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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 

 
Σειρά I 

ΣΧ1: Η βάση είναι σε ημιγονάτιση, και η κορυφή είναι πάνω στους ώμους της, σε όρθια θέση. 
ΣΧ2: Η βάση είναι σε ύπτια θέση με τα πόδια κάθετα στο έδαφος, ενώ η κορυφή εκτελεί 
(χελιδόνι)    υπερέκταση, (πρηνηδόν ή ύπτια ) στα τεντωμένα πόδια της βάσης. Η βάση μπορεί 
να πιάνει τα χέρια της κορυφής αλλά όχι τους ώμους. 
ΣΧ3:    Η κορυφή στέκεται σε όρθια θέση στους δύο (2) ώμους τις βάσης, η βάση είναι σε όρθια 
θέση και  κρατά τα πόδια της κορυφής. 
ΣΧ4:    Η κορυφή στέκεται σε όρθια θέση στους δύο (2) ώμους τις βάσης, η βάση είναι σε όρθια 
θέση χωρίς να κρατά τα πόδια της κορυφής. 

ΣΧ5:    Η κορυφή εκτελεί (χελιδόνι) υπερέκταση, (πρηνηδόν ή ύπτια ) στα τεντωμένα χέρια της 
βάσης.   Η βάση είναι σε όρθια θέση. 
ΣΧ6:    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 τριών 
δευτερολέπτων (3)¨ εκτελείται στη γονάτιση, ενώ στην όρθια θέση πρέπει να κρατηθεί ένα 
δευτερόλεπτο (1¨). 
 
Σειρά II 
ΣΧ7:    Η βάση είναι σε γονάτιση και η κορυφή η κορυφή εκτελεί γωνία στα πέλματα της βάσης. 
Η γωνία μπορεί να εκτελεστεί κοιτώντας τη βάση ή με πλάτη στη βάση.  
ΣΧ8:    Η βάση είναι σε ύπτια θέση και η κορυφή εκτελεί γωνία στα τεντωμένα χέρια της βάσης 
ΣΧ9:    Η βάση είναι σε θέση ¨τραπεζάκι¨  και η κορυφή εκτελεί γωνία στα γόνατα της βάσης, 
(προς    οποιαδήποτε κατεύθυνση). 
ΣΧ10:  Η βάση είναι σε ύπτια θέση και η κορυφή εκτελεί γωνία στα τεντωμένα πόδια της βάσης. 
ΣΧ11:  Η βάση είναι σε όρθια θέση και η κορυφή εκτελεί γωνία στα τεντωμένα χέρια της βάσης.  
ΣΧ12:  Η βάση είναι σε όρθια θέση και η κορυφή εκτελεί γωνία στα τεντωμένα χέρια της βάσης 
και μετακινείται σε γονάτιση. Στατικό κράτημα τριών δευτερολέπτων (3)¨ εκτελείται στην  
γονάτιση, ενώ στην όρθια θέση πρέπει να κρατηθεί ένα δευτερόλεπτο (1¨). 
 
Σειρά III 

ΣΧ13:  Η βάση είναι σε γονάτιση (οι γλουτοί ακουμπάνε τα πέλματα), ή στην εδραία θέση και η 
κορυφή εκτελεί κατακόρυφο στα πόδια των βάσεων για τρία δευτερόλεπτα (3''). Η βάση κρατά 
την κορυφή από τη μέση ή τους ώμους.   
ΣΧ14:  Η βάση είναι σε ύπτια θέση με τα γόνατα λυγισμένα, η κορυφή κάνει κατακόρυφο 
στηρίζοντας τους ώμους της στα χέρια της βάσης, ενώ τα χέρια της στηρίζονται στα γόνατα της 
βάσης. 
ΣΧ15: Η βάση είναι σε ύπτια θέση με τα γόνατα λυγισμένα, η κορυφή κάνει μεξικάνικο 
στηρίζοντας τους ώμους της στα χέρια της βάσης, ενώ τα χέρια της στηρίζονται στα γόνατα της 
βάσης. 
ΣΧ16:  Η βάση κάνει προβολή ή είναι σε θέση ¨ημικάθισμα¨ και η κορυφή εκτελεί κατακόρυφο 
στο ένα ή δυο πόδια της βάσης αντίστοιχα. 
ΣΧ17:  Η βάση είναι σε γονάτιση (οι γλουτοί ακουμπάνε τα πέλματα), ή στην εδραία θέση και η 
κορυφή εκτελεί δυναμική κατακόρυφο. Η άσκηση ξεκινά από γωνία η οποία πρέπει να κρατηθεί 
για ένα δευτερόλεπτο (1¨), ενώ η κατακόρυφος για τρία δευτερόλεπτα (3¨). Η γωνία μπορεί να 
υποστηρίζεται από τη βάση. Στη δυναμική τα χέρια της βάσης δεν πρέπει να πιάνουν κάτω από 
τα γόνατα της κορυφής. Στην κατακόρυφο η βάση πιάνει τη μέση της κορυφής, χωρίς να την 
ακουμπάει με τους πήχεις της. Η δυναμική μπορεί να εκτελεστεί με μέτωπο στη βάση ή με 
πλάτη.  
ΣΧ18:  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. Η κατακόρυφος μπορεί να 
εκτελεστεί και προς τις 2 κατευθύνσεις.  
                    
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. 

             



 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
Σειρά Ι 

ΣΧ1:   Η βάση είναι σε γονάτιση (οι γλουτοί ακουμπάνε τα πέλματα). Εκτελείται πέταγμα της 
κορυφής από τη βάση. Μπορεί να εκτελεστεί με το ένα πόδι πάνω στα χέρια της βάσης ή και με 
τα δύο.   
ΣΧ2:  Η βάση είναι σε ημικάθισμα. Εκτελείται πέταγμα της κορυφής από τη βάση. Μπορεί να 
εκτελεστεί με το ένα πόδι πάνω στα χέρια της βάσης ή και με τα δύο.   
ΣΧ3:  Η βάση πιάνει την κορυφή από τους γλουτούς και  εκτελείται πέταγμα της κορυφής από 
τη βάση. Η κορυφή μπορεί να είναι με πλάτη ή με πρόσωπο στη βάση.   
ΣΧ4:  Η βάση είναι σε ημικάθισμα. Εκτελείται πέταγμα της κορυφής από τη βάση. Η κορυφή 
πρέπει να εκτελέσει και ½ στροφή. 
ΣΧ5:  Η βάση πιάνει την κορυφή από τους γλουτούς και  εκτελείται πέταγμα της κορυφής από 
τη βάση. Η κορυφή πρέπει να εκτελέσει και ½ στροφή. Η κορυφή μπορεί να είναι με πλάτη ή με 
πρόσωπο στη βάση.   
ΣΧ6:  Η βάση είναι σε ημικάθισμα. Εκτελείται πέταγμα της κορυφής και πιάσιμο στα λυγισμένα 
χέρια της βάσης.  
 
Σειρά ΙΙ 

ΣΧ7:    Η κορυφή κάνει αναπήδηση και προσγειώνεται σε οριζόντια θέση στα χέρια της βάσης 
(ύπτια ή πρηνηδόν). 
ΣΧ8:    Η κορυφή κάνει αναπήδηση με στροφή 180ο  και προσγειώνεται σε οριζόντια θέση στα 
χέρια της βάσης (ύπτια ή πρηνηδόν). 
ΣΧ9:    Η κορυφή είναι σε οριζόντια θέση στα χέρια της βάσης και εκτελείται πέταγμα με στροφή 
180ο και προσγείωση ξανά στα χέρια της βάσης. Η άσκηση μπορεί να ξεκινήσει ύπτια ή 
πρηνηδόν.  
ΣΧ10:  Από χελιδόνι πέταγμα και προσγείωση στα χέρια της βάσης χωρίς περιστροφή. Η 
κορυφή είναι σε οριζόντια θέση. Η άσκηση μπορεί να ξεκινήσει ύπτια ή πρηνηδόν.  
 
Σειρά ΙΙΙ 

ΣΧ11: Η βάση είναι σε γονάτιση (οι γλουτοί ακουμπάνε τα πέλματα). Εκτελείται πέταγμα της 
κορυφής, περνά πίσω από τη βάση (μπορεί να ανοίξει τα πόδια) και αμέσως  μετά την 
προσγείωση (σύνδεση) εκτελεί κυβίστηση.  
ΣΧ12:  Η βάση είναι σε ημικάθισμα, εκτελείται πέταγμα της κορυφής από τη βάση ¼ σάλτο και 
προσγείωση της κορυφής στη μέση της βάσης με ανοιχτά τεντωμένα πόδια (κούμπωμα). Η 
βάση πιάνει την κορυφή από τις μασχάλες.  
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 τη βάση σάλτο πίσω 
σε οποιαδήποτε θέση. 
ΣΧ15:  Η κορυφή είναι σε όρθια θέση πάνω στα λυγισμένα χέρια της βάσης που και αυτή είναι 
σε όρθια θέση.  Από εκεί εκτελείται πέταγμα σάλτο πίσω 4/4 και προσγείωση στο έδαφος. 
 
Σημείωση 1: η αξία της κάθε άσκησης αναγράφεται στους πίνακες των υποχρεωτικών 
ασκήσεων. 
Σημείωση 2: όλα τα σάλτο μπορούν να εκτελεστούν είτε με συσπείρωση, είτε με 
δίπλωση, είτε τεντωμένα. 
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Σειρά Ι 

 
ΣΧ1:    Η βάση είναι σε ύπτια θέση και η κορυφή εκτελεί γωνία στα τεντωμένα χέρια της 

βάσης. 
ΣΧ2:    Η βάση είναι σε ύπτια θέση και η κορυφή εκτελεί γωνία στα τεντωμένα πόδια της 

βάσης. 
ΣΧ3:    Η βάση είναι σε όρθια θέση και η κορυφή εκτελεί γωνία στα τεντωμένα χέρια της 

βάσης. 
ΣΧ4:    Η βάση είναι σε όρθια θέση και η κορυφή εκτελεί γωνία στα τεντωμένα χέρια της 

βάσης και μετακινείται σε γονάτιση. Στατικό κράτημα 3¨ εκτελείται στη γονάτιση, ενώ 
στην όρθια θέση πρέπει να κρατηθεί 1¨. 

ΣΧ5:    Η κορυφή από την όρθια θέση στα λυγισμένα πόδια της βάσης, εκτελούν δυναμικό 
ανέβασμα σε γωνία στα τεντωμένα χέρια της βάσης.  

 
Σειρά ΙΙ 

 
ΣΧ6:    Η βάση είναι σε γονάτιση, και η κορυφή εκτελεί κροκόδειλο στο πάνω μέρος των 

πελμάτων της βάσης. Η άσκηση μπορεί να εκτελεστεί και προς τις 2 κατευθύνσεις. 
ΣΧ7:    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.  
ΣΧ8:    Η βάση είναι σε θέση ¨τραπεζάκι¨  και η κορυφή εκτελεί κροκόδειλο στα γόνατα της 

βάσης (προς οποιαδήποτε κατεύθυνση). 
ΣΧ9:   Η βάση είναι σε ύπτια θέση και η κορυφή εκτελεί στα τεντωμένα χέρια της βάσης 

γωνία 1΄΄ μετακίνηση σε κροκόδειλο 3΄΄. 
ΣΧ10:  Η βάση είναι σε θέση ¨τραπεζάκι¨  και η κορυφή εκτελεί γωνία 1΄΄ μετακίνηση σε 

κροκόδειλο 3΄΄  στα γόνατα της βάσης (προς οποιαδήποτε κατεύθυνση). 
 
Σειρά ΙΙΙ 

 
ΣΧ11:  Η βάση είναι σε γονάτιση, οι γλουτοί ακουμπάνε τα πέλματα και η κορυφή εκτελεί 

κατακόρυφο στα γόνατα της. Η βάση κρατά την κορυφή από τη μέση ή τους ώμους 
ΣΧ12:  Η βάση είναι σε θέση ¨ημικάθισμα¨ και η κορυφή εκτελεί κατακόρυφο στα δυο πόδια 

της βάσης. Η βάση κρατά την κορυφή από τη μέση ή τους ώμους. 
ΣΧ13   Η βάση είναι σε γονάτιση (οι γλουτοί ακουμπάνε τα πέλματα) και η κορυφή εκτελεί 

δυναμική κατακόρυφο. Η άσκηση ξεκινά από γωνία η οποία πρέπει να κρατηθεί για 
1¨, ενώ η κατακόρυφος 3¨. Η γωνία μπορεί να υποστηρίζεται από τη βάση. Στη 
δυναμική τα χέρια της βάσης δεν πρέπει να πιάνουν κάτω από τα γόνατα της 
κορυφής. Στην κατακόρυφο η βάση πιάνει τη μέση της κορυφής, χωρίς να την 
ακουμπάει με τους πήχεις του. Η δυναμική μπορεί να εκτελεστεί με μέτωπο στην 
κόρυφή ή με πλάτη.  

ΣΧ14:  Η βάση είναι σε θέση προβολή και η κορυφή εκτελεί κατακόρυφο με το ένα χέρι στο 
πόδι της βάσης. Η βάση κρατά την κορυφή από τη μέση ή τους ώμους. 

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. Η 
κατακόρυφος μπορεί να εκτελεστεί και προς τις 2 κατευθύνσεις. 

ΣΧ16:  Η βάση είναι σε όρθια θέση και η κορυφή εκτελεί κατακόρυφο στα λυγισμένα χέρια  
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. 
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 Σειρά Ι 
 
ΣΧ1:   Η βάση είναι σε γονάτιση. Εκτελείται πέταγμα της κορυφής από τη βάση. Μπορεί να 

εκτελεστεί με το ένα πόδι πάνω στα χέρια της βάσης ή   και με τα δύο.   
ΣΧ2: Η βάση είναι σε ημικάθισμα. Εκτελείται πέταγμα της κορυφής από τη βάση. Μπορεί 

να εκτελεστεί με το ένα πόδι πάνω στα χέρια της βάσης ή και με τα δύο.   
ΣΧ3: Η βάση πιάνει την κορυφή από τους γλουτούς και  εκτελείται πέταγμα της κορυφής 

από τη βάση. Η κορυφή πρέπει να εκτελέσει 180ο  μοίρες στροφή. Η κορυφή 
μπορεί να είναι με πλάτη ή με πρόσωπο στη βάση.  

ΣΧ4:  Η βάση είναι σε ημικάθισμα. Εκτελείται πέταγμα της κορυφής από τη βάση. Η 
κορυφή πρέπει να εκτελέσει και 180ο  μοίρες στροφή. 

ΣΧ5:  Η βάση είναι σε ημικάθισμα. Εκτελείται πέταγμα της κορυφής και πιάσιμο στα 
λυγισμένα χέρια της βάσης. 

ΣΧ6: Η βάση είναι σε ημικάθισμα το πόδι της κορυφής πάνω στα χέρια της βάσης. 
Εκτελείται πέταγμα της κορυφής από τη βάση, σάλτο πίσω με οποιοδήποτε σχήμα. 

 
     Σειρά ΙΙ 

 
ΣΧ7:    Η κορυφή κάνει αναπήδηση και προσγειώνεται σε οριζόντια θέση στα χέρια της 

βάσης (ύπτια ή πρηνηδόν). 
ΣΧ8:    Η κορυφή κάνει αναπήδηση με στροφή 180ο  και προσγειώνεται σε οριζόντια θέση 

στα χέρια της βάσης (ύπτια ή πρηνηδόν). 
ΣΧ9:    Η κορυφή κάνει ροντάτ αναπήδηση με στροφή 180ο  και προσγειώνεται σε οριζόντια 

θέση στα χέρια της βάσης (ύπτια ή πρηνηδόν). 
ΣΧ10:  Η κορυφή είναι σε οριζόντια θέση στα χέρια της βάσης και εκτελείται πέταγμα με 

στροφή 360ο και προσγείωση ξανά στα χέρια της βάσης. Η άσκηση μπορεί να 
ξεκινήσει ύπτια ή πρηνηδόν.  

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

ΣΧ12:  Η βάση κρατά τα χέρια ή τους ώμους της κορυφής. Εκτελείται πέταγμα με 2/4  
περιστροφής και προσγείωση στο έδαφος. Η βάση είναι σε όρθια θέση με την 
κορυφή σε όρθια θέση στους ώμους της βάσης. Εκτελείται αναπήδηση με 0/4 
περιστροφή και πιάσιμο στα λυγισμένα χέρια της βάσης. 

 
     Σειρά ΙΙΙ 
 

ΣΧ13: Η βάση είναι σε γονάτιση. Εκτελείται πέταγμα της κορυφής, περνά πίσω από τη 
βάση (μπορεί να ανοίξει τα πόδια) και αμέσως  μετά την προσγείωση (σύνδεση) 
εκτελεί κυβίστηση.  

ΣΧ14:  Η βάση βρίσκεται σε όρθια θέση, κρατώντας την κορυφή από τις γάμπες. Η κορυφή 
βρίσκεται σε όρθια θέση κοιτώντας μπροστά. Εκτελείται πέταγμα προς τα μπροστά 
με την κορυφή να προσγειώνεται στο έδαφος μπροστά από τη βάση.  

ΣΧ15: 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 
σε οποιοδήποτε από τα 3 σχήματα. 

ΣΧ16:  Η κορυφή είναι σε όρθια θέση πάνω στα λυγισμένα χέρια της βάσης ή πάνω στους 
ώμους της βάσης που και αυτή είναι σε όρθια θέση.  Από εκεί εκτελείται πέταγμα 4/4 
σάλτο σε οποποιδήποτε από τα 3 σχήματα και προσγείωση στο έδαφος. 
 
Σημείωση 1: η αξία της κάθε άσκησης αναγράφεται στους πίνακες των 
υποχρεωτικών ασκήσεων. 
 
Σημείωση 2: όλα τα σάλτο μπορούν να εκτελεστούν είτε με συσπείρωση, είτε 
με δίπλωση, είτε τεντωμένα. 

 



 

Ε΄ ΚΑTHΓΟPΙΑ ΜΙΚTΟ ZΕYΓΑPΙ ΠPΟΓPΑΜΜΑ ΙΣΟPPΟΠΙΑΣ 
 

 



Ε΄ ΚΑTHΓΟPΙΑ ΜΙΚTΟ ZΕYΓΑPΙ ΠPΟΓPΑΜΜΑ TΕΜΠΟ 
 
 



ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΙΚΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ 
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 

 
Σειρά I 

ΣΧ1:    Η βάση είναι σε ύπτια θέση και η κορυφή εκτελεί γωνία στα τεντωμένα χέρια της 
βάσης. Η βάση μπορεί να έχει τα πόδια της λυγισμένα. 
ΣΧ2:    Η βάση είναι σε ύπτια θέση και η κορυφή εκτελεί γωνία στα τεντωμένα πόδια της 
βάσης. 
ΣΧ3:    Η βάση είναι σε όρθια θέση και η κορυφή εκτελεί γωνία στα τεντωμένα χέρια της 
βάσης. 
ΣΧ4:    Η βάση είναι σε όρθια θέση και η κορυφή εκτελεί γωνία στα τεντωμένα χέρια της 
βάσης και μετακινείται σε γονάτιση. Στατικό κράτημα 3¨ εκτελείται στη γονάτιση, ενώ στην 
όρθια θέση πρέπει να κρατηθεί 1¨. 
ΣΧ5:    Η κορυφή από την όρθια θέση στα λυγισμένα πόδια της βάσης, εκτελούν δυναμικό 
ανέβασμα σε γωνία στα τεντωμένα χέρια της βάσης.  
Σειρά II 

ΣΧ6:  Η βάση είναι σε γονάτιση οι γλουτοί ακουμπάνε τα πέλματα, και η κορυφή εκτελεί      
κατακόρυφο στα γόνατα της.Η βάση κρατά την κορυφή από τη μέση ή τους ώμους  
ΣΧ7:  Η βάση είναι σε ύπτια θέση με τα γόνατα λυγισμένα, η κορυφή κάνει μεξικάνα 
στηρίζοντας τους ώμους της στα χέρια της βάσης, ενώ τα χέρια της στηρίζονται στα γόνατα 
της βάσης.  
ΣΧ8:  Η βάση είναι σε θέση ¨κάθισμα¨ και η κορυφή εκτελεί κατακόρυφο στα δυο πόδια της 
βάσης. Η βάση κρατά την κορυφή από τη μέση ή τους ώμους.  
ΣΧ9:  Η βάση είναι σε θέση ¨κάθισμα¨ και η κορυφή εκτελεί ΄΄μεξικάνα΄΄ στα δυο πόδια της 
βάσης. Η βάση κρατά την κορυφή από τη μέση ή τους ώμους. 
 ΣΧ10: Η βάση είναι σε γονάτιση, (οι γλουτοί ακουμπάνε τα πέλματα), ή στην εδραία θέση και 
η κορυφή εκτελεί δυναμική κατακόρυφο. Η άσκηση ξεκινά από γωνία η οποία πρέπει να 
κρατηθεί για 1¨, ενώ η κατακόρυφος 3¨. Η γωνία μπορεί να υποστηρίζεται από τη βάση. Στη 
δυναμική τα χέρια της βάσης δεν πρέπει να πιάνουν κάτω από τα γόνατα της κορυφής. Στην 
κατακόρυφο η βάση πιάνει τη μέση της κορυφής, χωρίς να την ακουμπάει με τους πήχεις 
της. Η δυναμική μπορεί να εκτελεστεί με μέτωπο στη βάση ή με πλάτη.  
 ΣΧ11:  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. 
ΣΧ12:  Η βάση είναι σε όρθια θέση και η κορυφή εκτελεί κατακόρυφο στα λυγισμένα χέρια  
της βάσης. 
Σειρά III 
ΣΧ13:  Η βάση είναι σε γονάτιση και η κορυφή είναι όρθια στα λυγισμένα χέρια της βάσης. 
ΣΧ14:  Η βάση είναι όρθια και η κορυφή είναι όρθια στα λυγισμένα χέρια της βάσης. 
ΣΧ15:  Η κορυφή εκτελεί (χελιδόνι) υπερέκταση, (πρηνηδόν ή ύπτια ) στα τεντωμένα χέρια 
της βάσης.   Η βάση είναι σε όρθια θέση. 
ΣΧ16:  Η κορυφή εκτελεί (χελιδόνι) υπερέκταση, (πρηνηδόν ή ύπτια ) στο ένα τεντωμένο χέρι 
της βάσης.   Η βάση είναι σε όρθια θέση. 
ΣΧ17:  Η κορυφή είναι όρθια στα λυγισμένα 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¨  
ΣΧ18:  Η κορυφή εκτελεί (χελιδόνι) υπερέκταση, (πρηνηδόν ή ύπτια ) στο ένα τεντωμένο χέρι 
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¨  
ΣΧ19:    Η βάση είναι σε ύπτια θέση στο έδαφος, 
1. η κορυφή εκτελεί (χελιδόνι) υπερέκταση, (πρηνηδόν ή ύπτια ) στα τεντωμένα χέρια της 
βάσης 
2. η κορυφή είναι όρθια στα λυγισμένα χέρια της βάσης. 
 
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 ΜΙΚΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
 Σειρά Ι 

ΣΧ1:   Η βάση είναι σε γονάτιση. Εκτελείται πέταγμα της κορυφής από τη βάση. Μπορεί να 
εκτελεστεί με το ένα πόδι πάνω στα χέρια της βάσης ή   και με τα δύο.   
ΣΧ2:  Η βάση είναι σε ημικάθισμα. Εκτελείται πέταγμα της κορυφής από τη βάση. Μπορεί να 
εκτελεστεί με το ένα πόδι πάνω στα χέρια της βάσης ή και με τα δύο.   
ΣΧ3:  Η βάση πιάνει την κορυφή από τους γλουτούς και  εκτελείται πέταγμα της κορυφής 
από τη βάση. Η κορυφή πρέπει να εκτελέσει 180ο  μοίρες 
          στροφή. Η κορυφή μπορεί να ξεκινάει με πλάτη ή με πρόσωπο στη βάση.  
ΣΧ4:  Η βάση είναι σε ημικάθισμα. Εκτελείται πέταγμα της κορυφής από τη βάση. Η κορυφή 
πρέπει να εκτελέσει και 180ο  μοίρες στροφή. 
ΣΧ5:  Η βάση είναι σε ημικάθισμα. Εκτελείται πέταγμα της κορυφής και πιάσιμο στα 
λυγισμένα χέρια της βάσης. 
ΣΧ6:  Η βάση είναι σε ημικάθισμα. Εκτελείται πέταγμα της κορυφής από τη βάση σάλτο 
πίσω. 
Σειρά ΙΙ 

ΣΧ7:    Η κορυφή κάνει αναπήδηση και προσγειώνεται σε οριζόντια θέση στα χέρια της 
βάσης. (ύπτια ή πρηνηδόν) 
ΣΧ8:    Η κορυφή είναι σε οριζόντια θέση στα χέρια της βάσης και εκτελείται πέταγμα με 
στροφή 180ο και προσγείωση ξανά στα χέρια της βάσης. Η άσκηση μπορεί να ξεκινήσει 
ύπτια ή πρηνηδόν.  

ΣΧ9:  Από χελιδόνι πέταγμα και προσγείωση στα χέρια της βάσης χωρίς περιστροφή. Η 
κορυφή είναι σε οριζόντια θέση. Η άσκηση μπορεί να ξεκινήσει ύπτια ή πρηνηδόν.  
ΣΧ10:    Η κορυφή είναι σε οριζόντια θέση στα χέρια της βάσης και εκτελείται πέταγμα με 
στροφή 360ο και προσγείωση ξανά στα χέρια της βάσης. Η άσκηση μπορεί να ξεκινήσει 
ύπτια ή πρηνηδόν.  
ΣΧ11:  Από χελιδόνι πέταγμα και προσγείωση στα χέρια της βάσης με 180ο  περιστροφή. Η 
κορυφή είναι σε οριζόντια θέση. Η άσκηση μπορεί να ξεκινήσει ύπτια ή πρηνηδόν.  
ΣΧ12:  Από χελιδόνι πέταγμα 2/4  περιστροφή και προσγείωση σε κούμπωμα της κορυφής 
στη βάση. Η κορυφή είναί σε οριζόντια θέση. Η άσκηση μπορεί να ξεκινήσει ύπτια ή 
πρηνηδόν. 
Σειρά ΙΙΙ 
ΣΧ13: Η βάση είναι σε γονάτιση. Εκτελείται πέταγμα της κορυφής, περνά πίσω από τη 
βάση(μπορεί να ανοίξει τα πόδια) και αμέσως  μετά την προσγείωση (σύνδεση) εκτελεί 
κυβίστηση.  
ΣΧ14:    Η κορυφή είναι σε οριζόντια θέση στα χέρια της βάσης και εκτελείται πέταγμα με ¾ 
σάλτο και προσγείωση στο έδαφος. 
 ΣΧ15:  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. 
ΣΧ16:  Η κορυφή είναι σε όρθια θέση πάνω στα λυγισμένα χέρια της βάσης που και αυτή 
είναι σε όρθια θέση.  Από εκεί εκτελείται πέταγμα ¼ σάλτο και προσγείωση στα χέρια της 
βάσης σε οριζόντια θέση. 
ΣΧ17:  Η κορυφή είναι σε όρθια θέση πάνω στα λυγισμένα χέρια της βάσης που και αυτή 
είναι σε όρθια θέση.  Από εκεί εκτελείται πέταγμα 0/4 και προσγείωση στο έδαφος. 
 
Σημείωση1: η αξία της κάθε άσκησης αναγράφεται στους πίνακες των υποχρεωτικών 
ασκήσεων. 
 
Σημείωση2: όλα τα σάλτο μπορούν να εκτελεστούν είτε με συσπείρωση, είτε με 
δίπλωση, είτε τεντωμένα. 



E΄ ΚΑTΗΓΟPΙΑ TPΙΑΔΑ ΓYNΑΙΚΩN ΠPΟΓPΑMMΑ ΙΣΟPPΟΠΙΑΣ 

 

 



 

E΄ ΚΑTΗΓΟPΙΑ TPΙΑΔΑ ΓYNΑΙΚΩN ΔYNΑMΙΚΟ ΠPΟΓPΑMMΑ 
 

 



ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΡΙΑΔΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 

 
Σειρά Ι 
ΣΧ1: Οι βάσεις βρίσκονται σε ύπτια θέση, ενώ η κορυφή εκτελεί γωνία στα τεντωμένα χεριά των 
βάσεων για 3'' (η γωνία μπορεί να εκτελεστεί και με ανοιχτά πόδια). 
ΣΧ2: Οι δύο βάσεις κάνουν γέφυρες ενώ η κορυφή στηρίζεται στην κοιλιακή χώρα και εκτελεί γωνία 
για 3'' (η γωνία μπορεί να εκτελεστεί και με ανοιχτά πόδια). 
ΣΧ3: Οι βάσεις βρίσκονται απέναντι, στην ύπτια θέση και αλληλοϋποστηρίζουν τα τεντωμένα πόδια 
τους  (πάνω από το έδαφος). Η κορυφή εκτελεί γωνία στηριζόμενη στα πέλματα της μίας βάσης για 
3'' (η γωνία μπορεί να εκτελεστεί και με ανοιχτά πόδια). 
ΣΧ4: Οι βάσεις είναι με τεντωμένα  χέρια, το ένα πιάνει στον αστράγαλο και το άλλο το χέρι της 
κορυφής, ενώ η κορυφή εκτελεί σπαγγάτ  ή αγκλέ για 3' (επιτρέπεται να αφήσουν τα χέρια της 
κορυφής). 
ΣΧ5: Οι δύο βάσεις βρίσκονται παράλληλα στην ύπτια θέση με το ένα πόδι τους τεντωμένο κάθετα 
στο έδαφος, με υποστήριξη από τα χέρια τους. Η κορυφή στηριζόμενη στα δυο τεντωμένα πόδια των 
βάσεων εκτελεί γωνία για 3'' (η γωνία μπορεί να γίνει και με ανοιχτά πόδια).   
ΣΧ6: Οι δύο βάσεις βρίσκονται στην εδραία θέση με τεντωμένα χέρια και παλάμες ενωμένες ενώ η 
κορυφή εκτελεί γωνία στα χέρια τους για 3'' (η γωνία μπορεί να γίνει και με ανοιχτά πόδια). 
ΣΧ7: Οι δύο βάσεις βρίσκονται όρθιες με τεντωμένα χέρια και παλάμες ενωμένες ενώ η κορυφή 
εκτελεί γωνία στα χέρια τους για 3'' (η γωνία μπορεί να εκτελεστεί και με ανοιχτά πόδια). 
 
Σειρά ΙΙ 
ΣΧ8: Οι βάσεις βρίσκονται σε χαμηλή γονάτιση (οι πτέρνες ακουμπάνε στους γλουτούς) ή στην 
εδραία θέση και η κορυφή εκτελεί κατακόρυφο πάνω από τα γόνατα των βάσεων για 3'' (οι βάσεις 
πιάνουν την κορυφή από τη μέση). 
ΣΧ9: Οι βάσεις βρίσκονται σε προβολή και η κορυφή εκτελεί κατακόρυφο πάνω από τα γόνατα των 
βάσεων για 3'' (οι βάσεις πιάνουν την κορυφή από τη μέση). 
ΣΧ10: Οι βάσεις βρίσκονται σε προβολή και η κορυφή εκτελεί μεξικάνα πάνω από τα γόνατα των 
βάσεων για 3''  (οι βάσεις πιάνουν την κορυφή από τη μέση). 
ΣΧ11: Οι βάσεις βρίσκονται σε γονάτιση (οι πτέρνες ακουμπάνε στους γλουτούς) ή στην εδραία 
θέση και η κορυφή εκτελεί με τη βοήθεια των βάσεων δυναμική κατακόρυφο. Η άσκηση ξεκινάει από 
γωνία , η οποία πρέπει να κρατηθεί για ένα δευτερόλεπτο  (1΄΄)  και καταλήγει σε κατακόρυφο τριών 
δευτερολέπτων (3΄΄). Η γωνία μπορεί να υποστηρίζεται από τις βάσεις. Στη δυναμική τα χέρια των 
βάσεων δεν πρέπει να πιάνουν κάτω από τα γόνατα της κορυφής. Στην κατακόρυφο οι βάσεις 
πιάνουν την κορυφή από τη μέση, χωρίς να ακουμπούν τους πήχεις τους στο σώμα της κορυφής. Η 
δυναμική μπορεί να εκτελεστεί  προς οποιαδήποτε κατεύθυνση (μέτωπο ή πλάτη στις βάσεις). 
ΣΧ12: Οι βάσεις στέκονται όρθιες, απέναντι η μία απ' την άλλη και η κορυφή εκτελεί κατακόρυφο στα 
χέρια των βάσεων. Το ένα χέρι της σε κάμψη περίπου 90ο δίπλας στο σώμα και στηρίζει την κορυφή 
στο κατακόρυφο , ενώ το άλλο τοποθετείται κάτω από τον ώμο της κορυφής.  
ΣΧ13: Οι βάσεις στέκονται όρθιες, απέναντι η μία απ' την άλλη, και η κορυφή εκτελεί κατακόρυφο 
στα χέρια των βάσεων. Το ένα χέρι της βάσης 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'' (το 
κατακόρυφο μπορεί να εκτελεστεί και με ανοιχτά πόδια). 
 
Σειρά ΙΙΙ 
ΣΧ14:Η βάση της τριάδας βρίσκεται στην ύπτια θέση με τα πόδια λυγισμένα. Η κορυφή εκτελεί στα 
τεντωμένα, κάθετα με το έδαφος, χέρια της βάσης -χελιδόνι / γωνία / κροκόδειλο-, ενώ η άλλη βάση 
εκτελεί στο πάνω μέρος των πελμάτων -γωνία / κροκόδειλο- για 3'' (η γωνία μπορεί να εκτελεστεί και 
με ανοιχτά πόδια). 
ΣΧ15: Η βάση της τριάδας εκτελεί σπαγγάτ (οποιοδήποτε) και τα άλλα δύο μέλη της τριάδας 
εκτελούν στα πόδια της βάσης -γωνία / κροκόδειλο- για 3'' (η γωνία μπορεί να εκτελεστεί και με 
ανοιχτά πόδια). 
ΣΧ16: Η βάση της τριάδας βρίσκεται στην ημιγονάτιση, η κορυφή εκτελεί στο γόνατο της βάσης 
-γωνία / κροκόδειλο (επιτρέπεται και η στήριξη στον ώμο της βάσης) / κατακόρυφο (με τη βοήθεια 



της βάσης)- ενώ η άλλη βάση εκτελεί στο πίσω πόδι -γωνία / κροκόδειλο- για 3'' (η γωνία μπορεί να 
εκτελεστεί και με ανοιχτά πόδια). 
ΣΧ17: Η βάση της τριάδας βρίσκεται στην προβολή, η κορυφή εκτελεί στο γόνατο της βάσης -γωνία 
/ κροκόδειλο (επιτρέπεται και η στήριξη στον ώμο της βάσης) / κατακόρυφο(με τη βοήθεια της 
βάσης)- ενώ η άλλη βάση εκτελεί στο πίσω πόδι -γωνία / κροκόδειλο- για 3'' (η γωνία μπορεί να 
εκτελεστεί και με ανοιχτά πόδια). 
ΣΧ18: Η βάση της τριάδας βρίσκεται στην ημιγονάτιση, η κορυφή εκτελεί στα τεντωμένα χέρια της 
βάσης -γωνία / κροκόδειλο / χελιδόνι- ενώ η άλλη βάση εκτελεί στο πίσω πόδι -γωνία / κροκόδειλο- 
για 3''. (η γωνία μπορεί να εκτελεστεί και με ανοιχτά πόδια) 
ΣΧ19: Η βάση της τριάδας βρίσκεται στην προβολή, η κορυφή εκτελεί στα τεντωμένα χέρια της 
βάσης -γωνία / κροκόδειλο / χελιδόνι- ενώ η άλλη βάση εκτελεί στο πίσω πόδι -γωνία / κροκόδειλο- 
για 3'' (Η γωνία μπορεί να εκτελεστεί και με ανοιχτά πόδια). 
 
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. 

 
 
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΡΙΑΔΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Σειρά Ι 
ΣΧ20: 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)(αν εκτελεστεί αυτή η άσκηση δεν 
μπορεί να εκτελεστεί η άσκηση του σχ25). 
ΣΧ21: 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). 
ΣΧ22: Οι δύο βάσεις κάνουν δίχτυ και πετάνε την κορυφή (0/4) εκτελώντας η κορυφή 180 μοίρες 
στροφή και προσγειώνεται στο έδαφος με την βοήθεια των βάσεων (μπορεί να εκτελεστεί και από 
φούς) (αν εκτελεστεί αυτή η άσκηση δεν μπορεί να εκτελεστεί η άσκηση του σχ27). 
ΣΧ23: Οι δύο βάσεις κάνουν δίχτυ και πετάνε την κορυφή (3/4 σάλτο πίσω) και προσγειώνεται στην 
αγκαλιά των βάσεων (το σάλτο μπορεί να εκτελεστεί με συσπείρωση, δίπλωση ή τεντωμένο σώμα, 
καθώς και από φούς).  
ΣΧ24: Οι δύο βάσεις κάνουν δίχτυ 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. Καθώς και από φους). 
 
Σειρά ΙΙ 
ΣΧ25: 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)(αν εκτελεστεί αυτή η άσκηση δεν 
μπορεί να εκτελεστεί η άσκηση του σχ20). 
ΣΧ26: Οι δύο βάσεις κάνουν δίχτυ και πετάνε την κορυφή (1/4 σάλτο μπροστά) και προσγειώνεται 



στην αγκαλιά των βάσεων (μπορεί να εκτελεστεί και από φούς). 
ΣΧ27: Οι δύο βάσεις κάνουν δίχτυ και πετάνε την κορυφή (0/4) εκτελώντας η κορυφή 180 μοίρες 
στροφή και προσγειώνεται στο έδαφος με την βοήθεια των βάσεων  (μπορεί να εκτελεστεί και από 
φούς)(αν εκτελεστεί αυτή η άσκηση δεν μπορεί να εκτελεστεί η άσκηση του σχ22). 
ΣΧ28: Οι δύο βάσεις κάνουν δίχτυ και πετάνε την κορυφή (3/4 σάλτο μπροστά) και προσγειώνεται 
στην αγκαλιά των βάσεων (το σάλτο μπορεί να εκτελεστεί με συσπείρωση, δίπλωση ή τεντωμένο 
σώμα. Καθώς και από φούς).  
ΣΧ29:Οι δύο βάσεις κάνουν δίχτυ και πετάνε την κορυφή (4/4 σάλτο μπροστά) και προσγειώνεται 
στο έδαφος με τη βοήθεια των βάσεων (το σάλτο μπορεί να εκτελεστεί με συσπείρωση, δίπλωση ή 
τεντωμένο σώμα. Καθώς και από φούς). 
 
Σειρά ΙΙΙ 
ΣΧ30: Οι βάσεις ωθούν την κορυφή από την αγκαλιά τους (0/4 σάλτο) και προσγειώνεται ξανά στην 
αγκαλιά τους. 
ΣΧ31: Οι βάσεις ωθούν την κορυφή από την αγκαλιά τους (0/4 σάλτο), ενώ η κορυφή εκτελεί 180ο 
στροφή και προσγειώνεται ξανά στην αγκαλιά των βάσεων. 
ΣΧ32: Οι βάσεις ωθούν την κορυφή από την αγκαλιά τους (0/4 σάλτο), ενώ η κορυφή εκτελεί 360ο  
στροφή και προσγειώνεται ξανά στην αγκαλιά των βάσεων. 
ΣΧ33: Οι βάσεις ωθούν την κορυφή από την αγκαλιά τους (0/4 σάλτο), ενώ η κορυφή εκτελεί 540ο  
στροφή και προσγειώνεται ξανά στην αγκαλιά των βάσεων. 
ΣΧ34: Οι βάσεις ωθούν την κορυφή από την αγκαλιά τους, ενώ η κορυφή εκτελεί 2/4 σάλτο μπροστά 
και προσγειώνεται ξανά στην αγκαλιά των βάσεων  (το σάλτο μπορεί να εκτελεστεί με συσπείρωση, 
δίπλωση ή τεντωμένο σώμα). 
ΣΧ35: 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). 
ΣΧ36: Η κορυφή από την υπερέκταση του κορμού στα τεντωμένα χέρια των βάσεων (χελιδόνι) 
ωθείται από τις βάσεις (0/4 σάλτο) και προσγειώνεται στην αγκαλιά των βάσεων. 
ΣΧ37: Η κορυφή από την υπερέκταση του κορμού στα τεντωμένα χέρια των βάσεων (χελιδόνι) 
ωθείται από τις βάσεις(0/4 σάλτο) και προσγειώνεται στην αγκαλιά των βάσεων εκτελώντας 180ο  
στροφή. 
 

Σημείωση1: η αξία της κάθε άσκησης αναγράφεται στους πίνακες των υποχρεωτικών 
ασκήσεων. 

  Σημείωση 2: όλα τα σάλτο μπορούν να εκτελεστούν είτε με συσπείρωση, είτε με δίπλωση, 
είτε τεντωμένα. 

Σημείωση 3: Όλες οι θέσεις ΄΄ δίχτυ ΄΄ μπορούν να εκτελεστούν και από ΄΄ φους ΄΄ 



E΄ ΚΑTΗΓΟPΙΑ TETPΑΔΑ ΑNΔPΩN ΠPΟΓPΑMMΑ ΙΣΟPPΟΠΙΑΣ 
 

 

 

 



E΄ ΚΑTΗΓΟPΙΑ TETPΑΔΑ ΑNΔPΩN ΔYNΑMΙΚΟ ΠPΟΓPΑMMΑ 
 

 

 

 

 



ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΕΤΡΑΔΕΣ ΑΝΔΡΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 

 

Σειρά Ι 
ΣΧ1:Οι δύο βάσεις κάθονται παράλληλα ή απέναντι, στην χαμηλή γονάτιση (οι πτέρνες ακουμπάνε στους 
γλουτούς).Η τρίτη βάση πατάει όρθιος στους μηρούς των δύο βάσεων ενώ η κορυφή εκτελεί μία από τις 
ασκήσεις των σχημάτων 9 / 10 / 11 / 12. 
ΣΧ2:Οι δύο βάσεις κάθονται απέναντι, στην ημιγονάτιση.Η τρίτη βάση πατάει όρθιος στους μηρούς των δύο 
βάσεων ενώ η κορυφή εκτελεί μία από τις ασκήσεις των σχημάτων 9 / 10 / 11 / 12. 
ΣΧ3:Οι δύο βάσεις κάθονται απέναντι, στο ημικάθισμα.Η τρίτη βάση πατάει όρθιος στους μηρούς των δύο 
βάσεων ενώ η κορυφή εκτελεί μία από τις ασκήσεις των σχημάτων 9 / 10 / 11 / 12. 
ΣΧ4:Οι δύο βάσεις κάθονται απέναντι, στην προβολή.Η τρίτη βάση πατάει όρθιος στους μηρούς των δύο 
βάσεων ενώ η κορυφή εκτελεί μία από τις ασκήσεις των σχημάτων 9 / 10 / 11 / 12. 
 

Σειρά ΙΙ 
ΣΧ5:Η μία βάση της τετράδας κάνει κατακόρυφο στα γόνατα της δεύτερης βάσης της.Η τρίτη βάση της τετράδας 
είναι ξαπλωμένος στην ύπτια κατάκλιση και στηρίζει με τα πόδια του την πλάτη της δεύτερης βάσης. Επίσης 
στηρίζει την κορυφή της τετράδας να εκτελέσει στα τεντωμένα χέρια του μια από τις ασκήσεις των σχημάτων 9 / 
10 / 11 / 12. 

ΣΧ6:Οι βάσεις της τετράδας βρίσκονται στην ημιγονάτιση, η κορυφή εκτελεί στα τεντωμένα χέρια των βάσεων 
μια από τις ασκήσεις των σχημάτων 9 / 11 / 12 ενώ η άλλη βάση εκτελεί στα πίσω πόδια των βάσεων μια από 
τις ασκήσεις των σχημάτων 11 / 12 . 
ΣΧ7: 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 βρίσκεται (στο έδαφος) όρθιος, με 
τεντωμένα χέρια, ώστε να εκτελεστεί μια από τις ασκήσεις των σχημάτων 9 / 10 / 11 / 12. 
ΣΧ8:Οι δύο βάσεις είναι αντιμέτωπες και κρατάνε στους ώμους τους τα άλλα δύο μέλη της τετράδας. Αυτοί 
ενώνουν τα χέρια τους και εκτελεί ο ένας από τους δύο μετωπιαία ισορροπία (ισορροπία πίσω) για 3''. 
 

Σειρά ΙΙΙ 
ΣΧ9:Η κορυφή στέκεται όρθια πάνω στους ώμους της βάσης ή των βάσεων χωρίς να υπάρχει υποστήριξη στα 
χέρια απ' αυτή ή αυτές. Οι βάσεις μπορούν να στηρίξουν την κορυφή για μεγαλύτερη ισορροπία από το πίσω 
μέρος των ποδιών. Η άσκηση πρέπει να κρατηθεί 3''. 
ΣΧ10:Η κορυφή εκτελεί χελιδόνι στα τεντωμένα χέρια της βάσης για 3''. 
ΣΧ11:Η κορυφή εκτελεί γωνία στα τεντωμένα χέρια των βάσεων για 3''.(η γωνία μπορεί να εκτελεστεί και με 
ανοιχτά πόδια) 
ΣΧ12:Η κορυφή εκτελεί κροκόδειλο στα τεντωμένα χέρια των βάσεων για 3''. 

 

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 ΣΤΙΣ ΤΕΤΡΑΔΕΣ ΑΝΔΡΩΝ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Στο δυναμικό πρόγραμμα της τετράδας ανδρών στις δύο από τις τρείς ασκήσεις πρέπει να συμμετέχουν και τα 
τέσσερα μέλη της τετράδας. Στην τρίτη μπορούν να συμμετέχουν μόνο τα τρία μέλη (ή και τα τέσσερα μέλη). 
 

Σειρά Ι 
ΣΧ13: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)(αν εκτελεστεί αυτή η άσκηση δεν μπορεί να εκτελεστεί η 
άσκηση του σχ18) 
ΣΧ14: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) 
ΣΧ15:Οι δύο βάσεις κάνουν δίχτυ και πετάνε την κορυφή (0/4) και προσγειώνεται στο δίχτυ των βάσεων.(μπορεί 
να εκτελεστεί και από φούς)(αν εκτελεστεί αυτή η άσκηση δεν μπορεί να εκτελεστεί η άσκηση του σχ20) 
ΣΧ16:Οι δύο βάσεις κάνουν δίχτυ και πετάνε την κορυφή (3/4 σάλτο πίσω) και προσγειώνεται στην αγκαλιά των 
βάσεων. (το σάλτο μπορεί να εκτελεστεί με συσπείρωση,δίπλωση η' τεντωμένο σώμα.Καθώς και από φούς) 
ΣΧ17:Οι δύο βάσεις κάνουν δίχτυ 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. Καθώς και 
από φούς) 
 

Σειρά ΙΙ 
ΣΧ18: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)(αν εκτελεστεί αυτή η άσκηση δεν μπορεί να εκτελεστεί η 
άσκηση του σχ13) 
ΣΧ19:Οι δύο βάσεις κάνουν δίχτυ και πετάνε την κορυφή (1/4 σάλτο μπροστά) και προσγειώνεται στην αγκαλιά 
των βάσεων. (μπορεί να εκτελεστεί και από φούς) 
ΣΧ20:Οι δύο βάσεις κάνουν δίχτυ και πετάνε την κορυφή (0/4) και προσγειώνεται στο δίχτυ των βάσεων.(μπορεί 
να εκτελεστεί και από φούς)(αν εκτελεστεί αυτή η άσκηση δεν μπορεί να εκτελεστεί η άσκηση του σχ15) 
ΣΧ21:Οι δύο βάσεις κάνουν δίχτυ και πετάνε την κορυφή (3/4 σάλτο μπροστά) και προσγειώνεται στην αγκαλιά 
των βάσεων. (το σάλτο μπορεί να εκτελεστεί με συσπείρωση, δίπλωση η' τεντωμένο σώμα.Καθώς και από 
φούς) 
ΣΧ22:Οι δύο βάσεις κάνουν δίχτυ και πετάνε την κορυφή (4/4 σάλτο μπροστά) και προσγειώνεται στο έδαφος 
με τη βοήθεια των βάσεων. (το σάλτο μπορεί να εκτελεστεί με συσπείρωση, δίπλωση η' τεντωμένο σώμα. 
Καθώς και από φούς) 
 

Σειρά ΙΙΙ 
ΣΧ23:Οι βάσεις ωθούν την κορυφή από την αγκαλιά τους(0/4 σάλτο) και προσγειώνεται ξανά στην αγκαλιά 
τους. 
ΣΧ24:Οι βάσεις ωθούν την κορυφή από την αγκαλιά τους(0/4 σάλτο) ενώ η κορυφή εκτελεί 180 μοίρες στροφή 
και προσγειώνεται ξανά στην αγκαλιά των βάσεων. 
ΣΧ25::Οι βάσεις ωθούν την κορυφή από την αγκαλιά τους(0/4 σάλτο) ενώ η κορυφή εκτελεί 360 μοίρες στροφή 
και προσγειώνεται ξανά στην αγκαλιά των βάσεων. 
ΣΧ26:Οι βάσεις ωθούν την κορυφή από την αγκαλιά τους(0/4 σάλτο) ενώ η κορυφή εκτελεί 540 μοίρες στροφή 
και προσγειώνεται ξανά στην αγκαλιά των βάσεων. 
ΣΧ27:Οι βάσεις ωθούν την κορυφή από την αγκαλιά τους(0/4 σάλτο) ενώ η κορυφή εκτελεί 720 μοίρες στροφή 
και προσγειώνεται ξανά στην αγκαλιά των βάσεων. 
ΣΧ28: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 
η' τεντωμένο σώμα). 
ΣΧ29:Εκτελείται φους  από τη μια βάση και την κορυφή (σαν δυάδα).Η κορυφή εκτελώντας(1/4 σάλτο μπροστά 
η' πίσω) προσγειώνεται στην αγκαλιά των βάσεων. 
 

Σημείωση1: η αξία της κάθε άσκησης αναγράφεται στους πίνακες των υποχρεωτικών ασκήσεων. 

Σημείωση2: όλα τα σάλτο μπορούν να εκτελεστούν είτε με συσπείρωση, είτε με δίπλωση, είτε 
τεντωμένα. 
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