
Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΕΥΓΑΡΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 

 



Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΕΥΓΑΡΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 



ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 

 
Σειρά Ι 
ΣΧ1:    Η βάση είναι σε ύπτια θέση και η κορυφή εκτελεί γωνία στα τεντωμένα χέρια της βάσης. 
Τα πόδια της βάσης μπορεί να είναι λυγισμένα ή σε άλλη καλλιτεχνική θέση. 
ΣΧ2:    Η βάση είναι σε ύπτια θέση με τα πόδια κάθετα στο έδαφος, ενώ η κορυφή εκτελεί γωνία 

στα τεντωμένα πόδια της βάσης.  
ΣΧ3:    Η βάση είναι σε ύπτια θέση και η κορυφή εκτελεί γωνία ένα στο ένα χέρι στα ενωμένα 

χέρια της βάσης (ένα στο ένα χέρι η κορυφή και ένα στο ένα χέρι η βάση). Τα πόδια της βάσης 
μπορεί να είναι λυγισμένα ή σε άλλη καλλιτεχνική θέση). 
ΣΧ4:    Η βάση είναι σε όρθια θέση και η κορυφή εκτελεί γωνία στα τεντωμένα χέρια της βάσης. 
ΣΧ5     Η βάση είναι σε όρθια θέση και η κορυφή εκτελεί γωνία ένα στο ένα χέρι στα ενωμένα 

χέρια της βάσης (ένα στο ένα χέρι η κορυφή και ένα στο ένα χέρι η βάση). 
ΣΧ6:    Η βάση είναι σε όρθια θέση και η κορυφή εκτελεί γωνία ενός (1) δευτερολέπτου στα 
τεντωμένα χέρια της βάσης.   Από εκεί μετακινείται   σε κροκόδειλο και κρατάει 3 δευτερόλεπτα. 
ΣΧ.7:   Η βάση είναι σε όρθια θέση και η κορυφή εκτελεί κροκόδειλο (1) δευτερολέπτου στα 

τεντωμένα χέρια της βάσης.   Από εκεί μετακινείται   σε γωνία και κρατάει 3 δευτερόλεπτα. 
 
Σειρά ΙΙ 
ΣΧ8:    Η βάση είναι σε θέση ¨ημικάθισμα¨ και η κορυφή εκτελεί κατακόρυφο στα δυο πόδια της 

βάσης. 
ΣΧ9:    Η βάση είναι σε όρθια θέση και η κορυφή εκτελεί κατακόρυφο στους ώμους της βάσης. 

Η βάση κρατά τα χέρια ή τους ώμους της κορυφής. Μπορεί να εκτελεστεί και με αντίστροφο 
πιάσιμο, δηλαδή η βάση να στηρίζει τους ώμους της κορυφής. 
ΣΧ10:   Η βάση είναι σε όρθια θέση και η κορυφή εκτελεί κατακόρυφο στα λυγισμένα χέρια της 

βάσης.   
ΣΧ11:  Η βάση είναι σε όρθια θέση και η κορυφή πατάει στους ώμους της βάσης και από 

επίκυψη ανεβαίνει δυναμικά στην  κατακόρυφο στα λυγισμένα χέρια της βάσης.   
ΣΧ12:  :  Η βάση είναι σε ύπτια θέση και η κορυφή εκτελεί κατακόρυφο στα τεντωμένα χέρια της 

βάσης. Τα πόδια της βάσης μπορεί να είναι λυγισμένα ή σε άλλη καλλιτεχνική θέση. 
 
Σειρά ΙΙΙ 
ΣΧ13:  Η κορυφή εκτελεί (χελιδόνι) υπερέκταση (πρηνηδόν ή ύπτια ) στα τεντωμένα χέρια της 

βάσης.   Η βάση είναι σε όρθια θέση. 
ΣΧ14:  Η κορυφή εκτελεί (χελιδόνι) υπερέκταση (πρηνηδόν ή ύπτια ) στα τεντωμένα χέρια της 

βάσης.   Η βάση είναι σε όρθια θέση και μετακινείται σε γονάτιση. Στατικό κράτημα 3¨ εκτελείται 
στη γονάτιση, ενώ στην όρθια θέση πρέπει να κρατηθεί 1¨. 
ΣΧ15:  Η κορυφή εκτελεί γωνία στα τεντωμένα χέρια της βάσης.   Η βάση είναι σε όρθια θέση 
και μετακινείται σε γονάτιση. Στατικό κράτημα 3¨ εκτελείται στη γονάτιση, ενώ στην όρθια θέση 
πρέπει να κρατηθεί 1¨. 
ΣΧ16:  Η κορυφή εκτελεί (χελιδόνι) υπερέκταση (πρηνηδόν ή ύπτια ) στα τεντωμένα χέρια της 
βάσης.   Η βάση είναι σε όρθια θέση και μετακινείται σε σπαγγάτο, χωρίς να περνάει από 
ημιγονάτιση. Στατικό κράτημα 3¨ εκτελείται στο σπαγγάτο, ενώ στην όρθια θέση πρέπει να 

κρατηθεί 1¨. 
ΣΧ17:   Η κορυφή εκτελεί γωνία στα τεντωμένα χέρια της βάσης.   Η βάση είναι σε όρθια θέση 
και μετακινείται σε σπαγγάτο, χωρίς να περνάει από ημιγονάτιση. Στατικό κράτημα 3¨ 

εκτελείται στο σπαγγάτο, ενώ στην όρθια θέση πρέπει να κρατηθεί 1¨ 
                    
Σημείωση 1: Οι γωνίες μπορούν να εκτελεστούν με οποιοδήποτε από τα παρακάτω 

σχήματα:                                   
 
Σημείωση 2: Τα κατακόρυφα μπορούν να εκτελεστούν με οποιοδήποτε από τα 
παρακάτω σχήματα και προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. 

 
 
Σημείωση 3: η αξία της κάθε άσκησης αναγράφεται στους πίνακες των υποχρεωτικών 
ασκήσεων. 

 



 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
Σειρά Ι 

ΣΧ1:  Η βάση είναι σε ημικάθισμα. Εκτελείται πέταγμα της κορυφής από τη βάση.  
ΣΧ2:  Η βάση είναι σε ημικάθισμα. Εκτελείται πέταγμα της κορυφής από τη βάση η κορυφή 
περιστρέφεται στον εγκάρσιο άξονα ¼ σε τεντωμένη θέση και καταλήγει στα χερια της βάσης σε 
θέση ΄΄χελιδόνι΄΄. 
ΣΧ3:  Η βάση είναι σε ημικάθισμα. Εκτελείται πέταγμα της κορυφής και πιάσιμο στα λυγισμένα 
χέρια της βάσης. 
ΣΧ4:  Η βάση είναι σε ημικάθισμα. Εκτελείται πέταγμα της κορυφής από τη βάση η κορυφή 
περιστρέφεται στον εγκάρσιο άξονα 2/4  σε τεντωμένη θέση και καταλήγει στα χερια της βάσης 
σε  κατακόρυφο. 
ΣΧ5:  Η βάση είναι σε ημικάθισμα. Εκτελείται πέταγμα της κορυφής, περιστροφή της κορυφής 
180⁰ στον επιμήκη αξονα  και πιάσιμο στα λυγισμένα χέρια της βάσης.  
 
Σειρά ΙΙ 

ΣΧ6:    Η κορυφή είναι σε όρθια μετωπική θέση πάνω στα λυγισμένα χέρια της βάσης που 
στέκεται όρθια,  από εκεί η βάση σπρώχνει την κορυφή η οποία κάνει  αναπήδηση και 
προσγειώνεται στο έδαφος υποβοηθούμενη από τη βάση. 
ΣΧ7:    Η κορυφή είναι σε όρθια  μετωπική θέση πάνω στα λυγισμένα χέρια της βάσης που 
στέκεται όρθια,  από εκεί η βάση σπρώχνει την κορυφή η οποία κάνει  αναπήδηση και 
προσγειώνεται ξανά πάνω στα λυγισμένα χέρια της βάσης. 
ΣΧ8:    Η κορυφή είναι σε όρθια μετωπική θέση πάνω στα λυγισμένα χέρια της βάσης που 
στέκεται όρθια,  από εκεί η βάση σπρώχνει την κορυφή η οποία κάνει 4/4 σάλτο πίσω.  
ΣΧ9:   Η κορυφή είναι σε όρθια θέση πάνω στα λυγισμένα χέρια της βάσης και κοιτάει όπου και 
η βάση που στέκεται όρθια,  από εκεί η βάση σπρώχνει την κορυφή η οποία κάνει 4/4 σάλτο 
μπροστά.  
 
Σειρά ΙΙΙ 
ΣΧ10: Η κορυφή εκτελεί αναπήδηση μπροστά με ¼ περιστροφή στον εγκάρσιο άξονα και 
προσγειώνεται ξαπλωμένη πρηνηδόν στα χέρια της βάσης     
ΣΧ11: Η κορυφή εκτελεί ροντάτ αναπήδηση πίσω με ¼ περιστροφή στον εγκάρσιο άξονα και 
προσγειώνεται ξαπλωμένη ύπτια στα χέρια της βάσης     
ΣΧ12:  Η κορυφή εκτελεί ροντάτ αναπήδηση πίσω με ¼ περιστροφή στον εγκάρσιο άξονα και 
προσγειώνεται ξαπλωμένη ύπτια (χελιδόνι) στα τεντωμένα χέρια της βάσης     
ΣΧ13:  Η βάση κρατά το πόδι της κορυφής με τα δύο χέρια( το ένα μπορεί να κρατά τη μέση) 

και από εκεί εκτελείται πέταγμα σάλτο πίσω.  
ΣΧ14:  Η βάση είναι σε ημικάθισμα. Εκτελείται πέταγμα της κορυφής από το πόδι σάλτο πίσω.  
ΣΧ.15 Η κορυφή είναι σε όρθια θέση μπροστά από τη βάση που και αυτή στέκεται όρθια και 
κοιτάνε στην ίδια κατεύθυνση.  Η βάση πιάνει την κορυφή από τους γλουτούς, κάτω από τους 
γλουτούς ή τη μέση και πετάει την κορυφή προς τα πίσω, πάνω από το κεφάλι της για να 
εκτελέσει σάλτο το οποίο θεωρείται 4/4. 

 

 
Σημείωση 1: η αξία της κάθε άσκησης αναγράφεται στους πίνακες των υποχρεωτικών 
ασκήσεων. 
 
Σημείωση 2: όλα τα σάλτο με 4/4 περιστροφή μπορούν να εκτελεστούν είτε με 
συσπείρωση, είτε με δίπλωση, είτε τεντωμένα. 



Δ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΕΥΓΑΡΙ ΑΝΔΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 
 



Δ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΕΥΓΑΡΙ ΑΝΔΡΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 



ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 

 
Σειρά Ι 

ΣΧ1:    Η βάση είναι σε ύπτια θέση και η κορυφή εκτελεί γωνία στα τεντωμένα χέρια της βάσης. 
ΣΧ2:    Η βάση είναι σε όρθια θέση και η κορυφή εκτελεί γωνία στηριζόμενος με το ένα χέρι στο κεφάλι της 
βάσης και το άλλο στο λυγισμένο χέρι της βάσης.  
ΣΧ3:    Η βάση είναι σε όρθια θέση και η κορυφή εκτελεί γωνία στα τεντωμένα χέρια της βάσης. 
ΣΧ4:    Η βάση είναι σε ημικάθισμα η κορυφή βρίσκεται όρθια στα πόδια της βάσης καθώς κοιτάνε στην 
ίδια κατεύθυνση. Από εκεί εκτελούν δυναμικό ανέβασμα σε γωνία στα τεντωμένα χέρια της βάσης.  
ΣΧ5:    Η βάση και οι κορυφή στέκονται όρθιοι ο ένας μπροστά από τον άλλο, καθώς κοιτάνε στην ίδια 
κατεύθυνση. Η βάση πιάνει τα χέρια της κορυφής και τον ανεβάζει δυναμικά σε γωνία στα τεντωμένα 
χέρια του. 
 
Σειρά ΙΙ 

ΣΧ6:    Η βάση είναι σε ύπτια θέση και η κορυφή εκτελεί κροκόδειλο,με το ένα χέρι στα γόνατα της βάσης 
και το άλλο στα τεντωμένα χέρια της βάσης. 
ΣΧ7:    Η βάση είναι σε εδραία θέση  και η κορυφή εκτελεί κροκόδειλο με το ένα χέρι στο κεφάλι της βάσης 
και το άλλο στο χέρι του. 
ΣΧ8:    Η βάση είναι σε όρθια θέση και η κορυφή εκτελεί κροκόδειλο στηριζόμενος με το ένα χέρι στο 
κεφάλι της βάσης και το άλλο στο λυγισμένο χέρι της βάσης. 
ΣΧ9:    Η  βάση είναι σε όρθια θέση και η κορυφή εκτελεί κροκόδειλο στα τεντωμένα χέρια της βάσης. 
ΣΧ10:  Η  βάση είναι σε όρθια θέση και η κορυφή εκτελεί κροκόδειλο με ένα χέρι στο κεφάλι της βάσης. 
  
Σειρά ΙΙΙ 

ΣΧ11:  Η βάση είναι σε ημικάθισμα και η κορυφή εκτελεί κατακόρυφο στα γόνατα της. Η βάση κρατά την 
κορυφή από τη μέση ή τους ώμους 
ΣΧ12:  Η βάση είναι σε ύπτια θέση και η κορυφή εκτελεί κατακόρυφο στα λυγισμένα χέρια της βάσης. 
ΣΧ13   Η  βάση είναι σε όρθια θέση και η κορυφή εκτελεί κατακόρυφο στα λυγισμένα χέρια της βάσης.  
ΣΧ14:  Η βάση είναι σε όρθια θέση και η κορυφή εκτελεί από επίκυψη δυναμική κατακόρυφο στα 
λυγισμένα χέρια  της βάσης. 
ΣΧ15:  Η βάση είναι σε όρθια θέση και η κορυφή εκτελεί κατακόρυφο με το ένα χέρι στο κεφάλι της βάσης 
και το άλλο στο  λυγισμένο χέρι της βάσης . 
ΣΧ16:  Η βάση και οι κορυφή στέκονται όρθιοι ο ένας μπροστά από τον άλλο, καθώς κοιτάνε στην ίδια 
κατεύθυνση. Η βάση πιάνει τα χέρια της κορυφής και τον ανεβάζει δυναμικά σε κατακόρυφο στα 
λυγισμένα χέρια του. 
ΣΧ.17: Η βάση είναι σε ύπτια θέση τα πόδια μπορεί να είναι λυγισμένα ή σε άλλη καλλιτεχνική θέση. Η 
κορυφή κάνει γωνία στα τεντωμένα χέρια της βάσης, κρατά 1 δευτερόλεπτο και μετά εκτελεί δυναμική 
κατακόρυφο και μένει 3 δευτερόλεπτα. 
 
                     
 
Σημείωση1: Οι γωνίες μπορούν να εκτελεστούν με οποιοδήποτε από τα παρακάτω σχήματα:  

, , , , . 
 
Σημείωση2: Τα κατακόρυφα μπορούν να εκτελεστούν με οποιοδήποτε από τα παρακάτω σχήματα 
και προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.  

 
Σημείωση3: η αξία της κάθε άσκησης αναγράφεται στους πίνακες των υποχρεωτικών ασκήσεων. 
 

 
 
 
 
 
 
 



ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
 Σειρά Ι 

ΣΧ1:  Η βάση είναι σε ημικάθισμα. Εκτελείται πέταγμα της κορυφής από τη βάση.  
ΣΧ2:  Η βάση είναι σε ημικάθισμα. Εκτελείται πέταγμα της κορυφής από τη βάση η κορυφή 
περιστρέφεται στον εγκάρσιο άξονα ¼ σε τεντωμένη θέση και καταλήγει στα χερια της βάσης σε θέση 
΄΄χελιδόνι΄΄ 
ΣΧ3:  Η βάση είναι σε ημικάθισμα. Εκτελείται πέταγμα της κορυφής και πιάσιμο στα λυγισμένα χέρια της 
βάσης 
ΣΧ4:  Η βάση είναι σε ημικάθισμα. Εκτελείται πέταγμα της κορυφής από τη βάση η κορυφή 
περιστρέφεται στον εγκάρσιο άξονα 2/4  σε τεντωμένη θέση και καταλήγει στα χερια της βάσης σε  
κατακόρυφο. 
ΣΧ5:  Η βάση είναι σε ημικάθισμα. Εκτελείται πέταγμα της κορυφής, περιστροφή της κορυφής 180⁰ στον 
επιμήκη αξονα  και πιάσιμο στα λυγισμένα χέρια της βάσης. 
 
Σειρά ΙΙ 

ΣΧ6:    Η κορυφή είναι σε όρθια μετωπική θέση πάνω στα λυγισμένα χέρια της βάσης που στέκεται 
όρθια,  από εκεί η βάση σπρώχνει την κορυφή η οποία κάνει  αναπήδηση και προσγειώνεται στο έδαφος 
υποβοηθούμενη από τη βάση. 
ΣΧ7:    Η κορυφή είναι σε όρθια  μετωπική θέση πάνω στα λυγισμένα χέρια της βάσης που στέκεται 
όρθια,  από εκεί η βάση σπρώχνει την κορυφή η οποία κάνει  αναπήδηση και προσγειώνεται ξανά πάνω 
στα λυγισμένα χέρια της βάσης. 
ΣΧ8:    Η κορυφή πατάει πάνω στους ώμους της όρθιας βάσης, κοιτάνε προς την ίδια κατεύθυνση, η 
βάση πιάνει την κορυφή από τις γάμπες. Από εκεί η κορυφή πηδάει και προσγειώνεται  στα λυγισμένα 
χέρια της βάσης. Μπορεί να γίνει και αντίστροφα, από τα χέρια στους ώμους. 
ΣΧ9:    Η κορυφή είναι σε όρθια μετωπική θέση πάνω στα λυγισμένα χέρια της βάσης που στέκεται 
όρθια,  από εκεί η βάση σπρώχνει την κορυφή η οποία κάνει 4/4 σάλτο πίσω συσπειρωτικό ή με 
δίπλωση.  
ΣΧ10:   Η κορυφή είναι σε όρθια θέση πάνω στα λυγισμένα χέρια της βάσης και κοιτάει όπου και η βάση 
που στέκεται όρθια,  από εκεί η βάση σπρώχνει την κορυφή η οποία κάνει 4/4 σάλτο μπροστά, 
συσπειρωτικό ή με δίπλωση.  
ΣΧ.11: Η κορυφή είναι σε όρθια μετωπική θέση πάνω στα λυγισμένα χέρια της βάσης που στέκεται 
όρθια,  από εκεί η βάση σπρώχνει την κορυφή η οποία κάνει 4/4 τεντωμένο σάλτο πίσω. 
ΣΧ.12: Η κορυφή είναι σε όρθια θέση πάνω στα λυγισμένα χέρια της βάσης και κοιτάει όπου και η βάση 
που στέκεται όρθια,  από εκεί η βάση σπρώχνει την κορυφή η οποία κάνει 4/4 τεντωμένο σάλτο 
μπροστά. 
ΣΧ.13: Η βάση είναι σε όρθια θέση, η κορυφή είναι σε όρθα θέση πάνω στα λυγισμένα χέρια της βάσης 
κοιτάνε στην ίδια κατεύθυνση. Από εκεί η κορυφή εκτελεί περιστροφή 180⁰ μοιρών στον εγκάρσιο άξονα 
και προσγειώνεται στα λυγισμένα χέρια της βάσης σε κατακόρυφο.  
 
Σειρά ΙΙΙ 
ΣΧ14: Η βάση κρατά το πόδι της κορυφής με τα δύο χέρια( το ένα μπορεί να κρατά τη μέση) και από 
εκεί εκτελείται πέταγμα σάλτο πίσω, συσπειρωτικό ή με δίπλωση. 
ΣΧ15: Η βάση κρατά το πόδι της κορυφής με τα δύο χέρια( το ένα μπορεί να κρατά τη μέση) και από 

εκεί εκτελείται πέταγμα τεντωμένο σάλτο πίσω 
ΣΧ16: Η βάση είναι σε ημικάθισμα. Εκτελείται πέταγμα της κορυφής από τη βάση και η κορυφή εκτελεί 
σάλτο πίσω, συσπειρωτικό ή με δίπλωση. 
ΣΧ17: Η βάση είναι σε ημικάθισμα. Εκτελείται πέταγμα της κορυφής από τη βάση και η κορυφή εκτελεί 
τεντωμένο σάλτο πίσω. 
ΣΧ16: Η κορυφή εκτελεί ροντάτ αναπήδηση πίσω με ¼ περιστροφή στον εγκάρσιο άξονα και 
προσγειώνεται ξαπλωμένη ύπτια στα χέρια της βάσης     
ΣΧ.18 Η κορυφή είναι σε όρθια θέση μπροστά από τη βάση που και αυτή στέκεται όρθια και κοιτάνε στην 
ίδια κατεύθυνση.  Η βάση πιάνει την κορυφή από τους γλουτούς, κάτω από τους γλουτούς ή τη μέση και 
πετάει την κορυφή προς τα πίσω, πάνω από το κεφάλι της για να εκτελέσει σάλτο συσπειρωτικό ή με 
δίπλωση ή τεντωμένο. 
 
Σημείωση1: η αξία της κάθε άσκησης αναγράφεται στους πίνακες των υποχρεωτικών ασκήσεων. 

 



Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΙΚΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 
 

 

 



Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΙΚΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 

 



ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΙΚΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 

 
Σειρά I 
ΣΧ1: Η βάση είναι σε ύπτια θέση και η κορυφή στέκεται όρθια στα τεντωμένα χέρια της 
βάσης. Η βάση μπορεί να έχει τα πόδια της λυγισμένα ή οποιαδήποτε άλλη καλλιτεχνική 
θέση. 
ΣΧ2:Η βάση είναι σε όρθια θέση και η κορυφή στέκεται όρθια στα λυγισμένα χέρια της  
χέρια της βάσης.  
ΣΧ3: Η βάση είναι σε ημικάθισμα και από ΄΄φους΄΄ ανεβάζει την κορυφή μέχρι τα 

λυγισμένα του χέρια, η κορυφή εκτελεί 180⁰ περιστροφή και στέκεται όρθια στα λυγισμένα 
χέρια της βάσης (δεν υπάρχει φάση πτήσης). 
ΣΧ4: Η βάση είναι σε όρθια θέση και η κορυφή στέκεται όρθια σε ισορροπία με ένα πόδι 

στο ένα λυγισμένο χέρι της βάσης. 
ΣΧ5:  Η βάση είναι σε όρθια θέση και η κορυφή στέκεται όρθια σε ισορροπία με δύο πόδια 
στα τεντωμένα χέρια της βάσης. 
ΣΧ6: Η βάση είναι σε ημικάθισμα και από ΄΄φους΄΄ ανεβάζει την κορυφή μέχρι τα 

τεντωμένα του χέρια, η κορυφή εκτελεί 180⁰ περιστροφή και στέκεται όρθια στα τεντωμένα  
χέρια της βάσης (δεν υπαρχει φάση πτήσης, μπορεί να γίνει πρώτα στα λυγισμένα χέρια 
της βάσης και από εκεί να ανέβει σε τεντωμένα, αρκεί να είναι σε απολύτως άμεση 
διαδοχή, χωρίς καθόλου σταμάτημα). 
ΣΧ7: Η βάση είναι σε όρθια θέση και η κορυφή στέκεται όρθια σε ισορροπία με ένα πόδι 
στο ένα τεντωμένο χέρι της βάσης. 
  
Σειρά II 
ΣΧ8:  Η βάση είναι σε ύπτια θέση και η κορυφή εκτελεί γωνία με ένα στο ένα χέρι πάνω 

στα  τεντωμένα ενωμένα χέρια της βάσης. Η βάση μπορεί να έχει τα πόδια της λυγισμένα 
ή οποιαδήποτε άλλη καλλιτεχνική θέση. 
ΣΧ9: Η βάση είναι σε όρθια θέση και η κορυφή εκτελεί γωνία στα τεντωμένα χέρια της 

βάσης. 
ΣΧ10:  Η βάση είναι σε όρθια θέση και η κορυφή εκτελεί γωνία ένα στο ένα χέρι στα 

ενωμένα χέρια της βάσης (ένα στο ένα χέρι η κορυφή και ένα στο ένα χέρι η βάση). 
ΣΧ11:  Η κορυφή εκτελεί γωνία στα τεντωμένα χέρια της βάσης.   Η βάση είναι σε όρθια 

θέση και μετακινείται σε γονάτιση. Στατικό κράτημα  τρία δευτερόλεπτα (3¨) εκτελείται στη 
γονάτιση, και  στην όρθια θέση ένα δευτερόλεπτο (1΄΄). 
ΣΧ12:  Η βάση είναι σε όρθια θέση και η κορυφή εκτελεί γωνία ένα στο ένα χέρι στο ένα 

χέρι της βάσης (ένα στο ένα χέρι η κορυφή και ένα χέρι η βάση). 
ΣΧ13:  Η βάση είναι σε όρθια θέση και η κορυφή εκτελεί γωνία ενός δευτερολέπτου (1΄΄) 

στα τεντωμένα χέρια της βάσης.   Από εκεί μετακινείται   σε κροκόδειλο και κρατάει τρία 
δευτερόλεπτα (3΄΄). 
ΣΧ14:  Η βάση είναι σε όρθια θέση και η κορυφή εκτελεί κροκόδειλο ενός δευτερολέπτου 

(1΄΄) στα τεντωμένα χέρια της βάσης.   Από εκεί μετακινείται   σε γωνία και κρατάει τρία  
δευτερόλεπτα (3΄΄). 
 
Σειρά ΙΙΙ 
ΣΧ15: Η βάση είναι σε όρθια θέση και η κορυφή εκτελεί κατακόρυφο στους ώμους της 

βάσης. Η βάση κρατά τα χέρια ή τους ώμους της κορυφής. Μπορεί να εκτελεστεί και με 
αντίστροφο πιάσιμο, δηλαδή η βάση να στηρίζει τους ώμους της κορυφής. 
ΣΧ16: Η βάση είναι σε όρθια θέση και η κορυφή εκτελεί κατακόρυφο στα λυγισμένα χέρια 
της βάσης.   
ΣΧ17: Η βάση είναι σε όρθια θέση και η κορυφή πατάει στους ώμους της βάσης και από 

επίκυψη ανεβαίνει δυναμικά στην  κατακόρυφο στα λυγισμένα χέρια της βάσης.   
ΣΧ18: Η κορυφή στέκεται όρθια μπροστά από τη βάση, εκτελούν δυναμικό ανέβασμα σε 

κατακόρυφο στα λυγισμένα χέρια της βάσης.  
ΣΧ19: Η κορυφή στέκεται όρθια μπροστά από τη βάση, εκτελούν δυναμικό ανέβασμα σε 
κατακόρυφο στα τεντωμένα χέρια της βάσης. Μπορεί να γίνει πρώτα στα λυγισμένα χέρια 
της βάσης και από εκεί να ανέβει σε τεντωμένα, αρκεί να είναι σε απολύτως άμεση 
διαδοχή, χωρίς καθόλου σταμάτημα.) 
ΣΧ20: Η βάση είναι σε ύπτια θέση και η κορυφή εκτελεί γωνία στα τεντωμένα χέρια της 
βάσης κρατάει 1΄΄ και από εκεί εκτελεί δυναμική κατακόρυφο όπου μένει 3΄΄. Τα πόδια της 
βάσης μπορεί να είναι λυγισμένα ή σε άλλη καλλιτεχνική θέση. 



 
 
 
Σημείωση 1: Οι γωνίες μπορούν να εκτελεστούν με οποιοδήποτε από τα παρακάτω 
σχήματα:  
 

. 
Σημείωση 2: Τα κατακόρυφα μπορούν να εκτελεστούν με οποιοδήποτε από τα 
παρακάτω σχήματα και προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.  

 
Σημείωση 3: η αξία της κάθε άσκησης αναγράφεται στους πίνακες των 
υποχρεωτικών ασκήσεων. 

 
 
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΙΚΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Σειρά Ι 
ΣΧ1:  Η βάση είναι σε ημικάθισμα. Εκτελείται πέταγμα της κορυφής από τη βάση.  
ΣΧ2:  Η βάση είναι σε ημικάθισμα. Εκτελείται πέταγμα της κορυφής και πιάσιμο 

στα λυγισμένα χέρια της βάσης 
ΣΧ3:  Η βάση είναι σε ημικάθισμα. Εκτελείται πέταγμα της κορυφής από τη βάση η 

κορυφή περιστρέφεται στον εγκάρσιο άξονα ¼ σε τεντωμένη θέση και καταλήγει στα χέρια 
της βάσης σε θέση ΄΄χελιδόνι΄΄. 
ΣΧ4:  Η βάση είναι σε ημικάθισμα. Εκτελείται πέταγμα της κορυφής από τη βάση, 
η κορυφή περιστρέφεται στον επιμήκη άξονα 180⁰  σε τεντωμένη θέση και 
καταλήγει στα χέρια της βάσης σε όρθια θέση. 
ΣΧ5:  Η βάση είναι σε ημικάθισμα. Εκτελείται πέταγμα της κορυφής από τη βάση 

σάλτο πίσω συσπειρωτικό ή σε δίπλωση. 
ΣΧ6:  Η βάση είναι σε ημικάθισμα. Εκτελείται πέταγμα της κορυφής από τη βάση 

τεντωμένο σάλτο πίσω.  
ΣΧ7: Η βάση είναι σε ημικάθισμα. Εκτελείται πέταγμα της κορυφής από τη βάση 

5/4 σάλτο πίσω και καταλήγει σε ΄΄κούμπωμα΄΄ στην ύπτια θέση. Η βάση κρατάει 
την κορυφή από τις μασχάλες. Το σάλτο μπορεί να εκτελεστεί συσπειρωτικό, με 
δίπλωση ή τεντωμένο. 
ΣΧ8: Η βάση είναι σε ημικάθισμα. Εκτελείται πέταγμα της κορυφής από τη βάση η 

κορυφή περιστρέφεται στον εγκάρσιο άξονα 2/4 και καταλήγει στα χέρια της βάσης 
σε κατακόρυφο. 
 
Σειρά ΙΙ 
ΣΧ9:    Η κορυφή είναι σε όρθια μετωπική θέση πάνω στα λυγισμένα χέρια της 
βάσης που στέκεται όρθια,  από εκεί η βάση σπρώχνει την κορυφή η οποία κάνει  
αναπήδηση και προσγειώνεται στο έδαφος υποβοηθούμενη από τη βάση. 
ΣΧ10:    Η κορυφή είναι σε όρθια μετωπική θέση πάνω στα λυγισμένα χέρια της 

βάσης που στέκεται όρθια,  από εκεί η βάση σπρώχνει την κορυφή η οποία εκτελεί  
αναπήδηση με 180⁰  σε τεντωμένη θέση  και προσγειώνεται στο έδαφος 
υποβοηθούμενη από τη βάση.  
ΣΧ11:    Η κορυφή είναι σε όρθια μετωπική θέση πάνω στα λυγισμένα χέρια της 

βάσης που στέκεται όρθια,  από εκεί η βάση σπρώχνει την κορυφή η οποία κάνει 
4/4 σάλτο πίσω με συσπείρωση ή δίπλωση και προσγειώνεται στο έδαφος 
υποβοηθούμενη από τη βάση.  
ΣΧ12:  Η κορυφή είναι σε όρθια θέση πάνω στα λυγισμένα χέρια της βάσης που 

στέκεται όρθια, κοιτάνε στην ίδια κατεύθυνση  από εκεί η βάση σπρώχνει την 



κορυφή η οποία κάνει 4/4 σάλτο μπροστά με συσπείρωση ή δίπλωση και 
προσγειώνεται στο έδαφος υποβοηθούμενη από τη βάση. 
ΣΧ13:  Η κορυφή είναι σε όρθια μετωπική θέση πάνω στα λυγισμένα χέρια της 
βάσης που στέκεται όρθια,  από εκεί η βάση σπρώχνει την κορυφή η οποία κάνει 
4/4 τεντωμένο σάλτο πίσω και προσγειώνεται στο έδαφος υποβοηθούμενη από τη 
βάση. 
ΣΧ14: Η κορυφή είναι σε όρθια θέση πάνω στα λυγισμένα χέρια της βάσης που 
στέκεται όρθια, κοιτάνε στην ίδια κατεύθυνση  από εκεί η βάση σπρώχνει την 
κορυφή η οποία κάνει 4/4 τεντωμένο σάλτο μπροστά και προσγειώνεται στο 
έδαφος υποβοηθούμενη από τη βάση. 
ΣΧ15:  Η κορυφή είναι σε όρθια μετωπική θέση πάνω στα λυγισμένα χέρια της 
βάσης που στέκεται όρθια,  από εκεί η βάση σπρώχνει την κορυφή η οποία κάνει 
5/4 σάλτο πίσω και καταλήγει σε ΄΄κούμπωμα΄΄ στην ύπτια θέση. Η βάση κρατάει 
την κορυφή από τις μασχάλες. Το σάλτο μπορεί να εκτελεστεί συσπειρωτικό, με 
δίπλωση ή τεντωμένο. 
ΣΧ16: Η κορυφή είναι σε όρθια θέση πάνω στα λυγισμένα χέρια της βάσης που 

στέκεται όρθια, κοιτάνε στην ίδια κατεύθυνση  από εκεί η βάση σπρώχνει την 
κορυφή η οποία κάνει 5/4 σάλτο μπροστά και καταλήγει σε ΄΄κούμπωμα΄΄ στην 
ύπτια θέση. Η βάση κρατάει την κορυφή από τις μασχάλες. Το σάλτο μπορεί να 
εκτελεστεί συσπειρωτικό, με δίπλωση ή τεντωμένο. 
 
Σειρά ΙΙΙ 
ΣΧ17: Η κορυφή βρίσκεται σε ύπτια θέση στα χέρια της βάσης, από εκεί η βάση 
την ωθεί και εκτελεί ¾ σάλτο πίσω. Το σάλτο μπορεί να εκτελεστεί συσπειρωτικό, 
με δίπλωση ή τεντωμένο. 
ΣΧ18: Η βάση κρατά το πόδι της κορυφής με τα δύο χέρια( το ένα μπορεί να 

κρατά τη μέση) και από εκεί εκτελείται πέταγμα σάλτο πίσω. Το σάλτο μπορεί να 
εκτελεστεί συσπειρωτικό ή  με δίπλωση.  
ΣΧ19:  Η βάση κρατά το πόδι της κορυφής με τα δύο χέρια( το ένα μπορεί να 
κρατά τη μέση) και από εκεί εκτελείται πέταγμα σάλτο πίσω. Το σάλτο μπορεί να 
εκτελεστεί μόνο τεντωμένο.  
ΣΧ20: Η κορυφή είναι σε όρθια θέση μπροστά από τη βάση που και αυτή στέκεται 

όρθια και κοιτάνε στην ίδια κατεύθυνση. βάση πιάνει την κορυφή από τους 
γλουτούς, κάτω από τους γλουτούς ή τη μέση και πετάει την κορυφή προς τα 
πίσω, πάνω από το κεφάλι της για να εκτελέσει 4/4 πίσω σάλτο και προσγειώνεται 
σε όρθια  θέση. Η βάση υποστηρίζει την κορυφή στην προσγείωση.  Το σάλτο 
μπορεί να εκτελεστεί συσπειρωτικό, με δίπλωση ή τεντωμένο. 
ΣΧ21:  Η κορυφή είναι σε όρθια θέση μπροστά από τη βάση που και αυτή στέκεται 

όρθια και κοιτάνε στην ίδια κατεύθυνση.  Η βάση πιάνει την κορυφή από τους 
γλουτούς, κάτω από τους γλουτούς ή τη μέση και πετάει την κορυφή προς τα 
πίσω, πάνω από το κεφάλι της για να εκτελέσει 5/4 πίσω σάλτο και καταλήγει σε 
΄΄κούμπωμα΄΄ στην ύπτια θέση. Η βάση κρατάει την κορυφή από τις μασχάλες.  Το 
σάλτο μπορεί να εκτελεστεί συσπειρωτικό, με δίπλωση ή τεντωμένο. 

 
  
Σημείωση 1: η αξία της κάθε άσκησης αναγράφεται στους πίνακες των 
υποχρεωτικών ασκήσεων. 
 



Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 
 
 
 
 



Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 



ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 

 

Σειρά Ι 
ΣΧ1: Οι βάσεις είναι με τεντωμένα χέρια, το ένα πιάνει στον αστράγαλο και το άλλο το χέρι της 
κορυφής, ενώ η κορυφή εκτελεί σπαγγάτ  με το δεξί, αριστερό πόδι, ή πλαϊνό για 3'' (επιτρέπεται να 
αφήσουν τα χέρια της κορυφής οι βάσεις). 
ΣΧ2: Οι βάσεις στέκονται όρθιες, απέναντι η μία από  την άλλη και η κορυφή εκτελεί κατακόρυφο 
στα χέρια των βάσεων. Το ένα χέρι της βάσης μπορεί να βρίσκεται σε κάμψη περίπου 90⁰ δίπλα στο 
σώμα και στηρίζει την κορυφή στο κατακόρυφο. ενώ το άλλο τοποθετείται κάτω από τον ώμο της 
κορυφής, ή το ένα χέρι των βάσεων να είναι στο ύψος των ώμων και στηρίζει την κορυφή στο 
κατακόρυφο ενώ το άλλο τοποθετείται κάτω από τον ώμο για βοήθεια στην ισορροπία για 3''. Η 
άσκηση μπορεί να εκτελεστεί και με τεντωμένα τα χέρια των βάσεων τα οποία πιάνουν τις παλάμες 
της κορυφής. 
ΣΧ3: Οι βάσεις βρίσκονται σε όρθια θέση, ενώ η κορυφή εκτελεί γωνία στα τεντωμένα χεριά των 
βάσεων για 3''.  
ΣΧ4: Οι βάσεις βρίσκονται σε όρθια θέση, ενώ η κορυφή εκτελεί κροκόδειλο στα τεντωμένα χεριά 
των βάσεων για 3''. 
ΣΧ5: Οι βάσεις βρίσκονται σε όρθια θέση, ενώ η κορυφή εκτελεί γωνία στα τεντωμένα χεριά των 
βάσεων για 1'' και μετακινείται σε κροκόδειλο όπου μένει τρία δευτερόλεπτα. 
ΣΧ6: Οι βάσεις βρίσκονται σε όρθια θέση, ενώ η κορυφή εκτελεί κροκόδειλο στα τεντωμένα χεριά 
των βάσεων για 1'' και μετακινείται σε γωνία όπου μένει 3΄΄ δευτερόλεπτα. 
ΣΧ7: Οι δύο βάσεις βρίσκονται όρθιες με τεντωμένα χέρια και παλάμες ενωμένες, ενώ η κορυφή 
εκτελεί γωνία στα χέρια τους για 1'' και οι βάσεις μετακινούνται σε γονάτιση και κρατάνε 3΄΄ στη 
γωνία.  
 
Σειρά ΙΙ 
ΣΧ8: Η πρώτη βάση είναι σε ημικάθισμα η δεύτερη βάση στέκεται όρθια στους μηρούς της πρώτης 
βάσης. Η κορυφή πατάει στους ώμους της πρώτης βάσης και κρατάει τα τεντωμένα σε ανάταση 
χέρια της δεύτερης. Η πρώτη βάση κρατάει την δεύτερη βάση από τα πόδια ή τους γλουτούς. 
ΣΧ9: Η πρώτη βάση είναι σε ημικάθισμα η δεύτερη βάση στέκεται όρθια στους μηρούς της πρώτης 
βάσης. Η κορυφή στέκεται όρθια στους ώμους της δεύτερης βάσης η οποία κρατάει τα πόδια της 
κορυφής από τους αστραγάλους μέχρι τα γόνατα. Η πρώτη βάση κρατάει την δεύτερη βάση από τα 
πόδια ή τους γλουτούς. 
ΣΧ10: Η πρώτη βάση είναι σε ημικάθισμα η δεύτερη βάση στέκεται όρθια στους μηρούς της πρώτης 
βάσης. Η κορυφή κάνει γωνία στα τεντωμένα σε ανάταση χέρια της δεύτερης. Η πρώτη βάση 
κρατάει την δεύτερη βάση από τα πόδια ή τους γλουτούς. 
ΣΧ11: Η πρώτη βάση είναι σε θέση ΄΄ τραπεζάκι ΄΄ η δεύτερη στέκεται σε θέση ΄΄ημικάθισμα΄΄ στους 
μηρούς της πρώτης. Η κορυφή στέκεται όρθια στους μηρούς της δεύτερης βάσης. Η δεύτερη βάση 
κρατάει την κορυφή από τα πόδια ή τους γλουτούς. 
ΣΧ12:   Η πρώτη βάση είναι σε θέση ΄΄ τραπεζάκι ΄΄ η δεύτερη στέκεται σε όρθια θέση ΄΄ 
ημικάθισμα ΄΄ στους μηρούς της πρώτης. Η κορυφή στέκεται όρθια στους ώμους της δεύτερης 
βάσης η οποία κρατάει τα πόδια της κορυφής από τους αστραγάλους μέχρι τα γόνατα.                    
ΣΧ13: Η πρώτη βάση είναι σε θέση ΄΄ τραπεζάκι ΄΄ η δεύτερη στέκεται σε όρθια θέση στους μηρούς 
της πρώτης. Η κορυφή κάνει γωνία στα τεντωμένα σε ανάταση χέρια της δεύτερης.  
ΣΧ14: Η πρώτη βάση είναι σε θέση ΄΄γέφυρα΄΄ η δεύτερη στέκεται σε θέση ΄΄ ημικάθισμα ΄΄ στους 
μηρούς της πρώτης. Η κορυφή στέκεται όρθια στους μηρούς της δεύτερης βάσης. Η δεύτερη βάση 
κρατάει την κορυφή από τα πόδια ή τους γλουτούς. 
ΣΧ15: Η πρώτη βάση είναι σε θέση ΄΄ γέφυρα ΄΄ η δεύτερη στέκεται σε θέση ΄΄ ημικάθισμα ΄΄ στους 
μηρούς της πρώτης. Η κορυφή στέκεται όρθια στους ώμους της δεύτερης βάσης η οποία κρατάει τα 
πόδια της κορυφής από τους αστραγάλους μέχρι τα γόνατα.  
ΣΧ16: Η πρώτη βάση είναι σε θέση ΄΄ γέφυρα ΄΄ η δεύτερη στέκεται σε θέση ΄΄ ημικάθισμα ΄΄ στους 
μηρούς της πρώτης. Η κορυφή κάνει γωνία στα τεντωμένα σε ανάταση χέρια της δεύτερης.  
 
 



Σειρά ΙΙΙ 
ΣΧ17: Η βάση της τριάδας βρίσκεται στην ημιγονάτιση, η κορυφή εκτελεί στα χέρια της βάσης ΄΄ 
χελιδόνι ΄΄ ύπτια ή πρηνηδόν , η άλλη βάση εκτελεί στο γόνατο της πρώτης ή στο πίσω πόδι γωνία ή 
κροκόδειλο ή κατακόρυφο (επιτρέπεται η στήριξη στον ώμο ή τη λεκάνη της βάσης). 
ΣΧ18: Η βάση της τριάδας βρίσκεται σε προβολή, η κορυφή εκτελεί στα χέρια της βάσης ΄΄ χελιδόνι 
΄΄ ύπτια ή πρηνηδόν, ενώ η άλλη βάση εκτελεί στο γόνατο της πρώτης ή στο πίσω πόδι γωνία ή 
κροκόδειλο ή κατακόρυφο. Επιτρέπεται η στήριξη στον ώμο ή τη λεκάνη της βάσης.  
ΣΧ19: Η βάση της τριάδας βρίσκεται στην ημιγονάτιση, η κορυφή εκτελεί στους ώμους της  βάσης 

κατακόρυφο το οποίο μπορεί να εκτελεστεί και αντίστροφα,  να κρατάει η βάση τους ώμους της 
κορυφής. Η άλλη βάση εκτελεί στο γόνατο της πρώτης ή στο πίσω πόδι γωνία ή κροκόδειλο ή 
κατακόρυφο (επιτρέπεται η στήριξη στον ώμο ή τη λεκάνη της βάσης.) 
 

ΣΧ20: Η βάση της τριάδας βρίσκεται σε προβολή, η κορυφή εκτελεί στους ώμους της  βάσης 

κατακόρυφο το οποίο μπορεί να εκτελεστεί και αντίστροφα,  να κρατάει η βάση τους ώμους της 
κορυφής. Η άλλη βάση εκτελεί στο γόνατο της πρώτης ή στο πίσω πόδι γωνία ή κροκόδειλο ή 
κατακόρυφο (επιτρέπεται η στήριξη στον ώμο ή τη λεκάνη της βάσης). 
ΣΧ21: Η βάση της τριάδας βρίσκεται στην ημιγονάτιση, η κορυφή εκτελεί στα χέρια της βάσης γωνία,  
η άλλη βάση εκτελεί στο γόνατο της πρώτης ή στο πίσω πόδι γωνία ή κροκόδειλο ή κατακόρυφο 
(επιτρέπεται η στήριξη στον ώμο ή τη λεκάνη της βάσης). 
ΣΧ22: Η βάση της τριάδας βρίσκεται σε προβολή, η κορυφή εκτελεί στα χέρια της βάσης γωνία, η 
άλλη βάση εκτελεί στο γόνατο της πρώτης ή στο πίσω πόδι γωνία ή κροκόδειλο ή κατακόρυφο 
(επιτρέπεται η στήριξη στον ώμο ή τη λεκάνη της βάσης). 
ΣΧ23: Η βάση της τριάδας βρίσκεται στην ημιγονάτιση, η κορυφή εκτελεί στα χέρια της βάσης 
κροκόδειλο, η άλλη βάση εκτελεί στο γόνατο της πρώτης ή στο πίσω πόδι γωνία ή κροκόδειλο ή 
κατακόρυφο (επιτρέπεται η στήριξη στον ώμο ή τη λεκάνη της βάσης). 
ΣΧ24: Η βάση της τριάδας βρίσκεται σε προβολή, η κορυφή εκτελεί στα χέρια της βάσης 
κροκόδειλο, η άλλη βάση εκτελεί στο γόνατο της πρώτης ή στο πίσω πόδι γωνία ή κροκόδειλο ή 
κατακόρυφο (επιτρέπεται η στήριξη στον ώμο ή τη λεκάνη της βάσης). 
ΣΧ25: Η βάση της τριάδας βρίσκεται στην ημιγονάτιση, η κορυφή εκτελεί στα λυγισμένα χέρια της 
βάσης κατακόρυφο, η άλλη βάση εκτελεί στο γόνατο της πρώτης ή στο πίσω πόδι γωνία ή 
κροκόδειλο ή κατακόρυφο (επιτρέπεται η στήριξη στον ώμο ή τη λεκάνη της βάσης). 
ΣΧ26: Η βάση της τριάδας βρίσκεται σε προβολή, η κορυφή εκτελεί στα λυγισμένα χέρια της βάσης 
κατακόρυφο, η άλλη βάση εκτελεί στο γόνατο της πρώτης ή στο πίσω πόδι γωνία ή κροκόδειλο ή 
κατακόρυφο (επιτρέπεται η στήριξη στον ώμο ή τη λεκάνη της βάσης). 
 
 
Σημείωση 1: Οι γωνίες μπορούν να εκτελεστούν με οποιοδήποτε από τα παρακάτω 
σχήματα:  

 

Σημείωση 2: Τα κατακόρυφα μπορούν να εκτελεστούν με οποιοδήποτε από τα παρακάτω 
σχήματα και προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.   

 

Σημείωση 3: η αξία της κάθε άσκησης αναγράφεται στους πίνακες των υποχρεωτικών 
ασκήσεων. 



 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

 

Σειρά Ι 
ΣΧ1: Οι δύο βάσεις κάνουν δίχτυ και πετάνε την κορυφή (1/4 σάλτο πίσω) και προσγειώνεται στην 
αγκαλιά των βάσεων (μπορεί να εκτελεστεί και από φούς). 
ΣΧ2: Οι δύο βάσεις κάνουν δίχτυ και πετάνε την κορυφή (1/4 σάλτο πίσω) και προσγειώνεται στην 
αγκαλιά των βάσεων, από εκεί σε άμεση διαδοχή (σύνδεση) οι βάσεις ωθούν την κορυφή από την 
αγκαλιά τους ενώ η κορυφή εκτελεί 3/4 σάλτο πίσω και προσγειώνεται στο έδαφος με τη βοήθεια 
των βάσεων (το σάλτο μπορεί να εκτελεστεί με συσπείρωση, δίπλωση ή τεντωμένο σώμα). 
ΣΧ3: Οι δύο βάσεις κάνουν δίχτυ ή φους και πετάνε την κορυφή (4/4 σάλτο πίσω), προσγειώνεται 
στο έδαφος με τη βοήθεια των βάσεων. Το σάλτο μπορεί να εκτελεστεί με συσπείρωση, δίπλωση. 
ΣΧ4: Οι δύο βάσεις κάνουν δίχτυ ή φους και πετάνε την κορυφή η οποία εκτελεί 4/4 τεντωμένο 
σάλτο πίσω και προσγειώνεται στο έδαφος με τη βοήθεια των βάσεων.  
ΣΧ5:Οι δύο βάσεις κάνουν δίχτυ ή φους και πετάνε την κορυφή η οποία εκτελεί 3/4 σάλτο πίσω, 
προσγειώνεται στην αγκαλιά των βάσεων σε οριζόντια θέση πρηνηδόν (το σάλτο μπορεί να 
εκτελεστεί με συσπείρωση, δίπλωση ή τεντωμένο σώμα, καθώς και από φούς). 
ΣΧ6: Οι δύο βάσεις κάνουν δίχτυ ή φους και πετάνε την κορυφή η οποία εκτελεί 5/4 σάλτο πίσω και 
προσγειώνεται στην αγκαλιά των βάσεων. Το σάλτο μπορεί να εκτελεστεί μόνο με συσπείρωση. 
 
Σειρά ΙΙ 
ΣΧ7:Οι δύο βάσεις κάνουν δίχτυ ή φους, πετάνε την κορυφή η οποία εκτελεί ¼ τεντωμένο σάλτο 
μπροστά και προσγειώνεται στην αγκαλιά των βάσεων.  
ΣΧ8: Οι δύο βάσεις κάνουν δίχτυ ή φους, πετάνε την κορυφή η οποία εκτελεί 3/4 σάλτο μπροστά και 
προσγειώνεται στην αγκαλιά των βάσεων. Tο σάλτο μπορεί να εκτελεστεί με συσπείρωση, δίπλωση. 
ΣΧ9: Οι δύο βάσεις κάνουν δίχτυ ή φους, πετάνε την κορυφή η οποία εκτελεί 4/4 σάλτο μπροστά και 
προσγειώνεται στo έδαφος. Tο σάλτο μπορεί να εκτελεστεί μόνο με συσπείρωση. 
ΣΧ10: Οι δύο βάσεις κάνουν δίχτυ και πετάνε την κορυφή  3/4 σάλτο μπροστά και προσγειώνεται 
σε οριζόντια θέση στην αγκαλιά των βάσεων. Το σάλτο μπορεί να εκτελεστεί μόνο τεντωμένο. 
ΣΧ11: Οι δύο βάσεις κάνουν δίχτυ ή φους και πετάνε την κορυφή 4/4 σάλτο μπροστά, 
προσγειώνεται στο έδαφος με τη βοήθεια των βάσεων. Το σάλτο μπορεί να εκτελεστεί μόνο σε 
δίπλωση και τεντωμένο. 
 

Σειρά ΙΙΙ 
ΣΧ12: Οι βάσεις ωθούν την κορυφή από την αγκαλιά τους ενώ η κορυφή εκτελεί 3/4 σάλτο πίσω και 
προσγειώνεται στο έδαφος με τη βοήθεια των βάσεων. Το σάλτο μπορεί να εκτελεστεί με 
συσπείρωση, δίπλωση ή τεντωμένο σώμα. 
ΣΧ13: Οι βάσεις ωθούν την κορυφή από την αγκαλιά τους (0/4 σάλτο) ενώ η κορυφή εκτελεί 360⁰ ή 
540⁰ ή 720⁰ μοίρες περιστροφή στον επιμήκη άξονα και προσγειώνεται ξανά στην αγκαλιά των 
βάσεων. Η άσκηση μπορεί να ξεκινήσει με την κορυφή πρηνηδόν ή σε ύπτια θέση. 
ΣΧ14: Οι βάσεις ωθούν την κορυφή από την αγκαλιά τους ενώ η κορυφή εκτελεί 2/4 ΄΄ έλικα ΄΄ και 
προσγειώνεται ξανά στην αγκαλιά των βάσεων, με την κορυφή να μην εκτελεί περιστροφή  ή να 
εκτελεί περιστροφή 180ο στον επιμήκη άξονα. 
 

Σημείωση 1: Όπου δίχτυ μπορεί να εκτελεστεί ΄΄φους΄΄ 

Σημείωση 2: Η αξία της κάθε άσκησης αναγράφεται στους πίνακες των υποχρεωτικών 
ασκήσεων. 

Σημείωση 3: Οι αναπηδήσεις από δίχτυ ή ¨φους¨ θα πρέπει να εκτελούνται με κλειστά πόδια. 

 



Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΤΡΑΔΑ ΑΝΔΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 
 

 

 



Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΤΡΑΔΑ ΑΝΔΡΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 

 



ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΕΤΡΑΔΕΣ ΑΝΔΡΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 
 

Σειρά Ι 
ΣΧ1: Η πρώτη βάση της τετράδας είναι σε ύπτια θέση με τα χέρια τεντωμένα, η δεύτερη βάση στηρίζεται με το 
πίσω μέρος του σώματός του στα τεντωμένα πόδια της πρώτης βάσης και κάνει ΄΄ημικάθισμα΄΄ η τρίτη βάση 
εκτελεί πάνω στους μηρούς της δεύτερης κατακόρυφο. 
ΣΧ2: Η πρώτη βάση της τετράδας είναι σε ύπτια θέση με τα χέρια τεντωμένα, η δεύτερη βάση στηρίζεται με το 
πίσω μέρος του σώματός του στα τεντωμένα πόδια της πρώτης βάσης και κάνει ΄΄ημικάθισμα΄΄ . Η τρίτη βάση 
λειτουργεί και αυτός σαν κορυφή. 
ΣΧ3: Η πρώτη βάση της τετράδας είναι σε ύπτια θέση με τα χέρια τεντωμένα, η δεύτερη βάση στηρίζεται με το 
πίσω μέρος του σώματός του στα τεντωμένα πόδια της πρώτης βάσης και κάνει ΄΄ημικάθισμα΄΄ . Η κορυφή 
εκτελεί στα χέρια της δεύτερης βάσης, ενώ η τρίτη βάση εκτελεί κατακόρυφο στο έδαφος πίσω από το κεφάλι 
της πρώτης βάσης, ο οποίος τον στηρίζει από τα χέρια. 
ΣΧ4: : Η πρώτη βάση της τετράδας είναι σε ύπτια θέση με τα χέρια τεντωμένα, η δεύτερη βάση στηρίζεται με το 
πίσω μέρος του σώματός του στα τεντωμένα πόδια της πρώτης βάσης και κάνει ΄΄ημικάθισμα΄΄ . Η κορυφή 
εκτελεί στα χέρια της δεύτερης βάσης, ενώ η τρίτη βάση εκτελεί κατακόρυφο με τους ώμους του πάνω στα 
τεντωμένα χέρια της πρώτης βάσης, τα χέρια του πιάνουν τα πόδια της πρώτης βάσης. 
ΣΧ5: Οι δύο πρώτες βάσεις βρίσκονται σε ημιγονάτιση, η τρίτη βάση στέκεται όρθιος πάνω στους μηρούς τους 
με τα χέρια τεντωμένα σε ανάταση. 
ΣΧ6: Η μία βάση της τετράδας εκτελεί ημικάθισμα, η δεύτερη βάση στέκεται όρθιος στους μηρούς της πρώτης 

βάσης ενώ βοηθάει στην στήριξη των χεριών της τρίτης βάσης,που στέκεται όρθιος μπροστά τους με τεντωμένα 
χέρια, ώστε να εκτελέσει πάνω στα χέρια του η κορυφή. 
 

Σειρά ΙΙ 
ΣΧ7: Οι δύο πρώτες βάσεις βρίσκονται σε προβολή, η τρίτη βάση στέκεται όρθιος πάνω στους μηρούς τους με 
τα χέρια τεντωμένα σε ανάταση. 
ΣΧ8: Οι δύο πρώτες βάσεις βρίσκονται όρθιες ο ένας μπροστά από τον άλλο, η τρίτη βάση στηρίζει τους ώμους 
του πάνω στα χέρια της πρώτης βάσης και κάνει κατακόρυφο ενώ τα χέρια του πιάνουν τα χέρια της τρίτης 
βάσης. Στα χέρια της τρίτης βάσης εκτελεί η κορυφή. 
ΣΧ9: Οι δύο βάσεις στέκονται ο ένας δίπλα στον άλλο, ο τρίτος στέκεται όρθιος πάνω στους ώμους τους, ενώ 
του κρατάνε τα πόδια. Η κορυφή εκτελεί πάνω στην τρίτη βάση. 
 

Σημείωση 1: Στις περιγραφόμενες θέσεις των βάσεων, η κορυφή εκτελεί όποια θέση κορυφής επιλέξει 
από τον πίνακα επιλογών των θέσεων της κορυφής. Η αξία της θέσης της  βάσης προστίθεται με την 
αξία της θέσης της κορυφής. 
 

Σημείωση 2: Οι γωνίες μπορούν να εκτελεστούν με οποιοδήποτε από τα παρακάτω σχήματα: 

 

Σημείωση 3: Τα κατακόρυφα μπορούν να εκτελεστούν με οποιοδήποτε από τα παρακάτω σχήματα και 
προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.  

 

Σημείωση 4: η αξία της κάθε άσκησης αναγράφεται στους πίνακες των υποχρεωτικών ασκήσεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΕΤΡΑΔΕΣ ΑΝΔΡΩΝ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Σειρά Ι 
ΣΧ1:Οι δύο βάσεις κάνουν δίχτυ και πετάνε την κορυφή (0/4) και προσγειώνεται στο έδαφος με την βοήθεια των 
βάσεων. (μπορεί να εκτελεστεί και από φούς) 
ΣΧ2:Οι δύο βάσεις κάνουν δίχτυ η κορυφή στέκεται με μέτωπο στην τρίτη βάση από εκεί  πετάνε και  
προσγειώνεται στα λυγισμένα χέρια της όρθιας τρίτης βάσης. (μπορεί να εκτελεστεί και από φούς) 
ΣΧ3: Οι δύο βάσεις κάνουν δίχτυ η κορυφή στέκεται με πλάτη στην τρίτη βάση από εκεί  πετάνε κάνει 180⁰ 
περιστροφή στον επιμήκη άξονα  και  προσγειώνεται στα λυγισμένα χέρια της όρθιας τρίτης βάσης. (μπορεί να 
εκτελεστεί και από φούς) 
ΣΧ4: Οι δύο βάσεις κάνουν δίχτυ η κορυφή στέκεται με μέτωπο στην τρίτη βάση από εκεί  πετάνε κάνει ¼ 
σάλτο μπροστά και  προσγειώνεται στα τεντωμένα  χέρια της όρθιας τρίτης βάσης σε πρηνηδόν ΄΄χελιδόνι΄΄. 
(μπορεί να εκτελεστεί και από φούς) 
ΣΧ5: Οι δύο βάσεις κάνουν δίχτυ η κορυφή στέκεται με πλάτη στην τρίτη βάση από εκεί  πετάνε κάνει ¼ σάλτο  
μπροστά με 180⁰ περιστροφή στον επιμήκη άξονα  και  προσγειώνεται στα τεντωμένα  χέρια της όρθιας 
τρίτης βάσης σε πρηνηδόν ΄΄χελιδόνι΄΄. (μπορεί να εκτελεστεί και από φούς) 
ΣΧ6: Οι δύο βάσεις κάνουν δίχτυ η κορυφή στέκεται με μέτωπο στην τρίτη βάση από εκεί  πετάνε κάνει 2/4 
σάλτο μπροστά και  προσγειώνεται στα λυγισμένα χέρια της όρθιας τρίτης βάσης. (μπορεί να εκτελεστεί και 
από φούς) 
 

Σειρά ΙΙ 
ΣΧ7: Οι τέσσερις δουλεύουν σε δυάδες. Η κορυφή είναι σε όρθια μετωπική θέση πάνω στα λυγισμένα χέρια της 
βάσης που στέκεται όρθια,  από εκεί η βάση σπρώχνει την κορυφή η οποία κάνει  αναπήδηση και 
προσγειώνεται στο έδαφος υποβοηθούμενη από τη βάση. 
ΣΧ8: Η κορυφή είναι σε όρθια μετωπική θέση πάνω στα λυγισμένα χέρια της βάσης που στέκεται όρθια,  από 
εκεί η βάση σπρώχνει την κορυφή η οποία κάνει  αναπήδηση και προσγειώνεται στο δίχτυ των άλλων 2 
βάσεων. 
ΣΧ9: Η κορυφή είναι σε όρθια μετωπική θέση πάνω στα λυγισμένα χέρια της βάσης που στέκεται όρθια,  από 
εκεί η βάση σπρώχνει την κορυφή η οποία κάνει αναπήδηση με 180⁰ περιστροφή στον επιμήκη άξονα και 
προσγειώνεται στο δίχτυ των άλλων 2 βάσεων. 
ΣΧ10: Η κορυφή είναι σε κατακόρυφο πάνω στα λυγισμένα χέρια της βάσης που στέκεται όρθια,  από εκεί η 
βάση σπρώχνει την κορυφή η οποία κάνει 2/4 σάλτο πίσω και προσγειώνεται στο δίχτυ των άλλων 2 βάσεων. 
ΣΧ11: Η μία βάση βρίσκεται με πλάτη στις άλλες δύο οι οποίες πιάνουν τα χέρια τους σε δίχτυ. Η κορυφή κάνει 
από φους στη μία βάση 2/4 σάλτο μπροστά τεντωμένο πάνω από το κεφάλι του και προσγειώνεται στο δίχτυ 
των άλλων 2 βάσεων. 
ΣΧ12:Η κορυφή βρίσκεται όρθια πάνω στο δίχτυ των δύο βάσεων, κάνει 2/4 σάλτο πίσω ή μπροστά τεντωμένο 
και προσγειώνεται πάνω στο δίχτυ που σχηματίζουν οι 2 βάσεις. 

 

Σειρά ΙΙΙ 
ΣΧ13: Οι δύο βάσεις κάνουν δίχτυ ή φους και πετάνε την κορυφή (1/4 σάλτο πίσω) και προσγειώνεται στην 
αγκαλιά των βάσεων, από εκεί σε άμεση διαδοχή (σύνδεση) οι βάσεις ωθούν την κορυφή από την αγκαλιά τους 
ενώ η κορυφή εκτελεί 3/4 σάλτο πίσω και προσγειώνεται στο έδαφος με τη βοήθεια των βάσεων.(το σάλτο 
μπορεί να εκτελεστεί με συσπείρωση, δίπλωση ή τεντωμένο σώμα) 
ΣΧ14: Οι δύο βάσεις κάνουν δίχτυ ή φους και πετάνε την κορυφή (4/4 σάλτο πίσω) και προσγειώνεται στο 
έδαφος με τη βοήθεια των βάσεων. Το σάλτο μπορεί να εκτελεστεί με συσπείρωση, δίπλωση ή τεντωμένο 
σώμα. 
ΣΧ15: Οι δύο βάσεις κάνουν δίχτυ ή φους και πετάνε την κορυφή (3/4 σάλτο πίσω ή μπροστά) και 
προσγειώνεται στην αγκαλιά των βάσεων, από εκεί σε άμεση διαδοχή (σύνδεση) οι βάσεις ωθούν την κορυφή 
από την αγκαλιά τους ενώ η κορυφή εκτελεί 360⁰ περιστροφή στον επιμήκη άξονα. Το σάλτο μπορεί να 
εκτελεστεί με συσπείρωση, δίπλωση ή τεντωμένο σώμα). 
ΣΧ16: Οι δύο βάσεις κάνουν δίχτυ ή φους και πετάνε την κορυφή (5/4 συσπειρωτικό σάλτο πίσω) και 
προσγειώνεται στην αγκαλιά των βάσεων, από εκεί σε άμεση διαδοχή (σύνδεση) οι βάσεις ωθούν την κορυφή 
από την αγκαλιά τους ενώ η κορυφή εκτελεί 3/4 σάλτο πίσω και προσγειώνεται στο έδαφος με τη βοήθεια των 
βάσεων.(το σάλτο μπορεί να εκτελεστεί με συσπείρωση, δίπλωση ή τεντωμένο σώμα). 
 

 

Σημείωση 1:  Στο δυναμικό πρόγραμμα της τετράδας ανδρών στις δύο από τις τρείς ασκήσεις πρέπει 
να συμμετέχουν και τα τέσσερα μέλη της τετράδας. Σε μία μπορεί να μη συμμετέχει ένας. 
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