
 

 

 

 

 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 2022-2024 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 

 



 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 Περιεχόμενα 

 Προοίμιο        

 Εισαγωγή    

6. ΤΡΙΑΔΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ- ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

 Πρόσθετος πίνακας για συνδέσεις  (links) 

 Ασκήσεις 

 

2. ΓΕΝΙΚΑ  

 Γενικοί Κανονισμοί 

 Αρχικές και Τελικές Θέσεις  

 Κατηγορίες Κατακόρυφων στα χέρια 
και στα πόδια 

7. ΤΕΤΡΑΔΕΣ ΑΝΔΡΩΝ-ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 

 Αξιολόγηση μεταφορών και ανεβασμάτων 

 Στατικά κρατήματα και μετακινήσεις κορυφή 

 Θέσεις πυραμίδας βάσεων 

3. ΖΕΥΓΑΡΙΑ-ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ  

 Παραδείγματα 

 Στατικά κρατήματα και μετακινήσεις 

 Ανεβάσματα 

8.  ΤΕΤΡΑΔΕΣ ΑΝΔΡΩΝ-ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

 Πρόσθετος πίνακας για συνδέσεις  (links) 

 Ασκήσεις 

 4. ΖΕΥΓΑΡΙΑ-ΔΥΝΑΜΙΚΟ  

 Πρόσθετος πίνακας για συνδέσεις  
(links) 

 Ασκήσεις 

9. ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 Γενικοί Κανονισμοί 

 Ισορροπίας 

 Ακροβατικές σειρές (tumbling) 

5. ΤΡΙΑΔΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ- ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 

 Στατικά κρατήματα και μετακινήσεις 

κορυφή 

 Θέσεις πυραμίδας βάσεων 

10. ΦΥΛΛΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ & ΦΟΡΜΑ ΝΕΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 



Οι Πίνακες Δυσκολίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του Κώδικα Βαθμολογίας της FIG (CoP) για την Ακροβατική Γυμναστική. 

Είναι σημαντικό όταν χρησιμοποιούνται οι Πίνακες  να γίνεται αναφορά στο τμήμα V και VIII του Κώδικα Βαθμολογίας. 

Το έγγραφο περιέχει ασκήσεις που είναι δυνατόν να εκτελεστούν στον αγώνα Ακροβατικής Γυμναστικής. Μέσω της επιλογής των 

εκκινήσεων, κινήσεων, ανεβασμάτων, πιασιμάτων και κατεβασμάτων, οι αγωνιζόμενοι μπορούν να είναι δημιουργικοί στη 

διαμόρφωση των προγραμμάτων. 

Το περιεχόμενο του εγγράφου είναι εξελικτικό και όχι οριστικό. Προσθήκες και τροποποιήσεις γίνονται καθώς δημιουργούνται νέες 

ασκήσεις και απαιτούνται διευκρινίσεις. 

Αυτοί οι Πίνακες δεν μπορούν να αναπαραχθούν χωρίς γραπτή άδεια της FIG. 

 

Ευχαριστίες 

Η κοινότητα της Ακροβατικής Γυμναστικής οφείλει ευχαριστίες στα ακόλουθα άτομα για τη συμβολή τους στους σημερινούς Πίνακες 

Δυσκολίας: 

Στα Μέλη της Τεχνικής Επιτροπής της FIG Acrobatic 2017-2021 για την τεχνογνωσία τους στην αναθεώρηση των Πινάκων για τον 

κύκλο 2022-2024 

 Rosy Taeymans, Irina Nikitina, Nikolina Hristova, Karl Wharton, Wieslawa Milewska, Yuriy Goliak, Frank Böhm. 

 Στην εκπρόσωπο αθλητών May Miller για τη θετική της συμβολή στην ΤΕ  και όλη τη δουλειά που συνεπάγεται. 

 Στον αρχικό καλλιτέχνη για την πλειονότητα των σχεδίων που βρίσκονται στους Πίνακες, Vitcho Kolev. 

 Στην Irina Nikitina για την ιδέα να απλοποιήσει το έργο των προπονητών και των κριτών για την ισορροπία. 

 Στη Γραμματεία της FIG για τη διαθεσιμότητα ειδικών τεχνικών συμβουλών και βοήθειας. 

 Στους προπονητές και αθλητές της Ακροβατικής για τη δημιουργικότητά τους στην επέκταση των ορίων των γυμναστικών 

γνώσεων και δεξιοτήτων. 

 

 

 



 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι Πίνακες Δυσκολίας χρησιμοποιούνται σε όλους τους εγκεκριμένους αγώνες της FIG. Επιτρέπεται η εκτέλεση μόνο ασκήσεων 

που βρίσκονται στους Πίνακες δυσκολίας για πίστωση της αξίας δυσκολίας σε αγώνες FIG. 

Οι πίνακες περιλαμβάνουν ασκήσεις ή μέρη ασκήσεων που έχουν ήδη εκτελεστεί κατά την ιστορία της Ακροβατικής Γυμναστικής, 

επιπλέον δίνεται εύρος δυνατοτήτων που θα εκτελεστούν στο μέλλον. 

Δυσκολία δίνεται για ασκήσεις ζευγαριού και ομάδας καθώς και ατομικές ασκήσεις. 

Ορισμένες ασκήσεις έχουν ανακηρυχθεί «απαγορευμένες» για λόγους ασφάλειας και αισθητικής. 

Αξία δυσκολίας των ασκήσεων 

Η αξία δυσκολίας μίας άσκησης ενός ζευγαριού ή ομάδας είναι το άθροισμα των διαφορετικών μερών του στοιχείου. 

Φύλλα Ασκήσεων 

Στο τέλος των Πινάκων Δυσκολίας υπάρχει ένα παράδειγμα του επίσημου Φύλλου Ασκήσεων στο οποίο δηλώνονται οι ασκήσεις 

κάθε προγράμματος που θα εκτελεστεί κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Κάθε πρόγραμμα σχεδιάζεται σε ξεχωριστό Φύλλο 

Ασκήσεων. Οι κανόνες για τη συμπλήρωση ενός Φύλλου Ασκήσεων αναλύονται στον Κώδικα Βαθμολογίας.  

Πρέπει να γίνει ένα σχέδιο για κάθε άσκηση ομάδας ή ζευγαριού με τη σειρά που θα εκτελεστεί. Οι ασκήσεις της ομάδας/ζευγαριού 

προηγούνται των ατομικών ασκήσεων που πρέπει επίσης να σχεδιαστούν για να εκτελεστούν. Τα σχέδια μπορούν να 

αναπαραχθούν από τους Πίνακες Δυσκολίας. Το φύλλο ασκήσεων πρέπει να είναι "Computer Generated" . Τα πρωτότυπα σχέδια 

(TOD, AGR) πρέπει να παρουσιάζονται με σαφήνεια και να μην είναι ανοιχτά σε ποικιλία ερμηνειών. Δεν επιτρέπεται η χρήση 

συντομογραφίας στα Φύλλα ασκήσεων. 

Οι σελίδες από τις οποίες δημιουργούνται ή επιλέγονται οι ασκήσεις, ο αριθμός του σχεδίου και η αξία της άσκησης και των μερών 

του πρέπει να καταγράφονται στο Φύλλο Άσκησης. Τα 3 δευτερόλεπτα «κράτημα» πρέπει να δηλωθούν. 

 

 



 

FÉDÉRATION INTERNATIONALE 

DE GYMNASTIQUE 

 

 

 

 

Γενικοί κανόνες  

Αρχικές και Τελικές Θέσεις  

Κατηγορίες Κατακόρυφων & θέσεων 

 

 

 



Γενικοί Κανόνες Ζευγάρια και Ομάδες 

• Οι ασκήσεις που εκτελούνται με μικρές μόνο στιλιστικές παραλλαγές από την άσκηση που απεικονίζεται στους Πίνακες δεν 

θεωρούνται νέες ασκήσεις. Μπορούν να εκτελεστούν χρησιμοποιώντας τον ίδιο αριθμό αναγνώρισης (ID) (#), με την ίδια αξία με 

την υπάρχουσα άσκηση. 

• Οι ασκήσεις στο ίδιο πλαίσιο θεωρούνται πανομοιότυπες (με πολύ λίγες εξαιρέσεις) όπως φαίνεται στους Πίνακες Δυσκολίας. 

• Twist salto : Τα στοιχεία με στροφή 180° πριν από το salto θεωρούνται ως BACK salto. 

• Αξία για πλαϊνά salto = μπροστινά saltos αλλά θεωρούνται διαφορετικά saltos. 

• Όταν μία άσκηση βρίσκεται σε περισσότερες από μία (1) θέσεις στους Πίνακες Δυσκολίας με διαφορετική αξία, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί η υψηλότερη αξία. 

• Οι ανοιχτές θέσεις χεριών λαμβάνουν επιπλέον αξία (βλ. πίνακα παρακάτω) ωστόσο δεν θεωρούνται διαφορετικό στοιχείο. 

• Τα ανεβάσματα που ξεκινούν από τους ώμους της βάσης μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν με τη βάση σε καθιστή ή θέση 

σε σπαγγάτου και θα θεωρηθούν ως παραλλαγή. 

• Πρόσθετη αξία για: 

 Στατικά κρατήματα (μόνο εάν η θέση δεν βρίσκεται σε ξεχωριστή φυσαλίδα) 
 Ανεβάσματα σε στατική θέση (μόνο εάν η θέση δεν βρίσκεται σε ξεχωριστό πλαίσιο ή έχει ήδη επιπλέον τιμές)  

 
• Όλα τα κατακόρυφα, ίσια, σημαίες, εξάρθρωση και μεξικάνες, εκτελεσμένα με τεντωμένα πόδια, ενωμένα μέχρι τον αστράγαλο 

λαμβάνουν +1. 



 
Συν και πλην αξίες για ΚΙΝΗΣΕΙΣ της βάσης και Πρόσθετες αξίες σε ανεβάσματα 

(μόνο εάν η θέση/μοντάρισμα δεν έχει ήδη υψηλότερες ή επιπλέον τιμές) 

 
Γενικοί Κανόνες Ζευγάρια και Ομάδες Δυναμικό Πρόγραμμα 
• Τιμές συν και πλην για τις τελικές θέσεις σε δυναμικές ασκήσεις (μόνο εάν η θέση δεν έχει ήδη επιπλέον αξία) 

 

• Όλα τα salto που εκτελούνται στη θέση θεωρούνται ίδια με τη θέση . 

Λαμβάνουν την ίδια τιμή και τον ίδιο αριθμό ταυτότητας. 

• Full in back out ( /360° 0) ≠ Back in Full out ≠ μισό σε μισό έξω ( /180°/180°). 

• Οι επιπλέον αξίες για τη μεσαία στις Τριάδες Γυναικών και Τετράδες Ανδρών, που εκτελεί ένα άλμα ή ένα salto στο πάτωμα από 
θέση εκκίνησης κολώνα στο δίχτυ, ΔΕΝ θεωρούνται ως έξοδοι.(π.χ. σελ. 108) 

 

 

 



 

• Πρόσθετη δυσκολία για ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ και ΟΜΑΔΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ στα προγράμματα Ισορροπίας: 

Όλα τα Κατακόρυφα που εκτελούνται στα ακόλουθα σημεία στήριξης θα λάβουν την πρόσθετη δυσκολία όπως φαίνεται. 

Ισορροπία: 

1. Χέρι με χέρι: 

 

 

 

 

• Πρόσθετη δυσκολία για δυναμικό πρόγραμμα ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: 

1. Saltos με περιστροφή 4/4 ή περισσότερο, πιασμένα στα χέρια της βάσης, κορυφή σε κάθετη θέση, λαμβάνουν επιπλέον αξία +4   

π.χ.  

 

2. Τα Saltos με περιστροφή 8/4 ή περισσότερο, λαμβάνουν επιπλέον αξία +4 

 

• Πρόσθετη δυσκολία για δυναμικό πρόγραμμα: 

ΟΛΕΣ οι προσγειώσεις χωρίς υποστήριξη, μόνο για την κατηγορία Άνδρες / Γυναίκες, λαμβάνουν την ακόλουθη επιπλέον αξία: 

 



 

 

Ομάδες: 

Πρόσθετη δυσκολία για τη μεσαία στο χτίσιμο της πυραμίδας με την κορυφή σε στατικό κράτημα 

Η αξία δυσκολίας του μέσου να κρατά την κορυφή κατά την κατασκευή της πυραμίδας είναι το άθροισμα των τιμών: 

1. Αξία της θέσης κορυφής 

2. αξία της μέσης με την κορυφή θα είναι η εξής: 

- να πάνε σε μια πυραμίδα της ομάδας 1 = 2 

- να πάνε σε μια πυραμίδα της ομάδας 2 = 4 

- να πάνε σε μια πυραμίδα της ομάδας 3 = 6 

- να πάνε σε μια πυραμίδα της ομάδας 4 = 8 

 

Παραδείγματα για τον τρόπο υπολογισμού της αξίας των ανεβασμάτων: 

 

Κορυφή Αξία = 5 Κορυφή Αξία = 12 (9+3) 

Μετακίνηση(για το group 2) = 4  μετακίνηση (για το  group 3) =6 

Συνολικά=9 Συνολικά = 18 

 

 

 

 

 

  



 

 

Ομάδες: Έξτρα δυσκολία για ένα ανέβασμα: 

- να πάει σε μια πυραμίδα της ομάδας 1 = 2 

- να πάει σε μια πυραμίδα της ομάδας 2 = 4 

- να πάει σε μια πυραμίδα της ομάδας 3 = 6 

- να πάει σε μια πυραμίδα της ομάδας 4 = 8 

Η αξία ανεβάσματος κορυφής, δες τους πίνακες δυσκολίας Ανεβάσματα Τριάδων Γυναικών  σελ. 60 

 

Παράδειγμα 

 

 

 



Γενικοί Περιορισμοί 

• ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ. 

• ένα μεξικάνικο κατακόρυφο δεν μπορεί να εκτελεστεί με τους γλουτιαίους μύες ή τα πόδια ακουμπισμένα στο κεφάλι.  

Αυτό θεωρείται ως πρόσθετη στήριξη. 

• Η Ρώσικη γωνία από την κορυφή  μπορεί να εκτελεστεί μόνο με κλειστά πόδια. 

• Ένα πιάσιμο σε κούμπωμα (δηλαδή τα πόδια να στηρίζονται τους γοφούς της βάσης) επιτρέπεται μόνο με ίσια πόδια. 

Απαγορευμένο για ΑΝΔΡΕΣ. 

• Το να κάθεσαι με ανοιχτά πόδια στους ώμους του συναθλητή θεωρείται απαγορευμένη στάση σε κάθε άσκηση.  

• Το Planche δεν μπορεί να εκτελεστεί στο ένα χέρι. 

• Τα Ζευγάρια Γυναικών και οι Ομάδες Γυναικών δε μπορούν να εκτελούν ασκήσεις στο πίσω μέρος του λαιμού ή στο επάνω μέρος 

στο κεφάλι (Απαγορεύεται).   Εκτός αν υπάρχει επιπλέον σημείο στήριξης (π.χ.: κράτημα ενός ποδιού) 

• Η σημαία ΔΕΝ μπορεί να εκτελεστεί δύο σε ένα. 

• Οι γωνίες, οι κροκόδειλοι και οι ασκήσεις σε ανοιχτά χέρια, δεν μπορούν να εκτελεστούν σε λυγισμένους βραχίονες της βάσης. 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΠΙΑΣΙΜΑΤΟΣ 
Παραδείγματα των πιο χαρακτηριστικών θέσεων. 

Η ίδια θέση = Οι διαφορετικές θέσεις ≠ 
 

 



ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΠΙΑΣΙΜΑΤΟΣ 
Παραδείγματα των πιο χαρακτηριστικών θέσεων. 

Η ίδια θέση = Οι διαφορετικές θέσεις ≠ 
 

 

 



 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ 

 

 

Τα κατακόρυφα που ανήκουν στην ίδια κατηγορία υποδηλώνονται με το γράμμα που αντιστοιχεί στο πάνω γράμμα των στηλών 
στους Πίνακες Δυσκολίας Ασκήσεων Ισορροπίας. Τα κατακόρυφα που ανήκουν στην ίδια κατηγορία θεωρούνται ίδιες. Πρέπει να 
εφαρμοστεί το ίδιο σύστημα κατηγοριοποίησης στα κατακόρυφα στο 1 χέρι και στα 2 χέρια σε 1 χέρι. 

 

 



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

 

 
 
 



 


