
ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΙΑΣ ΡΑΜΡΑΙΔΩΝ  

ΡΑΜΡΑΙΔΕΣ  Β’    (7-8-9 ΕΤΩΝ) 

ΕΔΑΦΟΣ  (7 – 8 – 9) 

Α/
Α 

7 ΕΤΩΝ 
ΡΕΙΓΑΦΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

ΑΞΙΑ 8 ΕΤΩΝ 
ΡΕΙΓΑΦΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

ΑΞΙΑ 9 ΕΤΩΝ 
ΡΕΙΓΑΦΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

ΑΞΙΑ 

1 ΕΙΣΟΔΟΣ. Μικρι φόρα 2 
βθμάτων + 2 αναπθδιςεισ με 
τεντωμζνα πόδια  + ελαφρϊσ 
αλματικι κυβίςτθςθ. 

1,00 ΕΙΣΟΔΟΣ. Χειροκυβίςτθςθ 1,20 ΕΙΣΟΔΟΣ. Χειροκυβίςτθςθ 1,20 

2 Σροχόσ με ¼ ςτροφι με 
κλείςιμο των ποδιϊν 

1,20 Βιμα αναπιδθςθ με δφο 
πόδια τεντωμζνα + 
ελαφρϊσ αλματικι 
κυβίςτθςθ 

0,50 Βιμα αναπιδθςθ με δφο 
πόδια τεντωμζνα + 
ελαφρϊσ αλματικι 
κυβίςτθςθ 

0,20 

3 Ανακυβίςτθςθ με τεντωμζνα 
χζρια και γωνίωςθ ςτθν 
όρκια ςτάςθ 

1,00 Σροχόσ με ¼ ςτροφι με 
κλείςιμο των ποδιϊν 

1,00 Σροχόσ με ¼ ςτροφι με 
κλείςιμο των ποδιϊν 

1,00 

4 ¼ ςτροφι με άλμα ςε πλαϊνι  
κατεφκυνςθ. Κατακόρυφο 
κυβίςτθςθ (ςτιγμιαία ςτάςθ) 

1,00 Ανακυβίςτθςθ με 
τεντωμζνα χζρια ςτθν 
κατακόρυφο 

1,00 Ανακυβίςτθςθ με 
τεντωμζνα χζρια ςτθν 
κατακόρυφο 

1,00 

5 Σροχόσ και ςε ςυνζχεια άρςθ 
του ςκζλουσ και πτϊςθ ςτθν 
πρθνι κζςθ με κάμψθ των 
βραχιόνων και άρςθ του 
ελεφκερου ςκζλουσ πίςω ςτισ 
45ο 

0,50 ¼  αλματικι ςτροφι , 
κατακόρυφο ,ςτιγμιαία 
ςτάςθ, κυβίςτθςθ 
Ανζβαςμα με τεντωμζνα 
πόδια ςτθν όρκια ςτάςθ 

0,40 ¼  αλματικι ςτροφι , 
κατακόρυφο ,ςτιγμιαία 
ςτάςθ, κυβίςτθςθ 
Ανζβαςμα με τεντωμζνα 
πόδια ςτθν όρκια ςτάςθ 

0,40 

6 παγγάτο με το δεξί ι 
αριςτερό ςκζλοσ εμπρόσ 

0,50 Σροχόσ και ςε ςυνζχεια άρςθ 
του ςκζλουσ και πτϊςθ ςτθν 
πρθνι κζςθ με κάμψθ των 
βραχιόνων και άρςθ του 
ελεφκερου ςκζλουσ πίςω ςτισ 
45

ο
 

0,40 Σροχόσ και ςε ςυνζχεια άρςθ 
του ςκζλουσ και πτϊςθ ςτθν 
πρθνι κζςθ με κάμψθ των 
βραχιόνων και άρςθ του 
ελεφκερου ςκζλουσ πίςω ςτισ 
45

ο
 

0,40 

7 ½ ςτροφι , ςπαγγάτο με το 
άλλο ςκζλοσ   

0,50 παγγάτο με το δεξί ι 
αριςτερό ςκζλοσ εμπρόσ 

0,50 παγγάτο με το δεξί ι 
αριςτερό ςκζλοσ εμπρόσ 

0,50 

8 Μετωπιαίο ςπαγγάτο 0,50 ½ ςτροφι , ςπαγγάτο με το 
άλλο ςκζλοσ   

0,50 ½ ςτροφι , ςπαγγάτο με το 
άλλο ςκζλοσ   

0,50 

9 Πζραςμα εμπρόσ με ,κλείςιμο 
των ποδιϊν πίςω ,μετάβαςθ 
ςτθν εμβρυικι κζςθ, ςτιριξθ 
ςτα χζρια και αλματικό 
ανζβαςμα με ςυςπείρωςθ 
ςτθν όρκια ςτάςθ 

0,80 Μετωπιαίο ςπαγγάτο 0,50 Μετωπιαίο ςπαγγάτο 0,50 

10 ¼ ςτροφι ,ελεφκερθ 
ιςορροπία 2’’ 

1,50 Πζραςμα εμπρόσ με ,κλείςιμο 
των ποδιϊν πίςω ,μετάβαςθ 
ςτθν εμβρυικι κζςθ, ςτιριξθ 
ςτα χζρια και αλματικό 
ανζβαςμα με ςυςπείρωςθ 
ςτθν ςτιγμιαία κατακόρυφο 
και κατζβαςμα ςτθν όρκια 
κζςθ με τεντωμζνα πόδια 

0,80 Πζραςμα εμπρόσ με ,κλείςιμο 
των ποδιϊν πίςω ,μετάβαςθ 
ςτθν εμβρυικι κζςθ, ςτιριξθ 
ςτα χζρια και αλματικό 
ανζβαςμα με ςυςπείρωςθ 
ςτθν ςτιγμιαία κατακόρυφο 
και κατζβαςμα ςτθν όρκια 
κζςθ με τεντωμζνα πόδια 

0,80 

11 Σρία βιματα τρζξιμο βαλςζτο 
ροντάτ 

1,50 ¼ ςτροφι ,ελεφκερθ 
ιςορροπία 2’’ 

1,20 ¼ ςτροφι ,ελεφκερθ 
ιςορροπία 2’’ 

1,00 

12   Ροντάτ ζνα (1) Φλικ φλακ  οντάτ 

0,50 
Φλικ 

1,50 

Ροντάτ 2 (δφο)  Φλικ φλακ  οντάτ 

0,50 
Κάθε 
Φλικ 

1,00 

 

 



 

ΙΡΡΟΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ  (7 – 8 – 9) 

 ΥΨΟΣ ΟΓΑΝΟΥ 1,10  ΑΡΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ 

 

 

 

 

 

Α/Α 7 ΕΤΩΝ 
ΡΕΙΓΑΦΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

ΑΞΙΑ 8 ΕΤΩΝ 
ΡΕΙΓΑΦΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

ΑΞΙΑ 9 ΕΤΩΝ 
ΡΕΙΓΑΦΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

ΑΞΙΑ 

1 Αναπιδθςθ ςτθν μετωπιαία 
πλευρικι ςτιριξθ ςτισ 2 λαβζσ 

0,50 Αναπιδθςθ ςτθν μετωπιαία 
πλευρικι ςτιριξθ ςτισ 2 
λαβζσ 

0,50 Αναπιδθςθ ςτθν μετωπιαία 
πλευρικι ςτιριξθ ςτισ 2 
λαβζσ 

0,50 

2 Αιϊρθςθ του ενόσ ςκζλουσ 
ςτο πλάι ωσ προκαταρκτικι 
κίνθςθ φόρασ  

2,00 Αιϊρθςθ του ενόσ ςκζλουσ 
ςτο πλάι με ςτιγμιαία 
εγκατάλειψθ και 
επανάλθψθ τθσ λαβισ του 
αντίςτοιχου χεριοφ 

1,50 Αιϊρθςθ του ενόσ ςκζλουσ 
ςτο πλάι με ςτιγμιαία 
εγκατάλειψθ και 
επανάλθψθ τθσ λαβισ του 
αντίςτοιχου χεριοφ 

1,50 

3 Αιϊρθςθ του άλλου ςκζλουσ 
ςτο πλάι με ςτιγμιαία 
εγκατάλειψθ και επανάλθψθ 
τθσ λαβισ του αντίςτοιχου 
χεριοφ 

2,00 Αιϊρθςθ του άλλου 
ςκζλουσ ςτο πλάι με 
ςτιγμιαία εγκατάλειψθ και 
επανάλθψθ τθσ λαβισ του 
αντίςτοιχου χεριοφ 

1,50 Αιϊρθςθ του άλλου ςκζλουσ 
ςτο πλάι με ςτιγμιαία 
εγκατάλειψθ και 
επανάλθψθ τθσ λαβισ του 
αντίςτοιχου χεριοφ 

1,50 

4 Αιϊρθςθ του ενόσ ςκζλουσ 
ςτο πλάι με ςτιγμιαία 
εγκατάλειψθ και επανάλθψθ 
τθσ λαβισ του αντίςτοιχου 
χεριοφ 

2,00 Αιϊρθςθ του ενόσ ςκζλουσ 
ςτο πλάι και πζραςμα 
εμπρόσ με ςυνζχιςθ τθσ 
αιϊρθςθσ και του πίςω 
ςκζλουσ  

1,50 Αιϊρθςθ του ενόσ ςκζλουσ 
ςτο πλάι και πζραςμα 
εμπρόσ με ςυνζχιςθ τθσ 
αιϊρθςθσ και του πίςω 
ςκζλουσ  

1,50 

5 Αιϊρθςθ του άλλου ςκζλουσ 
ςτο πλάι με ςτιγμιαία 
εγκατάλειψθ και επανάλθψθ 
τθσ λαβισ του αντίςτοιχου 
χεριοφ 

2,00 Επαναφορά πίςω του 
μπροςτινοφ ςκζλουσ και 
αντίςτοιχο πζραςμα με 
αιϊρθςθ του άλλου 
ςκζλουσ εμπρόσ και 
αιϊρθςθ ςτο πλάι. 

1,50 Επαναφορά πίςω του 
μπροςτινοφ ςκζλουσ και 
αντίςτοιχο πζραςμα με 
αιϊρθςθ του άλλου ςκζλουσ 
εμπρόσ και αιϊρθςθ ςτο 
πλάι. 

1,50 

6 Πζραςμα και των δφο ςκελϊν 
εμπρόσ λυγιςμζνα, ανάμεςα 
από τα χζρια (διαμζςου των 
λαβϊν του ίππου) ςε 
ςτιγμιαία μπροςτινι 
τεντωμζνθ κζςθ 

0,50 Επαναφορά του 
μπροςτινοφ ςκζλουσ πίςω 
και πζραςμα και των δφο 
(διαμζςου των λαβϊν του 
ίππου) ςε ςτιγμιαία 
μπροςτινι τεντωμζνθ κζςθ. 

1,00 Επαναφορά του μπροςτινοφ 
ςκζλουσ πίςω και πζραςμα 
και των δφο (διαμζςου των 
λαβϊν του ίππου) ςε 
ςτιγμιαία μπροςτινι 
τεντωμζνθ κζςθ. 

1,00 

7 Επαναφορά των ςκελϊν πίςω 
ανάμεςα από τισ λαβζσ 

0,50 Επαναφορά των ςκελϊν 
πίςω ανάμεςα από τισ 
λαβζσ 

1,00 Επαναφορά των ςκελϊν 
πίςω ανάμεςα από τισ λαβζσ 

1,00 

8 ΕΞΟΔΟΣ: Απλό κατζβαςμα 
ςτθν πίςω αρχικι κζςθ και ¼  
ςτροφι (δεξιά ι αριςτερά) με 
ςτιριξθ του αντίςτοιχου 
χεριοφ ςτο ςϊμα του ίππου 

0,50 Προετοιμαςία με πζραςμα 
του ποδιοφ ζξω από το χζρι 
και ςθμαία δεξιά ι 
αριςτερά ςτθν μπροςτινι 
κζςθ του ίππου με ςτιριξθ 
του αντίςτοιχου χεριοφ ςτο 
ςϊμα του ίππου ςτθν όρκια 
εγκάρςια ςτάςθ 

1,50 Προετοιμαςία με πζραςμα 
του ποδιοφ ζξω από το χζρι 
και ςθμαία δεξιά ι αριςτερά 
ςτθν μπροςτινι κζςθ του 
ίππου με ςτιριξθ του 
αντίςτοιχου χεριοφ ςτο 
ςϊμα του ίππου ςτθν όρκια 
εγκάρςια ςτάςθ 

1,50 



 

ΚΙΚΟΙ  (7 – 8 – 9) 

 ΥΨΟΣ ΟΓΑΝΟΥ 2.50  ΑΡΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ 

Α/Α 7 ΕΤΩΝ 
ΡΕΙΓΑΦΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

ΑΞΙΑ 8 ΕΤΩΝ  
ΡΕΙΓΑΦΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

ΑΞΙΑ 9 ΕΤΩΝ 
ΡΕΙΓΑΦΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

ΑΞΙΑ 

1 ΕΙΣΟΔΟΣ :Από εξάρτθςθ 
ανζβαςμα εμπρόσ με 
γωνίωςθ ςτα ιςχία (δίπλωςθ) 
ςτθν ανεςτραμμζνθ 
εξάρτθςθ με τεντωμζνο 
ςϊμα και ςτάςθ 2’’ 

2,00 ΕΙΣΟΔΟΣ : Από εξάρτθςθ 
ανζβαςμα εμπρόσ με 
γωνίωςθ ςτα ιςχία 
(δίπλωςθ) ςτθν 
ανεςτραμμζνθ εξάρτθςθ 
με τεντωμζνο ςϊμα και 
ςτάςθ 2’’   

2,00 ΕΙΣΟΔΟΣ : Από εξάρτθςθ 
ανζβαςμα εμπρόσ με 
τεντωμζνο ςϊμα ςτθν 
ανεςτραμμζνθ εξάρτθςθ και 
ςτάςθ 2’’   

2,00 

2 Γωνιϊδθ ανεςτραμμζνθ 
εξάρτθςθ (δίπλωςθ), 
εκτίναξθ εμπρόσ ςτο 
οριηόντιο 

1,50 Γωνιϊδθ ανεςτραμμζνθ 
εξάρτθςθ (δίπλωςθ), 
εκτίναξθ εμπρόσ πάνω από 
το οριηόντιο 

1,50 Γωνιϊδθ ανεςτραμμζνθ 
εξάρτθςθ (δίπλωςθ), 
εκτίναξθ εμπρόσ πάνω από 
το οριηόντιο 

1,50 

3 Αιϊρθςθ πίςω τουλάχιςτον 
ςτισ 45ο κάτω από το 
οριηόντιο επίπεδο 

1,50 Αιϊρθςθ πίςω ςτο 
οριηόντιο 

1,50 Αιϊρθςθ πίςω ςτο οριηόντιο 1,50 

4 Αιϊρθςθ εμπρόσ ςτο 
οριηόντιο  

1,50 Αιϊρθςθ εμπρόσ πάνω 
από το οριηόντιο 

1,50 Αιϊρθςθ εμπρόσ πάνω από 
το οριηόντιο 

1,50 

5 Αιϊρθςθ  πίςω τουλάχιςτον 
ςτισ 45ο κάτω από το 
οριηόντιο επίπεδο 

1,50 Αιϊρθςθ πίςω ςτο 
οριηόντιο 

1,50 Αιϊρθςθ πίςω ςτο οριηόντιο 1,50 

6 Αιϊρθςθ εμπρόσ πάνω από 
το οριηόντιο και ΕΞΟΔΟ: με 
κατζβαςμα ςτθν επαναφορά 
για τθν πίςω αιϊρθςθ (απλι 
εγκατάλειψθ των κρίκων 
ςτθν όρκια ςτάςθ 

2,00 Αιϊρθςθ εμπρόσ και 
ΕΞΟΔΟ: με ςάλτο πίςω 
τεντωμζνο 

2,00 Αιϊρθςθ εμπρόσ και ΕΞΟΔΟ: 
με ςάλτο πίςω τεντωμζνο 

2,00 

 

 

                                                                              ΑΛΜΑ   (7 – 8 – 9)  

 
* ΑΧΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΛΜΑΤΟΣ 10.00 

Αντί ίππου άλματοσ θα χρηςιμοποιήςουμε κφβο φψουσ 1μζτρου και για μεν τουσ: 

7 ΧΟΝΩΝ : Τρζξιμο , πάτημα ςτον βατήρα και ψηλή κυβίςτηςη με τεντωμζνο ςϊμα και ςυςπείρωςη για την όρθια 

θζςη με κατζβαςμα από τον κφβο και προςγείωςη ςε ςταθερό ςτρϊμα εδάφουσ. 

8 ΧΟΝΩΝ : χειροκυβίςτηςη και πζςιμο με την πλάτη πάνω ςτον κφβο (ςήκωμα και κατζβαςμα ςε τελική θζςη κάτω 

από τον κφβο) 

9 ΧΟΝΩΝ : χειροκυβίςτηςη με προςγείωςη ςε όρθια θζςη κάτω από τον κφβο. 

 

 

 

 

 



 

ΔΙΖΥΓΟ  (7 – 8 – 9) 

 ΥΨΟΣ ΟΓΑΝΟΥ 1.70  ΑΡΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ 

Α/Α 7 ΕΤΩΝ 
ΡΕΙΓΑΦΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

ΑΞΙΑ 8 ΕΤΩΝ 
ΡΕΙΓΑΦΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

ΑΞΙΑ 9 ΕΤΩΝ 
ΡΕΙΓΑΦΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

ΑΞΙΑ 

1 ΕΙΣΟΔΟΣ : Από εξάρτθςθ 
φόρα με προκαταρκτικι 
αιϊρθςθ (τζμπο) αιϊρθςθ 
πίςω ,αιϊρθςθ εμπρόσ 
αιϊρθςθ πίςω αιϊρθςθ 
εμπρόσ (2 αιωριςεισ πάνω 
από 45ο από τθν κάκετο 
εμπρόσ και πίςω), 
Ανατροπι ςτουσ βραχίονεσ 
με απαγωγι των ςκελϊν και 
ανζβαςμα ςτθν ςτιριξθ 

 
 
 
Αιωρήςεισ 

0,70 
 
 
 
 
 
 
 
Ανατροπή  

0,80 

ΕΙΣΟΔΟΣ: Φόρα πάτθμα 
ςτον βατιρα ,ανατροπι και 
κάκιςμα ςτισ μπάρεσ με 
απαγωγι των ςκελϊν 

1,20 ΕΙΣΟΔΟΣ: Φόρα πάτθμα 
ςτον βατιρα ,ανατροπι και 
κάκιςμα ςτισ μπάρεσ με 
απαγωγι των ςκελϊν 

1,20 

2 Κλείςιμο των ποδιϊν 
εμπρόσ και γωνία με ςτάςθ 
2¨ 

2,00 Πζραςμα των χεριϊν 
εμπρόσ με κυκλικι 
περιφορά των ϊμων πάνω 
από το οριηόντιο 

0,50 Πζραςμα των χεριϊν 
εμπρόσ με κυκλικι 
περιφορά των ϊμων πάνω 
από το οριηόντιο 

0,50 

3 Άπλωμα ςτθν εμπρόσ 
αιϊρθςθ 

0,50 Γωνιϊδθ ςτιριξθ 2’’ με 
απαγωγι των ποδιϊν 
(ανοιχτά πόδια) 

1,30 Γωνιϊδθ ςτιριξθ 2’’ με 
απαγωγι των ποδιϊν 
(ανοιχτά πόδια) 

1,30 

4 Αιϊρθςθ πίςω 1,50 Δυναμικό ανζβαςμα πίςω 
πάνω από 45ο  

2,00 Δυναμικό ανζβαςμα πίςω 
ςτθν κατακόρυφο με ςτάςθ 
2’’ 

2,00 

5 Αιϊρθςθ μπροςτά με 
τεντωμζνο ςϊμα (πόδια 
πάνω από τισ μπάρεσ) 

1,50 Αιϊρθςθ εμπρόσ ςτο 
οριηόντιο με τεντωμζνο 
ςϊμα 

1,00 Αιϊρθςθ εμπρόσ ςτο 
οριηόντιο με τεντωμζνο 
ςϊμα 

1,00 

6 Αιϊρθςθ πίςω ςτο 
οριηόντιο 

1,50 Αιϊρθςθ πίςω ςτισ 45ο 
πάνω από το οριηόντιο 

1,00 Αιϊρθςθ πίςω ςτισ 45ο 
πάνω από το οριηόντιο 

1,00 

7 Αιϊρθςθ εμπρόσ με 
τεντωμζνο ςϊμα και 
αιϊρθςθ πίςω με: 
ΕΞΟΔΟ : απλό κατζβαςμα 
ςτθν όρκια κζςθ ανάμεςα 
ςτισ μπάρεσ 

1,50 Αιϊρθςθ εμπρόσ ςτο 
οριηόντιο με τεντωμζνο 
ςϊμα 

1,00 Αιϊρθςθ εμπρόσ ςτο 
οριηόντιο με τεντωμζνο 
ςϊμα 

1,00 

8   Αιϊρθςθ πίςω ςτισ 45ο 
πάνω από το οριηόντιο  

1,00 Αιϊρθςθ πίςω ςτθν 
κατακόρυφο με ςτιγμιαία 
ςτάςθ 

1,00 

9   ΕΞΟΔΟΣ: Πλευρικι 
μετατόπιςθ ςτθν μία μπάρα 
και κατζβαςμα ςτθν 
εγκάρςια όρκια ςτάςθ 

1,00 ΕΞΟΔΟΣ: Πλευρικι 
μετατόπιςθ ςτθν μία μπάρα 
και κατζβαςμα ςτθν 
εγκάρςια όρκια ςτάςθ 

1,00 

 

 

 

 

 

 



 

ΜΟΝΟΖΥΓΟ  (7 – 8 – 9) 

 ΥΨΟΣ ΟΓΑΝΟΥ 2.20  ΑΡΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ 

Α/Α 7 ΕΤΩΝ 
ΡΕΙΓΑΦΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

ΑΞΙΑ 8 ΕΤΩΝ 
ΡΕΙΓΑΦΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

ΑΞΙΑ 9 ΕΤΩΝ 
ΡΕΙΓΑΦΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

ΑΞΙΑ 

1 ΕΙΣΟΔΟΣ: Ζλξθ 
ανακυβίςτθςθ (περιςτροφι 
πίςω) με γωνία και 
τεντωμζνα πόδια ςτθν 
ςτιριξθ 

2,50 ΕΙΣΟΔΟΣ: Από εξάρτθςθ 
προκαταρκτικι αιϊρθςθ 
(τζμπο)  
(tempo kipping) 

0,50 ΕΙΣΟΔΟΣ: Από εξάρτθςθ 
προκαταρκτικι αιϊρθςθ 
(τζμπο)  
(tempo kipping) 

0,50 

2 Από τθν ςτιριξθ 
απομάκρυνςθ ςτο οριηόντιο 
περιςτροφι πίςω με 
κατζβαςμα (καταπζλτθ) ςε 
εμπρόσ αιϊρθςθ 

2,00 Αιϊρθςθ εμπρόσ 
(καταπζλτθσ) 

0,50 Αιϊρθςθ εμπρόσ 
(καταπζλτθσ) 

0,50 

3 Αιϊρθςθ πίςω πάνω από τισ 
45ο από τθν κάκετο 

2,00 Αιϊρθςθ πίςω 0,50 Αιϊρθςθ πίςω 0,50 

4 Αιϊρθςθ εμπρόσ πάνω από 
τισ 45ο από τθν κάκετο  

2,00 Αιϊρθςθ εμπρόσ και 
ανατροπι ςτθν ςτιριξθ 

1,50 Αιϊρθςθ εμπρόσ και 
ανατροπι ςτθν ςτιριξθ 

1,50 

5 ΕΞΟΔΟ: με αιϊρθςθ πίςω 
και απλό κατζβαςμα ςτθν 
όρκια κζςθ 

1,50 Απομάκρυνςθ τουλάχιςτον 
ςτο οριηόντιο  και 
περιςτροφι πίςω ςτθν 
ςτιριξθ 

2,00 Απομάκρυνςθ τουλάχιςτον 
ςτισ 45ο  και περιςτροφι 
πίςω ςτθν ςτιριξθ 

2,00 

6   Καταπζλτθσ ςτθν εμπρόσ 
αιϊρθςθ και αιϊρθςθ πίςω 

1,00 Καταπζλτθσ ςτθν εμπρόσ 
αιϊρθςθ και αιϊρθςθ 
πίςω 

1,00 

7   Αιϊρθςθ εμπρόσ και 
αιϊρθςθ πίςω τουλάχιςτον 
ςτο οριηόντιο 

1,50 Αιϊρθςθ εμπρόσ και 
αιϊρθςθ πίςω 
τουλάχιςτον ςτο οριηόντιο 

1,50 

8   Αιϊρθςθ εμπρόσ και 
 ΕΞΟΔΟ : με ςάλτο πίςω 
τεντωμζνο 

2,50 Αιϊρθςθ εμπρόσ και 
 ΕΞΟΔΟ : με ςάλτο πίςω 
τεντωμζνο 

2,50 

 

 Οι μειϊςεισ ςτην εκτζλεςη θα είναι με βάςη τον διεθνή κϊδικα βαθμολογίασ  εκτόσ από την πτϊςη 

που θα ζχει μείωςη 0,80 βαθμοφσ 

 Πλα τα προγράμματα ξεκινάνε με άριςτα το 10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΡΑΜΡΑΙΔΕΣ  Αϋ     (10 – 11  ΕΤΩΝ) 

 

ΕΔΑΦΟΣ  (10 – 11) 

 

Α/Α 10 ΕΤΩΝ 
ΡΕΙΓΑΦΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

ΑΞΙΑ 11 ΕΤΩΝ 
ΡΕΙΓΑΦΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

ΑΞΙΑ 

1 ΡΩΤΗ ΔΙΑΔΟΜΗ: χειροκυβίςτθςθ και ςε 
απευκείασ ςφνδεςθ αλματικι κυβίςτθςθ 

1,50 ΡΩΤΗ ΔΙΑΔΟΜΗ: Χειροκυβίςτθςθ ςάλτο 
εμπρόσ με ςυςπείρωςθ (άμεςθ ςφνδεςθ)   

1,50 

2 Σροχόσ ( με πλευρικι κζςθ) 0,30 Κατακόρυφο με ½ ςτροφι και κατζβαςμα 
με τα δφο πόδια τεντωμζνα  

0,30 

3 ¼ ςτροφι και πζςιμο ςε ανακυβίςτθςθ ςτθν 
κατακόρυφο με τεντωμζνα χζρια και κατζβαςμα 
ςε ζνα – ζνα πόδι με κλείςιμο και ¼ ςτροφι με 
μζτωπο ςτθν πλευρική διαδρομή. 

1,00 Ανακυβίςτθςθ ςτθν κατακόρυφο με ½ 
ςτροφι και κυβίςτθςθ 

1,00 

4 Φόρα 2 ζωσ 3 βιματα και αλματικι κυβίςτθςθ , 
ςικωμα ςτθν όρκια κζςθ και πζςιμο ςτο ςτικοσ 
με άρςθ του ενόσ ςκζλουσ πίςω  

0,50 ¼ ςτροφι με μζτωπό ςτθν πλευρική 
διαδρομή τρζξιμο (φόρα) και ςάλτο εμπρόσ 
ςυςπειρωτικό. Πζςιμο ςτο ςτικοσ με άρςθ 
του πίςω ςκζλουσ . 

0,80 

5 Πζραςμα του ενόσ ςκζλουσ μπροςτά ςε κζςθ 
ςπαγγάτ 

0,30 Πζραςμα του ενόσ ςκζλουσ μπροςτά ςε 
κζςθ ςπαγγάτ 

0,20 

6 ½ ςτροφι , ςπαγγάτ με το άλλο ςκζλοσ εμπρόσ  0,30 ½ ςτροφι , ςπαγγάτ με το άλλο ςκζλοσ 
εμπρόσ 

0,20 

7 ¼ ςτροφι , μετωπιαίο ςπαγγάτ 0,30 ¼ ςτροφι , μετωπιαίο ςπαγγάτ 0,20 

8 Δυναμικι ςτθν κατακόρυφο με ςτιγμιαία ςτάςθ 
και κατζβαςμα με τα δφο πόδια. Άρςθ του ποδιοφ 
ςτο πλάι και ¼ ςτροφι με κατεφκυνςθ τθν 
διαγϊνιο. 

2,00 Δυναμικι ςτθν κατακόρυφο με ςτάςθ 2’’ και 
κατζβαςμα με τα δφο πόδια. Άρςθ του 
ποδιοφ ςτο πλάι και ¼ ςτροφι με 
κατεφκυνςθ τθν διαγϊνιο. 

2,00 

9 Ελεφκερθ ιςορροπία ςτο ζνα πόδι 2’’ 1,00 Ελεφκερθ ιςορροπία ςτο ζνα πόδι 2’’ 1,00 

10 ΕΞΟΔΟΣ : Φόρα , 
 
 Ροντάτ 
 
 φλικ φλάκ  
 
ςάλτο πίςω ςυςπειρωτικό. 

 
οντάτ 

0,30 
 
Φλικ 

0,50 
 
Σάλτο 

2,00 

ΕΞΟΔΟΣ : Φόρα , 
 
 Ροντάτ 
 
 φλικ φλάκ  
 
ςάλτο πίςω τεντωμζνο  

 
οντάτ 

0,30 
 
Φλικ 

0,50 
 
Σάλτο 

2,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΙΡΡΟΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ  (10 – 11) 

 ΥΨΟΣ ΟΓΑΝΟΥ 1,10   ΑΡΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ 

Α/Α 10 ΕΤΩΝ 
ΡΕΙΓΑΦΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

ΑΞΙΑ 11 ΕΤΩΝ 
ΡΕΙΓΑΦΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

ΑΞΙΑ 

1 ΕΙΣΟΔΟΣ : ε εγκάρςια κζςθ κατά μικοσ του 
ίππου (ςτο ςϊμα του ίππου) .  
Μία (1) εγκάρςια ςτροφι  

2,60 ΕΙΣΟΔΟΣ : ε εγκάρςια κζςθ κατά μικοσ του 
ίππου (ςτο ςϊμα του ίππου) .  
Δφο (2) εγκάρςιεσ ςτροφζσ 

2,60 
(1,30) 
Η αξία 
κάθε 
ςτροφήσ  

2 Με ςτιριξθ του χεριοφ ςτθν λαβι, κατάλθξθ με 
ανοιχτά πόδια με ¾ ςτροφι ςε ιππαςτί κζςθ με 
το ζνα πόδι εμπρόσ (αριςτερό ι δεξί) 

0,40 Με ςτιριξθ του χεριοφ ςτθν λαβι, κατάλθξθ 
με ανοιχτά πόδια με ¾ ςτροφι ςε ιππαςτί 
κζςθ με το ζνα πόδι εμπρόσ (αριςτερό ι δεξί) 

0,40 

3 Πζραςμα και του άλλου ςκζλουσ εμπρόσ με 
ταυτόχρονο πζραςμα του αντίκετου ςκζλουσ 
πίςω και αποκατάςταςθ με το δφο πόδια ςε 
πρόςκια πλευρικι ςτιριξθ 

0,50 Πζραςμα και του άλλου ςκζλουσ εμπρόσ με 
ταυτόχρονο πζραςμα του αντίκετου ςκζλουσ 
πίςω και αποκατάςταςθ με το δφο πόδια ςε 
πρόςκια πλευρικι ςτιριξθ 

0,50 

4 Πζραςμα του ενόσ ςκζλουσ εμπρόσ και ψαλίδι 
προσ τθν μία κατεφκυνςθ 

1,00 Πζραςμα του ενόσ ςκζλουσ εμπρόσ και 
ψαλίδι προσ τθν μία κατεφκυνςθ 

1,00 

5 Ψαλίδι ςτθν άλλθ κατεφκυνςθ 1,00 Ψαλίδι ςτθν άλλθ κατεφκυνςθ 1,00 

6 Πζραςμα και των δφο ςκελϊν εμπρόσ ςε ραχιαία 
(νωτιαία) πλευρικι ςτιριξθ 

0,50 Πζραςμα και των δφο ςκελϊν εμπρόσ ςε 
ραχιαία (νωτιαία) πλευρικι ςτιριξθ 

0,50 

7 Πζραςμα του ενόσ ςκζλουσ πίςω , πζραςμα και 
του άλλου 

0,50 Πζραςμα του ενόσ ςκζλουσ πίςω , πζραςμα 
και του άλλου 

0,50 

8 Προετοιμαςία για ςτροφι με το ζνα ςκζλοσ ςτο 
πλάι… 
 Στροφή ςτισ λαβζσ   

2,50 Προετοιμαςία για ςτροφι με το ζνα ςκζλοσ 
ςτο πλάι… 
 Στροφή ςτισ λαβζσ   

2,50 

10 ΕΞΟΔΟΣ : Με κατζβαςμα ςτθν κζςθ εκκίνθςθσ 
και ¼ ςτροφι ςε πλευρικι όρκια κζςθ 

1,00 ΕΞΟΔΟΣ : Με πζραςμα εμπρόσ από κζςθ 
ςθμαίασ ςε πλευρικι όρκια κζςθ 

1,00 

 

ΚΙΚΟΙ  (10 – 11) 

 ΥΨΟΣ ΟΓΑΝΟΥ 2.50  ΑΡΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ 

Α/Α 10 ΕΤΩΝ 
ΡΕΙΓΑΦΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

ΑΞΙΑ 11 ΕΤΩΝ 
ΡΕΙΓΑΦΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

ΑΞΙΑ 

1 ΕΙΔΟΔΟΣ : Από εξάρτθςθ ζλξθ, πζςιμο πίςω και 
ανζβαςμα ςτθν ανεςτραμμζνθ εξάρτθςθ με 
τεντωμζνο ςϊμα και ςτάςθ 2’’   

2,00 ΕΙΣΟΔΟΣ : Από εξάρτθςθ ζλξθ και ανζβαςμα 
ςτθν ςτιριξθ με ςτιγμιαία ςτάςθ, πζςιμο 
εμπρόσ (κυβίςτθςθ) ςε ανεςτραμμζνθ 
εξάρτθςθ και ςτάςθ 2’’ 

2,00 

2 Γωνιϊδθ ανεςτραμμζνθ εξάρτθςθ (δίπλωςθ) και 
εκτίναξθ των ςκελϊν εμπρόσ και πάνω από το 
οριηόντιο 

0,50 Γωνιϊδθ ανεςτραμμζνθ εξάρτθςθ 
(δίπλωςθ) και εκτίναξθ των ςκελϊν εμπρόσ 
και πάνω από το οριηόντιο 

0,50 

3 Αιϊρθςθ προσ τα πίςω και γιγαντιαία ανάβαςθ 
πίςω 

1,50 Αιϊρθςθ προσ τα πίςω και γιγαντιαία 
ανάβαςθ πίςω 

1,50 

4 Γωνιϊδθ ςτιριξθ 2’’ .  Πζςιμο εμπρόσ 
(κυβίςτθςθ) ςε τεντωμζνθ ανεςτραμμζνθ 
εξάρτθςθ 

1,50 Γωνιϊδθ ςτιριξθ 2’’ .  Πζςιμο εμπρόσ 
(κυβίςτθςθ) ςε τεντωμζνθ ανεςτραμμζνθ 
εξάρτθςθ 

1,50 

5 Δίπλωςθ (ανεςτραμμζνθ γωνιϊδθ εξάρτθςθ) 
εκτίναξθ εμπρόσ και αιϊρθςθ πίςω ςτο οριηόντιο   

1,50 Δίπλωςθ (ανεςτραμμζνθ γωνιϊδθ 
εξάρτθςθ) εκςφενδόνιςθ πίςω  

1,50 

6 Αιϊρθςθ εμπρόσ πάνω από το οριηόντιο 0,50 Αιϊρθςθ εμπρόσ πάνω από το οριηόντιο 0,50 

7 Αιϊρθςθ πίςω τουλάχιςτον ςτο οριηόντιο 0,50 Αιϊρθςθ πίςω τουλάχιςτον ςτο οριηόντιο 0,50 

8 ΕΞΟΔΟΣ : Αιϊρθςθ εμπρόσ και ςάλτο πίςω 
τεντωμζνο 

2,00 ΕΞΟΔΟΣ : Αιϊρθςθ εμπρόσ και ςάλτο πίςω 
τεντωμζνο 

2,00 

 

 



ΑΛΜΑ  (10 – 11)  

 Το φψοσ του άλματοσ θα είναι ςτο 1,10 ζωσ 1,25 (με επιλογή του προπονητή)  
 Για 10 ετϊν ΧΕΙΟΚΥΒΙΣΤΗΣΗ με άριςτα το 10 
 Για 11 ετϊν δφο (2) άλματα : ΧΕΙΟΚΥΒΙΣΤΗΣΗ και ΟΝΤΑΤ  με άριςτα το 10 και τελικό βαθμό τον μζςο όρο των δφο 

αλμάτων. 

                                                                       ΔΙΖΥΓΟ   (10 – 11) 

 ΥΨΟΣ ΟΓΑΝΟΥ 1.80  ΑΡΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ 

Α/Α 10 ΕΤΩΝ 
ΡΕΙΓΑΦΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

ΑΞΙΑ 11 ΕΤΩΝ 
ΡΕΙΓΑΦΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

ΑΞΙΑ 

1 ΕΙΣΟΔΟΣ : Φόρα, πάτθμα ςτον βατιρα και 
πιάςιμο ςε βραχιόνια κζςθ, αιϊρθςθ εμπρόσ , 
αιϊρθςθ πίςω , πζςιμο ςε εξάρτθςθ .  

0,50 ΕΙΣΟΔΟΣ : Φόρα, πάτθμα ςτον βατιρα και 
πιάςιμο ςε βραχιόνια κζςθ, αιϊρθςθ εμπρόσ , 
αιϊρθςθ πίςω , πζςιμο ςε εξάρτθςθ .  

0,50 

2 Ανατροπι με κλειςτά πόδια ςε κζςθ γωνίασ με 
ςτάςθ 2’’, άνοιγμα των ποδιϊν και κάκιςμα 
ςτισ μπάρεσ (απαγωγι των ποδιϊν). 

1,00 Ανατροπι με κλειςτά πόδια ςε κζςθ γωνίασ 
με ςτάςθ 2’’, άνοιγμα των ποδιϊν και 
κάκιςμα ςτισ μπάρεσ (απαγωγι των ποδιϊν). 

1,00 

3 Πζραςμα των χεριϊν εμπρόσ με ωμικι 
περιςτροφι πάνω από το οριηόντιο  

0,30 Πζραςμα των χεριϊν εμπρόσ με ωμικι 
περιςτροφι πάνω από το οριηόντιο  

0,30 

4 Γωνιϊδθ ςτιριξθ με απαγωγι των ςκελϊν και 
ςτάςθ 2’’ 

1,50 Γωνιϊδθ ςτιριξθ με απαγωγι των ςκελϊν και 
ςτάςθ 2’’ 

1,50 

5 Δυναμικι ςτθν κατακόρυφο με εμφανι ςτάςθ 
2’’  

2,00 Δυναμικι ςτθν κατακόρυφο με εμφανι ςτάςθ 
2’’  

2,00 

6 Αιϊρθςθ εμπρόσ (ιςχία και πόδια τουλάχιςτον 
ςτο φψοσ των ϊμων) 

0,80 Αιϊρθςθ εμπρόσ (ιςχία και πόδια 
τουλάχιςτον ςτο φψοσ των ϊμων) 

0,80 

7 Αιϊρθςθ πίςω ςτθν ςτιγμιαία ελεγχόμενθ 
κατακόρυφο 

0,80 Αιϊρθςθ πίςω ςτθν ςτιγμιαία ελεγχόμενθ 
κατακόρυφο 

0,80 

8 Αιϊρθςθ εμπρόσ (ιςχία και πόδια τουλάχιςτον 
ςτο φψοσ των ϊμων) 

0,80 Αιϊρθςθ εμπρόσ (ιςχία και πόδια 
τουλάχιςτον ςτο φψοσ των ϊμων) 

0,80 

9 Αιϊρθςθ πίςω ςτθν ςτιγμιαία ελεγχόμενθ 
κατακόρυφο 

0,80 Αιϊρθςθ πίςω με ςτάςθ ςτθν κατακόρυφο 2’’  0,80 

10 ΕΞΟΔΟΣ : Με πλευρικι μετατόπιςθ του χεριοφ 
εμπρόσ θ πίςω από το ςτακερό, ςε όρκια 
εγκάρςια ςτάςθ δίπλα από τισ μπάρεσ του 
διηφγου 

1,50 ΕΞΟΔΟΣ : Με πλευρικι μετατόπιςθ του 
χεριοφ εμπρόσ θ πίςω από το ςτακερό, ςε 
όρκια εγκάρςια ςτάςθ δίπλα από τισ μπάρεσ 
του διηφγου 

1,50 

 
ΜΟΝΟΖΥΓΟ  (10 – 11) 

 ΥΨΟΣ ΟΓΑΝΟΥ 2.20  ΑΡΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ 

Α/Α 10 ΕΤΩΝ 
ΡΕΙΓΑΦΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

ΑΞΙΑ 11 ΕΤΩΝ 
ΡΕΙΓΑΦΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

ΑΞΙΑ 

1 ΕΙΣΟΔΟΣ : Από εξάρτθςθ προκαταρκτικι 
αιϊρθςθ εμπρόσ, πίςω (tempo kipping)  

0,50 ΕΙΣΟΔΟΣ : Από εξάρτθςθ προκαταρκτικι 
αιϊρθςθ εμπρόσ, πίςω (tempo kipping)  

0,50 

2 Αιϊρθςθ εμπρόσ (καταπζλτθσ)  0,50 Αιϊρθςθ εμπρόσ (καταπζλτθσ)  0,50 

3 Αιϊρθςθ πίςω ςε γιγαντιαία ανάβαςθ 1,50 Αιϊρθςθ πίςω ςε γιγαντιαία ανάβαςθ 1,50 

4 Περιςτροφι πίςω (με επαφι ςτο τελείωμα τθσ 
περιςτροφισ ςε κζςθ ςτιριξθσ) 

0,50 Περιςτροφι πίςω (με επαφι ςτο τελείωμα 
τθσ περιςτροφισ ςε κζςθ ςτιριξθσ) 

0,50 

5 Καταπζλτθσ εμπρόσ αιϊρθςθ πίςω 0,50 Καταπζλτθσ εμπρόσ αιϊρθςθ πίςω 0,50 

6 Αιϊρθςθ εμπρόσ και ανατροπι 1,50 Αιϊρθςθ εμπρόσ και ανατροπι  1,50 

7 Απομάκρυνςθ ςτο οριηόντιο   0,50 Απομάκρυνςθ πάνω από 45ο  0,50 

8 Αιϊρθςθ εμπρόσ και ½ αλλαγι ςε Αϋ λαβι 1,50 Αιϊρθςθ εμπρόσ και ½ αλλαγι ςε Αϋ λαβι  1,50 

9 Αιϊρθςθ εμπρόσ  0,50 Αιϊρθμα πίςω  1,00 

10  Αιϊρθςθ πίςω  0,50 ΕΞΟΔΟΣ: άλτο πίςω τεντωμζνο  2,00 

11 ΕΞΟΔΟΣ :  άλτο πίςω τεντωμζνο  2,00   

 Οι μειϊςεισ ςτην εκτζλεςη θα είναι με βάςη τον διεθνή κϊδικα βαθμολογίασ  εκτόσ από την πτϊςη που θα ζχει 
μείωςη 0,80 βαθμοφσ. Πλα τα προγράμματα ξεκινάνε με άριςτα το 10.00 

 


