
Γ ‘ ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΡΑΙΔΕΣ   (12 – 13 – 14* ετϊν)  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΘΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ  ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ – ΕΡΙΔΟΤΘΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΩΝ  

 Ελεφκερα προγράμματα με ειδικζσ απαιτιςεισ μζςα από τον διεκνι κϊδικα και με ειδικζσ κατευκφνςεισ μζςα από 
τουσ διαχρονικοφσ ςτόχουσ τθσ ομοςπονδίασ.  

 Οι ακλθτζσ τθσ θλικίασ *14 ετϊν κα ζχουν ειδικζσ απαιτιςεισ πιο κοντά ςτον διεκνι κϊδικά με δεδομζνο ότι τθν 
επόμενθ χρονιά κα αποτελοφν πικανά μζλθ τθσ εκνικισ ομάδασ εφιβων με διεκνι αγωνιςτικζσ υποχρεϊςεισ.  

 Οι ακλθτζσ τθσ θλικιακισ κατθγορίασ 12-13 ετϊν κα ζχουν 6 αςκιςεισ μαηί με τθν ζξοδο θ οποία μπορεί να είναι 
δυςκολίασ Α  

 Αν το πρόγραμμα για τουσ ακλθτζσ τθσ κατθγορίασ 12 – 13 ετϊν ζχει ζωσ και 5 ςτοιχεία δεν ζχουμε μείωςθ. Για 4 
ςτοιχεία ζχουμε μείωςθ 3,00 βακμϊν. Για 3 – 2 – 1 ςτοιχεία ζχουμε μείωςθ 5,00 βακμϊν.  

 Οι ακλθτζσ των 14 ετϊν κα ζχουν 8 αςκιςεισ μαηί με τθν ζξοδο θ οποία κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 
δυςκολίασ Β (με Α ζξοδο κα ζχουμε μερικι κάλυψθ τθσ εξόδου κατά 0,30 εκατοςτά).  

 Αν το πρόγραμμα για τουσ ακλθτζσ τθσ κατθγορίασ 14 ετϊν ζχει ζωσ και 7 ςτοιχεία δεν ζχουμε μείωςθ. Για 5 - 6 
ςτοιχεία ζχουμε μείωςθ 3,00 βακμϊν. Για 4 – 3 – 2 – 1 ςτοιχεία ζχουμε μείωςθ 5,00 βακμϊν. 

 Θ αξιολόγθςθ του προγράμματοσ κα βγαίνει με βάςθ τθν δυςκολία των αςκιςεων και τθν εκτζλεςθ. 
 Οι επιδοτιςεισ για ςυνδζςεισ (ςε όλουσ τουσ παίδεσ) κα αξιολογοφνται με βάςθ τον κϊδικα τθσ FIG με μία 

επιπλζον επιδότθςθ 0,10 για άμεςα ςυνδεδεμζνα ςτοιχεία C και B ςτο ζδαφοσ και ςτο μονόηυγο. (Στο μονόηυγο 
κα επιδοτοφνται ςτοιχεία άμεςα ςυνδεδεμζνα ανεξαρτιτου ομάδασ δυςκολίασ).  

 Οι υπόλοιπεσ μειϊςεισ ςτθν εκτζλεςθ κα είναι με βάςθ τον διεκνι κϊδικα βακμολογίασ. 

ΕΔΑΦΟΣ 12 – 13 ετϊν  

 Μζγιςτοσ χρόνοσ ολοκλιρωςθσ του προγράμματοσ όχι πάνω από 80’’ (μειϊςεισ για χρόνο με FIG) 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ 

 Από τθν ομάδα I (non acrobatic elements).  

Α. Μία δυναμικι ςτθν κατακόρυφο από οποιαδιποτε κζςθ εκκίνθςθσ 

Β. Ζνα ςπαγγάτ ι ιςορροπία με ςτάςθ 2’’  

 Από τθν ομάδα ΙΙ (Acrobatic elements forward) ςάλτο εμπρόσ τεντωμζνο. 

 Από τθν ομάδα ΙΙΙ (Acrobatic elements backward) ςάλτο πίςω τεντωμζνο. 

 Οποιαδιποτε ςτροφι ςε ςάλτο με τεντωμζνο ςϊμα εμπρόσ ι πίςω καλφπτει τθν αντίςτοιχθ ειδικι 

απαίτθςθ  

 Σο ροντάτ δεν προςμετράτε ωσ ςτοιχείο αξιολόγθςθσ μζςα ςτισ 6 αςκιςεισ 

 Σο φλικ φλακ προςμετράτε κανονικά ωσ ςτοιχείο Α αξίασ αλλά μόνο μία φορά μζςα ςτο πρόγραμμα.  

ΕΔΑΦΟΣ 14 ετϊν  

 Μζγιςτοσ χρόνοσ ολοκλιρωςθσ του προγράμματοσ όχι πάνω από 75’’ (μειϊςεισ για χρόνο με FIG) 

 Όχι παραπάνω από 2 ςυνεχόμενα περάςματα ςτθν ίδια διαγϊνιο (μείωςθ μία φορά 0,30) 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ  

 Από τθν ομάδα I (non acrobatic elements) μία δυναμικι ςτθν κατακόρυφο από οποιαδιποτε κζςθ εκκίνθςθσ 

τουλάχιςτον Β αξίασ. 

 Από τθν ομάδα ΙΙ (Acrobatic elements forward) ςάλτο εμπρόσ τουλάχιςτον αξίασ Β.  

 Από τθν ομάδα ΙΙΙ (Acrobatic elements backward) ςάλτο πίςω τουλάχιςτον αξίασ Β. 

 Σο ροντάτ δεν προςμετράτε ωσ ςτοιχείο αξιολόγθςθσ μζςα ςτισ 8 αςκιςεισ 

 Σο φλικ φλακ προςμετράτε κανονικά ωσ ςτοιχείο Α αξίασ αλλά μόνο μία φορά μζςα ςτο πρόγραμμα.  

 

 

 



ΙΡΡΟΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ  12 ετϊν 

 
 ΤΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΧΩΙΣ ΤΙΣ ΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΙΡΡΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΟ. 
 Θα υπάρχουν 2 αυτοκόλλθτεσ ταινίεσ ςτα ςθμεία των λαβϊν που κα κακορίηουν τα 3 μζρθ του ίππου.  
 Ο ακλθτισ κα εκτελζςει ζναν περίπατο Magyar (από το ζνα άκρο του ίππου ςτο άλλο) 
 Θ άςκθςθ κα πρζπει να ολοκλθρωκεί το λιγότερο μζςα ςε 8 ςτροφζσ εκτελϊντασ ο ακλθτισ : 
 
   1. ΕΙΣΟΔΟΣ :Τρείσ ( 3) τουλάχιςτον ςτροφζσ ςτο πρϊτο μζροσ του ίππου (εγκάρςια) 
   2. Δφο (2) τουλάχιςτον ςτροφζσ ςτο μζςον του ίππου  
   3. Τρεισ (3) τουλάχιςτον ςτροφζσ ςτο άλλο άκρο του ίππου 
   4. ΕΞΟΔΟΣ : Θα υπολογίηεται το τελείωμα ςτο πλάι με απλι ςθμαία ςτθν πλευρικι κζςθ του ίππου 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ : 
1. Οι τρεισ πρϊτεσ ςτροφζσ ςτο άκρο του ίππου κα ζχουν αξία 0,10 (βακμοφσ) ζκαςτθ  
2. Οι δφο ςτροφζσ ςτο μζςον του ίππου κα ζχουν αξία 0,60 (βακμοφσ) ζκαςτθ 
3. Οι τρείσ ςτροφζσ ςτο άλλο άκρο του ίππου κα ζχουν αξία 0,10 (βακμοφσ) ζκαςτθ 
4. Θ ζξοδοσ με ςθμαία ςτο πλάι κα ζχει αξία 0,20 (βακμοφσ).  
 Το μζγιςτο τθσ αξίασ ςτθν δυςκολία του προγράμματοσ κα είναι 2 βακμοί. Μζγιςτθ αρχικι αξία 

προγράμματοσ 12.00. 
 Για κάκε επιπλζον ςτροφι δεν κα αυξάνει θ αρχικι αξία του προγράμματοσ και κα γίνονται 

ςχετικζσ μειϊςεισ για τα τεχνικά λάκθ των επιπλζον ςτροφϊν. 
 Αν ο ακλθτισ δεν καλφψει και τα 3 (τρία) μζρθ του ίππου κα ζχει (εκτόσ από τισ μειϊςεισ για τθν 

αξία των ςτροφϊν που δεν παρουςιάηονται), μία επιπλζον μείωςθ 0,50 για κάκε μζροσ του ίππου 
που λείπει κακϊσ επίςθσ και 0,50 για τθν ζλλειψθ εξόδου. 
 

ΙΡΡΟΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ  13 ετϊν 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ  

 

 Να καλυφκοφν και τα 3 μζρθ του ίππου (για κάκε μζροσ του ίππου που δεν καλφπτεται ζχουμε μείωςθ 0,50) 
 Από τθν ομάδα Ι  (Απλζσ αιωριςεισ ποδιϊν και ψαλίδια)  
 Από τθν ομάδα ΙΙ  (Κφκλοι ςκελϊν και κφκλοι με ανοικτά πόδια με /ι χωρίσ ςτροφζσ (spindles) και κατακόρυφουσ, 

επιςτροφζσ και επιςτροφζσ με αιϊρθςθ, flops και ςυνδυαςμό ςτοιχείων) 
 Από τθν ομάδα ΙV  (ζξοδοι). 

 

ΙΡΡΟΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ  14 ετϊν  

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ (όπωσ ορίηει ο κϊδικασ τθσ FIG) 

 Από τθν ομάδα Ι  (Απλζσ αιωριςεισ ποδιϊν και ψαλίδια)  
 Από τθν ομάδα ΙΙ  (Κφκλοι ςκελϊν και κφκλοι με ανοικτά πόδια με και/ι χωρίσ ςτροφζσ (spindles) και 

κατακόρυφουσ, επιςτροφζσ και επιςτροφζσ με αιϊρθςθ, flops και ςυνδυαςμό ςτοιχείων) 
 Από τθν ομάδα ΙΙΙ  (Μετατοπίςεισ ςτθ κατά μικοσ και ςτθν εγκάρςια ςτιριξθ ςυμπεριλαμβανομζνων των 

αςκιςεων Kroll, Tong Fei, Wu Guonian, Roth και spindles με μετατόπιςθ). 
 Από τθν ομάδα ΙV  (ζξοδοι). 

 

 

 

 

 



 

ΚΙΚΟΙ  12 – 13  ετϊν  

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ  

 Μία άςκθςθ από τθν ομάδα Ι  (Ανατροπζσ και αςκιςεισ αιϊρθςθσ, αςκιςεισ αιϊρθςθσ διαμζςου θ ςτθν 
κατακόρυφο) με αιϊρθμα εμπρόσ διαμζςου τθσ κατακορφφου (οι ϊμοι κατά το πζραςμα να ανεβαίνουν 
τουλάχιςτον ςτο οριηόντιο επίπεδο των κρίκων) 

 Μία άςκθςθ από τθν ομάδα Ι  (Ανατροπζσ και αςκιςεισ αιϊρθςθσ, αςκιςεισ αιϊρθςθσ διαμζςου θ ςτθν 
κατακόρυφο) με αιϊρθμα πίςω διαμζςου τθσ κατακορφφου (οι ϊμοι κατά το πζραςμα να ανεβαίνουν 
τουλάχιςτον ςτο οριηόντιο επίπεδο των κρίκων) 

 Από τθν ομάδα ΙΙ  (Αςκιςεισ δφναμθσ και ςτατικά ςτοιχεία) 
 Από τθν ομάδα ΙV  (Ζξοδοι) 

ΚΙΚΟΙ  14 ετϊν  

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ  

 Μία άςκθςθ από τθν ομάδα Ι  με πζραςμα εμπρόσ  και μία άςκθςθ με πζραςμα πίςω εκ των οποίων θ μία να ζχει 
εμφανι πζραςμα από τθν κατακόρυφο με ςτιγμιαία ςτάςθ. (κλείςιμο των χεριϊν ςε ςτιγμιαία ςτιριξθ)  

 Από τθν ομάδα ΙΙ  (Αςκιςεισ δφναμθσ και ςτατικά ςτοιχεία) 
 Από τθν ομάδα ΙΙΙ  (Αςκιςεισ αιϊρθςθσ που καταλιγουν ςε ςτοιχεία ςτάςθσ (2     δευτερολζπτων) 
 Από τθν ομάδα ΙV  (Ζξοδοι) 

ΑΛΜΑ  12 – 13 – 14  ετϊν  

 Δφο άλματα διαφορετικά και κα μετράει το καλφτερο 
 

 Ζνα άλμα από τθν ομάδα ΙΙ  (το λιγότερο με κωδικό 201) – ΧΕΙΟΚΥΒΙΣΤΘΣΘ  
 Ζνα άλμα από τθν ομάδα ΙΙΙ  (το λιγότερο με κωδικό 301) – ΟΝΤΑΤ  
 Αν εκτελεςτεί άλμα από τθν ομάδα Γιουρτςζνκο κα αξιολογθκεί ςφμφωνα με τον κϊδικα τθσ FIG 

ΔΙΗΥΓΟ  12 – 13 ετϊν  

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ 

 Από τθν ομάδα Ι  (τοιχεία ςτθ ςτιριξθ ι διαμζςου τθσ ςτιριξθσ ςτισ δφο μπάρεσ) ,κατακόρυφο και ½ αλλαγι 
εξωτερικι ι εςωτερικι  

 Από τθν ομάδα ΙΙ  (τοιχεία που αρχίηουν από τθ κζςθ τθσ βραχιόνιασ εξάρτθςθσ) ,γιγαντιαία ανάβαςθ εμπρόσ 
από βραχιόνια εξάρτθςθ ι γιγαντιαία ανάβαςθ πίςω από βραχιόνια εξάρτθςθ. 

 Από τθν ομάδα ΙΙΙ  (Μεγάλεσ αιωριςεισ ςτθν εξάρτθςθ ςτθ μία ι ςτισ δφο μπάρεσ και προσ τα κάτω αιωριςεισ), 1) 
από εξάρτθςθ ανατροπι ςτθν ςτιριξθ και 2) καταπζλτθσ ςτουσ βραχίονεσ ( και τισ δφο αςκιςεισ) 

 Από τθν ομάδα IV  (Ζξοδοι) με ςάλτο πίςω ι ςάλτο εμπρόσ (τα ςυςπειρωτικά καλφπτουν τθν απαίτθςθ) 
 Από κατακόρυφο κατζβαςμα ςε αιϊρθςθ εμπρόσ που κα καταλιγει ςε πίςω αιϊρθςθ και ςάλτο εμπρόσ 

ζξοδο δεν κα επιφζρει μείωςθ για περιττι αιϊρθςθ  

ΔΙΗΥΓΟ  14 ετϊν 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ 

 Από τθν ομάδα Ι (τοιχεία ςτθ ςτιριξθ ι διαμζςου τθσ ςτιριξθσ ςτισ 2 μπάρεσ) μία άςκθςθ τουλάχιςτον αξίασ Β.   
 Από τθν ομάδα ΙΙ (τοιχεία που αρχίηουν από τθ κζςθ τθσ βραχιόνιασ εξάρτθςθσ)  
 Από τθν ομάδα ΙΙΙ (Μεγάλεσ αιωριςεισ ςτθν εξάρτθςθ ςτθ μία ι ςτισ δφο μπάρεσ και προσ τα κάτω αιωριςεισ) 

τουλάχιςτον αξίασ Β. 
 Από τθν ομάδα ΙV  (Ζξοδοι) 

 

 

 



ΜΟΝΟΗΥΓΟ  12 – 13 ετϊν  

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ  

 Από τθν ομάδα Ι (Μεγάλεσ αιωριςεισ με ι χωρίσ ςτροφζσ) αιϊρθμα πίςω με ½ ςτροφι ςε Αϋ λαβι 

 Χωρίσ μείωςθ για αλλαγι κατεφκυνςθσ αν μετά ακολουκεί αιϊρθμα. 

 Από τθν ομάδα Ι (Μεγάλεσ αιωριςεισ με ι χωρίσ ςτροφζσ) αιϊρθμα εμπρόσ   

 Από τθν ομάδα ΙΙΙ  (τοιχεία κοντά ςτθν μπάρα και διεμβολιςμοί)  τουλάχιςτον μία ελεφκερθ περιςτροφι ςτθν 

κατακόρυφο (Endo ι Stalder καλφπτει τθν απαίτθςθ) 

 Από τθν ομάδα IV  (Ζξοδοι) 

ΜΟΝΟΗΥΓΟ  14 ετϊν     

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ  

 Από τθν ομάδα Ι  (Μεγάλεσ αιωριςεισ με ι χωρίσ ςτροφζσ) 

 Από τθν ομάδα ΙΙ  (τοιχεία πτιςθσ). Ζνα πζταγμα από τα παρακάτω: 

 Voronin (κωδικόσ 26) ι Back uprise and rear vault with ¼ t. to hang (κωδικόσ 32) δθλαδι: πίςω ανάβαςθ και 

πζραςμα πάνω από τθν μπάρα με ¼ εςωτερικι ςτροφι ι οποιοδιποτε άλλο πζταγμα που καταγράφεται ςτον 

κϊδικα με μζγιςτθ αξία C. 

 Από τθν ομάδα ΙΙΙ  (τοιχεία κοντά ςτθν μπάρα και διεμβολιςμοί)  τουλάχιςτον αξίασ Β. 

 Από τθν ομάδα ΙV  (Ζξοδοι) τουλάχιςτον αξίασ Β.  

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ – ΔΙΕΥΚΙΝΘΣΕΙΣ 

  

 ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΣΤΘΝ ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΤΩΝ ΡΑΙΔΩΝ ΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΜΑΥΟ ΕΝΤΟΝΟ ΧΩΜΑ ΚΑΙ 

ΥΡΟΓΑΜΜΙΣΘ ΕΙΝΑΙ ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΕΣ. 

 

 Στισ περιπτϊςεισ που μία ειδικι απαίτθςθ ηθτά υποχρεωτικά  να εκτελεςτοφν δφο (2) διαφορετικά 
ςτοιχεία και ο ακλθτισ παρουςιάςει μόνο το ζνα, τότε γίνεται μείωςθ 0,50 (για ζλλειψθ ειδικισ 
απαίτθςθσ)  αλλά το ςτοιχείο που παρουςιάςτθκε αναγνωρίηεται ωσ δυςκολία.  
 

 Το φψοσ των οργάνων για τθν κατθγορία των παμπαίδων και για λόγουσ αςφαλείασ, κα προςαρμόηεται 
είτε με τθν προςκικθ ςτρωμάτων , είτε με τθν μικρι διαφοροποίθςθ του φψουσ του οργάνου ( + ι – 5 
εκατοςτά) ανάλογα τον ςωματότυπο του ακλθτι. 
 

 Το φψοσ των οργάνων για τθν κατθγορία των παίδων κα είναι όπωσ ορίηει ο διεκνισ κϊδικασ τθσ FIG 
και κα διαφοροποιείται μόνο με τθν προςκικθ ςτρωμάτων για λόγουσ αςφάλειασ των ακλθτϊν.   
 

 Πτι δεν αναφζρεται ςτον παρόντα κανονιςμό , ιςχφει ο διεκνισ κϊδικασ τθσ FIG. 
 

Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΘΣ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΕΡΙΤΟΡΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΩΝ 
ΤΣΕΓΚΕΛΘΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΘ: (ωσ ομάδα εργαςίασ) 
ΚΟΜΙΔΘ ΑΘΑΝΑΙΟ  (ΣΕΧΝΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ) 
ΑΛΑΓΑ ΑΘΑΝΑΙΟ 
ΣΟΠΑΝΟΓΛΟΤ ΘΛΙΑ 
ΠΕΡΡΟΤ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ 
ΜΘΣΡΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΙΛΙΚΘ 
ΜΘΣΑ ΜΑΡΑΓΔΘ 
ΒΕΛΕΣΗΕΚΘ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 
ΙΟΤΣΘ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 
ΗΑΧΑΡΙΑΔΘ ΙΩΑΝΝΘ  
ΔΟΝΣΘ ΑΝΑΣΑΙΑ 

*ε ςυνεργαςία με τον πρόεδρο κριτών για τα αγόρια κφριο ΜΠΟΤΣΑΚΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ 

 


