων και 
θα λάβουν αξία δυσκολίας. Εάν μία ατομική άσκηση επαναλαμβάνεται ή δεν δηλώνεται, 
οι ασκήσεις που ακολουθούν δεν παίρνουν καμία αξία δυσκολίας. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: 
2) Round-off_Flic-Flac_straight Salto = σειρά = 3 ασκήσεις. 
Αυτή η σειρά πληροί τον μέγιστο αριθμό και τα 3 στοιχεία πρέπει να δηλωθούν στο 
TS 
να λάβει δυσκολία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΨΟΥΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ 
 

Πριν τους αγώνες, οι αθλητές θα μετρούνται στο κοντινότερο χιλιοστό από ένα 
έναν γιατρό, ή ένα φυσιοθεραπευτή και θα είναι παρών ένας 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 της Εθνικής Ομοσπονδίας 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 έδαφος, 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 29 εκ. (με ανοχή μέχρι τα 29.9 
εκ.) δεν έχει μείωση. 

 

 30 cm έως 34,99 διαφορά μεταξύ συναθλητών έχουν τις ακόλουθες μειώσεις: 
 
Άνδρες/Γυναίκες                         0,5 
 

 35 cm και άνω διαφορά μεταξύ συναθλητών έχουν τις ακόλουθες μειώσεις: 
 
Άνδρες/Γυναίκες                         0,5 

 
11. 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. 

12. Στον αγώνα αν ένας αθλητής προσπαθήσει να εμποδίσει τη διαδικασία της 
μέτρησης:  

 Το ζευγάρι ή η ομάδα θα αποβάλλεται από τον αγώνα.  

 Η ομοσπονδία των αθλητών παίρνει προειδοποίηση.  

 Το συμβάν θα αναφέρεται στην Πειθαρχική Επιτροπή  μετά τον αγώνα.  

 Επανάληψη καταδολίευσης από την ίδια ομοσπονδία σε οποιαδήποτε χρονική 
στιγμή κατά τη διάρκεια του αγωνιστικού κύκλου θα οδηγεί σε ποινή της 
Ομοσπονδίας ΣΣ. 

13. 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:  
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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 έδαφος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 
 

Αγωνιστική ενδυμασία- ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ Οδηγίες 
 
 
Τα ακόλουθα άρθρα αναφέρονται στο COP 

 

34.1 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. 

34.2 Οι φούστες πρέπει να καλύπτουν αλλά να μην πέφτουν κάτω από την περιοχή 
της λεκάνης του κορμακίου, καλσόν ή ολόσωμου. 

 

 
 
 

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

 

 Οι γυναικείες φούστες πρέπει να ακολουθούν ακριβώς από κάτω ή να 
ακολουθούν τη γραμμή του κορμιού. Πρέπει να πέφτουν κοντά στους γοφούς. 
Δεν πρέπει να υπάρχει πολύ επιπλέον υλικό. 
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Η φούστα πρέπει να είναι εννιαία και όχι, σε μέρη. 
 
Τα ακόλουθα στυλ ΔΕΝ επιτρέπονται: 

 
 
 
35 Οι άνδρες και τα αγόρια μπορούν να αγωνίζονται με κορμάκια με κοντά 

παντελονάκια ή μακριά γυμναστικά παντελόνια. Ολόσωμες ενδυμασίες 
επιτρέπονται. 
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36 Πολύ σκοτεινά χρώματα στα γυμναστικά παντελόνια, ολόσωμα, κολλάν 
επιτρέπεται μόνο αν :  
 

 Σε όλο το μήκος, από το ισχίο στον αστράγαλο το χρώμα είναι 
αναμεμειγμένο με ανοιχτού χρώματος σχέδιο.  

 Το σχέδιο θα πρέπει να είναι στο πλάι του ποδιού και να είναι απλό. 

 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. 

Κολλάν στο χρώμα του δέρματος κάτω από τα κορμάκια και τις φούστες επιτρέπεται 
 
Για λόγους ασφάλειας, χαλαρή ενδυμασία, μεγάλα προσαρτήματα και αξεσουάρ δεν 
επιτρέπονται. 
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Ανοιχτόχρωμα και στο χρώμα του δέρματος κορμάκια πρέπει να έχουν επένδυση. 
 
Προκλητικά, στυλ μαγιό, ενδυμασία ΄΄χαρακτήρα΄΄, φωτογραφίες στο σχέδιο 
απαγορεύονται.  
 
Κορμάκια που είναι σχεδόν όλο στο χρώμα του δέρματος δεν επιτρέπονται, επειδή 
φαίνονται σαν ΄΄γυμνό΄΄, στην τηλεόραση. 
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ΟΜΟΡΦΑ ΚΟΡΜΑΚΙΑ 
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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, υπόδεση (γυμναστικά 
παπουτσάκια ή  κάλτσες ) πρέπει να φοριούνται. 
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. 
 
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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ΣΩΣΤΟ 

  
 
 
 
 

ΛΑΘΟΣ: η 

φούστα που 

σχηματίζει 

΄΄λαμπατέρ΄΄ 

Ιδανικά το 

σχέδιο 

συνεχίζεται 

κάτω από 

τη φούστα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 

 
ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΙΣΜΩΝ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  

FIG                                                             Fédération Internationale de Gymnastique 

TC ACRO                                               Τεχνική Επιτροπή Acrobatic Gymnastics 

Ακροβατική Το καλλιτεχνικό μείγμα γυμναστικής σε ένα 
χορογραφημένο πρόγραμμα που εκτελείται σε συνεργασία 
με έναν ή περισσότερους άλλους αθλητές που 
περιλαμβάνουν συνδυασμούς αναρρίχησης, οικοδόμησης, 
ισορροπίας, ευελιξίας, δύναμης, ρίψη, πέταγμα, πιάσιμο, 
αιώρηση, περιστροφή, στρίψιμο, αναποδογύρισμα, 
δεξιότητες και ευκινησία χωρίς τη χρήση και βοήθεια 
οργάνων. 

Καταστατικό Οι κανόνες που διέπουν όλους τους κλάδους της 
γυμναστικής. 

TR FIG Τεχνικοί Κανονισμοί που καλύπτουν τους κανόνες 
αγωνιστικής συμμετοχής στα αθλήματα της Γυμναστικής. 

STR-ACRO FIG Ειδικός Τεχνικός Κανονισμός συμμετοχής στο άθλημα 
Ακροβατικής Γυμναστικής. Αυτοί βρίσκονται στην Ενότητα 
5 των Τεχνικών Κανονισμών. 

Κανόνες κριτών Οι κανόνες γενικών κριτών της FIG περιγράφουν τις 
γενικές αρχές που πρέπει να τηρούνται από όλα τα 
αθλήματα της Γυμναστικής. Οι Ειδικοί Κανόνες Κριτών για 
την Ακροβατική παρέχουν λεπτομέρειες σχετικά με το 
Ακροβατική Γυμναστική  μόνο. Στο Παράρτημα 7 
περιγράφεται η χρήση του IRCOS και ο ρόλος της 
Ανώτερης Κριτικής Επιτροπής. 

Κώδικας Βαθμολογίας Οι κανονισμοί για τη συμμετοχή σε αγώνες Ακροβατικής 
Γυμναστικής που αποτελούν σύμβαση μεταξύ των 
αγωνιζομένων, των προπονητών και των κριτών και 
προσδιορίζει τα κριτήρια για τη δομή και τη σύνθεση των 
προγραμμάτων και για την επίτευξη αριστείας σε κάθε 
πτυχή της Ακροβατικής Γυμναστικής. 

Συντομογραφία Ένα σύστημα συμβόλων σημειογραφίας που παρέχει μια 
καθολική γλώσσα για τους κριτές και χρησιμοποιείται στη 
σημείωση κατά την αξιολόγηση των ασκήσεων που 
εκτελούνται. Το σύστημα βρίσκεται στο Παράρτημα 5 του 
Κώδικα Βαθμολογίας. 

Πίνακες δυσκολίας Ένα σύνολο καταγεγραμμένων ασκήσεων  από το οποίο οι 
ασκήσει δυσκολίας μπορούν να πιστωθούν αξία. Κάθε 
άσκηση ή μέρος μίας άσκησης έχει αριθμητική τιμή. 

Φύλλο Ασκήσεων (Tariff Sheet) Το εικονογραφημένο διάγραμμα του τι σκοπεύουν να 
εκτελέσουν οι αγωνιζόμενοι αθλητές σε έναν αγώνα. Κάθε 
άσκηση με αξία δυσκολίας καταγράφεται με τη σειρά που 
εκτελείται και της δίνεται μια τιμή δυσκολίας όπως 
προσδιορίζεται μέσω αναφοράς στους Πίνακες Δυσκολίας. 
Το Φύλλο Ασκήσεων παρέχει επίσης έναν υπολογισμό της 
μέγιστης αξίας δυσκολίας και το μέγιστο βαθμό δυσκολίας  
για το πρόγραμμα πριν από την εκτέλεση. 

Αγωνίσματα  5  είδη ( κλάδοι) της Ακροβατικής Γυμναστικής. 

WP        ΖΓ Ζευγάρι Γυναικών 

MP        ΖΑ Ζευγάρι Ανδρών  

MXP      ΜΖ Μικτό Ζευγάρι 

WG       ΤΡΙΓ Τριάδα Γυναικών 
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MG        ΤΕΤΡΑ Τετράδα Ανδρών 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

Πρόγραμμα Το αγωνιστικό πρόγραμμα της Ισορροπίας, Δυναμικό και 
Μικτό της Ακροβατικής Γυμναστικής. 

Πρόγραμμα Ισορροπίας  
 

Ο όρος που εφαρμόζεται σε ένα αγωνιστικό πρόγραμμα 
στο οποίο οι αγωνιζόμενοι πρέπει να επιδείξουν δύναμη, 
ευελιξία, ευλυγισία, στατικά κράτημα, και μετακινήσεις. 
Χαρακτηριστικές ασκήσεις με στατικά κράτημα 
κυριαρχούν στη σύνθεση. 
 

Δυναμικό Πρόγραμμα 
 

Ο όρος που εφαρμόζεται σε ένα αγωνιστικό πρόγραμμα 
στο οποίο οι αγωνιζόμενοι πρέπει χαρακτηριστικά να 
επιδεικνύουν ικανότητα εκκίνησης, βοήθειας, διακοπής, 
σταματήματος της πτήσης. 

Μικτό Πρόγραμμα Ο όρος που εφαρμόζεται σε ένα αγωνιστικό πρόγραμμα 
στο οποίο οι αγωνιζόμενοι πρέπει να επιδείξουν τα 
χαρακτηριστικά και των ασκήσεων ισορροπίας και του 
δυναμικού. 
 

Καλλιτεχνία Η δομή και η καλλιτεχνική σύνθεση και ο σχεδιασμός ενός 
αγωνιστικού προγράμματος. 
 

Εκτέλεση Η τεχνική αξία της εκτέλεσης ενός αγωνιστικού 
προγράμματος. 

Δυσκολία  
 

Η αξία των ασκήσεων που επιλέχθηκαν για τη σύνθεση 
του προγράμματος. 
 

Αξία Δυσκολίας Κάθε άσκηση δυσκολίας που εκτελείται σε ένα πρόγραμμα 
έχει μια Αξία Δυσκολίας που υπολογίζεται  μέσω 
αναφοράς στους Πίνακες Δυσκολίας. 
 

Ανοιχτή δυσκολία Δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς το μέγεθος της αξίας 
δυσκολίας για την οποία μπορεί να πιστοποιηθεί η 
εκτέλεση ενός προγράμματος και για προσδιορισμό του 
Βαθμού Δυσκολίας. 
 

Κλειστή Δυσκολία 
 

Το ποσό της Αξίας Δυσκολίας που έχει αναγνωριστεί σε 
ένα πρόγραμμα είναι περιορισμένο. Αυτό συμβαίνει στο 
Junior και στους αγώνες Ηλικιακών Ομάδων. 
 

Στατικό κράτημα Μια θέση που κρατά ένα ζευγάρι ή μια ομάδα για 3 
δευτερόλεπτα, όπως απαιτείται. 
 

Κίνηση Η μετακίνηση σε στατικές ασκήσεις ή η σύνδεση μίας  
στατικής άσκησης με μία άλλη. 

Κίνηση από την κορυφή: 
Κίνηση της βάσης σε ζευγάρι: 

Μετακίνηση από μια θέση σε άλλη θέση και τελείωμα με 
στατικό κράτημα 3 δευτερολέπτων. 

Ανέβασμα: Ανέβασμα από το δάπεδο ή από έναν συναθλητή σε μια 
στατική θέση σε υψηλότερο σημείο και τελείωμα με 
κράτημα 3 δευτερολέπτων. 

Στατικό Κράτημα Στατική θέση που διατηρείται για καθορισμένο χρονικό 
διάστημα. 

Ελλιπές κράτημα. Ελλιπές κράτημα σε ασκήσεις ισορροπίας που 
αποτυγχάνουν να παραμείνουν για το σωστό χρονικό 
διάστημα.  
Μια ποινή 0,3 ανά δευτερόλεπτο λαμβάνεται από τη 
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συνολική βαθμολογία από τους ΚΔ για 
κάθε δευτερόλεπτο που λείπει. 
 

Μεταβατική πυραμίδα Μια πυραμίδα σε μια ομαδική άσκηση γυναικών ή ανδρών 
που έχει 2 ή περισσότερα μέρη που συνδέονται με κίνηση 
χωρίς να πάνε στο πάτωμα. 
 

Μεταβάσεις ομάδας Από ένα στατικό κράτημα σε μια θέση βάσης σε ένα 
στατικό κράτημα σε μια άλλη βάση. 3 δευτερόλεπτα σε 3 
δευτερόλεπτα 
πάτωμα ή μετά από σύντομη επαφή με τον συνεργάτη στο 
πάτωμα. 
 

Salto  
 

Σάλτο 

Πιάσιμο από συναθλητή σε 
συναθλητή 
 

Πτήση από συναθλητή  στους συναθλητές 
 

Δυναμική άσκηση Πτήση από το έδαφος με σύντομη βοήθεια από τους 
συναθλητές για να αποκτηθεί επιπλέον πτήση πριν την 
προσγείωση ξανά στο πάτωμα. 
 

Έξοδος Πτήση από τους συναθλητές στο έδαφος 

Δυναμική Σύνδεση (link) Όταν δύο ασκήσεις σε ένα δυναμικό ή μικτό πρόγραμμα 
συνδέονται εκτελώντας τις 
σε άμεση διαδοχή χωρίς δεύτερη προετοιμασία ενδιάμεσα. 
Το τέλος της πρώτης άσκησης είναι η αρχή της δεύτερης. 
 

Ατομικές ασκήσεις Ασκήσεις με αξία δυσκολίας που εκτελούνται μεμονωμένα 
από τους αγωνιζόμενους ταυτόχρονα ή σε άμεση διαδοχή 
σε κάθε αγωνιστικό πρόγραμμα. 
 

Πανομοιότυπη άσκηση Μία πανομοιότυπη άσκηση είναι πανομοιότυπη σε ΟΛΕΣ 
του τις πτυχές. Έχει την ίδια θέση εκκίνησης και 
τερματισμού, ίδιο σχήμα, περιστροφή και κατεύθυνση. 
 

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ  

Στατικά κράτημα και δύναμη: Πχ. Κατακόρυφα, στηρίξεις στο κεφάλι, στος αγκώνες, στο 
στήθος, κρατήματα και δυναμικές ανυψώσεις 

Ευλυγισία: Σπαγγάτα, αργές χειροκιβυστήσεις, γέφυρες. 

Επιδεξιότητας: Κυλίσματα, τροχοί, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων 
τροχών και χειροκιβυστήσεων. 

Ακροβατικές (Tumbling) Ροντάτ, Φλικ φλάκ, σάλτο, χειροκιβύστηση…Οι ασκήσεις 
πρέπει να έπονται κίνησης (τρέξιμο) και προσγείωση στα 
δύο ή στο ένα πόδι, ανάλογα με το χαρακτήρα της 
άσκησης. 

ΚΡΙΤΕΣ  

Ανώτερη Κριτική Επιτροπή (SJ)  
 

Ανώτερη κριτική επιτροπή. εποπτεύει όλες τις πτυχές ενός 
αγώνα από την προετοιμασία μέχρι την ολοκλήρωση του. 

Πρόεδρος της Επιτροπής Κριτών 
(ΠΚ) 
(CJP) 
 

Ο επόπτης μιας επιτροπής κριτών που εφαρμόζει ποινές 
στη συνολική βαθμολογία για ένα πρόγραμμα να οριστεί 
ένας τελικός βαθμός για την εκτέλεση ενός αγωνιστικού 
προγράμματος. 
 

 Κριτές Δυσκολίας (ΚΔ) (DJs)  Οι κριτές δυσκολίας που συνεργάζονται για τον καθορισμό 
του Βαθμού Δυσκολίας για ένα πρόγραμμα που 
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παρουσιάστηκε σε έναν αγώνα. Σε κάθε αγώνα ορίζονται 2 
ΚΔ πριν την 
άφιξη, με κλήρωση για καθεμία από τα 5 αγωνίσματα. 
 

Κριτής Καλλιτεχνίας ΚΑ(AJ)  
 

Ο κριτής καλλιτεχνίας βαθμολογεί ένα πρόγραμμα που 
εκτελείται για την καλλιτεχνία και την καλλιτεχνική της αξία. 

Κριτής Εκτέλεσης ΚΕ (EJ) 
 

Κριτής Εκτέλεσης. Ο κριτής βαθμολογεί ένα πρόγραμμα 
που εκτελείται για την τεχνική της αξία και 
εκτέλεση. 
 

Εφορεία Προσφυγών  Ανώτατη αρχή σε έναν αγώνα. Λαμβάνει προσφυγέςκατά 
των αποφάσεων της Ανώτερης Κριτικής Επιτροπής. 
 

ΚΡΙΣΗ  

Βαθμολογίες  
 

Ο υπολογισμός που γίνεται από τους βαθμούς που 
δίνονται για μια άσκηση. 

Mark Ο αριθμητικός υπολογισμός που δίνεται από έναν 
Καλλιτεχνικό ή Τεχνικό Κριτή για μια άσκηση που 
εκτελείται 
λαμβάνοντας υπόψη τις ποινές για σφάλματα που 
αφαιρούνται από το μέγιστο βαθμό 10,00. 
 

Ένα Score Καλλιτεχνική Βαθμολογία για μια παράσταση διαγωνισμού. Καθορίζεται 
με τον μέσο όρο του μέσου 2 
βαθμολογίες μιας Καλλιτεχνικής Επιτροπής Κριτών 4 
κριτών (ή 6 κριτών ) μετά την εξάλειψη των (2) 
υψηλότερη και (2) χαμηλότερη βαθμολογία. 
 

E Score Execution Score για μια αγωνιστική απόδοση. Καθορίζεται με τον μέσο όρο 
του μέσου 2 
βαθμολογίες της ομάδας των κριτών εκτέλεσης των 4 
δικαστών (ή 6 κριτών) μετά την εξάλειψη των (2) 
υψηλότερη και (2) χαμηλότερη βαθμολογία, 
πολλαπλασιάστε επί 2 
 

Δ Βαθμολογία Δυσκολίας Βαθμολογία για μια εκτελεσθείσα άσκηση που καθορίζεται 
από 2 Κριτές Δυσκολίας 
 

Συνολική βαθμολογία Το άθροισμα των βαθμολογιών A + D+ E για μια άσκηση 
που εκτελείται. 
 

Τελικό σκορ Η βαθμολογία για μια άσκηση που εκτελείται αφού 
αφαιρεθούν τυχόν ποινές από το Σύνολο 
Παρτιτούρα από τον CJP και τους DJs. 
 

Ποινές CJP  
 

Οι ποινές που λαμβάνονται από τη συνολική βαθμολογία 
για την απόδοση (βαθμολογίες A + E + D) από τον 
Πρόεδρο κριτών για λάθη μεγέθους, διάρκειας άσκησης, 
ενδυμασίας, σφαλμάτων γραμμής και καθυστερημένων 
φύλλων τιμολογίων. 
 

Ποινές DJ Οι ποινές που λαμβάνονται από τη συνολική βαθμολογία 
για την απόδοση (Α + Ε + Δ σκορ) από τους DJ για 
Μη τήρηση Ειδικών Απαιτήσεων, χρονικά σφάλματα στα 
δεσμά και λανθασμένα Φύλλα Τιμολογίων 
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Ανοχή  
 

Το μέγιστο εύρος που είναι αποδεκτό μεταξύ των δύο 
μεσαίων βαθμολογιών που δίνονται από τους κριτές 
Εκτέλεσης  ή Καλλιτεχνίας  ΚΑΙ το μέγιστο επιτρεπόμενο 
εύρος μεταξύ της υψηλότερης και της χαμηλότερης 
βαθμολογίας για όλους τους κριτές 
εκτέλεσης/καλλιτεχνικούς κριτές πριν από την παρέμβαση 
CJP ή SJ. 
 

Κριτική Επιτροπή Μια ομάδα 9-11 κριτών που περιλαμβάνει κριτές 
εκτέλεσης, καλλιτεχνίας, Δυσκολίας και τον Πρόεδρο (ΠΚ) 
Κάθε υποομάδα ενός πάνελ έχει διαφορετικό σημείο 
εστίασης στην αξιολόγηση ενός προγράμματος. 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΟΣ  

Μάζα Το βάρος και η μάζα σώματος ενός αγωνιζόμενου. 

Μέγεθος Η απόκλιση ύψους μεταξύ του ύψους της κεφαλής των 
συναθλητών. 

Σωματότυποι  
 

Ο σωματότυπος ή η μορφολογία των αγωνιζόμενων 
αξιολογείται επί μακρόν και κατέληξε σε ένα διαβαθμισμένο 
μοτίβο. 
από Ενδόμορφος σε Ενδο- Μέσο σε Μεσόμορφος σε 
Μέσο- Έκτο σε Εκτόμορφος. Οι ακροβάτες  
εργάζονται συνήθως με συναθλητές στην ίδια ομάδα ή όχι 
περισσότερους από έναν βαθμό ή ακόμα και πλευρά ενός 
σωματότυπου. Υπάρχουν διαβαθμίσεις μεταξύ κάθε 
σωματότυπου. 

Ενδόμορφος 
 

Αχλάδι ή Τριγωνικό σώμα με φαρδύτερη ζώνη ισχίου από 
το πλάτος του ώμου. Η μάζα τείνει 
να κατανέμεται περισσότερο γύρω από τους γοφούς παρά 
στο υπόλοιπο σώμα. Τις περισσότερες φορές εμφανίζονται 
ως βάσεις. 

Μεσόμορφος Μυϊκή σωματική διάπλαση. Καλά αναλογική μάζα δίνοντας 
εμφάνιση επιμήκους γωνιώδους 
σώμα. Το πλάτος των ισχίων συνήθως είναι μικρότερο ή 
ίσο με το πλάτος των ώμων. Ταιριάζει καλά σε κορυφές και 
βάσεις. 

Εκτόμορφος Μακριά αδύνατη σωματική διάπλαση. Μακριοί μύες. Πιο 
συχνά συναντώνται ως κορυφές. Χρειάζεται να υπάρχει 
στοιχείο μυϊκότητας. 

Βάση Ο υποστηρικτικός συνεργάτης σε ζευγάρι ή ομάδα. 
 

Μέση Ο υποστηρικτικός εταίρος σε μια ομάδα 
 

Κορυφή  
 

Ο συνεργάτης σε ζευγάρι ή ομάδα που εκτελεί τις στατικές 
θέσεις και τα στοιχεία πτήσης 
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