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ΜΕΡΟΣ 1 - ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

A. ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Κανονισμοί που εφαρμόζονται σε Ατομικά Προγράμματα
Σημείωση: Στο παρόν έγγραφο, το φύλο που χρησιμοποιείται σε σχέση με οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, εκτός εάν υπάρχει ειδική
διάταξη περί του αντιθέτου, θεωρείται ότι συμπεριλαμβάνονται όλα τα φύλα.

1. ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
1.1 Επίσημα Πρωταθλήματα Ρυθμικής Γυμναστικής και αγωνιστικά προγράμματα:
Ατομικό, Ομαδικό και Αγώνες Ομάδας.
Αγώνες Ατομικού:
• Αγώνας πρόκρισης για Γενικό αγώνα (All-Around Final), Ομαδική κατάταξη, Τελικοί Οργάνων
• Γενικός Αγώνας (All-Around Finals) - 4 Όργανα
• Τελικοί Οργάνων (Apparatus Finals) - 4 Όργανα
Ομαδική κατάταξη: Η Ομαδική κατάταξη καθορίζεται με την πρόσθεση των 8 καλύτερων βαθμολογιών
που λαμβάνονται από τις αθλήτριες Ατομικού της ομάδας συν των 2 προγράμματα του Ensemble.
Το πρόγραμμα Οργάνων της FIG για το τρέχον έτος καθορίζει τα όργανα που απαιτούνται για κάθε
πρόγραμμα (Δείτε Παράρτημα).
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους επίσημους αγώνες της FIG ανατρέξτε στους Τεχνικούς
Κανονισμούς (Ενότ.1 και Ενότ.3).

1.2 Πρόγραμμα για αθλήτριες Ατομικού
1.2.1 Το πρόγραμμα για αθλήτριες Ατομικού Γυναικών και Νεανίδων αποτελείται συνήθως από 4
παρουσιάσεις (δείτε πρόγραμμα Οργάνων της FIG για Γυναίκες και Νεάνιδες στο Παράρτημα):
•
•
•
•

Στεφάνι
Μπάλα
Κορίνες
Κορδέλα

1.2.2 Η διάρκεια κάθε προγράμματος είναι από 1’15” έως 1’30”

2. ΧΡΟΝΟΣ
2.1 Το χρονόμετρο θα ξεκινήσει μόλις η αθλήτρια Ατομικού αρχίσει να κινείται και θα σταματήσει μόλις η
αθλήτρια Ατομικού είναι εντελώς ακίνητη.

2.2 Μια σύντομη μουσική εισαγωγή όχι περισσότερο από 4 δευτερόλεπτα χωρίς κίνηση του σώματος ή/και
του οργάνου είναι ανεκτή.

2.3 Ο χρόνος που σχετίζεται με όλα τα προγράμματα (έναρξη προγράμματος, διάρκεια προγράμματος
αθλήτριας) θα μετριέται σε δευτερόλεπτα.
Ποινή από τον Κριτή Χρόνου: 0.05 βαθμοί για κάθε επιπλέον ή χαμένο δευτερόλεπτο, μετρημένο σε
πλήρεις προσαυξήσεις δευτερολέπτων. Παράδειγμα: 1'30.72=χωρίς ποινή. 1'31=ποινή -0.05
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3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΡΙΣΗΣ : ΕΠΙΣΗΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
3.1. Ανώτερη Εφορία: Αναφορά στους Τεχνικούς Κανονισμούς Ενότ.1 και Ενότ.3
3.2.

Εφορίες Κριτών Ατομικού:
3.2.1. Για επίσημους αγώνες FIG, Παγκόσμια Πρωταθλήματα και Ολυμπιακούς Αγώνες, κάθε Εφορία
θα αποτελείται από 3 ομάδες κριτών: D - Εφορία Δυσκολίας (Difficulty), A - Εφορία
Καλλιτεχνίας (Artistry) and E - Εφορία Εκτέλεσης (Execution).
3.2.2. Οι Κριτές Δυσκολίας, Καλλιτεχνίας και Εκτέλεσης κληρώνονται και ορίζονται από την Τεχνική
Επιτροπή της FIG σύμφωνα με τους Τεχνικούς Κανονισμούς και τους Κανονισμούς Κριτών
της FIG.

3.3.

Σύνθεση της Εφορίας Κριτών:
3.3.1. Εφορία Κριτών Δυσκολίας (Difficulty - D): 4 κριτές, χωρισμένοι σε 2 υποομάδες:
• Υποομάδα 1 (D): 2 κριτές (DB1, DB2) αξιολογούν ανεξάρτητα και στη συνέχεια δίνουν μία κοινή
DB βαθμολογία.
• Υποομάδα 2 (D): 2 κριτές (DΑ1, DΑ2) αξιολογούν ανεξάρτητα και στη συνέχεια δίνουν μία κοινή
DΑ βαθμολογία.
3.3.2. Εφορία Κριτών Καλλιτεχνίας (Artistry - A): 4 κριτές (A1, A2, A3, A4)
3.3.3. Εφορία Κριτών Εκτέλεσης (Execution - E): 4 κριτές (E1, E2, E3, E4)

3.4.

Καθήκοντα της Εφορίας Κριτών D
3.4.1. Η πρώτη υποομάδα (DB) καταγράφει το περιεχόμενο του προγράμματος με χρήση
συμβόλων-σημειογραφία, αξιολογώντας τον αριθμό και την τεχνική αξία των Δυσκολιών Σώματος
(DB), τον αριθμό και την τεχνική αξία των Δυναμικών στοιχείων με Περιστροφή (R) και την
αναγνώριση των κυματισμών W. Αυτοί οι κριτές αξιολογούν ολόκληρο το πρόγραμμα
ανεξάρτητα, χωρίς διαβούλευση με τον άλλο κριτή και στη συνέχεια δίνουν μια κοινή βαθμολογία
DB.
3.4.2. Η δεύτερη υποομάδα (DΑ) καταγράφει το περιεχόμενο του προγράμματος με χρήση
συμβόλων-σημειογραφία, αξιολογώντας τον αριθμό και την τεχνική αξία της Δυσκολίας Οργάνου
(DA) και την παρουσία των απαιτούμενων Βασικών-Θεμελιωδών τεχνικών στοιχείων του
οργάνου. Αυτοί οι κριτές αξιολογούν ολόκληρο το πρόγραμμα ανεξάρτητα, χωρίς διαβούλευση
με τον άλλο κριτή και στη συνέχεια δίνουν μια κοινή βαθμολογία DA.
3.4.3. Καταγραφή περιεχομένου Κρίσης: Στο τέλος του ομίλου/αγώνα, η Πρόεδρος της Ανώτερης
Εφορίας μπορεί να ζητήσει από τους κριτές την καταγραφή περιεχομένου κρίσης των
προγραμμάτων με σύμβολα με την ένδειξη του αριθμού, του ονόματος της αθλήτριας, της χώρας
και του οργάνου.
3.4.4. Τελική βαθμολογία D: το σύνολο των DB και DA βαθμολογιών.

3.5.

Καθήκοντα της Εφορίας Κριτών A
3.5.1. 4 κριτές (A1, A2, A3, A4) αξιολογούν τα Καλλιτεχνικά λάθη με αφαίρεση, καθορίζοντας τη
συνολική μείωση ανεξάρτητα και χωρίς διαβούλευση με τους άλλους κριτές. Οι υψηλότερες και
οι χαμηλότερες βαθμολογίες εξαλείφονται και ο μέσος όρος των υπόλοιπων 2 βαθμολογιών
δίνουν την τελική βαθμολογία A.
3.5.2. Τελική Βαθμολογία A: το σύνολο των Καλλιτεχνικών μειώσεων αφαιρείται από τους
10.00 βαθμούς.

3.6.

Καθήκοντα της Εφορίας Κριτών E
3.6.1. 4 κριτές (E1, E2, E3, E4) αξιολογούν τα Τεχνικά λάθη με αφαίρεση, καθορίζοντας τη συνολική
μείωση ανεξάρτητα και χωρίς διαβούλευση με τους άλλους κριτές. Οι υψηλότερες και οι
χαμηλότερες βαθμολογίες εξαλείφονται και ο μέσος όρος των υπόλοιπων 2 βαθμολογιών
δίνουν την τελική βαθμολογία E.
3.6.2. Τελική Βαθμολογία Ε: το σύνολο των Τεχνικών μειώσεων αφαιρείται από τους 10.00
βαθμούς.
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3.7.

Καθήκοντα των κριτών Χρόνου και Γραμμών

Οι κριτές Χρόνου και Γραμμών κληρώνονται από τους κριτές που έχουν πτυχίο κριτή (Brevet)
3.7.1
•
•
•
•

Κριτές Χρόνου (1 ή 2) απαιτείται να:
Ελέγχουν τη χρονική διάρκεια του προγράμματος
Ελέγχουν τις παραβιάσεις του χρόνου και καταγράφουν το ακριβές χρονικό διάστημα πάνω
ή κάτω από το χρονικό όριο, εάν δεν υπάρχει υπολογιστής.
Υπογράφουν και υποβάλουν το κατάλληλο γραπτό αρχείο με οποιαδήποτε παραβίαση ή
μείωση στον επικεφαλής κριτή
Εάν μια αθλήτρια χάσει το όργανό της στο τέλος του προγράμματος και δεν επιστρέψει
στον επίσημο αγωνιστικό χώρο- ταπί επειδή η μουσική της έχει τελειώσει, ο Κριτής Χρόνου
υπολογίζει τη στιγμή που η αθλήτρια ανακτά το όργανό της ως την τελευταία κίνηση.

3.7.2 Κριτές Γραμμών (2) απαιτείται να:
•

•
•
•

Προσδιορίζουν την έξοδο του οργάνου έξω από τα όρια του επίσημου αγωνιστικού χώρουταπί, από ένα ή δύο πόδια ή από οποιοδήποτε μέρος του σώματος καθώς και το όργανο
που βγαίνει από τον επίσημο αγωνιστικό χώρο.
Σηκώνουν μια σημαία για το όργανο ή/ και το σώμα που περνά το όριο ή βγαίνει από την
περιοχή του ταπί.
Σηκώνουν μια σημαία εάν μια αθλήτρια αλλάξει τον επίσημο αγωνιστικό χώρο-ταπί ή
εγκαταλείπει τον επίσημο αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
Υπογράφουν και υποβάλουν το κατάλληλο γραπτό αρχείο στον επικεφαλής κριτή.

Αίτηση στην Ανώτερη Εφορία: εάν ο προπονητής αμφιβάλλει για ποινή που αφορά στο Χρόνο ή/και
μειώσεις Γραμμών, πρέπει να υποβάλει αίτηση επανεξέτασης στον Αρμόδιο Κριτή.

3.8

Θέση των Κριτών Γραμμών
Παράδειγμα 1: Οι κριτές Γραμμών κάθονται σε αντίθετες γωνίες και είναι υπεύθυνοι για τις 2 γραμμές
και τη γωνία στη δεξιά πλευρά τους.
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Παράδειγμα 2: Οι κριτές Γραμμών κάθονται στο τραπέζι των κριτών και παρατηρούν τη γραμμή σε μια
οθόνη χρησιμοποιώντας βοήθεια βιντεοκάμερας.

ΚΡΙΤΕΣ
Κριτής Γραμμών 1

Κριτής Γραμμών 2

Καθήκοντα της Γραμματείας

3.9

Οι Γραμματείς πρέπει να γνωρίζουν τον Κώδικα Βαθμολογίας και υπολογιστή. Συνήθως ορίζονται από
την Οργανωτική Επιτροπή. Υπό την επίβλεψη της Προέδρου της Ανώτερης Εφορίας, είναι υπεύθυνοι
για την ακρίβεια όλων των στοιχείων που καταχωρούνται στους υπολογιστές, την τήρηση της σωστής
σειράς των ομάδων και των αθλητριών, τη λειτουργία των πράσινων και κόκκινων φώτων και τη σωστή
ένδειξη της Τελικής Βαθμολογίας.

3.10

Καθήκοντα του Υπεύθυνου Κριτή
Όλες οι ποινές που αναφέρονται στον πίνακα (#14) θα επαληθεύονται και θα δίνονται από τον
Υπεύθυνο Κριτή: τον πρόεδρο της Ανώτερης Εφορίας, τον Τεχνικό Εκπρόσωπο ή τον Επικεφαλής
Κριτών
Για οποιεσδήποτε άλλες λεπτομέρειες σχετικά με τις Εφορίες, τη δομή ή τα καθήκοντά τους, δείτε
Τεχνικούς Κανονισμούς, Ενότ 1, Αρ.7 και τους Κανονισμούς Κριτών.

4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Οι κανόνες που διέπουν τον καθορισμό της Τελικής Βαθμολογίας είναι πανομοιότυποι για όλες τις
διοργανώσεις (Προκρίσεις Ατομικού, Γενικός αγώνας (All-Around), Τελικοί Οργάνων).
Η Τελική βαθμολογία ενός προγράμματος θα καθορίζεται με την πρόσθεση της βαθμολογίας D, της βαθμολογίας A
και της βαθμολογίας E. Αφαίρεση ποινών εάν υπάρχουν, γίνονται από την τελική βαθμολογία.

5. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ
(Δείτε Τεχνικούς Κανονισμούς, Ενότ. 1, Αρ. 8.4 Ενστάσεις βαθμολογιών).

6. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΡΙΤΩΝ
•

Πριν από κάθε επίσημο πρωτάθλημα FIG, η Τεχνική Επιτροπή θα διοργανώνει μια συνάντηση για να
ενημερώσει τους συμμετέχοντες κριτές σχετικά με την οργάνωση της κρίσης.

•

Πριν από όλα τα άλλα πρωταθλήματα ή τουρνουά, η Οργανωτική Επιτροπή μπορεί να πραγματοποιήσει
παρόμοια συνάντηση.
Όλοι οι κριτές υποχρεούνται να παραστούν στις οδηγίες ή/και τη συνάντηση των κριτών,σε όλη τη
διάρκεια του αγώνα και στις τελετές απονομής στο τέλος κάθε διοργάνωσης.

•

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους Κριτές και την κρίση των αγώνων, ανατρέξτε στους Τεχνικούς
Κανονισμούς (Ενότ.1, Αρ.7, Ενότ.3, Γενικοί Κανονισμοί Κριτών και Ειδικοί Κανονισμοί Κριτών).
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7. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ-ΤΑΠΙ
7.1.

7.2.

Ο επίσημος αγωνιστικός χώρος-ταπί 13 x 13 μ. (εξωτερικά της γραμμής) είναι υποχρεωτικός. Η
επιφάνεια εργασίας πρέπει να ανταποκρίνεται στα πρότυπα της FIG (δείτε Τεχνικούς Κανονισμούς
Ενότ.1).

Κάθε μέρος του σώματος ή του οργάνου που ακουμπά εκτός των ορίων του επίσημου αγωνιστικού
χώρου θα τιμωρείται:
Ποινή από τον Κριτή Γραμμών: 0.30 βαθμοί κάθε φορά για την αθλήτρια ή το όργανο

7.3.

Η αθλήτρια ή το όργανο που βγαίνει έξω από τον επίσημο αγωνιστικό χώρο θα τιμωρείται

7.4.

Ποινή από
τον έξω
Κριτή
Γραμμών:
0.30 βαθμοί
Απώλεια
οργάνου
από
τον αγωνιστικό
χώρο:για την αθλήτρια που βγαίνει από το ταπί
Ποινή από τον Κριτή Γραμμών: 0.30 βαθμοί για το όργανο που βγαίνει από το ταπί

7.4.

Απώλεια οργάνου εκτός του αγωνιστικού χώρου
7.4.1. Διαδοχική απώλεια και των δύο κορινών εκτός του επίσημου αγωνιστικού χώρου:
Ποινή από τον Κριτή Γραμμών: 0.30 βαθμοί για τη μία Κορίνα + 0.30 βαθμοί για την άλλη Κορίνα

7.4.2. Ταυτόχρονη απώλεια δύο οργάνων την ίδια στιγμή έξω από την ίδια γραμμή: δύο Κορίνες
χάνονται μαζί ταυτόχρονα έξω από την ίδια γραμμή / δύο Κορίνες κλειδωμένες και φεύγουν
ταυτόχρονα από τον επίσημο αγωνιστικό χώρο.
Ποινή από τον Κριτή Γραμμών: 0.30 βαθμοί μία φορά, σαν ένα όργανο

7.4.3. Ταυτόχρονη απώλεια δύο οργάνων την ίδια στιγμή έξω από δύο διαφορετικέ γραμμές:
Δύο Κορίνες χάνονται ταυτόχρονα την ίδια στιγμή έξω από δύο διαφορετικέ γραμμές.
Ποινή από τον Κριτή Γραμμών: 0.30 + 0.30 βαθμοί

7.5. Η αθλήτρια δε θα τιμωρηθεί για τις παρακάτω περιπτώσεις. Διαφορετικά, επιβάλλονται ποινές όπως
αναφέρεται στα σημεία # 7.2-7.4:
•

Όργανο ή/και αθλήτρια αγγίζει τη γραμμή

•

Το όργανο περνά τα όρια του επίσημου αγωνιστικού χώρου χωρίς να αγγίζει το πάτωμα

•

Το όργανο χάνεται στο τέλος της τελευταίας κίνησης του προγράμματος

•

Το όργανο βγαίνει από τον επίσημο αγωνιστικό χώρο μετά από το τέλος του προγράμματος και το
τέλος της μουσικής

•

«Άχρηστο» όργανο απομακρύνεται έξω από τον επίσημο αγωνιστικό χώρο

•

Σπασμένο όργανο απομακρύνεται έξω από τον επίσημο αγωνιστικό χώρο

•

Όργανο πιασμένο στην οροφή (δοκάρια, φώτα, πίνακας αποτελεσμάτων κ.λπ.)
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7.6.

Κάθε πρόγραμμα θα πρέπει να εκτελείται εξ ολοκλήρου στον επίσημο αγωνιστικό χώρο::

7.6.1.

Εάν η αθλήτρια ολοκληρώσει το πρόγραμμα έξω από τον επίσημο αγωνιστικό χώρο, η
ποινή θα εφαρμοστεί σύμφωνα με το # 7.3.

7.6.2.

Οποιαδήποτε Δυσκολία ξεκινά εκτός του επίσημου αγωνιστικού χώρου δε θα αξιολογείται
(κατά τη διάρκεια ή στο τέλος του προγράμματος).

7.6.3.

Εάν η Δυσκολία ξεκινήσει μέσα στον επίσημο αγωνιστικό χώρο και ολοκληρωθεί έξω από
τον επίσημο αγωνιστικό χώρο, η Δυσκολία θα αξιολογηθεί.

8. ΟΡΓΑΝΑ
8.1.

Κανόνες – Έλεγχος
8.1.1. Οι κανόνες και τα χαρακτηριστικά κάθε οργάνου καθορίζονται στους Κανόνες των Οργάνων
της FIG.
8.1.2. Κάθε όργανο που χρησιμοποιείται από κάθε αθλήτρια πρέπει να έχει το λογότυπο του
κατασκευαστή και το λογότυπο "αποδεκτό από FIG" (FIG approved) σε καθορισμένα σημεία για
κάθε όργανο (Στεφάνι, Mπάλα, Κορίνες, Κορδέλα). Καμία αθλήτρια δεν επιτρέπεται να αγωνίζεται
με μη εγκεκριμένα όργανα.
8.1.3. Κατόπιν αιτήματος της Ανώτερης Εφορίας, κάθε όργανο μπορεί να ελεγχθεί πριν από την
είσοδο της αθλήτριας στον αγωνιστικό χώρο ή στο τέλος του προγράμματος ή/και μιας τυχαίας
κλήρωσης μπορεί να διεξαχθεί για έλεγχο οργάνων.

8.2.

Αναπληρωματικά Όργανα: Τοποθέτηση γύρω από τον αγωνιστικό χώρο
8.2.1. Επιτρέπονται αναπληρωματικά όργανα γύρω από τον επίσημο αγωνιστικό χώρο (σύμφωνα με το
πρόγραμμα των οργάνων κάθε χρόνο).
8.2.2. Η Οργανωτική Επιτροπή πρέπει να τοποθετήσει ένα σύνολο πανομοιότυπων οργάνων (το πλήρες
σύνολο οργάνων που χρησιμοποιείται από την ομάδα για τον αγώνα) κατά μήκος των δύο
πλευρών του επίσημου αγωνιστικού χώρου για χρήση από οποιαδήποτε Ομάδα.
Η γραμμή ακριβώς μπροστά από τους κριτές παραμένει ανοιχτή όπως και η γραμμή του επίσημου
αγωνιστικού χώρου όπου εισέρχεται η αθλήτρια. Τα όργανα πρέπει να τοποθετούνται ξεχωριστά.
Παράδειγμα:
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8.2.3.

Εάν κατά τη διάρκεια του προγράμματος το όργανο πέσει και βγει από τον επίσημο αγωνιστικό
χώρο-ταπί, επιτρέπεται η χρήση αναπληρωματικού οργάνου.
Ποινή από τον Κριτή Γραμμών: 0.30 βαθμοί για το όργανο που βγαίνει από το ταπί

8.2.4.

Η αθλήτρια μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο τα αναπληρωματικά όργανα που έχουν τοποθετηθεί
πριν από την έναρξη του προγράμματος.
Ποινή: 0.50 βαθμοί για χρήση οποιουδήποτε οργάνου που δεν έχει τοποθετηθεί εξαρχής.

8.2.5.

Η αθλήτρια μπορεί να χρησιμοποιήσει το μέγιστο αριθμό αναπληρωματικών οργάνων τα οποία
έχουν τοποθετηθεί γύρω από το ταπί με τις ανάλογες ποινές.
Παράδειγμα: Δύο Στεφάνια τοποθετούνται από την Οργανωτική Επιτροπή σύμφωνα με την
παραπάνω εικόνα: Η αθλήτρια μπορεί να χρησιμοποιήσει και τα δύο αν χρειαστεί σε ένα
πρόγραμμα.
Ποινή: 0.50 βαθμοί εάν η αθλήτρια χρησιμοποιεί και πάλι το δικό της όργανο αφού έχει
χρησιμοποιήσει τα αναπληρωματικά όργανα που είναι τοποθετημένα γύρω από το ταπί

8.2.6.

Εάν το όργανο πέσει κατά τη διάρκεια του προγράμματος, αλλά δε βγει έξω από τον
επίσημο αγωνιστικό χώρο-ταπί, δεν επιτρέπεται η χρήση αναπληρωματικού οργάνου. Η
αθλήτρια πρέπει να πάρει το δικό της όργανο μέσα από το ταπί.
Ποινή: 0.50 βαθμοί για μη επιτρεπόμενη χρήση αναπληρωματικού οργάνου

8.2.7. Το όργανο πέφτει και φεύγει από τον επίσημο αγωνιστικό χώρο-ταπί και στη συνέχεια επιστρέφει
στο ταπί.
Ποινή από τον Κριτή Γραμμών: 0.30 βαθμοί για το όργανο που βγαίνει από το ταπί
Ποινή: 0.30 βαθμοί εάν η αθλήτρια, αφού πάρει το αναπληρωματικό όργανο, δεν απομακρύνει
το δικό της όργανο από το ταπί το οποίο έχει επιστρέψει.
8.2.8. Εάν το όργανο πέσει και βγει έξω από τον επίσημο αγωνιστικό χώρο-ταπί και επιστρέφεται
στην αθλήτρια από προπονήτρια ή οποιονδήποτε άλλον:
Ποινή: 0.50 βαθμοί για μη επιτρεπόμενη επανάκτηση οργάνου

8.3. «Άχρηστο» Όργανο (Παράδειγμα: κόμποι στην Κορδέλα)
8.3.1.

Πριν από την έναρξη του προγράμματος, εάν μια αθλήτρια διαπιστώσει ότι το όργανο είναι
«άχρηστο» (παράδειγμα: κόμποι στην Κορδέλα) χωρίς καθυστέρηση χρόνου στον αγώνα, μπορεί
να πάρει αναπληρωματικό όργανο, το οποίο θα ληφθεί υπόψη ως ένα από τα αναπληρωματικά
όργανα που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν.
Καμία ποινή για χρήση αναπληρωματικού οργάνου

8.3.2.

Πριν από την έναρξη του προγράμματος, εάν μια αθλήτρια διαπιστώσει ότι το όργανο είναι
«άχρηστο» (παράδειγμα: κόμποι στην Κορδέλα) και προσπαθήσει να λύσει τον κόμπο ή
αποφασίσει να πάρει αναπληρωματικό όργανο, γεγονός που καθυστερεί τον αγώνα:
Ποινή: 0.50 βαθμοί για υπερβολική προετοιμασία προγράμματος που καθυστερεί τον αγώνα

8.3.3. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, το όργανο καθίσταται άχρηστο. Επιτρέπεται η χρήση
αναπληρωματικού οργάνου
Καμία ποινή για χρήση αναπληρωματικού οργάνου
8.3.4. Εάν το αναπληρωματικό όργανο σπάσει κατά τη διάρκεια του προγράμματος, η αθλήτρια πρέπει να
σταματήσει το πρόγραμμα. Μετά από άδεια του Υπεύθυνου Κριτή, η αθλήτρια μπορεί να
επαναλάβει το πρόγραμμα στο τέλος του ομίλου ή σύμφωνα με την απόφαση του Υπεύθυνου
Κριτή.
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9. ΣΠΑΣΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΟ Ή ΟΡΓΑΝΟ ΠΙΑΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ
9.1.

Η αθλήτρια δε θα τιμωρηθεί για σπασμένο όργανο και θα τιμωρηθεί μόνο για τις συνέπειες διαφόρων
τεχνικών λαθών.

9.2.

Εάν το όργανο σπάσει κατά τη διάρκεια του προγράμματος, η αθλήτρια δεν επιτρέπεται να ξεκινήσει το
πρόγραμμα από την αρχή.

9.3.

Στην περίπτωση αυτή, η αθλήτρια πρέπει:
•
•

Η αθλήτρια δε θα τιμωρηθεί για όργανο που πιάνεται στην οροφή και θα τιμωρηθεί μόνο για τις
συνέπειες διαφόρων τεχνικών λαθών.

9.4.

9.5.

Να σταματήσει το πρόγραμμα
Να μετακινήσει το σπασμένο όργανο έξω από το ταπί (Καμία Ποινή) και να συνεχίσει το
πρόγραμμα με αναπληρωματικό όργανο.

Εάν το όργανο πιαστεί στην οροφή κατά τη διάρκεια του προγράμματος, η αθλήτρια δεν επιτρέπεται να
ξεκινήσει το πρόγραμμα από την αρχή.
Στην περίπτωση αυτή, η αθλήτρια πρέπει:
•
•

Να σταματήσει το πρόγραμμα
Να πάρει αναπληρωματικό όργανο (Καμία Ποινή) και να συνεχίσει το πρόγραμμα

9.6. Εάν η αθλήτρια σταματήσει το πρόγραμμα λόγω σπασμένου οργάνου ή οργάνου που πιάνεται στην
οροφή, το πρόγραμμα θα αξιολογηθεί με τον ακόλουθο τρόπο:
•

Δυσκολίες που ήδη εκτελέστηκαν με έγκυρο τρόπο θα μετρηθούν

•
•

Καλλιτεχνία (Artistry) θα δώσει 0.00
Τεχνική Εκτέλεση θα δώσει 0.00

9.7. Εάν η αθλήτρια σταματήσει το πρόγραμμα λόγω σπασμένου οργάνου ή οργάνου που πιάνεται στην
οροφή, στο τέλος του προγράμματος (τελευταία κίνηση), το πρόγραμμα θα αξιολογηθεί με τον
ακόλουθο τρόπο:
•

Δυσκολίες που ήδη εκτελέστηκαν με έγκυρο τρόπο θα μετρηθούν

•
•

Καλλιτεχνία (Artistry) θα δώσει ποινές
Εκτέλεση θα αφαιρέσει όλες τις ποινές που επιβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος,
συμπεριλαμβανομένης της «απώλειας οργάνου (χωρίς επαφή) στο τέλος του προγράμματος»

10. ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ
10.1. Απαιτήσεις για τα αθλητικά κορμάκια
•

•
•
•

•
•

Ένα σωστό κορμάκι γυμναστικής θα πρέπει να είναι φτιαγμένο από αδιαφανές υλικό. Για το λόγο
αυτό τα κορμάκια που έχουν δαντέλα θα πρέπει να είναι φοδραρισμένα (από το θώρακα μέχρι το
στήθος). Η περιοχή του καβάλου πρέπει να καλύπτεται με ύφασμα και μια μικρή περιοχή δαντέλας
για τη σύνδεση/τη διακόσμηση είναι ανεκτή.
Το στυλ της λαιμόκοψης του μπροστινού και του πίσω μέρους στο κορμάκι είναι ελεύθερο.
Τα κορμάκια μπορεί να είναι με ή χωρίς μανίκια. Επίσης επιτρέπονται τα κορμάκια με λεπτές
τιράντες.
Το κόψιμο στην κορυφή των ποδιών δεν πρέπει να φτάνει πάνω από την πτυχή του καβάλου (το
πολύ). Εσώρουχα που φοριούνται κάτω από το κορμάκι δεν πρέπει να είναι ορατά πέρα από τις
ραφές που έχει το κορμάκι.
Το κορμάκι πρέπει να είναι εφαρμοστό στο σώμα έτσι ώστε οι κριτές να μπορούν να αξιολογούν τη
σωστή θέση κάθε μέρους του σώματος
Το κορμάκι πρέπει να είναι ολόκληρο. Δεν είναι δυνατόν μια αθλήτρια να φορά ένα κορμάκι και να
έχει επιπλέον "κάλτσες", "γάντια", διακοσμητικά γκέτες, ζώνη κ.λπ.
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10.1.1. Επιτρέπεται να φορούν:
Μακρύ καλσόν μέχρι τους αστραγάλους, πάνω ή κάτω από το κορμάκι.
Ολόσωμο κορμάκι, αρκεί να είναι εφαρμοστό.
Το μήκος και το χρώμα (τα) του υφάσματος που καλύπτει τα πόδια πρέπει να είναι ίδιο και στα
δύο πόδια (η εικόνα «αρλεκίνου» απαγορεύεται). Μόνο τα σχέδια (κοψίματα ή στολισμός)
μπορούν να είναι διαφορετικά.
- Μια φούστα που δεν πέφτει πάνω από την περιοχή των γοφών πάνω από το κορμάκι ή το
καλσόν
- Το στυλ της φούστας (κόψιμο ή στολισμός) είναι ελεύθερο, αλλά η εικόνα φούστας μπαλέτου
“tutu” απαγορεύεται.
- Οι αθλήτριες μπορούν να εκτελούν το πρόγραμμά τους με γυμνά πόδια ή φορώντας αθλητικά
παπουτσάκια.
Σημείωση: καμία ποινή δε δίνεται από τον Υπεύθυνο Κριτή εάν το παπουτσάκι της αθλήτριας
βγαίνει ακούσια κατά τη διάρκεια του προγράμματός της.
-

10.1.2. Επιτρέπονται διακοσμητικά στοιχεία ή λεπτομέρειες στο κορμάκι:
• Οι διακοσμητικές λεπτομέρειες δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της αθλήτριας. Δεν
επιτρέπεται να διακοσμείται το κορμάκι με δίοδο εκπομπής φωτός (LED)
•

Ο σχεδιασμός στο κορμάκι με λέξεις ή σύμβολα επιτρέπεται εάν ο σχεδιασμός πληροί τα ηθικά
πρότυπα και βασίζεται στον Κώδικα Βαθμολογίας ΡΓ.

10.1.3. Κάθε κορμάκι θα ελέγχεται πριν από την είσοδο των αθλητριών στον αγωνιστικό χώρο. Εάν το
κορμάκι της αθλήτριας δεν είναι σύμφωνο με τους κανονισμούς::
Ποινή: 0.30 βαθμοί εάν δεν τηρείται αυτός ο κανόνας

10.2. Απαγορεύεται η χρήση μεγάλων και κρεμαστών κοσμημάτων που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της
αθλήτριας. Σκουλαρίκια δεν επιτρέπονται.
Ποινή: 0.30 βαθμοί εάν δεν τηρείται αυτός ο κανόνας

10.3. Το χτένισμα πρέπει να είναι τακτοποιημένο και συμπαγές. Οι διακοσμητικές λεπτομέρειες επιτρέπονται,
αλλά δεν πρέπει να είναι ογκώδεις και/ή να θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της αθλήτριας. Οι
διακοσμήσεις μαλλιών πρέπει να είναι κοντά στον κότσο/ συμπαγείς στα μαλλιά.
Ποινή: 0.30 βαθμοί εάν δεν τηρείται αυτός ο κανόνας

10.4. Το μακιγιάζ πρέπει να είναι καθαρό και ελαφρύ (δεν επιτρέπονται θεατρικές μάσκες)
Ποινή: 0.30 βαθμοί εάν δεν τηρείται αυτός ο κανόνας

10.5. Έμβλημα ή διαφήμιση πρέπει να είναι σύμφωνα με τους επίσημους κανόνες
Ποινή: 0.30 βαθμοί εάν δεν τηρείται αυτός ο κανόνας

10.6. Οι επίδεσμοι ή τα κομμάτια στήριξης πρέπει να είναι στο χρώμα του δέρματος και δεν μπορούν να είναι
σε άλλα χρώματα.
Ποινή: 0.30 βαθμοί εάν δεν τηρείται αυτός ο κανόνας
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11. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΔΕΙΑ
11.1. Ένα σινιάλο ήχου μπορεί να ξεκινά πριν τη μουσική
11.2. Κάθε μουσικό κομμάτι πρέπει να καταγράφεται σε ένα CD υψηλής ποιότητας, USB ή να μεταφορτώνεται
στο διαδίκτυο σύμφωνα με τις Οδηγίες και το Πρόγραμμα των επίσημων Πρωταθλημάτων και αγώνων
FIG. Εάν η διοργανώτρια αρχή ζητήσει τη μουσική να μεταφορτώνεται, οι συμμετέχουσες χώρες
διατηρούν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν CD/USB για τον αγώνα.
Οι ακόλουθες πληροφορίες πρέπει να είναι γραμμένες σε κάθε αρχείο CD/ USB:
•
•
•

Χώρα (τα 3 κεφαλαία γράμματα που χρησιμοποιεί η FIG για τον ορισμό της χώρας)
Σύμβολο ή όνομα οργάνου
Κάθε μουσική πρέπει να είναι σε ξεχωριστό USB, με όλες τις πληροφορίες που
απαιτούνται για τη μουσική.

11.3. Σε περίπτωση που η μουσική παίζει λανθασμένα (λάθος μουσική, μουσική παραμόρφωση ή διακοπή
κ.λπ.), είναι ευθύνη της αθλήτριας να σταματήσει το πρόγραμμα μόλις η αθλήτρια συνειδητοποιήσει ότι
η μουσική είναι λανθασμένη. Μετά από άδεια του Υπεύθυνου Κριτή, η αθλήτρια μπορεί να βγει από
τον αγωνιστικό χώρο, να ξαναμπεί και να ξαναρχίσει το πρόγραμμα με τη σωστή μουσική της όταν
κληθεί στον αγωνιστικό χώρο. Διαμαρτυρία-ένσταση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος δε θα
γίνεται αποδεκτή για λανθασμένη μουσική.

12. ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ
12.1. Η αθλήτρια θα πρέπει να παρουσιάζεται στον αγωνιστικό χώρο μόνο αφού κληθεί είτε από τον εκφωνητή
από το μικρόφωνο είτε όταν ανάβει το πράσινο φως
Ποινή: 0.50 βαθμοί για πρόωρη παρουσίαση (πριν κληθεί) ή καθυστερημένη παρουσίαση
από την αθλήτρια.
Η Ανώτερη Εφορία επαληθεύει τους λόγους καθυστέρησης
(λόγω οργανωτικών σφαλμάτων ή πειθαρχίας της αθλήτριας)

12.2. Απαγορεύεται η προθέρμανση στον αγωνιστικό χώρο
Ποινή: 0.50 βαθμοί εάν δεν τηρείται αυτός ο κανόνας

12.3. Για το λάθος όργανο που παρουσιάζεται σύμφωνα με τη σειρά εκτέλεσης, ακολουθούν τα παρακάτω:
Η αθλήτρια θα κληθεί να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο και θα αγωνιστεί αργότερα στη σειρά
εκτέλεσης για το σωστό/δεύτερο όργανο
Θα εκτελέσει το ¨χαμένο¨ όργανο στο τέλος του ομίλου και θα λάβει
Ποινή: 0,50 για το πρόγραμμα αυτό

12.4. Μία αθλήτρια μπορεί να επαναλάβει ένα πρόγραμμα μόνο σε περίπτωση προβλήματος «έκτακτης
ανάγκης» από την Οργανωτική Επιτροπή και να εγκριθεί από τον Υπεύθυνο Κριτή. Παράδειγμα:
διακοπή ρεύματος, σφάλμα ηχοσυστήματος κ.λπ.

13. ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ο προπονητής/τρια της αθλήτριας (ή οποιοδήποτε άλλο μέλος της
αποστολής) δε μπορεί να επικοινωνεί με την αθλήτρια, το μουσικό ή τους κριτές με οποιονδήποτε τρόπο:
Ποινή: 0.50 βαθμοί εάν δεν τηρείται αυτός ο κανόνας
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14. ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΙΤΗ ΧΡΟΝΟΥ, ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ
ΚΡΙΤΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Το σύνολο αυτών των ποινών θα αφαιρείται από την Τελική βαθμολογία

Ποινές που δίνονται από τον Κριτή Χρόνου
1

Για κάθε επιπλέον ή κάθε δευτερόλεπτο που λείπει (μετρούμενο σε πλήρεις δεύτερες 0.05
προσαυξήσεις-δευτερόλεπτα) κατά τη διάρκεια του προγράμματος

Ποινές που δίνονται από τον Κριτή Γραμμών
1

Για οποιοδήποτε μέρος του σώματος ή του οργάνου που βγαίνει εκτός των ορίων του επίσημου
αγωνιστικού χώρου

0.30

2

Για την αθλήτρια ή το όργανο που βγαίνει από τον επίσημο αγωνιστικό χώρο

0.30

3

Εάν μια αθλήτρια ολοκληρώσει το πρόγραμμα έξω από τον επίσημο αγωνιστικό χώρο

0.30

Ποινές που δίνονται από τον Υπεύθυνο Κριτή
1

Για τη χρήση οποιουδήποτε οργάνου που δεν είχε τοποθετηθεί εξαρχής

2

Για μη επιτρεπόμενη χρήση αναπληρωματικού οργάνου (το αρχικό όργανο βρίσκεται στον 0.50
αγωνιστικό χώρο)

3

Μετά την ανάκτηση αναπληρωματικού οργάνου, το όργανο της αθλήτριας επιστρέφει στον 0.30
αγωνιστικό χώρο και η αθλήτρια δεν το απομακρύνει

4

Για χρήση οργάνου από μη επιτρεπόμενη επανάκτηση

0.50

5

Για υπερβολικές καθυστερήσεις στην προετοιμασία του προγράμματος που καθυστερούν τον
αγώνα

0.50

6

Ενδυμασία αθλήτριας μη σύμφωνη με τους κανονισμούς

0.30

7

Για μη επιτρεπόμενα κοσμήματα ή σκουλαρίκια

0.30

8

Για χτένισμα μη σύμφωνο με τους κανονισμούς

0.30

9

Για μακιγιάζ μη σύμφωνο με τους κανονισμούς

0.30

10

Για έμβλημα ή διαφήμιση μη σύμφωνα με τους κανονισμούς

0.30

11

Επίδεσμοι ή κομμάτια στήριξης μη σύμφωνα με τους κανονισμούς

0.30

12

Για πρόωρη ή καθυστερημένη παρουσίαση

0.50

13

Για αθλήτρια που προθερμαίνεται στον αγωνιστικό χώρο

0.50

14

Λάθος όργανο που επιλέγεται σύμφωνα με τη σειρά εκτέλεσης. Η ποινή αφαιρείται μία φορά από
την τελική βαθμολογία του προγράμματος που πραγματοποιήθηκε με λάθος σειρά

0.50

15

Για την επικοινωνία προπονητή/τριας με την αθλήτρια ή τους κριτές με οποιονδήποτε τρόπο.

0.50

15

0.50

B. ΔΥΣΚΟΛΙΑ - DIFFICULTY (D)

ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ
1.1. Η αθλήτρια πρέπει να περιλαμβάνει μόνο στοιχεία που μπορεί να εκτελέσει με ασφάλεια και με υψηλό
βαθμό αισθητικής και τεχνικής επάρκειας. Τα στοιχεία με πολύ κακή απόδοση δε θα αναγνωρίζονται από
τους κριτές Δυσκολίας (D) και θα αφαιρούνται από τους κριτές Εκτέλεσης (E).
1.2. Ένα στοιχείο που δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα Δυσκολιών και που δεν αναγνωρίζεται από την
Εφορία D δε θα λαμβάνει καμία αξία.

1.3. Υπάρχουν δύο στοιχεία Δυσκολίας:
•
•

Δυσκολία Σώματος (DB), συμπεριλαμβανομένων των R
Δυσκολία Οργάνου (DA)

1.4. Απαιτήσεις για Δυσκολία
Στοιχεία Δυσκολίας
Δυσκολία Σώματος
που συνδέεται με τεχνικά

Δυσκολία Οργάνου

στοιχεία του οργάνου
DB
Μετρούν οι 9 υψηλότερες

DA
Τουλάχιστον 1, Μέγιστο 20

Ειδικές απαιτήσεις

(με σειρά εκτέλεσης)
Ομάδες Δυσκολίας Σώματος:
Άλματα/αναπηδήσεις
Τουλάχιστον 1
Ισορροπίες

Ολικοί κυματισμοί
σώματος:

Τουλάχιστον 1

W
Τουλάχιστον 2

Περιστροφές
Τουλάχιστον 1
Δυναμικά Στοιχεία με Περιστροφή - R

Μέγιστο 5
(με σειρά εκτέλεσης)

1.5. Οι κριτές Δυσκολίας αναγνωρίζουν και καταγράφουν Δυσκολίες με τη σειρά της εκτέλεσής τους, ανεξάρτητα
από το αν είναι έγκυρες ή όχι:
•

Η πρώτη υπο-ομάδα D- κριτών (DB): αξιολογεί τον αριθμό και την αξία των DB στοιχείων, αξιολογεί
τον αριθμό και την αξία των R, αναγνωρίζει τους W που εκτελούνται κατά τη διάρκεια του
προγράμματος. Οι Κριτές καταγράφουν όλα τα στοιχεία με σημειογραφία (χρήση συμβόλων).

•

Η δεύτερη υπο-ομάδα D- κριτών (DA): αξιολογεί τον αριθμό και την αξία των DA στοιχείων και την
παρουσία των απαιτούμενων Βασικών τεχνικών στοιχείων του οργάνου. Οι Κριτές καταγράφουν όλα
τα στοιχεία με σημειογραφία (χρήση συμβόλων).
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1.6. Οι ποινές για την έλλειψη του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού Δυσκολιών και τη μη συμμόρφωση με
ειδικές απαιτήσεις επιβάλλονται όταν δεν επιχειρείται καθόλου ένα στοιχείο Δυσκολίας.

1.7. Η σειρά εκτέλεσης των Δυσκολιών είναι απεριόριστη. Ωστόσο, η διάταξη των Δυσκολιών θα πρέπει να
σέβεται τη χορογραφική αρχή ότι οι Δυσκολίες πρέπει να τοποθετούνται λογικά με συνδετικά στοιχεία και
κινήσεις σε αρμονία με το χαρακτήρα της μουσικής.

2. ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ (DB)
2.1. Ορισμός: στοιχεία DB είναι στοιχεία με Άλμα, Ισορροπία και Περιστροφή από τους Πίνακες Δυσκολιών (# 9, 11.
13) στον Κώδικα Βαθμολογίας (

).

2.1.1. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ της περιγραφής της DB και του σχεδίου στους Πίνακες DB,
υπερισχύει το κείμενο.
2.1.2. Διαδικασία Νέων DB:
•
Οι προπονητές/τριες ενθαρρύνονται να υποβάλουν νέες DB που δεν έχουν ακόμη εκτελεστεί
ή/ και δεν έχουν ακόμη εμφανιστεί στους Πίνακες DB
•

Η νέα DB θα πρέπει να υποβληθεί επίσημα στην Τεχνική Επιτροπή ΡΓ της FIG (TC) μέσω
του γραφείου της FIG από την Εθνική Ομοσπονδία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή
ταχυδρομείο

•

•

Η αίτηση έγκρισης/αξιολόγησης του στοιχείου πρέπει να συνοδεύεται από το περιγραφικό
κείμενο στα αγγλικά, με σχέδια του στοιχείου και ένα βίντεο
Η νέα DB θα επανεξεταστεί από την ΤΕ κατά την επόμενη συνεδρίασή της μόλις λάβει την
αίτηση
Εάν εγκριθεί από την ΤΕ, η νέα DB θα δημοσιευθεί σε ενημερωτικό δελτίο.

•

Μερικές φορές το στοιχείο δεν εγκρίνεται από την ΤΕ.

•

Η απόφαση θα κοινοποιηθεί το συντομότερο δυνατό εγγράφως στην ενδιαφερόμενη
Ομοσπονδία

•

Η εγκεκριμένη DB μπορεί να εκτελεστεί διεθνώς για πρώτη φορά σε επίσημο αγώνα FIG
κατηγορίας 1, 2 ή 3.
Εγκεκριμένες Νέες Δυσκολίες Σώματος θα προστίθενται στους Πίνακες DB μετά από κάθε
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα/Ολυμπιακούς Αγώνες

•

•

2.2. Απαιτήσεις:
2.2.1. Θα μετρούν οι 9 υψηλότερες Δυσκολίες στο πρόγραμμα.
2.2.2. Τουλάχιστον 1 στοιχείο από κάθε Ομάδα Δυσκολίας Σώματος:
•

Άλματα/Αναπηδήσεις

•

Ισορροπίες

•

Περιστροφές

2.2.3. Ένα πρόγραμμα με λιγότερες από 3 DB που εκτελούνται (# 2.2.2) θα τιμωρείται: 0,30 για
κάθε Ομάδα Σώματος που λείπει.
2.2.4. Κάθε Δυσκολία Σώματος-DB μετρά μόνο μία φορά. Αν η DB επαναλαμβάνεται, η Δυσκολία δεν
ισχύει (Χωρίς ποινή).
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2.2.5. Είναι δυνατή η εκτέλεση 2 ή περισσότερων πανομοιότυπων (ίδιου σχήματος) Αλμάτων /
Αναπηδήσεων ή Περιστροφών σε σειρά:
•

κάθε Άλμα/Αναπήδηση ή Περιστροφή της σειράς αξιολογείται χωριστά

•

κάθε Άλμα/Αναπήδηση ή Περιστροφή της σειράς μετρά ως 1 Δυσκολία με Άλμα ή
Περιστροφή
Επεξηγήσεις
Ίδια σχήματα

Τα στοιχεία θεωρούνται ίδια εάν παρατίθενται στο ίδιο κουτί του Πίνακα
Δυσκολίας

Διαφορετικά σχήματα

Τα στοιχεία θεωρούνται διαφορετικά εάν παρατίθενται σε διαφορετικό
κουτί του Πίνακα Δυσκολίας, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων στην
ίδια οικογένεια, αλλά σε ξεχωριστά κουτιά

2.3. Αξία: οι Δυσκολίες Σώματος - DB ισχύουν όταν εκτελούνται σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις που
αναφέρονται στους Πίνακες Δυσκολιών (# 9, 11, 13).
Η αξιολόγηση της DB καθορίζεται από το σχήμα του σώματος που παρουσιάζεται: για να είναι έγκυρες, όλες οι
DB πρέπει να εκτελούνται με σταθερό και καθορισμένο σχήμα, πράγμα που σημαίνει: ο κορμός, τα πόδια και
όλα τα αντίστοιχα τμήματα του σώματος βρίσκονται στις σωστές θέσεις για τον προσδιορισμό ενός έγκυρου
σχήματος DB.
Παραδείγματα:
•
180° πλήρης διάσταση
•
άγγιγμα οποιουδήποτε μέρους του ποδιού για Δυσκολίες με κάμψη του κορμού πίσω
•
κλειστή θέση δαχτυλίδι
•
θέση ελαφίνα
•
κλπ.
2.3.1. Όταν το σχήμα είναι αναγνωρίσιμο με μικρή απόκλιση των 10° ή λιγότερο ενός ή
περισσότερων τμημάτων του σώματος, η DB ισχύει με ποινή Εκτέλεσης
Ποινή: 0.10 για μικρή απόκλιση για κάθε λανθασμένο τμήμα σώματος
2.3.2.

Όταν το σχήμα είναι αναγνωρίσιμο με μεσαία απόκλιση των 11-20° ενός ή περισσότερων
τμημάτων του σώματος, η DB ισχύει με ποινή Εκτέλεσης
Ποινή: 0.30 για μεσαία απόκλιση για κάθε λανθασμένο τμήμα σώματος

2.3.3.

Όταν το σχήμα δεν είναι επαρκώς αναγνωρίσιμο με μεγάλη απόκλιση μεγαλύτερη από 20°
ενός ή περισσότερων τμημάτων του σώματος, η DB δεν είναι έγκυρη και λαμβάνει Ποινή
Εκτέλεσης: 0.50 για κάθε λανθασμένο τμήμα σώματος.

2.3.4. Εξαίρεση: κριτήριο "κάμψη του κορμού πίσω" που εκτελείται κατά τη διάρκεια Άλματος/
Αναπήδησης με μεγάλη απόκλιση θα λάβει μια ποινή Εκτέλεσης, αλλά η βασική αξία του
Άλματος/ Αναπήδησης μπορεί να είναι έγκυρη εάν είναι διαθέσιμο στον πίνακα χωρίς
"κάμψη πίσω" και εκτελείται σύμφωνα με τα βασικά χαρακτηριστικά.
Επεξηγήσεις
Πώς μπορούν οι κριτές να κατανοήσουν τη διαφορά
μεταξύ 100 αποκλίσεων και 110 αποκλίσεων;

Οι μοίρες είναι απλά μια κατευθυντήρια γραμμή. Οι
κριτές θα μάθουν να σκέφτονται τους όρους σε ότι
αφορά στις μικρές, μεσαίες και μεγάλες μειώσεις

2.4. Η DB πρέπει να εκτελείται με τουλάχιστον 1 Βασικό-Θεμελιώδες τεχνικό στοιχείο οργάνου ειδικό για κάθε
όργανο ή/και Μη Βασικό-Θεμελιώδες τεχνικό στοιχείο οργάνου.
2.4.1. Η DB συνδέεται με ένα τεχνικό στοιχείο του οργάνου (Βασικό ή/και Μη Βασικό) εάν το τεχνικό
στοιχείο του οργάνου εκτελείται στην αρχή, κατά τη διάρκεια ή προς το τέλος της DB.
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Μια μεμονωμένη Δυσκολία Σώματος-DB κάτω από την πτήση ενός υψηλού πετάγματος ή
"Boomerang" ισχύει, σύμφωνα με τα ακόλουθα:
•

Μία μεμονωμένη DB κάτω από την πτήση ενός υψηλού πετάγματος ή "Boomerang" του
οργάνου ισχύει στο πρόγραμμα, εφόσον η DB εκτελείται σύμφωνα με τα βασικά
χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να είναι έγκυρη.

•

Μία μεμονωμένη DB που εκτελείται κάτω από μικρό πέταγμα δεν είναι έγκυρη.

•

Εάν μία μεμονωμένη DB εκτελείται κάτω από την πτήση, δεν είναι δυνατή η εκτέλεση άλλης
DB οποιασδήποτε αξίας με το εν λόγω πέταγμα ή/και υποδοχή, ανεξάρτητα από την
πιθανή παρουσία στοιχείου DA στο πέταγμα ή/και την υποδοχή.

•

Εάν το όργανο χαθεί μετά τη DB κάτω από την πτήση, η DB δεν ισχύει.

•

Μια Συνδυασμένη Δυσκολία δε μπορεί να πραγματοποιηθεί «κάτω από την πτήση»
του οργάνου

•

Σειρά Αλμάτων/Αναπηδήσεων: περιλαμβάνει το πέταγμα του οργάνου κατά τη διάρκεια
της πρώτης DB, η δεύτερη DB κάτω από την πτήση και υποδοχή κατά τη διάρκεια της
τρίτης DB. Εάν το όργανο χαθεί κατά τη διάρκεια της τρίτης DB της σειράς, δεν ισχύει ούτε η
DB κάτω από την πτήση ούτε η υποδοχή. Ισχύει μόνο η πρώτη DB που εκτελείται κατά το
πέταγμα του οργάνου.

2.4.2. Εάν το τεχνικό στοιχείο του οργάνου εκτελείται πανομοιότυπα κατά τη διάρκεια δύο DB, η
δεύτερη DB με τη σειρά εκτέλεσης δεν είναι έγκυρη (Χωρίς ποινή): Εξαίρεση για
πανομοιότυπα άλματα/αναπηδήσεις σε σειρά και πανομοιότυπες Περιστροφές σε σειρά

2.5. Συνδυασμένες Δυσκολίες Σώματος: 2 Δυσκολίες Σώματος που εκτελούνται με συνδυασμένο,
διαδοχικό τρόπο. Όλες οι BD πρέπει να είναι από τους Πίνακες των Δυσκολιών Σώματος (# 9,11,13).
2.5.1.

Οι Δυσκολίες που περιλαμβάνονται στη Συνδυασμένη Δυσκολία μπορεί να προέρχονται από
διαφορετικές Ομάδες Στοιχείων Σώματος ή από την ίδια Ομάδα Στοιχείων Σώματος, αλλά
πρέπει να είναι σε διαφορετικά σχήματα.

2.5.2.

Η πρώτη DB στο Συνδυασμό DB καθορίζει σε ποια Ομάδα Σώματος ανήκει.

2.5.3.

Εάν μια αθλήτρια συνδυάζει 3 Δυσκολίες Σώματος με έγκυρο τρόπο, οι πρώτες 2 Δυσκολίες
ισχύουν ως Συνδυασμένη Δυσκολία και η 3η Δυσκολία ισχύει ως μεμονωμένη DB.

2.5.4.

Κάθε μία από τις 2 DB των Συνδυασμένων Δυσκολιών Σώματος πρέπει να εκτελείται με ένα
Βασικό ή/και μη Βασικό στοιχείο του οργάνου.

2.5.5.

Οι Συνδυασμένες Δυσκολίες Σώματος μετρούν ως 1 DB.

2.5.6.

Σε ένα πρόγραμμα δε μπορούν να εκτελούνται περισσότερες από 3 Συνδυασμένες
Δυσκολίες Σώματος:

•
•

Μόνο 3 Συνδυασμένες Δυσκολίες Σώματος θα αξιολογούνται
Επιπλέον Συνδυασμένες DB θα αξιολογούνται ως μεμονωμένες DB (Χωρίς Ποινή)

2.5.7.

Η αξία της Συνδυασμένης Δυσκολίας Σώματος είναι η αξία κάθε ανεξάρτητης DB που
προστίθενται μαζί, εφόσον η σύνδεση εκτελείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις (# 2.5.102.5.14)

2.5.8.

Εάν δεν πληρούνται οι απαιτήσεις για τη σύνδεση, οι 2 DB θα αξιολογηθούν ως μεμονωμένες
DB και θα ισχύουν εάν εκτελεστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις για την καθεμία.

2.5.9.

Η DB που χρησιμοποιείται σε συνδυασμένη DB δε μπορεί να επαναληφθεί ως DB
μεμονωμένα ή σε άλλη συνδυασμένη DB. Επανάληψη μίας DB δε θα είναι έγκυρη.
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2.5.10. Συνδυασμένες Δυσκολίες Σώματος με Άλμα/Αναπήδηση μπορούν να εκτελούνται με
τους ακόλουθους τρόπους:
Άλμα/Αναπήδηση + Άλμα/Αναπήδηση
Άλμα/Αναπήδηση +Ισορροπία (ή αντίστροφα)
Άλμα/Αναπήδηση +Περιστροφή (ή αντίστροφα)
•

•
•

Χωρίς αλλαγή ποδιού στήριξης ή επιπλέον βήμα μεταξύ Δυσκολιών, συμπεριλαμβανομένου
απαραίτητα ενός plie μεταξύ Άλματος/Αναπήδησης και Ισορροπίας ή Περιστροφής (ή
αντίστροφα)
Με Ισορροπία μόνο στο relevé
Με Περιστροφή μόνο στο relevé (Στροφή)
2.5.10.1.
Κάθε άλμα(τα) που εκτελείται με απογείωση ή προσγείωση με δύο πόδια δεν
επιτρέπεται σε Συνδυασμένη Δυσκολία Σώματος.
2.5.10.2.
Δυσκολία Άλματος #26 “Δύο ή τρία διαδοχικά άλματα με πλήρη διάσταση με
αλλαγή του ποδιού απογείωσης” δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν με άλλη Δυσκολία για
Συνδυασμένη Δυσκολία.

2.5.11. Συνδυασμένες Δυσκολίες Σώματος με Ισορροπία και Ισορροπία πρέπει να
εκτελούνται:
•
χωρίς αλλαγή ποδιού στήριξης, πάτημα φτέρνας, plie ή επιπλέον βήμα μεταξύ Δυσκολιών
•
με τις δύο DB και τη σύνδεση στο releve
•
με αλλαγή στη θέση του κορμού ή την κατεύθυνση του ποδιού
Σημείωση :
o Ισορροπίες #4-5, #9-10, #12-15, #18 με βράτημα χεριού μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέρος μιας
Συνδυασμένης Δυσκολίας αλλά μια άλλη Ισορροπία πρέπει να είναι είτε με μια αλλαγή στη θέση
κορμού είτε την κατεύθυνση ποδιού.
o Ισορροπία με «Αργή στροφή» (Slow Turn) δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέρος μιας Συνδυασμένης
Δυσκολίας
o Ισορροπίες (#19-26) που εκτελούνται σε άλλα μέρη του σώματος ή Ισορροπίες που εκτελούνται στο
πέλμα του ποδιού στήριξης δεν είναι επιλέξιμες για Συνδυασμένες Δυσκολίες.
o Δυναμικές Ισορροπίες (#27, 28 and #30-34) δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν με άλλη Δυσκολία για
Συνδυασμένη Δυσκολία

Εξαίρεση: Ισορροπία #29 Fouetté: Αυτή η Δυσκολία μπορεί να εκτελεστεί ως το πρώτο μέρος
μιας Συνδυασμένης Δυσκολίας, εάν μετά την Ισορροπία Fouetté, η σύνδεση με άλλη
Ισορροπία εκτελείται σε releve χωρίς πάτημα φτέρνας ή plie.
2.5.12. Συνδυασμένες Δυσκολίες Σώματος με Ισορροπία (πρώτη) και Περιστροφή
(δεύτερη) πρέπει να εκτελούνται:
• χωρίς αλλαγή ποδιού στήριξης ή επιπλέον βήμα μεταξύ των Δυσκολιών
• με πιθανό πάτημα φτέρνας και plie κατά τη διάρκεια της σύνδεσης
• με τις δύο DB στο releve
2.5.13. Συνδυασμένες Δυσκολίες Σώματος με Περιστροφή (πρώτη) και Ισορροπία
(δεύτερη) πρέπει να εκτελούνται:
• χωρίς αλλαγή ποδιού στήριξης ή επιπλέον βήμα μεταξύ των Δυσκολιών
• με τις δύο DB στο releve
• χωρίς πάτημα φτέρνας ή plie κατά τη διάρκεια της σύνδεσης
2.5.14. Συνδυασμένες Δυσκολίες Σώματος με Περιστροφή και Περιστροφή πρέπει να
εκτελούνται:
• χωρίς αλλαγή ποδιού στήριξης ή επιπλέον βήμα μεταξύ των Δυσκολιών
• με τις δύο DB στο releve
• χωρίς πάτημα φτέρνας ή plie κατά τη διάρκεια της σύνδεσης
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Σημείωση:
o

Δυσκολία Περιστροφής #24 Η Fouette μπορεί να εκτελεστεί ως μέρος Συνδυασμένης Δυσκολίας, εάν
μετά τη Στροφή Fouette, η σύνδεση με άλλη Στροφή θα εκτελείται σε releve χωρίς πάτημα φτέρνας ή
plie

o

Δυσκολία Περιστροφής #25 Η Illusion μπορεί να εκτελεστεί ως μέρος Συνδυασμένης Δυσκολίας εάν η
Illusion καθώς και η σύνδεση με άλλη Στροφή θα εκτελείται σε releve χωρίς πάτημα φτέρνας ή plie

o

Δυσκολίες Περιστροφής #26 Penche and #27 Sakura, οι οποίες εκτελούνται στο πέλμα, μπορούν να
συνδεθούν ως το δεύτερο μέρος της Συνδυασμένης Δυσκολίας με Στροφές σε releve. Η σύνδεση
πρέπει να εκτελείται χωρίς αλλαγή του ποδιού στήριξης ή επιπλέον βήμα μεταξύ Δυσκολιών, χωρίς plie
ή διακοπή ή εκκίνηση περιστροφής στο πέλμα ως "Αργή στροφή" (Slow Turn). Η Στροφή στο releve και
η περιστροφή στο πέλμα πρέπει να είναι διαφορετικών σχημάτων

o

Περιστροφές που εκτελούνται σε άλλα μέρη σώματος (#28-33) δεν είναι επιλέξιμες για Συνδυασμένες
Δυσκολίες

o

Περιστροφές σε releve (Στροφές) συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από ένα σχήματα (#10-TR,
#18-GA, #20-GZ) δεν είναι επιλέξιμες για Συνδυασμένες Δυσκολίες

2.6. Για να είναι έγκυρη η DB πρέπει να εκτελείται χωρίς τα ακόλουθα τεχνικά λάθη:
•
•
•
•
•

Σημαντική μεταβολή των βασικών χαρακτηριστικών που αφορούν σε κάθε ομάδα DB
Απώλεια ισορροπίας με στήριξη στο ένα ή και στα δύο χέρια ή στο όργανο
Ολική απώλεια ισορροπίας με πτώση της αθλήτριας ενώ εκτελεί DB
Απώλεια οργάνου κατά τη διάρκεια DB
Χειρισμός οργάνου που δεν εκτελείται σύμφωνα με τον ορισμό

2.7. Κάθε πρόγραμμα πρέπει να έχει 2 πλήρεις κυματισμούς σώματος (W). Ένας πλήρης κυματισμός
σώματος είναι μια διαδοχική σύσπαση και διάταση όλων των μυών του σώματος, κατά μήκος της
«αλυσίδας» τμημάτων του σώματος όπως το «ηλεκτρικό ρεύμα», από το κεφάλι, μέσω της λεκάνης,
μέχρι τα πόδια (ή αντίστροφα). Η συμμετοχή των βραχιόνων καθορίζεται από το χειρισμό του οργάνου
ή/και τη χορογραφία.
2.7.1. Ο πλήρης κυματισμός σώματος μπορεί να προέρχεται από τους Πίνακες Δυσκολίας (#
11, 13) στον Κώδικα Βαθμολογίας ή τις τροποποιήσεις τους (διαφορετικά επίπεδα,
διαφορετικές αρχικές θέσεις, κινήσεις βραχιόνων κ.λπ.), υπό την προϋπόθεση ότι ο
κυματισμός εκτελείται από ολόκληρο το σώμα:
•
ολικός κυματισμός εμπρός από όρθια θέση ή με πέρασμα από το πάτωμα
•
ολικός κυματισμός πίσω από όρθια θέση ή με πέρασμα από το πάτωμα
•
κυματισμός στο πλάι
•
σπειροειδής κυματισμός (spiral) στα δύο πόδια ή στο ένα πόδι (στροφή spiral)
•
ολικός κυματισμός που εκτελείται στο πάτωμα
2.7.2.

Οι κυματισμοί και η σπειροειδής στροφή-spiral (η αξία των οποίων παρουσιάζονται στους
Πίνακες (# 11, 13) μπορούν να συμπεριληφθούν στο συνολικό υπολογισμό των
υψηλότερων 9 στοιχείων Δυσκολίας Σώματος.

2.7.3.

Οι πλήρεις κυματισμοί σώματος που είναι τροποποιήσεις των κυματισμών DB μπορούν
να εκτελούνται μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλες δυσκολίες (χωρίς πρόσθετη αξία
δυσκολίας) για την εκπλήρωση αυτής της απαίτησης.

2.7.4.

Ένα πρόγραμμα με λιγότερο από 2 πλήρεις κυματισμούς σώματος θα τιμωρείται 0.30
για κάθε κυματισμό που λείπει.
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3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΟΡΓΑΝΟΥ
3.1. Ορισμός:
3.1.1.

, , ,
Κάθε όργανο (
) έχει 4 Βασικά τεχνικά στοιχεία οργάνου.
Κάθε στοιχείο εμφανίζεται στο δικό του πλαίσιο-κουτί στον Πίνακα # 3.6.

3.1.2.

, , ,
Κάθε όργανο (
) έχει Μη Βασικά τεχνικά στοιχεία οργάνου.
Κάθε στοιχείο εμφανίζεται στο δικό του πλαίσιο-κουτί στους Πίνακες # 3.6; # 3.7.

3.2. Βασικά τεχνικά στοιχεία οργάνου μπορούν να εκτελεστούν κατά τη διάρκεια Δυσκολιών σώματος - DB,
Δυσκολίας Οργάνου - DA ή συνδετικών στοιχείων μεταξύ Δυσκολιών και Συνδυασμών Χορευτικών
Βημάτων.

3.3. Απαιτήσεις: Κάθε πρόγραμμα πρέπει να έχει τουλάχιστο κάποιον αριθμό από κάθε Βασική Ομάδα του
Οργάνου (δείτε # 3.2).
Ποινή: 0.30 για κάθε ένα Βασικό στοιχείο οργάνου που λείπει
Οι ποινές για την έλλειψη του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού Βασικών στοιχείων οργάνου επιβάλλονται
όταν δεν επιχειρείται καθόλου ένα Βασικό στοιχείο οργάνου.

3.4. Ορισμένα τεχνικά στοιχεία του οργάνου που περιλαμβάνουν δύο απαιτούμενες ενέργειες για να είναι έγκυρα
(απελευθέρωση-άφημα σε οποιαδήποτε μορφή και υποδοχή) μπορούν να επικυρώνουν μόνο ένα στοιχείο
DB ή DA. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν:
•
Αναπήδηση (χτύπημα) της Μπάλας
•
Μικρό πέταγμα / υποδοχή οποιουδήποτε οργάνου (και όλες οι παραλλαγές τους, δείτε # 3.7.2)
•
Ξαναχτύπημα οποιουσδήποτε οργάνου (εκτός από την μπάλα) από το πάτωμα
•
Εκτίναξη της Κορδέλας
•
Boomerang της Κορδέλας

3.5. "Ψηλό πέταγμα" και "Υποδοχή από ψηλό πέταγμα" είναι δύο διαφορετικές Ομάδες ("Βάσεις") οργάνου.
Εάν ένα "ψηλό πέταγμα " εκτελείται σωστά για ένα στοιχείο DB ή DA, αλλά το ακόλουθο " Υποδοχή
από ψηλό πέταγμα " έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια του οργάνου, η Βάση " ψηλό πέταγμα" είναι
έγκυρη και η Βάση " Υποδοχή από ψηλό πέταγμα " δεν είναι έγκυρη.
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3.6.

Συνοπτικοί Πίνακες Βασικών και μη Βασικών ειδικών για κάθε όργανο
3.6.1.

ΣΤΕΦΑΝΙ
Απαιτούμενα
# ανά
πρόγραμμα

Ειδικές Βασικές και
Βασικές Τεχνικές Ομάδες Οργάνου
Μεγάλο κύλισμα του Στεφανιού πάνω
από τουλάχιστον δύο μεγάλα τμήματα
του σώματος
Περιστροφές του Στεφανιού γύρω από τον
άξονά του γύρω από τα δάχτυλα ή από
μέρος του σώματος

2
2
1

Περιστροφή (min. 1) του Στεφανιού γύρω
από το χέρι ή γύρω από μέρος του
σώματος

1

Πέρασμα μέσα από το Στεφάνι με όλο ή
μέρος του σώματος (δύο μεγάλα τμήματα
του σώματος)

Μη Βασικές Τεχνικές Ομάδες
Οργάνου

Κύλισμα του Στεφανιού στο πάτωμα
Περιστροφή (min.1) στο πάτωμα γύρω
από τον άξονα

Αναπήδηση (rebound) στο πάτωμα μετά
από ψηλό πέταγμα και άμεση ανάκτηση
χρησιμοποιώντας διαφορετικά μέρη του
σώματος (όχι τα χέρια)

Επεξηγήσεις
Τα Τεχνικά στοιχεία με το Στεφάνι (με και χωρίς πέταγμα) πρέπει να εκτελούνται σε διάφορα επίπεδα, κατευθύνσεις και
άξονες
•

Τουλάχιστον δύο μεγάλα τμήματα του σώματος πρέπει να περάσουν μέσα από το Στεφάνι:
Παράδειγμα: κεφάλι / λαιμός + κορμός // βραχίονες + κορμούς // κορμός + πόδια κ.λπ.

•

Το πέρασμα μέσα από το Στεφάνι μπορεί να είναι: ολόκληρο το σώμα μέσα και έξω ή πέρασμα
μέσα χωρίς πέρασμα έξω ή αντίστροφα.

Μεγάλο Κύλισμα: Τουλάχιστον πάνω από δύο μεγάλα τμήματα του σώματος πρέπει να περάσουν
Παράδειγμα: από το δεξί χέρι στο αριστερό χέρι πάνω από το σώμα // κορμός + πόδια // βραχίονας +
πλάτη, κ.λπ.
Περιστροφή (min.1) στο πάτωμα γύρω από τον άξονα:
Κατά τη διάρκεια της περιστροφής του Στεφανιού στο πάτωμα, το χέρι/ δάχτυλα της αθλήτριας μπορεί να
είναι σε επαφή με το Στεφάνι ή μπορεί να είναι μια "ελεύθερη" περιστροφή του Στεφανιού
Το κύλισμα μπορεί να είναι μικρό ή μεγάλο: μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε
φάσης της DB: στην αρχή, κατά τη διάρκεια ή προς το τέλος
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3.6.2.

ΜΠΑΛΑ

Απαιτούμενα
# ανά
πρόγραμμα

Ειδικές Βασικές και
Βασικές Τεχνικές Ομάδες Οργάνου

2

Μεγάλο κύλισμα της Μπάλας

Μη Βασικές Τεχνικές Ομάδες
Οργάνου
•
•

Κύλισμα της Μπάλας στο πάτωμα
Κύλισμα του σώματος στη μπάλα
στο πάτωμα

πάνω από τουλάχιστον δύο
μεγάλα τμήματα του σώματος

•
•

Φιγούρες οκτώ (οχτάρια) της

2

Μπάλας με κυκλική κίνηση του/των

1

1

•

•

•
•

Σειρά 3 κυλισμάτων: συνδυασμός
μικρών κυλισμάτων
Σειρά (min.3) υποβοηθούμενων
μικρών κυλισμάτων στο πάτωμα ή
στο σώμα
“Flip-over” κίνηση της Μπάλας
Περιστροφή/ές του χεριού/ών γύρω
από τη Μπάλα
Ελεύθερη περιστροφή/ές της Μπάλας
σε ένα μέρος του σώματος,
συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης
περιστροφής της μπάλας στην κορυφή
του δακτύλου

βραχίονα/νων

•

Υποδοχή της Μπάλας με ένα χέρι

Αναπήδηση (rebound) στο πάτωμα μετά
από ψηλό πέταγμα και άμεση ανάκτηση
χρησιμοποιώντας διαφορετικά μέρη του
σώματος (όχι τα χέρια)

Χτυπήματα (αναπηδήσεις):
Σειρά (min.3) μικρών χτυπημάτων
(κάτω από το επίπεδο του γόνατος)
από το πάτωμα
Ένα ψηλό χτύπημα (επίπεδο γόνατος
και ψηλότερα) από το πάτωμα

Επεξηγήσεις
Ο χειρισμός της μπάλας που κρατιέται με 2 χέρια δεν είναι τυπικός για αυτό το όργανο. Ως εκ τούτου, δεν πρέπει
να υπερισχύει στη σύνθεση
Η εκτέλεση όλων των Τεχνικών Ομάδων με Μπάλα που στηρίζεται στο χέρι είναι σωστή μόνον όταν τα δάχτυλα ενώνονται
με φυσικό τρόπο και η μπάλα δεν αγγίζει το βραχίονα
Μικρό Κύλισμα
Μεγάλο Κύλισμα
Πρέπει να περάσει τουλάχιστον από ένα τμήμα Πρέπει να περάσει τουλάχιστον πάνω από δύο μεγάλα
του σώματος
τμήματα του σώματος
Παραδείγματα μέρους σώματος: από χέρι σε Παραδείγματα: από το δεξί χέρι στο αριστερό χέρι
ώμο / από ώμο σε ώμο / από πόδι σε
πάνω από το σώμα // κορμός + πόδι/α // βραχίονας
γόνατο κλπ.
+πλάτη, κλπ..
Σημείωση: μικρά κυλίσματα ισχύουν μόνο σε
σειρά των (3) τριών
Κινήσεις οκτώ της Μπάλας με κυκλικές κινήσεις του/των βραχίονα/νων: πρέπει να ολοκληρωθούν δύο
διαδοχικοί κύκλοι των βραχιόνων
Πρέπει να προέρχεται από ένα ψηλό πέταγμα (όχι από ένα μικρό πέταγμα / ώθηση) χωρίς πρόσθετη
στήριξη του σώματος, συμπεριλαμβανομένου του δεύτερου χεριού
Περιστροφές του/των χεριού/ών γύρω από τη μπάλα (απαιτείται τουλάχιστον 1 περιστροφή):
•
Μια περιστροφική κίνηση του χεριού γύρω από τη μπάλα, με τα δάχτυλα του χεριού ενωμένα μεταξύ
τους με φυσικό τρόπο.
•
Η Μπάλα βρίσκεται σε συνεχή επαφή με το χέρι (δεν υπάρχει φάση πτήσης).
•
Περιστροφή/ές πρέπει να εκτελούνται με ολόκληρο το χέρι (όχι μόνο με τις άκρες των δακτύλων)
Ελεύθερη περιστροφή/ές της Μπάλας σε μέρος του σώματος (απαιτείται τουλάχιστον 1 περιστροφή)
•
•

Κύλισμα της Μπάλας στο πάτωμα
Κύλισμα του σώματος στη Μπάλα στο πάτωμα. Αυτό το κύλισμα μπορεί να είναι μικρό ή μεγάλο
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3.6.3.
Απαιτούμενα
# ανά
πρόγραμμα

ΚΟΡΙΝΕΣ
Ειδικές Βασικές και
Βασικές Τεχνικές Ομάδες Οργάνου

Μη Βασικές Τεχνικές Ομάδες
Οργάνου

Μύλος/οι: ένας μύλος αποτελείται
από τουλάχιστον 4-6 μικρούς
κύκλους των Κορινών με χρονική
καθυστέρηση και με
εναλλασσόμενους σταυρωτούς
και μη σταυρωτούς καρπούς/ χέρια
κάθε φορά, που κρατιούνται από την
άκρη (μικρό κεφάλι)
Μικρά πετάγματα δύο ξεκλείδωτων
Κορινών με 360° περιστροφή και
υποδοχή: μαζί ταυτόχρονα ή
εναλλάξ

2

2

1

•

•

Ελεύθερες περιστροφές 1 ή 2 Κορινών
(«ξεκλείδωτες» ή «κλειδωμένες») πάνω ή
γύρω από ένα μέρος του σώματος ή
γύρω από την άλλη Κορίνα
Tapping (min.1)

Μικρό πέταγμα των δύο κλειδωμένων
Κορινών

Μεγάλο Κύλισμα πάνω από δύο τουλάχιστον
μεγάλα μέρη σώματος με μία ή δύο Κορίνες

Ασυμμετρικές κινήσεις 2 Κορινών

Κύλισμα μίας ή δύο Κορινών σε μέρος του
Σώματος ή στο πάτωμα
Μικροί κύκλοι (min. 1) με δύο Κορίνες,
ταυτόχρονα ή εναλλάξ, μία κορίνα σε
κάθε χέρι κρατημένη από την άκρη
(μικρό κεφάλι)

1

•
•

Σειρά (min.3) μικρών κύκλων με μία Κορίνα
Μικροί κύκλοι (min. 1) και των δύο Κορινών
κρατημένες στο ένα χέρι

Επεξηγήσεις
Το τυπικό τεχνικό χαρακτηριστικό είναι ο χειρισμός και των δύο Κορινών μαζί, μία σε κάθε χέρι, και αυτή η τεχνική θα
πρέπει να κυριαρχεί στη σύνθεση. Οποιεσδήποτε άλλες μορφές χειρισμού των Κορινών δεν πρέπει να υπερισχύουν,
όπως η λαβή-κράτημα από το σώμα ή το λαιμό της Κορίνας ή δύο Κορινών που ενώνονται μεταξύ τους
Κινήσεις όπως Tapping, κύλισμα, περιστροφή, αναπήδηση (rebounding), ή γλίστρημα δεν πρέπει να υπερισχύουν στη
σύνθεση

•

Ένας “Μύλος” αποτελείται τουλάχιστον από 4 μικρούς κύκλους των Κορινών (Παράδειγμα: 2 σε
κάθε πλευρά) με χρονική καθυστέρηση και εναλλασσόμενους σταυρωτούς και μη καρπούς, κάθε
φορά. Τα χέρια πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά μεταξύ τους.

•

Οι μύλοι μπορεί να βρίσκονται στο κατακόρυφο ή οριζόντιο επίπεδο:
•
Κατακόρυφοι Μύλοι - η ώθηση των κύκλων μπορεί να είναι είτε κάτω είτε επάνω
•
Οριζόντιοι Μύλοι - η ώθηση των κύκλων μπορεί να είναι είτε δεξιά είτε αριστερά

•

Οι μύλοι μπορεί να είναι δύο-σετ (διπλοί) και τρία-σετ (τριπλοί):
•
Δύο-κύκλοι (διπλοί) Μύλοι - τουλάχιστον. 4 εναλλασσόμενοι μικροί κύκλοι των Κορινών
(2 σε κάθε πλευρά). Οι καρποί/ χέρια σταυρώνουν και μετά ξεσταυρώνουν
•
Τρεις-κύκλοι (τριπλοί) Μύλοι - 6 εναλλασσόμενοι μικροί κύκλοι των Κορινών (3 σε κάθε
πλευρά με ένα σταύρωμα των χεριών κάθε φορά)

•

Πρέπει να εκτελούνται με διαφορετικές κινήσεις στο σχήμα ή τη ευρύτητα και τα επίπεδα εργασίας
ή κατεύθυνσης κάθε Κορίνας
Οι Κορίνες πρέπει να είναι μία σε κάθε χέρι (χωρίς πετάγματα)
Ασυμμετρικά και “Cascade” πετάγματα των δύο ¨ξεκλείδωτων¨ Κορινών δε θεωρούνται
ασυμμετρικές κινήσεις
Μικρές περιστροφές με χρονική καθυστέρηση ή εκτέλεση σε διαφορετικές κατευθύνσεις δε
θεωρούνται ασυμμετρικές κινήσεις επειδή έχουν το ίδιο σχήμα και την ίδια ευρύτητα.
Σημείωση: Δεν περιλαμβάνει μεγάλα ασυμμετρικά πετάγματα των δύο Κορινών.

•
•
•

Κύλισμα μίας ή δύο Κορινών σε μέρος του σώματος ή στο πάτωμα
Κύλισμα μίας Κορίνας: περιστροφική κίνηση γύρω από έναν άξονα
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3.6.4.

ΚΟΡΔΕΛΑ
Απαιτούμενα
# ανά
πρόγραμμα

Ειδικές Βασικές και
Βασικές Τεχνικές Ομάδες Οργάνου
•

2

Σπιράλ (min. 4-5 κύκλοι),
σφιχτά και σε ίδιο ύψος στον
αέρα ή στο πάτωμα

ΚΑΙ / Ή

•

2

“Ξιφομάχος” (min. 4-5 κύκλοι)

Φιδάκια (min. 4-5 κύματα), σφιχτά
και σε ίδιο ύψος στον αέρα ή στο
πάτωμα

1

1

Μη Βασικές Τεχνικές Ομάδες
Οργάνου
•

Περιστροφική κίνηση της μπακέτας της
Κορδέλας γύρω από το χέρι

•

Τύλιγμα (ξετύλιγμα)

•

Κίνηση της Κορδέλας γύρω από ένα μέρος του
σώματος που δημιουργείται όταν η μπακέτα
κρατιέται από διαφορετικά μέρη σώματος (χέρι,
λαιμός, γόνατο, αγκώνας) κατά τη διάρκεια
κινήσεων σώματος ή Δυσκολιών με περιστροφή
(όχι κατά τη διάρκεια "Αργής Στροφής")

•

Μεσαίος κύκλος της Κορδέλας

•

Σπιράλ στο πάτωμα γύρω από τη μπακέτα

“Boomerang”: άφημα, τράβηγμα
προς τα πίσω της μπακέτας
κρατώντας την άκρη της Κορδέλας
και υποδοχή της μπακέτας

Κύλισμα της μπακέτας της Κορδέλας σε μέρος
του σώματος

“Echappé”: περιστροφή της
μπακέτας κατά τη διάρκεια της
πτήσης της

Πέρασμα με το σύνολο ή μέρος του σώματος

Μεγάλο Κύλισμα της μπακέτας πάνω σε δύο
τουλάχιστον μεγάλα μέρη του σώματος

μέσα ή πάνω από το σχήμα της Κορδέλας

Επεξηγήσεις
Όλα τα στοιχεία που δεν είναι ειδικά για την τεχνική της Κορδέλας δεν πρέπει να υπερισχύουν στη σύνθεση (Παράδειγμα:
τύλιγμα / ξετύλιγμα, γλίστρημα της μπακέτας, ώθηση)
Μετά από ένα πέταγμα, η Κορδέλα γενικά πρέπει να πιάνεται από το τέλος της μπακέτας. Ωστόσο, επιτρέπεται η σκόπιμη
υποδοχή της Κορδέλας από το υλικό εντός της ζώνης περίπου 50 εκ. από την ένωση, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η
υποδοχή δικαιολογείται για την επόμενη κίνηση ή την τελική στάση
“Ξιφομάχος”: ολόκληρη η μπακέτα, μαζί με το βραχίονα, περνά μέσα από το σπειροειδές μοτίβο
που σχηματίζεται από τη Κορδέλα (τουλάχιστον 4 σπιράλ που εκτελούνται με τη μπακέτα)
(η μπακέτα είναι σαν “ξίφος”); η έξοδος της μπακέτας από το σπειροειδές μοτίβο είναι προαιρετική:
τράβηγμα προς τα πίσω του βραχίονα / μπακέτας ή μικρό πέταγμα / εκτίναξη.
•

Ένα άφημα (πέταγμα) της μπαγκέτας στον αέρα/πάτωμα: η άκρη της κορδέλας κρατιέται με
το χέρι/ια ή άλλο μέρος σώματος, ακολουθούμενο από ένα τράβηγμα προς τα πίσω με ή
χωρίς αναπήδηση (rebound) της μπαγκέτας από το πάτωμα (για το “Boomerang” στον
αέρα) και στη συνέχεια υποδοχή της μπακέτας
•
Το άφημα της μπακέτας μπορεί να περιλαμβάνει ένα γλίστρημα του υφάσματος της
Κορδέλας μέσω του χεριού ή μέσω του σώματος (χωρίς να απελευθερώνει το ύφασμα από
το χέρι) ή ένα πλήρες άφημα της Κορδέλας πριν από την άμεση λαβή της άκρης για το
τράβηγμα προς τα πίσω
•
Ένα στοιχείο που περιλαμβάνει μόνο ένα τράβηγμα της Κορδέλας πίσω (χωρίς άφημα) δεν
πληροί τον ορισμό του "Boomerang"
•
Τουλάχιστον δύο μεγάλα μέρη του σώματος πρέπει να περάσουν μέσα από το σχήμα της
Κορδέλας (Παράδειγμα: κεφάλι/λαιμός + κορμός/ βραχίονες + κορμός/ κορμός + πόδια, κλπ.)
•

Το πέρασμα μέσα ή πάνω από το μοτίβο-σχήμα της Κορδέλας μπορεί να είναι: ολόκληρο το
σώμα μέσα και έξω ή πέρασμα μέσα χωρίς πέρασμα έξω ή αντίστροφα.

“Εκτίναξη” είναι ένας τύπος μικρού πετάγματος που περιλαμβάνει την περιστροφή της
μπακέτας κατά την πτήση. Η τεχνική της περιστροφής της μπακέτας κατά την πτήση είναι
δυνατή για ψηλό πέταγμα και θα αξιολογηθεί ως ψηλό πέταγμα (όχι Εκτίναξη) ανάλογα με το
ύψος του.
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3.7. Συνοπτικοί Πίνακες των Μη Βασικών τεχνικών στοιχείων οργάνου που ισχύουν για όλα τα όργανα:

3.7.1.

Ψηλά πετάγματα και υποδοχές του οργάνου
Ψηλό πέταγμα του οργάνου: περισσότερα από 2 ύψη της αθλήτριας σε όρθια θέση
Ψηλό πέταγμα των 2 Κορινών
Υποδοχή του οργάνου από την πτήση ενός ψηλού πετάγματος
Υποδοχή των 2 Κορινών από την πτήση ενός ψηλού πετάγματος

Επεξηγήσεις

Τι σημαίνει υποδοχή “από την πτήση”;

Μόλις πεταχτεί το όργανο, το όργανο βρίσκεται σε ελεύθερη
πτήση στον αέρα. Το να πιάσεις είναι να ανακτήσεις το όργανο
από αυτή την πτήση. Εάν αντ 'αυτού η αθλήτρια αφήνει σκόπιμα
το όργανο να αναπηδήσει στο πάτωμα πριν από την ανάκτηση,
αυτό δεν είναι υποδοχή, αλλά αναπήδηση (rebound).

Μπορείτε να διευκρινίσετε το ύψος των
πεταγμάτων: από ποιο σημείο μετράται το ύψος Το ύψος του πετάγματος μετράται από το σημείο όπου
απελευθερώνεται το όργανο.
του πετάγματος;

Παράδειγμα 1: Ψηλό πέταγμα

.
3.7.2.

Μικρά πετάγματα και υποδοχές του οργάνου
Μικρό πέταγμα και υποδοχή του οργάνου από την πτήση: κοντά στο σώμα, όχι
περισσότερο από 2 ύψη της αθλήτριας σε όρθια θέση:
•
•
•
•
•

με πέταγμα/ώθηση/σπρώξιμο στον αέρα
με αναπήδηση (rebound) στο σώμα
με το όργανο που πέφτει από ύψος (ελεύθερη πτώση)
για πέταγμα μίας Κορίνας: με ή χωρίς 360° περιστροφή
για πέταγμα δύο Κορινών ¨κλειδωμένες μαζί¨ με ή χωρίς 360° περιστροφή
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Παράδειγμα 2: Μικρό πέταγμα

Παράδειγμα 3: Ύψη πεταγμάτων: Ψηλά - μικρά πετάγματα όταν το σώμα κινείται κατά τη διάρκεια του
πετάγματος

3.7.3.

Δυσκολία Σώματος-DB κάτω από την πτήση του οργάνου
DB που εκτελείται κάτω από την πτήση του οργάνου από ψηλό πέταγμα

3.7.4.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ σημαίνει ότι το όργανο πρέπει να βρίσκεται σε κίνηση
•
•
•

Μεγάλοι κύκλοι
Φιγούρες οκτώ (όχι για τη Μπάλα)
Μεταβίβαση του οργάνου γύρω από μέρος του σώματος ή κάτω από το πόδι/ια από
το χέρι ή ένα μέρος του σώματος στο άλλο χέρι ή σε μέρος του σώματος

•

Μεταβίβαση χωρίς τη βοήθεια των χεριών με τουλάχιστον δύο διαφορετικά
μέρη του σώματος (όχι τα χέρια)

•

Πέρασμα πάνω το όργανο με ολόκληρο ή μέρος του σώματος χωρίς μεταβίβαση
του οργάνου από το χέρι ή ένα μέρος του σώματος στο άλλο χέρι ή σε μέρος του
σώματος

Επεξηγήσεις
Μεσαίος ή Μεγάλος κύκλος: το όργανο πρέπει να συμπληρώσει έναν ολόκληρο κύκλο 3600
Φιγούρες οκτώ: δύο συνεχόμενοι κύκλοι πρέπει να συμπληρωθούν
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3.7.5.

ΑΣΤΑΘΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ: Μία δύσκολη σχέση σώματος-οργάνου με κίνδυνο απώλειας του οργάνου,
η οποία ορίζεται σε τρεις υποομάδες:
1. Το όργανο ισορροπεί ελεύθερα (χωρίς συμπίεση) σε μικρή επιφάνεια
2. Το όργανο συμπιέζεται μεταξύ δύο μικρών μερών σώματος
3. Ελεύθερα κρεμασμένο /αιωρούμενο όργανο
3.7.5.1. Το όργανο ισορροπεί ελεύθερα (χωρίς συμπίεση) σε μικρή επιφάνεια και τμήματα: με ή
χωρίς περιστροφή
Παραδείγματα: μικρές επιφάνειες και τμήματα (χωρίς συμπίεση)
Κορυφή-άκρη του ποδιού

Ανοιχτή παλάμη: μόνο κατά τη διάρκεια δυσκολίας (DB)
με περιστροφή με Μπάλα

Στήθος: μόνο με Μπάλα όταν δε συμπιέζεται από ένα
άλλο τμήμα σώματος

Λαιμός (όχι πλάτη): μόνο κατά τη διάρκεια δυσκολίας
(DB) με περιστροφή
Μία Κορίνα που βρίσκεται σε θέση «ασταθούς ισορροπίας»
θεωρείται έγκυρη ως ασταθής ισορροπία όταν η δεύτερη
Κορίνα εκτελεί μια τεχνική κίνηση

Η μία Κορίνα που ισορροπεί στην άλλη Κορίνα
θεωρείται ασταθής ισορροπία κατά τη διάρκεια μίας
δυσκολίας DB με περιστροφή

Παραδείγματα και Επεξηγήσεις: Ανοιχτή Παλάμη

Σωστή Εκτέλεση

Μπάλα που κρατιέται
στο αντιβράχιο

Μπάλα που κρατιέται
στο αντιβράχιο
και συμπιέζεται

Μπάλα γραπωμένη
και συμπιέζεται

Χωρίς ποινή

ET – 0.1 β.

ET – 0.1 β.

ET – 0.1 β.

ισχύει

ισχύει

Δεν εκτελείται

Δεν εκτελείται
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3.7.5.2. Το όργανο συμπιέζεται μεταξύ δύο μικρών μερών-τμημάτων σώματος: με ή

χωρίς περιστροφή
Παραδείγματα

κλπ…

Παραδείγματα:
Το όργανο συμπιέζεται μεταξύ οποιουδήποτε συνδυασμού μικρών και
μεγάλων τμημάτων του σώματος μόνο κατά τη διάρκεια ενός στοιχείου με
περιστροφή

Ισχύει μόνον όταν συμπιέζεται μεταξύ μικρού ή/και μεγάλου
μέρους κατά τη διάρκεια περιστροφής
Σημείωση: Εξαίρεση για το όργανο που συμπιέζεται: η Μπάλα που συμπιέζεται μεταξύ της πάνω
περιοχής του βραχίονα (μπράτσο) και οποιουδήποτε μέρους του σώματος δεν ισχύει ως ασταθής
ισορροπία ανεξάρτητα από την παρουσία περιστροφικής κίνησης του σώματος
Παραδείγματα: ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ

κλπ.

3.7.5.3. Ελεύθερα κρεμασμένο/αιωρούμενο όργανο: μόνο κατά τη διάρκεια στοιχείων DB με
περιστροφή (χωρίς συμπίεση)
Παραδείγματα
.

κλπ.

Σημείωση: το όργανο που στηρίζεται σε ένα μέρος-τμήμα του σώματος με πρόσθετη στήριξη των
βραχιόνων-μπράτσων δεν ισχύει ως «ελεύθερα κρεμασμένη/αιωρούμενη» θέση ασταθούς ισορροπίας
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Παραδείγματα

κλπ.

3.7.6. Ασταθείς θέσεις ισορροπίας που θεωρούνται ίδιες έναντι διαφορετικών:
Επεξηγήσεις
Ίδια
Κατά τη διάρκεια Δυσκολιών με Περιστροφή, η μπάλα που κρατιέται μπροστά στο
αριστερό χέρι και αργότερα κρατιέται μπροστά στο δεξί χέρι θεωρείται ίδια θέση
Διαφορετική
Διαφορετικές ασταθείς θέσεις για τη μπάλα που κρατιέται στο ανοικτό χέρι κατά τη
διάρκεια μιας Δυσκολίας (DB) με περιστροφή: ο βραχίονας πρέπει να είναι ξεκάθαρα
μπροστά, πλάι, ψηλά πάνω, κ.λπ., ή πρέπει ορατά να αλλάξει την ασταθή θέση
ισορροπίας από το ένα χέρι στο άλλο κατά τη διάρκεια της περιστροφής
Παραδείγματα:

Ορατή
αλλαγή
από το ένα
χέρι στο
άλλο
Διαφορετική
Διαφορετικές ασταθείς θέσεις για μία Κορίνα που κρατιέται από την άλλη στην
εξωτερική πλευρά του χεριού κατά τη διάρκεια Δυσκολίας DB με περιστροφή. Η
θέση του βραχίονα πρέπει να αλλάζει μπροστά από το σώμα ή στο πλάι του
σώματος για να είναι διαφορετική
Εξωτερική πλευρά

Εσωτερική πλευρά

Μία Κορίνα που κρατιέται από την άλλη στην
εσωτερική πλευρά του χεριού δε θεωρείται
ασταθής ισορροπία
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3.8. Στατικό Όργανο
3.8.1. Το όργανο πρέπει να βρίσκεται σε κίνηση ή σε θέση ασταθούς ισορροπίας, όχι απλά να είναι
κρατημένο/ συμπιεσμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα
3.8.2. Στατικό όργανο είναι το όργανο που κρατείται / συμπιέζεται:
•
•

" Όργανο Κρατημένο ” σημαίνει ότι το όργανο κρατείται σταθερά με ένα ή δύο χέρια ή/ και με
ένα ή περισσότερα μέρη του σώματος (όχι σε ασταθή θέση)
Όργανο κρατημένο “για πολύ χρόνο” σημαίνει κρατημένο για περισσότερο από 4
δευτερόλεπτα

3.8.3. Δεν επιτρέπεται στατική στήριξη στο όργανο (λάθος σύνθεσης ή εκτέλεσης). Ωστόσο, επιτρέπεται η
εκτέλεση προ-ακροβατικού/ών στοιχείου/ων με το όργανο να βρίσκεται-κείτεται μεταξύ χεριού και
πατώματος για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα (όχι περισσότερο από 4 δευτερόλεπτα).
Παράδειγμα: χειροκυβίστηση πίσω με στήριξη στα δύο χέρια, οι Κορίνες σε κάθε χέρι
βρίσκονται-κείτονται ανάμεσα στα χέρια και το πάτωμα (το προ-ακροβατικό στοιχείο μπορεί
επίσης να εκτελεστεί με στήριξη στο ένα χέρι με την ίδια θέση της Κορίνας).

3.8.4. Ένα προ-ακροβατικό στοιχείο που εκτελείται με στήριξη εξ ολοκλήρου στο όργανο χωρίς επαφή
οποιουδήποτε μέρους του σώματος με το πάτωμα δεν επιτρέπεται. Τα προ-ακροβατικά στοιχεία που
εκτελούνται με αυτόν τον τρόπο δε θα είναι έγκυρα ως τα κριτήρια σε αντίστοιχη Δυσκολία

3.9. Τα τεχνικά στοιχεία Οργάνου πρέπει να είναι διαφορετικά κατά τη διάρκεια Δυσκολίας Σώματος (DB):
Επεξηγήσεις
Σε διαφορετικές κατευθύνσεις
Σε διαφορετικά επίπεδα
Επίπεδο 1: κεφάλι-ώμοι
Επίπεδο 2: στήθος-μέση

Τα στοιχεία του Οργάνου
είναι διαφορετικά αν
εκτελούνται:

Επίπεδο 3: κάτω από τη μέση-πόδια

Με διαφορετική ευρύτητα:
Χειρισμός οργάνου που εκτελείται με το χέρι/καρπό δημιουργεί μία μικρή
ευρύτητα
Χειρισμός οργάνου που εκτελείται με τον αγκώνα δημιουργεί μία μεσαία
ευρύτητα
Χειρισμός οργάνου που εκτελείται με ολόκληρο το βραχίονα, ο οποίος μπορεί
να συνδυάσει τον κορμό, δημιουργεί μία μεγάλη ευρύτητα
Πάνω, δια μέσου ή πάνω από διαφορετικά μέρη του σώματος
Παράδειγμα: μια αθλήτρια εκτελεί ένα χτύπημα της Μπάλας κάτω από το πόδι κατά τη διάρκεια ενός Άλματος Jete από
το δεξί χέρι στο αριστερό χέρι και μετά κατά τη διάρκεια μιας Ισορροπίας εκτελεί ένα χτύπημα της μπάλας μπροστά.
Αυτά τα χτυπήματα θεωρούνται διαφορετικά επειδή εκτελούνται σε διαφορετικές κατευθύνσεις
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3.9.1. Πανομοιότυπα στοιχεία οργάνου
3.9.1.1. Δυσκολία Σώματος-DB με πανομοιότυπα στοιχεία οργάνου δε θα είναι έγκυρη. Θα αξιολογηθεί η
πρώτη DB με το στοιχείο του οργάνου (με τη σειρά εκτέλεσης). (Χωρίς ποινή).
3.9.1.2. Πανομοιότυπα στοιχεία του οργάνου που εκτελούνται σε δύο διαφορετικές Δυσκολίες ΣώματοςDB (από τις ίδιες ή διαφορετικές Ομάδες Σώματος) δε θεωρούνται «διαφορετικά» στοιχεία του
οργάνου.
3.9.1.3. Πανομοιότυπα στοιχεία του οργάνου που εκτελούνται με το δεξί χέρι και μετά με το αριστερό
χέρι δε θεωρούνται «διαφορετικά» στοιχεία του οργάνου.
3.9.1.4. Για την Ισορροπία "Fouette", απαιτείται ένα Βασικό ή μη Βασικό τεχνικό στοιχείο οργάνου σε
οποιαδήποτε φάση της Ισορροπίας για να ισχύει η Δυσκολία Σώματος-DB, το οποίο δε μπορεί
να είναι επανάληψη σύμφωνα με #3.9.1. Εφόσον πληρείται η απαίτηση αυτή, είναι δυνατή η
εκτέλεση πρόσθετων στοιχείων οργάνου.
Παράδειγμα: εάν μια αθλήτρια εκτελεί την ίδια αναπήδηση-χτύπημα της Μπάλας κατά τη
διάρκεια ενός Άλματος και στη συνέχεια κατά τη διάρκεια μιας Ισορροπίας, η Ισορροπία δε θα
είναι έγκυρη.
Παράδειγμα: εάν μια αθλήτρια εκτελεί σπιράλ της Κορδέλας κατά τη διάρκεια Στροφής και στη
συνέχεια, σε ένα άλλο μέρος του προγράμματος εκτελεί μία άλλη Στροφή με τα ίδια σπιράλ, η
δεύτερη Στροφή (με τη σειρά εκτέλεσης) δε θα είναι έγκυρη.

3.9.2. Ειδικές απαιτήσεις που αφορούν στα τεχνικά στοιχεία του Οργάνου που εκτελούνται σε
σειρά Αλμάτων/Αναπηδήσεων και Στροφών:
3.9.2.1. Είναι δυνατή η επανάληψη του πανομοιότυπου χειρισμού οργάνου κατά τη διάρκεια μιας σειράς
Αλμάτων/Αναπηδήσεων και Στροφών και κάθε Άλμα/Αναπήδηση ή Στροφή στη σειρά
αξιολογείται ξεχωριστά.
Παράδειγμα: σειρά Αλμάτων

Ισχύει: 0.50

Ισχύει: 0.50
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Ισχύει: 0.50

4. ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ (R)
4.1. Ορισμός: ο συνδυασμός ενός ψηλού πετάγματος, 2 ή περισσότερα δυναμικά στοιχεία με περιστροφή και
η υποδοχή του οργάνου.

4.2. Απαιτήσεις:
4.2.1. Το μέγιστο 5 R στο πρόγραμμα θα αξιολογούνται με χρονολογική σειρά
4.2.2. R πρέπει να έχει τρία στοιχεία και θα ισχύει μόνο όταν πληρούνται και τα τρία αυτά στοιχεία:
4.2.2.1.

Ψηλό πέταγμα του οργάνου (περισσότερο από δύο ύψη της αθλήτριας) που εκτελείται
πριν από την πρώτη περιστροφή ή κατά τη διάρκεια της πρώτης περιστροφής. Ένα μικρό
πέταγμα δεν ισχύει (#3.7.1; 3.7.2).

4.2.2.2.

Τουλάχιστον δύο ολοκληρωμένα δυναμικά στοιχεία περιστροφής σώματος (¨βασικές
περιστροφές¨)

4.2.2.3.

•

Πρέπει να εκτελούνται τουλάχιστον δύο βασικές περιστροφές με 360 0 για κάθε
περιστροφή κάτω από την πτήση του οργάνου

•

Οι δύο βασικές περιστροφές πρέπει να εκτελούνται χωρίς διακοπή (ορίζεται ως
πρόσθετα βήματα μεταξύ των δύο περιστροφών) σε οποιαδήποτε φάση του R

•

Για πρόσθετα βήματα που γίνονται πριν ή μετά τις δύο έγκυρες βασικές περιστροφές
λόγω ανακριβούς τροχιάς: R ισχύει, E Ποινή
Υποδοχή του οργάνου μετά την τελική περιστροφή ή συνδυασμένη-συγχρονισμένη
με οποιαδήποτε φάση της τελικής περιστροφής.
• Σημείωση για Στεφάνι και Μπάλα: το όργανο μπορεί να πιαστεί αμέσως μετά
από αναπήδηση (rebound) στο πάτωμα, υπό την προϋπόθεση ότι η υποδοχή
εκτελείται χωρίς χέρια
•
•

Σημείωση για Κορδέλα: πρέπει να πιαστεί η μπακέτα για να είναι έγκυρο το R
Σημείωση για Σχοινί: και οι δύο άκρες πρέπει να πιαστούν για να ισχύει το Ρ.
Απώλεια μιας άκρης, R δεν ισχύει
Επεξηγήσεις: απαιτήσεις

R στοιχείο

Επεξήγηση

Εγκυρότητα

Ψηλό πέταγμα, δύο βασικές περιστροφές κάτω από την
πτήση, υποδοχή

R2

Ψηλό πέταγμα, δύο βασικές περιστροφές κάτω από την
πτήση, δύο βήματα, υποδοχή

R2
Οι απαιτήσεις
ολοκληρώθηκαν. E Ποινή
0.30 για ανακριβή τροχιά
με δύο βήματα
Δεν Ισχύει:
Μόνο μία περιστροφή
κάτω από την πτήση
Δεν Ισχύει:
Καμία περιστροφή κάτω
από την πτήση
Δεν Ισχύει:
Μόνο μία περιστροφή
κάτω από την πτήση
Δεν Ισχύει:
Μόνο μία περιστροφή
κάτω από την πτήση
Δεν ισχύει:
Διακοπή (δύο επιπλέον
βήματα) μεταξύ των δύο
βασικών περιστροφών, E
Ποινή 0.30 για ανακριβή
τροχιά με 2 βήματα

Ψηλό πέταγμα, μία βασική περιστροφή κάτω από την
πτήση, υποδοχή
Ψηλό πέταγμα, κατά τη διάρκεια της περιστροφής,
υποδοχή κατά τη διάρκεια περιστροφής
Ψηλό πέταγμα, πρώτη βασική περιστροφή κάτω από την
πτήση, υποδοχή στη δεύτερη βασική περιστροφή
Ψηλό πέταγμα στην πρώτη περιστροφή, μία περιστροφή
κάτω από την πτήση, υποδοχή
Ψηλό πέταγμα, πρώτη βασική περιστροφή, επιπλέον
βήματα, δεύτερη βασική περιστροφή, υποδοχή
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4.2.3.

Βασικές Περιστροφές
Δύο Βασικές Περιστροφές του σώματος πρέπει να εκτελούνται:
•
•
•
•
•
•

Κάτω από την πτήση του οργάνου
Με συμπλήρωση 3600 για κάθε περιστροφή
Χωρίς διακοπή (επιπλέον βήματα μεταξύ των δύο περιστροφών)
Γύρω από οποιονδήποτε άξονα
Με ή χωρίς πέρασμα από το πάτωμα
Με ή χωρίς αλλαγή του άξονα περιστροφής του σώματος

4.3. Τύποι περιστροφών σώματος: οι δύο βασικές περιστροφές και τυχόν πρόσθετες περιστροφές μπορεί
να είναι οποιαδήποτε έκδοση των ακόλουθων ομάδων συμπληρωμένων 3600 περιστροφικών στοιχείων που
αναφέρονται στους αντίστοιχους πίνακες για:
•
•
•

Προ-ακροβατικά στοιχεία
Κάθετες περιστροφές
DB περιστροφές των 360° ή περισσότερο (δείτε DB Πίνακες # 9; 13)

4.3.1. Δυσκολία σώματος-DB η οποία μπορεί να περιλαμβάνει πολλαπλές περιστροφές από μία μόνο
ώθηση μετρά ως μία περιστροφή, εκτός από τις illusions που εκτελούνται με ενδιάμεσα βήματα
(# 4.8.4)

4.3.2. Προ-Ακροβατικά στοιχεία
Μόνο 1 παραλλαγή από κάθε ομάδα μπορεί να εκτελεστεί σε κάθε πρόγραμμα

No

1

Ομάδα

Χειροκυβίστηση
μπροστά

Παραδείγματα δυνατοτήτων για παραλλαγές

Αρχική θέση:

Όρθια, στα γόνατα, καθιστή, κλπ.

Μεσαία στήριξη:

Ένα χέρι, δύο χέρια, αγκώνες, κεφάλι, κλπ.

Τελική θέση:

Όρθια, στα γόνατα, καθιστή, κλπ.

Κινήσεις ποδιού:

Πλήρης διάσταση μπροστά, πλήρης διάσταση πλάι,
πόδια μαζί σε οποιαδήποτε φάση, εναλλαγή ποδιών,
ronde, cabriole/χτύπημα, ποδηλασία κ.λπ., με τεντωμένο
ή λυγισμένο γόνατο/α

Μόνο 1 παραλλαγή
μπορεί να εκτελεστεί
σε κάθε πρόγραμμα

Παραδείγματα πιθανών παραλλαγών:
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2

Χειροκυβίστηση
πίσω

Αρχική θέση:

Όρθια, στα γόνατα, καθιστή, κλπ.

Μεσαία στήριξη: Ένα χέρι, δύο χέρια, αγκώνες, κεφάλι, κλπ.
Τελική θέση:

Όρθια, στα γόνατα, καθιστή, κλπ.

Κινήσεις ποδιού: Πλήρης διάσταση μπροστά, πλήρης διάσταση πλάι, πόδια
μαζί σε οποιαδήποτε φάση, εναλλαγή ποδιού, ronde,
cabriole/χτύπημα, ποδηλασία κ.λπ., με τεντωμένο ή
λυγισμένο γόνατο/α

Παράδειγμα πιθανής παραλλαγής:

3

Τροχός

Αρχική θέση:

Όρθια, στα γόνατα, κλπ.

Μεσαία στήριξη: Ένα χέρι, δύο χέρια, αγκώνες, κεφάλι, στήθος, λαιμός, κλπ.
Τελική θέση:

Όρθια, στα γόνατα, καθιστή, κλπ.

Κινήσεις ποδιού: Πλήρης διάσταση πλάι, πόδια μαζί σε οποιαδήποτε φάση,
εναλλαγή ποδιού, χτύπημα, κλπ., με τεντωμένο/α ή
λυγισμένο/α γόνατο/α

4

Κυβίστηση
μπροστά

Αρχική θέση:

Όρθια, στα γόνατα, κλπ.

Τεχνική:

Πάνω από το κεφάλι, πάνω από έναν ώμο, κλπ.

Τελική θέση:

Όρθια, στα γόνατα, καθιστή, μέσω πλήρους διάστασης,
κλπ.

Κινήσεις ποδιού: Πόδια μαζί, διαδοχικά, σε πλήρη διάσταση, κλπ., με
τεντωμένο/α ή λυγισμένο/α γόνατο/α

5

Κυβίστηση πίσω

Αρχική θέση:

Όρθια, στα γόνατα, καθιστή, κλπ.

Τεχνική:

Πάνω από το κεφάλι, πάνω από έναν ώμο, κλπ.

Τελική θέση:

Όρθια, στα γόνατα, καθιστή, μέσω πλήρους διάστασης,
θέση ελαφίνας, κλπ..

Κινήσεις ποδιού: Πόδια μαζί, διαδοχικά, σε πλήρη διάσταση, κλπ., με
τεντωμένο/α ή λυγισμένο/α γόνατο/α
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6

Ρολάρισμα στο
στήθος μπροστά

Αρχική θέση:

Όρθια, στα γόνατα, τελείως ξαπλωμένος, κλπ.

Τελική θέση:

Όρθια, στα γόνατα, μέσω πλήρους διάστασης, κλπ.

Κινήσεις ποδιού: Πόδια μαζί, διαδοχικά, σε πλήρη διάσταση, κλπ., με
τεντωμένο/α ή λυγισμένο/α γόνατο/α

Παραδείγματα πιθανών παραλλαγών:

7

Ρολάρισμα στο
στήθος πίσω

Αρχική θέση:

Όρθια, στα γόνατα, κλπ.

Τελική θέση:

Ξαπλωμένος τελείως, στα γόνατα, μέσω πλήρους
διάστασης, κλπ

Κινήσεις ποδιού: Πόδια μαζί, διαδοχικά, σε πλήρη διάσταση, κλπ., με
τεντωμένο/α ή λυγισμένο/α γόνατο/α

Παράδειγμα πιθανής παραλλαγής:

8

¨Ψαράκι¨ μπροστά

(κυρτή πλάτη που
κυλά στο στήθος,
περνώντας πάνω
από τον ώμο με
διακοπή,
κυλώντας πάνω
από την πλάτη)

Αρχική θέση:

Όρθια, στα γόνατα, κλπ.

Τελική θέση:

Καθιστή, etc.

Κινήσεις ποδιού: Πόδια μαζί, διαδοχικά, σε πλήρη διάσταση, ποδηλασία,
κλπ., με τεντωμένο/α ή λυγισμένο/α γόνατο/α

Παραδείγματα πιθανών παραλλαγών:
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9

¨Ψαράκι¨ πίσω

Αρχική θέση:

Όρθια, στα γόνατα, κλπ.

Τελική θέση:

Ξαπλωμένος τελείως,
διάστασης, κλπ

στα

γόνατα,

μέσω

πλήρους

(κυλώντας στην
πλάτη, περνώντας
Κινήσεις ποδιού: Πόδια μαζί, διαδοχικά, σε πλήρη διάσταση, ποδηλασία, κλπ.,
πάνω από τον ώμο
με τεντωμένο/α ή λυγισμένο/α γόνατο/α
με διακοπή, κυρτή
πλάτη κυλώντας
πάνω από το
Παραδείγματα πιθανών παραλλαγών:
στήθος)

10

Πλευρική
περιστροφή που
περνά από
γέφυρα, τελειώνει
με τονισμό σε
πλήρη διάσταση

Αρχική θέση:

Στα γόνατα, όρθια θέση, κλπ.

Τελική θέση:

Όρθια

Κινήσεις ποδιού: Πλήρης διάσταση με κάμψη πίσω, σήκωμα

Παράδειγμα πιθανής παραλλαγής:
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11

Πλευρική
περιστροφή με
κορμό τοξωτό
πίσω

Αρχική θέση:

Όρθια, στα γόνατα, κλπ.

Μεσαία στήριξη: Ένα χέρι, δύο χέρια, αγκώνες, στήθος, κλπ.
Επιλογές
στήριξης:

Με πέρασμα από γέφυρα σε 1-2 πόδια, ή με τα πόδια από
το πάτωμα

Τελική θέση:

Όρθια, στα γόνατα, τελείως ξαπλωμένος, κλπ.

Κινήσεις ποδιού: Πόδια μαζί, διαδοχικά, με πλήρη διάσταση, κλπ., με
τεντωμένο/α ή λυγισμένο/α γόνατο/α
Παραδείγματα πιθανών παραλλαγών:

12

Πτήση:

Με 180º πλήρη διάσταση, χωρίς 180º
πλήρη διάσταση

Τεχνική:

Ευθεία, πάνω από έναν ώμο, κλπ.

Τελική θέση:

Όρθια, στα γόνατα, μέσω πλήρους διάστασης, κλπ

Άλμα ¨Βουτιά¨

Κινήσεις ποδιού: Γόνατα λυγισμένα, γόνατα τεντωμένα, πόδια διαδοχικά (για
ρολάρισμα)

13

Περιστροφή με
σηκωμένο πόδι
(όπως η illusion
αλλά όχι DB)

Μεσαία φάση:

Με τον κορμό στο οριζόντιο ή χαμηλότερα, με ή χωρίς
στήριξη χεριών

Τελική θέση:

Κορμός που λυγίζει/σηκώνεται σε διαφορετικές
κατευθύνσεις, που τελειώνει στο πάτωμα, κ.λπ.

Κινήσεις ποδιού: Με λυγισμένο/α γόνατο/α σε οποιαδήποτε φάση ή με
τεντωμένα γόνατα (αλλά όχι illusion DB)
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Σημείωση σχετικά με το “Άλμα Βουτιά” : Αυτό το προ-ακροβατικό στοιχείο αποτελείται από ένα Άλμα
(απαιτείται φάση πτήσης, δεν απαιτείται πλήρης διάσταση) με τον κορμό λυγισμένο προς τα
εμπρός ακολουθούμενο απευθείας από ένα ρολάρισμα:
•

Ένα “Άλμα Βουτιά” μπορεί να εκτελείται σε R ως η πρώτη περιστροφή. Απαιτείται τουλάχιστον μία
επιπλέον περιστροφή για την ολοκλήρωση των δύο Βασικών Περιστροφών..

•

Το κριτήριο “Αλλαγή επιπέδου”
R.

ισχύει όταν χρησιμοποιείται το “Άλμα Βουτιά” κατά τη διάρκεια

Παράδειγμα: “Άλμα Βουτιά” ακολουθούμενο απευθείας από άλλο ρολάρισμα/περιστροφή= R2
Το “Άλμα Βουτιά” είναι διαφορετικό προ-ακροβατικό στοιχείο από την κυβίστηση μπροστά.
4.3.3. Εάν μία αθλήτρια αλλάζει τον άξονα ή την τεχνική της περιστροφής σώματος κατά τη διάρκεια ενός προακροβατικού στοιχείου, η πρώτη φάση της περιστροφής σώματος καθορίζει την κατηγοριοποίηση του
προ-ακροβατικού στοιχείου.
•
•

Παράδειγμα: Χειροκυβίστηση μπροστά που τελειώνει στο πλάι όπως ο τροχός = χειροκυβίστηση
μπροστά
Παράδειγμα: Πλευρική περιστροφή με κορμό τοξωτό-κυρτό, που τελειώνει με κύλισμα στο
πάτωμα πάνω από το στήθος = πλευρική περιστροφή

4.3.4. Κάθε ομάδα προ-ακροβατικών στοιχείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία φορά σε R, είτε
μεμονωμένη, σε σειρά, είτε να επαναληφθεί μέσα σε ένα R με οποιαδήποτε σειρά. Εάν μια ομάδα
προ-ακροβατικών στοιχείων επαναληφθεί (μεμονωμένη ή σε σειρά) σε άλλο R (ανεξαρτήτως
διαφορετικής παραλλαγής) αυτό το R δε θα είναι έγκυρο.
4.3.5. Όλες οι ομάδες των επιτρεπόμενων προ-ακροβατικών στοιχείων μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα
πρόγραμμα υπό την προϋπόθεση ότι εκτελούνται με πέρασμα χωρίς πτήση ή στήριξη στα χέρια,
εκτός από μια σύντομη παύση (όχι περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο) προκειμένου να γίνει
υποδοχή του οργάνου κατά τη διάρκεια του στοιχείου.
Η πτήση ή η στήριξη στα χέρια (περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο) είναι μη επιτρεπόμενες
τεχνικές προ-ακροβατικών στοιχείων. Σε αυτήν την περίπτωση, το προ-ακροβατικό στοιχείο δεν είναι
έγκυρο. Ποινή εκτέλεσης 0.30.

4.3.6. Κάθετες περιστροφές
Ομάδα

No

Παραδείγματα δυνατοτήτων για παραλλαγές

Πτήση:
1

Άλμα/αναπήδηση/ με
στροφή

Ελεύθερη επιλογή θέσης ποδιού (τεντωμένο ή λυγισμένο) κατά τη διάρκεια
της πτήσης

Όρθια:
2

Βήματα με στροφή
ή περιστροφή με
ένα ή δύο πόδια
στο πάτωμα

Ελεύθερη επιλογή ποδιού και/ή θέσεις κορμού με σταθερό σχήμα ή δυναμικό
σχήμα

Καθιστή:
3

Πλευρικό
ρολάρισμα, με ή
χωρίς πέρασμα
από θέση πλήρους
διάστασης

Κορμός όρθιος. Η περιστροφή μπορεί να αρχίσει από όρθια θέση ή καθιστή,
αλλά πάντα καταλήγει σε θέση στο πάτωμα.
Ελεύθερη επιλογή θέσης ποδιού, συμπεριλαμβανομένου πιθανού
περάσματος από οποιαδήποτε θέση πλήρους διάστασης
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4

Ξαπλωμένη:
Πλευρικό ρολάρισμα

Το σώμα περιστρέφεται πλευρικά, ξαπλωμένο στο πάτωμα από την αρχή
μέχρι το τέλος της περιστροφής. Ελεύθερη επιλογή θέσης ποδιού

Παραδείγματα πιθανών παραλλαγών:

4.3.7. Κάθε ομάδα Κάθετων περιστροφών μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία φορά σε R, είτε μεμονωμένη, σε
σειρά, είτε να επαναληφθεί εντός ενός R με οποιαδήποτε σειρά. Εάν μια ομάδα επαναληφθεί (μεμονωμένη
ή σε σειρά) σε άλλο R (ανεξαρτήτως διαφορετικής παραλλαγής), αυτό το R δε θα είναι έγκυρο.

4.4. Αξία: η βασική αξία (τουλάχιστον δύο βασικές περιστροφές με ολοκληρωμένες 3600 για κάθε περιστροφή)
του R: 0.20

4.5. Η βασική αξία του R μπορεί να αυξηθεί με τη χρήση πρόσθετων κριτηρίων. Πρόσθετα κριτήρια μπορούν να
εκτελούνται κατά τη διάρκεια του πετάγματος του οργάνου, κάτω από την πτήση ή/ και κατά τη διάρκεια της
υποδοχής του οργάνου.
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4.6. Συνοπτικός Πίνακας Επιπρόσθετων Κριτηρίων για το R κατά τη διάρκεια του πετάγματος του οργάνου
Κατά τη διάρκεια πετάγματος του οργάνου
Σύμβολο

Επιπρόσθετα Κριτήρια R + 0.10 ή +0.20 κάθε φορά
Επιπλέον ολοκληρωμένη 3600 περιστροφή του σώματος γύρω από οποιονδήποτε άξονα
κάτω από την πτήση του οργάνου ή με την υποδοχή συντονισμένη-συνδυασμένη με
οποιαδήποτε φάση της τελικής περιστροφής

κλπ.

Αλλαγή άξονα περιστροφής σώματος ή αλλαγή επιπέδου κατά τη διάρκεια των
περιστροφών.
Σε κάθε R ισχύει μόνο ένα κριτήριο: η αλλαγή άξονα ή η αλλαγή επιπέδου - όχι και τα δύο
Σειρά + 0.20

Μια σειρά από τρεις ή περισσότερες πανομοιότυπες, χωρίς διακοπή προ-ακροβατικές
περιστροφές γύρω από τον μετωπιαίο ή οβελιαίο άξονα (#4.3.2), illusions κάτω από την
πτήση

Επεξηγήσεις: Επιπρόσθετα Κριτήρια για R κατά τη διάρκεια της πτήσης του οργάνου
R στοιχείο

Επεξήγηση

Αξία

Ψηλό πέταγμα, τρεις περιστροφές Chaine κάτω από την
πτήση, υποδοχή

R3

Ψηλό πέταγμα, τρεις κυβιστήσεις κάτω από την πτήση,
υποδοχή

R3 + 0.20
Σειρά περιστροφών γύρω από τον
οριζόντιο άξονα

Ψηλό πέταγμα κατά τη διάρκεια της 1st βασικής
περιστροφής, δύο περιστροφές κάτω από την πτήση,
υποδοχή

R3

4.6.1. Οι επιπλέον περιστροφές αξιολογούνται μετά τις δύο βασικές περιστροφές και θα ισχύουν ακόμη και
με πρόσθετα βήματα: όλα τα κριτήρια που εκτελούνται σωστά θα ισχύουν με Ποινή Εκτέλεσης για
ανακριβή τροχιά και τυχόν πρόσθετα τεχνικά λάθη.
Επεξηγήσεις
Ψηλό πέταγμα, τρεις περιστροφές κάτω από R3
την πτήση, τρία βήματα, υποδοχή
Οι απαιτήσεις ολοκληρώθηκαν.
E Ποινή 0.50 για ανακριβή
τροχιά με τρία βήματα

Ψηλό πέταγμα, δύο βασικές περιστροφές
χωρίς διακοπή ακολουθούμενες από δύο
βήματα και μια τρίτη περιστροφή, υποδοχή

R3 + E Ποινή 0.30 για ανακριβή
τροχιά με δύο βήματα

Ψηλό πέταγμα, δύο βασικές περιστροφές
χωρίς διακοπή ακολουθούμενες από τρία
βήματα και μια τρίτη περιστροφή, υποδοχή

R3 + E Ποινή 0.50 για ανακριβή
τροχιά με τρία βήματα

Ψηλό πέταγμα, δύο βήματα ακολουθούμενα R2 + E Ποινή 0.30 για ανακριβή
από δύο περιστροφές, υποδοχή
τροχιά με δύο βήματα
Ψηλό πέταγμα, μία περιστροφή ακολουθούμενη R2 + E Ποινή 0.30 για ανακριβή
από δύο βήματα, δύο περιστροφές, υποδοχή
τροχιά με δύο βήματα. Επιπλέον
περιστροφές αξιολογούνται μόνο
μετά τις δύο βασικές περιστροφές
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4.6.2. Η περιστροφή που αρχίζει μετά την υποδοχή του οργάνου δεν ισχύει

Επεξηγήσεις
Ψηλό πέταγμα, δύο βασικές περιστροφές κάτω από R2
την πτήση, υποδοχή του οργάνου ακολουθούμενο
από τρίτη περιστροφή

4.7. Συνοπτικός Πίνακας Επιπρόσθετων Κριτηρίων για R κατά τη διάρκεια του πετάγματος και υποδοχής του
οργάνου
Γενικά Κριτήρια για Όλα τα
όργανα + 0.10 κάθε φορά

Σύμβολο
Εκτός οπτικού πεδίου
Χωρίς τη βοήθεια των χεριών

Υποδοχή κατά τη διάρκεια περιστροφής:
• ισχύει μόνο όταν εκτελείται μαζί και με τα δύο κριτήρια

και

Κάτω από το πόδι/ια
Επεξηγήσεις: Γενικά Επιπρόσθετα κριτήρια για R
Εκτός οπτικού πεδίου
Παραδείγματα:

Για υποδοχές εκτός οπτικού πεδίου:
•

Σε θέση κάμψης πίσω ή σεπεριστροφικό στοιχείο προς τα πίσω: ο βραχίονας υποδοχής πρέπει να
έχει περάσει την κατακόρυφη θέση

•

Δεν ισχύει για τη Μπάλα που πιάνεται με δύο χέρια πίσω από το λαιμό με
δύο βραχίονες λυγισμένους

τους

•

Τα στοιχεία που εκτελούνται μπροστά ή στο πλάι του σώματος δεν ισχύουν
αυτό το κριτήριο, ακόμη και αν ο κορμός είναι με κάμψη πίσω

για

Χωρίς τη βοήθεια των χεριών
Δεν ισχύει για:
•

απευθείας υποδοχή με περιστροφή στο βραχίονα (

•
•

Μικτή υποδοχή (
)
πέταγμα/ υποδοχή του οργάνου με τη ράχη του/των χεριού/ιών

)

Επεξηγήσεις: Γενικά Επιπρόσθετα κριτήρια για R “κατά τη διάρκεια” της υποδοχής του οργάνου
R στοιχείο

Επεξήγηση

Αξία

Ψηλό πέταγμα, δύο βασικές περιστροφές
κάτω από την πτήση, υποδοχή κατά τη
διάρκεια της τρίτης περιστροφής εκτός
οπτικού πεδίου χωρίς χέρια
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R3 +
0.3+ 0.10+0.10+0.10=0.60

4.8. Συνοπτικός Πίνακας Επιπρόσθετων Κριτηρίων για R κατά τη διάρκεια του πετάγματος και υποδοχής του
οργάνου
Ειδικά κριτήρια πετάγματος
Σύμβολο

+ 0.10 κάθε φορά
Πέρασμα μέσα από το Στεφάνι (
)
με το σύνολο ή μέρος του σώματος
κατά τη διάρκεια του πετάγματος.
Τουλάχιστον δύο μεγάλα τμήματα του
σώματος πρέπει να περάσουν μέσα
από το Στεφάνι

Παράδειγμα: κεφάλι + κορμός / χέρια +
κορμός / κορμός + πόδια, κλπ.
Πέταγμα μετά από αναπηδήσειςχτυπήματα στο πάτωμα
Πέταγμα μετά από κύλισμα στο
πάτωμα

Ειδικά κριτήρια υποδοχής
Σύμβολο

+ 0.10 κάθε φορά
Πέρασμα μέσα από το Στεφάνι (
) με το
σύνολο ή μέρος του σώματος κατά τη
διάρκεια της υποδοχής. Τουλάχιστον δύο
μεγάλα τμήματα του σώματος πρέπει να
περάσουν μέσα από το Στεφάνι

Παράδειγμα: κεφάλι + κορμός / χέρια +
κορμός / κορμός + πόδια, κλπ.
Απευθείας ξανα-πέταγμα: αμέσως, χωρίς
καμία διακοπή – όλα τα όργανα

Απευθείας ξανα-χτύπημα (re-bound) στο
σώμα: χωρίς καμία διακοπή, από
οποιοδήποτε μέρος του σώματος εκτός από
των βραχιόνων ή των χεριών: όλα τα
όργανα
Ξανα-χτύπημα (re-bound) στο πάτωμα και
άμεση επανάκτηση: το όργανο ανακτάται
απευθείας από το πάτωμα, ισχύει μόνον όταν
εκτελείται μαζί με

Πέταγμα με περιστροφή γύρω από
τον άξονά του
(Στεφάνι

για Στεφάνι, Μπάλα

Άμεση υποδοχή με κύλισμα του οργάνου
πάνω στο σώμα

)
Δεν ισχύει: επιπλέον κριτήρια
όταν πιάνεται στο βραχίονα / χέρι
(ανεξάρτητα από τη θέση της
παλάμης)

Πετάγματα των 2 ¨Ξεκλείδωτων¨

Υποδοχή των 2 ¨Ξεκλείδωτων¨ Κορινών

Κορινών (

(

•
•
•

):

Ταυτόχρονα
Ασυμμετρικά
“Cascade” (διπλό ή
τριπλό)

Ασυμμετρικά πετάγματα μπορούν να
εκτελούνται με ένα ή δύο χέρια
ταυτόχρονα. Οι κινήσεις των δύο
Κορινών κατά τη διάρκεια της πτήσης
πρέπει να έχουν διαφορετικό σχήμα ή
ευρύτητα (το ένα πέταγμα ψηλότερα
από το άλλο) και σε διαφορετικό
επίπεδο ή κατεύθυνση.

) ταυτόχρονα

Υποδοχή της Μπάλας (
) με ένα χέρι
(χωρίς επιπλέον στήριξη του σώματος,
συμπεριλαμβανομένου του δεύτερου χεριού)

Υποδοχή μίας Κορίνας ( ) στο ένα χέρι
το οποίο κρατά τη δεύτερη Κορίνα
Απευθείας υποδοχή του Στεφανιού (
περιστροφή στο βραχίονα
Δεν ισχύει επιπλέον κριτήριο

) με

DB

Cascade” πετάγματα (διπλά ή
τριπλά): Και οι δύο Κορίνες πρέπει να
είναι στον αέρα κατά τη διάρκεια ενός
μέρους του διαδοχικού πετάγματος
Cascade, ανεξάρτητα από την έναρξη
της πρώτης περιστροφής
Πέταγμα σε DB (αξίας 0.20 ή
περισσότερο) με περιστροφή 3600 ή
περισσότερο.

Μικτή υποδοχή των Κορινών (

)

Δεν ισχύει επιπλέον κριτήριο
DB

Υποδοχή σε DB (αξίας 0.20 ή περισσότερο)
με περιστροφή 3600 ή περισσότερο.

Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση DB χωρίς
περιστροφή

Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση DB
χωρίς περιστροφή

Επεξηγήσεις: Βασικές Περιστροφές για Διαδοχικό πέταγμα (Cascade)
Διαδοχικό πέταγμα (Cascade) είναι το πέταγμα των δύο Κορινών η μία μετά την άλλη, με τις δύο να είναι εν πτήση σε
κάποιο χρονικό σημείο.
Η υποδοχή της μιας Κορίνας μπορεί να είναι πριν από την έναρξη των βασικών περιστροφών, η άλλη Κορίνα πιάνεται στο
τέλος ή κατά τη διάρκεια της τελευταίας περιστροφής του R. Ή, η πρώτη Κορίνα μπορεί να πιαστεί κατά τη διάρκεια των
βασικών περιστροφών, εφόσον δεν υπάρχει διακοπή στις 2 βασικές περιστροφές λόγω της υποδοχής των Κορινών.

4.8.1. “Απευθείας ξανα-πέταγμα/αναπήδηση (re-throw/ re-bound) χωρίς καμία διακοπή από διαφορετικά μέρη
του σώματος ή από το πάτωμα" (
):
• Το ξανα-πέταγμα/αναπήδηση αποτελεί μέρος της κύριας ενέργειας του R (μέρος του
αρχικού πετάγματος για R). Είναι απαραίτητο να γίνει υποδοχή του ξαναπετάγματος/αναπήδησης για να είναι έγκυρο το R.
• Κριτήρια που εκτελούνται κατά τη διάρκεια του ξανα-πετάγματος/αναπήδησης ισχύουν.
• Κριτήρια κατά τη διάρκεια της υποδοχής του οργάνου μετά το ξαναπέταγμα/αναπήδηση δεν αξιολογούνται ως μέρος του R (ούτε DA) γιατί στις
περισσότερες περιπτώσεις, το ύψος του ξανα-πετάγματος/αναπήδησης δεν έχει το ίδιο
ύψος με το αρχικό πέταγμα
Το “Boomerang” της Κορδέλας δεν ισχύει ως κριτήριο “ξανα-πέταγμα” στο R. Το R δε θα είναι
έγκυρο με “Boomerang” που εκτελείται σε οποιαδήποτε φάση (πέταγμα ή ξανα-πέταγμα)
4.8.2. Πέταγμα δύο ξεκλείδωτων Κορινών: αυτό το κριτήριο δίνεται μόνο μία φορά για ένα πέταγμα που
εκτελείται είτε ως ασυμμετρικό, σε διαδοχή (cascade), είτε ταυτόχρονα.
Σημείωση: Η υποδοχή των δύο ξεκλείδωτων Κορινών δίνεται μόνον όταν η υποδοχή
γίνεται ταυτόχρονα.
4.8.3. “Απευθείας υποδοχή του Στεφανιού σε άλλο μέρος του σώματος (
): Εάν εκτελεστεί
χρησιμοποιώντας τον αγκώνα ή το λαιμό ή το πόδι της κ.λπ. (όχι το βραχίονα), αυτό το κριτήριο θα
ισχύει καθώς και το πρόσθετο κριτήριο "χωρίς τη βοήθεια των χεριών".
4.8.4. Δυσκολία Σώματος-DB με περιστροφή 3600 ή περισσότερο με αξία 0.20 ή περισσότερο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί το πολύ μία φορά σε κάθε R και θα ισχύει ως στοιχείο περιστροφής και DB:
• Η DB με περιστροφή 3600 ή περισσότερο με αξία 0.20 ή περισσότερο μπορεί να
εκτελεστεί κατά τη διάρκεια του πετάγματος ή της υποδοχής του οργάνου.
•

Εάν η DB εκτελείται κατά τη διάρκεια του πετάγματος, αλλά το όργανο χάνεται στο τέλος
του R, η DB ισχύει (το R δεν ισχύει)

•

Δεν είναι δυνατό να περιλαμβάνεται DB χωρίς περιστροφή
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Επεξηγήσεις: DB με περιστροφή σε R
R στοιχείο

Επεξήγηση

Αξία

Ψηλό πέταγμα κατά τη διάρκεια της πρώτης
περιστροφής (DB), δύο βασικές περιστροφές
κάτω από την πτήση, υποδοχή

R3 + DB
0.30+0.10=0.40

Ψηλό πέταγμα, δύο βασικές περιστροφές κάτω
από την πτήση, υποδοχή κατά τη διάρκεια
τρίτης περιστροφής DB

R3 + DB
0.30+0.10=0.40

Ψηλό πέταγμα, η πρώτη περιστροφή κάτω από
την πτήση, υποδοχή κατά τη διάρκεια της
δεύτερης περιστροφής (DB)

R δεν ισχύει
Λείπουν δύο βασικές περιστροφές
κάτω από την πτήση

1 DB ισχύει

1 DB ισχύει

1 DB ισχύει
Ψηλό πέταγμα κατά τη διάρκεια της πρώτης
περιστροφής (DB), η δεύτερη περιστροφή
κάτω από την πτήση, υποδοχή

R δεν ισχύει
Λείπουν δύο βασικές περιστροφές
κάτω από την πτήση
1 DB ισχύει

Ψηλό πέταγμα, η πρώτη περιστροφή κάτω από
την πτήση, η δεύτερη περιστροφή κάτω από
την πτήση (DB), η τρίτη περιστροφή κάτω από
την πτήση, υποδοχή

R δεν ισχύει (# 4.8.4)

Ψηλό πέταγμα, Στροφή Attitude δύο
περιστροφές ( 720°) κάτω από την πτήση,
υποδοχή

R δεν ισχύει: (# 4.3.1)
1 DB ισχύει κάτω από την πτήση
(# 2.4.1)

DB δεν ισχύει

Εξαίρεση: Σειρά τριών πανομοιότυπων DB με περιστροφή: Άλματα με στροφή και DB Illusions
Μια σειρά μόνο από Άλματα με Στροφή ή/ Illusions μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα R στο
πρόγραμμα, εκτελούμενα με τον ακόλουθο τρόπο: πέταγμα του οργάνου πριν ή κατά τη διάρκεια της
πρώτης DB, δεύτερη DB κάτω από την πτήση και υποδοχή κατά τη διάρκεια της τρίτης DB ή αμέσως
μετά. Η αξία του R θα αυξηθεί κατά +0,20 για τη σειρά.
Παραδείγματα / Επεξηγήσεις: σειρά 3 πανομοιότυπων DB με περιστροφή σε R
R στοιχείο

Επεξήγηση

Αξία

Ψηλό πέταγμα, πρώτη illusion (βήμα),
δεύτερη illusion (βήμα), υποδοχή
κατά τη διάρκεια της τρίτης illusion

R3 + σειρά + DB
0.30+0.20 + 0.10=0.60
3 DB

Ψηλό πέταγμα, πρώτη illusion, δεύτερη
illusion, τρίτη illusion (χωρίς ενδιάμεσα
βήματα), υποδοχή

R3 + σειρά
0.30+0.20=0.50
1 DB

4.9. Το R δε θα ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Με μικρό πέταγμα του οργάνου
Όταν λείπουν δύο πλήρεις βασικές περιστροφές κάτω από την πτήση
Μη ολοκλήρωση 3600 για κάθε βασική περιστροφή
Διακοπή μεταξύ των δύο βασικών περιστροφών
Απώλεια οργάνου
Υποδοχή της κορδέλας από το ύφασμα (αντί για τη μπακέτα της κορδέλας)
Επανάληψη μίας προ-ακροβατικής ομάδας σε περισσότερα από 1 R
Επανάληψη μίας κάθετης ομάδας σε περισσότερα από 1 R
R που εκτελείται με δύο DB, μία στο πέταγμα και μία στην υποδοχή (εκτός από σειρά)
DB αξίας 0.20 ή περισσότερο που εκτελείται κάτω από την πτήση (εκτός από σειρά)
Υποδοχή του οργάνου μετά το τέλος της μουσικής
Προ-ακροβατικά στοιχεία που εκτελούνται με μη επιτρεπόμενη τεχνική
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5. ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ (DA)
5.1. Ορισμός: Δυσκολία Οργάνου (DA) είναι ένα τεχνικό στοιχείο οργάνου (“Βάση”) που εκτελείται με
συγκεκριμένα κριτήρια του οργάνου

5.2. Απαιτήσεις: Τουλάχιστον 1, Μέγιστο 20 DA στοιχεία θα αξιολογούνται με χρονολογική σειρά.
Επιπλέον στοιχεία DA δε θα αξιολογούνται (Χωρίς Ποινή).

5.3. DA Βάσεις περιλαμβάνουν μερικά (αλλά όχι όλα) από τα Βασικά και Μη Βασικά τεχνικά στοιχεία
οργάνου (# 3.6, # 3.7)

5.4. Η DA αποτελείται από τον ακόλουθο συνδυασμό Βάσης/εων:
1 βάση οργάνου + τουλάχιστον 2 κριτήρια

5.5.

Η αξία της Βάσης καθορίζει την αξία της DA

Παράδειγμα: Στεφάνι και Μπάλα
Βάση

Αξία

Κριτήρια

DA Αξία

Μεγάλο Κύλισμα
0.40

0.40

5.6. Συνδυασμένες Βάσεις: δύο βάσεις μπορούν να συνδυαστούν με τον ακόλουθο τρόπο: η ολοκλήρωση
της πρώτης βάσης πραγματοποιείται με την έναρξη της δεύτερης βάσης, έτσι ώστε σε μια χρονική
στιγμή να επικαλύπτονται δύο διαφορετικές Βάσεις. Μία από τις δύο Βάσεις πρέπει να έχει δύο
έγκυρα κριτήρια επιπλέον από τη στιγμή της επικάλυψης.

5.7. Η αξία της υψηλότερης Βάσης + επιπλέον 0.10 για τη δεύτερη συνδυασμένη Βάση καθορίζει
την αξία DA.
Παράδειγμα: Στεφάνι και Μπάλα
Βάση
Υποδοχή από
ψηλό πέταγμα

Αξία

0.30

Βάση

Αξία

Μεγάλο
Κύλισμα

Κριτήρια

DA Αξία
0.40 (υψηλότερη βάση) +

0.40

0.10 (δεύτερη βάση) = 0.50

Παράδειγμα: Κορδέλα
Βάση

Αξία

Σπιράλ
(που κρατείται
από το
ύφασμα)

Βάση

Αξία

Μεγάλο
πέταγμα

Κριτήρια

DA Αξία
0.30 (υψηλότερη βάση) +

0.30

0.20
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0.10 (δεύτερη βάση) = 0.40

5.8.

Δύο βάσεις δε μπορούν να συνδυαστούν όταν μια βάση αποτελεί ήδη μέρος (είναι
ενσωματωμένη) στην πρώτη βάση
Παράδειγμα: Στεφάνι
Βάση

Αξία

Βάση

Αξία

Κριτήρια

DA Αξία
0.20 μόνο:

Μεταβίβαση
χωρίς χέρια

Περιστροφή
0.20

Δε μπορούν να
συνδυαστούν επειδή η
περιστροφή του
Στεφανιού (χωρίς χέρια)
είναι μέρος της
μεταβίβασης χωρίς χέρια

0.20

Παράδειγμα: Κορδέλα
Βάση

Αξία

Βάση

Αξία

Κριτήρια

DA Αξία
0.30 μόνο:

Σπιράλ

“Ξιφομάχος”
0.30

Δε μπορούν να
συνδυαστούν επειδή τα
σπιράλ είναι μέρος του
“Ξιφομάχου”

0.30

Παράδειγμα: Κορδέλα
Βάση

Αξία

Βάση

Αξία

Κριτήρια

DA Αξία
0.00

Μεγάλος
κύκλος

0.20

Πέρασμα
μέσα από

0.20

Για μικρά πετάγματα/υποδοχές: οι παραλλαγές του "μικρού πετάγματος"

Μόνο 1 κριτήριο.
Επιπλέον, ο μεγάλος
κύκλος είναι
αναπόσπαστο κομμάτι
της αθλήτριας που περνά
από μέσα (όχι ένας
έγκυρος συνδυασμός 2
Βάσεων)

σε # 3.7.2 δεν αποτελούν ξεχωριστή ή

δεύτερη Βάση, αλλά είναι όλες δυνατότητες για τη βάση “μικρό πέταγμα”
:
•
με πέταγμα/ώθηση/σπρώξιμο στον αέρα
•
με αναπήδηση (rebound) στο σώμα
•
με το όργανο που πέφτει από ύψος (ελεύθερη πτώση)
•
για πέταγμα μίας Κορίνας: με ή χωρίς 360° περιστροφή
•
για πέταγμα των δύο Κορινών κλειδωμένων μαζί με ή χωρίς 360° περιστροφή

5.9.

Απαιτήσεις: δείτε #5.4.
5.9.1. Τα στοιχεία DA θα ισχύουν όταν πληρούνται οι καθορισμένες απαιτήσεις για τη Βάση του
οργάνου και τα κριτήρια
Επεξηγήσεις
Μια αθλήτρια προσπαθεί να εκτελέσει DA με τη βάση "κύλισμα της Μπάλας πάνω από δύο μεγάλα τμήματα του
σώματος" (
), αλλά η Μπάλα δεν κυλά στην πραγματικότητα πάνω από δύο μεγάλα τμήματα. Η DA δεν είναι
έγκυρη επειδή ο ορισμός της βάσης δεν πληρείται. Η Ποινή Εκτέλεσης θα εφαρμοστεί, κατά περίπτωση, σύμφωνα με
τον πίνακα Εκτέλεσης.

48

5.9.2.

Διαδοχικές ίδιες Βάσεις: η ίδια Βάση που εκτελείται στην ίδια σχέση σώματος-οργάνου για 2 ή
περισσότερα διαδοχικά στοιχεία σώματος / Δυσκολίες σώματος θα επικυρώνει μόνο την πρώτη DA
Παράδειγμα/ Επεξηγήσεις

Το ίδιο σπιράλ με την Κορδέλα που εκτελείται στην ίδια θέση βραχίονα για δύο διαδοχικά στοιχεία του σώματος:
Χειροκυβίστηση μπροστά με πέρασμα σε Ισορροπία “ελεύθερο πόδι μπροστά σε πλήρη διάσταση χωρίς κράτημα,
κορμός πίσω κάτω από το οριζόντιο” θα επικυρώνει -θα επικυρώνει μόνο μία DA

5.9.3.

Πίνακας κριτηρίων Δυσκολίας Οργάνου-DA που ισχύουν για όλα τα όργανα: τα κριτήρια
ισχύουν υπό τις συνθήκες που αναφέρονται στον πίνακα. Το κριτήριο που παρατίθεται ως “Μ/Δ” στους
Πίνακες DA (# 5.11-5.14) υποδεικνύει ότι αυτό το κριτήριο είναι "Μη Διαθέσιμο" για τη συγκεκριμένη
Βάση και δε μπορεί να καταμετρηθεί
Επεξηγήσεις: Επιπλέον Κριτήρια (Γενικά) για DA
Εκτός οπτικού πεδίου
Παραδείγματα:

Για υποδοχές εκτός οπτικού πεδίου:
•

Σε θέση κάμψης πίσω ή σε περιστροφικό στοιχείο προς τα πίσω:
ο βραχίονας που υποδέχεται πρέπει να έχει περάσει την κατακόρυφη θέση

•

Δεν ισχύει για τη Μπάλα που πιάνεται στα δύο χέρια πίσω από το λαιμό με
τους δύο βραχίονες λυγισμένους

•

Τα στοιχεία που εκτελούνται μπροστά ή στο πλάι του σώματος δεν ισχύουν για αυτό το
κριτήριο, ακόμη και αν ο κορμός βρίσκεται σε κάμψη πίσω

Χωρίς τη βοήθεια των χεριών
Το όργανο πρέπει να έχει μία αυτόνομη τεχνική κίνηση η οποία μπορεί να ξεκινήσει:
•
•

με μια ώθηση από ένα άλλο μέρος του σώματος
με μία αρχική ώθηση από το χέρι/ια, αλλά στη συνέχεια το όργανο πρέπει να είναι σε θέση να
έχει πλήρη αυτόνομη κίνηση χωρίς το/τα χέρι/α

Δεν ισχύει για:
•

απευθείας υποδοχή σε περιστροφή στο βραχίονα (

•
•

Μικτή υποδοχή (
)
πέταγμα/ υποδοχή του οργάνου με τη ράχη του/των χεριού/ών
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)

Κάτω από το πόδι/πόδια: σε μια δύσκολη σχέση σώματος-οργάνου που εκτελείται κάτω από το πόδι
/πόδια.
Παραδείγματα:

κλπ.

Θέση στο πάτωμα
Στοιχεία οργάνου που εκτελούνται ενώ η αθλήτρια βρίσκεται σε θέση στο πάτωμα από την αρχή έως
το τέλος του στοιχείου: ολόκληρος ο κορμός πρέπει να είναι ξαπλωμένος-επίπεδος στο πάτωμα,
ανεξάρτητα από το αν είναι στραμμένος προς τα πάνω ή προς τα κάτω ή στο πλάι
Παραδείγματα:

Μη έγκυρη
θέση στο
πάτωμα

κλπ.

Ολικός Κυματισμός Σώματος
W

Υπό την προϋπόθεση ότι ο κυματισμός εκτελείται από ολόκληρο το σώμα: ένας πλήρης κυματισμός
σώματος από τον Πίνακα DB θα υπολογίζεται μόνο ως W (όχι DB, όχι περιστροφή αν εφαρμόζεται)

Δυσκολία Σώματος:
•

Εκτελείται με Δυσκολία Σώματος- DB με μία αξία του 0.10 ή περισσότερο

•

Μία DB που ορίζεται από περιστροφή ή θέση στο πάτωμα μπορεί να υπολογίζεται μόνο ως DB

•

Κατά τη διάρκεια Ισορροπίας “Fouetté” και κατά τη διάρκεια Στροφής“Fouetté”: μία DA μπορεί να
εκτελείται

•

Συνδυασμένες Δυσκολίες: εάν κάθε στοιχείο της Συνδυασμένης Δυσκολίας εκτελείται σύμφωνα
με τις απαιτήσεις DA, είναι δυνατή DA σε κάθε DB της Συνδυασμένης Δυσκολίας

Περιστροφή:
•

τουλάχιστον 3600

•

αυτό το κριτήριο δεν ισχύει για Δυσκολία Σώματος-DB η οποία περιλαμβάνει περιστροφή

•

DB δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως στοιχείο περιστροφής
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5.9.4.

Το κριτήριο DB μπορεί να χρησιμοποιηθεί το πολύ 9 φορές στο πρόγραμμα, αξιολογούμενο με τη
σειρά εκτέλεσης

5.9.5.

Όταν ένα προ-ακροβατικό στοιχείο συνδέεται με μία DB (με ή χωρίς DA), αυτό το προ-ακροβατικό
στοιχείο υπολογίζεται στο συνολικό αριθμό προ-ακροβατικών στοιχείων που επιτρέπονται για το
κριτήριο "περιστροφής" που χρησιμοποιείται για στοιχεία DA.
Το πολύ 3 προ-ακροβατικά στοιχεία από διαφορετικές ομάδες προ-ακροβατικών στοιχείων
μπορούν να εκτελούνται για το κριτήριο "περιστροφή". Τα προ-ακροβατικά στοιχεία μπορεί να είναι τα
ίδια ή διαφορετικά από εκείνα που χρησιμοποιούνται στο R:

5.9.6.

▪ Τα προ-ακροβατικά στοιχεία αξιολογούνται με τη σειρά εκτέλεσης: θα αξιολογούνται τα πρώτα 3
▪ Η παρουσία ενός προ-ακροβατικού στοιχείου σε ένα στοιχείο DA αξιολογείται ανεξάρτητα από τον
αριθμό των πρόσθετων κριτηρίων που εκτελούνται
▪ Μια επανάληψη του ίδιου προ-ακροβατικού στοιχείου (ομάδας) που εκτελείται σε δύο (ή τρία)
ξεχωριστά στοιχεία DA δε θα είναι έγκυρη. Η DA δε θα είναι έγκυρη, ανεξάρτητα από τον αριθμό
των πρόσθετων κριτηρίων που εκτελούνται.
▪ Εάν χρησιμοποιείται ένα πρόσθετο προ-ακροβατικό στοιχείο σε DA, αυτή η DA δε θα είναι έγκυρη
(Χωρίς Ποινή)

5.10. Τα στοιχεία DA δε θα είναι έγκυρα στις ακόλουθες περιπτώσεις:
•
•
•
•
•
•
•
•

Μια Βάση ή κριτήριο/α που δεν εκτελούνται σύμφωνα με τον ορισμό της
Απώλεια οργάνου κατά τη διάρκεια ενός στοιχείου DA
Περισσότερες από 9 DA με “DB” κριτήριο του 0.10 και μεγαλύτερο, που αξιολογούνται με τη
σειρά εκτέλεσης
Περισσότερες από 3 DA με προ-ακροβατικά στοιχεία ως κριτήρια "περιστροφής", που
αξιολογούνται με τη σειρά εκτέλεσης
Το προ-ακροβατικό στοιχείο από την ίδια ομάδα που εκτελείται σε περισσότερες από 1 DA
Απώλεια ισορροπίας με στήριξη στο ένα ή και στα δύο χέρια ή στο όργανο
Ολική απώλεια ισορροπίας με πτώση της αθλήτριας κατά την εκτέλεση DA
Εκτελείται σε οποιαδήποτε φάση του R
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5.11.ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΟΡΓΑΝΟΥ (DA) - ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΣΤΕΦΑΝΙ
Κριτήρια

Σύμβολο
Βάσης

Βάση
Μεγάλο κύλισμα του Στεφανιού πάνω από τουλάχιστον 2
μεγάλα μέρη σώματος
Ελεύθερη περιστροφή του Στεφανιού γύρω από τον άξονά του
γύρω από μέρος του σώματος ή σε ένα μέρος του σώματος
(επίσης σε ανοιχτή παλάμη)
Περιστροφή (τουλάχιστον 1) του Στεφανιού γύρω από μέρος του
σώματος (όχι τα χέρια)
Πέρασμα μέσα από το Στεφάνι με το σύνολο ή μέρος του σώματος
(δύο μεγάλα μέρη σώματος)

Αξία

W

0.40

v

v

v

v

v

v

v

0.30

v

v

v

v

v

v

v

0.20

v

Μ/Δ

v

v

v

v

v

0.20

v

v

v

v

v

v

v

Κύλισμα του Στεφανιού στο πάτωμα

0.20

v

v

Μ/Δ

v

Μ/Δ

v

v

Περιστροφή (τουλάχιστον 1) στο πάτωμα γύρω από τον άξονά του

0.20

v

v

v

v

v

v

v

0.20

v

Μ/Δ

Μ/Δ

v

N/A

v

v

0.20

v

Μ/Δ

Μ/Δ

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

0.20

v

v

v

v

v

v

v

0.30
0.30
0.30

v
v

v
v

v
v

v
v

v
v

v
v

v
v

v

v

v

v

v

v

v

Πέρασμα πάνω από το όργανο με το σύνολο ή μέρος του σώματος
(χωρίς μεταβίβαση)
Μεταβίβαση χωρίς τη βοήθεια των χεριών με τουλάχιστον 2
διαφορετικά μέρη σώματος (όχι τα χέρια)
• Γλίστρημα του Στεφανιού σε οποιοδήποτε μέρος σώματος
• Μικρό πέταγμα/υποδοχή: πέταγμα, ώθηση, αναπήδηση
(rebound) στο σώμα
Ψηλό πέταγμα
Ψηλό πέταγμα με περιστροφή γύρω από τον άξονα
Υποδοχή του Στεφανιού από την πτήση ψηλού πετάγματος
Αναπήδηση (rebound) στο πάτωμα μετά από ψηλό πέταγμα και
απευθείας υποδοχή

Σύμβολο

0.20

Επεξήγηση: Επιπλέον Ειδική Βάση: Στεφάνι
Ψηλό πέταγμα με περιστροφή του Στεφανιού γύρω από τον άξονά του κατά την πτήση
•
Πέταγμα του Στεφανιού περιστρέφοντάς το γύρω από τον κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα κατά την πτήση, διατηρώντας το επίπεδο
περιστροφής από την αρχή μέχρι το τέλος της πτήσης του Στεφανιού.
•
Η αρχική ώθηση εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της ρίψης του Στεφανιού από ένα ή δύο χέρια ή από ένα διαφορετικό μέρος του σώματος
Μόνο μία Βάση που σχετίζεται με τη Υποδοχή του Στεφανιού από ψηλό πέταγμα ισχύει σε ένα μόνο στοιχείο: είτε
είτε
, αλλά όχι και τα δύο μαζί
ως Συνδυασμένες Βάσεις.
Είναι δυνατόν να συνδυαστούν οι Βάσεις "Υποδοχή από ψηλό πέταγμα " με "αναπήδηση (rebound) στο σώμα"
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5.12. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΟΡΓΑΝΟΥ (DA) - ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Σύμβολο
Βάσης

Βάση
Μεγάλο κύλισμα της Μπάλας πάνω από τουλάχιστον 2 μεγάλα μέρη
σώματος

ΜΠΑΛΑ
Κριτήρια
Αξία

W

0.40

v

v

v

v

v

v

v

0.40

v

Μ/Δ

v

v

v

v

v

0.20

v

v

v

v

v

v

v

0.20

v

v

v

v

v

v

v

0.20

Μ/Δ

Μ/Δ

v

v

v

v

v

0.20

v

Μ/Δ

v

v

v

v

v

0.20

v

Μ/Δ

v

v

v

v

v

Ασταθής ισορροπία

0.20

v

Μ/Δ

v

v

v

v

v

Μικρό πέταγμα/υποδοχή: πέταγμα, ώθηση, αναπήδηση (rebound)
στο σώμα
Ψηλό πέταγμα

0.20

v

v

v

v

v

v

v

0.20

Υποδοχή της Μπάλας από την πτήση ψηλού πετάγματος

0.30
0.30

v
v
v

v
v
v

v
v
v

v
v
v

v
v
v

v
v
v

v
v
v

Υποδοχή της Μπάλας με ένα χέρι από ψηλό πέταγμα
Ένα ψηλό χτύπημα (ύψος γόνατος και πάνω) από το
πάτωμα
Χτύπημααναπήδηση Σειρά (min.3) μικρών χτυπημάτων
Φιγούρες οκτώ της Μπάλας με κυκλικές κινήσεις του/ων βραχίονα/ων
Ελεύθερες περιστροφές της Μπάλας σε ένα μέρος του
σώματος
Μεταβίβαση χωρίς τη βοήθεια των χεριών με τουλάχιστον 2
διαφορετικά μέρη σώματος (όχι τα χέρια)

Αναπήδηση (rebound) στο πάτωμα μετά από ψηλό πέταγμα
απευθείας υποδοχή

Σύμβολο

και

Επεξήγηση: Βάση: Υποδοχή
Μόνο μία Βάση που σχετίζεται με την Υποδοχή της Μπάλας από ψηλό πέταγμα ισχύει σε ένα μόνο στοιχείο: είτε
αλλά όχι μαζί ως Συνδυασμένες Βάσεις.

Είναι δυνατόν να συνδυαστούν οι Βάσεις "Υποδοχή από ψηλό πέταγμα " με "αναπήδηση (rebound) στο σώμα"

53

είτε

είτε

5.13. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΟΡΓΑΝΟΥ (DA) - ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΟΡΙΝΕΣ
Κριτήρια

Βάση
Μύλοι

Σύμβολο
Βάσης

Αξία

W

0.40

v

Μ/Δ

v

v

v

v

v

0.30

v

v

v

v

v

v

v

Ασυμμετρικές κινήσεις των 2 Κορινών

0.20

v

Μ/Δ

v

v

v

v

v

Μικροί κύκλοι με 2 Κορίνες

0.20

v

Μ/Δ

v

v

v

v

v

Μικρό πέταγμα των 2 κλειδωμένων Κορινών

0.20

v

v

v

v

v

v

v

0.30

v

v

v

v

v

v

Ελεύθερες περιστροφές 1 ή 2 Κορινών πάνω ή γύρω από ένα
μέρος του σώματος ή γύρω από την άλλη Κορίνα

0.20

v

v

v

v

v

v

v

Κύλισμα 1 ή 2 Κορινών πάνω σε μέρος του σώματος
ή στο πάτωμα

0.20

v

v

v

v

v

v

v

Αναπηδήσεις (rebounds) της Κορίνας/ών από το
πάτωμα

0.20

v

v

v

v

v

v

v

0.20

v

Μ/Δ

Μ/Δ

v

v

v

v

0.20

v

Μ/Δ

v

v

v

v

v

0.20

v

v

v

v

v

v

v

Ψηλό πέταγμα

0.20

Ψηλό πέταγμα με 2 Κορίνες

0.30

v
v

v
v

v
v

v
v

v
v

v
v

v
v

0.30

v

v

v

v

v

v

v

0.40

v

v

v

v

v

v

v

0.40

v

v

v

v

v

v

v

Μικρά πετάγματα των 2 ξεκλείδωτων Κορινών /υποδοχή

Μεγάλο Κύλισμα πάνω από τουλάχιστον 2 μεγάλα μέρη σώματος

Μεταβίβαση χωρίς τη βοήθεια των χεριών με
τουλάχιστον 2 διαφορετικά μέρη σώματος (όχι τα χέρια)
Ασταθής θέση
• Γλίστρημα της Κορίνας/ών σε οποιοδήποτε μέρος σώματος
• Μικρό πέταγμα/υποδοχή: πέταγμα, ώθηση, αναπήδηση (rebound)
στο σώμα

Υποδοχή της Κορίνας από την πτήση μεγάλου πετάγματος
Υποδοχή της μίας Κορίνας από την πτήση ψηλού πετάγματος με
την άλλη Κορίνα κρατημένη στο χέρι
Υποδοχή των 2 Κορινών από την πτήση ψηλού πετάγματος
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Σύμβολο

Επεξήγηση: Επιπλέον Ειδική Βάση: Κορίνες

Για Ασυμμετρικές κινήσεις: τουλάχιστον η 1 κορίνα πρέπει να εκτελεί τα κριτήρια για τη χρήση

και / ή

Ψηλό πέταγμα των 2 ξεκλείδωτων Κορινών: οι 2 Κορίνες μπορούν να πετιούνται:
•
Μαζί, παράλληλα
•
Ασυμμετρικά
•
Σε διαδοχή (cascade)

Σε Διαδοχή(Cascade): Και οι δύο Κορίνες πρέπει να είναι στον αέρα κατά τη διάρκεια ενός μέρους του διαδοχικού πετάγματος. Αυτός ο τύπος
πετάγματος είναι μια βάση. Ως εκ τούτου, τα απαραίτητα κριτήρια μπορούν να εκτελούνται με το πέταγμα της πρώτης ή της δεύτερης Κορίνας,
εφόσον τουλάχιστον μία κορίνα είναι σε ψηλό πέταγμα

Ταυτόχρονη υποδοχή των 2 ξεκλείδωτων Κορινών: Οι Κορίνες μπορούν να πιάνονται σε οποιοδήποτε μέρος της Κορίνας

Υποδοχή της μίας Κορίνας στο ένα χέρι, η δεύτερη Κορίνα κρατιέται ήδη στο ίδιο χέρι

Μόνο μία Βάση που σχετίζεται με την Υποδοχή των Κορινών από ένα ψηλό πέταγμα ισχύει σε ένα μόνο στοιχείο: είτε
αλλά κανένα από αυτά δε συνδυάζονται μαζί σε μία μόνο υποδοχή ως Συνδυασμένες Βάσεις.

Η υποδοχή των 2 Κορινών από διαδοχικό πέταγμα (cascade) είναι μία μόνο βάση (υποδοχή), μία φορά.
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είτε

είτε

5.14. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΟΡΓΑΝΟΥ (DA) - ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΟΡΔΕΛΑ
Κριτήρια

Σύμβολο
Βάσης

Βάση
Σπιράλ /
“Ξιφομάχος’’

(

Αξία

W

0.30

δεν ισχύει)

v

v

v

v

v

v

v

Φιδάκια

0.30

v

v

v

v

v

v

v

Boomerang

0.30

v

v

v

v

v

v

v

Εκτίναξη/υποδοχή (μικρό πέταγμα)

0.20

v

v

v

v

v

v

v

Μεγάλο Κύλισμα της μπακέτας της Κορδέλας πάνω από
τουλάχιστον 2 μεγάλα μέρη σώματος
Πέρασμα με το σύνολο ή μέρος του σώματος μέσα ή πάνω από
τα σχήματα της Κορδέλας

0.20

v

v

Μ/Δ

v

v

v

v

0.20

v

Μ/Δ

v

v

v

v

v

0.20

v

v

Μ/Δ

Μ/Δ

v

v

v

0.20

v

Μ/Δ

Μ/Δ

v

v

v

v

0.20

v

Μ/Δ

v

v

v

v

v

Κύλισμα της μπακέτας της Κορδέλας σε μέρος του
σώματος
Μικρό πέταγμα/υποδοχή: πέταγμα, ώθηση, αναπήδηση
(rebound) στο σώμα

0.20

v

v

Μ/Δ

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

Ψηλό πέταγμα

0.20

v

v

v

v

v

v

v

0.30

v

v

v

v

v

v

v

0.30

v

v

v

v

v

v

v

Κίνηση της Κορδέλας γύρω από ένα μέρος του σώματος που
δημιουργείται όταν η μπακέτα κρατιέται από διαφορετικά μέρη του
σώματος (λαιμός, γόνατο, αγκώνας) κατά τη διάρκεια κινήσεων
σώματος ή DB με περιστροφή
Μεγάλοι ή μεσαίοι κύκλοι
Μεταβίβαση χωρίς τη βοήθεια των χεριών με τουλάχιστον 2
διαφορετικά μέρη σώματος (όχι τα χέρια)

ΨΗλό πέταγμα από γλίστρημα στο πάτωμα
Υποδοχή της
πετάγματος

Κορδέλας

Σύμβολο

από

την

πτήση

ψηλού

0.20

Επεξήγηση: Επιπλέον Ειδικές Βάσεις: Κορδέλα
Συρόμενη κίνηση (γλίστρημα) της Κορδέλας στο πάτωμα πριν από ένα πέταγμα.
Κρατώντας την Κορδέλα από την άκρη (ή 50 cm από την άκρη) και κάνοντας έναν μεγάλο κύκλο με το χέρι για να δοθεί μια ώθηση στην Κορδέλα που
προκαλεί μια συρόμενη κίνηση (γλίστρημα) της Κορδέλας κατά μήκος του πατώματος (καθ 'όλη τη διάρκεια της συρόμενης κίνησης, η Κορδέλα πρέπει
να κινείται και να μη βρίσκεται στο πάτωμα). Το πέταγμα πρέπει να πραγματοποιηθεί αμέσως μόλις πιαστεί το ύφασμα / μπακέτα με το χέρι ή το πόδι.
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6. ΝΕΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ
•

Οι προπονητές/τριες ενθαρρύνονται να υποβάλουν Πρωτότυπες Δυσκολίες Οργάνου (DA) στην
Τεχνική Επιτροπή ΡΓ της FIG

•

Οι Πρωτότυπες Δυσκολίες Οργάνου (DA) θα λαμβάνονται υπόψη για στοιχεία που αντιπροσωπεύουν
μία Βάση Οργάνου που δεν περιλαμβάνεται επί του παρόντος στον Κώδικα Βαθμολογίας ούτε έχει
ακόμη πραγματοποιηθεί σε αγώνα

•

Η ενδιαφερόμενη Εθνική Ομοσπονδία θα πρέπει να ανεβάσει ένα βίντεο του Πρωτότυπου στοιχείου
DA για την FIG (το στοιχείο και ένα άλλο βίντεο ολόκληρης της σύνθεσης στην οποία το στοιχείο
παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια ενός αγώνα) και το περιγραφικό κείμενο σε 2 γλώσσες (αγγλικά και
γαλλικά) με σχέδια του στοιχείου.

•

Εάν εγκριθεί, η Τεχνική Επιτροπή ΡΓ της FIG θα καθορίσει μια αξία για το στοιχείο ως Βάση για το
συγκεκριμένο όργανο και θα προστεθεί στον Πίνακα των Βασικών και Μη Βασικών στοιχείων του
Οργάνου. Η ενδιαφερόμενη αθλήτρια θα λάβει μπόνους Πρωτοτυπίας 0.30 για τη νέα αυτή Βάση.

•

Είναι δυνατόν κάθε αθλήτρια να εκτελέσει το ίδιο στοιχείο Βάσης χωρίς την αξία για την Πρωτοτυπία.

•

Εάν το Πρωτότυπο στοιχείο εκτελείται με ένα μικρό λάθος εκτέλεσης, η αξία της Δυσκολίας είναι
έγκυρη, αλλά το μπόνους Πρωτοτυπίας δεν είναι.

7. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ (D)
Οι κριτές-D αξιολογούν τις Δυσκολίες, εφαρμόζουν τη μερική βαθμολογία και αφαιρούν πιθανές ποινές,
αντίστοιχα:
7.1. Η πρώτη υπο-ομάδα κριτών-D (DB)
Δυσκολία
Δυσκολίες Σώματος (DB)

Τουλάχιστον / Μέγιστο
Τουλάχιστον 3

Ποινή 0.30
Λιγότερες από 3 Δυσκολίες Σώματος που
εκτελούνται

Λιγότερη από 1 Δυσκολία από κάθε
Ομάδα Σώματος (
): Ποινή για
κάθε μία Δυσκολία που λείπει
Δυναμικά Στοιχεία με
Περιστροφή (R)

Μέγιστο 5

Ισορροπία “Αργή Στροφή”
(Slow turn)

Μέγιστο 1 στα δάχτυλα
(releve)

Περισσότερο από 1 στα δάχτυλα (releve)

Μέγιστο 1 στο πέλμα

Περισσότερο από 1 στο πέλμα

Τουλάχιστον 2

Ποινή για κάθε έναν Κυματισμό που λείπει

Ολικοί κυματισμοί Σώματος
(W)

7.2. Η δεύτερη υπο-ομάδα κριτών-D (DA)
Δυσκολία
Δυσκολία Οργάνου (DA)
Ειδικά Βασικά Στοιχεία Οργάνου
Βασικά Στοιχεία Οργάνου

Τουλάχιστον / Μέγιστο
Τουλάχιστον 1
Μέγιστο 20

Ποινή 0.30
Λείπει τουλάχιστον 1

Τουλάχιστον 2 από κάθε ένα

Για κάθε ένα που λείπει

Τουλάχιστον 1 από κάθε ένα

Για κάθε ένα που λείπει
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8. ΑΛΜΑΤΑ/ ΑΝΑΠΗΔΗΣΕΙΣ
8.1. Γενικότητες
8.1.1. Όλες οι Δυσκολίες με Άλμα/Αναπήδηση πρέπει να έχουν τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά:

•
•

Καθορισμένο και σταθερό σχήμα κατά τη διάρκεια της πτήσης
Ύψος (ανύψωση) των Αλμάτων επαρκές για την εμφάνιση του αντίστοιχου σχήματος

8.1.2. Ένα Άλμα ή Αναπήδηση ΄χωρίς καλά καθορισμένο σχήμα (σύμφωνα με τον ορισμό στον Πίνακα #

9) και επαρκές ύψος για την εμφάνιση ενός ενιαίου σταθερού σχήματος θα τιμωρείται για
Εκτέλεση (# 2.3.1 , 2.3.2).
Παράδειγμα:
Αξία Αλμάτων
DB ισχύει: 0.30

DB ισχύει: 0.30

DB δεν ισχύει: 0.00

Μικρή απόκλιση των τμημάτων
του σώματος

Μεσαία απόκλιση των
τμημάτων του σώματος

Μεγάλη απόκλιση των
τμημάτων του σώματος

Ποινή Εκτέλεσης 0.10

Ποινή Εκτέλεσης 0.30

Ποινή Εκτέλεσης 0.50

8.2. Μία επανάληψη Άλματος/αναπήδησης με το ίδιο σχήμα (# 2.2.4) δεν ισχύει παρά μόνο στην περίπτωση
σειράς (# 2.2.5).
8.3. Είναι δυνατή η εκτέλεση Άλματος/ Αναπήδησης σε σειρά. Μια σειρά από Άλματα/Αναπηδήσεις αποτελείται
από δύο ή περισσότερα διαδοχικά, πανομοιότυπα Άλματα/ Αναπηδήσεις, που εκτελούνται με ή χωρίς
ενδιάμεσο βήμα (ανάλογα με τον τύπο του Άλματος)::
• Κάθε Άλμα/ Αναπήδηση στη σειρά αξιολογούνται χωριστά
• Κάθε Άλμα/ Αναπήδηση στη σειρά μετρά σας μία Δυσκολία Άλματος/ Αναπήδησης
Εάν μία αθλήτρια εκτελεί μια σειρά πανομοιότυπων Αλμάτων/ Αναπηδήσεων με πανομοιότυπο
χειρισμό και ένα ή περισσότερα Άλματα/ Αναπηδήσεις στη σειρά εκτελούνται με απόκλιση στο
σχήμα, η αξία του/των σχήματος/ων που εκτελείται θα ισχύει με τις αντίστοιχες Ποινές Εκτέλεσης.
Παράδειγμα Σειράς:
Σχήματα Άλματος και Αποκλίσεις
DB ισχύει: 0.50

DB ισχύει: 0.50
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DB ισχύει: 0.50

Παράδειγμα 1: αποκλίσεις/ επαναλήψεις σχημάτων που σχετίζονται με μια σειρά:
Σχήματα Άλματος και Αποκλίσεις
DB ισχύει: 0.50

DB ισχύει: 0.50

DB ισχύει: 0.30

Σειρά

DB δεν ισχύει:

επανάληψη

Μεμονωμένο

Ποινή Εκτέλεσης
Απόκλιση κάμψης πίσω Απόκλιση κάμψης πίσω Απόκλιση κάμψης πίσω
0.10
0.10
0.50

Παράδειγμα 1: αποκλίσεις/ επαναλήψεις σχημάτων που σχετίζονται με μια σειρά:
Σχήματα Άλματος και Αποκλίσεις
DB ισχύει: 0.30

DB ισχύει: 0.50

Μεμονωμένο

DB δεν ισχύει:

DB δεν ισχύει:

επανάληψη

επανάληψη

Σειρά
Ποινή Εκτέλεσης
Απόκλιση κάμψης πίσω
0.10

Απόκλιση κάμψης πίσω
0.50

Απόκλιση κάμψης πίσω
0.10

8.4. Η απογείωση Αλμάτων/ Αναπηδήσεων από ένα ή δύο πόδια (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στον Πίνακα
#9) θεωρούνται ίδιο σχήμα.
8.5. Ανεξάρτητα από τον αριθμό των περιστροφών κατά τη διάρκεια της πτήσης, το σχήμα της DB μπορεί να
εκτελεστεί μόνο μία φορά (διαφορετικός αριθμός περιστροφών κατά τη διάρκεια της πτήσης του ίδιου
άλματος θεωρείται επίσης ως Ίδιο Σχήμα).
8.5.1.

Η περιστροφή ολόκληρου του σώματος κατά τη διάρκεια της πτήσης αξιολογείται μετά την
απογείωση του ποδιού/ών από το πάτωμα και πριν από την προσγείωση του ποδιού/ ών στο
πάτωμα.

8.5.2.

Για όλα τα Άλματα που περιλαμβάνουν περιστροφή/ές: η αξία του Άλματος καθορίζεται από
την/τις περιστροφή/ες που εκτελείται. Για Άλμα με λιγότερο από 180°, η βασική αξία (χωρίς
περιστροφή) μπορεί να δοθεί εάν υπάρχει στον πίνακα και εκτελείται σωστά.

8.6. Σε όλες τις Δυσκολίες Άλματος με δαχτυλίδι, το πόδι ή άλλο τμήμα του ποδιού πρέπει να είναι σε κλειστή
θέση δαχτυλιδιού. Για το σωστό σχήμα απαιτείται επαφή οποιουδήποτε τμήματος του κεφαλιού.
Δυσκολίες Σώματος-DB χωρίς επαφή, με απόκλιση 20° το μέγιστο, ισχύουν με Ποινή Εκτέλεσης (# 2.3.1).
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8.7. Σε όλες τις Δυσκολίες Άλματος με κάμψη κορμού πίσω, το κεφάλι πρέπει να είναι σε επαφή με το πόδι
- Για το σωστό σχήμα απαιτείται επαφή οποιουδήποτε τμήματος του ποδιού.
- DB χωρίς επαφή, με απόκλιση 20° το μέγιστο, ισχύουν με Ποινή Εκτέλεσης (# 2.3.1).
Εξαίρεση για Άλματα/Αναπηδήσεις: το κριτήριο "κάμψη κορμού πίσω" που εκτελείται με μεγάλη
απόκλιση θα λάβει ποινή Εκτέλεσης, αλλά η βασική αξία του Άλματος/Αναπήδησης μπορεί να είναι
έγκυρη εάν είναι διαθέσιμη στον πίνακα χωρίς "κάμψη πίσω" και εκτελείται σύμφωνα με τα βασικά
χαρακτηριστικά.
8.8.

Άλματα ή Αναπηδήσεις σε συνδυασμό με περισσότερες από μία κύριες ενέργειες (Παράδειγμα: άλμα
ελαφίνα με δαχτυλίδι), απογείωση από το ένα ή και τα δύο πόδια, πρέπει να εκτελούνται με τέτοιο τρόπο
ώστε, κατά τη διάρκεια της πτήσης, να δημιουργούν μια ενιαία και σαφώς ορατή εικόνα ενός
σταθερού και καλά καθορισμένου σχήματος, αντί για δύο διαφορετικές εικόνες και σχήματα. Κατά την
αξιολόγηση τέτοιων άλματα ή αναπηδήσεων, εφαρμόζεται ο κανόνας #2.3.1.

8.9.

Τα Άλματα/Αναπηδήσεις που δε συνδυάζονται με τουλάχιστον 1 Βασικό τεχνικό στοιχείο ειδικό για κάθε
όργανο ή/ και με Μη Βασικό τεχνικό στοιχείο οργάνου δε θα ισχύουν ως Δυσκολίες Άλματος/Αναπήδησης.

8.10. Δυσκολία #26 “Δύο ή τρία διαδοχικά Άλματα με πλήρη διάσταση με αλλαγή ποδιού απογείωσης” δε
μπορούν να χρησιμοποιηθούν με άλλη Δυσκολία για Συνδυασμένη Δυσκολία.
8.11. Το “Άλμα Βουτιά”-Dive Leap (Άλμα με κορμό λυγισμένο προς τα εμπρός, που τελειώνει απευθείας σε
κυβίστηση) δε θεωρείται ως Δυσκολία Άλματος αλλά ως προ-ακροβατικό στοιχείο.
8.12. Τεχνική για ειδικές Δυσκολίες Άλματος/Αναπήδησης:
Επεξηγήσεις

«Cabriole» μπροστά, πίσω ή πλάι.
Το ένα πόδι σηκώνεται προς τα εμπρός, προς τα πίσω ή προς τα πλάγια στις 30° κατά τη
διάρκεια της απογείωσης.
Το άλλο (στήριξης) πόδι, που έρχεται από το πάτωμα, χτυπά το ανυψωμένο πόδι που
προηγείται.
Τέλος, η αθλήτρια προσγειώνεται στο πόδι στήριξης.

«Cabriole» μπροστά με κάμψη κορμού πίσω.
Αυτό το Άλμα ξεκινά με τον ίδιο τρόπο όπως η Δυσκολία Άλματος «Cabriole» προς τα
εμπρός. Στη φάση πτήσης, το ελεύθερο πόδι αναπηδά από το πόδι στήριξης προς τα
πίσω σε οριζόντια θέση με μια κάμψη του κορμού πίσω, ακολουθούμενο από την
προσγείωση στο ελεύθερο πόδι.

Άλμα με τόξο
Το άλμα μπορεί να πραγματοποιηθεί με απογείωση από ένα ή δύο πόδια, προσγείωση σε
ένα ή δύο πόδια
Κάμψη κορμού πίσω 450, τα πόδια σηκώνονται προς τα πίσω 45°
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Άλμα με τόξο ελεύθερο πόδι σε “Passe”
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Κάμψη κορμού πίσω 45°
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Το Άλμα Pike εκτελείται πάντα με τον κορμό λυγισμένο προς τα εμπρός πάνω ή ανάμεσα
στα πόδια
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Άλμα “Κοζάκου” με διαφορετικές θέσεις των ποδιών ή με στροφή.
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Απογείωση άλματος με το ένα πόδι, πίσω πόδι κάτω από το οριζόντιο (45°), προσγείωση
στο πόδι απογείωσης
Κάμψη κορμού πίσω 45°
Άλμα με τόξο ελεύθερο πόδι σε “Passe” με δαχτυλίδι

Άλμα απογείωσης με το ένα πόδι, πίσω πόδι λυγισμένο 90°, προσγείωση στο πόδι
απογείωσης
Άλμα “Ψαλίδι” με εναλλαγή των ποδιών προς τα πίσω σε δαχτυλίδι, με στροφή 180°
Άλμα απογείωσης με το ένα πόδι, προς τα έξω στροφή του σώματος 180° κατά τη διάρκεια
της πτήσης (η στροφή εκτελείται προς την αντίθετη κατεύθυνση του ποδιού απογείωσης)
Εναλλαγή των ποδιών προς τα πίσω σε δαχτυλίδι που εκτελείται από το πόδι απογείωσης
Άλμα Pike με τα πόδια μαζί ή χωριστά

Το πέλμα του λυγισμένου ποδιού πρέπει να βρίσκεται κοντά στο επίπεδο της λεκάνης και το
γόνατο κοντά σε οριζόντια ή πιο πάνω

Άλμα “Κοζάκου” Zhukova (ZK)
Άλμα με τεντωμένο πόδι ψηλά στο πλάι, ολόκληρο το πόδι ψηλότερα από το κεφάλι, με
κράτημα του αντίθετου βραχίονα από το υψωμένο και τεντωμένο πόδι. Η στροφή μπορεί να
είναι 180° ή 360° στην αντίθετη πλευρά του σηκωμένου ποδιού

Άλμα με πλήρη διάσταση
Απαιτείται μία θέση πλήρους διάστασης των 180° στο υψηλότερο σημείο του Άλματος. Η
θέση πλήρους διάστασης μπορεί να είναι οριζόντια και μπορεί επίσης να είναι αποδεκτή
όταν η θέση των 1800 διατηρείται με τα πόδια πάνω ή κάτω από μια οριζόντια θέση.
Άλμα με πλήρη διάσταση με απογείωση από ένα ή δύο πόδια θεωρούνται ίδια Δυσκολία
Σώματος

Άλματα ZR και AG
Απογείωση και προσγείωση στο ίδιο πόδι

5
–

Κατά τη διάρκεια αυτών των Δυσκολιών απαιτούνται και τα δύο κριτήρια "πλήρης διάσταση"
και "δαχτυλίδι"
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ί
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Άλμα Ελαφίνα: απογείωση από ένα ή δύο πόδια
Εκτελείται με λυγισμένο πόδι στο μέγιστο, γοφοί στο οριζόντιο
Άλματα Ελαφίνας με απογείωση από ένα ή δύο πόδια θεωρούνται ίδια Δυσκολία Σώματος
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Η θέση ελαφίνας μπορεί να είναι οριζόντια και μπορεί επίσης να είναι αποδεκτή όταν η θέση
180° διατηρείται με τα πόδια πάνω ή κάτω από μια οριζόντια θέση.

Άλμα Ελαφίνα, απογείωση από ένα ή δύο πόδια με δαχτυλίδι
Μπροστινό πόδι λυγισμένο στο μέγιστο, γοφοί 180° χώρια. Το πόδι πρέπει να είναι σε
κλειστή θέση δακτυλίδι. Για το σωστό σχήμα, απαιτείται επαφή οποιουδήποτε τμήματος του
κεφαλιού.
Η θέση ελαφίνας μπορεί να είναι οριζόντια και μπορεί επίσης να είναι αποδεκτή όταν η θέση
180° διατηρείται με τα πόδια πάνω ή κάτω από μια οριζόντια θέση.
Άλμα Ελαφίνα δαχτυλίδι με απογείωση από ένα ή δύο πόδια θεωρούνται ίδια Δυσκολία
Σώματος
Άλμα Ελαφίνα, απογείωση από ένα ή δύο πόδια με κάμψη κορμού πίσω
Μπροστινό πόδι λυγισμένο στο μέγιστο, γοφοί 180° χώρια. Το κεφάλι πρέπει να είναι σε
επαφή με το πόδι. Η επαφή οποιουδήποτε τμήματος του ποδιού απαιτείται για το σωστό
σχήμα.
Η θέση ελαφίνας μπορεί να είναι οριζόντια και μπορεί επίσης να είναι αποδεκτή όταν η θέση
180° διατηρείται με τα πόδια πάνω ή κάτω από μια οριζόντια θέση.
Άλμα Ελαφίνα με κάμψη κορμού πίσω με απογείωση από ένα ή δύο πόδια θεωρούνται ίδια
Δυσκολία Σώματος
Άλμα με πλήρη διάσταση και εναλλαγή
Μετά από μία ορατή εναλλαγή ποδιών, απαιτείται μια θέση πλήρους διάστασης 180° στο
υψηλότερο σημείο του άλματος

Άλμα “Fouetté”
Δεν απαιτείται εναλλαγή ποδιού. Εκτελείται με στροφή 180° κατά τη διάρκεια της πτήσης, η
οποία πραγματοποιείται πάνω από το διαμήκη άξονα του ποδιού που αναπηδά και
προσγείωση στο πόδι απογείωσης

Άλμα “Entrelacé”
Απαιτείται εναλλαγή ποδιού. Εκτελείται με στροφή 180° κατά τη διάρκεια της πτήσης, η
οποία πραγματοποιείται πάνω από τον διαμήκη άξονα του ποδιού που αναπηδά

Άλμα «Πεταλούδα» -“Butterfly”
Το ελεύθερο πόδι περνά από μια θέση κοντά στο οριζόντιο. Το πόδι απογείωσης
περνά από το οριζόντιο. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, ο κορμός βρίσκεται σε θέση
κοντά στο οριζόντιο ή κάτω από το οριζόντιο
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9. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΜΕ ΑΛΜΑ
Τύποι Αλμάτων/
Αναπηδήσεων

Αξία
0,10

1. Συσπειρωτικό άλμα
με μία στροφή 3600
κατά τη διάρκεια της
πτήσης
2.«Ψαλίδι»μπροστά
με λυγισμένα πόδια
και μία στροφή 3600
κατά τη διάρκεια της
πτήσης

360°
1.201

360°
3. Κάθετο άλμα με
1.301
τεντωμένα πόδια και
με στροφή (απογείωση
μόνο από τα δύο
πόδια)

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

1.102

1.103

1.104

1.105

1.106

1.107

1.202

1.203

1.204

1.205

1.206

1.207

1.303

1.304

1.305

1.306

1.404

1.405

1.406

1.407

1.504

1.505

1.506

1.507

1.604

1.604

1.605

1.606

1.705

1.706

1.707

1.302

7200

0

4. Κάθετο άλμα με
λυγισμένα πόδια
(Passé) και με
στροφή

360
1.401

1.402

720°

3609
5. Κάθετο άλμα με το
ελεύθερο πόδι
τεντωμένο μπροστά
στο οριζόντιο με
στροφή 1800 ή 3600
κατά τη διάρκεια της
πτήσης
6. Κάθετο άλμα με το
ελεύθερο πόδι
τεντωμένο πλάι στο
οριζόντιο με στροφή
1800 ή 3600 κατά τη
διάρκεια της πτήσης

1.501

7. Κάθετο άλμα με το
ελεύθερο πόδι
τεντωμένο πίσω στο
οριζόντιο με στροφή
1800 ή 3600 κατά τη
διάρκεια της πτήσης

1.701

1.601

1.403

1.502

1.503

1800

3609

1.602

1.603

1800

1.702

3600
1.703

1800

1.704

3600

Τύποι Αλμάτων/
Αναπηδήσεων

Αξία
0,10

0,20

0,30

1800

1.901
9. «Cabriole» μπροστά
ή με στροφή 180° ή
περισσότερο κατά τη
διάρκεια της πτήσης ή
με κάμψη κορμού πίσω

11. «Cabriole»
πίσω ή με στροφή
(1800 ή
περισσότερο) κατά
τη διάρκεια της
πτήσης
12. Άλμα με τόξο ή
με στροφή (1800 ή
περισσότερο), ή με
δαχτυλίδι, πόδι/α
κάτω από το
οριζόντιο

0,50
1.905

8. Κάθετο άλμα με το
ελεύθερο πόδι
λυγισμένο πίσω στο
οριζόντιο (attitude) με
στροφή 1800 ή 3600
κατά τη διάρκεια της
πτήσης

10. «Cabriole»
πλάι

0,40

1.902

0,60
1.906

0,70
1.907

3600

1.903

180°
1.1001

1.1002

1.1101

1.1003

1.1004

1.1005

1.1006

1.1007

1.1103

1.1104

1.1105

1.1106

1.1107

1.1204

1.1205

1.1206

1.1207

1.1304

1.1305

1.1306

1.1307

1.1404

1.1405

1.1406

1.1407

1.1102

180°
1.1201

1.1202

13. Άλμα “Ψαλίδι” με
1.1301
εναλλαγή ποδιών
μπροστά πάνω από το
οριζόντιο

1.1302

14. Άλμα “Ψαλίδι”
εναλλαγή ποδιών
πίσω (στο οριζόντιο),
ή με δαχτυλίδι.
Επίσης με στροφή
180°

1.1402

1.1401

1.1203

1.1303

1.1403

180°

Τύποι Αλμάτων/
Αναπηδήσεων
15. Άλμα Pike με
τα πόδια μαζί ή
χώρια, απογείωση
από το ένα πόδι ή
και από τα δύο
πόδια

Αξία
0,10
1.1501

16. Άλμα “Κοζάκου”
τεντωμένο πόδι
μπροστά στο
οριζόντια ή με
στροφή ή με κάμψη
κορμού μπροστά

0,20
1.1502

0,30
1.1503

0,40

0,50

0,60

0,70

1.1504

1.1505

1.1506

1.1507

1.1704

1.1705

1.1706

1.1707

1.1805

1.1806

1.1807

1.1905

1.1906

1.1907

180°
180°

17. Άλμα “Κοζάκου”
τεντωμένο πόδι
μπροστά, ψηλά, όλο
το πόδι πιο ψηλά από
το κεφάλι, με
κράτημα, επίσης με
στροφή
18. Άλμα “Κοζάκου”
τεντωμένο πόδι
μπροστά, ψηλά, όλο
το πόδι πιο ψηλά
από το κεφάλι,
επίσης με στροφή

1.1701

1.1801

1.1802

1.1803

1.1804

19. Άλμα “Κοζάκοι”
τεντωμένο πόδι ψηλά
στο πλάι, όλο το πόδι
πιο ψηλά από το
κεφάλι, με κράτημα
του χεριού από την
ίδια πλευρά, το πόδι
είναι τεντωμένο.
Επίσης με στροφή
Άλμα Zhukova (ZK),
με κράτημα με το
αντίθετο χέρι
20. Άλμα “Κοζάκου”
τεντωμένο πόδι ψηλά
στο πλάι, όλο το πόδι
πιο ψηλά από το
κεφάλι, χωρίς
κράτημα, επίσης με
στροφή.

1.1901

1.1902

1.1903

1.1904

1.1702

1.1703

180°

180°

ZK
360°
180°
1.2001

1.2002

1.2003

4

1.2005

180°

1.2006

1.2007

Τύποι Αλμάτων/
Αναπηδήσεων
21. Δαχτυλίδι με ένα

Αξία
0,10
1.2101

0,20
1.2102

0,30
1.2103

0,40
1.2104

0,50

0,60

1.2105

0,70

1.2106

1.2107

πόδι, απογείωση
από ένα ή δύο πόδια,
επίσης με στροφή
180°
22. Δαχτυλίδι με δύο

πόδια, επίσης με
στροφή
180°
23. Πλήρης

διάσταση ή με
δαχτυλίδι, ή με
κάμψη κορμού
πίσω, απογείωση
από ένα ή δύο
πόδια
24. Zaripova (ZR)
Πλήρης διάσταση,
με δαχτυλίδι,
απογείωση και
προσγείωση στο ίδιο
πόδι
25.Agiurgiuculese (AG)

Πλήρης διάσταση με
στροφή, με δαχτυλίδι,
απογείωση και
προσγείωση στο ίδιο
πόδι (Jete en tournant)
26. Δύο ή τρία

1.2301

1.2302

1.2303

1.2304

1.2305

1.2306

1.2307

1.2401

1.2402

1.2403

1.2404

1.2405

1.2406

1.2407

1

1.2507

ZR

1.2501

1.2502

1.2503

1.2504

1.2505

AG
.2506
1.2601

1.2602

1.2603

1.2604

διαδοχικά άλματα
με πλήρη διάσταση
με αλλαγή στο πόδι
απογείωσης

1.2606

1.2605

1.2607

One DB

One DB

Αξιολογείται ως μία DB
27. Πλήρης διάσταση

1.2701

1.2702

1.2703

1.2704

1.2705

1.2706

με στροφή, επίσης
με δαχτυλίδι ή με
κάμψη κορμού πίσω
180°
180°

180°

1.2707

Τύποι Αλμάτων/
Αναπηδήσεων

Αξία
0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

28. Πλήρης διάσταση
με εναλλαγή, πέρασμα
με τεντωμένα πόδια

29. Πλήρης διάσταση
με εναλλαγή, πέρασμα
με λυγισμένα πόδια

30. Πλήρης
διάσταση στο πλάι,
απογείωση από ένα
ή δύο πόδια, επίσης
με κάμψη κορμού
μπροστά, επίσης με
στροφή

1.3001

31. Πλήρης διάσταση
στο πλάι με εναλλαγή,
πέρασμα με
λυγισμένα πόδια,
επίσης πέρασμα με
τεντωμένα πόδια (με
στροφή 900)
32. Άλμα Ελαφίνα,
απογείωση από ένα
ή δύο πόδια, επίσης
με δαχτυλίδι επίσης
με κάμψη κορμού
πίσω
33. Άλμα Ελαφίνα,
απογείωση από ένα ή
δύο πόδια, με στροφή
του κορμού
Bessonova (BS)
Άλμα, επίσης με
δαχτυλίδι επίσης με
κάμψη κορμού πίσω
34. Άλμα Ελαφίνα
με εναλλαγή,
πέρασμα με
λυγισμένο πόδι,
επίσης με δαχτυλίδι,
με κάμψη κορμού
πίσω

1.3101

1.3002

1.3003

1.3004

1.3005

1.3006

1.3007

180°

1.3102

1.3201

1.3301

1.3202
1.3302

BS

1.3104

180°
1.3105

1.3106

1.3107

1.3203

1.3204

1.3205

1.3206

1.3207

1.3303

1.3304

1.3305

1.3306

1.3307

180°
1.3404

1.3405

1.3406

1.3407

180°

180°
1.3401

1.3103

1.3402

1.3403
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Αξία

Τύποι Αλμάτων/
Αναπηδήσεων

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

35. Άλμα Ελαφίνα με
εναλλαγή, πέρασμα με
τεντωμένο πόδι,
επίσης με δαχτυλίδι,
με κάμψη κορμού πίσω
36. “Fouetté”, επίσης
με δαχτυλίδι με ένα ή
δύο πόδια

1.3601

1.3602

37. “Fouetté” με πλήρη
διάσταση, επίσης με
δαχτυλίδι, με κάμψη
κορμού πίσω

1.3603

1.3
604

1.3605

1.3606

1.3607

1.3904

1.3905

1.3906

1.3907

1.4104

1.4105

1.4106

1.4107

1.3703

38. “Fouetté” με
Ελαφίνα, επίσης με
δαχτυλίδι, με κάμψη
κορμού πίσω
39. “Revoltade” 1800
1.3901
στροφή κατά τη
διάρκεια της πτήσης
περνώντας το ένα πόδι
τεντωμένο πάνω από
το άλλο

1.3902

40. “Entrelacé”, επίσης
με δαχτυλίδι

41. “Entrelacé” με
1.4101
πλήρη διάσταση,
επίσης με δαχτυλίδι, με
κάμψη κορμού πίσω

1.3903

1.4003

1.4102
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1.4103

Τύποι Αλμάτων/
Αναπηδήσεων

Αξία
0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

42. Άλμα Ελαφίνα με
στροφή, επίσης με
δαχτυλίδι, με κάμψη
κορμού πίσω
43. Άλμα Ελαφίνα με
στροφή με εναλλαγή
του λυγισμένου
ποδιού, επίσης με
δαχτυλίδι, με κάμψη
κορμού πίσω
44. Άλμα Ελαφίνα με
στροφή με εναλλαγή
του τεντωμένου
ποδιού, επίσης με
δαχτυλίδι, με κάμψη
κορμού πίσω

1.4401

1.4402

1.4403

1.4501

1.4502

1.4503

46. Πλήρης διάσταση
1.4601
με στροφή με
εναλλαγή ποδιών (Jeté
en tournant), επίσης με
δαχτυλίδι, με κάμψη
κορμού πίσω

1.4602

1.4603

47. Άλμα
«Πεταλούδα»
“Butterfly”

1.4702

45. Πλήρης διάσταση
με στροφή (Jeté en
tournant), επίσης με
δαχτυλίδι, με κάμψη
κορμού πίσω

1.4701

1.4404

1.4504

1.4604

1.4405

1.4505

1.4605

1.4406

1.4407

1.4506

1.4507

1.4606

1.4607

0.80

1.4703

1.4704

1.4706

1.4

1.4707

10. ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ
10.1. Γενικότητες
10.1.1. Υπάρχουν τρεις τύποι Δυσκολιών με Ισορροπία ανάλογα με την τεχνική της
ισορροπίας και το είδος της στήριξης:
1)
Εκτελείται στο πόδι: στα δάχτυλα σε relevé ή στο πέλμα
2)
3)

Εκτελείται σε άλλα/διαφορετικά μέρη του σώματος (γόνατο, στήθος, κλπ.)
Εκτελείται σε κίνηση: “Δυναμικές Ισορροπίες”

10.1.2. Βασικά χαρακτηριστικά των τριών τύπων των Δυσκολιών με Ισορροπία:
1) Ισορροπίες που εκτελούνται στο πόδι: στα δάχτυλα σε relevé ή στο πέλμα
•
Καθορισμένο και σαφώς σταθερό σχήμα
•
2)

Ισορροπίες που εκτελούνται σε άλλα/διαφορετικά μέρη σώματος (γόνατο, στήθος,
κλπ.):
•
•

3)

Σταμάτημα σε θέση σταθερή στο σχήμα για τουλάχιστον 1 δευτερόλεπτο

Καθορισμένο και σαφώς σταθερό σχήμα με σταμάτημα σε θέση
Σταμάτημα σε θέση σταθερή στο σχήμα για τουλάχιστον 1 δευτερόλεπτο

Ισορροπίες που εκτελούνται σε κίνηση: “Δυναμικές Ισορροπίες”
•

Σαφώς καθορισμένο σχήμα: Όλα τα σχετικά μέρη του σώματος βρίσκονται στη
σωστή θέση την ίδια χρονική στιγμή

•

Ομαλές και συνεχείς κινήσεις από το ένα σχήμα στο άλλο

10.1.3. Ισορροπίες χωρίς σαφώς καθορισμένα σχήματα (σύμφωνα με τον ορισμό που παρουσιάζεται
στον Πίνακα #11) θα αξιολογούνται σύμφωνα με το αναγνωρίσιμο σχήμα που παρουσιάζεται
με τις αντίστοιχες Ποινές Εκτέλεσης.
Επεξηγήσεις
Εάν μια αθλήτρια εκτελεί μια Δυσκολία Ισορροπίας με μια μικρή ή μεσαία απόκλιση στο σωστό σχήμα, αυτό το σχήμα
εξακολουθεί να θεωρείται "καθορισμένο"/αναγνωρίσιμο και μπορεί να αξιολογηθεί με τεχνικά λάθη για Εκτέλεση (#
2.3.1, 2.3.2)

Παράδειγμα 1
Σχήματα Ισορροπίας και Αποκλίσεις
DB ισχύει: 0.50

DB ισχύει: 0.50

DB δεν ισχύει: 0.00

Μικρή απόκλιση των τμημάτων
του σώματος (πάνω πόδι)

Μεσαία απόκλιση των τμημάτων
του σώματος (πάνω πόδι)

Μεγάλη απόκλιση των τμημάτων
του σώματος (πάνω πόδι)

Ποινή Εκτέλεσης 0.10

Ποινή Εκτέλεσης 0.30

Ποινή Εκτέλεσης 0.50

70

Παράδειγμα 2
Σχήματα Ισορροπίας και Αποκλίσεις
Εικονόγραμμα

Απόκλιση

Ποινή Εκτέλεσης

Εγκυρότητα

1

Μικρή απόκλιση τμήματος του
σώματος (πάνω πόδι)

0.10

DB ισχύει

2

Μικρή απόκλιση τμήματος του
σώματος (πάνω πόδι)

0.10

DB ισχύει

3

Μικρή απόκλιση των τμημάτων
του σώματος (πάνω πόδι και
κεφάλι)

0.10+0.10

DB ισχύει

0.10+0.30

DB ισχύει

0.30+0.30

DB ισχύει

Μικρή απόκλιση τμήματος του
σώματος (πάνω πόδι)
4
Μεσαία απόκλιση τμήματος του
σώματος (κορμός)

5

Μεσαία απόκλιση των τμημάτων
του σώματος (πάνω πόδι και
κορμός)

6

Μεγάλη απόκλιση του κορμού
(ούτε κάθετος ούτε οριζόντιος)

0.50

DB δεν ισχύει

10.2. Δυσκολίες Ισορροπίας που εκτελούνται στο πόδι (στα δάχτυλα σε relevé ή στο πέλμα) και
εκτελούνται σε άλλα/διαφορετικά μέρη του σώματος πρέπει να εκτελούνται με σταμάτημα σε
θέση για τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο σταθερές στο σχήμα.
Η σταθεροποίηση αυτών των Δυσκολιών Ισορροπίας πρέπει να εκτελείται χωρίς πρόσθετες κινήσεις
του σώματος κατά τη διάρκεια της σταθερής θέσης (πόδια και κορμός). Εάν, κατά τη διάρκεια της
σταθερής θέσης υπάρχει απώλεια ισορροπίας χωρίς μετακίνηση όπως "τρέμουλο" του ποδιού
στήριξης, κίνηση του αστραγάλου κατά τη διάρκεια του releve ή ανύψωση μέρους του ποδιού
στήριξης, η Δυσκολία ισχύει με την αντίστοιχη Ποινή/ Ποινές Εκτέλεσης.
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10.2.1. Οι Δυσκολίες Ισορροπίας πρέπει να εκτελούνται με τουλάχιστον 1 τεχνικό στοιχείο
οργάνου που εκτελείται σύμφωνα με τον ορισμό του στους Πίνακες #3.6, #3.7. (Βασικό
ή Μη Βασικό τεχνικό στοιχείο οργάνου)
10.2.2. Οι Ισορροπίες που δε συνδυάζονται με τουλάχιστον 1 τεχνικό στοιχείο οργάνου
(Βασικό ή Μη Βασικό τεχνικό στοιχείο οργάνου) δε θα ισχύουν ως Δυσκολία
10.2.3. Εάν το σχήμα της Ισορροπίας είναι καλά καθορισμένο και το στοιχείο του οργάνου
εκτελείται σωστά (Παράδειγμα: πλήρης διάσταση στο πλάι χωρίς κράτημα με
αναπήδηση-χτύπημα της μπάλας κατά τη διάρκεια του σχήματος που παρουσιάζεται),
αλλά το σταμάτημα σε θέση είναι ανεπαρκές (λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο), η
ισορροπία ισχύει με Ποινή Εκτέλεσης: 0.30 "σχήμα που δε διατηρείται για
τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο".
Επεξηγήσεις
Στήριξη στο όργανο ή στο πάτωμα πριν ή μετά από μια Ισορροπία DB:
Εάν η αθλήτρια βάλει το χέρι της κάτω ως στήριξη στην προετοιμασία για την D, και μετά εκτελεί τη DB με
ένα σταμάτημα σε θέση και το σωστό χειρισμό οργάνου, η DB ισχύει αλλά με ένα τεχνικό λάθος για την
απώλεια ισορροπίας με στήριξη.
Εάν η αθλήτρια εκτελεί μια Δυσκολία Ισορροπίας με σταμάτημα σε θέση και σωστό χειρισμό οργάνου και
μετά βάζει το χέρι της κάτω ως στήριγμα, η DB δεν είναι έγκυρη αλλά η απώλεια ισορροπίας με στήριξη
συμβαίνει ενώ η αθλήτρια παραμένει σε οποιαδήποτε φάση της θέσης ισορροπίας (#2.6)

10.2.4. Οι ισορροπίες στο πόδι μπορούν να εκτελούνται στα δάχτυλα σε relevé ή στο πέλμα. Για
το πέλμα, η αξία της Δυσκολίας μειώνεται κατά 0.10 και το σύμβολο θα περιλαμβάνει ένα
βέλος (
)
Παραδείγματα:
Αξία Ισορροπιών
Εκτελούνται στα δάχτυλα (relevé)
Σύμβολο

Εκτελούνται στο πέλμα

Εικονόγραμμα

Σύμβολο

DB ισχύει: 0.30

Εικονόγραμμα

DB ισχύει: 0.20

10.2.5. Δεν είναι δυνατόν να εκτελείται το ίδιο σχήμα Ισορροπιών στα δάχτυλα (relevé) και στο
πέλμα στο ίδιο πρόγραμμα.
10.3.

Το πόδι στήριξης είτε τεντωμένο είτε λυγισμένο δεν αλλάζει την αξία της Δυσκολίας με Ισορροπία

10.4.

Σε όλες τις Δυσκολίες Ισορροπίας με δαχτυλίδι, το πόδι ή άλλο τμήμα του ποδιού πρέπει να είναι σε
κλειστή θέση δαχτυλιδιού. Για το σωστό σχήμα απαιτείται επαφή οποιουδήποτε τμήματος του
κεφαλιού.
Δυσκολία Σώματος-DB χωρίς επαφή, με απόκλιση το πολύ 20°, ισχύει με Ποινή Εκτέλεσης (#
2.3.1 , 2.3.2).
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10.5.

Σε όλες τις Δυσκολίες Ισορροπίας με κάμψη του κορμού πίσω, το κεφάλι πρέπει να είναι σε επαφή
με το πόδι. Για το σωστό σχήμα απαιτείται επαφή οποιουδήποτε τμήματος του ποδιού.
Δυσκολία Σώματος-DB χωρίς επαφή, με απόκλιση το πολύ 20°, ισχύει με Ποινή Εκτέλεσης
(#2.3.1).

10.6.

Οι Ισορροπίες #4-5, #9-10, #12-15, #18 με στήριξη χεριών μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέρος
Συνδυασμένων Δυσκολιών με Ισορροπία και Ισορροπία, αλλά η άλλη Ισορροπία πρέπει να είναι
είτε με αλλαγή στη θέση του κορμού είτε την κατεύθυνση του ποδιού.

10.7.

Μία αθλήτρια μπορεί να εκτελέσει μια Ισορροπία με “Αργή Στροφή” (Slow Turn) με τις ακόλουθες
απαιτήσεις:
•
Η “Αργή Στροφή” (Slow Turn) πρέπει να είναι 180° ή περισσότερο
•
Μόνο 2 Δυσκολίες με “Αργή Στροφή” (Slow Turn) επιτρέπονται σε ένα πρόγραμμα: μία
εκτελείται σε relevé και μία στο πέλμα. Αυτές οι Δυσκολίες πρέπει να είναι με
διαφορετικά σχήματα
•
Μία “Αργή Στροφή” (Slow Turn) είναι δυνατή για διαφορετικά σχήματα Ισορροπιών που
εκτελούνται στο πόδι, εκτός από τη θέση "Κοζάκου" και τις θέσεις στο γόνατο

10.7.1.

Αξίες Δυσκολιών με “Αργή Στροφή”
•
0.10 βαθμοί για το πέλμα + αξία στοιχείου Δυσκολίας
•
0.20 βαθμοί για relevé + αξία στοιχείου Δυσκολίας

10.7.2.

Μία “Αργή Στροφή” πρέπει να εκτελείται μόνο μετά τον καθορισμό της αρχικής θέσης της
Δυσκολίας και με περιστροφή όχι περισσότερο από 1/4 σε κάθε ώθηση. Μια περιστροφή
που προκύπτει από μία μόνο ώθηση ακυρώνει την αξία της Δυσκολίας με αργή στροφή.
Κατά τη διάρκεια των Δυσκολιών με "Αργή στροφή" το σώμα δεν πρέπει να "αναπηδά" (με μια
κίνηση του κορμού και των ώμων πάνω και κάτω). Αυτή η εσφαλμένη τεχνική ακυρώνει την
αξία της ισορροπίας με "Αργή στροφή".
Μία Ισορροπία που εκτελείται με εσφαλμένη "αργή στροφή" δεν είναι έγκυρη.

10.7.3.

Επαναλήψεις Ισορροπιών με το ίδιο σχήμα με ή χωρίς "Αργή Στροφή" δεν είναι έγκυρες.

10.7.4.

Η "Αργή Στροφή" δε θεωρείται περιστροφή σώματος

10.7.5.

Ισορροπία με "Αργή Στροφή" δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέρος Συνδυασμένης Δυσκολίας

10.8. Οι Δυναμικές Ισορροπίες εκτελούνται ως ομαλές και συνεχείς κινήσεις από το ένα σχήμα στο άλλο
που δε χρειάζονται σταμάτημα σε θέσεις σε οποιαδήποτε φάση της Ισορροπίας. Εάν μια αθλήτρια
εκτελέσει Δυναμική Ισορροπία με σταμάτημα σε θέση, η Δυσκολία είναι έγκυρη. Χωρίς ποινή
10.8.1. Οι Δυσκολίες με Δυναμική Ισορροπία πρέπει να εκτελούνται τουλάχιστον με 1 τεχνικό
στοιχείο οργάνου, το οποίο εκτελείται σύμφωνα με τον ορισμό του στους Πίνακες #3.6·
#3.7. (Βασικό ή Μη Βασικό τεχνικό στοιχείο οργάνου) σε οποιαδήποτε φάση κατά τη
διάρκεια της Δυσκολίας.
10.8.2. Οι Δυναμικές Ισορροπίες (εκτός από Ισορροπία Fouette) μπορούν να εκτελούνται είτε σε
relevé είτε στο πέλμα χωρίς να αλλάζει η αξία ή το σύμβολο.
10.8.3. Η Ισορροπία Fouette είναι μία Δυσκολία Ισορροπίας που εκτελείται με:
•
Τουλάχιστον 3 ίδια ή διαφορετικά σχήματα που εκτελούνται σε relevé με πάτημα της
φτέρνας μεταξύ κάθε σχήματος
•
Κάθε σχήμα εμφανίζεται με σαφή τονισμό (καθαρή θέση).
•
Με ή χωρίς κράτημα των χεριών
•
Με τουλάχιστον 1 στροφή των 90°, 180° ή 270°
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Επεξηγήσεις
Εάν μία αθλήτρια εκτελεί Ισορροπία Fouette με ένα από τα στοιχεία Ισορροπίας με περιστροφή, η Δυσκολία
δε είναι έγκυρη επειδή κάθε σχήμα Ισορροπίας πρέπει να εμφανίζεται με έναν σαφή τονισμό (καθαρή θέση).

10.8.4. Είναι δυνατόν να επαναληφθεί το ίδιο σχήμα μέσα σε μία Ισορροπία Fouetté, αλλά δεν είναι
δυνατόν να επαναληφθεί οποιοδήποτε από αυτά τα σχήματα μεμονωμένο ή σε μια άλλη
Ισορροπία Fouetté.
10.8.5. Είναι δυνατή η εκτέλεση είτε U2 (#30) είτε U3 (#31) σε ένα πρόγραμμα, αλλά όχι και οι δύο
στο ίδιο πρόγραμμα, ανεξάρτητα από τις αξίες.
10.9.

Οι Ισορροπίες (#19-26) που εκτελούνται σε άλλα μέρη του σώματος ή οι Ισορροπίες που εκτελούνται
στο πέλμα του ποδιού στήριξης δεν είναι επιλέξιμες για Συνδυασμένες Δυσκολίες.
Οι Δυναμικές Ισορροπίες (#27, 28 and #30-34) δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν με άλλη
Δυσκολία για Συνδυασμένη Δυσκολία.
Εξαίρεση: Ισορροπία #29 Fouette: Αυτή η Δυσκολία μπορεί να εκτελεστεί ως το πρώτο μέρος της
Συνδυασμένης Δυσκολίας εάν, μετά την Ισορροπία Fouette, η σύνδεση με μία άλλη Ισορροπία
εκτελείται σε releve χωρίς πάτημα φτέρνας ή plie.

10.10. Τεχνική για Ειδικές Δυσκολίες Ισορροπίας
Επεξηγήσεις

Ελεύθερο πόδι οριζόντια μπροστά (τεντωμένο ή λυγισμένο) πλάι ή πίσω
(Arabesque). Η οριζόντια θέση του ελεύθερου ποδιού (ισχίο) και η μέγιστη κάθετηκατακόρυφη θέση του σώματος πρέπει να είναι σαφώς σταθερή

Attitude
Το ελεύθερο πόδι (ισχίο) πρέπει να βρίσκεται σε σταθερή οριζόντια θέση με το σώμα
κατακόρυφο

Ελεύθερο πόδι οριζόντια μπροστά με τον κορμό πίσω σε οριζόντια θέση
Ο κορμός και το ελεύθερο πόδι πρέπει να είναι στην ίδια οριζόντια γραμμή ή το ελεύθερο
πόδι ελαφρώς πάνω από την οριζόντια.
Ελεύθερο πόδι οριζόντια πλάι με τον κορμό πλάι στο οριζόντιο
Ελεύθερο πόδι οριζόντια με τον κορμό μπροστά στο οριζόντιο
Η οριζόντια θέση των χεριών, του κεφαλιού, του κορμού, της λεκάνης και του
ελεύθερου ποδιού (ή του ελεύθερου ποδιού ελαφρώς πάνω από το οριζόντιο)
πρέπει να είναι σταθερή, κρατώντας το σώμα ίσιο χωρίς να κάμπτεται προς τα πίσω

Πλήρης διάσταση μπροστά με και χωρίς κράτημα
Πλήρης διάσταση πλάι με και χωρίς κράτημα
Απαιτείται πλήρης διάσταση
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Πλήρης διάσταση πίσω με κράτημα.
Απαιτείται πλήρης διάσταση. ΔΕΝ απαιτείται επαφή

Πλήρης διάσταση μπροστά χωρίς κράτημα, κορμός πίσω κάτω από το οριζόντιο
από όρθια θέση ή από το πάτωμα
Απαιτείται πλήρης διάσταση.
Η Ισορροπία μπορεί να εκτελεστεί με ή χωρίς επαφή του ποδιού στήριξης

Στο στήθος με ή χωρίς κράτημα: KB
Το κεφάλι και οι ώμοι δεν αγγίζουν το πάτωμα
Τα πόδια είναι τεντωμένα - μπορούν να είναι μαζί ή ελαφρώς χώρια

Ολικός κυματισμός σώματος προς όλες τις κατευθύνσεις σε όρθια θέση ή
περνώντας στο πάτωμα Όλα τα μέρη του σώματος πρέπει να συμμετέχουν στη
διαδοχική συστολή των μερών του σώματος κατά μήκος της γραμμής ολόκληρου του
σώματος, ξεκινώντας από τα μεγάλα τμήματα και τελειώνοντας με τα δάχτυλα του
χεριού/ιών.

Και άλλοι

Είναι δυνατή η εκτέλεση ολικών κυματισμών σώματος που συνδέονται με άλλες
Δυσκολίες Σώματος. Αυτοί οι κυματισμοί (Δυναμικές Ισορροπίες) από μόνοι τους
υπολογίζονται ως Δυσκολίες Σώματος και δεν αυξάνουν την αξία άλλων Δυσκολιών
Σώματος

Ολικός κυματισμός σώματος από το πάτωμα
Αυτός ο κυματισμός μπορεί να εκτελεστεί με ή χωρίς το πίσω μέρος του κορμού (και οι
δύο τεχνικές είναι σωστές)

Ισορροπίες U2 ή U3
Εκτελείται με ομαλές και συνεχείς κινήσεις. Δεν απαιτείται σταμάτημα σε θέση.
Απαιτείται θέση πλήρους διάστασης σε κάθε φάση του στοιχείου.
Το πόδι στήριξης είναι τεντωμένο
Οι Ισορροπίες μπορούν να εκτελούνται είτε σε relevé είτε στο πέλμα χωρίς αλλαγή της
αξίας

Η συμμετρική θέση των ώμων και του κορμού κατά τη διάρκεια των δυσκολιών ισορροπίας είναι μια βασική
πτυχή της τεχνικής του σώματος για την υγεία της αθλήτριας. Ασυμμετρικές θέσεις θα τιμωρούνται ως
"λανθασμένα τμήματα" στην Εκτέλεση.
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11. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΜΕ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ
Τύποι
Ισορροπιών
1. Ελεύθερο

Αξία
0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

2.101

2.102

2.103

2.104

2.105

2.106

2.107

2.201

2.202

2.203

2.204

2.205

2.206

2.207

2.304

2.305

2.306

2.307

2.406

2.407

πόδι πίσω,
κάτω από το
οριζόντιο, κάμψη
κορμού πίσω

2. Passé μπροστά
ή πλάι (οριζόντια
θέση) ή με κάμψη
της άνω πλάτης και
των ώμων

3. Ελεύθερο πόδι
οριζόντια μπροστά
τεντωμένο ή
λυγισμένο 300
(θέση΄TireBuchon΄)
και/ ή με τον κορμό
πίσω σε οριζόντια
θέση
4. Πλήρης διάσταση
μπροστά με και χωρίς
κράτημα

5. Πλήρης διάσταση

2.301

2.302

2.303

2.401

2.402

2.403

2.404

2.405

2.501

2.502

2.503

2.504

2.505

μπροστά με και χωρίς
κράτημα, κορμός
πίσω σε οριζόντια
θέση
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2.506

2.507

Τύποι
Ισορροπιών
6. Πλήρης διάσταση

Αξία
0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

μπροστά χωρίς
κράτημα, κορμός
πίσω κάτω από το
οριζόντιο από όρθια
θέση

7. Πλήρης διάσταση

2.706

μπροστά χωρίς
κράτημα, κορμός
πίσω κάτω από το
οριζόντιο από το
πάτωμα

8. Ελεύθερο πόδι

2.701

2.702

2.803

2.704

2.705

2.707

οριζόντιο στο πλάι
και/ ή με τον κορμό
πλάι στο οριζόντιο

9. Πλήρης διάσταση

2.901

2.902

πλάι με και χωρίς
κράτημα

10. Πλήρης

2.1001

2.1002

2.903

2.1003

διάσταση πλάι με
και χωρίς κράτημα
με τον κορμό πλάι
στο οριζόντιο

11. Arabesque:

2.1101

2.1103

Ελεύθερο πόδι
οριζόντιο πίσω και/ή
κορμός μπροστά στο
οριζόντιο ή με κάμψη
πίσω στο οριζόντιο
2.1102

12. Πλήρης διάσταση
πίσω με κράτημα. Το
πόδι πάνω από το
κεφάλι χωρίς κράτημα

2.1203

2.904

2.1004

2.905

2.1005

2.906

2.1006

2.907

2.1007

Τύποι Ισορροπιών

Αξία
0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

2.1301

2.1302

2.1303

2.1304

2.1305

2.1306

2.1307

2.1401

2.1402

2.1403

2.1404

2.1405

2.1406

2.1407

15. Πόδι στον ώμο, με 2.1501

2.1502

2.1503

2.1504

2.1505

2.1506

2.1507

2.1601

2.1602

2.1603

2.1604

2.1605

2.1606

2.1607

2.1701

2.1702

2.1703

2.1704

2.1705

13. Πλήρης διάσταση
πίσω με και χωρίς
κράτημα, κορμός
μπροστά στο οριζόντιο
ή πιο κάτω

14. Δαχτυλίδι με ή
χωρίς κράτημα ή με
κάμψη κορμού πίσω,
επίσης με πλήρη
διάσταση και κορμός
στο οριζόντιο
ή χωρίς κράτημα του
βραχίονα

16. Attitude, επίσης
με κάμψη κορμού πίσω

17. “Κοζάκος”,
Ελεύθερο πόδι στο
οριζόντιο σε όλες τις
κατευθύνσεις:
μπροστά
πλάι
πίσω
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2.1706

2.1707

Τύποι
Ισορροπιών
18. “Κοζάκος»,

Αξία
0,10

0,20

0,30
2.1803

0,40

2.1801

2.1802

2.1804

2.1901

2.1902

2.1903

2.1904

2.2001

2.2002

2.2003

2.2101

2.2102

2.2201

2.2202

0,50
2.1805

0,60

0,70

2.1806

2.1807

2.1905

2.1906

2.1907

2.2004

2.2005

2.2006

2.2007

2.2103

2.2104

2.2105

2.2106

2.2107

2.2203

2.2204

2.2205

ελεύθερο πόδι
μπροστά, πόδι
ψηλότερα από το
κεφάλι με ή χωρίς
κράτημα. Επίσης,
ελεύθερο πόδι πλάι,
πόδι ψηλότερα από
το κεφάλι
με κράτημα
ή
χωρίς κράτημα

Ισορροπίες που εκτελούνται σε διαφορετικά μέρη του σώματος

19. Στο γόνατο,
ελεύθερο πόδι πίσω
στο οριζόντιο.
Επίσης με κάμψη
κορμού πίσω στο
οριζόντιο
20. Στο γόνατο,
ελεύθερο πόδι
μπροστά, πόδι
ψηλότερα από το
κεφάλι με ή χωρίς
κράτημα, επίσης με
κάμψη κορμού πίσω
στο οριζόντιο ή κάτω
από το οριζόντιο

21. Στο γόνατο,
ελεύθερο πόδι πλάι,
πόδι ψηλότερα από
το κεφάλι με ή χωρίς
κράτημα, επίσης με
τον κορμό πλάι στο
οριζόντιο

22. Στο γόνατο,
ελεύθερο πόδι σε
πλήρη διάσταση
πίσω, πόδι ψηλότερα
από το κεφάλι, με ή
χωρίς κράτημα

2.2206

2.2207

Τύποι
Ισορροπιών
23. Στο γόνατο,

Αξία
0,10

0,20

2.2301

2.2302

2.2401

2.2402

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

2.2303

2.2304

2.2305

2.2306

2.2307

2.2403

2.2404

2.2405

2.2406

2.2605

2.2606

2.2607

2.2706

2.2707

2.2806

2.2807

δαχτυλίδι με ή χωρίς
κράτημα

24. Ξαπλωμένος/η

2.2407

στο πάτωμα με τον
κορμό ανυψωμένο
(τα πόδια μπορούν
να είναι χωριστά στο
πλάτος των ώμων

25. Kabaeva (KB)
Στο στήθος με
κράτημα, επίσης με
στροφή

26. Στο στήθος
χωρίς κράτημα,
επίσης με στροφή

KB
2.2
601

2.260
2

KB
180°

2.2603
2.2604

180°

Δυναμικές Ισορροπίες
27. Πέρασμα από
το στομάχι στο
στήθος

28. Ολικός

2.2
701

2801

2.270
2

2.2703

2.2802

2.2704

2.2804

κυματισμός σώματος
προς όλες τις
κατευθύνσεις σε
όρθια θέση (εμπρός,
πλάι, πίσω) ή
πέρασμα από ή
προς το πάτωμα
ξεκινώντας από το
πέλμα ή από releve
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180°
2.2805

Τύποι
Ισορροπιών
29. Fouetté

Αξία
0,10
2.290

0,20
2.2902

0,30
2.2903

αποτελούμενη
από 3 τουλάχιστον
ίδια ή διαφορετικά
σχήματα

Πόδι στο
οριζόντιο για
τουλάχιστον

0,40

0,50
2.2905 Πόδι πάνω από
το οριζόντιο για
τουλάχιστον

2.2904

2 σχήματα +
min 1 στροφή

0,60

0,70

2.2906

2.2907

2.3006

2.3007

2.3106

2.3107

2 σχήματα +
min 1 στροφή

Μία DB

30.

2.3001

2.3002

2.3003

2.3004

Utyascheva (U2)
Δύο σχήματα: από
πλήρη διάσταση
πίσω με κράτημα σε
πλήρη διάσταση
μπροστά με κάμψη
κορμού πίσω,
τελείωμα στο άλλο
πόδι. Επίσης με
στροφή 1800 σε
οποιοδήποτε σχήμα

31.

2.3005

Ή το αντίθετο
180°

2.310

2.3102

2.3103

2.3104

2.3105

Utyacsheva (U3)
Τρία σχήματα: από
πλήρη διάσταση
πίσω με κράτημα
σε πλήρη διάσταση
μπροστά με κάμψη
κορμού πίσω,
τελείωμα στο άλλο
πόδι και επιστροφή
στο πρώτο σχήμα.
Επίσης με στροφή
1800 σε
οποιοδήποτε
σχήμα

32.

180°
1800 σε
οποιοδήποτε
σχήμα ή το
αντίθετο
2.3201

2.3202

2.3203

Kapranova (KP)
Πλήρης διάσταση
μπροστά με κράτημα,
μισή στροφή του
κορμού σε πλήρη
διάσταση πίσω με
κράτημα

2.3204

2.3205

KP

Ή το αντίθετο
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2.3206

2.3207

Τύποι
Ισορροπιών
33. Gizikova (GZ)

Αξία
0,10
2.3301

0,20
2.3302

0,30
2.3303

0,40
2.3304

Πλήρης διάσταση
μπροστά με
κράτημα, το
ελεύθερο πόδι
περνά σε
ισορροπία σε
πλήρη διάσταση
πίσω με κράτημα

34. Gizikova (GZ)

0,50
2.3305

0,60
2.3306

0,70
2.3307

GZ

Ή το αντίθετο
2.3401

2.3402

2.3403

Πλήρης διάσταση
μπροστά χωρίς
κράτημα, το
ελεύθερο πόδι
περνά σε ισορροπία
σε πλήρη διάσταση
πίσω χωρίς
κράτημα

2.3404

2.3405

2.

GZ
3406
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2.3406

12. ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ
12.1.

Γενικότητες

12.1.1. Υπάρχουν τρεις τύποι Δυσκολιών με Περιστροφή:
1) Περιστροφές στα δάχτυλα (releve) του ποδιού στήριξης
2) Περιστροφές στο πέλμα του ποδιού στήριξης
3)

Περιστροφές σε άλλα μέρη του σώματος
Επεξηγήσεις

Μία Δυσκολία με Περιστροφή που εκτελείται στα δάχτυλα (releve) του ποδιού στήριξης ονομάζεται Στροφή. Μία
Στροφή πρέπει να εκτελείται σε υψηλή θέση releve. Εάν μία Στροφή εκτελείται σε χαμηλό releve, η Δυσκολία
ισχύει με Ποινή Εκτέλεσης.
Οι Στροφές μπορεί να είναι εσωτερικές Στροφές “Προς τα μέσα” (Στροφές που εκτελούνται προς την ίδια
κατεύθυνση με το πόδι στήριξης) ή εξωτερικές Στροφές “Προς τα έξω” (Στροφές που εκτελούνται προς την αντίθετη
κατεύθυνση με το πόδι στήριξης). Αυτές οι εσωτερικές και εξωτερικές Στροφές είναι ίδιες Δυσκολίες

12.1.2. Όλες οι Δυσκολίες με Περιστροφή πρέπει να έχουν τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά:
•
•

Σταθερό και σαφώς καθορισμένο σχήμα
Τουλάχιστον βασική περιστροφή στο σχήμα που παρουσιάζεται: 180°:
#6 (EKB), #9 (

•

;

TR), # 18 (KB, GA, KR), #19 (KB, KR ), #31 (ASH), #32 (KN)

Τουλάχιστον βασική περιστροφή σε όλες τις άλλες Δυσκολίες με Περιστροφή: 360°:
Επεξηγήσεις

Ένα σαφώς καθορισμένο σχήμα σημαίνει ότι το σωστό σχήμα που λαμβάνεται από την αθλήτρια διατηρείται
σταθερό κατά τη διάρκεια μιας ελάχιστης βασικής περιστροφής (360° ή 180°)

12.1.3.
Δυσκολίες με Περιστροφή χωρίς σαφώς καθορισμένο σχήμα (σύμφωνα με τον ορισμό που
παρουσιάζεται στον Πίνακα #13) ή δεν είναι αναγνωρίσιμες ή δεν διατηρούνται καθόλου, δε θα ισχύουν
ως Δυσκολία και θα τιμωρούνται για Εκτέλεση (# 2.3.1, 2.3.2).
Παραδείγματα:
Αξία Στροφών
Βασική DB ισχύει: 0.30

Βασική DB ισχύει: 0.30

Βασική DB δεν ισχύει: 0.00

Μικρή απόκλιση των τμημάτων
του σώματος

Μεσαία απόκλιση των
τμημάτων του σώματος

Μεγάλη απόκλιση των
τμημάτων του σώματος

Ποινή Εκτέλεσης 0.10

Ποινή Εκτέλεσης 0.30

Ποινή Εκτέλεσης 0.50
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12.1.4.

Η Δυσκολία θα μετρά μόλις ληφθεί ένα καλά καθορισμένο σχήμα.

12.2.

Το πόδι στήριξης είτε τεντωμένο είτε λυγισμένο δεν αλλάζει την αξία της Δυσκολίας

12.3.

Διαφορετικές Περιστροφές: Περιστροφές με διαφορετικά σχήματα ανεξάρτητα από τον αριθμό των
περιστροφών (ισχύει και για τις Στροφές "Fouetté")

12.4.

Στροφή με πλήρη διάσταση πίσω με τον κορμό στο οριζόντιο στο releve (#13
Penche στο πέλμα (#27
•
•

•

) και Περιστροφή

) είναι διαφορετικές Δυσκολίες:

Ελάχιστη βασική περιστροφή στο σχήμα: 360°
Η Δυσκολία που εκτελείται με την πρώτη περιστροφή 360° στο πέλμα ή με χαμηλό releve
αξιολογείται ως Περιστροφή Penche στο πέλμα, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε ενδεχόμενο
σήκωμα στη φτέρνα.
Η Δυσκολία που εκτελείται με την πρώτη περιστροφή 360° που φθάνει σε υψηλό releve
αξιολογείται ως Στροφή εφόσον ολοκληρωθεί μια βασική περιστροφή 360°. Εάν, σε
οποιοδήποτε σημείο, η φτέρνα αγγίξει το πάτωμα, δεν υπολογίζονται περαιτέρω περιστροφές
από εκείνο το σημείο.
Οι Περιστροφές θα αξιολογούνται ανάλογα με τον αριθμό των περιστροφών που εκτελούνται

12.5.

12.5.1. Η αξία μία Δυσκολίας με Περιστροφή αυξάνεται κατά 0.10 για κάθε πρόσθετη περιστροφή πάνω
από τη βάση 360° για:
• Στροφές με βασική αξία 0.10
• Στροφές που συνδέονται με πάτημα φτέρνας: Fouette (#24
), Illusion μπροστά/πλάι (#25
)
• Περιστροφές στο πέλμα
• Περιστροφές σε άλλο μέρος του σώματος
12.5.2. Η αξίας μίας Δυσκολίας με Περιστροφή αυξάνεται κατά 0.20 για κάθε πρόσθετη περιστροφή πάνω
από τη βάση 360° για:
• Στροφές με βασική αξία 0.20 και περισσότερο
•

Στροφές που συνδέονται με πάτημα φτέρνας: Fouette (#24

,

), Illusion πίσω (#25

)

12.5.3. Η αξία μίας Δυσκολίας με Περιστροφή αυξάνεται κατά 0.10 για κάθε πρόσθετη περιστροφή πάνω
από τη βάση 180° για Περιστροφές σε άλλο μέρος του σώματος #31 (ASH), #32 (KN)
12.5.4. Η αξία μίας Δυσκολίας με Περιστροφή αυξάνεται κατά 0.20 για κάθε πρόσθετη περιστροφή πάνω
από τη βάση 180° για Στροφές #6 (EKB) / #9 (
/
/ TR)/ #18 (KB/ GA/ KR)/ #19 (KB/ KR)
12.5.5. Οι πρόσθετες περιστροφές πρέπει να εκτελούνται χωρίς διακοπές. Σε περίπτωση διακοπής, ισχύει
μόνο η αξία των περιστροφών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πριν από τη διακοπή.
Επεξηγήσεις
Εάν κατά τη διάρκεια μίας Στροφής (η οποία εκτελείται σε releve) η αθλήτρια στηρίζει τον εαυτό της στο πέλμα
της κατά τη διάρκεια μέρους της περιστροφής και η εκτελεσθείσα περιστροφή είναι μικρότερη από την
απαιτούμενη βασική περιστροφή, η Δυσκολία δεν είναι έγκυρη.
Σε περίπτωση διακοπής (πάτημα φτέρνας) κατά τη διάρκεια άλλων πρόσθετων περιστροφών μετά την πρώτη
βασική περιστροφή, θα ισχύει μόνο η αξία των περιστροφών που έχουν ήδη εκτελεστεί πριν από τη διακοπή.
Για Περιστροφές που εκτελούνται με αναπήδηση: Εάν η αναπήδηση γίνεται κατά τη διάρκεια της βασικής
περιστροφής, η Δυσκολία δεν είναι έγκυρη.
Σε περίπτωση αναπήδησης κατά τη διάρκεια άλλων πρόσθετων περιστροφών μετά την πρώτη βασική περιστροφή,
ισχύει μόνο η αξία των περιστροφών που έχουν ήδη εκτελεστεί πριν από την αναπήδηση (διακοπή).
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12.6. Είναι δυνατή η εκτέλεση πανομοιότυπων Στροφών σε σειρά:
•
•
•

Μία σειρά Στροφών αποτελείται από 2 ή περισσότερες διαδοχικές πανομοιότυπες Στροφές, που
εκτελούνται η μία μετά την άλλη χωρίς διακοπή και με πάτημα της φτέρνας.
Κάθε Στροφή στη σειρά αξιολογείται χωριστά
Κάθε Στροφή στη σειρά μετρά ως μία Δυσκολία με Στροφή

Εξαίρεση: ο συνδυασμός πανομοιότυπων “Fouetté,” ο οποίος μετρά ως Μία Δυσκολία

12.6.1. Μία αθλήτρια εκτελεί μια σειρά πανομοιότυπων Στροφών με πανομοιότυπο χειρισμό οργάνου και μία ή
περισσότερες Στροφές της σειράς εκτελούνται με απόκλιση στο σχήμα ή δε μετρούν: η αξία του
εκτελεσθέντος σχήματος/ων θα ισχύει με τις αντίστοιχες Ποινές Εκτέλεσης.
Παραδείγματα:

Ισχύει

Ισχύει

Ισχύει

Λιγότερο από 360°
Ισχύει

Δεν Ισχύει

Ισχύει

12.6.2. Σε όλες τις Δυσκολίες με Περιστροφή με δαχτυλίδι, το πόδι ή άλλο τμήμα του ποδιού πρέπει να είναι
σε κλειστή θέση δαχτυλιδιού. Για το σωστό σχήμα απαιτείται επαφή οποιουδήποτε τμήματος του
κεφαλιού. Η Δυσκολία Σώματος-DB χωρίς επαφή, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 20°, ισχύει με μια Ποινή
Εκτέλεσης (# 2.3.1 , 2.3.2).
Επεξηγήσεις
Για μια Δυσκολία με Περιστροφή (DB) η οποία απαιτεί επαφή μεταξύ του κεφαλιού και του ποδιού, το πόδι της
αθλήτριας πρέπει να αγγίξει οποιοδήποτε μέρος του κεφαλιού της, συμπεριλαμβανομένου του χτενίσματος της
("κότσος")
Εάν, κατά τη διάρκεια μίας Στροφής με δαχτυλίδι, η αθλήτρια εκτελεί αρκετές περιστροφές με διαφορετικές
αποκλίσεις στη θέση δαχτυλίδι, η υψηλότερη Ποινή Εκτέλεσης λαμβάνεται μία φορά για την ίδια θέση σώματος
κατά τη διάρκεια μίας DB. Παράδειγμα: Στροφή με δαχτυλίδι: η πρώτη (βασική) περιστροφή έχει μικρή απόκλιση
στη θέση δαχτυλίδι, η δεύτερη περιστροφή δεν έχει απόκλιση και η τρίτη περιστροφή έχει μεσαία απόκλιση στη
θέση δαχτυλίδι. Ποινή Εκτέλεσης: 0.30
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12.7. Σε όλες τις Δυσκολίες με Περιστροφή με κάμψη κορμού πίσω, το κεφάλι πρέπει να είναι σε επαφή με το
πόδι. Για το σωστό σχήμα απαιτείται επαφή οποιουδήποτε τμήματος του ποδιού.
Δυσκολία Σώματος-DB χωρίς επαφή, μέχρι μια μέγιστη απόκλιση 20°, ισχύει με μια Ποινή Εκτέλεσης (# 2.3.1,
2.3.2).

12.8. Οι Δυσκολίες με Περιστροφή πρέπει να συνδυάζονται με τουλάχιστον 1 τεχνικό στοιχείο οργάνου που
εκτελείται σε οποιαδήποτε φάση των Περιστροφών, σύμφωνα με τον ορισμό του στους Πίνακες #3.6, #3.7
(Βασικό ή Μη Βασικό τεχνικό στοιχείο του οργάνου).

12.9. Στροφή Fouette
•

2 ή περισσότερα πανομοιότυπα ή διαφορετικά σχήματα που συνδέονται με πάτημα φτέρνας
υπολογίζονται ως μία Δυσκολία
• Ποικίλα σχήματα μπορούν να εκτελούνται:
a) μεμονωμένα
b) σε συνδυασμό (διαδοχικά ή εναλλασσόμενα) εντός της ίδιας Fouetté, αλλά κανένα από αυτά τα
σχήματα δεν μπορεί να επαναληφθεί σε άλλη Στροφή Fouetté
•

Κατά τη διάρκεια κάθε δύο Fouetté, απαιτείται ένα διαφορετικό Βασικό ή Μη Βασικό τεχνικό στοιχείο
οργάνου
Επεξηγήσεις
Στην περίπτωση διακοπής (αναπήδηση) στη Στροφή Fouette, μόνο η αξία των περιστροφών που έχουν ήδη
πραγματοποιηθεί πριν από τη διακοπή θα ισχύει ακόμα και αν η αθλήτρια συνεχίσει τις περιστροφές.

Η Δυσκολία με Περιστροφή #24 Fouette μπορεί να εκτελείται ως μέρος Συνδυασμένης Δυσκολίας, εάν μετά
τη Στροφή Fouette, η σύνδεση με άλλη Στροφή εκτελείται σε releve χωρίς πάτημα φτέρνας ή plie.

12.10. Illusion
• Υπάρχουν διαφορετικά σχήματα Illusion: εμπρός, πλάι και προς τα πίσω όλα με μια ελάχιστη βασική
περιστροφή 360°

• Ένας συνδυασμός από Illusions μετρά ως 1 Δυσκολία
• Οι Illusions θα αξιολογούνται ανάλογα με τον αριθμό των περιστροφών που εκτελούνται διατηρώντας το

•

απαιτούμενο σχήμα:
o Μπορούν να εκτελούνται με ή χωρίς πάτημα φτέρνας: στο πέλμα του ποδιού στήριξης ή σε relevé,
χωρίς να αλλάζει η αξία της Δυσκολίας
o Οι πολλαπλές περιστροφές πρέπει να είναι χωρίς αλλαγή του ποδιού στήριξης, χωρίς βήμα, στήριξη
στον καρπό ή αναπήδηση
o Κατά τη διάρκεια της περιστροφής το πόδι που σηκώνεται πρέπει να είναι τεντωμένο
o Κατά τη διάρκεια κάθε δύο Illusions, απαιτείται ένα διαφορετικό Βασικό ή Μη Βασικό τεχνικό
στοιχείο οργάνου
Η Δυσκολία με Περιστροφή #25 Illusion μπορεί να εκτελείται ως μέρος της Συνδυασμένης Δυσκολίας εάν η
Illusion και η σύνδεση με άλλη Στροφή εκτελείται σε releve χωρίς πάτημα φτέρνας ή plie

12.11. Δυσκολίες με Περιστροφή #26 Penche και #27 Sakura, οι οποίες εκτελούνται στο πέλμα, μπορούν να
συνδεθούν ως το δεύτερο μέρος μιας Συνδυασμένης Δυσκολίας με Στροφές σε releve. Η σύνδεση
πρέπει να εκτελείται χωρίς αλλαγή του ποδιού στήριξης ή επιπλέον βήμα μεταξύ Δυσκολιών, χωρίς plie ή
διακοπή ή εκκίνηση περιστροφής στο πέλμα ως "Αργή στροφή".
Η Στροφή σε releve και η Περιστροφή στο πέλμα πρέπει να είναι σε διαφορετικά σχήματα

12.12. Περιστροφές σε άλλα μέρη του σώματος: Κατά τη διάρκεια κάθε δύο περιστροφών σε πλήρη
διάσταση με κράτημα χωρίς διακοπή με κάμψη εμπρός (#32) και κατά τη διάρκεια κάθε δύο
περιστροφών σε πλήρη διάσταση με κράτημα χωρίς διακοπή με κάμψη πίσω (#33), απαιτείται ένα
Βασικό ή Μη Βασικό τεχνικό στοιχείο οργάνου.

12.13. Οι Περιστροφές που εκτελούνται σε άλλα μέρη του σώματος (#28-33) δεν είναι επιλέξιμες για
Συνδυασμένες Δυσκολίες

12.14. Οι Περιστροφές σε releve (Στροφές) που συμπεριλαμβάνουν περισσότερα από ένα σχήματος (#10-TR,
#18-GA, #20-GZ) δεν είναι επιλέξιμες για Συνδυασμένες Δυσκολίες
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12.15. Τεχνική για ειδικές Δυσκολίες με Περιστροφή
Επεξηγήσεις
“Passé” μπροστά ή πλάι – θεωρούνται ίδιο σχήμα
Η είσοδος στη Στροφή και η σταθεροποίηση της θέσης Passé μπορεί να είναι: λυγίζοντας το
ελεύθερο πόδι αμέσως ή με κυκλική κίνηση του ελεύθερου ποδιού.
Βάση της Στροφής 360°
Στροφή Σπιράλ (“Tonneau”) στα δύο πόδια
Κατά τη διάρκεια περιστροφής 360° στα δύο πόδια, η αθλήτρια πρέπει να εκτελέσει έναν
ολικό κυματισμό σώματος.
Κατά τη διάρκεια ενός ολικού κυματισμού, όλα τα μέρη του σώματος πρέπει να συμμετέχουν
σταθερά στην κίνηση ξεκινώντας με τα μεγάλα μέρη του σώματος και τελειώνοντας με τα
δάχτυλα του χεριού/ών.
Εκτελείται με ομαλές συνεχείς κινήσεις
Στροφή Σπιράλ (“Tonneau”) μερικός κυματισμός στο ένα πόδι
Κατά τη διάρκεια βασικής Στροφής 360° η αθλήτρια πρέπει να εκτελεί διαδοχικά 2 θέσεις
σώματος:
•
•

Κάμψη κορμού πίσω με το κεφάλι να κινείται προς τα πίσω,
Κορμός και κεφάλι με κάμψη μπροστά

Κατά τη διάρκεια της περιστροφής, πρέπει να επιτευχθεί illusion με κυματισμό σπιράλ. Κάθε
πιθανή πρόσθετη περιστροφή πρέπει να εκτελείται με τον ίδιο, καθορισμένο τρόπο
Ελεύθερο πόδι στο οριζόντιο μπροστά, πλάι ή πίσω (Arabesque) Attitude
Κατά τη διάρκεια πολλαπλών περιστροφών το ελεύθερο πόδι (ισχίο) πρέπει να βρίσκεται σε
σταθερή οριζόντια θέση και να μην πραγματοποιεί πρόσθετες κινήσεις (πάνω-κάτω)
Βάση της Στροφής 360°

Attitude
Το ελεύθερο πόδι (ισχίο) πρέπει να βρίσκεται σε σταθερή οριζόντια θέση κατά τη διάρκεια
πολλαπλών περιστροφών χωρίς πρόσθετες κινήσεις (πάνω-κάτω).
Βάση της Στροφής 360°
Trubnikova (TR). Στροφή 180° με πέρασμα από πλήρη διάσταση στο πλάι χωρίς
κράτημα, κορμός στο οριζόντιο σε πλήρη διάσταση μπροστά με κάμψη κορμού πίσω
κάτω από το οριζόντιο.
Το πέρασμα από ένα σχήμα σε άλλο σχήμα πρέπει να εκτελείται απευθείας χωρίς πάτημα
φτέρνας ή διακοπή. Σε κάθε σχήμα η αθλήτρια μπορεί να περιστρέψει διαφορετικό αριθμό
μοιρών (Παράδειγμα: 90° + 90°; 100°+ 80° ή το αντίθετο). Είναι απαραίτητο και τα δύο αυτά
σχήματα να ολοκληρωθούν εντός 180° περιστροφής.
Εάν ένα σχήμα διατηρείται 180° ή περισσότερο, αυτό το στοιχείο γίνεται Συνδυασμένη
Δυσκολία
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Πλήρης διάσταση μπροστά ή πλάι με ή χωρίς κράτημα
Κατά τη διάρκεια της περιστροφής είναι απαραίτητο να κρατείται σταθερή η θέση πλήρους
διάστασης. Η περιστροφή αξιολογείται αφού το πόδι στήριξης είναι σε releve και το ελεύθερο
πόδι παίρνει θέση πλήρους διάστασης μέχρι να μην κρατιέται αυτό το σχήμα.
Βάση της Στροφής 360°

Ελεύθερο πόδι οριζόντια πλάι, επάνω μέρος των ώμων με κάμψη πίσω
Κατά τη διάρκεια της περιστροφής το ελεύθερο πόδι πρέπει να διατηρείται σε πλαϊνή
οριζόντια θέση και να μην πραγματοποιεί πρόσθετες κινήσεις (πάνω-κάτω). Το επάνω μέρος
των ώμων σε κάμψη πίσω
Βάση της Στροφής 360°
Πλήρης διάσταση πίσω με ή χωρίς κράτημα
Απαιτείται θέση πλήρους διάστασης. Η περιστροφή αξιολογείται αφού το πόδι στήριξης είναι
σε releve και το ελεύθερο πόδι παίρνει τη θέση πλήρους διάστασης μέχρι να μην κρατιέται
αυτό το σχήμα.
Δεν απαιτείται επαφή του κεφαλιού από το πόδι.
Βάση της Στροφής 360°
Στροφές “Κοζάκου”: επιτρέπεται μια αρχική ώθηση με τη βοήθεια του χεριού / των χεριών
από το πάτωμα. Οι μοίρες της περιστροφής υπολογίζονται από τη στιγμή που το/α χέρι/ια
αφήνουν το πάτωμα και το ελεύθερο πόδι θα είναι στην οριζόντια θέση.
Η θέση της στροφής θεωρείται σωστή ακόμα και αν η αθλήτρια «κάθεται» στη φτέρνα του
ποδιού στήριξης – η φτέρνα σηκώνεται από το πάτωμα.
Είναι δυνατόν να έχουμε διαφορετικές θέσεις εκκίνησης της περιστροφής καθώς και
διαφορετικές καταλήξεις για τη Στροφή "Κοζάκου", αλλά ο κύριος στόχος είναι ότι η τελική
περιστροφή είναι ελεγχόμενη και καθαρή (χωρίς πτώση)
Βάση της Στροφής 360°
Πλήρης διάσταση, κάμψη κορμού πίσω κάτω από το οριζόντιο από όρθια θέση (KB)
Πλήρης διάσταση, κάμψη κορμού πίσω κάτω από το οριζόντιο από θέση στο πάτωμα
(KB)
Δεν είναι απαραίτητο τα χέρια να αγγίξουν το πόδι. Απαιτείται πλήρης διάσταση και η κάμψη
κορμού πίσω πρέπει να είναι κάτω από οριζόντιο.
Η περιστροφή αξιολογείται αφού η αθλήτρια επιτύχει το απαιτούμενο σχήμα της Στροφής.
Βάση της Στροφής 180°
Πλήρης διάσταση, ελεύθερο πόδι λυγισμένο, κάμψη κορμού πίσω κάτω από το
οριζόντιο από όρθια θέση (KR)
Πλήρης διάσταση, ελεύθερο πόδι λυγισμένο, κάμψη κορμού πίσω κάτω από το
οριζόντιο από θέση στο πάτωμα (KR)
Ελεύθερο πόδι λυγισμένο 30° – θέση “Tire-Buchon” που πρέπει να διατηρείται καθ' όλη τη
διάρκεια της περιστροφής.
Δεν είναι απαραίτητο τα χέρια να αγγίζουν το πόδι. Απαιτείται πλήρης διάσταση και κάμψη
κορμού πίσω κάτω από το οριζόντιο.
Η περιστροφή αξιολογείται αφού η αθλήτρια επιτύχει το απαιτούμενο σχήμα της Στροφής.
Βάση της Στροφής 180°

88

Fouette: Passé ή με το πόδι τεντωμένο στο οριζόντιο
Εκτελείται σε σειρά επαναλαμβανόμενων στροφών σε υψηλό τέμπο και σε ένα σημείο..
Κάθε στοιχείο έχει περιστροφή σε σχήμα + ανοικτή θέση
Το πόδι ¨εργασίας¨, μετά αφού τελειώσει κάθε περιστροφή 360° (ή διπλή ή τριπλή
περιστροφή Passe), εκτείνεται τεντωμένο στο πλάι σε 450-90°. Μπορεί να εκτελεστεί με άλλη
τεχνική όταν το πόδι εργασίας¨ περνά από τον κύκλο του ποδιού στον αέρα σε 45° και άνω.
Εάν η στροφή Fouette εκτελείται χρησιμοποιώντας μια τεχνική όπου το πόδι εργασίας¨¨
περνάει από ανοιχτή θέση με κύκλο του ποδιού, αυτό μπορεί να γίνει πριν από την
περιστροφή σε σχήμα. Η πρώτη στροφή Fouette με Passe ή πόδι μπροστά ή πλάι στο
οριζόντιο αξιολογείται ως η πρώτη περιστροφή (όχι προετοιμασία). Η καταμέτρηση των
περιστροφών Fouette πρέπει να ξεκινήσει αμέσως μετά το plie και την ώθηση στη θέση του
κορμού / ώμου. Αυτό ισχύει και για τις δύο μορφές - στη θέση Passe και με το πόδι σε
οριζόντια θέση εμπρός, πλάι και πίσω.
Fouette σε πλήρη διάσταση με κράτημα
2 ή περισσότερες πανομοιότυπες Στροφές προς τα έξω στο σχήμα που παρουσιάζεταιεκτελείται συνδέονται με πάτημα φτέρνας. Οι Δυσκολίες εκτελούνται με ταυτόχρονη στροφή
του σώματος και ελεύθερο πόδι σε πλήρη διάσταση χωρίς πρόσθετη ταλάντευση του
ελεύθερου ποδιού. Η θέση πλήρους διάστασης με κράτημα διατηρείται κατά τη διάρκεια 2
ή περισσότερων πανομοιότυπων Στροφών που παρουσιάζονται-εκτελούνται
Περιστροφή Penche
Περιστροφή στο πέλμα
Κορμός με κάμψη μπροστά στο οριζόντιο ή πιο κάτω, πόδι τεντωμένο σε πλήρη
διάσταση πίσω
Απαιτείται πλήρης διάσταση
Βάση της Στροφής 360°
Περιστροφή Penche με δαχτυλίδι (SK)
Περιστροφή στο πέλμα
Ο κορμός πρέπει να παραμένει σε οριζόντια θέση ή πιο κάτω κατά τη διάρκεια μιας
ολόκληρης βασικής περιστροφής και πιθανών πρόσθετων περιστροφών.
Το πέλμα του ελεύθερου ποδιού πρέπει να είναι κοντά στο κεφάλι, κλειστή θέση
δαχτυλιδιού. Απαιτείται επαφή. Απαιτείται θέση πλήρους διάστασης.
Βάση της Στροφής 360°
Περιστροφή σε πλήρη διάσταση με κράτημα του χεριού, κάμψη μπροστά ή πίσω
Κατά τη διάρκεια πρόσθετων περιστροφών η αθλήτρια δεν επιτρέπεται να κάνει πρόσθετη
ώθηση (στήριξη) από οποιοδήποτε μέρος του σώματος για να συνεχίσει την περιστροφή.
Οι περιστροφές πρέπει να είναι διαδοχικές χωρίς διακοπή ή σταμάτημα.
Βάση της Περιστροφής 360°

Περιστροφή στο στομάχι, πόδια κοντά σε δαχτυλίδι
Ωθώντας με τα χέρια, το κεφάλι πρέπει να είναι κοντά σε κάποιο μέρος του
ποδιού
Βάση της Περιστροφής 360°
Περιστροφή (ASH)
Ωθώντας με τα χέρια, η περιστροφή εκτελείται στο στομάχι, πόδια ψηλά σε θέση ελαφίνα με
κράτημα.
Βάση της Περιστροφής 180°
Περιστροφή (KN)
Ωθώντας με τα χέρια, η περιστροφή εκτελείται στο στήθος, τα πόδια ψηλά σε θέση
πλήρους διάστασης, τα χέρια στο πλάι ή προς τα πάνω. Απαιτείται θέση πλήρους
διάστασης.
Βάση της Περιστροφής 180°
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13. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ
ΤΥΠΟΙ
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΩΝ

Περιστροφές στα δάχτυλα (releve) του ποδιού στήριξης
0,10

1. Ελεύθερο πόδι
μπροστά σε
οποιαδήποτε θέση
κάτω από το
οριζόντιο, κάμψη
κορμού μπροστά

3.101

2. Ελεύθερο
πόδι πίσω,
κάμψη κορμού
πίσω

3.201

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

3.102

3.103

3.104

3.105

3.106

3.107

3.202

3.203

3.204

3.205

3.206

3.207

3. “Passé
“(μπροστά ή πλάι);
ή με κάμψη του
πάνω μέρους της
πλάτης και των
ώμων

3.301

3.302

3.303

3.304

3.305

3.306

3.307

4. Στροφή σπιράλ
(“Tonneau”)
ολικός κυματισμός
σώματος στα δύο
πόδια ή μερικός
κυματισμός στο
ένα πόδι
5. Ελεύθερο πόδι
στο οριζόντιο
μπροστά
(τεντωμένο ή
λυγισμένο).
Επίσης με κάμψη
κορμού μπροστά
6. Πλήρης
διάσταση μπροστά
με ή χωρίς
κράτημα. Επίσης
κάμψη κορμού
πίσω σε οριζόντια
θέση position
Elkatib (EKB)

3.401

3.402

3.403

3.404

3.405

3.406

3.407

3.501

3.502

3.503

3.504

3.505

3.506

3.507

3.601

3.602

3.603

3.604

3.605

3.606

3.607

180°
EKB
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ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΩΝ

7. Ελεύθερο πόδι

Αξία
0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

3.701

3.702

3.703

3.704

3.704

3.705

3.706

3.801

3.802

3.803

3.804

3.805

3.806

3.807

3.901

3.902

3.903

3.904

3.905

3.906

3.907

180°

180°

3.1001

3.1002

3.1003

3.1004

3.1005

3.1006

3.1007

στο οριζόντιο πλάι
ή με τον κορμό
πλάι στο οριζόντιο
Επίσης κάμψη
κορμού πίσω

8. Πλήρης διάσταση
πλάι με ή χωρίς
κράτημα

9. Πλήρης διάσταση
πλάι με ή χωρίς
κράτημα, κορμός στο
οριζόντιο

10.
Trubnikova (TR)
Στροφή 1800 με
πέρασμα από
πλήρη διάσταση
στο πλάι χωρίς
κράτημα, κορμός
στο οριζόντιο σε
πλήρη διάσταση
μπροστά κάμψη
κορμού πίσω στο
οριζόντιο ή πιο
κάτω
11. Arabesque:
ελεύθερο πόδι
στο οριζόντιο
Επίσης με κορμό
μπροστά ή πίσω,
στο οριζόντιο

12. Πλήρης

TR
180°

3.1101

3.1102

\\3.1103

3.1104

3.1105

3.1106

3.1107

3.1201

3.1202

3.1203

3.1204

3.1205

3.1206

3.1207

διάσταση πίσω, με ή
χωρίς κράτημα
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13. Πλήρης

Αξία
0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

3.1301

3.1302

3.1303

3.1304

3.1305

3.1306

3.1307

3.1401

3.1402

3.1403

3.1404

3.1405

3.1406

3.1407

3.1501

3.1502

3.1503

3.1504

3.1505

3.1506

3.1507

16. Πόδι στον ώμο

3.1601

3.1602

3.1603

3.1604

3.1605

3.1606

3.1607

17. Δαχτυλίδι

3.1701

3.1702

3.1703

3.1704

3.1705

3.1706

3.1707

διάσταση πίσω, με
ή χωρίς κράτημα,
κορμός στο
οριζόντιο.
Επίσης κάτω από το
οριζόντιοl ή με
δαχτυλίδι

14. Attitude,
επίσης με τον
κορμό πίσω στο
οριζόντιο

15. Δαχτυλίδι με
κράτημα, επίσης με
κάμψη κορμού
πίσω

χωρίς κράτημα,
επίσης με κάμψη
κορμού πίσω

ΤΥΠΟΙ
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΩΝ

18. Kabaeva (KB)

Αξία
0,10
3.1901

0,20
3.1902

0,30
3.1903

0,40
3.1904

Πλήρης
διάσταση
μπροστά, κάμψη
κορμού πίσω
κάτω από το
οριζόντιο από
όρθια θέση

0,50
3.1805

0,60
3.1906

0,70
3.1907

KB
180°

ή
Garaeva (GA). Από
πλήρη διάσταση
πίσω στο πέλμα,
κάμψη κορμού
μπροστά με
πέρασμα σε Στροφή
KB.

GA
180°

ή
KR

Kramarenko (KR).
Στροφή KB με το
ελεύθερο πόδι
λυγισμένο σε 30°

1800

19. Kabaeva (KB)
Πλήρης διάσταση
μπροστά, κάμψη
κορμού πίσω
κάτω από το
οριζόντιο από
θέση στο πάτωμα

KB
1800

ή
Kramarenko (KR)
Στροφή KB με το
ελεύθερο πόδι
λυγισμένο σε 30°

20.Gizikova (GZ).
Πλήρης διάσταση
μπροστά με
κράτημα με
πέρασμα του
ελεύθερου ποδιού
σε πλήρη
διάσταση πίσω με
κράτημα

KR
1800
3.2001

3.2002

3.2003

3.2004

3.2005

3.2006

3.2007
GZ
3600

Ή το αντίθετο

ΤΥΠΟΙ
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΩΝ
21. “Κοζάκος”
ελεύθερο πόδι
μπροστά. Επίσης
κάμψη κορμού
μπροστά πάνω
από το ελεύθερο
πόδι με ή χωρίς
κράτημα
22. “Κοζάκος”
ελεύθερο πόδι στο
πλάι

Αξία
0,10
3.2101

0,20
3.2102

3.2201

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

3.2103

3.2104

3.2105

3.2106

3.2107

3.2203

3.2204

3.2205

3.2206

3.2207

3.2202

23. ““Κοζάκος”

3.2301

3.2302

3.2303

3.2304

3.2305

3.2306

3.2307

3.2401

3.2402

3.2403

3.2404

3.2405

3.2406

3.2407

3.2501

3.2502

3.2503

3.2504

3.2505

3.2506

3.2507

360°

360°

ελεύθερο πόδι πίσω
(τεντωμένο ή
λυγισμένο)

24. Fouetté:
Passé ή με το πόδι
τεντωμένο στο
οριζόντιο: μπροστά,
πλάι, “arabesque”, ή
“attitude”, επίσης σε
πλήρη διάσταση σε
διαφορετικές
κατευθύνσεις με
κράτημα

25. Illusion:
κάμψη κορμού
μπροστά/πλάι.
Επίσης κάμψη
κορμού πίσω στο
οριζόντιο ή πιο
κάτω

ΤΥΠΟΙ
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΩΝ

Αξία
0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

Περιστροφές στο πέλμα του ποδιού στήριξης
26. Penché:
κάμψη κορμού στο
οριζόντιο ή πιο κάτω,
πόδι σε πλήρη
διάσταση πίσω,
περιστροφή στο
πέλμα

27. Sakura (SK)

3.2701

3.2702

3.2703

3.2704

Penché:
κάμψη κορμού στο
οριζόντιο ή πιο κάτω,
περιστροφή στο
πέλμα με δαχτυλίδι

3.2705

3.2706

3.2707

3.2806

3.2807

SK

Περιστροφές σε άλλα μέρη του σώματος
28.
Ralenkova (RL)
Περιστροφή στην
πλάτη

3.2801

3.2802

3.2803

3.2804

3.2805

3.2901

3.2902

3.2903

3.2904

3.2905

3.2906

3.2907

3.3001

3.3002

3.3003

3.3004

3.3005

3.3006

3.3007

3.3105

3.3106

3.3107

RL
360°

29. Περιστροφή
στο στομάχι, πόδια
κοντά σε δαχτυλίδι

360°
30. Ashram (ASH)
Περιστροφή στο
στομάχι, πόδια σε
θέση ελαφίνα με
κράτημα.

31. Kanaeva (KN)

ASH
180°
3.3101

3.3102

3.3103

Περιστροφή στο
στήθος, πόδια σε
θέση πλήρους
διάστασης χωρίς
κράτημα

KN
180°
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32. Περιστροφή σε
πλήρη διάσταση με
κράτημα χωρίς
διακοπή, κάμψη
μπροστά

33. Περιστροφή σε

Αξία
0,10
3.3201

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

3.3202

3.3203

3.3204

3.3205

3.3206

3.3207

3.3302

3.3303

3.3304

3.3305

3.3306

3.3307

360°
3.3301

πλήρη διάσταση με
κράτημα χωρίς
διακοπή, κάμψη
πίσω

360°
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Γ.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ - ARTISTRY (A)

1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΚΡΙΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑΣ
1.1. Η Εφορία κριτών Καλλιτεχνίας (A) αξιολογεί τη σύνθεση και την καλλιτεχνική απόδοση από το πρότυπο της
αισθητικής τελειότητας.
1.2. Οι A-κριτές δεν ασχολούνται με τη Δυσκολία ενός προγράμματος. Η εφορία κριτών είναι υποχρεωμένη να
αφαιρεί εξίσου τυχόν λάθη του ίδιου μεγέθους ανεξάρτητα από τη Δυσκολία του στοιχείου.
1.3. Οι κριτές της A-Εφορίας πρέπει να παραμένουν ενημερωμένοι με τη σύγχρονη Ρυθμική Γυμναστική, πρέπει να
γνωρίζουν ποιες θα πρέπει να είναι οι πιο πρόσφατες προσδοκίες απόδοσης για μια σύνθεση και πρέπει να
γνωρίζουν πώς αλλάζουν τα πρότυπα καθώς εξελίσσεται το άθλημα. Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει επίσης να
γνωρίζουν τι είναι δυνατό, τι είναι λογικό να περιμένουν, τι αποτελεί εξαίρεση και τι ιδιαίτερο.
1.4. Η Τελική A-Βαθμολογία: το άθροισμα των Καλλιτεχνικών μειώσεων αφαιρείται από τους 10.00 βαθμούς

2. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ: ΣΤΌΧΟΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ
2.1. Η Ρυθμική Γυμναστική ορίζεται από μια μοναδική σύνθεση χτισμένη γύρω από μια συγκεκριμένη επιλογή
μουσικής. Η συγκεκριμένη μουσική καθοδηγεί τις επιλογές όλων των κινήσεων και όλα τα συστατικά της
σύνθεσης δημιουργούνται σε αρμονική σχέση μεταξύ τους.

2.2. Η μουσική εμπνέει τη χορογραφία καθορίζοντας-καταδεικνύοντας το ρυθμό, το θέμα των κινήσεων και τη δομή
της σύνθεσης. Δεν αποτελεί υπόκρουση για τα στοιχεία του σώματος και του οργάνου.

2.3. Κατά την επιλογή της μουσικής θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:
•
•
•

Ο χαρακτήρας της μουσικής θα πρέπει να επιλέγεται με σεβασμό στην ηλικία, το τεχνικό επίπεδο και τα
καλλιτεχνικά χαρακτηριστικά της αθλήτριας, καθώς και τους ηθικούς κανόνες
Η μουσική θα πρέπει να επιτρέπει στην αθλήτρια να αποδώσει το καλύτερό της
Η μουσική θα πρέπει να υποστηρίζει την καλύτερη δυνατή εκτέλεση

2.4. Οι ήχοι με μη τυπικό μουσικό χαρακτήρα για Ρυθμική Γυμναστική απαγορεύονται (π.μ.: σειρήνες, μηχανές
αυτοκινήτων κ.λπ.)

2.5. Πριν από την πρώτη κίνηση της αθλήτριας, είναι ανεκτή μια μουσική εισαγωγή 4 δευτερολέπτων το μέγιστο. Μια
μουσική εισαγωγή περισσότερο από 4 δευτερόλεπτα τιμωρείται.

2.6. Η καλλιτεχνική τελειότητα επιτυγχάνεται όταν η δομή της σύνθεσης και η καλλιτεχνική απόδοση αναπτύσσουν
σαφώς και πλήρως τα ακόλουθα συστατικά στοιχεία για να δημιουργήσουν μια κατευθυντήρια ιδέα από την
αρχή μέχρι το τέλος του προγράμματος:
•
•
•

Ο χαρακτήρας του στυλ κίνησης βρίσκεται στα Χορευτικά Βήματα αλλά και στις συνδετικές κινήσεις
μεταξύ των Δυσκολιών ή των ίδιων των Δυσκολιών
Εκφραστικότητα στις κινήσεις
Αντιθέσεις στην ταχύτητα, το χαρακτήρα και την ένταση των κινήσεων τόσο με το όργανο όσο και με το
σώμα που αντανακλούν τις αντιθέσεις στη μουσική
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•

•
•

Στρατηγική τοποθέτηση συγκεκριμένων κινήσεων σώματος και οργάνου σε συγκεκριμένους μουσικούς
τονισμούς ή φράσεις για τη δημιουργία επίδρασης ή αποτελέσματος: ιδιαίτερες-ξεχωριστές, επιθυμητές
οπτικές εντυπώσεις που παράγονται για το θεατή (δηλαδή: μια στιγμή που προορίζεται να δημιουργήσει
μια οπτική, αξέχαστη «στιγμή» στην παρουσίαση)
Συνδέσεις μεταξύ κινήσεων ή Δυσκολιών που είναι σκόπιμα και στρατηγικά χορογραφημένες για να
συνδέσουν τη μία κίνηση με την άλλη με ροή, με αρμονικό τρόπο
Ποικιλία στις κινήσεις: οι αθλήτριες προχωρούν από τη μία κίνηση στην άλλη σε διαφορετικές
κατευθύνσεις για ιδιαίτερους λόγους. Οι τρόποι της μετακίνησής της ποικίλλουν ανάλογα με την
απόσταση που απαιτείται να κινηθεί, την ταχύτητα και το στυλ της συγκεκριμένης μουσικής κ.λπ. Αυτή η
ποικιλία στις κατευθύνσεις και τους τρόπους μετακίνησης αποφεύγει τη μονότονη κίνηση.

2.7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
2.7.1.

Καμία ποινή δεν εφαρμόζεται όταν το καλλιτεχνικό είναι απόλυτη προτεραιότητα και πραγματοποιείται
πλήρως σε όλη τη σύνθεση από την αρχή μέχρι το τέλος.

2.7.2.

Τα καλλιτεχνικά στοιχεία που είναι λιγότερα αναπτυγμένα ή αναπτύσσονται μόνο σε ορισμένες φάσεις θα
τιμωρούνται.

2.7.3.

Τα λάθη στη σχέση μεταξύ κίνησης και ρυθμού ή οι παράλογες συνδέσεις θα τιμωρούνται κάθε φορά.

3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
3.1. Οι κινήσεις έχουν ένα σαφώς καθορισμένο ύφος-στυλ που τονίζει τη μοναδική ερμηνεία της αθλήτριας για τον
χαρακτήρα της μουσικής. Αυτό το στυλ ή ο χαρακτήρας της κίνησης αναπτύσσεται από την αρχή μέχρι το τέλος
του προγράμματος.

3.2. Αυτός ο αναγνωρίσιμος χαρακτήρας αναγνωρίζεται από τις κινήσεις του σώματος και του οργάνου καθ' όλη τη
διάρκεια του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων:
•
Κινήσεις προετοιμασίας πριν τις Δυσκολίες
•
Μεταβατικές κινήσεις μεταξύ Δυσκολιών
•
Κατά τη διάρκεια Δυσκολίας Σώματος- DB και/ή την έξοδο από DB
•
Κυματισμοί σώματος
•
Συνδετικά βήματα με στυλ που συνδέουν DB, R, DA
•
Κάτω από πετάγματα/κατά τη διάρκεια της πτήσης του οργάνου
•
Κατά τη διάρκεια των υποδοχών
•
Κατά τη διάρκεια περιστροφικών στοιχείων
•
Αλλαγές επιπέδων
•
Συνδετικά στοιχεία οργάνου που δίνουν έμφαση στο ρυθμό και το χαρακτήρα
•
Κατά τη διάρκεια στοιχείων DA

3.3. Οι αλλαγές στο χαρακτήρα της μουσικής θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται από τις αλλαγές στο χαρακτήρα των
κινήσεων. Αυτές οι αλλαγές θα πρέπει να συνδυάζονται αρμονικά.

3.4. Οι Συνδυασμοί Χορευτικών Βημάτων αξιολογούνται με βάση τα δικά τους συγκεκριμένα χαρακτηριστικάστοιχεία. Ως εκ τούτου, δεν περιλαμβάνονται στην αξιολόγηση του "χαρακτήρα κίνησης".
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4. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ
4.1. Ένας Συνδυασμός Χορευτικών Βημάτων είναι μια συγκεκριμένη ακολουθία κινήσεων με το σώμα και το όργανο
αφιερωμένη στην έκφραση του στυλ-ύφους ερμηνείας της μουσικής. Επομένως, ένας Συνδυασμός
Χορευτικών Βημάτων πρέπει να έχει έναν καθορισμένο χαρακτήρα στην κίνηση. Χορογραφείται
σύμφωνα με το χαρακτήρα, το ρυθμό, το τέμπο και τους τονισμούς της μουσικής.
Το στυλ των κινήσεων των τμημάτων του σώματος, η ταχύτητα και η ένταση των κινήσεων και η επιλογή των
τρόπων μετακίνησης θα πρέπει να επιλέγονται προσεκτικά για τη συγκεκριμένη μουσική πάνω στην οποία
εκτελούνται.
Η δομή των κινήσεων θα πρέπει να έχει ως στόχο να συμπεριλάβει όλα τα τμήματα του σώματος, ως
κατάλληλα για τη συγκεκριμένη μουσική, συμπεριλαμβανομένων του κεφαλιού, των ώμων, των χεριών, των
βραχιόνων, των γοφών, των ποδιών, των πελμάτων, κ.λπ.

4.2. Κάθε σύνθεση πρέπει να έχει τουλάχιστον 2 Συνδυασμούς Χορευτικών Βημάτων.
4.3. Κάθε Συνδυασμός Χορευτικών Βημάτων πρέπει να εκτελείται με τις ακόλουθες απαιτήσεις να είναι έγκυρος. Η
απουσία οποιασδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις σε κάθε Συνδυασμός Χορευτικών Βημάτων θα
ακυρώνει τους Συνδυασμούς και η ποινή θα εφαρμόζεται (δείτε πίνακα #12):
4.3.1. Ελάχιστη διάρκεια 8 δευτερολέπτων με το όργανο σε κίνηση: ξεκινώντας από την πρώτη χορευτική
κίνηση, όλα τα βήματα πρέπει να είναι ξεκάθαρα-ευκρινή και ορατά για όλη τη διάρκεια των 8
δευτερολέπτων.
4.3.2. Κατά τη διάρκεια των απαιτούμενων τουλάχιστον 8 δευτερολέπτων, δε μπορούν να εκτελούνται μεγάλα
πετάγματα και προ-ακροβατικά στοιχεία. Μια σειρά βημάτων με χαρακτήρα, που εκτελούνται για
λιγότερο από 8 δευτερόλεπτα λόγω της δομής της σύνθεσης ή της παρουσίας στοιχείων DA που
διακόπτουν το χαρακτήρα της κίνησης, δεν ισχύουν ως Συνδυασμοί Χορευτικών Βημάτων.
4.3.3. Καθορισμένος χαρακτήρας:
4.3.3.1. Καθορισμένος χαρακτήρας κίνησης: βήματα που αντανακλούν ένα στυλ ή ένα θέμα
κίνησης, όπως τα ακόλουθα αλλά δεν περιορίζεται σε:
•
•
•
•
•

Οποιαδήποτε βήματα κλασικού χορού
Οποιαδήποτε βήματα μπαλέτου
Οποιαδήποτε βήματα παραδοσιακού χορού
Οποιαδήποτε βήματα μοντέρνου χορού
κλπ.

4.3.3.2. Ένας Συνδυασμός Χορευτικών Βημάτων θα πρέπει να περιλαμβάνει ποικιλία κινήσεων
που χρησιμοποιούνται ειδικά για τους χορογραφικούς σκοπούς του χαρακτήρα και
του αποτελέσματος. BD όπως το άλμα "cabriole", η ισορροπία "passé" κ.λπ., τα
οποία έχουν τη βάση τους στον παραδοσιακό χορό και μια αξία 0.10 μπορούν να
συμπεριληφθούν.
4.3.4. Κινήσεις σε αρμονία με το ρυθμό
4.3.5. 2 τρόποι μετακίνησης: οι τρόποι μετακίνησης (ο τρόπος με τον οποίο ταξιδεύει/ κινείται γύρω από στο
ταπί) θα πρέπει να είναι ποικίλοι και διαφορετικοί, σε αρμονία με το συγκεκριμένο ύφος της μουσικής και
τον χαρακτήρα των κινήσεων, και όχι γενικές κινήσεις κατά μήκος του ταπί (όπως περπάτημα,
βηματισμός, τρέξιμο) με χειρισμό οργάνου.
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4.4. Ένας Συνδυασμός Χορευτικών Βημάτων δε θα ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.4.4.
4.4.5.
4.4.6.
4.4.7.
4.4.8.
4.4.9.

Λιγότερα από 8 δευτερόλεπτα του χορού που εκτελείται σύμφωνα με #4.3.1.- #4.3.4
Στατικό όργανο
Ψηλό πέταγμα κατά τη διάρκεια S
Προ-ακροβατικά στοιχεία κατά τη διάρκεια S
R κατά τη διάρκεια S
Απώλεια οργάνου κατά τη διάρκεια 8 συνεχόμενων δευτερολέπτων
Απώλεια ισορροπίας με στήριξη στο ένα ή και στα δύο χέρια ή στο όργανο
Ολική απώλεια ισορροπίας με πτώση της αθλήτριας κατά τη διάρκεια 8 δευτερολέπτων
Ολόκληρος ο Συνδυασμός εκτελείται στο πάτωμα
Επεξήγηση

Εάν μία αθλήτρια συμπληρώσει 8 δευτερόλεπτα πληρώντας όλες τις απαιτήσεις της #4.3 και στη συνέχεια
χάσει το όργανο, έχει εκπληρώσει τον ορισμό και ο Συνδυασμός ισχύει με τυχόν αντίστοιχες τεχνικές ποινές.
Εάν μία αθλήτρια εκτελεί Χορευτικά Βήματα για 16 δευτερόλεπτα: 2 συνδυασμοί μπορούν να επικυρωθούν
εφόσον υπάρχουν 2 συνδυασμοί, ο καθένας πληρώντας τις απαιτήσεις της #4,3, μέσα σε 16 δευτερόλεπτα.
Εάν η διάρκεια των 16 δευτερολέπτων περιλαμβάνει μόνο ένα σύνολο απαιτήσεων, αυτός είναι ένας
Συνδυασμός.

5. ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ
5.1. Μία αθλήτρια μετατρέπει μια δομημένη ρουτίνα σε καλλιτεχνική παράσταση-απόδοση βασισμένη στην
εκφραστικότητά της

5.2. Η έκφραση σώματος είναι μια ένωση δύναμης και ενέργειας με ομορφιά και κομψότητα στις κινήσεις
5.3. Η ομορφιά και η χάρη μπορούν να εκφραστούν με την ευρεία συμμετοχή των διαφόρων τμημάτων του
σώματος (κεφάλι, ώμοι, κορμός, πλευρά, βραχίονες, χέρια, πόδια, καθώς και το πρόσωπο) με τους
ακόλουθους τρόπους::
• εύπλαστες, πλαστικές ή/και λεπτές-διακριτικές κινήσεις που μεταδίδουν χαρακτήρα
• έκφραση προσώπου που επικοινωνεί μια συναισθηματική απάντηση στη μουσική
• έμφαση στους τονισμούς
• ένταση στο χαρακτήρα των κινήσεων
5.3.1. Ανεξάρτητα από το φυσικό μέγεθος ή το ύψος της αθλήτριας, οι κινήσεις των τμημάτων του σώματος
εκτελούνται με μέγιστο εύρος, γκάμα και έκταση.
5.3.2. Η αθλήτρια έχει μια εκφραστική, ενεργητική σύνδεση με τη μουσική, η οποία εμπλέκει το κοινό στην
απόδοσή-παρουσίασή της.
5.3.3. Οι παρουσιάσεις όπου η ένταση του σώματος και της έκφρασης του προσώπου είναι λιγότερο
αναπτυγμένες ή μη αναγνωρίσιμες (δηλαδή, μια περιορισμένη ικανότητα έκφρασης μιας ανεπτυγμένης
ερμηνείας της μουσικής και της σύνθεσης) τιμωρούνται.
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6. ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΘΕΣΕΩΝ
6.1. Μια σύνθεση δομημένη γύρω από ένα συγκεκριμένο κομμάτι μουσικής χρησιμοποιεί τις αλλαγές στην
ταχύτητα και την ένταση για να δημιουργήσει μια κατευθυντήρια ιδέα και να δημιουργήσει οπτικά
αποτελέσματα-εφέ που αναγνωρίζονται από τους θεατές.

6.2. Η ταχύτητα και η ένταση των κινήσεων της αθλήτριας καθώς και η κίνηση του οργάνου της, θα πρέπει να
αντανακλούν τις αλλαγές στην ταχύτητα και το δυναμισμό της μουσικής. Η έλλειψη αντίθεσης στην ταχύτητα
μπορεί να δημιουργήσει μονοτονία και απώλεια ενδιαφέροντος για τους θεατές.

6.3. Αντιθέσεις στην ταχύτητα και την ένταση της κίνησης σε αρμονία με τις αλλαγές στη μουσική που
δημιουργούνται για πολύ συγκεκριμένο αποτέλεσμα (συμπεριλαμβανομένων σύντομων, στρατηγικών
διακοπών), υπάρχουν σε όλο το πρόγραμμα.

6.4. Συνθέσεις με λιγότερες από 2 Δυναμικές Αλλαγές θα τιμωρούνται (δείτε πίνακα #12).

7. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟΥ
7.1. Η ένωση συγκεκριμένων στοιχείων με συγκεκριμένoυς τονισμούς δημιουργεί ένα αποτέλεσμα που
αναγνωρίζεται από τους θεατές. Σκοπός τέτοιων επιδράσεων είναι να συμβάλουν στην αρχική σχέση μεταξύ
συγκεκριμένης μουσικής και συγκεκριμένων κινήσεων που αναπτύσσονται από την αθλήτρια (δηλαδή μια
μοναδική σύνθεση, διακριτή από όλες τις άλλες λόγω των σχέσεων μεταξύ των κινήσεων που δημιουργούνται
για κάθε συγκεκριμένη διάταξη-σύνθεση της μουσικής).
7.1.1. Τόσο οι απλές όσο και οι σύνθετες κινήσεις μπορούν να δημιουργήσουν ένα αποτέλεσμα όταν
εκτελούνται με σαφή πρόθεση, η οποία είναι: να τονιστεί μια συγκεκριμένη στιγμή στη μουσική.
7.1.2. Ακολουθούν παραδείγματα, ενδεικτικά, τρόπων δημιουργίας εφέ όταν συνδυάζονται με πολύ
συγκεκριμένους-ιδιαίτερους τονισμούς/φράσεις στη μουσική:
7.1.2.1. DB, R, και DA τοποθετούνται σε συγκεκριμένους μουσικούς τονισμούς οι οποίοι είναι
ισχυροί, σαφείς και μπορούν να ταιριάξουν καλύτερα με την ενέργεια και την ένταση της
Δυσκολίας
7.1.2.2. Τα πιο μοναδικά-ιδιαίτερα στοιχεία τοποθετούνται στους πιο ενδιαφέροντες τονισμούς ή
φράσεις της μουσικής για να έχουν τη μέγιστη επιρροή στον τονισμό της σχέσης μουσικής
και κίνησης
7.1.2.3. Η δημιουργία σχέσης ή κίνησης με το όργανο που είναι απροσδόκητη (ένα «εφέ έκπληξη»
σε αντίθεση με αυτό που είναι προβλέψιμο)
7.1.2.4. Οι κινήσεις του σώματος ή/και οι κινήσεις του οργάνου που χρησιμοποιούνται για τη
δημιουργία ή την έμφαση δυναμικών αλλαγών δημιουργούν ορατά αποτελέσματα για το
θεατή
7.1.2.5. Διαφορετικές τροχιές και κατευθύνσεις των στοιχείων του οργάνου (παράδειγμα: πολύ ψηλά,
μπροστά, στο πλάι, χαμηλά, κ.λπ.) καθώς και τα επίπεδα του οργάνου θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται με συγκεκριμένους τονισμούς ή φράσεις στη μουσική προκειμένου να
διακρίνεται κάθε στοιχείο οργάνου με μοναδικό τρόπο

7.2. Συνθέσεις χωρίς 1 Εφέ Σώματος ή/και Οργάνου με μουσική θα τιμωρούνται (δείτε πίνακα #12).
7.2.1. Οι Δυναμικές Αλλαγές από τη φύση τους δημιουργούν τα δικά τους αποτελέσματα και αξιολογούνται
ξεχωριστά. Ως εκ τούτου, δεν είναι διαθέσιμα για την εκπλήρωση της συγκεκριμένης απαίτησης.
7.2.2. Η κατάχρηση της ίδιας τεχνικής πετάγματος ή/και υποδοχής επηρεάζει το αποτέλεσμα και την
εντύπωση στη σύνθεση και αυτή η έλλειψη ποικιλίας θα τιμωρείται.
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8. ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ
8.1. Η μετακίνηση είναι ευρεία και ολοκληρωμένη (καλύπτει όλο το χώρο) μέσα στον αγωνιστικό χώρο-ταπί, έτσι
ώστε να καλύπτεται ολόκληρο το ταπί από την κίνηση της αθλήτριας, η οποία πρέπει να κινείται σε όλα τα
μέρη του ταπί (αν και δεν είναι απαραίτητα να αγγίζει τις φυσικές τέσσερις γωνίες).

8.2. Οι κατευθύνσεις στις οποίες κινείται μια αθλήτρια πρέπει να είναι ποικίλες σε όλη την επιφάνεια του ταπί και
όχι μία επαναλαμβανόμενη μπρος-πίσω κίνηση στην ίδιο διαδρομή.

8.3. Η ανεπαρκής χρήση ολόκληρης της επιφάνειας του ταπί τιμωρείται.

9. ΕΝΟΤΗΤΑ
Στόχος της δημιουργίας μιας αρμονικής σχέσης όλων των καλλιτεχνικών στοιχείων είναι η δημιουργία μιας
ενοποιημένης ιδέας. Η συνέχεια των κινήσεων με την έκφραση του σώματος από την αρχή μέχρι το τέλος
καθορίζει την αρμονία και την ενότητα. Ένα ή πολλά σοβαρά τεχνικά λάθη, τα οποία σπάνε την ενότητα της
σύνθεσης αναγκάζοντας την αθλήτρια να σταματήσει την απόδοση της σύνθεσης ή να σταματήσει να
απεικονίζει μια καλλιτεχνική εικόνα για αρκετά δευτερόλεπτα, τιμωρείται μία φορά ως συνολική ποινή στο
τέλος του προγράμματος.

10. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
10.1. Μια σύνδεση είναι ένας "σύνδεσμος-δεσμός" μεταξύ δύο κινήσεων ή Δυσκολιών.
10.2. Όλες οι κινήσεις πρέπει να έχουν μια λογική, σκόπιμη σχέση μεταξύ τους, έτσι ώστε η μία κίνηση/στοιχείο να
περνά στην άλλη για έναν αναγνωρίσιμο λόγο.

10.3. Αυτοί οι σύνδεσμοι μεταξύ των κινήσεων παρέχουν επίσης την ευκαιρία να ενισχυθεί ο χαρακτήρας
της σύνθεσης.

10.4. Τα στοιχεία ενώνονται ομαλά και λογικά χωρίς παρατεταμένες προετοιμασίες ή περιττές στάσεις που δεν
υποστηρίζουν το χαρακτήρα της σύνθεσης ή που δε δημιουργούν αποτέλεσμα.

10.5. Στοιχεία που διατάσσονται μαζί χωρίς σαφή σκοπό γίνονται μια σειρά από άσχετες ενέργειες, οι οποίες
απαγορεύουν τόσο την πλήρη ανάπτυξη της ιστορίας όσο και τη μοναδική ταυτότητα της σύνθεσης. Οι
συνδέσεις αυτές ορίζονται ως:
•

Δυσκολίες που συνδέονται μεταξύ τους χωρίς σαφή-ξεκάθαρη σχέση

•

Μεταβάσεις από μια κίνηση ή Δυσκολία σε μια άλλη που είναι απότομες, παράλογες ή
παρατεταμένες

10.6. Οι καλά αναπτυγμένες συνδέσεις ή/και τα συνδετικά βήματα είναι απαραίτητα για τη δημιουργία αρμονίας και
ροής. Μια σύνθεση δομημένη ως μια σειρά από άσχετα στοιχεία θα τιμωρείται. Οι παράλογες συνδέσεις
θα τιμωρούνται 0.1 κάθε φορά μέχρι 2.00 βαθμούς.
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11. ΡΥΘΜΟΣ
11.1. Οι κινήσεις του σώματος καθώς και του οργάνου πρέπει να συσχετίζονται ακριβώς με τους μουσικούς
τονισμούς και τις μουσικές φράσεις. Τόσο οι κινήσεις του σώματος όσο και του οργάνου θα πρέπει να δίνουν
έμφαση στο τέμπο/ρυθμό της μουσικής.

11.2. Οι κινήσεις που εκτελούνται ξεχωριστά από τους τονισμούς ή αποσυνδέονται από το τέμπο που καθορίζεται
από τη μουσική τιμωρούνται 0.10 κάθε φορά, μέχρι 2.00 βαθμούς. Παραδείγματα:
•
•
•
•

Όταν οι κινήσεις τονίζονται ορατά πριν ή μετά τους τονισμούς
Όταν ένας σαφής τονισμός στη μουσική "περνάει" και δεν τονίζεται από την κίνηση
Όταν οι κινήσεις είναι κατά λάθος-ακούσια πίσω από τη μουσική φράση
Όταν το τέμπο αλλάζει και η αθλήτρια βρίσκεται στη μέση πιο αργών κινήσεων και δε μπορεί να
εκφράσει-δείξει την αλλαγή στην ταχύτητα (εκτός ρυθμού)

11.3. Το τέλος της σύνθεσης θα πρέπει να έχει σχέση ακριβώς με το τέλος της μουσικής. Όταν η αθλήτρια
ολοκληρώνει το πρόγραμμά της και παίρνει την τελική της πόζα πριν από το τέλος της μουσικής ή μετά το
τέλος της μουσικής, αυτή η έλλειψη αρμονίας μεταξύ μουσικής και κίνησης στο τέλος του προγράμματος
τιμωρείται.
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12. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΛΑΘΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ
Ποινές

0.30
Το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος:

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
της
ΚΙΝΗΣΗΣ

•
•

παρουσιάζεται στις περισσότερες,
αλλά όχι σε όλες, τις συνδέσεις
λείπει μόνο κατά τη διάρκεια
ορισμένων, αλλά όχι όλων, των
στοιχείων D

Λιγότερο αναπτυγμένα στο πρόγραμμα:
•
σταθερή έκφραση προσώπου χωρίς
προσαρμογή της έντασης ή του
χαρακτήρα και/ή
•
μερική συμμετοχή των τμημάτων του
σώματος στις κινήσεις

ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ Εκτελούνται λιγότερες από 2 Δυναμικές Αλλαγές
ΕΠΙΔΡΑΣΗ/ΕΙΣ
ΣΩΜΑΤΟΣ/ΟΡΓΑΝΟΥ
ΜΕ ΤΗ ΜΟΥΣΚΗ
ΠΟΙΚΙΛΙΑ:
ΠΕΤΑΓΜΑΤΑ και
ΥΠΟΔΟΧΕΣ
ΧΡΗΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ-ΤΑΠΙ

ΕΝΟΤΗΤΑ

Μερικά μέρη του προγράμματος:

1.00
Απουσία σε ολόκληρο το πρόγραμμα

παρουσιάζεται σε κάποιες
συνδέσεις
λείπει κατά τη διάρκεια στοιχείων D
•

•

Απουσιάζει 1 Συνδυασμός Χορευτικών
Βημάτων με ρυθμό και χαρακτήρα

ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ

ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ
και ΠΡΟΣΩΠΟΥ

0.50

Δεν αναπτύσσονται στο πρόγραμμα:
•
•

καμία έκφραση προσώπου και/ή
ανεπαρκής συμμετοχή των τμημάτων του
σώματος

Δεν εκτελείται καμία Δυναμική Αλλαγή

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία σώματος
ή/και οργάνου συνδυασμένα με συγκεκριμένους
τονισμούς/φράσεις στη μουσική που δημιουργούν
μία οπτική επίδραση

Περισσότερα από 3 πανομοιότυπα πετάγματα
και/ή υποδοχές
Ανεπαρκής χρήση ολόκληρης της επιφάνειας
του ταπί
Η ενότητα/αρμονία/συνέχεια της σύνθεσης
σπάει λόγω σοβαρών τεχνικών διακοπών
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Απουσιάζουν 2 Συνδυασμοί Χορευτικών
Βημάτων με ρυθμό και χαρακτήρα

Ποινές
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60

1.70

1.80

1.90

2.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60

1.70

1.80

1.90

2.00

Ποινές
ΡΥΘΜΟΣ

Ποινές

0.30

ΜΟΥΣΙΚΗ

0.50
Έλλειψη αρμονίας μεταξύ
μουσικής και κίνησης στο
τέλος του προγράμματος

Μουσική-κίνηση στο
τέλος του
προγράμματος
Η μουσική δεν είναι σύμφωνη με τους
κανονισμούς

Μουσικοί κανόνες

Μουσική εισαγωγή περισσότερο από
4 δευτερόλεπτα
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0.70

1.00

Δ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ (E)
1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΚΡΙΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
1.1. Η Εφορία κριτών Εκτέλεσης (E) απαιτεί την εκτέλεση στοιχείων με αισθητική και τεχνική τελειότητα.
1.2. Η αθλήτρια αναμένεται να συμπεριλάβει στο πρόγραμμά της μόνο στοιχεία που μπορεί να εκτελέσει με πλήρη
ασφάλεια και με υψηλό βαθμό τεχνικής μαεστρίας. Όλες οι αποκλίσεις από την προσδοκία αυτή θα αφαιρούνται
από τους E- κριτές.
1.3. Οι E-κριτές δεν ασχολούνται με τη Δυσκολία ενός προγράμματος. Η εφορία είναι υποχρεωμένη να αφαιρεί
εξίσου τυχόν λάθη του ίδιου μεγέθους ανεξάρτητα από τη Δυσκολία του στοιχείου ή τη σύνδεση.
1.4. Οι κριτές της Ε-Εφορίας πρέπει να παραμένουν ενημερωμένοι με τη σύγχρονη Ρυθμική Γυμναστική, πρέπει να
γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή ποια θα πρέπει να είναι η πιο πρόσφατη προσδοκία απόδοσης για ένα στοιχείο και
πρέπει να γνωρίζουν πώς αλλάζουν τα πρότυπα καθώς εξελίσσεται το άθλημα. Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει
επίσης να γνωρίζουν τι είναι δυνατό, τι είναι λογικό να περιμένουν, τι αποτελεί εξαίρεση και τι ιδιαίτερο.
1.5. Όλες οι αποκλίσεις από τη σωστή απόδοση θεωρούνται τεχνικά λάθη και πρέπει να αξιολογούνται αναλόγως
από τους κριτές. Το ποσό της μείωσης για μικρά, μεσαία ή μεγάλα λάθη καθορίζεται από το βαθμό απόκλισης
από τη σωστή απόδοση. Οι ακόλουθες μειώσεις θα ισχύουν για κάθε ορατή τεχνική απόκλιση από την
αναμενόμενη τέλεια απόδοση:
• Μικρό λάθος 0.10: οποιαδήποτε πολύ μικρή ή μικρή απόκλιση από την τέλεια εκτέλεση
• Μεσαίο λάθος 0.30: οποιαδήποτε διακριτή ή σημαντική απόκλιση από την τέλεια εκτέλεση
• Μεγάλο λάθος 0.50 ή περισσότερο: οποιαδήποτε σημαντική ή σοβαρή απόκλιση από την τέλεια
εκτέλεση
Σημείωση: Τα λάθη Εκτέλεσης πρέπει να τιμωρούνται κάθε φορά και για κάθε στοιχείο που συμβαίνει

1.6. Η Τελική Ε-Βαθμολογία: Το άθροισμα των Τεχνικών μειώσεων αφαιρείται από τους 10.00 βαθμούς

Επεξήγηση
Οι ποινές στα μπλε κουτιά υποδεικνύουν ότι μια ποινή από αυτή τη γραμμή μπορεί να ληφθεί για ένα τεχνικό λάθος
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2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΛΑΘΗ
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ
Ποινές

Μικρό 0.10

Μεσαίο 0.30

Μεγάλο 0.50 ή
περισσότερο

Μη ολοκληρωμένη κίνηση ή
έλλειψη ευρύτητας στο σχήμα
των Κυματισμών

Γενικότητες

Βασική τεχνική

Μη ολοκληρωμένη κίνηση ή
έλλειψη ευρύτητας στο σχήμα
των Προ-ακροβατικών
Προσαρμογή-διόρθωση της θέσης
του σώματος (π.χ.: σε
Ισορροπίες, σε Περιστροφές στο
πέλμα ή σε άλλο μέρος του
σώματος, κλπ.)
Τμήμα του σώματος που κρατείται
εσφαλμένα κατά τη διάρκεια μιας
κίνησης σώματος (κάθε φορά),
συμπεριλαμβανομένης της
λανθασμένης θέσης ποδιού/
releve ή/και θέσης γόνατος,
λυγισμένου αγκώνα, ανυψωμένων
ή ασύμμετρων ώμων,
λανθασμένης θέσης ενός
τμήματος του σώματος κατά τη
διάρκεια του R, ασύμμετρης θέσης
κορμού κ.λπ.
Απώλεια ισορροπίας: επιπλέον
κίνηση χωρίς μετακίνηση (π.χ.
τρέμουλο του ποδιού στήριξης,
ακούσια αντισταθμιστική κίνηση
κ.λπ.)
Βαριά προσγείωση

Άλματα/
Αναπηδήσεις

Ισορροπίες

Περιστροφές
(Κάθε ποινή
εφαρμόζεται μία
φορά ανά
περιστροφή BD)
Προ-ακροβατικά
στοιχεία και
στοιχεία από
ομάδες κάθετης
περιστροφής

Απώλεια ισορροπίας: επιπλέον
κίνηση με μετακίνηση (π.χ.
αναπήδηση στο πόδι στήριξης,
επιπλέον βήμα, κ.λπ.)

Ολική απώλεια με πτώση:
0.70

Λανθασμένη προσγείωση:
ορατά τοξωτή πλάτη κατά την
τελική φάση της προσγείωσης

Λάθος σχήμα με μικρή απόκλιση

Λάθος σχήμα με μεσαία
απόκλιση
Λάθος σχήμα με μικρή απόκλιση Λάθος σχήμα με μεσαία
απόκλιση
Σχήμα που δεν κρατιέται για
τουλάχιστον 1 δευτερόλεπτο
Άξονας του σώματος που δεν
βρίσκεται στο κατακόρυφο και
τελειώνει με ένα ακούσιο βήμα
Λάθος σχήμα με μικρή απόκλιση Λάθος σχήμα με μεσαία
απόκλιση
Ακούσια στήριξη στη φτέρνα κατά Άξονας του σώματος που δεν
τη διάρκεια μίας Στροφής
βρίσκεται στο κατακόρυφο και
τελειώνει με ένα ακούσιο βήμα
Αναπήδηση/εις
Βαριά προσγείωση

Απώλεια ισορροπίας με
στήριξη στο ένα ή τα δύο
χέρια ή στο όργανο

Μη επιτρεπόμενη τεχνική
προ-ακροβατικών
στοιχείων
Περπάτημα σε
κατακόρυφη θέση (2 ή
περισσότερες αλλαγές
στήριξης)
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Λάθος σχήμα με μεγάλη
απόκλιση
Λάθος σχήμα με μεγάλη
απόκλιση

Λάθος σχήμα με μεγάλη
απόκλιση

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ
Ποινές

Μικρό 0.10

Μεσαίο 0.30

Μεγάλο 0.50 ή
περισσότερο
Απώλεια και ανάκτηση του
οργάνου χωρίς μετακίνηση

Γενικότητες

Απώλεια και ανάκτηση του
οργάνου μετά από 1-2
βήματα: 0.70

Απώλεια οργάνου

Απώλεια και ανάκτηση του
οργάνου μετά από 3 ή
περισσότερα βήματα: 1.00

(για την απώλεια 2
Κορινών διαδοχικά:

Απώλεια του οργάνου εκτός
αγωνιστικού χώρου
(ανεξάρτητα από την
απόσταση): 1.00

ο κριτής θα τιμωρεί
μία φορά με βάση
τον συνολικό αριθμό
των μέτρων που
γίνονται για την
ανάκτηση της πιο
μακρινής Κορίνας)

Απώλεια του
οργάνου το οποίο δε
φεύγει από τον
αγωνιστικό χώρο και
χρήση
αναπληρωματικού
οργάνου: 1.00
Απώλεια του οργάνου, καμία
επαφή με το όργανο στο
τέλος του προγράμματος:
1.00

Ανακριβής τροχιά και υποδοχή
κατά την πτήση με 1 βήμα ή
ρύθμιση θέσης για να σωθεί το
όργανο

Ανακριβής τροχιά και υποδοχή
κατά την πτήση με 2 βήματα
για να σωθεί το όργανο

Υποδοχή με την ακούσια
βοήθεια του άλλου χεριού
(Εξαίρεση για μπάλα: υποδοχές
εκτός οπτικού πεδίου)

Υποδοχή με την ακούσια
επαφή με το σώμα

Ανακριβής τροχιά και
υποδοχή κατά την πτήση με 3
ή περισσότερα βήματα
(chassé) για να σωθεί το
όργανο

Τεχνική

Στατικό όργανο **

Επεξήγηση
Η ποινή για ανακριβή τροχιά λαμβάνεται, εάν είναι ορατό ένα καθαρό τεχνικό λάθος, λόγω ανακριβούς πετάγματος. Αυτό θα
μπορούσε να είναι, εάν πρέπει να τρέξει ή να αλλάξει την προβλεπόμενη κατεύθυνση για να σώσει το όργανο από μια
απώλεια.
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Ποινές

Μικρό 0.10

Μεσαίο 0.30

Στεφάνι
Λάθος χειρισμός ή υποδοχή:
μεταβολή του επιπέδου
εργασίας, δονήσεις,
ακανόνιστη περιστροφή στον
κατακόρυφο άξονα (κάθε
φορά)
Υποδοχή μετά από πέταγμα:
επαφή με το αντιβράχιο-πήχη

Υποδοχή μετά από πέταγμα:
επαφή με το βραχίονα

Βασική τεχνική
Ακούσιο, μη
ολοκληρωμένο κύλισμα
πάνω από το σώμα
Λάθος κύλισμα με αναπήδηση
Γλίστρημα στο βραχίονα κατά
τη διάρκεια περιστροφών
Πέρασμα μέσα από το
Στεφάνι:
πόδια που πιάνονται στο
Στεφάνι
** Στατικό όργανο (Ατομικό Πρόγραμμα Δυσκολία # 3.8)

Μπάλα
Λάθος χειρισμός:

Βασική τεχνική

Μπάλα που κρατιέται στο
αντιβράχιο («γραπωμένη») ή
ορατά πιεσμένη από τα
δάχτυλα (κάθε φορά)
Ακούσιο, μη
ολοκληρωμένο κύλισμα
πάνω από το σώμα
Λάθος κύλισμα με αναπήδηση
Υποδοχή με τη βοήθεια του
άλλου χεριού (Εξαίρεση:
υποδοχές εκτός οπτικού
πεδίου)

Κορίνες

Βασική τεχνική

Λάθος χειρισμός :
ακανόνιστη κίνηση, χέρια πολύ
μακριά κατά τη διάρκεια μύλων,
διακοπή της κίνησης κατά τη
διάρκεια μικρών κύκλων κ.λπ.
(κάθε φορά)
Μεταβολή του συγχρονισμού
στην περιστροφή των 2
Κορινών κατά τη διάρκεια
πεταγμάτων και υποδοχών
Έλλειψη ακρίβειας στα επίπεδα
εργασίας των Κορινών κατά τη
διάρκεια ασυμμετρικών κινήσεων
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Μεγάλο 0.50 ή
περισσότερο

Κορδέλα
Ακούσια λανθασμένη υποδοχή
Αλλαγή του μοτίβου-σχήματος
που σχηματίζεται από την
Κορδέλα:
φιδάκια, σπιράλ ανεπαρκώς
σφιχτά, όχι το ίδιο ύψος, πλάτος
κ.λπ. (κάθε φορά)
Ακούσια επαφή με το σώμα

Βασική τεχνική

Ακούσια τυλίγματα γύρω από
το σώμα ή μέρος του ή γύρω
από τη μπακέτα χωρίς
διακοπή

Ακούσια τυλίγματα γύρω από
το σώμα ή μέρος του ή γύρω
από τη μπακέτα με διακοπή

Λάθος χειρισμός: ανακριβές
πέρασμα ή μεταβίβαση, μπακέτα
κορδέλας που κρατιέται ακούσια
στη μέση, λάθος σύνδεση μεταξύ
των μοτίβων-σχημάτων, θόρυβος
της Κορδέλας (κάθε φορά)
Μικρός κόμπος με ελάχιστη
επίδραση στο χειρισμό

Μεσαίος/Μεγάλος κόμπος:
επίδραση στο χειρισμό

Το τέλος της Κορδέλας παραμένει
στο πάτωμα ακούσια κατά τη
διάρκεια της εκτέλεσης του
μοτίβου-σχήματος, των
πεταγμάτων, των εκτινάξεων,
κλπ.,

Μέρος της Κορδέλας παραμένει
στο πάτωμα ακούσια κατά τη
διάρκεια της εκτέλεσης του
μοτίβου-σχήματος, των
πεταγμάτων, των εκτινάξεων,
κλπ.,

(μέχρι 1 μέτρο.)

(περισσότερο από 1 μέτρο)

Επεξήγηση και Παράδειγμα: Αποκλίσεις στις Δυσκολίες Σώματος
Κάθε Ποινή θα εφαρμόζεται ξεχωριστά για κάθε λάθος. Εάν μία Δυσκολία Σώματος έχει δύο λανθασμένα
σχήματα, η ποινή λαμβάνεται για κάθε απόκλιση από το αναγνωρίσιμο σχήμα.

Μεσαία απόκλιση των
τμημάτων του σώματος (πάνω
πόδι και κορμός)

ΤΛ:

0.30+0.30

Επεξήγηση: Κόμπος στην Κορδέλα
Εάν σχηματίζεται ένας μικρός κόμπος στην κορδέλα και μετά από μερικές κινήσεις γίνεται ένας Μεσαίος/Μεγάλος
κόμπος, λαμβάνεται μόνο μία ποινή για τον κόμπο (η μεγαλύτερη ποινή).
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E. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ: 4 προγράμματα

ΝΕΑΝΙΔΕΣ: 4 προγράμματα
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2. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΝΕΑΝΙΔΕΣ – ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
2.1 Γενικότητες: Όλοι οι κανόνες των Γενικοτήτων για το Ατομικό Γυναικών ισχύουν για το Ατομικό Νεανίδων.
2.1.1. Πρόγραμμα για αθλήτριες Ατομικού:
Το πρόγραμμα για αθλήτριες Ατομικού Νεανίδων αποτελείται συνήθως από 4 προγράμματα:
(Πρόγραμμα Οργάνων Ρυθμικής Γυμναστικής - Νεάνιδες):
-

Στεφάνι
Μπάλα
Κορίνες

-

Κορδέλα

2.1.2. Η διάρκεια κάθε προγράμματος είναι από 1’15” έως 1’30.”
2.1.3. Οι κανόνες και τα χαρακτηριστικά κάθε οργάνου για τις Νεάνιδες καθορίζονται στους Κανόνες
Οργάνων της FIG.
2.1.4. Οι Νεάνιδες αθλήτριες επιτρέπεται να αγωνίζονται με κορδέλα Γυναικών.
2.1.5. Κατόπιν αιτήματος της Ανώτερης Επιτροπής Κρίσης, κάθε όργανο μπορεί να ελεγχθεί πριν από την
είσοδο της αθλήτριας στην αίθουσα του αγώνα ή στο τέλος του προγράμματος ή/και μια τυχαία
κλήρωση μπορεί να διεξαχθεί για έλεγχο οργάνων.
Για οποιαδήποτε χρήση μη συμβατού οργάνου: Ποινή: 1.00 βαθμός

Απαιτήσεις Δυσκολίας για προγράμματα Ατομικού Νεανίδων: Η αθλήτρια πρέπει να
περιλαμβάνει μόνο στοιχεία που μπορεί να εκτελέσει με ασφάλεια και με υψηλό βαθμό
αισθητικής και τεχνικής επάρκειας.
2.2.1. Υπάρχουν δύο Στοιχεία Δυσκολίας:
•
•

Δυσκολία Σώματος (DB), συμπεριλαμβανομένων των R
Δυσκολία Οργάνου (DA)

2.2.2. Απαιτήσεις για Δυσκολία

Στοιχεία Δυσκολίας
Δυσκολία Σώματος
που συνδέεται με τεχνικά
στοιχεία του οργάνου

Δυσκολία Οργάνου

DB
Μετρούν οι 7 υψηλότερες

DA

Ειδικές απαιτήσεις

Τουλάχιστον 1, Μέγιστο 15

Ομάδες Δυσκολίας Σώματος:
Άλματα/αναπηδήσεις
Τουλάχιστον 1
Ισορροπίες
Τουλάχιστον 1

Ολικοί κυματισμοί
σώματος:
W
Τουλάχιστον 2

Περιστροφές
Τουλάχιστον 1
Δυναμικά Στοιχεία με Περιστροφή - R
Μέγιστο 4
(με σειρά εκτέλεσης)
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(με σειρά εκτέλεσης)

2.3. Οι κριτές Δυσκολίας αναγνωρίζουν και καταγράφουν Δυσκολίες με τη σειρά της εκτέλεσής τους, ανεξάρτητα
από το αν είναι έγκυρες ή όχι:
•

•

Η πρώτη υποομάδα D-κριτές (DB): αξιολογεί τον αριθμό και την αξία των στοιχείων DB,
συμπεριλαμβανομένων δύο Δυσκολίων Σώματος-DB στα προγράμματα με Μπάλα και Κορδέλα με
ένα Βασικό/μη Βασικό στοιχείο οργάνου που εκτελείται με το μη κυρίαρχο χέρι. Αξιολογεί τον αριθμό
και την αξία του R, την αναγνώριση του W που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του
προγράμματος. Οι Κριτές καταγράφουν όλα τα στοιχεία με σημειογραφία (χρήση συμβόλων).
Η δεύτερη υποομάδα D-Κριτές (DA): αξιολογεί τον αριθμό και την αξία των στοιχείων DA και την
παρουσία των απαιτούμενων Βασικών τεχνικών στοιχείων του οργάνου. Οι Κριτές καταγράφουν όλα
τα στοιχεία με σημειογραφία (χρήση συμβόλων).

2.4.

Η σειρά εκτέλεσης των Δυσκολιών είναι απεριόριστη. Ωστόσο, η διάταξη των Δυσκολιών θα πρέπει να
σέβεται τη χορογραφική αρχή ότι οι Δυσκολίες πρέπει να τοποθετούνται λογικά με συνδετικά στοιχεία και
κινήσεις σε αρμονία με το χαρακτήρα της μουσικής.

2.5.

Οι ποινές για την έλλειψη του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού Δυσκολιών και τη μη συμμόρφωση με
ειδικές απαιτήσεις επιβάλλονται όταν δεν επιχειρείται καθόλου κάποιο στοιχείο Δυσκολίας.

3.

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ (DB)

3.1. Απαιτήσεις: οι 7 υψηλότερες Δυσκολίες που εκτελούνται στο πρόγραμμα θα μετρούν. Σε περίπτωση
που υπάρχουν περισσότερες DB από ό, τι απαιτείται, οι πρόσθετες Δυσκολίες δεν ισχύουν (Χωρίς Ποινή)

3.2. Όλοι οι γενικοί κανόνες για τις Δυσκολίες Σώματος-DB Ατομικού Γυναικών ισχύουν επίσης για
το Ατομικό Νεανίδων, με εξαίρεση τα ακόλουθα:
3.2.1. Μία Συνδυασμένη Δυσκολία Σώματος επιτρέπεται.
3.2.2. Είναι δυνατόν να εκτελείται μόνο μία Αργή Στροφή στο πέλμα ή σε releve.
3.2.3. Η Τεχνική Επιτροπή δε συνιστά DB στο γόνατο για Νεάνιδες αθλήτριες.

3.3. Βασικά ή Μη-Βασικά τεχνικά στοιχεία οργάνου
3.3.1. Απαιτήσεις:
3.3.1.1. Κάθε πρόγραμμα Νεανίδων πρέπει επίσης να έχει έναν ελάχιστο αριθμό από κάθε Βασικό
στοιχείο οργάνου (# 3.6, 3.7 Ατομικό πρόγραμμα)

3.3.1.2. Δύο Δυσκολίες Σώματος-DB στο πρόγραμμα με Μπάλα πρέπει να εκτελούνται με τη
χρήση του μη κυρίαρχου χεριού κατά τη διάρκεια Βασικών ή Μη-Βασικών τεχνικών
στοιχείων του οργάνου
3.3.1.3. Δύο Δυσκολίες Σώματος-DB στο πρόγραμμα με Κορδέλα πρέπει να εκτελούνται με τη
χρήση του μη κυρίαρχου χεριού κατά τη διάρκεια Βασικών ή Μη-Βασικών τεχνικών
στοιχείων του οργάνου
3.3.2. Είναι δυνατή η χρήση Σχοινιού σε Ατομικά προγράμματα σε τοπικούς Διεθνείς και Εθνικούς αγώνες.
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3.3.3. Συνοπτικός Πίνακας Βασικών Κι Μη-Βασικών Τεχνικών Ομάδων ειδικών για Σχοινί
Μη Βασικές Τεχνικές Ομάδες Οργάνου

Απαιτούμενα Ειδικές Βασικές και Βασικές Τεχνικές Ομάδες
# ανά
Οργάνου
πρόγραμμα

2
•
•

•

2
•

1

Πέρασμα με ολόκληρο ή μέρος του
σώματος μέσα από το ανοιχτό Σχοινί
που γυρίζει προς τα εμπρός, προς τα
πίσω ή προς τα πλάγια. επίσης με:
Σχοινί διπλωμένο στα 2 ή περισσότερο
Διπλή περιστροφή του Σχοινιού
Άφημα και υποδοχή της μίας άκρης
του Σχοινιού, με ή χωρίς περιστροφή
(π.χ. Echappé)
Περιστροφές της ελεύθερης άκρης του
Σχοινιού, Σχοινί κρατημένο από τη μία
άκρη (π.χ.: σπιράλ)

Αναπηδήσεις με πέρασμα μέσα από το
Σχοινί
• Σειρά (min. 3): Σχοινί γυρίζει προς τα

•
•
•
•

•

•
•

Περιστροφή (min. 1), Σχοινί
διπλωμένο στα δύο (στο ένα ή τα
δύο χέρια)
Περιστροφές (min.3), Σχοινί
διπλωμένο στα τρία ή τέσσερα
Ελεύθερη περιστροφή (min. 1)
γύρω από μέρος του σώματος
Περιστροφή (min. 1) του
τεντωμένου, ανοιχτού Σχοινιού,
κρατημένο από τη μέση ή από την
άκρη
Μύλοι (Σχοινί ανοιχτό, κρατημένο
από τη μέση, διπλωμένο στα δύο ή
περισσότερο)
Δείτε Κορίνες 3.3.4
Τύλιγμα ή ξετύλιγμα γύρω από
μέρος του σώματος
Σπιράλ με το σχοινί διπλωμένο
στα δύο

εμπρός, προς τα πίσω ή προς τα
πλάγια.
Υποδοχή του ανοιχτού Σχοινιού με μία
άκρη σε κάθε χέρι χωρίς στήριξη σε
1
άλλο μέρος του σώματος
Επεξηγήσεις
Το σχοινί μπορεί να κρατηθεί ανοιχτό, διπλωμένο σε 2, 3 ή 4 φορές (με 1 ή 2 χέρια), αλλά η βασική τεχνική
είναι όταν το ανοιχτό σχοινί κρατιέται από τη μία άκρη σε κάθε χέρι κατά τη διάρκεια Αλμάτων και αναπηδήσεων
που πρέπει να εκτελούνται προς όλες τις κατευθύνσεις: προς τα εμπρός, προς τα πίσω, με στροφές κ.λπ.

Στοιχεία όπως οι κινήσεις τυλίγματος, αναπήδησης και μύλων καθώς και οι κινήσεις με διπλωμένο ή δεμένο Σχοινί,
δεν είναι χαρακτηριστικά αυτού του οργάνου. Ως εκ τούτου, δεν πρέπει να υπερισχύουν στη σύνθεση

• Τουλάχιστον δύο μεγάλα τμήματα του σώματος (παράδειγμα: κεφάλι + κορμός, βραχίονες +
κορμός, κορμός + πόδια κ.λπ.) πρέπει να περνούν από μέσα.
• Το πέρασμα μπορεί να είναι: ολόκληρο το σώμα μέσα και έξω, ή πέρασμα μέσα χωρίς να περνά
έξω, ή αντίστροφα.
Εκτίναξη είναι μία κίνηση με 2 ενέργειες:
• άφημα της μίας άκρης του Σχοινιού
• υποδοχή της άκρης του Σχοινιού από το χέρι ή άλλο μέρος του σώματος μετά από μισή περιστροφή
του Σχοινιού
• Μία DB είναι έγκυρη εάν είτε το άφημα είτε η υποδοχή (όχι και τα δύο) εκτελείται κατά τη διάρκεια
της DB
Η υποδοχή του ανοικτού Σχοινιού μετά από ένα πέταγμα πρέπει να εκτελείται με μία άκρη σε
κάθε χέρι χωρίς στήριξη στο πόδι, το γόνατο ή άλλο μέρος του σώματος. Το πέταγμα μπορεί να είναι
μεγάλο ή μικρό.
Παραλλαγές Σπιράλ:
• απελευθέρωση-άφημα όπως "Εκτίναξη" ακολουθούμενη από πολλαπλές (2 ή περισσότερες)
σπειροειδείς -σπιράλ περιστροφές της μιας άκρης του Σχοινιού και υποδοχή της άκρης από το χέρι
ή άλλο μέρος του σώματος
• Ανοιχτό και τεντωμένο Σχοινί κρατημένο από τη μία άκρη, από την προηγούμενη κίνηση (κίνηση του
ανοικτού σχοινιού, υποδοχή, από το πάτωμα, κ.λπ.) που περνά στις σπειροειδείς-σπιράλ
περιστροφές (2 ή περισσότερο) της μιας άκρης του Σχοινιού, υποδοχή με το χέρι ή το άλλο μέρος
του σώματος.
• Μία DB είναι έγκυρη εάν εκτελούνται είτε το άφημα είτε η υποδοχή είτε πολλαπλές σπειροειδείςσπιράλ περιστροφές (2 ή περισσότερες) κατά τη διάρκεια της DB
Τύλιγμα
• Είναι δυνατό το “τύλιγμα” ή “ξετύλιγμα” κατά τη διάρκεια Δυσκολίας Σώματος-DB. Οι ενέργειες αυτές
θεωρούνται διαφορετικοί χειρισμοί οργάνου
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3.3.4. Ασταθείς θέσεις ισορροπίας του Σχοινιού θεωρούνται ίδιες
Επεξηγήσεις
Ανοιχτό ή διπλωμένο στη μέση ισορροπημένο πίσω από την πλάτη ή αιωρούμενο/
κρεμασμένο σε ένα μέρος του σώματος κατά τη διάρκεια DB με περιστροφή
θεωρούνται οι ίδιες ασταθείς θέσεις ισορροπίας
Παράδειγμα 1

Παράδειγμα 2

Μη έγκυρες ασταθείς θέσεις ισορροπίας:

Σχοινί κρεμασμένο στο λαιμό κατά τη διάρκεια Ισορροπίας

Το ανοικτό Σχοινί τοποθετείται στην πλάτη
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4. ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ (R)
4.1. Ορισμός: ένας συνδυασμός ενός ψηλού πετάγματος, 2 ή περισσότερα δυναμικά στοιχεία
με περιστροφή και μία υποδοχή του οργάνου

4.2. Απαιτήσεις:
4.2.1. Το μέγιστο 4 R στο πρόγραμμα θα αξιολογούνται με χρονολογική σειρά
4.2.2. Όλοι οι γενικοί κανόνες για το R Ατομικού Γυναικών ισχύουν επίσης για το Ατομικό Νεανίδων
4.2.3. Δυναμικά Στοιχεία με Περιστροφή (R): κριτήρια για Σχοινί (ειδικά για Νεάνιδες):

Σύμβολο

Ειδικά κριτήρια του πετάγματος
+ 0.10 κάθε φορά

Σύμβολο

Ειδικά κριτήρια της υποδοχής
+ 0.10 κάθε φορά

Πέρασμα μέσα από το σχοινί με
ολόκληρο ή μέρος του σώματος κατά τη
διάρκεια πετάγματος.
Τουλάχιστον δύο μεγάλα τμήματα του
σώματος πρέπει να περάσουν μέσα από
το Σχοινί
Παράδειγμα: κεφάλι + κορμός,
βραχίονες + κορμός, κορμός + πόδια,
κ.λ.π.

Μεγάλο πέταγμα του ανοικτού και
τεντωμένου Σχοινιού που κρατιέται από
την άκρη

Υποδοχή του Σχοινιού με μία άκρη σε
κάθε χέρι

Μεγάλο πέταγμα του ανοικτού και
τεντωμένου Σχοινιού που κρατιέται από
τη μέση

Μικτή υποδοχή του Σχοινιού
Μη έγκυρο πρόσθετο κριτήριο
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5. ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ (DA)
5.1.

Ορισμός: Δυσκολία Οργάνου (DA) είναι ένα τεχνικό στοιχείο οργάνου (“Βάση”) που εκτελείται με
συγκεκριμένα κριτήρια για το όργανο.

5.2. Απαιτήσεις: Τουλάχιστον 1, Μέγιστο 15 DA στοιχεία θα αξιολογούνται σε χρονολογική σειρά. Επιπλέον
DA στοιχεία δε θα αξιολογούνται (Χωρίς Ποινή).

5.3. Όλοι οι γενικοί κανόνες για DA Ατομικού Γυναικών ισχύουν επίσης για το Ατομικό Νεανίδων για κάθε
Όργανο
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5.4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΟΡΓΑΝΟΥ(DA) - ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΣΧΟΙΝΙ
Ειδικά Κριτήρια

Κριτήρια
Βάση
Πέρασμα μέσα από το Σχοινί με ολόκληρο ή
μέρος του σώματος (δύο μεγάλα μέρη
σώματος)
Πέρασμα μέσα από το Σχοινί με σειρά
αναπηδήσεων (min 3)
Υποδοχή του ανοικτού Σχοινιού με τη μία
άκρη σε κάθε χέρι χωρίς στήριξη σε άλλο
μέρος του σώματος
Εκτίναξη
Σπιράλ: περιστροφές της ελεύθερης άκρης
του Σχοινιού, Σχοινί κρατημένο από τη μία
άκρη
Ελεύθερη περιστροφή (min. 1) γύρω από
μέρος του σώματος
Περιστροφή (min. 1) του ανοιχτού Σχοινιού
κρατημένο από την άκρη ή τη μέση του
Μύλοι με ανοιχτό σχοινί
Μεγάλο Κύλισμα του Σχοινιού, τυλιγμένοκουβαριασμένο σε “καρούλι”, πάνω από 2
τουλάχιστον μεγάλα μέρη σώματος
Αναπηδήσεις (Rebounds) του Σχοινιού από
το πάτωμα
Μεταβίβαση χωρίς τη βοήθεια των χεριών
με τουλάχιστον 2 διαφορετικά μέρη
σώματος (όχι τα χέρια)
Μικρό πέταγμα/υποδοχή
Ψηλό πέταγμα
Ψηλό πέταγμα ανοιχτού Σχοινιού κρατημένο
από τη μέση
Ψηλό πέταγμα ανοιχτού Σχοινιού κρατημένο
από την άκρη
Υποδοχή από ψηλό πέταγμα

Σύμβολο
βάσης

Αξία

W

0.4

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

0.3

v

v

v

v

Μ/Δ

Μ/Δ

Μ/Δ

v

v

v

0.3

v

Μ/Δ

v

v

v

v

v

0.3

v

v

v

v

v

v

v

0.3

v

v

v

v

v

v

v

0.2

v

Μ/Δ

v

v

v

v

v

0.2

v

v

v

v

v

v

v

0.2

v

Μ/Δ

v

v

v

v

v

0.2

v

v

Μ/Δ

v

v

v

v

0.2

v

v

v

v

v

v

v

0.2

v

Μ/Δ

v

v

v

v

v

0.2

0.2

v
v
v

v
v
v

v
v
v

v
v
v

v
v
v

v
v
v

v
v
v

0.2

v

v

v

v

v

v

v

0.3

v

v

v

v

v

v
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Σύμβολο

Επεξήγηση: Βάσεις για Σχοινί

Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση αυτών των Βάσεων ως Συνδυασμένες Βάσεις. Μόνο μία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως Βάση
στο στοιχείο DA

Επεξηγήσεις: Ειδικά κριτήρια για Σχοινί

Symbol

Διπλή (ή περισσότερες) περιστροφή του οργάνου κατά τη διάρκεια αλμάτων ή αναπηδήσεων

Σχοινί γυρνά προς τα πίσω

Σταύρωμα των βραχιόνων κατά τη διάρκεια αλμάτων ή αναπηδήσεων. Σε μια σειρά αναπηδήσεων, είναι δυνατό να
εκτελείται σταύρωμα και ξεσταύρωμα βραχιόνων ή όλη η σειρά με σταυρωμένα χέρια
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6. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ (D):
Οι κριτές- D αξιολογούν τις Δυσκολίες, εφαρμόζουν τη μερική βαθμολογία και αφαιρούν πιθανές ποινές, αντίστοιχα:
6.1. Η πρώτη υπο-ομάδα κριτών-D (DB)
Δυσκολία

Τουλάχιστον / Μέγιστο

Λιγότερες από 3 Δυσκολίες Σώματος που
εκτελούνται
Λιγότερη από 1 Δυσκολία από κάθε Ομάδα

Τουλάχιστον 3

Δυσκολίες Σώματος (DB)

Ποινή 0.30

, ): Ποινή για κάθε μία
Σώματος (
Δυσκολία που λείπει
Ισορροπία “Αργή Στροφή”
(Slow turn)

Μέγιστο 1 στα δάχτυλα
(releve) ή 1 στο πέλμα

Περισσότερες από 1 “Αργή Στροφή”

Ολικοί κυματισμοί Σώματος (W)

Τουλάχιστον 2

Ποινή για κάθε έναν που λείπει W

Λιγότερες από 2 Δυσκολίες
Σώματος-BD με χειρισμό
χρησιμοποιώντας το μη
κυρίαρχο χέρι

Για κάθε μία που λείπει

6.2. Η δεύτερη υπο-ομάδα κριτών-D (DA)
Δυσκολία

Τουλάχιστον / Μέγιστο

Ποινή 0.30

Δυσκολία Οργάνου (DA)
(με χρονολογική σειρά)

Τουλάχιστον 1

Βασικά Στοιχεία Οργάνου

Τουλάχιστον 1 από κάθε ένα

Για κάθε ένα που λείπει

Ειδικά Βασικά Στοιχεία Οργάνου

Τουλάχιστον 2 από κάθε ένα

Για κάθε ένα που λείπει

Λείπει τουλάχιστον 1

Μέγιστο 15

7. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ (ARTISTRY) και ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Όλοι οι κανόνες για την Καλλιτεχνία και όλοι οι κανόνες για την Εκτέλεση για τα προγράμματα Ατομικού Γυναικών
ισχύουν επίσης για τα προγράμματα Ατομικού Νεανίδων

8. ΤΕΧΝΙΚΑ ΛΑΘΗ: Σχοινί
Σχοινί
Ποινές

Μικρό 0.10

Μεσαίο 0.30

Βασική τεχνική

Λάθος χειρισμός: ευρύτητα,
σχήμα, επίπεδο εργασίας ή για το
σχοινί που δεν κρατιέται και στις
δύο άκρες (κάθε φορά)

Μεγάλο 0.50 ή
περισσότερο

Απώλεια της μίας άκρης του
σχοινιού με μια σύντομη διακοπή
στο πρόγραμμα
Πόδια που πιάνονται στο
σχοινί κατά τη διάρκεια
αλμάτων ή αναπηδήσεων
Ακούσια τυλίγματα γύρω
από το σώμα ή μέρος
αυτού χωρίς διακοπή στο
πρόγραμμα
Κόμπος χωρίς διακοπή στο
πρόγραμμα

Ακούσια τυλίγματα γύρω
από το σώμα ή μέρος
αυτού με διακοπή στο
πρόγραμμα
Κόμπος με διακοπή στο
πρόγραμμα
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ΜΕΡΟΣ 2 – ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

A.

ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ

1. ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
1.1. Επίσημα Πρωταθλήματα Ρυθμικής Γυμναστικής και αγωνιστικά προγράμματα: Ατομικό,
Ομαδικό και Αγώνες Ομάδων
1.1.1. Το Γενικό Πρόγραμμα για Ομαδικό Γυναικών αποτελείται από 2 προγράμματα (δείτε Πρόγραμμα
Οργάνων FIG για Ομαδικό Γυναικών στο Παράρτημα):
•
•

Πρόγραμμα με έναν τύπο οργάνου (5)
Πρόγραμμα με δύο τύπους οργάνων (3+2)

1.1.2. Το Πρόγραμμα για Ομαδικό Νεανίδων συνήθως αποτελείται από 2 προγράμματα το καθένα με έναν μόνο
τύπο οργάνου. Το πρόγραμμα οργάνων της FIG για το τρέχον έτος καθορίζει το όργανο που απαιτείται
για κάθε πρόγραμμα (δείτε Πρόγραμμα Οργάνων FIG για Ομαδικό Νεανίδων στο Παράρτημα).
1.1.3. Η διάρκεια κάθε Ομαδικού προγράμματος για Γυναίκες και Νεάνιδες είναι 2’15” έως 2’30.”
1.1.4. Δομή Ομαδικού (Group) Αγώνα:
1.1.4.1. Γενικός Αγώνας και Πρόκριση για Τελικούς Ομάδων, Κατάταξη ομάδων: 2 Προγράμματα
•
•

Πρόγραμμα με έναν τύπο οργάνου (5)
Πρόγραμμα με δύο τύπους οργάνων (3+2)

1.1.4.2. Κατάταξη ομάδων: καθορίζεται προσθέτοντας τις 8 καλύτερες βαθμολογίες που καταχωρούνται
από τις αθλήτριες Ατομικού της ομάδας συν 2 προγράμματα του Ομαδικού (Ensemble)
1.1.4.3. Τελικοί Ομάδων:
•
•

Πρόγραμμα με έναν τύπο οργάνου (5)
Πρόγραμμα με δύο τύπους οργάνων (3+2)

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους επίσημους αγώνες της FIG, ανατρέξτε στους Τεχνικούς
Κανονισμούς (Ενότ.1 και Ενότ.3).

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ
2.1. Επίσημα Πρωταθλήματα Ρυθμικής Γυμναστικής στα Ομαδικά Προγράμματα: Κάθε Εθνική
Ομοσπονδία μπορεί να λαμβάνει μέρος με πέντε ή έξι αθλήτριες για το συνολικό πρόγραμμα των Ομαδικών
παρουσιάσεων. Σε περίπτωση των έξι αθλητριών και οι έξι αθλήτριες πρέπει να λάβουν μέρος τουλάχιστον
σε ένα πρόγραμμα. (Ανατρέξτε στους Τεχνικούς Κανονισμούς Ενότ.1 και Ενότ.3)

2.2. Κάθε Ομαδικό πρόγραμμα πρέπει να εκτελείται από 5 αθλήτριες. Η αθλήτρια που μένει επιτρέπεται να
βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του προγράμματος (σε περίπτωση περιστατικού με μία από
τις συναθλήτριές της).
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2.2.1. Εάν μία αθλήτρια αποχωρήσει από την Ομάδα για εγκεκριμένο λόγο κατά τη διάρκεια ενός
προγράμματος, η αθλήτρια μπορεί να αντικατασταθεί από την αναπληρωματική αθλήτρια. Ο υπεύθυνος
κριτής — Πρόεδρος της Ανώτερης Εφορίας, Τεχνικός Εκπρόσωπος ή Επικεφαλής Κριτής — πρέπει να
εγκρίνει ότι η αθλήτρια έφυγε για εγκεκριμένο λόγο: τραυματισμός ή ασθένεια:
• Ποινή από τον Κριτή Γραμμών: 0.30 βαθμούς για την αθλήτρια της Ομάδας που εγκαταλείπει τον αγωνιστικό
χώρο κατά τη διάρκεια του προγράμματος
2.2.2. Εάν μία αθλήτρια αποχωρήσει από την Ομάδα για μη εγκεκριμένο λόγο:
•

Ποινή: 0.50 βαθμοί για μη επιτρεπόμενη "χρήση αναπληρωματικής αθλήτριας"

•

Ποινή από τον Κριτή Γραμμών: 0.30 βαθμοί για την αθλήτρια/ιες της Ομάδας που εγκαταλείπει τον
αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του προγράμματος

2.2.3. Εάν η αθλήτρια που αποχώρησε από την Ομάδα για βάσιμο λόγο δεν αντικατασταθεί, το πρόγραμμα δε
θα αξιολογηθεί.
2.2.4. Εάν η αθλήτρια αποχωρήσει από την Ομάδα για μη εγκεκριμένο λόγο, το πρόγραμμα δε θα αξιολογηθεί.

3. ΧΡΟΝΟΣ
3.1. Το χρονόμετρο θα ξεκινήσει μόλις αρχίσει να κινείται η πρώτη αθλήτρια της Ομάδας και θα σταματήσει μόλις η
τελευταία αθλήτρια της Ομάδας είναι εντελώς ακίνητη.
Σημείωση: Μια σύντομη μουσική εισαγωγή όχι περισσότερο από 4 δευτερόλεπτα χωρίς κίνηση του σώματος
ή/και του οργάνου είναι ανεκτή.

3.2. Ο χρόνος που σχετίζεται με όλα τα προγράμματα (έναρξη προγράμματος, διάρκεια προγράμματος αθλήτριας)
θα μετράται σε δευτερόλεπτα.
• Ποινή από τον Κριτή Χρόνου: 0.05 βαθμοί για κάθε επιπλέον ή λιγότερο δευτερόλεπτο, μετρημένα σε πλήρεις
επαυξήσεις δευτερολέπτων. Παράδειγμα: 2’30.72=καμία ποινή, 2’31=ποινή: -0.05

4. ΕΦΟΡΙΕΣ
4.1. Σύνθεση Εφοριών για Επίσημα Πρωταθλήματα και άλλους αγώνες
4.1.1. Ανατρέξτε στους Τεχνικούς Κανονισμούς Ενότ.1 και Ενότ.3
4.1.2. Εφορίες Κριτών Για Ομαδικό
Για επίσημους FIG Αγώνες (Παγκόσμια Πρωταθλήματα και Ολυμπιακούς Αγώνες): Κάθε Εφορία θα αποτελείται
από 3 ομάδες κριτών: D - Εφορία (Δυσκολία-Difficulty), A - Εφορία (Καλλιτεχνία-Artistry) and E - Εφορία
(Εκτέλεση-Execution).
Οι Κριτές Δυσκολίας, Καλλιτεχνίας και Εκτέλεσης κληρώνονται από την Τεχνική Επιτροπή της FIG σύμφωνα με
τους ισχύοντες Τεχνικούς Κανονισμούς και Κανονισμούς Κριτών της FIG.
4.1.3.

Σύνθεση Εφοριών Κριτών για Ομαδικό

4.1.3.1. Εφορία Κριτών Δυσκολίας -Difficulty (D): 4 κριτές, χωρισμένοι σε 2 υποομάδες:
•
•

Υποομάδα 1 (D): 2 κριτές (DB1, DB2) αξιολογούν ανεξάρτητα και στη συνέχεια δίνουν μια κοινή
βαθμολογία DB
Υποομάδα 2 (D): 2 κριτές (DA1, DA2) αξιολογούν ανεξάρτητα και στη συνέχεια δίνουν μια κοινή
βαθμολογία DA.

4.1.3.2. Εφορία Κριτών Καλλιτεχνίας-Artistry (A): 4 κριτές (A1, A2, A3, A4)
4.1.3.3. Εφορία Κριτών Εκτέλεσης-Execution (E): 4 κριτές (E1, E2, E3, E4)
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4.1.4.

Καθήκοντα της Εφορίας Κριτών D

4.1.4.1. Η πρώτη υποομάδα (DB) καταγράφει το περιεχόμενο του προγράμματος με χρήση συμβόλωνσημειογραφία, αξιολογώντας τον αριθμό και την τεχνική αξία των Δυσκολιών Σώματος (DB), των
Δυσκολιών με Αλλαγές (DE), τον αριθμό και την τεχνική αξία των Δυναμικών στοιχείων με
Περιστροφή (R) και την αναγνώριση των κυματισμών W. Αυτοί οι κριτές αξιολογούν ολόκληρο το
πρόγραμμα ανεξάρτητα, χωρίς να συμβουλεύονται τον άλλο κριτή και στη συνέχεια δίνουν μια
κοινή βαθμολογία DB.
4.1.4.2. Η δεύτερη υποομάδα (DΑ) καταγράφει το περιεχόμενο του προγράμματος με χρήση συμβόλωνσημειογραφία, αξιολογώντας τον αριθμό και την τεχνική αξία των Δυσκολιών με Συνεργασίες (DC)
και την παρουσία των απαιτούμενων Βασικών τεχνικών στοιχείων του οργάνου. Αυτοί οι κριτές
αξιολογούν ολόκληρο το πρόγραμμα ανεξάρτητα, χωρίς να συμβουλεύονται τον άλλο κριτή και στη
συνέχεια δίνουν μια κοινή βαθμολογία DA.
4.1.4.3. Καταγραφή περιεχομένου Κρίσης: Στο τέλος του ομίλου/αγώνα, η Πρόεδρος της Ανώτερης
Εφορίας μπορεί να ζητήσει από τους κριτές την καταγραφή περιεχομένου κρίσης των
προγραμμάτων με σύμβολα με την ένδειξη του αριθμού, του ονόματος της αθλήτριας, της χώρας
και του οργάνου.
4.1.5.

Τελική βαθμολογία D: το σύνολο των DB και DA βαθμολογιών

4.1.6.

Καθήκοντα της Εφορίας Κριτών A

4.1.6.1. 4 κριτές (A1, A2, A3, A4) αξιολογούν τα Καλλιτεχνικά λάθη με αφαίρεση, καθορίζοντας τη
συνολική μείωση ανεξάρτητα και χωρίς διαβούλευση με τους άλλους κριτές. Οι υψηλότερες και οι
χαμηλότερες βαθμολογίες εξαλείφονται και ο μέσος όρος των υπόλοιπων 2 βαθμολογιών δίνουν
την τελική βαθμολογία A.
4.1.6.2. Τελική Βαθμολογία A: το σύνολο των Καλλιτεχνικών μειώσεων αφαιρείται από τους
10.00 βαθμούς.
4.1.7.

Καθήκοντα της Εφορίας Κριτών E

4.1.7.1. 4 κριτές (E1, E2, E3, E4) αξιολογούν τα Τεχνικά λάθη με αφαίρεση, καθορίζοντας τη συνολική
μείωση ανεξάρτητα και χωρίς διαβούλευση με τους άλλους κριτές. Οι υψηλότερες και οι
χαμηλότερες βαθμολογίες εξαλείφονται και ο μέσος όρος των υπόλοιπων 2 βαθμολογιών δίνουν
την τελική βαθμολογία E.
4.1.7.2. Τελική Βαθμολογία Ε: το σύνολο των Τεχνικών μειώσεων αφαιρείται από τους 10.00 βαθμούς.
4.1.8. Καθήκοντα των Κριτών Γραμμών και Χρόνου
4.1.8.1. Οι κριτές Γραμμών και Χρόνου κληρώνονται από τους κριτές που έχουν πτυχίο κριτή (Brevet)
4.1.8.2. Κριτές Χρόνου (1 ή 2) απαιτείται να:
• Ελέγχουν τη χρονική διάρκεια του προγράμματος
• Ελέγχουν τις παραβιάσεις του χρόνου και καταγράφουν το ακριβές χρονικό διάστημα πάνω ή
κάτω από το χρονικό όριο, εάν δεν υπάρχει υπολογιστής.
• Υπογράφουν και υποβάλουν το κατάλληλο γραπτό αρχείο με οποιαδήποτε παραβίαση ή μείωση
στον επικεφαλής κριτή
• Εάν μια αθλήτρια χάσει το όργανό της στο τέλος του προγράμματος και δεν επιστρέψει στον
επίσημο αγωνιστικό χώρο-ταπί επειδή η μουσική της έχει τελειώσει, ο Κριτής Χρόνου υπολογίζει
τη στιγμή που η αθλήτρια ανακτά το όργανό της ως την τελευταία κίνηση.
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4.1.8.3. Κριτές Γραμμών (2) απαιτείται να:
•

•
•
•

Προσδιορίζουν την έξοδο του οργάνου έξω από τα όρια του επίσημου αγωνιστικού χώρου-ταπί,
από ένα ή δύο πόδια ή από οποιοδήποτε μέρος του σώματος καθώς και το όργανο που βγαίνει
από τον επίσημο αγωνιστικό χώρο.
Σηκώνουν μια σημαία για το όργανο ή/ και το σώμα που περνά το όριο ή βγαίνει από την περιοχή
του ταπί.
Σηκώνουν μια σημαία εάν μια αθλήτρια της Ομάδας αλλάξει τον επίσημο αγωνιστικό χώρο-ταπί ή
εγκαταλείπει τον επίσημο αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
Υπογράφουν και υποβάλουν το κατάλληλο γραπτό αρχείο στον επικεφαλής κριτή.

4.1.8.4. Αίτηση στην Ανώτερη Εφορία: εάν η προπονήτρια αμφιβάλλει για ποινή που αφορά στο Χρόνο
ή/και μείωση/εις Γραμμών, πρέπει να υποβάλει αίτηση επανεξέτασης στον Αρμόδιο Κριτή.
4.1.8.5. Θέση των Κριτών Γραμμών
Παράδειγμα 1: Οι κριτές Γραμμών κάθονται σε αντίθετες γωνίες και είναι υπεύθυνοι για τις 2 γραμμές και
τη γωνία στη δεξιά πλευρά τους

.
ΕΦΟΡΙΑ

Παράδειγμα 2: Οι κριτές Γραμμών κάθονται στο τραπέζι των κριτών και παρατηρούν τη γραμμή σε μια
οθόνη χρησιμοποιώντας βοήθεια βιντεοκάμερας

ΚΡΙΤΕΣ
Κριτής Γραμμών 1
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Κριτής Γραμμών 2

4.1.9.

Καθήκοντα της Γραμματείας
Οι Γραμματείς πρέπει να γνωρίζουν τον Κώδικα Βαθμολογίας και υπολογιστή. Συνήθως ορίζονται από
την Οργανωτική Επιτροπή. Υπό την επίβλεψη της Προέδρου της Ανώτερης Εφορίας, είναι υπεύθυνοι
για την ακρίβεια όλων των στοιχείων που καταχωρούνται στους υπολογιστές, την τήρηση της σωστής
σειράς των ομάδων και των αθλητριών, τη λειτουργία των πράσινων και κόκκινων φώτων και τη σωστή
ένδειξη της Τελικής Βαθμολογίας

.
4.1.10. Καθήκοντα του Υπεύθυνου Κριτή
Όλες οι ποινές που αναφέρονται στον πίνακα (#15) θα επαληθεύονται και θα δίνονται από τον Υπεύθυνο κριτή:
την Πρόεδρο της Ανώτερης Εφορίας, τον Τεχνικό Εκπρόσωπο ή τον Επικεφαλής Κριτή.

4.1.11. Για οποιεσδήποτε άλλες λεπτομέρειες σχετικά με τις Εφορίες, τη δομή ή τα καθήκοντά τους, δείτε
Τεχνικούς Κανονισμούς, Ενότητα 1, Αρ.7 και Κανονισμούς Κριτών.

4.2. Υπολογισμός Τελικής Βαθμολογίας
Οι κανόνες που διέπουν τον καθορισμό της Τελικής Βαθμολογίας είναι πανομοιότυποι για όλες τις διοργανώσεις
(Γενικός αγώνας για Ομάδες, Τελικοί για Ομάδες).

Η Τελική βαθμολογία ενός προγράμματος θα καθορίζεται με την πρόσθεση της βαθμολογίας D,
της βαθμολογίας A και της βαθμολογίας E.
Αφαίρεση των ποινών εάν υπάρχουν, γίνονται από την τελική βαθμολογία.

5. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ (Δείτε Τεχνικούς Κανονισμούς, Ενότ.1, Αρ. 8.4 Ενστάσεις βαθμολογιών).

6. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΡΙΤΩΝ
•

Πριν από κάθε επίσημο Πρωτάθλημα FIG, η Τεχνική Επιτροπή θα διοργανώνει μια συνάντηση για να
ενημερώσει τους συμμετέχοντες κριτές σχετικά με την οργάνωση της κρίσης.

•

Πριν από όλα τα άλλα Πρωταθλήματα ή τουρνουά, η Οργανωτική Επιτροπή μπορεί να πραγματοποιήσει
παρόμοια συνάντηση.
Όλοι οι κριτές υποχρεούνται να παραστούν στις οδηγίες ή/και τη συνάντηση των κριτών, σε όλη τη διάρκεια του
αγώνα και στις τελετές απονομής στο τέλος κάθε διοργάνωσης.

•

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους Κριτές και την κρίση των αγώνων, ανατρέξτε στους Τεχνικούς
Κανονισμούς (Ενότ.1, Αρ.7, Ενότ.3, Γενικοί Κανονισμοί Κριτών και Ειδικοί Κανονισμοί Κριτών).

7. ΕΙΣΟΔΟΣ
Οι Ομάδες πρέπει να εισέλθουν στον επίσημο αγωνιστικό χώρο με γρήγορο βηματισμό χωρίς μουσική συνοδεία και
να καθορίσουν αμέσως την αρχική θέση
• Ποινή: 0.50 βαθμοί εάν η απαίτηση αυτή δεν πληρείται (από τον Υπεύθυνο κριτή: Πρόεδρος της Ανώτερης
Εφορίας, Τεχνικός Εκπρόσωπος ή Επικεφαλής κριτής).
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8. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ-ΤΑΠΙ
8.1. Ο επίσημος αγωνιστικός χώρος-ταπί 13 x 13 m (εξωτερικά της γραμμής) είναι υποχρεωτικός. Η επιφάνεια
εργασίας πρέπει να ανταποκρίνεται στα πρότυπα της FIG (δείτε Τεχνικούς Κανονισμούς Ενότ.1).

8.2. Οποιοδήποτε μέρος του σώματος ή του οργάνου που ακουμπά εκτός των ορίων του επίσημου αγωνιστικού
χώρου θα τιμωρείται:
Ποινή από τον Κριτή Γραμμών: 0.30 βαθμοί κάθε φορά για την αθλήτρια της Ομάδας που κάνει λάθος ή το
όργανο

8.3. Η αθλήτρια ή το όργανο που βγαίνει έξω από τον επίσημο αγωνιστικό χώρο θα τιμωρείται
Ποινή από τον Κριτή Γραμμών: 0.30 βαθμοί για την αθλήτρια που βγαίνει από το ταπί
Ποινή από τον Κριτή Γραμμών: 0.30 βαθμοί για το όργανο που βγαίνει από το ταπί

8.4. Απώλεια οργάνου έξω από τον αγωνιστικό χώρο:
8.4.1. Διαδοχική απώλεια και των δύο κορινών εκτός του επίσημου αγωνιστικού χώρου:
Ποινή από τον Κριτή Γραμμών: 0.30 βαθμοί για τη μία Κορίνα + 0.30 βαθμοί για την άλλη
Κορίνα

8.4.2. Ταυτόχρονη απώλεια δύο οργάνων την ίδια στιγμή έξω από την ίδια γραμμή: δύο Κορίνες
χάνονται μαζί ταυτόχρονα έξω από την ίδια γραμμή / δύο Κορίνες κλειδωμένες και φεύγουν
ταυτόχρονα από τον επίσημο αγωνιστικό χώρο.
Ποινή από τον Κριτή Γραμμών: 0.30 βαθμοί μία φορά, σαν ένα όργανο

8.4.3. Ταυτόχρονη απώλεια δύο οργάνων την ίδια στιγμή έξω από δύο διαφορετικέ γραμμές: Δύο
Κορίνες χάνονται ταυτόχρονα την ίδια στιγμή έξω από δύο διαφορετικέ γραμμές
Ποινή από τον Κριτή Γραμμών: 0.30 + 0.30 βαθμοί
8.4.4. Ταυτόχρονη απώλεια δύο ή περισσοτέρων κλειδωμένων οργάνων (ίδια ή διαφορετικά όργανα)
έξω από τον επίσημο αγωνιστικό χώρο
Ποινή από τον Κριτή Γραμμών: 0.30 βαθμοί
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8.4.5. Ταυτόχρονη απώλεια δύο ή περισσοτέρων οργάνων (ίδια ή διαφορετικά όργανα) έξω από τον
επίσημο αγωνιστικό χώρο
Ποινή από τον Κριτή Γραμμών για κάθε όργανο

8.5. Η Ομάδα δε θα τιμωρηθεί για τις παρακάτω περιπτώσεις. Διαφορετικά, επιβάλλονται ποινές όπως
αναφέρεται στα σημεία # 8.2-8.4:
• Όργανο ή/και αθλήτρια αγγίζει τη γραμμή
•

Το όργανο περνά τα όρια του επίσημου αγωνιστικού χώρου χωρίς να αγγίζει το πάτωμα

•

Το όργανο χάνεται στο τέλος της τελευταίας κίνησης του προγράμματος

•

Το όργανο αφήνει τον επίσημο αγωνιστικό χώρο μετά από το τέλος του προγράμματος και το τέλος
της μουσικής

•

«Άχρηστο» όργανο αφαιρείται έξω από τον επίσημο αγωνιστικό χώρο

•

Σπασμένο όργανο αφαιρείται έξω από τον επίσημο αγωνιστικό χώρο

•

Όργανο πιασμένο στην οροφή (δοκάρια, φώτα, πίνακας αποτελεσμάτων κ.λπ.)

8.6. Κάθε πρόγραμμα θα πρέπει να εκτελείται εξ ολοκλήρου στον επίσημο αγωνιστικό χώρο:
8.6.1.

Εάν η αθλήτρια ολοκληρώσει το πρόγραμμα έξω από τον επίσημο αγωνιστικό χώρο, η ποινή θα
εφαρμοστεί σύμφωνα με το # 8.3.

8.6.2.

Οποιαδήποτε Δυσκολία ξεκινήσει εκτός του επίσημου αγωνιστικού χώρου δε θα αξιολογηθεί (κατά τη
διάρκεια ή στο τέλος του προγράμματος).

8.6.3.

Εάν η Δυσκολία ξεκινήσει μέσα στον επίσημο αγωνιστικό χώρο και ολοκληρωθεί έξω από τον επίσημο
αγωνιστικό χώρο, η Δυσκολία θα αξιολογηθεί.

9. ΟΡΓΑΝΑ
9.1. Κανόνες – Έλεγχος
9.1.1.

Οι κανόνες και τα χαρακτηριστικά κάθε οργάνου καθορίζονται στους Κανόνες των Οργάνων της FIG.

Κάθε όργανο που χρησιμοποιείται από κάθε αθλήτρια της Ομάδας πρέπει να έχει το λογότυπο του
κατασκευαστή και το λογότυπο "αποδεκτό από FIG" (FIG approved) σε καθορισμένα σημεία για
κάθε όργανο (Στεφάνι, Mπάλα, Κορίνες, Κορδέλα). Καμία Ομάδα δεν είναι εξουσιοδοτημένη να
αγωνίζεται με μη εγκεκριμένα όργανα.
9.1.3. Τα όργανα που χρησιμοποιούνται από μία Ομάδα πρέπει να είναι πανομοιότυπα (βάρος, διάσταση,
σχήμα). Μόνο το χρώμα τους μπορεί να είναι διαφορετικό
9.1.4. Κατόπιν αιτήματος της Ανώτερης Εφορίας, κάθε όργανο μπορεί να ελεγχθεί πριν από την είσοδο της
Ομάδας στον αγωνιστικό χώρο ή στο τέλος του προγράμματος ή/και μιας τυχαίας κλήρωσης μπορεί
να διεξαχθεί για έλεγχο οργάνων.
9.1.2.

9.2. Αναπληρωματικά Όργανα: Τοποθέτηση γύρω από τον αγωνιστικό χώρο
9.2.1. Επιτρέπονται αναπληρωματικά όργανα γύρω από τον επίσημο αγωνιστικό χώρο (σύμφωνα με το
πρόγραμμα των οργάνων κάθε χρόνο).
9.2.2. Η Οργανωτική Επιτροπή πρέπει να τοποθετήσει ένα σύνολο πανομοιότυπων οργάνων (το
πλήρες σύνολο οργάνων που χρησιμοποιείται από την ομάδα για τον αγώνα) κατά μήκος των
δύο πλευρών του επίσημου αγωνιστικού χώρου δαπέδου για χρήση από οποιαδήποτε Ομάδα
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Η γραμμή ακριβώς μπροστά από τους κριτές παραμένει ανοιχτή όπως και η γραμμή του επίσημου
αγωνιστικού χώρου όπου εισέρχονται οι αθλήτριες. Τα όργανα πρέπει να τοποθετούνται ξεχωριστά.
Παράδειγμα:

9.2.3. Εάν κατά τη διάρκεια του προγράμματος το όργανο πέσει και βγει από τον επίσημο αγωνιστικό
χώρο-ταπί, επιτρέπεται η χρήση αναπληρωματικού οργάνου.
Ποινή από τον Κριτή Γραμμών: 0.30 βαθμοί για το όργανο που βγαίνει από το ταπί

9.2.4. Οι αθλήτριες μπορούν να χρησιμοποιήσουν μόνο τα αναπληρωματικά όργανα που έχουν
τοποθετηθεί πριν από την έναρξη του προγράμματος.
Ποινή: 0.50 βαθμοί για χρήση οποιουδήποτε οργάνου που δεν έχει τοποθετηθεί εξαρχής.

9.2.5. Η Ομάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει το μέγιστο αριθμό αναπληρωματικών οργάνων τα οποία έχουν
τοποθετηθεί γύρω από το ταπί με τις ανάλογες ποινές.
Παράδειγμα: Δύο στεφάνια τοποθετούνται από την Οργανωτική Επιτροπή σύμφωνα με την παραπάνω
εικόνα: Η Ομάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει και τα δύο αν χρειαστεί σε ένα πρόγραμμα.
Ποινή: 0.50 βαθμοί εάν η αθλήτρια χρησιμοποιεί και πάλι το δικό της όργανο αφού έχει
χρησιμοποιήσει αναπληρωματικό όργανο που είναι τοποθετημένο γύρω από το ταπί

9.2.6.

Εάν το όργανο πέσει κατά τη διάρκεια του προγράμματος, αλλά δε βγει έξω από τον
επίσημο αγωνιστικό χώρο-ταπί, δεν επιτρέπεται η χρήση αναπληρωματικού οργάνου. Η
αθλήτρια πρέπει να πάρει το δικό της όργανο μέσα από το ταπί.
Ποινή: 0.50 βαθμοί για μη επιτρεπόμενη χρήση αναπληρωματικού οργάνου

9.2.7. Το όργανο πέφτει και φεύγει από τον επίσημο αγωνιστικό χώρο-ταπί και στη συνέχεια επιστρέφει
στο ταπί.
Ποινή από τον Κριτή Γραμμών: 0.30 βαθμοί για το όργανο που βγαίνει από το ταπί
Ποινή: 0.30 βαθμοί εάν η αθλήτρια, αφού πάρει το αναπληρωματικό όργανο, δεν απομακρύνει
το δικό της όργανο από το ταπί το οποίο έχει επιστρέψει.

9.2.8. Εάν το όργανο πέσει και δε βγει έξω από τον επίσημο αγωνιστικό χώρο-ταπί και επιστρέφεται
στην αθλήτρια από προπονήτρια ή οποιονδήποτε άλλον:
Ποινή: 0.50 βαθμοί για μη επιτρεπόμενη επανάκτηση οργάνου
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9.3. Άχρηστο» Όργανο (Παράδειγμα: κόμποι στην Κορδέλα)
9.3.1.

Πριν από την έναρξη του προγράμματος, εάν μια αθλήτρια διαπιστώσει ότι το όργανο είναι
«άχρηστο» (παράδειγμα: κόμποι στην Κορδέλα) χωρίς καθυστέρηση χρόνου στον αγώνα, μπορεί
να πάρει αναπληρωματικό όργανο, το οποίο θα ληφθεί υπόψη ως ένα από τα αναπληρωματικά
όργανα που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν.
Καμία ποινή για χρήση αναπληρωματικού οργάνου

9.3.2.

Πριν από την έναρξη του προγράμματος, εάν μια αθλήτρια διαπιστώσει ότι το όργανο είναι
«άχρηστο» (παράδειγμα: κόμποι στην Κορδέλα) και προσπαθήσει να λύσει τον κόμπο ή
αποφασίσει να πάρει αναπληρωματικό όργανο, γεγονός που καθυστερεί τον αγώνα:
Ποινή: 0.50 βαθμοί για υπερβολική προετοιμασία προγράμματος που καθυστερεί τον αγώνα

9.3.3.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, το όργανο καθίσταται άχρηστο. Επιτρέπεται η χρήση
αναπληρωματικού οργάνου
Καμία ποινή για χρήση αναπληρωματικού οργάνου

9.3.4.

Εάν το αναπληρωματικό όργανο σπάσει κατά τη διάρκεια του προγράμματος, η Ομάδα πρέπει να
σταματήσει το πρόγραμμα. Μετά από άδεια του Υπεύθυνου Κριτή, η Ομάδα μπορεί να επαναλάβει
το πρόγραμμα στο τέλος του ομίλου ή σύμφωνα με την απόφαση του Υπεύθυνου Κριτή.

10. ΣΠΑΣΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΟ Ή ΟΡΓΑΝΟ ΠΙΑΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ
10.1. Η Ομάδα δε θα τιμωρηθεί για σπασμένο όργανο και θα τιμωρηθεί μόνο για τις συνέπειες διαφόρων τεχνικών
λαθών.

10.2. Εάν το όργανο σπάσει κατά τη διάρκεια του προγράμματος, η Ομάδα δεν επιτρέπεται να ξεκινήσει
το πρόγραμμα από την αρχή.

10.3. Στην περίπτωση αυτή, η Ομάδα πρέπει:
•
•

Να σταματήσει το πρόγραμμα
Να μετακινήσει το σπασμένο όργανο έξω από το ταπί (Καμία Ποινή) και να συνεχίσει το
πρόγραμμα με αναπληρωματικό όργανο.

10.4. Η Ομάδα δε θα τιμωρηθεί για όργανο που πιάνεται στην οροφή και θα τιμωρηθεί μόνο για τις συνέπειες
διαφόρων τεχνικών λαθών.

10.5. Εάν το όργανο πιαστεί στην οροφή κατά τη διάρκεια του προγράμματος, η Ομάδα δεν επιτρέπεται να
ξεκινήσει το πρόγραμμα από την αρχή.

10.6. Στην περίπτωση αυτή, η Ομάδα πρέπει:
•
•

Να σταματήσει το πρόγραμμα
Να πάρει αναπληρωματικό όργανο (Καμία Ποινή) και να συνεχίσει το πρόγραμμα
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10.7. Εάν μία αθλήτρια της Ομάδας σταματήσει το πρόγραμμα και η Ομάδα δε συνεχίζει λόγω σπασμένου
οργάνου ή οργάνου που πιάνεται στην οροφή, το πρόγραμμα θα αξιολογηθεί με τον ακόλουθο τρόπο:
• Δυσκολίες που ήδη εκτελέστηκαν με έγκυρο τρόπο θα μετρηθούν
• Ποινές επιβάλλονται για κάθε χαμένα απαιτούμενα στοιχεία Δυσκολίας που δεν εκτελούνται καθόλου
• Καλλιτεχνία (Artistry) θα δώσει 0.00
• Τεχνική Εκτέλεση θα δώσει 0.00

10.8. Εάν η Ομάδα σταματήσει λόγω σπασμένου οργάνου ή οργάνου που πιάνεται στην οροφή, στο τέλος του
προγράμματος (τελευταία κίνηση), το πρόγραμμα θα αξιολογηθεί με τον ακόλουθο τρόπο:
•
Δυσκολίες που ήδη εκτελέστηκαν με έγκυρο τρόπο θα μετρηθούν
•
Καλλιτεχνία (Artistry) θα δώσει ποινές
•
Εκτέλεση θα αφαιρέσει όλες τις ποινές που επιβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος,
συμπεριλαμβανομένης της «απώλειας οργάνου (χωρίς επαφή) στο τέλος του προγράμματος»

11. ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ
11.1. Απαιτήσεις για τα αθλητικά κορμάκια
•

Ένα σωστό κορμάκι γυμναστικής θα πρέπει να είναι φτιαγμένο από αδιαφανές υλικό. Για το λόγο αυτό
τα κορμάκια που έχουν δαντέλα θα πρέπει να είναι φοδραρισμένα (από το θώρακα μέχρι το στήθος).
Η περιοχή του καβάλου πρέπει να καλύπτεται με ύφασμα και μια μικρή περιοχή δαντέλας για τη
σύνδεση/τη διακόσμηση είναι ανεκτή.

•
•
•

•
•
•

Το στυλ της λαιμόκοψης του μπροστινού και του πίσω μέρους στο κορμάκι είναι ελεύθερο.
Τα κορμάκια μπορεί να είναι με ή χωρίς μανίκια. Επίσης επιτρέπονται τα κορμάκια με λεπτές τιράντες.
Το κόψιμο στην κορυφή των ποδιών δεν πρέπει να φτάνει πάνω από την πτυχή του καβάλου (το
πολύ). Εσώρουχα που φοριούνται κάτω από το κορμάκι δεν πρέπει να είναι ορατά πέρα από τις ραφές
που έχει το κορμάκι.
Το κορμάκι πρέπει να είναι εφαρμοστό στο σώμα έτσι ώστε οι κριτές να μπορούν να αξιολογούν τη
σωστή θέση κάθε μέρους του σώματος
Το κορμάκι πρέπει να είναι ολόκληρο. Δεν είναι δυνατόν μια αθλήτρια να φορά ένα κορμάκι και να έχει
επιπλέον "κάλτσες", "γάντια", διακοσμητικά γκέτες, ζώνη κ.λπ.
Τα κορμάκια των αθλητριών της Ομάδας πρέπει να είναι πανομοιότυπα (του ίδιου υλικού, στυλ,
σχεδιασμού και χρώματος). Ωστόσο, εάν το κορμάκι είναι κατασκευασμένο από υλικό με μοτίβο,
ορισμένες μικρές διαφορές λόγω της κοπής μπορεί να γίνουν ανεκτές

11.1.1. Επιτρέπεται να φορούν:
• Μακρύ καλσόν μέχρι τους αστραγάλους, πάνω ή κάτω από το κορμάκι.
• Ολόσωμο κορμάκι, υπό την προϋπόθεση να είναι εφαρμοστό.
• Το μήκος και το χρώμα (τα) του υφάσματος που καλύπτει τα πόδια πρέπει να είναι ίδιο και στα δύο
πόδια (η εικόνα «αρλεκίνου» απαγορεύεται). Μόνο τα σχέδια (κοψίματα ή στολισμός) μπορούν να είναι
διαφορετικά
• Μια φούστα που δεν πέφτει πάνω από την περιοχή των γοφών πάνω από το κορμάκι, το καλσόν
• Το στυλ της φούστας (κόψιμο ή στολισμός) είναι ελεύθερο, αλλά η εικόνα φούστας μπαλέτου «tutu”
απαγορεύεται.
• Οι αθλήτριες μπορούν να εκτελούν το πρόγραμμά τους με γυμνά πόδια ή φορώντας αθλητικά
παπουτσάκια. Σημείωση: καμία ποινή δε δίνεται από τον Υπεύθυνο Κριτή εάν το παπουτσάκι της
αθλήτριας βγαίνει ακούσια κατά τη διάρκεια του προγράμματός της.
11.1.2. Επιτρέπονται διακοσμητικά στοιχεία ή λεπτομέρειες στο κορμάκι:
•

Οι διακοσμητικές λεπτομέρειες δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της αθλήτριας. Δεν
επιτρέπεται να διακοσμείται το κορμάκι με δίοδο εκπομπής φωτός (LED)

•

Ο σχεδιασμός στο κορμάκι με λέξεις ή σύμβολα επιτρέπεται εάν ο σχεδιασμός πληροί τα ηθικά
πρότυπα και βασίζεται στον Κώδικα Βαθμολογίας ΡΓ.
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11.1.3. Κάθε κορμάκι θα ελέγχεται πριν από την είσοδο των αθλητριών στον αγωνιστικό χώρο. Εάν το
κορμάκι της αθλήτριας/ών της Ομάδας δεν είναι σύμφωνο με τους κανονισμούς::
Ποινή: 0.30 βαθμοί μία φορά για την Ομάδα

11.2. Απαγορεύεται η χρήση μεγάλων και κρεμαστών κοσμημάτων που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των
αθλητριών. Σκουλαρίκια δεν επιτρέπονται.
Ποινή: 0.30 βαθμοί μία φορά για την Ομάδα εάν δεν τηρείται αυτός ο κανόνας

11.3. Το χτένισμα πρέπει να είναι τακτοποιημένο και συμπαγές. Οι διακοσμητικές λεπτομέρειες επιτρέπονται, αλλά
δεν πρέπει να είναι ογκώδεις και/ή να θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των αθλητριών. Οι διακοσμήσεις
μαλλιών πρέπει να είναι κοντά στον κότσο/ συμπαγείς στα μαλλιά.
Ποινή: 0.30 βαθμοί μία φορά για την Ομάδα εάν δεν τηρείται αυτός ο κανόνας

11.4. Το μακιγιάζ πρέπει να είναι καθαρό και ελαφρύ (δεν επιτρέπονται θεατρικές μάσκες)
Ποινή: 0.30 βαθμοί μία φορά για την Ομάδα εάν δεν τηρείται αυτός ο κανόνας

11.5. Έμβλημα ή διαφήμιση πρέπει να είναι σύμφωνα με τους επίσημους κανόνες
Ποινή: 0.30 βαθμοί μία φορά για την Ομάδα εάν δεν τηρείται αυτός ο κανόνας

11.6. Οι επίδεσμοι ή τα κομμάτια στήριξης πρέπει να είναι στο χρώμα του δέρματος και δεν μπορούν να είναι σε
άλλα χρώματα
Ποινή: 0.30 βαθμοί μία φορά για την Ομάδα εάν δεν τηρείται αυτός ο κανόνας

12. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΔΕΙΑ
12.1. Ένα σινιάλο ήχου μπορεί να ξεκινά πριν τη μουσική
12.2. Κάθε μουσικό κομμάτι πρέπει να καταγράφεται σε ένα CD υψηλής ποιότητας, USB ή να μεταφορτώνεται στο
διαδίκτυο σύμφωνα με τις Οδηγίες και το Πρόγραμμα των επίσημων Πρωταθλημάτων και αγώνων FIG. Εάν η
διοργανώτρια αρχή ζητήσει τη μουσική να μεταφορτώνεται, οι συμμετέχουσες χώρες διατηρούν το δικαίωμα να
χρησιμοποιούν CD/USB για τον αγώνα.
Οι ακόλουθες πληροφορίες πρέπει να είναι γραμμένες σε κάθε αρχείο CD/ USB:
•
•
•

Χώρα (τα 3 κεφαλαία γράμματα που χρησιμοποιεί η FIG για τον ορισμό της χώρας)
Σύμβολο ή όνομα οργάνου
Κάθε μουσική πρέπει να είναι σε ξεχωριστό USB, με όλες τις πληροφορίες που
απαιτούνται για τη μουσική.

12.3. Σε περίπτωση που η μουσική παίζει λανθασμένα (λάθος μουσική, μουσική παραμόρφωση ή διακοπή κ.λπ.),
είναι ευθύνη της Ομάδας να σταματήσει το πρόγραμμα μόλις η Ομάδα συνειδητοποιήσει ότι η μουσική είναι
λανθασμένη. Μετά από άδεια του Υπεύθυνου Κριτή, η Ομάδα μπορεί να βγει από τον αγωνιστικό χώρο, να
ξαναμπεί και να ξαναρχίσει το πρόγραμμα με τη σωστή μουσική της όταν κληθεί στον αγωνιστικό χώρο.
Διαμαρτυρία-ένσταση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος δε θα γίνεται αποδεκτή για λανθασμένη μουσική.

13. ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ
13.1. Οι αθλήτριες της Ομάδας θα πρέπει να παρουσιάζονται στον αγωνιστικό χώρο μόνο αφού κληθούν είτε από τον
εκφωνητή από το μικρόφωνο είτε όταν ανάβει το πράσινο φως
Ποινή: 0.50 βαθμοί για πρόωρη παρουσίαση (πριν κληθεί) ή καθυστερημένη παρουσίαση από την
Ομάδα. Η Ανώτερη Εφορία επαληθεύει τους λόγους καθυστέρησης λόγω οργανωτικών σφαλμάτων
ή πειθαρχίας της Ομάδας)
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13.2. Απαγορεύεται η προθέρμανση στον αγωνιστικό χώρο
Ποινή: 0.50 βαθμοί εάν δεν τηρείται αυτός ο κανόνας

13.3. Για το λάθος όργανο που παρουσιάζεται σύμφωνα με τη σειρά εκτέλεσης, ακολουθούν τα παρακάτω:
Η Ομάδα θα κληθεί να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο και θα αγωνιστεί αργότερα στη σειρά εκτέλεσης της για
το σωστό/δεύτερο όργανο
Θα εκτελέσουν το ¨χαμένο¨ όργανο στο τέλος του ομίλου και θα λάβουν
Ποινή: 0,50 για το πρόγραμμα αυτό

13.4. Οι Ομάδες μπορούν να επαναλάβουν ένα πρόγραμμα μόνο σε περίπτωση προβλήματος «έκτακτης ανάγκης»
από την Οργανωτική Επιτροπή και να εγκριθεί από τον Υπεύθυνο Κριτή.
Παράδειγμα: διακοπή ρεύματος, σφάλμα ηχοσυστήματος κ.λπ.

13.5. Κατά τη διάρκεια ενός Ομαδικού προγράμματος, οι αθλήτριες δεν επιτρέπεται να επικοινωνούν προφορικά
μεταξύ τους
Ποινή: 0.50 βαθμοί εάν δεν τηρείται αυτός ο κανόνας

14. ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ο προπονητής/τρια της Ομάδας (ή οποιοδήποτε άλλο μέλος της
αποστολής) δε μπορεί να επικοινωνεί με τις αθλήτριες της Ομάδας, το μουσικό ή τους κριτές με οποιονδήποτε
τρόπο:
Ποινή: 0.50 βαθμοί εάν δεν τηρείται αυτός ο κανόνας
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15. ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΙΤΗ ΧΡΟΝΟΥ, ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ
ΚΡΙΤΗ ΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Το σύνολο αυτών των ποινών θα αφαιρείται από την Τελική βαθμολογία

Ποινές που δίνονται από τον Κριτή Χρόνου
1

Για κάθε επιπλέον ή κάθε δευτερόλεπτο που λείπει (μετρούμενο σε πλήρεις δεύτερες προσαυξήσειςδευτερόλεπτα) κατά τη διάρκεια του προγράμματος

0.05

Ποινές που δίνονται από τον Κριτή Γραμμών
1

Για οποιοδήποτε μέρος του σώματος ή του οργάνου που βγαίνει εκτός των ορίων του επίσημου
αγωνιστικού χώρου

0.30

2

Για την αθλήτρια ή το όργανο που βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο

0.30

3

Εάν μια αθλήτρια ολοκληρώσει το πρόγραμμα έξω από τον επίσημο αγωνιστικό χώρο

0.30

Ποινές που δίνονται από τον Υπεύθυνο Κριτή
1

Για τη χρήση οποιουδήποτε οργάνου που δεν είχε τοποθετηθεί εξαρχής

0.50

2

Για μη επιτρεπόμενη χρήση αναπληρωματικού οργάνου (το αρχικό όργανο βρίσκεται στον επίσημο
αγωνιστικό χώρο)

0.50

3

Μετά την ανάκτηση αναπληρωματικού οργάνου, το όργανο της αθλήτριας επιστρέφει στον επίσημο
αγωνιστικό χώρο και η αθλήτρια δεν το απομακρύνει

0.30

4

Για χρήση οργάνου από μη επιτρεπόμενη επανάκτηση

0.50

5

Για υπερβολικές καθυστερήσεις στην προετοιμασία του προγράμματος που καθυστερούν τον αγώνα

0.50

6

Ενδυμασία αθλήτριας της Ομάδας μη σύμφωνη με τους κανονισμούς (μία φορά),
συμπεριλαμβανομένων διαφορετικών χρωμάτων στα παπουτσάκια των αθλητριών

0.30

7

Για μη επιτρεπόμενα κοσμήματα ή σκουλαρίκια (μία φορά)

0.30

8

Για χτένισμα μη σύμφωνο με τους κανονισμούς (μία φορά)

0.30

9

Για μακιγιάζ μη σύμφωνη με τους κανονισμούς (μία φορά)

0.30

10 Για έμβλημα ή διαφήμιση μη σύμφωνη με τους κανονισμούς (μία φορά)

0.30

11 Επίδεσμοι ή κομμάτια στήριξης μη σύμφωνη με τους κανονισμούς (μία φορά)

0.30

12 Για πρόωρη ή καθυστερημένη παρουσίαση της Ομάδας

0.50

13

Για αθλήτρια/ες που προθερμαίνεται/ονται στον αγωνιστικό χώρο

0.50

14 Λάθος όργανο που επιλέγεται σύμφωνα με τη σειρά εκτέλεσης. Η ποινή αφαιρείται μία φορά από την
τελική βαθμολογία του προγράμματος που πραγματοποιήθηκε με λάθος σειρά

0.50

15 Η είσοδος της/των Ομάδας/ων στον επίσημο αγωνιστικό χώρο δεν είναι σύμφωνη με τους
κανονισμούς

0.50

16 Για τις αθλήτριες της Ομάδας που επικοινωνούν προφορικά μεταξύ τους κατά τη διάρκεια του
προγράμματος

0.50

17 Για την αθλήτρια της Ομάδας που αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του
προγράμματος

0.30

18 Για «χρήση νέας αθλήτριας» εάν μια αθλήτρια αποχωρήσει από την Ομάδα για μη έγκυρο λόγο

0.50

19 Για την επικοινωνία προπονητή/τριας με τις αθλήτριεςτης Ομάδας ή τους κριτές με οποιονδήποτε
τρόπο.

0.50
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B. ΔΥΣΚΟΛΙΑ - DIFFICULTY (D)

ΟΜΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ
1.1.

Η Ομάδα πρέπει να περιλαμβάνει μόνο στοιχεία που όλες οι αθλήτριες μπορούν να εκτελέσουν με ασφάλεια
και με υψηλό βαθμό αισθητικής και τεχνικής επάρκειας.

1.2. Τα στοιχεία με πολύ κακή απόδοση δε θα αναγνωρίζονται από την εφορία Δυσκολίας (D) και θα αφαιρούνται
από την εφορία Εκτέλεσης (E).

1.3. Υπάρχουν δύο στοιχεία Δυσκολίας:
1.3.1. Δυσκολία Σώματος (DB) αποτελείται από:
Δυσκολία χωρίς Αλλαγές (DB)
Δυσκολία με Αλλαγή (DE)
Δυναμικά Στοιχεία με Περιστροφή (R)

o
o
o

1.3.2. Δυσκολία Οργάνου (DA) αποτελείται από:
o Δυσκολία με Συνεργασία (DC)

1.4. Τα στοιχεία Δυσκολίας που είναι ειδικά μόνο για Ομαδικό πρόγραμμα:
▪
▪

1.5.

Αλλαγές (DE) των οργάνων μεταξύ των αθλητριών
Συνεργασίες (DC) μεταξύ αθλητριών και οργάνων

Απαιτήσεις για Δυσκολία:

Στοιχεία Δυσκολίας
Δυσκολία Σώματος
που συνδέεται με τεχνικά στοιχεία του οργάνου
DB
Μέγιστο 10 DB/DE (2 ελεύθερης επιλογής)
με χρονολογική σειρά
Δυσκολία χωρίς
Δυσκολία με
Αλλαγές

αλλαγή

DB

DE

Τουλάχιστον 4

Τουλάχιστον 4

Δυσκολία Οργάνου
DA
Τουλάχιστον 3, Μέγιστο 23
με χρονολογική σειρά

Δυσκολία με Συνεργασία

Ειδική Απαίτηση
Ομάδες Δυσκολίας Σώματος:
Άλματα/αναπηδήσεις
Τουλάχιστον 1
Ισορροπίες
Τουλάχιστον 1
Περιστροφές

Ολικοί
κυματισμοί
σώματος:

Τουλάχιστον 3

W

Μέγιστο 23

Τουλάχιστον 2

Τουλάχιστον 1
Δυναμικά Στοιχεία με Περιστροφή - R
Μέγιστο 1
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DC

1.6. Οι κριτές Δυσκολίας αναγνωρίζουν και καταγράφουν Δυσκολίες κατά τη σειρά της εκτέλεσής τους,
ανεξάρτητα από το αν είναι έγκυρες ή όχι:
•

Η πρώτη υπο-ομάδα D- κριτών (DB): αξιολογεί τον αριθμό και την τεχνική αξία των Δυσκολίων
χωρίς Αλλαγή (DB), τις Δυσκολίες με Αλλαγή (DE), τον αριθμό και την τεχνική αξία των Δυναμικών
Στοιχείων με Περιστροφή (R) και αναγνωρίζει τους Κυματισμούς (W). Οι Κριτές καταγράφουν όλα τα
στοιχεία με σημειογραφία (χρήση συμβόλων).

•

Η δεύτερη υπο-ομάδα D- κριτών (DA): αξιολογεί τον αριθμό και την τεχνική αξία των Δυσκολιών
με Συνεργασία (DC) και την παρουσία των απαιτούμενων Βασικών τεχνικών στοιχείων του
οργάνου. Οι Κριτές καταγράφουν όλα τα στοιχεία με σημειογραφία (χρήση συμβόλων).

1.7.

Η σειρά εκτέλεσης των Δυσκολιών είναι απεριόριστη. Ωστόσο, η διάταξη των Δυσκολιών θα πρέπει να
σέβεται τη χορογραφική αρχή ότι οι Δυσκολίες πρέπει να τοποθετούνται λογικά με συνδετικά στοιχεία και
κινήσεις σε αρμονία με το χαρακτήρα της μουσικής.

1.8.

Οι ποινές για την έλλειψη του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού Δυσκολιών και τη μη συμμόρφωση με
ειδικές απαιτήσεις επιβάλλονται όταν δεν επιχειρείται καθόλου ένα στοιχείο Δυσκολίας.

1.9.

Η σειρά εκτέλεσης των Δυσκολιών είναι απεριόριστη. Ωστόσο, η διάταξη των Δυσκολιών θα πρέπει να
σέβεται τη χορογραφική αρχή ότι οι Δυσκολίες πρέπει να τοποθετούνται λογικά με συνδετικά στοιχεία και
κινήσεις σε αρμονία με το χαρακτήρα της μουσικής.

1.10.

Οι ποινές για την έλλειψη του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού Δυσκολιών και απαιτούμενων Βασικών
στοιχείων Οργάνου επιβάλλονται όταν δεν επιχειρούνται καθόλου.

2. ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ (DB)
2.1. Ορισμός: στοιχεία Δυσκολίας Σώματος-DB είναι στοιχεία Άλματος/Αναπήδησης, Ισορροπίας και
Περιστροφής από τους Πίνακες Δυσκολίας στον Κώδικα Βαθμολογίας (

).

2.1.1. Όλα τα στοιχεία DB που αναφέρονται για τα Ατομικά προγράμματα ισχύουν επίσης για τα Ομαδικά
προγράμματα (δείτε. Πίνακες Δυσκολίας # 9, 11, 13 Ατομικά Προγράμματα).
2.1.2. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ της περιγραφής κειμένου της DB και του σχεδίου στους Πίνακες DB,
υπερισχύει το κείμενο.
2.1.3. Διαδικασία για Νέα DB: (Δείτε Ατομικό # 2.1.2)

2.2. Απαιτήσεις:
2.2.1. Τουλάχιστον 4, Μέγιστο 6 εκτελεσθείσες DB με σειρά εκτέλεσης θα μετρούν
2.2.2. Λιγότερες από 4 DB: Ποινή από την πρώτη Υποομάδα (D) κριτών: 0.30 βαθμοί.
2.2.3. Εάν μία Ομάδα εκτελεί περισσότερα από 6 DB στοιχεία, οι επιπλέον DB πάνω από το όριο δεν θα
μετρούν (Χωρίς Ποινή).
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Επεξηγήσεις
Εάν ένα Ομαδικό πρόγραμμα έχει 7 DB και 3 DE
(Σύνολο: 10 Δυσκολίες), υπάρχει ποινή για
λιγότερες από 4 DE που εκτελούνται;

Ναι, υπάρχει μια συνολική ποινή 0.30 (#2.2.2) για λιγότερες από
4 DE που εκτελούνται και μόνο 6 DB μέγιστο με τη σειρά
εκτέλεσής τους μπορούν να αξιολογηθούν.

Μπορεί μία Ομάδα να εκτελέσει 9 DB + 0 DE, με
0.30 ποινή για λιγότερες από 4 DE?

Ο μέγιστος αριθμός των Δυσκολιών που μετρούν είναι 10, με
τουλάχιστον 4 DB και 4 DE (και δύο κατ' επιλογή).
Ακόμη και αν η Ομάδα εκτελέσει 0 DE με ποινή 0.,30 για
λιγότερες από 4 DE στη #2.2.2, δεν είναι δυνατόν να υπερβεί τις
6 DB σύμφωνα με την αρχή της #2.2.1.

2.2.4. Οι DB πρέπει να εκτελούνται και από τις 5 αθλήτριες για να είναι έγκυρες. Οι Δυσκολίες δε θα
ισχύουν εάν δεν εκτελούνται και από τις 5 αθλήτριες, είτε λόγω λάθους στη σύνθεση είτε λόγω
οποιουδήποτε τεχνικού λάθους μιας ή πολλών αθλητριών.
2.2.5. Οι DB μπορούν να εκτελούνται:
•
ταυτόχρονα ή σε πολύ γρήγορη διαδοχή
•
από τις 5 αθλήτριες μαζί ή σε υποομάδες
•
με τους ίδιους ή διαφορετικούς τύπους και αξίες και για τις 5 αθλήτριες
2.2.6. Τουλάχιστον 1 στοιχείο από κάθε Δυσκολία Ομάδων Σώματος πρέπει να παρουσιάζονται και να
εκτελούνται ταυτόχρονα και από τις 5 αθλήτριες:
•

Άλματα/ Αναπηδήσεις

•

Ισορροπίες

•

Περιστροφές

2.2.6.1. Αυτές οι απαιτούμενες Δυσκολίες (τουλάχιστον μία από κάθε Ομάδα Σώματος) μπορούν να
είναι μεμονωμένες ή να εκτελούνται ως μία Συνδυασμένη Δυσκολία μόνο εάν και οι
δύο DB είναι από μία Ομάδα Σώματος (όχι σε R ή DE).
2.2.6.2. Απουσία 1 στοιχείου από κάθε Δυσκολία Ομάδας Σώματος: Ποινή από την πρώτη
Υποομάδα κριτών (D): 0.30 βαθμοί.
2.2.6.3. Σε περίπτωση που η Δυσκολία Σώματος-DB δεν εκτελείται ταυτόχρονα, η DB μπορεί να είναι
έγκυρη εάν εκτελεστεί σύμφωνα με τον ορισμό της. Ποινή από την πρώτη Υποομάδα κριτών
(D): 0.30 βαθμοί δίνονται κάθε φορά.
Επεξηγήσεις
Εάν μία Δυσκολία Σώματος- DB εκτελείται σε γρήγορη
διαδοχή σε υποομάδες, θα τιμωρείται;

Η # 2.2.6 καθορίζει ότι θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον
1 στοιχείο από κάθε Δυσκολία Ομάδων Σώματος και να
εκτελείται ταυτόχρονα και από τις 5 αθλήτριες. Δε
μπορούν να εκτελούνται σε υποομάδες. Ποινή 0.30 εάν
δεν πληρείται αυτή η απαίτηση

2.2.6.4. Οι άλλες πιθανές Δυσκολίες Σώματος DB (έως 3 το μέγιστο) μπορούν επίσης να
εκτελεστούν:
•
•
•
•
•

ταυτόχρονα
σε γρήγορη διαδοχή
σε υπο-ομάδες
σε R
σε DE
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2.2.6.5. Η ταυτόχρονη εκτέλεση 3 ή περισσότερων διαφορετικών DB και από τις 5 αθλήτριες δεν
επιτρέπεται. Σε μια τέτοια περίπτωση, η DB δεν θα είναι έγκυρη.
Επεξηγήσεις/Παραδείγματα
3 διαφορετικές DB που εκτελούνται ταυτόχρονα δεν επιτρέπεται; Παράδειγμα:
• 3 αθλήτριες: «jeté με στροφή»
• 1 αθλήτρια Άλμα «Κοζάκου”
• 1 αθλήτρια ολικό κυματισμό σώματος με σπιράλ (“Tonneau”)

2.2.7. Κάθε DB μετρά μόνο μία φορά. Εάν η DB επαναλαμβάνεται, η Δυσκολία δεν είναι έγκυρη (Χωρίς
Ποινή)
2.2.8. Είναι δυνατή η εκτέλεση 2 ή περισσότερων πανομοιότυπων (ίδιο σχήμα) Αλμάτων/ Αναπηδήσεων
ή Στροφών σε σειρά:
•
•

κάθε Άλμα/Αναπήδηση ή Στροφή στη σειρά αξιολογείται χωριστά
κάθε Άλμα/Αναπήδηση ή Στροφή στη σειρά μετρά ως 1 Δυσκολία Άλματος/Αναπήδησης
ή Στροφής
Επεξηγήσεις

Ίδια σχήματα

Τα στοιχεία θεωρούνται ίδια εάν παρατίθενται στο ίδιο κουτί-πλαίσιο στον
Πίνακα Δυσκολίας στον Κώδικα Βαθμολογίας

Διαφορετικά σχήματα

Τα στοιχεία θεωρούνται διαφορετικά εάν παρατίθενται σε διαφορετικά κουτιάπλαίσια στον Πίνακα Δυσκολίας στον Κώδικα Βαθμολογίας,
συμπεριλαμβανομένων στοιχείων στην ίδια οικογένεια αλλά σε ξεχωριστά κουτιάπλαίσια

2.3. Αξία: Οι Δυσκολίες Σώματος-DB ισχύουν όταν εκτελούνται σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις που αναφέρονται
στους Πίνακες Δυσκολιών (Ατομικά Προγράμματα # 9, 11, 13).
Επεξηγήσεις
Εάν μία από τις αθλήτριες της Ομάδας δε διατηρεί την
Ισορροπία για τουλάχιστον 1 δευτερόλεπτο, ισχύει η DB;

Ίδια αρχή όπως και στα Ατομικά προγράμματα: η DB ισχύει
και λάθος Εκτέλεσης 0.30

2.4. Η χαμηλότερη αξία Δυσκολίας Σώματος-DB που εκτελείται από μία από τις αθλήτριες θα καθορίσει την αξία της
DB για την Ομάδα.

2.5. Η αξιολόγηση της Δυσκολίας Σώματος-DB καθορίζεται από το σχήμα του σώματος που παρουσιάζεται: για να
είναι έγκυρη, όλες οι DB πρέπει να εκτελούνται με σταθερό και καθορισμένο σχήμα, πράγμα που σημαίνει: ο
κορμός, τα πόδια και όλα τα αντίστοιχα τμήματα του σώματος βρίσκονται στις σωστές θέσεις για τον προσδιορισμό
ενός έγκυρου σχήματος DB.
Παραδείγματα:
•
θέση πλήρους διάστασης 180°
•
επαφή οποιουδήποτε μέρους του ποδιού για Δυσκολίες με κάμψη κορμού πίσω
•
κλειστή θέση δαχτυλίδι
•
θέση ελαφίνα
•
κλπ.
2.5.1.

Όταν το σχήμα είναι αναγνωρίσιμο με μικρή απόκλιση των 10° ή λιγότερο ενός ή περισσότερων
τμημάτων του σώματος, η DB ισχύει με Ποινή Εκτέλεσης: 0.10 για μικρή απόκλιση για κάθε
λανθασμένο τμήμα του σώματος

2.5.2.

Όταν το σχήμα είναι αναγνωρίσιμο με μεσαία απόκλιση των 11-20° ή λιγότερο ενός ή περισσότερων
τμημάτων του σώματος, η DB ισχύει με Ποινή Εκτέλεσης: 0.30 για μεσαία απόκλιση για κάθε
λανθασμένο τμήμα του σώματος
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2.5.3.

Όταν το σχήμα δεν είναι αναγνωρίσιμο με μεγάλη απόκλιση περισσότερο από 20° ενός ή
περισσότερων τμημάτων του σώματος, η DB δεν ισχύει και παίρνει Ποινή Εκτέλεσης: 0.50 για κάθε
λανθασμένο τμήμα του σώματος
2.5.3.1. Εξαίρεση: Το κριτήριο "κάμψη κορμού πίσω" που εκτελείται κατά τη διάρκεια Αλμάτων με
μεγάλη απόκλιση θα λάβει μια ποινή Εκτέλεσης, αλλά η βασική αξία του Άλματος μπορεί να
είναι έγκυρη εάν είναι διαθέσιμη στον πίνακα χωρίς "κάμψη πίσω" και εκτελείται σύμφωνα με τα
βασικά χαρακτηριστικά.
Επεξηγήσεις
Πώς μπορούν οι κριτές να κατανοήσουν τη
διαφορά μεταξύ 100 αποκλίσεων και 110
αποκλίσεων;

Οι μοίρες είναι απλά μια κατευθυντήρια γραμμή. Οι κριτές θα
μάθουν να σκέφτονται όσον αφορά τις μικρές, μεσαίες και
μεγάλες αποκλίσεις

2.6. Εάν η DB εκτελείται και από τις 5 αθλήτριες με μικρή ή μεσαία απόκλιση από κάθε αθλήτρια, η αξία της
Δυσκολίας δεν αλλάζει. Ωστόσο, εάν η DB δεν είναι επαρκώς αναγνωρίσιμη με μεγάλη απόκλιση (μόνο από 1
αθλήτρια), η Δυσκολία δεν είναι έγκυρη.

2.7. Οι Δυσκολίες Σώματος-DB πρέπει να εκτελούνται με τουλάχιστον 1 Βασικό τεχνικό στοιχείο οργάνου ειδικό για
κάθε όργανο ή/και Μη Βασικό τεχνικό στοιχείο οργάνου.
2.7.1. Η DB συνδέεται με ένα τεχνικό στοιχείο οργάνου (Βασικό ή/και Μη Βασικό) εάν το τεχνικό στοιχείο του
οργάνου εκτελείται στην αρχή, κατά τη διάρκεια ή προς το τέλος της DB.
2.7.1.1. Μία μεμονωμένη Δυσκολία Σώματος-DB κάτω από την πτήση ενός ψηλού πετάγματος ή
“Boomerang” ισχύει, σύμφωνα με τα ακόλουθα:
•

Μία μεμονωμένη DB κάτω από την πτήση ενός ψηλού πετάγματος ή "Boomerang" του
οργάνου ισχύει στο πρόγραμμα, εφόσον η DB εκτελείται σύμφωνα με τα βασικά
χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να είναι έγκυρη.

•

Μία μεμονωμένη DB που εκτελείται κάτω από μικρό πέταγμα δεν είναι έγκυρη.

•

Εάν μία μεμονωμένη DB εκτελείται κάτω από τη πτήση, δεν είναι δυνατή η εκτέλεση άλλης DB
οποιασδήποτε αξίας με το εν λόγω πέταγμα ή/και υποδοχή

•

Εάν το όργανο χαθεί μετά τη DB κάτω από την πτήση, η DB δεν είναι έγκυρη.

•

Μία Συνδυασμένη Δυσκολία δεν επιτρέπεται να εκτελείται "κάτω από την πτήση" του
οργάνου.

•

Σειρά Αλμάτων/Αναπηδήσεων: περιλαμβάνει πέταγμα του οργάνου κατά τη διάρκεια της
πρώτης DB, δεύτερη DB κάτω από την πτήση και υποδοχή κατά τη διάρκεια της τρίτης DB.
Εάν το όργανο χαθεί κατά τη διάρκεια της τρίτης DB της σειράς, δεν ισχύει ούτε η DB κάτω
από την πτήση ούτε η υποδοχή. Ισχύει μόνο η πρώτη DB που εκτελείται κατά το πέταγμα του
οργάνου.

2.7.2. Εάν το τεχνικό στοιχείο του οργάνου εκτελείται πανομοιότυπα κατά τη διάρκεια δύο DB, η δεύτερη DB με
τη σειρά εκτέλεσης δεν είναι έγκυρη (Χωρίς ποινή): Εξαίρεση για πανομοιότυπα
Άλματα/Αναπηδήσεις σε σειρά και πανομοιότυπους Στροφές σε σειρά.

2.8.

Συνδυασμένες Δυσκολίες Σώματος: 2 Δυσκολίες Σώματος που εκτελούνται με συνδυασμένο, διαδοχικό
τρόπο. Όλες οι BD πρέπει να είναι από τους Πίνακες των Δυσκολιών Σώματος (# 9, 11, 13).
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2.8.1.

Οι Δυσκολίες που περιλαμβάνονται στη Συνδυασμένη Δυσκολία μπορεί να προέρχονται από
διαφορετικές Ομάδες στοιχείων Σώματος ή από την ίδια Ομάδα στοιχείων Σώματος, αλλά πρέπει να
είναι σε διαφορετικά σχήματα.

2.8.2.

Η πρώτη DB στη Συνδυασμένη Δυσκολία Σώματος DB καθορίζει σε ποια Ομάδα Σώματος ανήκει.

2.8.3.

Εάν μία αθλήτρια συνδυάζει 3 Δυσκολίες Σώματος με έγκυρο τρόπο, οι πρώτες 2 Δυσκολίες ισχύουν ως
Συνδυασμένη Δυσκολία και η 3η Δυσκολία ισχύει ως μία μεμονωμένη DB.

2.8.4.

Κάθε μία από τις 2 DB των Συνδυασμένων Δυσκολιών Σώματος πρέπει να εκτελούνται με ένα Βασικό
ή/και Μη Βασικό στοιχείο οργάνου.

2.8.5.

Οι Συνδυασμένες Δυσκολίες Σώματος μετρούν ως 1 DB.

2.8.6.

Και οι 5 αθλήτριες πρέπει να εκτελούν πανομοιότυπα τις ίδιες δύο DB στη Συνδυασμένη Δυσκολία
Σώματος. Εάν αυτή η απαίτηση δεν πληρείται, η Συνδυασμένη Δυσκολία Σώματος δεν είναι έγκυρη
(Χωρίς ποινή)

2.8.7.

Δε μπορούν να εκτελούνται σε ένα πρόγραμμα περισσότερες από 1 Συνδυασμένη Δυσκολία
Σώματος:
•
Μόνο 1 Συνδυασμένη Δυσκολία Σώματος θα αξιολογείται
•
Επιπλέον Συνδυασμένη Δυσκολία Σώματος DB θα αξιολογείται ως μεμονωμένη DB (Χωρίς
Ποινή)

2.8.8.

Η αξία της Συνδυασμένη Δυσκολία Σώματος είναι η αξία κάθε ανεξάρτητης DB που προστίθεται μαζί,
εφόσον η σύνδεση εκτελείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις (# 2.8.11-2.8.15)

2.8.9.

Εάν δεν πληρούνται οι απαιτήσεις για τη σύνδεση, οι 2 DB θα αξιολογούνται ως μεμονωμένες DB και θα
ισχύουν εάν εκτελούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις για την κάθε μία.

2.8.10. Δυσκολία σώματος-DB που χρησιμοποιείται σε συνδυασμένη DB δε μπορεί να επαναληφθεί ως DB
μεμονωμένα ή σε άλλη συνδυασμένη DB. Μία επανάληψη μίας DB δε θα είναι έγκυρη.
2.8.11. Συνδυασμένες Δυσκολίες Σώματος με Άλμα/Αναπήδηση μπορούν να εκτελούνται με τους
ακόλουθους τρόπους:
-

Άλμα/Αναπήδηση + Άλμα/Αναπήδηση
Άλμα/Αναπήδηση + Ισορροπία (ή το αντίστροφο)
Άλμα/Αναπήδηση + Περιστροφή (ή το αντίστροφο)
•
Χωρίς αλλαγή ποδιού στήριξης ή επιπλέον βήμα μεταξύ Δυσκολιών, συμπεριλαμβανομένου
απαραίτητα ενός plie μεταξύ Άλματος/Αναπήδησης και Ισορροπίας ή Περιστροφής (ή
αντιστρόφως)
•
•

Με Ισορροπία μόνο σε relevé
Με Περιστροφή μόνο σε relevé (Στροφή)

2.8.11.1. Οποιοδήποτε άλμα /τα που εκτελείται/ούνται με απογείωση ή προσγείωση με δύο πόδια δεν
επιτρέπεται στη Συνδυασμένη Δυσκολία Σώματος
2.8.11.2. Δυσκολία με Άλμα #26 “ Δύο ή τρία διαδοχικά άλματα με πλήρη διάσταση με αλλαγή του
ποδιού απογείωσης" δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν με άλλη Δυσκολία για Συνδυασμένη
Δυσκολία Σώματος.
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2.8.12. Συνδυασμένες Δυσκολίες Σώματος με Ισορροπία και Ισορροπία πρέπει να εκτελούνται:
•
χωρίς αλλαγή ποδιού στήριξης, πάτημα φτέρνας, plie ή επιπλέον βήμα μεταξύ Δυσκολιών
•
με τις δύο DB και τη σύνδεση στο releve
•
με αλλαγή στη θέση του κορμού ή την κατεύθυνση του ποδιού
Σημείωση:
o

o
o
o

Ισορροπίες #4-5, #9-10, #12-15, #18 με στήριξη χεριού μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέρος μιας
Συνδυασμένης Δυσκολίας αλλά μια άλλη Ισορροπία πρέπει να είναι είτε με μια αλλαγή στη θέση
κορμού είτε την κατεύθυνση ποδιού.
Ισορροπία με «Αργή στροφή» (Slow Turn) δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέρος μιας
Συνδυασμένης Δυσκολίας
Ισορροπίες (#19-26) που εκτελούνται σε άλλα μέρη του σώματος ή Ισορροπίες που εκτελούνται
στο πέλμα του ποδιού στήριξης δεν είναι επιλέξιμες για Συνδυασμένες Δυσκολίες.
Δυναμικές Ισορροπίες (#27, 28 and #30-34) δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν με άλλη Δυσκολία
για Συνδυασμένη Δυσκολία

Εξαίρεση: Ισορροπία #29 Fouetté: Αυτή η Δυσκολία μπορεί να εκτελεστεί ως το πρώτο μέρος
μιας Συνδυασμένης Δυσκολίας, εάν μετά την Ισορροπία Fouetté, η σύνδεση με άλλη Ισορροπία
εκτελείται σε releve χωρίς πάτημα φτέρνας ή plie.
2.8.13. Συνδυασμένες Δυσκολίες Σώματος με Ισορροπία (πρώτη) και Περιστροφή (δεύτερη) πρέπει να
εκτελούνται:
• χωρίς αλλαγή ποδιού στήριξης ή επιπλέον βήμα μεταξύ των Δυσκολιών
• με πιθανό πάτημα φτέρνας και plie κατά τη διάρκεια της σύνδεσης
• με τις δύο DB στο releve
2.8.14. Συνδυασμένες Δυσκολίες Σώματος με Περιστροφή (πρώτη) και Ισορροπία (δεύτερη) πρέπει να
εκτελούνται:
• χωρίς αλλαγή ποδιού στήριξης ή επιπλέον βήμα μεταξύ των Δυσκολιών
• με τις δύο DB στο releve
• χωρίς πάτημα φτέρνας ή plie κατά τη διάρκεια της σύνδεσης
2.8.15. Συνδυασμένες Δυσκολίες Σώματος με Περιστροφή και Περιστροφή πρέπει να εκτελούνται:
• χωρίς αλλαγή ποδιού στήριξης ή επιπλέον βήμα μεταξύ των Δυσκολιών
• με τις δύο DB στο releve
• χωρίς πάτημα φτέρνας ή plie κατά τη διάρκεια της σύνδεσης
Σημείωση:
o

Δυσκολία Περιστροφής #24 Η Fouette μπορεί να εκτελεστεί ως μέρος Συνδυασμένης Δυσκολίας,
εάν μετά τη Στροφή Fouette η σύνδεση με άλλη Στροφή θα εκτελεστεί σε releve χωρίς πάτημα
φτέρνας ή plie

o

Περιστροφής #25 Η Illusion μπορεί να εκτελεστεί ως μέρος Συνδυασμένης Δυσκολίας εάν η Illusion
καθώς και η σύνδεση με άλλη Στροφή θα εκτελεστεί σε releve χωρίς πάτημα φτέρνας ή plie

o

Δυσκολίες Περιστροφής #26 Penche and #27 Sakura, οι οποίες εκτελούνται στο πέλμα, μπορούν
να συνδεθούν ως το δεύτερο μέρος της Συνδυασμένης Δυσκολίας με Στροφές σε releve. Η
σύνδεση πρέπει να εκτελείται χωρίς αλλαγή του ποδιού στήριξης ή επιπλέον βήμα μεταξύ
Δυσκολιών, χωρίς plie ή διακοπή ή εκκίνηση περιστροφής στο πέλμα ως "Αργή στροφή" (Slow
Turn). Η Στροφή στο releve και η περιστροφή στο πέλμα πρέπει να είναι διαφορετικών σχημάτων

o

Περιστροφές που εκτελούνται σε άλλα μέρη σώματος (#28-33) δεν είναι επιλέξιμες για
Συνδυασμένες Δυσκολίες

o

Περιστροφές σε releve (Στροφές) συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από ένα σχήματα(#10-TR,
#18-GA, #20-GZ) δεν είναι επιλέξιμες για Συνδυασμένες Δυσκολίες
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2.9. Για να είναι έγκυρη η DB πρέπει να εκτελείται χωρίς τα ακόλουθα τεχνικά λάθη:
•
•
•
•
•

Σημαντική μεταβολή των βασικών χαρακτηριστικών που αφορούν σε κάθε ομάδα DB
Απώλεια ισορροπίας με στήριξη στο ένα ή και στα δύο χέρια ή στο όργανο
Ολική απώλεια ισορροπίας με πτώση της αθλήτριας ενώ εκτελεί DB
Απώλεια οργάνου κατά τη διάρκεια DB
Χειρισμός οργάνου που δεν εκτελείται σύμφωνα με τον ορισμό

2.10. Κάθε πρόγραμμα πρέπει να έχει 2 πλήρεις κυματισμούς σώματος (W). Ένας πλήρης κυματισμός σώματος
είναι μια διαδοχική σύσπαση και διάταση όλων των μυών του σώματος, κατά μήκος της «αλυσίδας» τμημάτων
του σώματος όπως το «ηλεκτρικό ρεύμα», από το κεφάλι, μέσω της λεκάνης, στα πόδια (ή αντίστροφα). Η
συμμετοχή των βραχιόνων καθορίζεται από το χειρισμό του οργάνου ή/και τη χορογραφία.
2.10.1. Κάθε πλήρης κυματισμός σώματος (W) πρέπει να εκτελείται με τον ίδιο τρόπο και από τις 5
αθλήτριες.
Εάν δεν πληρείται αυτή η απαίτηση, ο πλήρης κυματισμός σώματος (W) δεν είναι έγκυρος.
2.10.2. Κάθε κυματισμός σώματος (W) μπορεί να εκτελείται:
•
ταυτόχρονα ή σε πολύ γρήγορη διαδοχή
•
από τις 5 αθλήτριες μαζί ή από υποομάδες
2.10.3. Ο πλήρης κυματισμός σώματος μπορεί να προέρχεται από τους Πίνακες Δυσκολίας (# 11, 13) στον
Κώδικα Βαθμολογίας ή τις τροποποιήσεις τους (διαφορετικά επίπεδα, διαφορετικές θέσεις
εκκίνησης, κινήσεις βραχιόνων κ.λπ.), υπό την προϋπόθεση ότι ο κυματισμός εκτελείται από
ολόκληρο το σώμα:
•
ολικός κυματισμός εμπρός, από όρθια θέση ή με πέρασμα από το πάτωμα
•
ολικός κυματισμός πίσω, από όρθια θέση ή με πέρασμα από το πάτωμα
•
κυματισμός στο πλάι
•
σπειροειδής κυματισμός (spiral) στα δύο πόδια ή στο ένα πόδι (στροφή spiral)
•
ολικός κυματισμός που εκτελείται στο πάτωμα
2.10.4. Οι κυματισμοί και η σπειροειδής στροφή-spiral (η αξία των οποίων παρουσιάζεται στους Πίνακες (# 11,
13) μπορούν να συμπεριληφθούν στο συνολικό υπολογισμό των υψηλότερων 9 στοιχείων Δυσκολίας
Σώματος.
2.10.5. Οι πλήρεις κυματισμοί σώματος που είναι τροποποιήσεις των κυματισμών DB μπορούν να εκτελούνται
μεμονωμένα ή να συνδέονται με άλλες δυσκολίες (χωρίς πρόσθετη αξία δυσκολίας) για την εκπλήρωση
αυτής της απαίτησης.
2.10.6. Ένα πρόγραμμα με λιγότερο από 2 πλήρεις κυματισμούς σώματος θα τιμωρείται 0.30 για κάθε
κυματισμό που λείπει.

3. ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ
3.1.

3.2.

Ορισμός:
3.1.1.

, , ,
Κάθε όργανο (
) έχει 4 Βασικά τεχνικά στοιχεία οργάνου.
Κάθε στοιχείο εμφανίζεται στο δικό του πλαίσιο-κουτί στον Πίνακα # 3.6.

3.1.2.

, , ,
Κάθε όργανο (
) έχει Μη Βασικά τεχνικά στοιχεία οργάνου.
Κάθε στοιχείο εμφανίζεται στο δικό του πλαίσιο-κουτί στους Πίνακες # 3.6; # 3.7.

Απαιτήσεις:
3.2.1. Όλα τα Βασικά τεχνικά στοιχεία Οργάνου δεν απαιτούνται για το Ομαδικό πρόγραμμα.
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3.2.2.
Κάθε Ομαδικό πρόγραμμα πρέπει να έχει έναν ελάχιστο αριθμό ειδικών Βασικών τεχνικών
στοιχείων του οργάνου (δείτε # 3.6) που εκτελούνται και από τις 5 αθλήτριες ταυτόχρονα ή με πολύ
γρήγορη διαδοχή (δείτε # 3.3) για να είναι έγκυρη.
Παραδείγματα:
•
Ίδια όργανα: 2 αθλήτριες εκτελούν ένα μεγάλο κύλισμα. Αμέσως μετά 3 αθλήτριες εκτελούν
ένα μεγάλο κύλισμα. Αυτό αναγνωρίζεται ως ένα Βασικό τεχνικό στοιχείο οργάνου μεγάλου
κυλίσματος.
•

Μικτά όργανα: 2 αθλήτριες εκτελούν ένα οχτάρι. Παράλληλα, 3 αθλήτριες εκτελούν σπιράλ.
Αυτό αναγνωρίζεται ως ένα Βασικό τεχνικό στοιχείο οργάνου του σχήματος οκτώ + ένα Βασικό
τεχνικό στοιχείο οργάνου του σπιράλ.

Ποινή: 0.30 για κάθε απουσία των ειδικών Βασικών τεχνικών στοιχείων του οργάνου/των Βασικών
τεχνικών στοιχείων του οργάνου που δεν εκτελούνται ταυτόχρονα ή σε πολύ γρήγορη διαδοχή.
3.2.2.1. Η ποινή για έλλειψη του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού Βασικών τεχνικών στοιχείων
οργάνου εφαρμόζεται όταν τουλάχιστον μία από τις αθλήτριες της Ομάδας δεν έχει
επιχειρήσει καθόλου να εκτελέσει ένα ειδικό Βασικό τεχνικό στοιχείο του οργάνου.

3.2. Ειδικά Βασικά τεχνικά στοιχεία οργάνου μπορούν να εκτελούνται κατά τη διάρκεια Συνδυασμών Χορευτικών
Βημάτων (S), Δυσκολιών χωρίς Αλλαγή (DB), Δυσκολιών με Αλλαγή (DE), Δυσκολιών με Συνεργασίες (DC) ή
συνδετικών στοιχείων μεταξύ Δυσκολιών.

3.4. Ορισμένα τεχνικά στοιχεία του οργάνου που περιλαμβάνουν δύο απαιτούμενες ενέργειες για να είναι έγκυρα
(απελευθέρωση-άφημα σε οποιαδήποτε μορφή και υποδοχή) μπορούν να επικυρώνουν μόνο ένα στοιχείο DB
ή DA. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν:
•
Αναπήδηση (χτύπημα) της Μπάλας
•
Μικρό πέταγμα / υποδοχή οποιουδήποτε οργάνου (και όλες τις παραλλαγές τους, δείτε # 3.7.2)
•
Ξαναχτύπημα οποιουσδήποτε οργάνου (εκτός από τη Μπάλα) από το πάτωμα
•
Εκτίναξη της Κορδέλας
•
Boomerang της Κορδέλας

3.5. "Ψηλό πέταγμα" και "Υποδοχή από ψηλό πέταγμα" είναι δύο διαφορετικές Ομάδες ("Βάσεις") οργάνου.
Εάν ένα "ψηλό πέταγμα" εκτελείται σωστά για ένα στοιχείο DB ή DA, αλλά το ακόλουθο "Υποδοχή από
ψηλό πέταγμα" έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια του οργάνου, η Βάση " Μεγάλο πέταγμα" είναι έγκυρη και
η Βάση "Υποδοχή από μεγάλο πέταγμα" δεν είναι έγκυρη.
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3.6

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ
ΟΡΓΑΝΟΥ

3.6.1.

ΣΤΕΦΑΝΙ

Απαιτούμενα
# ανά
πρόγραμμα

Ειδικές Βασικές και Βασικές Τεχνικές
Ομάδες Οργάνου
Μεγάλο κύλισμα του Στεφανιού πάνω
από τουλάχιστον δύο μεγάλα τμήματα
του σώματος
Περιστροφές του Στεφανιού γύρω από
τον άξονά του γύρω από τα δάχτυλα ή
ένα μέρος του σώματος

2
2
1

Περιστροφή (min. 1) του Στεφανιού γύρω
από το χέρι ή γύρω από ένα μέρος του
σώματος

1

Πέρασμα μέσα από το Στεφάνι με όλο ή
μέρος του σώματος (δύο μεγάλα τμήματα
του σώματος)

Μη Βασικές Τεχνικές Ομάδες
Οργάνου

Κύλισμα του Στεφανιού στο πάτωμα
Περιστροφή (min.1) στο πάτωμα γύρω
από τον άξονα

Αναπήδηση (rebound) στο πάτωμα μετά
από μεγάλο πέταγμα και άμεση
ανάκτηση χρησιμοποιώντας
διαφορετικά μέρη του σώματος
(όχι τα χέρια)

Επεξηγήσεις
Τα Τεχνικά στοιχεία με το Στεφάνι (με και χωρίς πέταγμα) πρέπει να εκτελούνται σε διάφορα επίπεδα, κατευθύνσεις
και άξονες
•

Τουλάχιστον δύο μεγάλα τμήματα του σώματος πρέπει να περάσουν μέσα από το Στεφάνι:
Παράδειγμα: κεφάλι / λαιμός + κορμός // βραχίονες + κορμός // κορμός + πόδια κ.λπ.

•

Το πέρασμα μέσα από το Στεφάνι μπορεί να είναι: ολόκληρο το σώμα μέσα και έξω ή
πέρασμα μέσα χωρίς πέρασμα έξω ή αντίστροφα.

Μεγάλο Κύλισμα: Τουλάχιστον πάνω από δύο μεγάλα τμήματα του σώματος πρέπει να περάσουν
Παράδειγμα: από το δεξί χέρι στο αριστερό χέρι πάνω από το σώμα // κορμός + πόδια // βραχίονας +
πλάτη, κ.λπ.
Περιστροφή (min.1) στο πάτωμα γύρω από τον άξονα:
Κατά τη διάρκεια της περιστροφής του Στεφανιού στο πάτωμα, το χέρι/ δάχτυλα της αθλήτριας μπορεί να
έρθει σε επαφή με το Στεφάνι ή μπορεί να είναι μια "ελεύθερη" περιστροφή του Στεφανιού
Το κύλισμα μπορεί να είναι μικρό ή μεγάλο: μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε
φάσης της DB: στην αρχή, κατά τη διάρκεια ή προς το τέλος
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3.6.2.

ΜΠΑΛΑ
Απαιτούμενα Ειδικές Βασικές και Βασικές Τεχνικές
# ανά
Ομάδες Οργάνου
πρόγραμμα

2

Μη Βασικές Τεχνικές Ομάδες
Οργάνου

Μεγάλο κύλισμα της Μπάλας
πάνω από τουλάχιστον δύο
μεγάλα τμήματα του σώματος

•
•

Κύλισμα της Μπάλας στο πάτωμα
Κύλισμα του σώματος στη Μπάλα
στο πάτωμα

•

Σειρά 3 κυλισμάτων: συνδυασμός
μικρών κυλισμάτων

•

Σειρά (min.3) υποβοηθούμενων
μικρών κυλισμάτων στο πάτωμα ή
στο σώμα
•
“Flip-over” κίνηση της Μπάλας
•
Περιστροφή/ές του χεριού/ών γύρω
από τη Μπάλα
•
Ελεύθερη περιστροφή/ές της Μπάλας
σε ένα μέρος του σώματος,
συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης
περιστροφής της μπάλας στην κορυφή
του δακτύλου
Αναπήδηση (rebound) στο πάτωμα μετά
από ψηλό πέταγμα και άμεση ανάκτηση
χρησιμοποιώντας διαφορετικά μέρη του
σώματος (όχι τα χέρια)

Φιγούρες οκτώ (οχτάρια) της
Μπάλας με κυκλική κίνηση του/των
βραχίονα/νων

2

Υποδοχή της Μπάλας με ένα χέρι

1

1

•
•

Χτυπήματα (αναπηδήσεις):
Σειρές (min.3) μικρών χτυπημάτων
(κάτω από το επίπεδο του γόνατος)
από το πάτωμα
Ένα ψηλό χτύπημα (επίπεδο
γόνατος και ψηλότερα) από το πάτωμα

Επεξηγήσεις
Ο χειρισμός της μπάλας που κρατιέται με 2 χέρια δεν είναι τυπικός για αυτό το όργανο. Ως εκ τούτου, δεν
πρέπει να υπερισχύει στη σύνθεση
Η εκτέλεση όλων των Τεχνικών Ομάδων με Μπάλα που στηρίζεται στο χέρι είναι σωστή μόνον όταν τα δάχτυλα
ενώνονται με φυσικό τρόπο και η μπάλα δεν αγγίζει το βραχίονα
Μικρό Κύλισμα
Μεγάλο Κύλισμα
Πρέπει να περάσει τουλάχιστον από ένα
τμήμα του σώματος

Τουλάχιστον πάνω από δύο μεγάλα τμήματα του
σώματος πρέπει να περάσουν

Παραδείγματα μέρους σώματος: από χέρι
σε ώμο / από ώμο σε ώμο / από πόδι σε
γόνατο κλπ.

Παραδείγματα: από το δεξί χέρι στο αριστερό χέρι
πάνω από το σώμα: κορμός + πόδι/α // βραχίονας
+πλάτη, κλπ..

Σημείωση: μικρά κυλίσματα ισχύουν μόνο σε
σειρά των (3) τριών
Κινήσεις-Φιγούρες οκτώ της Μπάλας με κυκλική κίνηση του/των βραχίονα/νων : πρέπει να
ολοκληρωθούν δύο διαδοχικοί κύκλοι των βραχιόνων
Πρέπει να προέρχεται από ένα ψηλό πέταγμα (όχι από ένα μικρό πέταγμα / ώθηση) χωρίς πρόσθετη
στήριξη του σώματος, συμπεριλαμβανομένου του δεύτερου χεριού
Περιστροφές του/των χεριού/ών γύρω από τη μπάλα (απαιτείται τουλάχιστον 1περιστροφή):
•
Μια περιστροφική κίνηση του χεριού γύρω από τη μπάλα, με τα δάχτυλα του χεριού ενωμένα
μεταξύ τους με φυσικό τρόπο.
•
Η Μπάλα βρίσκεται σε συνεχή επαφή με το χέρι (δεν υπάρχει φάση πτήσης).
•
Περιστροφή/ές πρέπει να εκτελούνται με ολόκληρο το χέρι (όχι μόνο με τις άκρες των
δακτύλων)
Ελεύθερη περιστροφή/ές της Μπάλας σε μέρος του σώματος (απαιτείται τουλάχιστον 1 περιστροφή)
•
•

Κύλισμα της Μπάλας στο πάτωμα
Κύλισμα του σώματος στη Μπάλα στο πάτωμα. Αυτό το κύλισμα μπορεί να είναι μικρό ή μεγάλο
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3.6.3.

ΚΟΡΙΝΕΣ
Απαιτούμενα
# ανά
πρόγραμμα

Ειδικές Βασικές και Βασικές Τεχνικές
Ομάδες Οργάνου

Μη Βασικές Τεχνικές Ομάδες
Οργάνου

Μύλος/οι: ένας μύλος αποτελείται
από τουλάχιστον 4-6 μικρούς
κύκλους των Κορινών με χρονική
καθυστέρηση και με
εναλλασσόμενους σταυρωμένους
και μη σταυρωμένους καρπούς/
χέρια κάθε φορά, που κρατιούνται
από την άκρη (μικρό κεφάλι)
Μικρά πετάγματα δύο ξεκλείδωτων
Κορινών με 360° περιστροφή και
υποδοχή: μαζί ταυτόχρονα ή
Εναλλάξ

2

2

1

•

•

Ελεύθερες περιστροφές 1 ή 2 Κορινών
(«ξεκλείδωτες» ή «κλειδωμένες») πάνω ή
γύρω από ένα μέρος του σώματος ή
γύρω από την άλλη Κορίνα
Tapping (min.1)

Μικρό πέταγμα των δύο κλειδωμένων
Κορινών

Μεγάλο Κύλισμα πάνω από δύο τουλάχιστον
μεγάλα μέρη σώματος με μία ή δύο Κορίνες

Ασυμμετρικές κινήσεις 2 Κορινών

Κύλισμα μίας ή δύο Κορινών σε μέρος του
Σώματος ή στο πάτωμα
Μικροί κύκλοι (min. 1) με δύο Κορίνες,
ταυτόχρονα ή εναλλάξ, μία Κορίνα σε
κάθε χέρι κρατημένες από την άκρη
(μικρό κεφάλι)

1

•
•

Σειρά (min.3) μικρών κύκλων με μία Κορίνα
Μικροί κύκλοι (min. 1) και των δύο Κορινών
κρατημένες στο ένα χέρι

Επεξηγήσεις
Το τυπικό τεχνικό χαρακτηριστικό είναι ο χειρισμός και των δύο Κορινών μαζί, μία σε κάθε χέρι και αυτή η τεχνική θα
πρέπει να κυριαρχεί στη σύνθεση. Οποιεσδήποτε άλλες μορφές χειρισμού των Κορινών δεν πρέπει να υπερισχύουν,
όπως η λαβή-κράτημα από το σώμα ή το λαιμό της Κορίνας ή δύο Κορινών που ενώνονται μεταξύ τους
Κινήσεις Tapping, κύλισμα, περιστροφή, αναπήδηση (rebounding), ή γλίστρημα δεν πρέπει να υπερισχύουν στη
σύνθεση
• Ένας “Μύλος” αποτελείται τουλάχιστον από 4 μικρούς κύκλους των Κορινών (Παράδειγμα: 2
σε κάθε πλευρά) με χρονική καθυστέρηση και εναλλασσόμενους σταυρωμένους και μη
καρπούς, κάθε φορά. Τα χέρια πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά μεταξύ τους.

•

Οι μύλοι μπορεί να βρίσκονται στο κατακόρυφο ή οριζόντιο επίπεδο:
•
Κατακόρυφοι Μύλοι – η ώθηση των κύκλων μπορεί να είναι είτε κάτω είτε επάνω
•
Οριζόντιοι Μύλοι - η ώθηση των κύκλων μπορεί να είναι είτε δεξιά είτε αριστερά

•

Οι μύλοι μπορεί να είναι δύο-σετ (διπλοί) και τρία-σετ (τριπλοί):
•
Δύο-κύκλοι (διπλοί) Μύλοι – τουλάχιστον. 4 εναλλασσόμενοι μικροί κύκλοι των
Κορινών (2 σε κάθε πλευρά). Οι καρποί/ χέρια σταυρώνουν και μετά ξεσταυρώνουν
•
Τρεις-κύκλοι (τριπλοί) Μύλοι - 6 εναλλασσόμενοι μικροί κύκλοι των Κορινών (3 σε
κάθε πλευρά με ένα σταύρωμα των χεριών κάθε φορά)

•

Πρέπει να εκτελούνται με διαφορετικές κινήσεις στο σχήμα ή τη ευρύτητα και τα επίπεδα
εργασίας ή κατεύθυνσης κάθε Κορίνας
Οι Κορίνες πρέπει να είναι μία σε κάθε χέρι (χωρίς πετάγματα)
Ασυμμετρικά και “Cascade” Πετάγματα των δύο ¨ξεκλείδωτων¨ Κορινών δε θεωρούνται
ασυμμετρικές κινήσεις
Μικρές περιστροφές με χρονική καθυστέρηση ή εκτέλεση σε διαφορετικές κατευθύνσεις δε
θεωρούνται ασυμμετρικές κινήσεις επειδή έχουν το ίδιο σχήμα και την ίδια ευρύτητα.
Σημείωση: Δεν περιλαμβάνει μεγάλα ασυμμετρικά πετάγματα των δύο Κορινών.

•
•
•

Κύλισμα μίας ή δύο Κορινών σε μέρος του σώματος ή στο πάτωμα
Κύλισμα μίας Κορίνας: κίνηση περιστροφής γύρω από έναν άξονα
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3.6.4. ΚΟΡΔΕΛΑ
Απαιτούμενα
# ανά
πρόγραμμα

Ειδικές Βασικές και Βασικές Τεχνικές
Ομάδες Οργάνου
•

2

Σπιράλ (min. 4-5 κύκλοι),
σφιχτά και σε ίδιο ύψος στον
αέρα ή στο πάτωμα

ΚΑΙ / Ή

•

2

“Ξιφομάχος” (min. 4-5 κύκλοι)

Φιδάκια (min. 4-5 κύματα), σφιχτά
και σε ίδιο ύψος στον αέρα ή στο
πάτωμα

1

1

Μη Βασικές Τεχνικές Ομάδες
Οργάνου
•

Περιστροφική κίνηση της μπακέτας της
Κορδέλας γύρω από το χέρι

•

Τύλιγμα (ξετύλιγμα)

•

Κίνηση της Κορδέλας γύρω από ένα μέρος του
σώματος που δημιουργείται όταν η μπακέτα
κρατιέται από διαφορετικά μέρη σώματος (χέρι,
λαιμός, γόνατο, αγκώνας) κατά τη διάρκεια
κινήσεων σώματος ή Δυσκολιών με περιστροφή
(όχι κατά τη διάρκεια της "Αργής Στροφής")

•

Μεσαίος κύκλος της Κορδέλας

•

Σπιράλ στο πάτωμα γύρω από τη μπακέτα

“Boomerang”: άφημα, τράβηγμα
προς τα πίσω της μπακέτας
κρατώντας την άκρη της Κορδέλας
και υποδοχή της μπακέτας

Κύλισμα της μπακέτας της Κορδέλας σε μέρος
του σώματος

“Echappé”: περιστροφή της
μπακέτας κατά τη διάρκεια της
πτήσης της

Πέρασμα με το σύνολο ή μέρος του σώματος

Μεγάλο Κύλισμα της μπακέτας πάνω σε δύο
τουλάχιστον μεγάλα μέρη του σώματος
μέσα ή πάνω από το σχήμα της Κορδέλας

Επεξηγήσεις
Όλα τα στοιχεία που δεν είναι ειδικά για την τεχνική της Κορδέλας δεν πρέπει να υπερτερούν τη σύνθεση (Παράδειγμα:
τύλιγμα / ξετύλιγμα, γλίστρημα της μπακέτας, ώθηση)
Μετά από ένα πέταγμα, η Κορδέλα γενικά πρέπει να πιαστεί από την άκρη της μπακέτας. Ωστόσο, επιτρέπεται η
σκόπιμη υποδοχή της Κορδέλας από το υλικό της εντός ζώνης περίπου 50 εκ. από την ένωση, υπό την προϋπόθεση
ότι αυτή η υποδοχή δικαιολογείται για την επόμενη κίνηση ή την τελική στάση
“Ξιφομάχος”: ολόκληρη η μπακέτα, μαζί με το βραχίονα, περνά μέσα από το σπειροειδές μοτίβο
που σχηματίζεται από τη Κορδέλα
(η μπακέτα είναι σαν “ξίφος”); η έξοδος της μπακέτας από το σπειροειδές μοτίβο είναι
προαιρετική: τράβηγμα προς τα πίσω του βραχίονα / μπακέτας ή μικρό πέταγμα / εκτίναξη.
•

Ένα άφημα (πέταγμα) της μπαγκέτας στον αέρα/έδαφος: η άκρη της κορδέλας κρατιέται
με το χέρι/ια ή άλλο μέρος σώματος, ακολουθούμενο από ένα τράβηγμα προς τα πίσω με
ή χωρίς αναπήδηση (rebound) της μπαγκέτας από το πάτωμα (για το “Boomerang” στον
αέρα) και στη συνέχεια υποδοχή της μπακέτας
•
Το άφημα της μπακέτας μπορεί να περιλαμβάνει ένα γλίστρημα του υφάσματος της
Κορδέλας μέσω του χεριού ή μέσω του σώματος (χωρίς να απελευθερώνει το ύφασμα
από το χέρι) ή ένα πλήρες άφημα της Κορδέλας πριν από την άμεση λήψη της άκρης για
να τραβηχτεί προς τα πίσω
•
Ένα στοιχείο που περιλαμβάνει μόνο ένα τράβηγμα της Κορδέλας πίσω (χωρίς άφημα)
δεν πληροί τον ορισμό του "Boomerang"
•
Τουλάχιστον δύο μεγάλα μέρη του σώματος πρέπει να περάσουν μέσα από το σχήμα της
Κορδέλας (Παράδειγμα: κεφάλι/λαιμός + κορμός; βραχίονες + κορμός; κορμός + πόδια,
κλπ.)
•

Το πέρασμα μέσα ή πάνω από το μοτίβο-σχήμα της Κορδέλας μπορεί να είναι: ολόκληρο το
σώμα μέσα και έξω, ή περνώντας μέσα χωρίς πέρασμα έξω ή αντίστροφα.

“Εκτίναξη” είναι ένας τύπος μικρού πετάγματος που περιλαμβάνει την περιστροφή της
μπακέτας κατά την πτήση. Η τεχνική της περιστροφής της μπακέτας κατά την πτήση είναι
δυνατή για ψηλό πέταγμα και θα αξιολογηθεί ως ψηλό πέταγμα (όχι Εκτίναξη) ανάλογα με το
ύψος του.
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3.7. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΜΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ
ΟΛΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ:
3.7.1.

ΠΕΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΨΗΛΑ ΠΕΤΑΓΜΑΤΑ
Ψηλό πέταγμα του οργάνου: περισσότερα από 2 ύψη της αθλήτριας σε όρθια θέση
Ψηλό πέταγμα των 2 Κορινών
Υποδοχή του οργάνου από την πτήση ενός ψηλού πετάγματος
Υποδοχή των 2 Κορινών από την πτήση ενός ψηλού πετάγματος

Επεξηγήσεις
Τι σημαίνει υποδοχή “από την πτήση”;

Μπορείτε να διευκρινίσετε το ύψος των
πεταγμάτων: από ποιο σημείο μετράται το ύψος
του πετάγματος;

Μόλις πεταχτεί το όργανο, το όργανο βρίσκεται σε ελεύθερη πτήση
στον αέρα. Το να πιάσεις είναι να ανακτήσεις το όργανο από αυτή
την πτήση. Εάν αντ 'αυτού η αθλήτρια αφήνει σκόπιμα το όργανο να
αναπηδήσει στο πάτωμα πριν από την ανάκτηση, αυτό δεν είναι μία
υποδοχή, αλλά μία αναπήδηση (rebound).
Το ύψος πετάγματος μετράται από το σημείο όπου απελευθερώνεται
το όργανο.

Παράδειγμα 1: Ψηλό πέταγμα

.
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3.7.2.

ΠΕΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΜΙΚΡΑ ΠΕΤΑΓΜΑΤΑ
Μικρό πέταγμα και υποδοχή του οργάνου από την πτήση: κοντά στο σώμα, όχι
περισσότερο από 2 ύψη της αθλήτριας σε όρθια θέση:
•
•
•
•
•

με πέταγμα/ώθηση/σπρώξιμο στον αέρα
με αναπήδηση (rebound) στο σώμα
με το όργανο που πέφτει από ύψος (ελεύθερη πτώση)
για πέταγμα μίας Κορίνας: με ή χωρίς 360° περιστροφή
για πέταγμα δύο Κορινών ¨κλειδωμένες μαζί¨ με ή χωρίς 360° περιστροφή

Παράδειγμα 2: Μικρό πέταγμα

Παράδειγμα 3: Ύψη πεταγμάτων: Ψηλά - Μικρά πετάγματα όταν το σώμα κινείται κατά τη
διάρκεια του πετάγματος

3.7.3.

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ-DB ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
DB που εκτελείται κάτω από την πτήση του οργάνου από ένα ψηλό πέταγμα
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ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ σημαίνει ότι το όργανο πρέπει να βρίσκεται σε κίνηση

3.7.4.

•
•
•

Μεγάλοι κύκλοι
Φιγούρες οκτώ (όχι για τη Μπάλα)
Μεταβίβαση του οργάνου γύρω από μέρος του σώματος ή κάτω από το πόδι/ια από
το χέρι ή ένα μέρος του σώματος στο άλλο χέρι ή μέρος του σώματος

•

Μεταβίβαση χωρίς τη βοήθεια των χεριών με τουλάχιστον δύο διαφορετικά

•

Πέρασμα πάνω το όργανο με ολόκληρο ή μέρος του σώματος χωρίς μεταβίβαση
του οργάνου από το χέρι ή ένα μέρος του σώματος στο άλλο χέρι ή σε μέρος του
σώματος

μέρη του σώματος (όχι τα χέρια)

Επεξηγήσεις
Μεσαίος ή Μεγάλος κύκλος: το όργανο πρέπει να συμπληρώσει έναν ολόκληρο κύκλο 3600
Φιγούρες οκτώ: δύο συνεχόμενοι κύκλοι πρέπει να συμπληρωθούν

3.8. ΑΣΤΑΘΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ: Μια δύσκολη σχέση σώματος-οργάνου με κίνδυνο απώλειας του οργάνου
(Δείτε: Ατομικά προγράμματα # 3.7.5)

3.9. Στατικό Όργανο
3.9.1.

Το όργανο πρέπει να βρίσκεται σε κίνηση ή σε ασταθή θέση ισορροπίας, όχι απλά να είναι συμπιεσμένο
κρατημένο/για μεγάλο χρονικό διάστημα

3.9.2.

Στατικό όργανο είναι το όργανο που κρατείται / συμπιέζεται:

3.9.3.

•

"Όργανο Κρατημένο” σημαίνει ότι το όργανο κρατείται σταθερά με ένα ή δύο χέρια ή/ και με ένα ή
περισσότερα μέρη του σώματος (όχι σε ασταθή θέση)

•

Όργανο κρατημένο “για πολύ χρόνο” σημαίνει κρατημένο για περισσότερο από 4 δευτερόλεπτα

Δεν επιτρέπεται στατική στήριξη στο όργανο (λάθος σύνθεσης ή εκτέλεσης). Ωστόσο, επιτρέπεται η εκτέλεση
προ-ακροβατικού/ών στοιχείου/ων με το όργανο που βρίσκεται-κείτεται μεταξύ χεριού και πατώματος για πολύ
σύντομο χρονικό διάστημα (όχι περισσότερο από 4 δευτερόλεπτα).
Παράδειγμα: χειροκυβίστηση πίσω με στήριξη στα δύο χέρια, οι Κορίνες σε κάθε χέρι βρίσκονταικείτονται ανάμεσα στα χέρια και το πάτωμα (το προ-ακροβατικό στοιχείο μπορεί επίσης να
εκτελεστεί με στήριξη στο ένα χέρι με την ίδια θέση της Κορίνας).

3.9.4.

Ένα προ-ακροβατικό στοιχείο που εκτελείται με στήριξη εξ ολοκλήρου στο όργανο χωρίς επαφή
οποιουδήποτε μέρους του σώματος με το πάτωμα δεν επιτρέπεται. Τα προ-ακροβατικά στοιχεία που
εκτελούνται με αυτόν τον τρόπο δε θα είναι έγκυρα ως τα κριτήρια σε αντίστοιχη Δυσκολία.
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3.10. Τα τεχνικά στοιχεία Οργάνου πρέπει να είναι διαφορετικά κατά τη διάρκεια Δυσκολίας Σώματος (DB):
Επεξηγήσεις
Σε διαφορετικά επίπεδα
Σε διαφορετικές κατευθύνσεις
Σε διαφορετικά επίπεδα
Επίπεδο 1: κεφάλι-ώμοι

Τα στοιχεία του Οργάνου
είναι διαφορετικά εάν
εκτελούνται:

Επίπεδο 2: στήθος-μέση
Επίπεδο 3: κάτω από τη μέση-πόδια

Με διαφορετική ευρύτητα:
Χειρισμός οργάνου που εκτελείται με το χέρι/καρπό δημιουργεί μία μικρή
ευρύτητα
Χειρισμός οργάνου που εκτελείται με τον αγκώνα δημιουργεί μία μεσαία
ευρύτητα
Χειρισμός οργάνου που εκτελείται με ολόκληρο το βραχίονα, ο οποίος μπορεί
να ενσωματώσει τον κορμό, δημιουργεί μία μεγάλη ευρύτητα
Πάνω σε , δια μέσου ή πάνω από διαφορετικά μέρη του σώματος
Παράδειγμα: μια αθλήτρια εκτελεί ένα χτύπημα της Μπάλας κάτω από το πόδι κατά τη διάρκεια ενός
Άλματος Jete από το δεξί χέρι στο αριστερό χέρι και μετά κατά τη διάρκεια μιας Ισορροπίας εκτελεί ένα
χτύπημα της μπάλας μπροστά. Αυτά τα χτυπήματα θεωρούνται διαφορετικά επειδή εκτελούνται σε
διαφορετικές κατευθύνσεις

3.10.1. Πανομοιότυπα στοιχεία οργάνου
3.10.1.1.

3.10.1.2.

3.10.1.3.
3.10.1.4.

Δυσκολία Σώματος-DB με πανομοιότυπα στοιχεία οργάνου δε θα είναι έγκυρη. Θα
αξιολογηθεί η πρώτη DB με το στοιχείο του οργάνου (με τη σειρά εκτέλεσης). (Χωρίς
Ποινή).
Πανομοιότυπα στοιχεία του οργάνου που εκτελούνται σε δύο διαφορετικές Δυσκολίες
Σώματος-DB (από τις ίδιες ή διαφορετικές Ομάδες Σώματος) δε θεωρούνται
«διαφορετικά» στοιχεία του οργάνου.
Πανομοιότυπα στοιχεία του οργάνου που εκτελούνται με το δεξί χέρι και μετά με το
αριστερό χέρι δε θεωρούνται «διαφορετικά» στοιχεία του οργάνου.
Για την Ισορροπία "Fouette", απαιτείται ένα Βασικό ή μη Βασικό τεχνικό στοιχείο οργάνου
σε οποιαδήποτε φάση της Ισορροπίας για την επικύρωση της Δυσκολίας Σώματος-DB, το
οποία δε μπορεί να είναι επανάληψη σύμφωνα με #3.9.1. Εφόσον πληρείται η
απαίτηση αυτή, είναι δυνατή η εκτέλεση πρόσθετων στοιχείων οργάνου.
Παράδειγμα: εάν μια αθλήτρια εκτελεί την ίδια αναπήδηση-χτύπημα της Μπάλας κατά τη
διάρκεια ενός Άλματος και στη συνέχεια κατά τη διάρκεια μιας Ισορροπίας, η Ισορροπία δε
θα είναι έγκυρη.
Παράδειγμα: εάν μια αθλήτρια εκτελεί σπιράλ της Κορδέλας κατά τη διάρκεια Στροφής
και στη συνέχεια, σε ένα άλλο μέρος του προγράμματος εκτελεί μία άλλη Στροφή με τα
ίδια σπιράλ, η δεύτερη Στροφή (με τη σειρά εκτέλεσης) δε θα είναι έγκυρη.
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Ειδικές απαιτήσεις σχετικά με τα τεχνικά στοιχεία του Οργάνου που εκτελούνται
Αλμάτων/Αναπηδήσεων και Στροφών:
Είναι δυνατή η επανάληψη πανομοιότυπου χειρισμού οργάνου κατά τη διάρκεια μιας σειράς
Αλμάτων/Αναπηδήσεων και Στροφών και κάθε Άλμα/Αναπήδηση ή Στροφή στη σειρά
αξιολογείται ξεχωριστά.

σε

σειρά

Παράδειγμα: σειρά Αλμάτων

Ισχύει: 0.50

Ισχύει: 0.50

Ισχύει: 0.50

4. ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ (DE)
4.1.

Ορισμός: Μία Αλλαγή οργάνων με ψηλό ή/και μακρύ πέταγμα, όπου και οι 5 αθλήτριες πρέπει να
συμμετέχουν στις δύο ενέργειες:
•
•

Πέταγμα του δικού της οργάνου σε συναθλήτρια
Υποδοχή του οργάνου από συναθλήτρια
Επεξηγήσεις: Ορισμός Δυσκολίας Αλλαγής - DE

Βασική αξία

Πέταγμα
του δικού της οργάνου
σε συναθλήτρια

Υποδοχή
του δικού της οργάνου
από συναθλήτρια

4.1.1. Οι Δυσκολίες Αλλαγής-DE ισχύουν μόνο όταν οι Αλλαγές των οργάνων μεταξύ των αθλητριών
εκτελούνται με ψηλά, μακριά ή μεγάλα πετάγματα (όχι "Boomerang"). Μια Αλλαγή που δεν είναι
ούτε ψηλή, ούτε μακριά δεν είναι έγκυρη
4.1.2. Τύποι πεταγμάτων: το ύψος/απόσταση μετράται από το σημείο απελευθέρωσης
- αφήματος του οργάνου.
4.1.2.1. Τα Ψηλά πετάγματα καθορίζονται από το απαιτούμενο ύψος (περισσότερο από δύο ύψη
της αθλήτριας).
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Παράδειγμα: Ψηλό πέταγμα:
Δυσκολία αλλαγής-DE με ψηλό πέταγμα του οργάνου σε όρθια θέση (περισσότερο από δύο ύψη
της αθλήτριας)

Παράδειγμα: Ψηλό πέταγμα από τα γόνατα
Δυσκολία αλλαγής-DE με ψηλό πέταγμα του οργάνου σε θέση γονάτισης (περισσότερο από δύο
ύψη της αθλήτριας)

4.1.2.2. Τα μακριά πετάγματα καθορίζονται από την απόσταση τουλάχιστον 8 μέτρων
μεταξύ των αθλητριών. Η απόσταση των 8 μέτρων πρέπει να είναι μεταξύ των
αθλητριών που ανταλλάσσουν μεταξύ τους τη στιγμή του πετάγματος ή/ και κατά τη
στιγμή της υποδοχής
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Παραδείγματα σχηματισμών με 8 μέτρα (ανεξάρτητα από το ύψος)

κ.λπ.
Παραδείγματα σχηματισμών χωρίς απόσταση των 8 μέτρων

κ.λπ.
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4.1.2.3.Τα μεγάλα πετάγματα έχουν περισσότερο από δύο ύψη της αθλήτριας ΚΑΙ τουλάχιστον 8
μέτρα μεταξύ των αθλητριών. Η απόσταση των 8 μέτρων πρέπει να είναι μεταξύ των
αθλητριών που ανταλλάσσουν μεταξύ τους τη στιγμή του πετάγματος ή/και τη στιγμή της
υποδοχής.

Επεξηγήσεις/ Παραδείγματα
Όταν 5 αθλήτριες προσπαθούν να πετάξουν το
όργανο με απόσταση 8 μέτρων, εκτελώντας σε
υποομάδες και ένα χαμηλό ύψος (λιγότερο από δύο
ύψη της αθλήτριας), αλλά 2 αθλήτριες στη μία
υποομάδα έχουν λιγότερο από 8 μέτρα:

Όχι, η Δυσκολία Αλλαγής-DE δεν ισχύει.
Εάν το πέταγμα δεν είναι ψηλό και οι 5 αθλήτριες.
πρέπει να εκτελέσουν το πέταγμα με απόσταση 8
μέτρων.

Ισχύει η Δυσκολία Αλλαγής-DE?

4.1.3. Δυσκολία με Αλλαγή με 1 τύπο οργάνου: μπορούν να εκτελούνται από τις 5 αθλήτριες μαζί ή σε
υποομάδες:
• με τα ίδια ή διαφορετικά ύψη των πεταγμάτων των οργάνων
• με τις αθλήτριες στη θέση τους ή σε μετακίνηση
• με DE που εκτελείται σε υποομάδες: η πρώτη υποομάδα πρέπει να πιάσει το όργανο πριν η
δεύτερη υποομάδα πετάξει το όργανο για να είναι έγκυρη
4.1.4. Δυσκολία με Αλλαγή με 2 τύπους οργάνων: μπορούν να εκτελούνται από τις 5 αθλήτριες μαζί ή σε
υποομάδες:
• με τα ίδια ή διαφορετικά ύψη των πεταγμάτων των οργάνων
• με τις αθλήτριες στη θέση τους ή σε μετακίνηση
• με DE που εκτελείται σε υποομάδες: η πρώτη υποομάδα πρέπει να πιάσει το όργανο πριν η
δεύτερη υποομάδα πετάξει το όργανο για να είναι έγκυρη
• με DE που εκτελείται σε υποομάδες: κάθε υποομάδα πρέπει να έχει το ίδιο όργανο για να είναι
έγκυρη (π.χ. υποομάδα 1: 3 Κορδέλες, υποομάδα 2: 2 Μπάλες)
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Επεξηγήσεις/ Παραδείγματα
Οι 5 αθλήτριες πετούν τα όργανα σε υποομάδες: η
πρώτη υποομάδα: 2 αθλήτριες με απόσταση 8 μέτρων
και χαμηλό ύψος (λιγότερο από δύο ύψη της
αθλήτριας) και μετά, η δεύτερη υποομάδα: 3 αθλήτριες
εκτελούν μία Αλλαγή με ψηλά πετάγματα. Ισχύει η
Δυσκολία Αλλαγής-DE;

Ναι, η Δυσκολία Αλλαγής-DE ισχύει.
Είναι δυνατή η εκτέλεση Αλλαγής με διαφορετικά ύψη
των πεταγμάτων των οργάνων όταν εκτελούνται από
τις 5 αθλήτριες μαζί ή σε υποομάδες διαδοχικά

Επεξηγήσεις: Αλλαγές οργάνων μεταξύ αθλητριών
Μπάλα

Κορίνες

Όταν η μπάλα πιάνεται με δύο χέρια (ανεξάρτητα από τον αριθμό των αθλητριών), η Δυσκολία με
Αλλαγή θα ισχύει με μια Ποινή Εκτέλεσης που εφαρμόζεται κάθε φορά

• Η Δυσκολία με Αλλαγή ισχύει τόσο με το πέταγμα μίας Κορίνας όσο και με το πέταγμα δύο Κορινών.
• Το πέταγμα δύο κλειδωμένων Κορινών θεωρείται ως πέταγμα μίας Κορίνας.

Κορδέλα

• Μια Αλλαγή με πέταγμα της Κορδέλας ισχύει μόνο εάν το όργανο είναι εντελώς ελεύθερο στον
αέρα για κάποιο χρονικό διάστημα (όχι "Boomerang"
)
• Κατά την Αλλαγή με Κορδέλες, οι αθλήτριες πρέπει γενικά να υποδέχονται τα όργανα από την
άκρη της μπακέτας. Ωστόσο, επιτρέπεται η σκόπιμη υποδοχή της Κορδέλας από το ύφασμά της
εντός ζώνης περίπου 50 cm. από τη σύνδεση, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η υποδοχή
δικαιολογείται για την επόμενη κίνηση ή την τελική θέση.

4.2. Απαιτήσεις:
4.2.1. Τουλάχιστον 4, Μέγιστο 6 Δυσκολίες Αλλαγής-DE (αξιολογούνται με τη σειρά εκτέλεσης) θα
μετρούν.
4.2.1.1. Εάν η απαίτηση – τουλάχιστον 4 DE δεν ικανοποιείται:
Ποινή από την πρώτη Υποομάδα (D) κριτών: 0.30 βαθμοί.
Εάν η Ομάδα εκτελεί περισσότερα από 6 DE στοιχεία, η επιπλέον DE πάνω από το όριο δε θα
αξιολογείται. (Χωρίς Ποινή)

4.2.1.2. Μεμονωμένη Δυσκολία Σώματος (DB) με οποιαδήποτε αξία μπορεί να εκτελείται είτε στο
πέταγμα, είτε κάτω από την πτήση, είτε στην υποδοχή της DE. Και η DB και η DE
αξιολογούνται και θα καταχωρούνται στον συνολικό αριθμό των DB και DE:
•

Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση Συνδυασμένης Δυσκολίας κατά τη διάρκεια Δυσκολίας Αλλαγής-DE

•

Εάν εκτελούνται περισσότερες από μία DB κατά τη διάρκεια μίας Αλλαγής, μόνο η πρώτη DB θα
αξιολογείται ως DB και θα προσμετράται στο συνολικό αριθμό των DB. Η DE θα ισχύει.
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4.2.1.3. Δυσκολία Σώματος-DB που εκτελείται σε Δυσκολία Αλλαγής-DE ισχύει μόνο όταν η ίδια
BD εκτελείται και από τις 5 αθλήτριες.
Επεξηγήσεις/ Παραδείγματα
Δυσκολία Σώματος:

DB
Οποιασδήποτε
αξίας

Δυσκολία Σώματος-DB με οποιαδήποτε αξία θα προστίθεται στην αξία της Δυσκολίας
Αλλαγής-DE μία φορά το πολύ σε κάθε DE, που εκτελείται είτε κατά τη διάρκεια του
πετάγματος, κάτω από την πτήση, είτε κατά τη διάρκεια της υποδοχής

DB

ή

DB

ή

DB

Η Δυσκολία Σώματος-DB που καθορίζεται από περιστροφή ή θέση στο πάτωμα μπορεί
μόνο να μετρά ως DB

4.2.1.4. Η Δυσκολία Σώματος-DB που εκτελείται ως Δυσκολία Σώματος χωρίς Αλλαγή δε μπορεί να
επαναληφθεί σε Δυσκολία Αλλαγής. Μια επανάληψη δε θα ισχύει (Χωρίς Ποινή) και θα
προσμετράται στο συνολικό αριθμό των DB.
4.2.1.5.
•
•
•
•
•

Η Δυσκολία Αλλαγής-DE δε θα είναι έγκυρη με τα ακόλουθα:
Δε συμμετέχουν και οι 5 αθλήτριες στις ενέργειες πετάγματος και υποδοχής
Το απαιτούμενο ύψος ή απόσταση του πετάγματος δεν πληρείται
Εκτελείται Boomerang για πέταγμα
Εκτελείται Δυσκολία Αλλαγής-DE ταυτόχρονα σε υποομάδες
Εκτελείται Συνδυασμένη Δυσκολία σε Δυσκολία Αλλαγής-DE

4.3. Αξία της Δυσκολίας με Αλλαγή- DE
4.3.1.

Βασική αξία Δυσκολίας με Αλλαγή (ψηλό ή μακρύ πέταγμα και υποδοχή και από τις 5
αθλήτριες): 0.20.

4.3.2.

Οι Αλλαγές και για τις 5 αθλήτριες μπορεί να έχουν την ίδια αξία ή διαφορετικές αξίες: η χαμηλότερη
αξία DE που εκτελείται από μία από τις αθλήτριες θα καθορίσει την αξία της DE για την Ομάδα.

4.3.3. Η αξία της Δυσκολίας Αλλαγής-DE μπορεί να αυξηθεί με πρόσθετα κριτήρια. Πρόσθετα κριτήρια ισχύουν
μόνο όταν εκτελούνται με τον ίδιο τρόπο και από τις 5 αθλήτριες με τον ακόλουθο τρόπο:
•
•

•

Όταν εκτελούνται με ίδια όργανα (π.χ.: 5 Στεφάνια): πανομοιότυπη εκτέλεση (π.χ.: 5 Στεφάνια
πιάνονται πανομοιότυπα "χωρίς τη βοήθεια των χεριών")
Όταν εκτελούνται με διαφορετικά όργανα (π.χ.: 3 Κορδέλες και 2 Μπάλες):
o πανομοιότυπα κριτήρια, που εκτελούνται με κάθε όργανο (π.χ.: 3 κορδέλες πιάνονται
πανομοιότυπα "εκτός οπτικού πεδίου" και 2 μπάλες πιάνονται πανομοιότυπα "χωρίς τη
βοήθεια των χεριών")
o ο ίδιος αριθμός κριτηρίων για κάθε τύπο οργάνου πρέπει να εκτελείται στο πέταγμα ή/και
την υποδοχή
Περιστροφή: εκτελείται πανομοιότυπα και από τις 5 αθλήτριες στο πέταγμα, κάτω από την πτήση ή
κατά τη διάρκεια της υποδοχής (δείτε # 4.4).

4.3.4.

Τα κριτήρια που εκτελούνται αμέσως πριν από το πέταγμα του οργάνου ή αμέσως μετά την υποδοχή
δε λαμβάνονται υπόψη για την αξία της Δυσκολίας Αλλαγής-DE.

4.3.5.

Δεν είναι δυνατή η πανομοιότυπη επανάληψη των ίδιων κριτηρίων και δεν αξιολογείται η επανάληψη
των ίδιων κριτηρίων (Χωρίς ποινή). Η Αλλαγή μπορεί να εξακολουθεί να ισχύει.
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4.4. Συνοπτικός Πίνακας Γενικών Πρόσθετων Κριτηρίων για Δυσκολίες Αλλαγής-DE κατά τη διάρκεια του
πετάγματος, κάτω από την πτήση του οργάνου και της υποδοχής του οργάνου
Σύμβολο

Γενικά Κριτήρια για όλα τα Όργανα
Μεγάλο πέταγμα (απόσταση 8 μέτρων και διπλάσιο ύψος)
Εκτός οπτικού πεδίου
Χωρίς τη βοήθεια των χεριών
Περιστροφή
Κάτω από το πόδι/πόδια
Θέση στο πάτωμα

Σύμβολο

Αξία

0.20

0.10

Επεξηγήσεις: Πρόσθετα Γενικά Κριτήρια για Δυσκολίες Αλλαγής-DE

Μεγάλο πέταγμα (απόσταση 8 μέτρων και διπλάσιο ύψος)
•

Η απόσταση πρέπει να είναι κατά τη διάρκεια του πετάγματος ή/και της υποδοχής του οργάνου

•

Η απόσταση πρέπει να είναι μεταξύ εκείνων των αθλητριών που ανταλλάσσουν μεταξύ τους

•

Ισχύει μία φορά ανά Δυσκολία Αλλαγής-DE

Εκτός οπτικού πεδίου
Παραδείγματα:

Για υποδοχές εκτός οπτικού πεδίου:
•

Σε θέση κάμψης κορμού πίσω ή περιστροφικό στοιχείο προς τα πίσω:
ο βραχίονας υποδοχής πρέπει να έχει περάσει την κατακόρυφη θέση

•

Δεν ισχύει για τη Μπάλα που πιάνεται με δύο χέρια πίσω από το λαιμό και με τους
δύο βραχίονες λυγισμένους

•

Τα στοιχεία που εκτελούνται μπροστά ή στο πλάι του σώματος δεν ισχύουν για αυτό το κριτήριο,
ακόμη και αν ο κορμός είναι με κάμψη πίσω

0.10

Χωρίς τη βοήθεια των χεριών
Δεν ισχύει για:

0.10

•

απευθείας υποδοχή με περιστροφή στο βραχίονα (

•

μικτή υποδοχή (

•

πέταγμα/ υποδοχή του οργάνου με τη ράχη του/των χεριού/ιών

)

)

Περιστροφή
• Κατά τη διάρκεια του πετάγματος ή/ και κατά τη διάρκεια της υποδοχής της Αλλαγής, επίσης κάτω από την
πτήση του οργάνου:
o κάθε περιστροφή πρέπει να είναι τουλάχιστον 3600
o κάθε περιστροφή πρέπει να είναι διαφορετική

• Το κριτήριο της περιστροφής κατά τη διάρκεια της υποδοχής ισχύει μόνο όταν εκτελείται μαζί με ένα
από τα κριτήρια
και/ή

• Αυτό το κριτήριο δεν ισχύει για Δυσκολία Σώματος-DB η οποία περιλαμβάνει περιστροφή
0.10

Κάτω από το πόδι/ πόδια
Πέταγμα και/ή υποδοχή σε μια δύσκολη σχέση σώματος-οργάνου που εκτελείται κάτω από το πόδι / πόδια.

Παραδείγματα:

0.10

Θέση στο πάτωμα
Πέταγμα και/ή υποδοχή που εκτελείται ενώ βρίσκεται σε θέση στο πάτωμα από την αρχή έως το τέλος του
στοιχείου: ολόκληρος ο κορμός πρέπει να είναι ξαπλωμένος στο πάτωμα, ανεξάρτητα από το αν είναι
στραμμένος προς τα πάνω ή προς τα κάτω ή στο πλάι
Παραδείγματα:

Μη
έγκυρη
θέση στο
πάτωμα

κλπ.
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4.5. Συνοπτικός Πίνακας Επιπρόσθετων Κριτηρίων για Δυσκολίες Αλλαγής-DE κατά τη διάρκεια του
πετάγματος και της υποδοχής του οργάνου
Ειδικά κριτήρια πετάγματος
Σύμβολο

+ 0.10 κάθε φορά

Ειδικά κριτήρια υποδοχής
Σύμβολο

Πέρασμα μέσα από το Στεφάνι (
)
με το σύνολο ή μέρος του σώματος κατά
τη διάρκεια του πετάγματος.

+ 0.10 κάθε φορά
Πέρασμα μέσα από το Στεφάνι (
) με το
σύνολο ή μέρος του σώματος κατά τη διάρκεια
της υποδοχής.

Τουλάχιστον δύο μεγάλα τμήματα του
σώματος πρέπει να περάσουν μέσα από
το Στεφάνι

Τουλάχιστον δύο μεγάλα τμήματα του σώματος
πρέπει να περάσουν μέσα από το Στεφάνι
Παράδειγμα: κεφάλι + κορμός / χέρια +
κορμός / κορμός + πόδια, κλπ.

Παράδειγμα: κεφάλι + κορμός / χέρια +
κορμός / κορμός + πόδια, κλπ.
Πέταγμα μετά από αναπηδήσειςχτυπήματα στο πάτωμα

Απευθείας ξανα-πέταγμα: αμέσως, χωρίς
καμία διακοπή – όλα τα όργανα

Πέταγμα μετά από κύλισμα στο
πάτωμα

Απευθείας ξανα-χτύπημα (re-bound) στο
σώμα: χωρίς καμία διακοπή, από
οποιοδήποτε μέρος του σώματος εκτός από
των βραχιόνων ή των χεριών: όλα τα
όργανα
Ξανα-χτύπημα (re-bound) στο πάτωμα και
άμεση ανάκτηση: το όργανο ανακτάται
απευθείας από το πάτωμα, ισχύει μόνον όταν
εκτελείται μαζί με

Πέταγμα με περιστροφή γύρω από τον
άξονά του
(Στεφάνι

για Στεφάνι, Μπάλα

Άμεση υποδοχή με κύλισμα του οργάνου
πάνω στο σώμα

)
Δεν ισχύει: επιπλέον κριτήρια
πιάνεται στο βραχίονα / χέρι
(ανεξάρτητα από τη θέση της
παλάμης)

όταν

Πετάγματα των 2 ¨Ξεκλείδωτων¨

Υποδοχή των 2 ¨Ξεκλείδωτων¨ Κορινών

Κορινών (

(

•
•
•

):

Ταυτόχρονα
Ασυμμετρικά
“Cascade” (διπλό ή
τριπλό)

) ταυτόχρονα

Υποδοχή της Μπάλας (
) με ένα χέρι
(χωρίς επιπλέον στήριξη του σώματος,
συμπεριλαμβανομένου του δεύτερου χεριού)

Ασυμμετρικά πετάγματα μπορούν να
εκτελούνται με ένα ή δύο χέρια
ταυτόχρονα. Οι κινήσεις των δύο
Κορινών κατά τη διάρκεια της πτήσης
πρέπει να έχουν διαφορετικό σχήμα ή
ευρύτητα (η μία πετιέται ψηλότερα από
την άλλη) και σε διαφορετικό επίπεδο ή
κατεύθυνση.

Υποδοχή μίας Κορίνας ( ) στο ένα χέρι το
οποίο κρατά τη δεύτερη Κορίνα
Απευθείας υποδοχή του Στεφανιού (
περιστροφή στο βραχίονα
Δεν ισχύει επιπλέον κριτήριο

Cascade” πετάγματα (διπλά ή τριπλά):
Και οι δύο Κορίνες πρέπει να είναι στον
αέρα κατά τη διάρκεια ενός μέρους της
διαδοχικής ρίψης Cascade, ανεξάρτητα
από την έναρξη της πρώτης περιστροφής

Μικτή υποδοχή των Κορινών (
Δεν ισχύει επιπλέον κριτήριο
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)

)σε

4.5.1. "Απευθείας ξανα-πέταγμα/αναπήδηση χωρίς καμία διακοπή από διαφορετικά μέρη του σώματος ή το
πάτωμα" (
):)
•

Το ξανα-πέταγμα/αναπήδηση αποτελεί μέρος της κύριας ενέργειας της DE (μέρος του αρχικού
πετάγματος για Αλλαγή). Είναι αναγκαίο να γίνει υποδοχή του ξανα-πετάγματος για να είναι έγκυρη
η Δυσκολία Αλλαγής-DE.

•

Κριτήρια που εκτελούνται κατά τη διάρκεια του ξανα-πετάγματος / αναπήδησης ισχύουν

•

Κριτήρια κατά τη διάρκεια της υποδοχής του οργάνου μετά το ξανα-πέταγμα / αναπήδηση δεν
αξιολογείται ως μέρος της Δυσκολίας Αλλαγής-DE

4.5.1.1. Το “Boomerang” της Κορδέλας δεν ισχύει για το κριτήριο “ξανα-πέταγμα” σε Δυσκολία ΑλλαγήςDE.
4.5.2.

Πέταγμα δύο ξεκλείδωτων Κορινών: αυτό το κριτήριο δίνεται μόνο μία φορά για το πέταγμα που
εκτελείται είτε ως ασυμμετρικό, σε διαδοχή (cascade), είτε ταυτόχρονα. Το κριτήριο δίνεται μόνο για
μία Κορίνα/ες που ανταλλάσσονται με συναθλήτρια.
Η υποδοχή δύο ξεκλείδωτων Κορινών δίνεται μόνο όταν πιάνονται ταυτόχρονα.

4.5.3.

"Απευθείας υποδοχή του Στεφανιού σε περιστροφή σε άλλο μέρος του σώματος (
): εάν εκτελείται
με τη χρήση του αγκώνα ή του λαιμού ή του ποδιού κ.λπ. (όχι του βραχίονα) αυτό το κριτήριο
θα ισχύει στη Δυσκολία Αλλαγής-DE καθώς και τα πρόσθετα κριτήρια "χωρίς τη βοήθεια των χεριών".
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4.6. Για να είναι έγκυρη, η Δυσκολία Αλλαγής-DE πρέπει να εκτελείται και από τις 5 αθλήτριες χωρίς
κανένα από τα ακόλουθα λάθη Εκτέλεσης:
• Απώλεια του οργάνου κατά τη διάρκεια Δυσκολίας Αλλαγής-DE
• Απώλεια ισορροπίας με στήριξη στο χέρι ή το όργανο ή πτώση της αθλήτριας κατά τη διάρκεια
Δυσκολίας Αλλαγής-DE
• Σύγκρουση αθλητριών
• Σύγκρουση οργάνων
Επεξηγήσεις
Σε περίπτωση της DE με ανακριβή τροχιά με ποινή
0.30 ή 0.50, ισχύει η Δυσκολία Αλλαγής-DE;

Ναι, η Δυσκολία Αλλαγής-DE ισχύει (δείτε # 4.6. και
4.2.1.5 πότε η DE δεν ισχύει)

Εάν μία αθλήτρια έχει κόμπο κατά τη διάρκεια της
Δυσκολίας με Αλλαγή, ισχύει η Δυσκολία ΑλλαγήςDE;

Ναι, η Δυσκολία Αλλαγής-DE ισχύει (δείτε # 4.6. και
4.2.1.5 πότε η DE δεν ισχύει)

5. ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ (R)
5.1. Ορισμός: ένας συνδυασμός ενός ψηλού πετάγματος, 2 ή περισσότερα δυναμικά στοιχεία με περιστροφή και
υποδοχή του οργάνου.

5.2. Απαιτήσεις: θα μετρά μέγιστο 1 R
5.2.1. Εάν εκτελούνται περισσότερα από 1 R, μόνον το πρώτο R αξιολογείται (Χωρίς Ποινή)
5.2.2. Οι Περιστροφές στο R πρέπει να είναι πανομοιότυπες για όλες τις αθλήτριες της Ομάδας
5.2.3. Το R μπορεί να εκτελείται από τις αθλήτριες της Ομάδας:
•
•
•

ταυτόχρονα
σε πολύ γρήγορη διαδοχή
σε υποομάδες

5.2.3.1. Εάν το R εκτελείται από τις αθλήτριες της Ομάδας ταυτόχρονα ή σε πολύ γρήγορη διαδοχή,
και οι 5 αθλήτριες πρέπει να εκτελέσουν το R προς την ίδια κατεύθυνση.
Παράδειγμα 1: Ίδια κατεύθυνση

κ
.
λ
π

.
κ.λπ.

Επεξηγήσεις
Τι θα συμβεί εάν μία αθλήτρια πετάξει λάθος και η
πορεία της αποκλίνει από την καθορισμένη
κατεύθυνση;

Εάν το R ξεκινήσει προς την ίδια κατεύθυνση (χορογραφική
πρόθεση), αλλά μια ανακριβής τροχιά (τεχνικό λάθος)
επηρεάζει τη διαδρομή της αθλήτριας, αυτό το R ισχύει με
ποινές Εκτέλεσης για τροχιά και οποιεσδήποτε άλλες
συνέπειες (σχηματισμός κ.λπ.).
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5.2.3.2. Εάν οι αθλήτριες της Ομάδας εκτελούν κυκλικούς σχηματισμούς ταυτόχρονα ή σε γρήγορη
διαδοχή, όλες οι αθλήτριες έχουν διαφορετικές κατευθύνσεις κίνησης και το R δεν είναι έγκυρο.
Παράδειγμα 2: Διαφορετικές κατευθύνσεις

5.2.3.3. Εάν το R εκτελείται από τις αθλήτριες της Ομάδας σε υποομάδες, κάθε υποομάδα μπορεί να
χρησιμοποιήσει ξεχωριστή κατεύθυνση. Όλε οι αθλήτριες σε μία υποομάδα πρέπει να κινούνται προς
την ίδια κατεύθυνση. Όταν οι αθλήτριες στην υποομάδα Α τελειώνουν το R, οι αθλήτριες στην
υποομάδα Β ξεκινούν το R. Εάν δεν πληρείται αυτή η απαίτηση, το R δεν είναι έγκυρο.
Παράδειγμα 3: το R εκτελείται σε υποομάδες

κ.λπ.

5.2.4. Το R πρέπει να έχει τρία στοιχεία και θα ισχύει μόνο όταν και τα τρία αυτά στοιχεία
εκτελούνται και από τις 5 αθλήτριες της Ομάδας:
5.2.4.1. Ψηλό πέταγμα του οργάνου (περισσότερο από δύο ύψη της αθλήτριας) πριν από την πρώτη
περιστροφή ή κατά τη διάρκεια της πρώτης περιστροφής (#3.7.1). Ένα μικρό πέταγμα δεν είναι
έγκυρο.
5.2.4.2. Τουλάχιστον 2 δύο ολοκληρωμένα δυναμικά στοιχεία περιστροφής σώματος (¨βασικές
περιστροφές¨)
•
•
•

Πρέπει να εκτελούνται τουλάχιστον δύο βασικές περιστροφές με 360 0 για κάθε
περιστροφή κάτω από την πτήση του οργάνου
Οι δύο βασικές περιστροφές πρέπει να εκτελούνται χωρίς διακοπή (ορίζεται ως πρόσθετα
βήματα μεταξύ των δύο περιστροφών) σε οποιαδήποτε φάση του R
Για πρόσθετα βήματα που γίνονται πριν ή μετά τις 2 έγκυρες βασικές περιστροφές λόγω
ανακριβούς τροχιάς: R ισχύει, E Ποινή

5.2.4.3. Υποδοχή του οργάνου μετά την τελική περιστροφή ή συντονισμένη-συγχρονισμένη με
οποιαδήποτε φάση της τελικής περιστροφής.
Σημείωση για Κορδέλα: πρέπει να πιαστεί η μπακέτα για να είναι έγκυρη
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Επεξηγήσεις: Απαιτήσεις
R στοιχείο

Επεξήγηση

Εγκυρότητα

Ψηλό πέταγμα, δύο βασικές περιστροφές κάτω
από την πτήση, υποδοχή

R2

Ψηλό πέταγμα, δύο βασικές περιστροφές κάτω
από την πτήση, δύο βήματα, υποδοχή

R2
Οι απαιτήσεις ολοκληρώθηκαν. E
Ποινή 0,30 για ανακριβή τροχιά με
δύο βήματα
Δεν Ισχύει:
Μόνο μία περιστροφή κάτω από
την πτήση
Δεν Ισχύει:
Καμία περιστροφή κάτω από την
πτήση
Δεν Ισχύει:
Μόνο μία περιστροφή κάτω από
την πτήση
Δεν Ισχύει:
Μόνο μία περιστροφή κάτω από
την πτήση
Δεν ισχύει:
Διακοπή (δύο επιπλέον βήματα)
μεταξύ των δύο βασικών
περιστροφών, E Ποινή 0.30 για
ανακριβή τροχιά με 2 βήματα

Ψηλό πέταγμα, μία βασική περιστροφή κάτω από
την πτήση, υποδοχή
Ψηλό πέταγμα, κατά τη διάρκεια της περιστροφής,
υποδοχή κατά τη διάρκεια περιστροφής
Ψηλό πέταγμα, πρώτη βασική περιστροφή κάτω
από την πτήση, υποδοχή στη δεύτερη βασική
περιστροφή
Ψηλό πέταγμα στην πρώτη περιστροφή, μία
περιστροφή κάτω από την πτήση, υποδοχή
Ψηλό πέταγμα, πρώτη βασική περιστροφή,
επιπλέον βήματα,
δεύτερη βασική περιστροφή, υποδοχή

5.3. Βασικές Περιστροφές
Δύο Βασικές Περιστροφές του σώματος πρέπει να εκτελούνται:
•
•
•
•
•
•

Κάτω από την πτήση του οργάνου
Με μία πλήρη 3600 για κάθε περιστροφή
Χωρίς διακοπή (επιπλέον βήματα μεταξύ των δύο περιστροφών)
Γύρω από οποιονδήποτε άξονα
Με ή χωρίς πέρασμα από το πάτωμα
Με ή χωρίς αλλαγή του άξονα περιστροφής του σώματος

5.4. Τύποι περιστροφών σώματος: οι δύο βασικές περιστροφές και τυχόν πρόσθετες περιστροφές μπορεί να
είναι οποιαδήποτε έκδοση των ακόλουθων ομάδων πλήρων 3600 περιστροφικών στοιχείων που αναφέρονται
στους αντίστοιχους πίνακες για:
• Προ-ακροβατικά στοιχεία
• Κάθετες περιστροφές
• DB περιστροφές των 360° ή περισσότερο (δείτε DB Πίνακες # 9, 13)
5.4.1. Η Δυσκολία Σώματος-DB που μπορεί να περιλαμβάνει πολλαπλές περιστροφές από μία μόνο ώθηση
μετρά ως περιστροφή 1 εκτός από τις illusions που εκτελούνται με ενδιάμεσα βήματα (δείτε # 5.9.3.1).
5.4.2. Προ-Ακροβατικά στοιχεία (δείτε Ατομικά Προγράμματα # 4.3.2)
5.4.3. Εάν μία αθλήτρια αλλάξει τον άξονα ή την τεχνική της περιστροφής σώματος κατά τη διάρκεια ενός προακροβατικού στοιχείου, η πρώτη φάση της περιστροφής σώματος καθορίζει την κατηγοριοποίηση του
προ-ακροβατικού στοιχείου.
Παράδειγμα: Χειροκυβίστηση μπροστά που τελειώνει στο πλάι όπως ο τροχός = Χειροκυβίστηση μπροστά
Παράδειγμα: Πλευρική περιστροφή με τοξωτό κορμό, που τελειώνει με ρολλάρισμα στο πάτωμα πάνω από το
στήθος = Πλευρική περιστροφή
5.4.4. Τα Προ-Ακροβατικά στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιούνται στο R, τα ίδια και για τις 5 αθλήτριες είτε
μεμονωμένα, σε σειρά, είτε επαναλαμβανόμενα μέσα σε ένα R με οποιαδήποτε σειρά. Ένα R που
περιλαμβάνει διαφορετικές περιστροφές που εκτελούνται από τις 5 αθλήτριες δεν ισχύει (Χωρίς Ποινή).
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5.4.5. Όλες οι ομάδες των επιτρεπόμενων προ-ακροβατικών στοιχείων μπορούν να συμπεριληφθούν στο
πρόγραμμα υπό την προϋπόθεση ότι εκτελούνται με πέρασμα χωρίς πτήση ή σταθεροποίηση σε θέση
στήριξης στα χέρια, εκτός από μια σύντομη παύση (μέγιστο 1 δευτερόλεπτο) προκειμένου να
γίνει η υποδοχή του οργάνου κατά τη διάρκεια του στοιχείου.
5.4.6. Η πτήση ή η σταθεροποίηση σε θέση στήριξης στα χέρια (περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο) είναι μη
εξουσιοδοτημένες τεχνικές προ-ακροβατικών στοιχείων. Τα προ-ακροβατικά στοιχεία που εκτελούνται με
μη εξουσιοδοτημένη τεχνική δεν είναι έγκυρα. Ποινή Εκτέλεσης 0.30.

5.4.7. Κάθετες-κατακόρυφες περιστροφές (δείτε Ατομικά Προγράμματα # 4.3.6)
5.4.8. Κάθετες περιστροφές μπορούν να χρησιμοποιούνται σε R, οι ίδιες και για τις 5 αθλήτριες είτε μεμονωμένες,
σε σειρά, είτε επαναλαμβανόμενες εντός ενός R με οποιαδήποτε σειρά.

5.5. Αξία: η βασική αξία (τουλάχιστον 2 βασικές περιστροφές με πλήρεις 3600 για κάθε περιστροφή) για R: 0.20
5.6. Η βασική τιμή του R μπορεί να αυξηθεί με τη χρήση πρόσθετων κριτηρίων. Κατά τη διάρκεια του πετάγματος του
οργάνου μπορούν να εκτελούνται πρόσθετα κριτήρια, κάτω από την πτήση ή/και κατά τη διάρκεια της υποδοχής
του οργάνου.
5.6.1. Η αξία του R καθορίζεται από το χαμηλότερο αριθμό περιστροφών που εκτελούνται και τον αριθμό των
κριτηρίων και από τις 5 αθλήτριες

5.7. Συνοπτικός Πίνακας Επιπρόσθετων Κριτηρίων για το R κατά τη διάρκεια του πετάγματος του οργάνου

Σύμβολο
κλπ.

Κατά τη διάρκεια της πτήσης του οργάνου
Επιπρόσθετα Κριτήρια R + 0.10 ή +0.20 κάθε φορά
Επιπλέον πλήρης-ολοκληρωμένη 3600 περιστροφή του σώματος γύρω από
οποιονδήποτε άξονα κάτω από την πτήση του οργάνου ή με την υποδοχή συντονισμένη με
οποιαδήποτε φάση της τελικής περιστροφής
Αλλαγή άξονα περιστροφής σώματος ή αλλαγή επιπέδου κατά τη διάρκεια των
περιστροφών (σε κάθε R ισχύει μόνο ένα κριτήριο: η αλλαγή άξονα ή η αλλαγή επιπέδουόχι και τα δύο

Σειρά + 0.20

Μια σειρά από 3 ή περισσότερες πανομοιότυπες προ-ακροβατικές περιστροφές γύρω από
τον μετωπιαίο ή οβελιαίο άξονα, illusions κάτω από την πτήση

Επεξηγήσεις: Επιπρόσθετα Κριτήρια για R κατά τη διάρκεια της πτήσης του οργάνου
R στοιχείο

Επεξήγηση

Αξία

Ψηλό πέταγμα, τρεις περιστροφές Chaine κάτω από
την πτήση, υποδοχή

R3

Ψηλό πέταγμα, τρεις κυβιστήσεις κάτω από την
πτήση, υποδοχή

R3 + 0.20
Σειρά περιστροφών γύρω από τον
οριζόντιο άξονα

Ψηλό πέταγμα κατά τη διάρκεια της 1st βασικής
περιστροφής, δύο περιστροφές κάτω από την πτήση,
υποδοχή

R3
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5.7.1. Οι επιπλέον περιστροφές αξιολογούνται μετά τις 2 βασικές περιστροφές και θα ισχύουν ακόμη και με
πρόσθετα βήματα: όλα τα κριτήρια που εκτελούνται σωστά θα ισχύουν με Ποινή Εκτέλεσης για
ανακριβή τροχιά και τυχόν πρόσθετα τεχνικά λάθη.
Επεξηγήσεις
Ψηλό πέταγμα, 3 περιστροφές κάτω από την R3
πτήση, τρία βήματα, υποδοχή
Οι απαιτήσεις ολοκληρώθηκαν. E
Ποινή 0.50 για ανακριβή τροχιά με 3
βήματα
Ψηλό πέταγμα, δύο βασικές περιστροφές
χωρίς διακοπή ακολουθούμενες από 2
βήματα και μια τρίτη περιστροφή, υποδοχή

R3 + E Ποινή 0.30 για ανακριβή τροχιά
με 2 βήματα

Ψηλό πέταγμα, δύο βασικές περιστροφές
χωρίς διακοπή ακολουθούμενες από 3
βήματα και μια τρίτη περιστροφή, υποδοχή

R3 + E Ποινή 0.50 για ανακριβή τροχιά
με 3 βήματα

Ψηλό πέταγμα, δύο βήματα ακολουθούμενα
από 2 περιστροφές, υποδοχή

R2 + E Ποινή 0.30 για ανακριβή τροχιά
με 2 βήματα

Ψηλό πέταγμα, μία περιστροφή ακολουθούμενη
από 2 βήματα, 2 περιστροφές, υποδοχή

R2 + E Ποινή 0.30 για ανακριβή τροχιά
με 2 βήματα.
Επιπλέον περιστροφές αξιολογούνται
μόνο μετά τις 2 βασικές περιστροφές

5.7.2. Η περιστροφή που αρχίζει μετά την υποδοχή του οργάνου δεν ισχύει
Επεξηγήσεις
Ψηλό πέταγμα, δύο βασικές περιστροφές κάτω
από την πτήση, υποδοχή του οργάνου
ακολουθούμενο από Τρίτη περιστροφή
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R2

5.8.

Συνοπτικός Πίνακας Επιπρόσθετων Κριτηρίων για R κατά τη διάρκεια του πετάγματος και υποδοχής του
οργάνου
Γενικά Κριτήρια για Όλα τα Όργανα +
Σύμβολο
0.10 κάθε φορά
Εκτός οπτικού πεδίου
Χωρίς τη βοήθεια των χεριών
Υποδοχή κατά τη διάρκεια περιστροφής:
• ισχύει μόνο όταν εκτελείται μαζί και με τα δύο κριτήρια

και

Κάτω από το πόδι/ια
Επεξηγήσεις: Γενικά Επιπρόσθετα Κριτήρια για R
Εκτός οπτικού πεδίου
Παραδείγματα:

Για υποδοχές εκτός οπτικού πεδίου:
•

Σε θέση κάμψης πίσω ή περιστροφικό στοιχείο προς τα πίσω:
ο βραχίονας υποδοχής πρέπει να έχει περάσει την κατακόρυφη θέση

•

Δεν ισχύει για τη Μπάλα που πιάνεται με δύο χέρια πίσω από το λαιμό με τους δύο
βραχίονες λυγισμένους

•

Τα στοιχεία που εκτελούνται μπροστά ή στο πλάι του σώματος δεν ισχύουν για αυτό το
κριτήριο, ακόμη και αν ο κορμός είναι με κάμψη πίσω

Χωρίς τη βοήθεια των χεριών
Δεν ισχύει για:
•

απευθείας υποδοχή με περιστροφή στο βραχίονα (

•
•

μικτή υποδοχή (
)
πέταγμα/ υποδοχή του οργάνου με τη ράχη του/των χεριού/ιών

)

Επεξηγήσεις: Γενικά Επιπρόσθετα κριτήρια για R “κατά τη διάρκεια” της υποδοχής του οργάνου
R στοιχείο

Επεξήγηση

Αξία

Ψηλό πέταγμα, δύο βασικές περιστροφές
κάτω από την πτήση, υποδοχή κατά τη
διάρκεια της τρίτης περιστροφής εκτός
οπτικού πεδίου χωρίς χέρια
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R3 +
0.3 + 0.10 + 0.10 + 0.10 = 0.60

5.9.

Συνοπτικός Πίνακας Επιπρόσθετων Κριτηρίων για R κατά τη διάρκεια του πετάγματος και της υποδοχής
του οργάνου

Σύμβολο

Ειδικά κριτήρια πετάγματος
+ 0.10 κάθε φορά

Ειδικά κριτήρια υποδοχής
+ 0.10 κάθε φορά

Σύμβολο

Πέρασμα μέσα από το Στεφάνι (
)
με το σύνολο ή μέρος του σώματος κατά
τη διάρκεια του πετάγματος.

Πέρασμα μέσα από το Στεφάνι (
) με το
σύνολο ή μέρος του σώματος κατά τη διάρκεια
της υποδοχής.

Τουλάχιστον δύο μεγάλα τμήματα του
σώματος πρέπει να περάσουν μέσα από
το Στεφάνι

Τουλάχιστον δύο μεγάλα τμήματα του
σώματος πρέπει να περάσουν μέσα από το
Στεφάνι

Παράδειγμα: κεφάλι + κορμός / χέρια +
κορμός / κορμός + πόδια, κλπ.

Παράδειγμα: κεφάλι + κορμός / χέρια +
κορμός / κορμός + πόδια, κλπ.

Πέταγμα μετά από αναπηδήσειςχτυπήματα στο πάτωμα

Απευθείας ξανα-πέταγμα: αμέσως, χωρίς
καμία διακοπή – όλα τα όργανα

Πέταγμα μετά από κύλισμα στο
πάτωμα

Απευθείας ξανα-χτύπημα (re-bound) στο
σώμα: χωρίς καμία διακοπή, από
οποιοδήποτε μέρος του σώματος εκτός από
των βραχιόνων ή των χεριών: όλα τα
όργανα
Ξανα-χτύπημα (re-bound) στο πάτωμα και
άμεση ανάκτηση: το όργανο ανακτάται
απευθείας από το πάτωμα, ισχύει μόνον όταν
εκτελείται μαζί με

Πέταγμα με περιστροφή γύρω από τον
άξονά του
(Στεφάνι

για Στεφάνι, Μπάλα

Άμεση υποδοχή με κύλισμα του οργάνου
πάνω στο σώμα

)
Δεν ισχύει: επιπλέον κριτήρια
όταν πιάνεται στο βραχίονα/ χέρι
(ανεξάρτητα από τη θέση της παλάμης)

Πετάγματα των 2 ¨ξεκλείδωτων¨

Υποδοχή των 2 ¨ξεκλείδωτων¨ Κορινών

Κορινών (

(

•
•
•

):

Ταυτόχρονα
Ασυμμετρικά
“Cascade” (διπλό ή
τριπλό)

Ασυμμετρικά πετάγματα μπορούν να
εκτελούνται με ένα ή δύο χέρια
ταυτόχρονα. Οι κινήσεις των δύο
Κορινών κατά τη διάρκεια της πτήσης
πρέπει να έχουν διαφορετικό σχήμα ή
ευρύτητα (η μία πετιέται ψηλότερα από
την άλλη) και σε διαφορετικό επίπεδο ή
κατεύθυνση.
Cascade” πετάγματα (διπλά ή τριπλά):
Και οι δύο Κορίνες πρέπει να είναι στον
αέρα κατά τη διάρκεια ενός μέρους της
διαδοχικής ρίψης Cascade, ανεξάρτητα
από την έναρξη της πρώτης
περιστροφής

) ταυτόχρονα

Υποδοχή της Μπάλας (

) με ένα χέρι

Υποδοχή μίας Κορίνας ( ) στο ένα χέρι το
οποίο κρατά τη δεύτερη Κορίνα
Απευθείας υποδοχή του Στεφανιού (
περιστροφή στο βραχίονα
Δεν ισχύει επιπλέον κριτήριο

Μικτή υποδοχή των Κορινών (
Δεν ισχύει επιπλέον κριτήριο

)

) σε

Πέταγμα σε DB (αξίας 0.20 ή
περισσότερο) με περιστροφή 3600 ή
περισσότερο.

DB

DB

Υποδοχή σε DB (αξίας 0.20 ή περισσότερο)
με περιστροφή 3600 ή περισσότερο.

Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση DB χωρίς
περιστροφή

Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση DB χωρίς
περιστροφή

Επεξηγήσεις: Βασικές Περιστροφές για Διαδοχικό πέταγμα (Cascade)
Διαδοχικό πέταγμα (Cascade) είναι το πέταγμα των δύο Κορινών η μία μετά την άλλη, με τις δύο να είναι εν πτήση σε κάποιο
χρονικό σημείο.
Η υποδοχή της μιας Κορίνας μπορεί να είναι πριν από την έναρξη των βασικών περιστροφών, η άλλη Κορίνα πιάνεται στο
τέλος ή κατά τη διάρκεια της τελευταίας περιστροφής του R. Ή, η πρώτη Κορίνα μπορεί να πιαστεί κατά τη διάρκεια των
βασικών περιστροφών, εφόσον δεν υπάρχει διακοπή στις 2 βασικές περιστροφές λόγω της υποδοχής των Κορινών.

5.9.1. “ Απευθείας ξανα- πέταγμα/αναπήδηση (re-throw/re- bound) χωρίς οποιαδήποτε διακοπή από διαφορετικά
μέρη του σώματος ή του πατώματος" (
•

•
•

):

Το ξανα-πέταγμα/αναπήδηση αποτελεί μέρος της κύριας ενέργειας του R (μέρος του αρχικού
πετάγματος για R). Είναι αναγκαίο να γίνει υποδοχή του ξανα-πετάγματος/αναπήδησης για να είναι
έγκυρο το R.
Κριτήρια που εκτελούνται κατά τη διάρκεια του ξανα-πετάγματος/αναπήδησης ισχύουν.
Κριτήρια κατά τη διάρκεια της υποδοχής του οργάνου μετά το ξανα-πέταγμα/αναπήδηση δεν
αξιολογούνται ως μέρος του R γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις, το ύψος του ξαναπετάγματος/αναπήδησης δεν έχει το ίδιο ύψος με το αρχικό πέταγμα.
5.9.1.1. “Το “Boomerang” της Κορδέλας δεν ισχύει ως κριτήριο “ξανα-πέταγμα” στο R. Το R δε θα
είναι έγκυρο με “Boomerang” που εκτελείται σε οποιαδήποτε φάση (πέταγμα ή ξαναπέταγμα)

5.9.2. “Απευθείας υποδοχή του Στεφανιού σε άλλο μέρος του σώματος (
): Εάν εκτελεστεί χρησιμοποιώντας τον
αγκώνα ή το λαιμό ή το πόδι της κ.λπ. (όχι το βραχίονα), αυτό το κριτήριο θα ισχύει καθώς και το πρόσθετο κριτήριο
"χωρίς τη βοήθεια των χεριών".
5.9.3. Δυσκολία Σώματος-DB με περιστροφή 3600 ή περισσότερο με αξία 0.20 ή περισσότερο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί το πολύ μία φορά σε κάθε R και θα ισχύει ως ένα στοιχείο περιστροφής και μία DB:
•

Η DB με περιστροφή 3600 ή περισσότερο με αξία 0.20 ή περισσότερο μπορεί να
εκτελεστεί κατά τη διάρκεια του πετάγματος ή της υποδοχής του οργάνου.

•

Εάν η DB εκτελείται κατά τη διάρκεια του πετάγματος, αλλά το όργανο χάνεται στο τέλος του R,
η DB ισχύει (το R δεν ισχύει)

•

Δεν είναι δυνατό να περιλαμβάνεται DB χωρίς περιστροφή
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Επεξηγήσεις: DB με περιστροφή σε R
R στοιχείο

Επεξήγηση

Αξία

Ψηλό πέταγμα κατά τη διάρκεια της πρώτης
περιστροφής (DB), δύο βασικές περιστροφές
κάτω από την πτήση, υποδοχή

R3 + DB
0.30 + 0.10 = 0.40

Ψηλό πέταγμα, δύο βασικές περιστροφές
κάτω από την πτήση, υποδοχή κατά τη
διάρκεια τρίτης περιστροφής DB

R3 + DB
0.30 + 0.10 = 0.40

1 DB ισχύει

1 DB ισχύει

Ψηλό πέταγμα, η πρώτη περιστροφή κάτω
R δεν ισχύει
από την πτήση, υποδοχή κατά τη διάρκεια της Λείπουν δύο βασικές περιστροφές κάτω
δεύτερης περιστροφής (DB)
από την πτήση
1 DB ισχύει
Ψηλό πέταγμα κατά τη διάρκεια της πρώτης
περιστροφής (DB), η δεύτερη περιστροφή
κάτω από την πτήση, υποδοχή

R δεν ισχύει
Λείπουν 2 βασικές περιστροφές κάτω
από την πτήση
1 DB ισχύει

Ψηλό πέταγμα, η πρώτη περιστροφή κάτω
R δεν ισχύει (# 4.8.4)
από την πτήση, η δεύτερη περιστροφή κάτω
από την πτήση (DB), η τρίτη περιστροφή κάτω DB δεν ισχύει
από την πτήση, υποδοχή
Ψηλό πέταγμα, στροφή Attitude 2
περιστροφών ( 720°) κάτω από την πτήση,
υποδοχή

R δεν ισχύει: (# 4.3.1)
1 DB ισχύει κάτω από την πτήση (#
2.4.1)

5.9.3.1. Σειρά 3 πανομοιότυπων Δυσκολιών Σώματος-DB με περιστροφή: Δυσκολίες-DB Αλμάτων
με στροφή και Illusions:
Μια σειρά μόνο από Άλματα με Στροφή ή/και Illusions μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα R στο
πρόγραμμα, εκτελούμενα με τον ακόλουθο τρόπο: πέταγμα του οργάνου πριν ή κατά τη διάρκεια
της πρώτης DB, δεύτερη DB κάτω από την πτήση και υποδοχή κατά τη διάρκεια της τρίτης DB ή
αμέσως μετά.
Η αξία του R θα αυξηθεί κατά +0,20 για τη σειρά
Παραδείγματα/Επεξηγήσεις: σειρά 3 πανομοιότυπων DB με περιστροφή σε R
R στοιχείο

Επεξήγηση

Αξία

Ψηλό πέταγμα, 1η illusion (βήμα),
2η illusion (βήμα), υποδοχή κατά
τη διάρκεια της 3ης illusion

R3 + σειρά + DB
0.30 + 0.20 + 0.10 = 0.60
3 DB

Ψηλό πέταγμα, 1η illusion,
2η illusion, 3η illusion (χωρίς
ενδιάμεσα βήματα), υποδοχή

R3 + σειρά
0.30 + 0.20 = 0.50
1 DB

5.10. Το R δε θα ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Με μικρό πέταγμα του οργάνου
Όταν λείπουν 2 πλήρεις βασικές περιστροφές κάτω από την πτήση
Μη ολοκλήρωση 3600 για κάθε βασική περιστροφή
Διακοπή μεταξύ των δύο βασικών περιστροφών
Απώλεια οργάνου
R που εκτελείται με 2 DB, μία στο πέταγμα και μία στην υποδοχή (εκτός από σειρά)
DB που εκτελείται κάτω από την πτήση (εκτός από σειρά)
Υποδοχή του οργάνου μετά το τέλος της μουσικής
Προ-ακροβατικά στοιχεία που εκτελούνται με μη επιτρεπόμενη τεχνική
Οι απαιτήσεις για τις κατευθύνσεις από τις 5 αθλήτριες/υποομάδες δεν τηρούνται
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6. ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ (DC)
6.1. Ορισμός: Το Ομαδικό πρόγραμμα ορίζεται από ομαδική-συλλογική δουλειά όπου κάθε αθλήτρια βρίσκεται
σε σχέση με ένα ή περισσότερα όργανα και μία ή περισσότερες συναθλήτριες
Η Δυσκολία με Συνεργασία απαιτεί αρμονικό συντονισμό μεταξύ των αθλητριών και εκτελούνται:
•
•
•
•
•
•

Και οι 5 αθλήτριες μαζί ή σε υποομάδες (ζευγάρια, τριάδες, κ.λπ.)
Με μια ποικιλία μετακινήσεων, κατευθύνσεων και σχηματισμών
Με ή χωρίς άμεση επαφή με συναθλήτριες(σώμα ή όργανο)
Με ή χωρίς περιστροφή
Με πιθανή ανύψωση-σήκωμα μίας ή πολλών αθλητριών
Με πιθανή στήριξη στο όργανο ή τις αθλήτριες

6.2. Τύποι Συνεργασιών
6.2.1. Τα ακόλουθα είναι διαφορετικοί τύποι Συνεργασιών:
6.2.1.1. Συνεργασία χωρίς ψηλά ή μακριά πετάγματα των οργάνων (CC)
6.2.1.2. Συνεργασία με ψηλά πετάγματα των οργάνων και Δυναμική Περιστροφή Σώματος κατά τη
διάρκεια της πτήσης του οργάνου (CR)
6.2.1.3. Συνεργασία με πετάγματα πολλαπλών οργάνων (

)

6.2.1.4. Συνεργασία με υποδοχή πολλαπλών οργάνων (

)

6.2.1.5. Συνεργασία με σήκωμα / στήριξη της αθλήτριας (CL)
6.2.2. Η Ομάδα μπορεί να καθορίσει ποιοι τύποι Συνεργασιών θα εκτελεστούν στο πρόγραμμα με απαίτηση
τουλάχιστον τριών CC. Λιγότερες από 3 CC που εκτελούνται:
Ποινή : 0.30 βαθμοί για κάθε μία CC που λείπει
6.2.3. Κάθε κατηγορία Συνεργασίας, είτε εκτελείται μεμονωμένη είτε σε συνδυασμό, μετρά ως μία Συνεργασία.
Παράδειγμα: Μεμονωμένη: CR (1 Συνεργασία)
Παράδειγμα: Σε συνδυασμό:

+ CR (2 Συνεργασίες)

6.3. Απαιτήσεις: Τουλάχιστον 3, Μέγιστο 23 Δυσκολίες Συνεργασίας-DC, αξιολογούνται με χρονολογική
σειρά.
6.3.1. Λιγότερες από 3 Δυσκολίες Συνεργασίας-DC: Ποινή από τη δεύτερη Υποομάδα (D) κριτών: 0.30 βαθμοί
6.3.2. Εάν μία Ομάδα εκτελεί περισσότερες από 23 Δυσκολίες Συνεργασίας-DC, οι επιπλέον DC πάνω από το
όριο δε θα μετρούν (Χωρίς Ποινή)
6.3.3. Συμμετοχή: Μία Συνεργασία ισχύει όταν έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία και από τις 5 αθλήτριες. Το
τέλος της Συνεργασίας είναι όταν η/οι αθλήτρια/ες που εκτελούν την κύρια(-ες) ενέργεια(-ες) τελικά πιάνει το
όργανο της (το τελικό πέταγμα ή η υποδοχή από ένα ξανα-πέταγμα έχει πιαστεί).
Μια νέα Συνεργασία ξεκινά μόνο όταν ολοκληρωθεί η προηγούμενη Δυσκολία Συνεργασίας, όπως περιγράφεται.
6.3.4. Και οι 5 αθλήτριες, ακόμη και με διαφορετικούς ρόλους, πρέπει να συμμετέχουν (να εμπλέκονται) στην
ενέργεια/ες της Συνεργασίας μεταξύ τους για να είναι έγκυρη:
•
•

με άμεση επαφή
πέρασμα πάνω, κάτω και μέσω μιας αθλήτριας
χωρίς επαφή με το όργανο
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6.3.5. Συμμετοχή σε υποομάδες
6.3.5.1. Οι Υποομάδες πρέπει να εκτελούν την ίδια Δυσκολία Συνεργασίας-DC. Η χαμηλότερη αξία
Συνεργασίας, που εκτελείται από μία υποομάδα, θα καθορίσει την αξία της Συνεργασίας για την
Ομάδα.
6.3.5.2. Δύο υποομάδες πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους για να σχηματίσουν μια «ενιαία»
Συνεργασία. Η σύνδεση μπορεί να αντιπροσωπεύεται από πέταγμα ή κύλισμα του οργάνου
μεταξύ δύο υποομάδων. Θα ισχύει η χαμηλότερη αξία που εκτελείται από μία από τις
υποομάδες
6.3.5.3. Είναι δυνατή η εκτέλεση μιας ενιαίας Συνεργασίας χωρισμένης σε δύο 2 υποομάδες με
πανομοιότυπο τύπο κίνησης (περιστροφή, πέρασμα κ.λπ.) που μαζί πληρούν τον ορισμό της
κύριας Συνεργασίας. Σε μια τέτοια περίπτωση (πανομοιότυπες κινήσεις), δεν απαιτείται
«σύνδεσμος».
Συνεργασίες που εκτελούνται σε υπο-ομάδες
Επεξηγήσεις/ Παράδειγμα
Εάν 3 αθλήτριες εκτελέσουν ένα είδος Συνεργασίας και ταυτόχρονα, οι 2 άλλες αθλήτριες εκτελέσουν μια άλλη
Συνεργασία, αυτές οι ασύνδετες/διαφορετικές υποομάδες δεν ισχύουν ως ενιαία Συνεργασία, επειδή δε
συμμετέχουν και οι 5 αθλήτριες σε μία κοινή Συνεργασία.

6.4. Συνεργασίες χωρίς ψηλά ή μακριά πετάγματα των οργάνων (CC)
6.4.1. Ορισμός: Και οι 5 αθλήτριες της Ομάδας δημιουργούν μια σχέση είτε άμεσα (με επαφή αθλήτριας/ών) είτε/
και με το όργανο: μικρό πέταγμα, κύλισμα πάνω στο σώμα ή στο πάτωμα, χτύπημα, αναπήδηση (rebound),
ώθηση, γλίστρημα, πέρασμα μέσα από το όργανο, κ.λπ.
Σημείωση: αυτός ο τύπος Συνεργασίας δεν ισχύει με ψηλό ή μακρύ πέταγμα
6.4.2. Η σχέση/εις CC μπορούν να εκτελούνται μαζί ή σε υποομάδες
6.4.3. Η βασική αξία της CC είναι 0.30.

6.4.4. Οι Συνεργασίες CC περιλαμβάνουν σχέσεις που εκτελούνται με τουλάχιστον 3 πανομοιότυπες ενέργειες
με σχέσεις σώματος ή σχέσεις οργάνων, που εκτελούνται διαδοχικά:
•

αθλήτρια που εκτελεί την πανομοιότυπη ενέργεια τουλάχιστον 3 φορές διαδοχικά,

•

πολλές αθλήτριες που εκτελούν μια πανομοιότυπη ενέργεια διαδοχικά για συνολικά τουλάχιστον 3
ενέργειες

ή

6.4.4.1. Έγκυρες ενέργειες που μπορούν να εκτελεστούν με:
•
•
•
•

Μοίρασμα των οργάνων
Ενέργειες με σήκωμα/στήριξη στις αθλήτριες ή τα όργανα
Μεταβιβάσεις των οργάνων από τη μία αθλήτρια στην άλλη
Επιστροφή/ προώθηση οργάνων
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6.4.4.2. Αυτή η CC μπορεί να αυξηθεί με τη χρήση πρόσθετων κριτηρίων όταν εκτελείται πανομοιότυπα
από την αθλήτρια/ες που εκτελεί/ούν την κύρια(-ες) ενέργεια(-ες), σύμφωνα με το # 6.4.4:
κάθε κριτήριο + 0,10 μία φορά ανά CC

Σύμβολο

Κάθε κριτήριο + 0.10, μία φορά ανά CC
Εκτός οπτικού πεδίου
Χωρίς τη βοήθεια των χεριών

Επεξηγήσεις: Επιπρόσθετα κριτήρια για Συνεργασία CC
Εκτός οπτικού πεδίου

Παραδείγματα, κ.λπ.

Σημείωση: Τα στοιχεία που εκτελούνται μπροστά ή στο πλάι του σώματος δεν ισχύουν για αυτό το κριτήριο,
ακόμη και αν ο κορμός είναι με κάμψη πίσω

Χωρίς τη βοήθεια των χεριών
Το όργανο πρέπει να έχει μία αυτόνομη τεχνική κίνηση η οποία μπορεί να ξεκινήσει:
•
•

με μία ώθηση από άλλο μέρος του σώματος
με μία αρχική ώθηση από τα χέρια ή τα χέρια, αλλά στη συνέχεια το όργανο πρέπει να είναι σε θέση να
έχει πλήρη αυτόνομη κίνηση χωρίς το(τα) χέρι(-α)

Δεν ισχύει για “χωρίς τη βοήθεια των χεριών” κατά τη διάρκεια της κύριας ενέργειας με:
•

απευθείας υποδοχή από μικρό πέταγμα με περιστροφή στο βραχίονα (

•
•

μικτή υποδοχή από μικρό πέταγμα (
)
μικρό πέταγμα /υποδοχή του οργάνου με τη ράχη του/των χεριού/ιών

)

6.4.4.3. Πρόσθετες έγκυρες ενέργειες που μπορούν να εκτελούνται με:
•
•

Πέρασμα μέσα, κάτω ή μέσα από συναθλήτριες ή τα όργανά τους
Η δημιουργία μιας κατασκευής με αλληλένδετα-συνδεδεμένα όργανα που σχηματίζουν μία
εικόνα και με τα πέντε όργανα εμφανώς σταθερά για 1 δευτερόλεπτο ισχύει για CC
Εξαίρεση: απαιτεί μία εικόνα και με τα πέντε όργανα και τις αθλήτριες (όχι τουλάχιστον 3).
Η έναρξη και η τελική θέση του προγράμματος ενδέχεται να μην
χρησιμεύσουν ως αυτού του είδους DC
• Οι ενέργειες αυτές ενδέχεται να μην αυξάνονται με κριτήρια

6.5.

Συνεργασία με ψηλά/μακριά/μεγάλα πετάγματα των οργάνων και Δυναμική Περιστροφή
Σώματος κατά τη διάρκεια της πτήσης των οργάνων (CR)
6.5.1. Απαίτηση για πέταγμα και υποδοχή σε CR:
6.5.1.1. Ψηλό πέταγμα: περισσότερο από 2 ύψη της αθλήτριας
6.5.1.2. Μακρύ πέταγμα: απόσταση των 8 μέτρων
6.5.1.3. Μεγάλο πέταγμα: ψηλό και μακρύ
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6.5.2. Ορισμός της CR: ορίζεται από μία ή περισσότερες αθλήτριες που εκτελούν την ακόλουθη αλληλουχία
στοιχείων, που αναφέρεται ως "κύρια ενέργεια:"
6.5.2.1. Ένα ψηλό / μακρύ / μεγάλο πέταγμα του δικού της οργάνου από μία ή περισσότερες αθλήτριες,
ακολουθούμενο από
6.5.2.2. Ένα δυναμικό στοιχείο με περιστροφή σώματος κατά τη διάρκεια της πτήσης του οργάνου με
απώλεια οπτικού ελέγχου του οργάνου, ακολουθούμενο από
6.5.2.3. Άμεση υποδοχή του δικού της οργάνου ή οργάνου συναθλήτριας μετά το δυναμικό στοιχείο με
περιστροφή σώματος κατά τη διάρκεια της πτήσης του οργάνου με απώλεια οπτικού ελέγχου του
οργάνου
6.5.3. Το τέλος της Συνεργασίας είναι όταν η/οι αθλήτρια/ες που εκτελούν την κύρια(-ες) ενέργεια(-ες) τελικά
πιάνει/ουν το όργανο της/τους (το τελικό πέταγμα ή η υποδοχή από ένα ξανα-πέταγμα έχει πιαστεί).
6.5.4. Πέταγμα του οργάνου σε CR
6.5.4.1. Το πέταγμα του οργάνου (του δικού της) μιας αθλήτριας σηματοδοτεί την αρχή της CR
6.5.4.2. Το πέταγμα του οργάνου μπορεί να πραγματοποιηθεί απευθείας σε συναθλήτρια ή στον εαυτό
της
6.5.4.3. Το πέταγμα μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια περιστροφής με σκοπό την επίτευξη
πρόσθετων κριτηρίων στο πέταγμα. Ωστόσο, ο βασικός ορισμός της # 6.5.2.2 πρέπει να
πληρείται (μία περιστροφή κάτω από την πτήση) και η ίδια η περιστροφή στο πέταγμα δεν
έχει επιπλέον αξία.
6.5.5. Υποδοχή του οργάνου σε CR
6.5.5.1. Η υποδοχή του δικού της οργάνου ή του οργάνου της συναθλήτριάς της πραγματοποιείται
αμέσως μετά το δυναμικό στοιχείο με περιστροφή
6.5.5.2. Για την υποδοχή του οργάνου μιας συναθλήτριας αμέσως μετά το δυναμικό στοιχείο με
περιστροφή: το όργανο πρέπει να βρίσκεται σε πτήση από ψηλό/μακρύ/μεγάλό πέταγμα ενώ η
αθλήτρια εκτελεί περιστροφή και δεν πετιέται μετά την ολοκλήρωση της περιστροφής της.
Διαφορετικά, η Συνεργασία δεν είναι έγκυρη.
6.5.5.3. Η περιστροφή μπορεί να περιλαμβάνεται ως μέρος της υποδοχής με σκοπό την επίτευξη
πρόσθετων κριτηρίων στην υποδοχή. Ωστόσο, ο βασικός ορισμός της #6.5.2.2 πρέπει να
πληρείται (περιστροφή κάτω από την πτήση) και η ίδια η περιστροφή στην υποδοχή δεν έχει
επιπλέον αξία.
6.5.5.4. Η υποδοχή του οργάνου από την αθλήτρια/ες που εκτελούν την κύρια ενέργεια σηματοδοτούν το
τέλος της CR. Μια νέα Συνεργασία οποιουδήποτε τύπου δε θα αξιολογείται πριν από το τέλος
μιας Συνεργασίας.
6.5.6. Δυναμικό στοιχείο με περιστροφή σε CR: Τύποι περιστροφών σώματος: μπορεί να είναι
οποιαδήποτε εκδοχή των ακόλουθων ομάδων περιστροφικών στοιχείων που αναφέρονται στους
αντίστοιχους πίνακες για:
• Προ-ακροβατικά Στοιχεία
• Κάθετες-κατακόρυφες περιστροφές
• Δυσκολία Σώματος-DB με περιστροφές των 360° ή περισσότερο (Δείτε DB Πίνακες # 9; 13)
6.5.7. Κάθε ομάδα προ-ακροβατικών στοιχείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία φορά στο CR, είτε μεμονωμένη,
σε σειρά, είτε να επαναληφθεί μέσα σε μία CR με οποιαδήποτε σειρά. Εάν μια ομάδα προ-ακροβατικών
στοιχείων επαναληφθεί (μεμονωμένη ή σε σειρά) σε άλλη CR (ανεξάρτητα από διαφορετική παραλλαγή)
αυτή η CR δε θα είναι έγκυρη.
Κάθε ομάδα προ-ακροβατικών στοιχείων μπορεί να εκτελείται στο πάτωμα και με στήριξη
συναθλήτριας/τριών. Αυτά θεωρούνται διαφορετικά στοιχεία.
6.5.8. Όλες οι ομάδες επιτρεπόμενων προ-ακροβατικών στοιχείων μπορούν να συμπεριληφθούν στο
πρόγραμμα υπό την προϋπόθεση ότι εκτελούνται με πέρασμα χωρίς πτήση ή στήριξη στα χέρια,
εκτός από μια σύντομη παύση (όχι περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο) προκειμένου να γίνει η
υποδοχή του οργάνου κατά τη διάρκεια του στοιχείου.
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6.5.9. Η πτήση ή η στήριξη στα χέρια (περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο) είναι μη εξουσιοδοτημένες
τεχνικές προ-αποβατικών στοιχείων. Σε αυτήν την περίπτωση, το προ-ακροβατικό στοιχείο δεν είναι
έγκυρο. Ποινή Εκτέλεσης 0.30.

6.5.9.1. Προ-ακροβατικά στοιχεία
No

1

Ομάδα

Χειροκυβίστηση
μπροστά

Παραδείγματα δυνατοτήτων για παραλλαγές
Αρχική θέση:
Μεσαία στήριξη:
Τελική θέση:
Κινήσεις ποδιού:

Όρθια, στα γόνατα, καθιστή, κλπ.
Ένα χέρι, δύο χέρια, αγκώνες, κεφάλι, κλπ.
Όρθια, στα γόνατα, καθιστή, κλπ.
Πλήρης διάσταση μπροστά, πλήρης διάσταση πλάι, πόδια
μαζί σε οποιαδήποτε φάση, εναλλαγή ποδιών, ronde,
cabriole/χτύπημα, ποδηλασία κ.λπ., με τεντωμένο ή
λυγισμένο γόνατο/α
Παραδείγματα πιθανών παραλλαγών:

2

Χειροκυβίστηση
πίσω

Αρχική θέση:

Όρθια, στα γόνατα, καθιστή, κλπ.

Μεσαία στήριξη:

Ένα χέρι, δύο χέρια, αγκώνες, κεφάλι, κλπ.

Τελική θέση:

Όρθια, στα γόνατα, καθιστή, κλπ.

Κινήσεις ποδιού:

Πλήρης διάσταση μπροστά, πλήρης διάσταση πλάι, πόδια
μαζί σε οποιαδήποτε φάση, εναλλαγή ποδιού, ronde,
cabriole/χτύπημα, ποδηλασία κ.λπ., με τεντωμένο ή
λυγισμένο γόνατο/α
Παράδειγμα πιθανής παραλλαγής:

3

4

Τροχός

Κυβίστηση μπροστά

Αρχική θέση:

Όρθια, στα γόνατα, κλπ.

Τεχνική:

Ένα χέρι, δύο χέρια, αγκώνες, κεφάλι, στήθος, λαιμός,
κλπ.

Τελική θέση:

Όρθια, στα γόνατα, καθιστή, κλπ.

Κινήσεις ποδιού:

Αρχική θέση:

Πλήρης διάσταση πλάι, πόδια μαζί σε οποιαδήποτε φάση,
εναλλαγή ποδιού, χτύπημα, κλπ., με τεντωμένο/α ή
λυγισμένο/α γόνατο/α
Όρθια, στα γόνατα, κλπ.

Τεχνική:

Πάνω από το κεφάλι, πάνω από έναν ώμο, κλπ.

Τελική θέση:

Όρθια, στα γόνατα, καθιστή, μέσω πλήρους διάστασης,
κλπ.

Κινήσεις ποδιού:

Πόδια μαζί, διαδοχικά, σε πλήρη διάσταση, κλπ., με
τεντωμένο/α ή λυγισμένο/α γόνατο/α

5

6

Κυβίστηση πίσω

Ρολάρισμα στο
στήθος μπροστά

Αρχική θέση:

Όρθια, στα γόνατα, καθιστή, κλπ.

Τεχνική:

Πάνω από το κεφάλι, πάνω από έναν ώμο, κλπ.

Τελική θέση:

Όρθια, στα γόνατα, καθιστή, μέσω πλήρους διάστασης,
θέση ελαφίνας, κλπ..

Κινήσεις ποδιού:

Πόδια μαζί, διαδοχικά, σε πλήρη διάσταση, κλπ., με
τεντωμένο/α ή λυγισμένο/α γόνατο/α

Αρχική θέση:

Όρθια, στα γόνατα, ξαπλωμένος τελείως, κλπ.

Τελική θέση:

Όρθια, στα γόνατα, μέσω πλήρους διάστασης, κλπ.

Κινήσεις ποδιού:

Πόδια μαζί, διαδοχικά, σε πλήρη διάσταση, κλπ., με
τεντωμένο/α ή λυγισμένο/α γόνατο/α
Παραδείγματα πιθανών παραλλαγών:

Αρχική θέση:
7

Ρολάρισμα στο
στήθος πίσω

Τελική θέση:
Κινήσεις ποδιού:

Όρθια, στα γόνατα, κλπ.
Ξαπλωμένος τελείως, στα γόνατα, μέσω πλήρους
διάστασης, κλπ
Πόδια μαζί, διαδοχικά, σε πλήρη διάσταση, κλπ., με
τεντωμένο/α ή λυγισμένο/α γόνατο/α
Παράδειγμα πιθανής παραλλαγής:

8

¨Ψαράκι¨ μπροστά

(κυρτή πλάτη που
κυλά στο στήθος,
περνώντας πάνω
από τον ώμο με
διακοπή, κυλώντας
πάνω από την
πλάτη)

Αρχική θέση:

Όρθια, στα γόνατα, κλπ.

Τελική θέση:

Καθιστή, κλπ.

Κινήσεις ποδιού:

Πόδια μαζί, διαδοχικά, σε πλήρη διάσταση, ποδηλασία,
κλπ., με τεντωμένο/α ή λυγισμένο/α γόνατο/α
Παραδείγματα πιθανών παραλλαγών:
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9

¨Ψαράκι¨ πίσω
(κυλώντας στην
πλάτη, περνώντας
πάνω από τον
ώμο με διακοπή,
κυρτή πλάτη
κυλώντας πάνω
από το στήθος)

10

11

Πλευρική
περιστροφή που
περνά από
γέφυρα, τελειώνει
με τονισμό σε
πλήρη διάσταση

Πλευρική
περιστροφή με
κορμό τοξωτό
πίσω

Αρχική θέση:
Τελική θέση:
Κινήσεις ποδιού:

Αρχική θέση:
Τελική θέση:
Κινήσεις ποδιού:

Αρχική θέση:
Μεσαία στήριξη:
Επιλογές
στήριξης:
Τελική θέση:
Κινήσεις ποδιού:

Όρθια, στα γόνατα, κλπ.
Ξαπλωμένος τελείως, στα γόνατα, μέσω πλήρους διάστασης,
κλπ
Πόδια μαζί, διαδοχικά, σε πλήρη διάσταση, ποδηλασία, κλπ., με
τεντωμένο/α ή λυγισμένο/α γόνατο/α
Παραδείγματα πιθανών παραλλαγών:

Στα γόνατα, όρθια θέση, κλπ.
Όρθια
Στάση-σήκωμα σε πλήρη διάσταση με κάμψη πίσω
Παράδειγμα πιθανής παραλλαγής:

Όρθια, στα γόνατα, κλπ.
Ένα χέρι, δύο χέρια, αγκώνες, στήθος, κλπ.
Με πέρασμα από γέφυρα σε 1-2 πόδια, ή με τα πόδια από το
πάτωμα
Όρθια, στα γόνατα, ξαπλωμένος τελείως, κλπ.
Πόδια μαζί, διαδοχικά, με πλήρη διάσταση, κλπ., με τεντωμένο/α
ή λυγισμένο/α γόνατο/α
Παραδείγματα πιθανών παραλλαγών:
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12

Πτήση:

Με 180º πλήρη διάσταση, χωρίς 180º
πλήρη διάσταση

Τεχνική:

Ευθεία, πάνω από έναν ώμο, κλπ.

Τελική θέση:

Όρθια, στα γόνατα, μέσω πλήρους διάστασης, κλπ

Κινήσεις ποδιού:

Γόνατα λυγισμένα, γόνατα τεντωμένα, πόδια διαδοχικά
(για ρολάρισμα), κλπ.

Μεσαία φάση:

Με τον κορμό στο οριζόντιο ή χαμηλότερα, με ή χωρίς
στήριξη χεριών

Τελική θέση:

Κορμός που λυγίζει/σηκώνεται σε διαφορετικές
κατευθύνσεις, τελείωμα στο πάτωμα, κ.λπ.

Κινήσεις ποδιού:

Με λυγισμένο/α γόνατο/α σε οποιαδήποτε φάση ή με
τεντωμένα γόνατα

Άλμα ¨Βουτιά¨

Περιστροφή με
σηκωμένο πόδι
(όπως η illusion
αλλά όχι DB)

13

(αλλά όχι illusion DB)

Σημείωση σχετικά με το “Άλμα Βουτιά” : Αυτό το προ-ακροβατικό στοιχείο αποτελείται από ένα Άλμα
(απαιτείται φάση πτήσης, δεν απαιτείται πλήρης διάσταση) με τον κορμό λυγισμένο προς τα εμπρός
ακολουθούμενο απευθείας από ένα ρολάρισμα. Η φάση πτήσης είναι μέρος του στοιχείου περιστροφής.
6.5.9.2. Κάθετες περιστροφές

No

Ομάδα

1

Πτήση:
Άλμα/αναπήδηση/ με
στροφή

Ελεύθερη επιλογή θέσης ποδιού (τεντωμένο ή λυγισμένο) κατά τη διάρκεια της
πτήσης

2

Όρθια:

Ελεύθερη επιλογή ποδιού και/ή θέσεις κορμού με σταθερό σχήμα ή δυναμικό
σχήμα

Βήματα με στροφή
ή περιστροφή με
ένα ή δύο πόδια
στο πάτωμα

3

Καθιστή:
Πλευρικό
ρολάρισμα, με ή
χωρίς πέρασμα
από θέση πλήρους
διάστασης

Παραδείγματα δυνατοτήτων για παραλλαγές

Κορμός όρθιος. Η περιστροφή μπορεί να αρχίσει από όρθια θέση ή καθιστή,
αλλά πάντα καταλήγει σε θέση στο πάτωμα.

Ελεύθερη επιλογή θέσης ποδιού, συμπεριλαμβανομένου πιθανού περάσματος
από οποιαδήποτε θέση πλήρους διάστασης
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4

Ξαπλωμένη:
Πλευρικό ρολάρισμα

Το σώμα περιστρέφεται πλευρικά, ξαπλωμένο στο πάτωμα από την αρχή μέχρι
το τέλος της περιστροφής. Ελεύθερη επιλογή θέσης ποδιού
Παραδείγματα πιθανών παραλλαγών:

6.5.10. Αξία της CR: 0.10
6.5.10.1. Η βασική αξία της CR μπορεί να αυξηθεί με επιπλέον κριτήρια. Επιπλέον κριτήρια μπορούν να
εκτελούνται κατά τη διάρκεια του πετάγματος του οργάνου, κάτω από την πτήση ή/ και κατά τη
διάρκεια της υποδοχής του οργάνου.
6.5.10.2. Επιπλέον κριτήρια πρέπει να εκτελούνται από την/τις αθλήτρια/ιες που εκτελεί/ούν την κύρια
ενέργεια για να είναι έγκυρα και δίνονται μία φορά ανά Συνεργασία. (μόνο στο πέταγμα ή μόνο
στην υποδοχή) με χρονολογική σειρά. Τα κριτήρια πρέπει να εκτελούνται πανομοιότυπα από
όλες τις αθλήτριες που περιστρέφονται για να είναι έγκυρα.
•

Όταν εκτελούνται με το ίδιο όργανο (δηλ.: δύο Μπάλες):
πανομοιότυπη εκτέλεση (δηλ.: δύο μπάλες πιάνονται πανομοιότυπα "χωρίς τη βοήθεια των
χεριών")

•

Όταν εκτελούνται με διαφορετικά όργανα (δηλ.: μία Μπάλα και ένα Στεφάνι):
πανομοιότυπα κριτήρια, που εκτελούνται με διαφορετικά όργανα (δηλ.: η Μπάλα και το
Στεφάνι πιάνονται «χωρίς τη βοήθεια των χεριών»)

6.5.11. Πίνακες Επιπρόσθετων Κριτηρίων για CR
Σύμβολο
Σειρά +0.20

Κριτήρια για CR μόνο (1 αθλήτρια που εκτελεί την κύρια ενέργεια)
2 ή περισσότερα πανομοιότυπα, χωρίς διακοπή προ-ακροβατικά στοιχεία γύρω από
τον μετωπιαίο ή μεσοβελιαίο άξονα, illusions που εκτελούνται κάτω από την πτήση
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Σύμβολο

Κριτήρια για κάθε αθλήτρια που εκτελεί την κύρια ενέργεια: +0.10, μία φορά ανά CR

CR2, CR3

Για κάθε επιπλέον αθλήτρια που εκτελεί την κύρια ενέργεια

Σημείωση

Οι αθλήτριες που εκτελούν την κύρια ενέργεια πρέπει να εκτελούν πανομοιότυπες
περιστροφή/ές για να είναι έγκυρες και κάθε αθλήτρια που εκτελεί την κύρια ενέργεια
πρέπει να πιάσει ένα όργανο

Σύμβολο

Γενικά Κριτήρια κατά τη διάρκεια του πετάγματος ή της υποδοχής του οργάνου:
+0.10 μία φορά ανά CR
Εκτός οπτικού πεδίου για την αθλήτρια/ες που εκτελεί/ούν την κύρια ενέργεια της
Συνεργασίας
Χωρίς τη βοήθεια των χεριών για την αθλήτρια/ες που εκτελεί/ούν την κύρια ενέργεια
της Συνεργασίας
Κάτω από το πόδι/πόδια
Υποδοχή με κύλισμα
Απευθείας υποδοχή με περιστροφή (Στεφάνι)

Σημείωση: Όταν η αθλήτρια που εκτελεί την κύρια ενέργεια στηρίζεται από συναθλήτρια στην εκτέλεση του πετάγματος
ή της υποδοχής με κριτήρια και οι δύο αθλήτριες πρέπει να εκτελέσουν το κριτήριο για να είναι έγκυρο.
Σύμβολο

Γενικά Κριτήρια κάτω από την πτήση του οργάνου: +0.10, μία φορά ανά CR
Πέρασμα πάνω, κάτω ή μέσα από ένα ή περισσότερα όργανα ή/ και αθλήτριες, μία φορά
• Πέρασμα πάνω: το εμπόδιο (αθλήτρια ή όργανο) πρέπει να σηκώνεται τουλάχιστον στο
επίπεδο του γόνατος της αθλήτριας που στέκεται σε σταθερή θέση. Το υπερυψωμένο
επίπεδο δεν απαιτείται όταν το όργανο που διέρχεται κινείται ελεύθερα κατά μήκος του
πατώματος
• Πέρασμα κάτω: το εμπόδιο (αθλήτρια/ες ή όργανο) πρέπει να σχηματίζεται από τουλάχιστον 2
αθλήτριες. Δεν ισχύει για πέρασμα κάτω από το όργανο σε πτήση
• Πέρασμα μέσα από: όργανο ή αθλήτριες

Σύμβολο

Ειδικό Κριτήριο κάτω από την πτήση του οργάνου: +0.30, μία φορά ανά CR
Πέρασμα μέσα από το όργανο συναθλήτριας κάτω από την πτήση του (το όργανο δεν κρατιέται
ούτε από συναθλήτριες ούτε από διερχόμενη αθλήτρια) και πιάνεται κατά την πτήση από άλλη
αθλήτρια
Explanations/ Examples: One time per CR
CR2

0.30
0.40

CR2
CR2

0.40
0.30

CR2

0.30
CR2
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6.6. Συνεργασία με ψηλά/μακριά/μεγάλα πετάγματα πολλαπλών οργάνων (

)

6.6.1. Ορισμός: Ένα ταυτόχρονο Ψηλό πέταγμα (περισσότερο από 2 ύψη της αθλήτριας) ή Μακρύ
πέταγμα (τουλάχιστον 8μ) δύο ή περισσότερων οργάνων που πετιούνται από μια αθλήτρια στις
συναθλήτριες της (όχι στον εαυτό της), που εκτελούνται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
6.6.1.1. Δύο όργανα που πετιούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις η μία από την άλλη
6.6.1.1.1. Αντίθετες κατευθύνσεις: κάθε όργανο πετιέται σε κατεύθυνση 180° αντίθετη από την
άλλη
6.6.1.2. Τρία ή περισσότερα όργανα που πετιούνται στις ίδιες ή αντίθετες κατευθύνσεις:
μπορούν να πετιούνται σε ενωμένη κατασκευή εφόσον υπάρχουν τουλάχιστον 3 όργανα
6.6.1.3. Ο αριθμός των οργάνων που πρέπει να πετιούνται από την ίδια αθλήτρια για να είναι
έγκυρα για

:

•
•

Τουλάχιστον 2 όργανα
2 ξεκλείδωτες Κορίνες + 1 επιπλέον όργανο (2 ξεκλείδωτες Κορίνες θεωρούνται ως
1 Όργανο). Παράδειγμα: 2 ξεκλείδωτες Κορίνες

•
•

1 Κορίνα + 1 επιπλέον όργανο (σε πρόγραμμα με δύο τύπους οργάνων)
2 Κορίνες κλειδωμένες μαζί + 1 επιπλέον όργανο (2 Κορίνες κλειδωμένες μαζί
θεωρούνται ως 1 Όργανο). Παράδειγμα:

•

2 Κορίνες κλειδωμένες μαζί (1 όργανο) + 2 Κορίνες κλειδωμένες μαζί (1 όργανο)
ισχύει εάν πεταχτούν σε αντίθετες κατευθύνσεις. Παράδειγμα:

•

Οι Κορίνες μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους και να πεταχτούν ως ενιαία
κατασκευή (κάθε ζεύγος 2 κλειδωμάτων κορινών θεωρείται ως 1 όργανο).
Παράδειγμα:

6.6.2. Αξία: δίνεται μία φορά, ανεξάρτητα από τον αριθμό των αθλητριών που εκτελούν το/τα πέταγμα/τα
6.6.2.1. Μεμονωμένη Συνεργασία
: Αξία 0.30: όταν και οι πέντε αθλήτριες συμμετέχουνεμπλέκονται στο πέταγμα των οργάνων, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας σε συναθλήτρια
στο πέταγμα της συναθλήτριας ή/και της υποδοχής των οργάνων

•

Τρία ή περισσότερα όργανα πετιούνται στις ίδιες ή αντίθετες κατευθύνσεις: μπορούν
να πετιούνται σε ενωμένη κατασκευή εφόσον υπάρχουν τουλάχιστον 3 όργανα

6.6.2.2. Συνδυασμός με CR: Αξία 0.2: Όταν το πέταγμα των πολλαπλών οργάνων εκτελείται από την
αθλήτρια που εκτελεί την κύρια ενέργεια της CR: η αξία της

δίνεται επιπλέον της αξίας της CR

•

Δύο όργανα που πετιούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις μεταξύ τους: δεν ισχύει με
κλειδωμένα όργανα

•

Τρία ή περισσότερα όργανα πετιούνται στις ίδιες ή αντίθετες κατευθύνσεις: μπορούν
να πετιούνται σε ενωμένη κατασκευή εφόσον υπάρχουν τουλάχιστον 3 όργανα
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6.6.2.3. Η βασική αξία μίας Συνεργασίας με πετάγματα πολλαπλών οργάνων
αυξηθεί με επιπλέον κριτήρια
Σύμβολο

Επιπλέον Κριτήρια για

μπορεί να

+ 0.10 στο πέταγμα

Πέταγμα ενός/περισσότερων οργάνων εκτός οπτικού πεδίου
Πέταγμα ενός/περισσότερων οργάνων χωρίς τη βοήθεια των χεριών
Πέταγμα ενός/περισσότερων οργάνων κάτω από το πόδι/πόδια

6.7. Συνεργασία με υποδοχή πολλαπλών οργάνων (

)

6.7.1. Ορισμός: Ταυτόχρονη υποδοχή πολλαπλών οργάνων από ψηλό πέταγμα (πάνω από 2 ύψη της
αθλήτριας) ή μακρύ πέταγμα (τουλάχιστον 8μ) δύο ή περισσότερων οργάνων που πιάνονται από
τις συναθλήτριες της (όχι από τον εαυτό της).
6.7.1.1. Δεν είναι δυνατόν το ίδιο όργανο να πεταχτεί μαζί για

επίσης να πιαστεί για (

)

6.7.2. Αξία: δίνεται μία φορά, ανεξάρτητα από τον αριθμό των αθλητριών που εκτελούν την/τις υποδοχή/ές
6.7.2.1. Μεμονωμένη Συνεργασία (
): Αξία 0.30: όταν και οι πέντε αθλήτριες συμμετέχουνεμπλέκονται στην υποδοχή των οργάνων, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας σε συναθλήτρια
στην υποδοχή της συναθλήτριας ή/και του πετάγματος των οργάνων

•

Δύο όργανα που πιάνονται ταυτόχρονα από διαφορετικές συναθλήτριες: δεν ισχύει
με κλειδωμένα όργανα

6.7.2.2. Συνδυασμός με CR: Αξία 0.20 (
): Όταν οι υποδοχές πολλαπλών οργάνων εκτελούνται
από την αθλήτρια που εκτελεί την κύρια ενέργεια σε μία CR: η αξία δίνεται επιπλέον της αξίας της
CR όταν εκτελείται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

•

Δύο όργανα πιάνονται ταυτόχρονα από διαφορετικές συναθλήτριες: δεν ισχύουν με
κλειδωμένα όργανα

6.7.2.3. Η βασική αξία μίας Συνεργασίας με υποδοχή πολλαπλών οργάνων (
αυξηθεί με επιπλέον κριτήρια
Σύμβολο

Επιπλέον Κριτήρια για

) μπορεί να

+ 0.10 στην υποδοχή

Υποδοχή ενός/περισσότερων οργάνων εκτός οπτικού πεδίου
Υποδοχή ενός/περισσότερων οργάνων χωρίς τη βοήθεια των χεριών
Υποδοχή ενός/περισσότερων οργάνων με περιστροφή (Στεφάνι)

6.7.3. Συνδυασμένες Συνεργασίες:
6.7.3.1 Οι Συνεργασίες με δυναμικό στοιχείο περιστροφής σώματος (CR) μπορούν να συνδυαστούν μαζί
με Συνεργασίες με πέταγμα (
σημείωση # 6.2.3.

) ή υποδοχή (
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) ή πολλαπλά όργανα αλλά όχι μαζί, δείτε τη

6.7.3.2 Όταν η CR συνδυάζεται με πέταγμα πολλαπλών οργάνων, τα κριτήρια θα δίνονται μόνο για το
πολλαπλό πέταγμα, όχι για ένα ενδεχόμενο μεμονωμένο πέταγμα.
6.7.3.3 Όταν η CR συνδυάζεται με υποδοχή πολλαπλών οργάνων, θα δίνονται κριτήρια μόνο για την
πολλαπλή υποδοχή και όχι για μία ενδεχόμενη μεμονωμένη υποδοχή.
Συνδυασμένες Συνεργασίες
Επεξηγήσεις/ Παράδειγμα

0.30

1 Συνεργασία

0.30 + 0.20

2 Συνεργασίες

0.40 + 0.20
Κριτήρια στο πέταγμα δίνονται
μία φορά

2 Συνεργασίες

0.30 + 0.40

2 Συνεργασίες

CR2

+ CR2

+

CR2

CR2 +
2 Συνεργασίες

+ CR2 +

OR

, όχι και τα δύο

6.8. Συνεργασίες με Σήκωμα/στήριξη αθλήτριας (CL)
6.8.1. Σήκωμα/στήριξη είναι ένας συγκεκριμένος τύπος συνεργασίας σε ομαδικά προγράμματα που
εκτελούνται με ανύψωση-σήκωμα και κράτημα αθλήτριας/ιών σε υψωμένο επίπεδο.
6.8.2.

Το σήκωμα (CL) μπορεί να εκτελείται με διάφορες θέσεις της «υποστηριζόμενης» αθλήτριας στο χώρο,
που υψώνεται πάνω από το επίπεδο ώμου των συναθλητριών σε όρθια θέση.
Σημείωση: όταν μία αθλήτρια εκτελεί μια περιστροφή που υποστηρίζεται από τη συναθλήτρια της,
που εκτελείται κάτω από το επίπεδο ώμου της συναθλήτριας σε όρθια θέση, αυτό δε θεωρείται
Συνεργασία με Σήκωμα (CL).

6.8.3.

Οι αθλήτριες μπορούν να σηκωθούν σε σηκωμένη-ανυψωμένη θέση, ή να "μεταφερθούν", για όχι
περισσότερο από 4 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που σηκώνονται. Οι αθλήτριες δεν επιτρέπεται να
πετιούνται, να σπρώχνονται, να σέρνονται ή να σπρώχνονται σε οποιαδήποτε φάση της ανύψωσης.

6.8.4.

Αξία: δίνεται μία φορά, ανεξάρτητα από τον αριθμό των αθλητριών που σηκώνονται
6.8.4.1. Μεμονωμένη Συνεργασία (CL): Αξία 0.20: όταν και οι πέντε αθλήτριες συμμετέχουνεμπλέκονται στο σήκωμα της αθλήτριας, συμπεριλαμβανομένου του σηκώματος μιας
συναθλήτριας ή της ανύψωσης/στήριξης
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6.9. Οι Συνεργασίες ισχύουν εάν εκτελούνται και από τις 5 αθλήτριες χωρίς κανένα από τα ακόλουθα
λάθη:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Και οι 5 αθλήτριες δε συμμετέχουν στην ενέργεια(-ες) της/των συνεργασίας/ών
Απώλεια οργάνου, συμπεριλαμβανομένων 1 ή 2 Κορινών
Απώλεια ισορροπίας με στήριξη στο χέρι ή όργανο ή πτώση της αθλήτριας
Σύγκρουση αθλητριών
Σύγκρουση οργάνων
Ακίνητη αθλήτρια ή όργανο/αθλήτρια χωρίς όργανο, το καθένα για περισσότερο από 4
δευτερόλεπτα
Μια αθλήτρια σε ανυψωμένη θέση για περισσότερο από 4 δευτερόλεπτα
Απαγορευμένο στοιχείο
Προ-ακροβατικά στοιχεία με μη εξουσιοδοτημένη τεχνική (Παράδειγμα: κυβίστηση με πτήση)
Το όργανο πετιέται στη συναθλήτρια της αφού ολοκληρώσει την περιστροφή της (το όργανο
πρέπει να βρίσκεται σε πτήση κατά τη διάρκεια της περιστροφής)
Επεξήγηση: Δυσκολία Συνεργασίας

Είναι μια Δυσκολία Συνεργασίας έγκυρη με έναν κόμπο
στην Κορδέλα;
Είναι έγκυρη μια Δυσκολία Συνεργασίας όταν η Μπάλα
πιαστεί σε δύο χέρια κατά τη διάρκεια της κύριας
ενέργειας;
Είναι έγκυρη μια Δυσκολία Συνεργασίας όταν το στεφάνι
πιάνεται λανθασμένα με ακούσια επαφή με το σώμα;

Δείτε #6.9. Η Δυσκολία Συνεργασίας θα ισχύει εάν
πληρούνται οι προϋποθέσεις Δυσκολίας. Θα εφαρμοστεί
Ποινή εκτέλεσης.

Είναι έγκυρη μια Δυσκολία Συνεργασίας, εάν - μετά την
κύρια ενέργεια - μια αθλήτρια πιάνει το όργανο κατά την
πτήση με δύο ή περισσότερα βήματα;

6.10. Απαγορευμένα στοιχεία με Συνεργασία
•

Ενέργειες ή θέσεις με κλίση σε μία ή περισσότερες συναθλήτριες χωρίς επαφή με το πάτωμα,
που διατηρούνται για περισσότερο από 4 δευτερόλεπτα

•

Μεταφορά ή σύρσιμο μιας αθλήτριας στο πάτωμα για περισσότερο από 4 δευτερόλεπτα

•

Περπάτημα - με περισσότερα από δύο στηρίξεις - πάνω από μία ή περισσότερες αθλήτριες που
βρίσκονται μαζί

•

Πλήρεις διαστάσεις μπροστά ή πλάι στο πάτωμα, με σταμάτημα στη θέση

•

Στήριξη σε ένα ή δύο χέρια ή στους βραχίονες χωρίς καμία άλλη επαφή με το πάτωμα, χωρίς
χειροκυβίστηση/ τροχούς και με στάση στην κατακόρυφη θέση.

•

Περιστροφικά στοιχεία που εκτελούνται με πτήση

•

Σχηματισμός πυραμίδων
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7. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ (D): Οι Κριτές- D αξιολογούν τις Δυσκολίες, εφαρμόζουν τη μερική
βαθμολογία και αφαιρούν πιθανές ποινές, αντίστοιχα:
7.1. Η πρώτη υπο-ομάδα κριτών-D (DB)
Δυσκολία
Δυσκολίες χωρίς Αλλαγή (DB)

Τουλάχιστον
Τουλάχιστον 4

Ποινή 0.30
•

Λιγότερες από 4 Δυσκολίες DB
που εκτελούνται

•

Λιγότερες από 1 Δυσκολία από

με τη σειρά εκτέλεσης τους

,
κάθε Ομάδα Σώματος (
): Ποινή για κάθε μία Δυσκολία,
Σώματος που λείπει
•

Δυσκολίες με Αλλαγή (DE)

Τουλάχιστον 4

Λιγότερες από 4 Δυσκολίες DΕ που
εκτελούνται

με τη σειρά εκτέλεσης τους
Ολικοί κυματισμοί Σώματος (W)

7.2.

1 Δυσκολία από κάθε Ομάδα
Σώματος που δεν εκτελείται
ταυτόχρονα ή σε πολύ γρήγορη
διαδοχή (όχι σε υποομάδες)
και από τις 5 αθλήτριες

Τουλάχιστον 2

Ποινή για κάθε έναν Κυματισμό που λείπει

Η δεύτερη υπο-ομάδα κριτών-D (DA)
Δυσκολία

Τουλάχιστον / Μέγιστο

Δυσκολία Οργάνου (DA):

Ποινή 0.30
Λιγότερες από 3 DC που εκτελούνται

Τουλάχιστον 3, Μέγιστο 23
Δυσκολία με Συνεργασία (DC)

Λιγότερες από 3 CC που εκτελούνται:
ποινή για κάθε μία CC που λείπει

Τουλάχιστον 3
Συνεργασίες CC

Ποινή για κάθε ένα που λείπει
Ειδικά Βασικά Στοιχεία Οργάνου

Τουλάχιστον 2 από κάθε ένα
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Δεν εκτελούνται ταυτόχρονα ή σε πολύ
γρήγορη διαδοχή

Γ.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ-ARTISTRY (A)

ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΚΡΙΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑΣ
1.1. Η Εφορία κριτών Καλλιτεχνίας (A) αξιολογεί τη σύνθεση και την καλλιτεχνική απόδοση από το πρότυπο της
αισθητικής τελειότητας.
1.2. Οι A-κριτές δεν ασχολούνται με τη Δυσκολία ενός προγράμματος. Η εφορία κριτών είναι υποχρεωμένη να
μειώνει εξίσου τυχόν λάθη του ίδιου μεγέθους ανεξάρτητα από τη Δυσκολία του στοιχείου.
1.3. Οι κριτές της A-Εφορίας πρέπει να παραμένουν ενημερωμένοι με τη σύγχρονη Ρυθμική Γυμναστική, πρέπει να
γνωρίζουν ποιες θα πρέπει να είναι οι πιο πρόσφατες προσδοκίες απόδοσης για μια σύνθεση και πρέπει να
γνωρίζουν πώς αλλάζουν τα πρότυπα καθώς εξελίσσεται το άθλημα. Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει επίσης να
γνωρίζουν τι είναι δυνατό, τι είναι λογικό να περιμένουν, τι αποτελεί εξαίρεση και τι ιδιαίτερο.
1.4. Η Τελική A-Βαθμολογία: το άθροισμα των Καλλιτεχνικών μειώσεων αφαιρείται από τους 10.00 βαθμούς

2. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ: ΣΤΌΧΟΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ
2.1. Η Ρυθμική Γυμναστική ορίζεται από μια μοναδική σύνθεση χτισμένη γύρω από μια συγκεκριμένη επιλογή
μουσικής. Η συγκεκριμένη μουσική καθοδηγεί τις επιλογές όλων των κινήσεων και όλα τα συστατικά της
σύνθεσης δημιουργούνται σε αρμονική σχέση μεταξύ τους.

2.2. Η μουσική εμπνέει τη χορογραφία καθορίζοντας-καταδεικνύοντας το ρυθμό, το θέμα των κινήσεων και τη δομή
της σύνθεσης. Δεν αποτελεί υπόκρουση για τα στοιχεία του σώματος και του οργάνου.

2.3. Κατά την επιλογή της μουσικής θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:
•
•
•

Ο χαρακτήρας της μουσικής θα πρέπει να επιλέγεται σε σχέση με την ηλικία, το τεχνικό επίπεδο και τα
καλλιτεχνικά χαρακτηριστικά της αθλήτριας, καθώς και τους ηθικούς κανόνες
Η μουσική θα πρέπει να επιτρέπει στις αθλήτριες να αποδώσουν το καλύτερό τους
Η μουσική θα πρέπει να υποστηρίζει την καλύτερη δυνατή εκτέλεση

2.4. Οι ήχοι με μη τυπικό μουσικό χαρακτήρα για Ρυθμική Γυμναστική απαγορεύονται (π.χ.: σειρήνες, μηχανές
αυτοκινήτων κ.λπ.)

2.5. Πριν από την πρώτη κίνηση της αθλήτριας/ιών, είναι ανεκτή μια μουσική εισαγωγή 4 δευτερολέπτων το μέγιστο.
Μια μουσική εισαγωγή περισσότερο από 4 δευτερόλεπτα τιμωρείται.

2.6. Η καλλιτεχνική τελειότητα επιτυγχάνεται όταν η δομή της σύνθεσης και η καλλιτεχνική απόδοση αναπτύσσουν
σαφώς και πλήρως τα ακόλουθα συστατικά στοιχεία για να δημιουργήσουν μια κατευθυντήρια ιδέα από την αρχή
μέχρι το τέλος του προγράμματος:
• Ο χαρακτήρας του στυλ κίνησης που βρίσκεται στα Χορευτικά Βήματα αλλά και στις συνδετικές κινήσεις
μεταξύ των Δυσκολιών ή των ίδιων των Δυσκολιών
• Εκφραστικότητα στις κινήσεις
• Αντιθέσεις στην ταχύτητα, το χαρακτήρα και την ένταση των κινήσεων τόσο με το όργανο όσο και με το
σώμα που αντανακλούν τις αντιθέσεις στη μουσική
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•

Στρατηγική τοποθέτηση συγκεκριμένων κινήσεων σώματος και οργάνου σε συγκεκριμένους μουσικούς
τονισμούς ή φράσεις για τη δημιουργία αντίκτυπου ή αποτελέσματος: ιδιαίτερες-ξεχωριστές, επιθυμητές
οπτικές εντυπώσεις που παράγονται για το θεατή (δηλαδή: μια στιγμή που προορίζεται να δημιουργήσει
μια οπτική, αξέχαστη «στιγμή» στη παρουσίαση)
Συνδέσεις μεταξύ κινήσεων ή Δυσκολιών που είναι σκόπιμα και στρατηγικά χορογραφημένες για να
συνδέσουν τη μία κίνηση με την άλλη με ροή, με αρμονικό τρόπο
Ποικιλία στις σχέσεις σώματος και οργάνων που δημιουργούνται μεταξύ των 5 αθλητριών μέσα από τους
σχηματισμούς τους, την οργάνωση της συλλογικής δουλειάς και τους τύπους των Συνεργασιών που
εκτελούνται

•
•

2.7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
o
o
o

Καμία ποινή δεν εφαρμόζεται όταν το καλλιτεχνικό στοιχείο έχει εξ ολοκλήρου προτεραιότητα και
πραγματοποιείται πλήρως σε όλη τη σύνθεση από την αρχή μέχρι το τέλος.
Τα καλλιτεχνικά στοιχεία που είναι λιγότερα αναπτυγμένα ή αναπτύσσονται μόνο σε ορισμένες φάσεις
θα τιμωρούνται.
Τα λάθη στη σχέση μεταξύ κίνησης και ρυθμού ή παράλογων συνδέσεων θα τιμωρούνται κάθε φορά.

3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
3.1. Οι κινήσεις έχουν ένα σαφώς καθορισμένο ύφος-στυλ που τονίζει τη μοναδική ερμηνεία της Ομάδας για τον
χαρακτήρα της μουσικής. Αυτό το στυλ ή ο χαρακτήρας της κίνησης αναπτύσσεται από την αρχή μέχρι το τέλος
του προγράμματος.

3.2. Αυτός ο αναγνωρίσιμος χαρακτήρας αναγνωρίζεται από το σώμα και τις κινήσεις του οργάνου καθ' όλη τη
διάρκεια του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Κινήσεις προετοιμασίας πριν τις Δυσκολίες
Μεταβατικές κινήσεις μεταξύ Δυσκολιών
Κατά τη διάρκεια Δυσκολίας Σώματος- DB και/ή την έξοδο από DB
Κατά τη διάρκεια Συνεργασιών-CC
Κυματισμοί σώματος
Συνδετικά βήματα με στυλ που συνδέουν DB, DE, R, DC
Κάτω από πετάγματα/κατά τη διάρκεια της πτήσης του οργάνου κατά τη διάρκεια DE/DC
Κατά τη διάρκεια των υποδοχών
Κατά τη διάρκεια περιστροφικών στοιχείων
Αλλαγές επιπέδων
Συνδετικά στοιχεία οργάνου που δίνουν έμφαση στο ρυθμό και το χαρακτήρα

3.3. Οι αλλαγές στο χαρακτήρα της μουσικής θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται από τις αλλαγές στο χαρακτήρα των
κινήσεων. Αυτές οι αλλαγές θα πρέπει να συνδυάζονται αρμονικά.
3.4. Οι Συνδυασμοί Χορευτικών Βημάτων αξιολογούνται με βάση τα δικά τους συγκεκριμένα χαρακτηριστικάστοιχεία. Ως εκ τούτου, δεν περιλαμβάνονται στην αξιολόγηση του "χαρακτήρα κίνησης".

4. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ
4.1. Ένας Συνδυασμός Χορευτικών Βημάτων είναι μια συγκεκριμένη ακολουθία κινήσεων με το σώμα και το όργανο
αφιερωμένη στην έκφραση του στυλ-ύφους ερμηνείας της μουσικής. Επομένως, ένας Συνδυασμός
Χορευτικών Βημάτων πρέπει να έχει έναν καθορισμένο χαρακτήρα στην κίνηση. Χορογραφείται
σύμφωνα με το χαρακτήρα, το ρυθμό, το τέμπο και τους τονισμούς της μουσικής.
Το στυλ των κινήσεων των τμημάτων του σώματος, η ταχύτητα και η ένταση των κινήσεων και η επιλογή των
τρόπων μετακίνησης θα πρέπει να επιλέγονται προσεκτικά για τη συγκεκριμένη μουσική πάνω στην οποία
εκτελούνται.
Η δομή των κινήσεων θα πρέπει να έχει ως στόχο να συμπεριλάβει όλα τα τμήματα του σώματος, ως
κατάλληλα για τη συγκεκριμένη μουσική, συμπεριλαμβανομένων του κεφαλιού, των ώμων, των χεριών, των
βραχιόνων, των γοφών, των ποδιών, των πελμάτων, κ.λπ.
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4.2. Κάθε σύνθεση πρέπει να έχει τουλάχιστον 2 Συνδυασμούς Χορευτικών Βημάτων.
4.3. Κάθε Συνδυασμός Χορευτικών Βημάτων πρέπει να εκτελείται με τις ακόλουθες απαιτήσεις να είναι έγκυρος. Η
απουσία οποιασδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις σε κάθε Συνδυασμό Χορευτικών Βημάτων θα
ακυρώσει τους Συνδυασμούς και θα εφαρμόζεται ποινή (δείτε πίνακα #16):
•

Ελάχιστη διάρκεια 8 δευτερολέπτων με το όργανο σε κίνηση: ξεκινώντας από την πρώτη χορευτική
κίνηση, όλα τα βήματα πρέπει να είναι ξεκάθαρα-ευκρινή και ορατά για όλη τη διάρκεια των 8
δευτερολέπτων.

•

Κατά τη διάρκεια των απαιτούμενων τουλάχιστον 8 δευτερολέπτων, δε μπορούν να εκτελούνται μεγάλα
πετάγματα και προ-ακροβατικά στοιχεία. Μια σειρά βημάτων με χαρακτήρα, που εκτελούνται για λιγότερο
από 8 δευτερόλεπτα λόγω της δομής της σύνθεσης ή της παρουσίας στοιχείων CC που διακόπτουν το
χαρακτήρα της κίνησης, δεν ισχύουν ως Συνδυασμοί Χορευτικών Βημάτων.

•

Καθορισμένος χαρακτήρας:

4.3.1. Καθορισμένος χαρακτήρας κίνησης: βήματα που αντανακλούν ένα στυλ ή ένα θέμα κίνησης, όπως τα
ακόλουθα αλλά δεν περιορίζεται σε:
• Οποιαδήποτε βήματα κλασικού χορού
• Οποιαδήποτε βήματα μπαλέτου
• Οποιαδήποτε βήματα παραδοσιακού χορού
• Οποιαδήποτε βήματα μοντέρνου χορού
• κλπ.
4.3.2. Ένας Συνδυασμός Χορευτικών Βημάτων θα πρέπει να περιλαμβάνει ποικιλία κινήσεων που
χρησιμοποιούνται ειδικά για τους χορογραφικούς σκοπούς του χαρακτήρα και του αποτελέσματος. BD
όπως το άλμα "cabriole", η ισορροπία "passé" κ.λπ., τα οποία έχουν τη βάση τους στον παραδοσιακό χορό
και μια αξία 0.10 μπορούν να συμπεριληφθούν.
•
•

Κινήσεις σε αρμονία με το ρυθμό
2 τρόποι μετακίνησης από όλες τις αθλήτριες: οι τρόποι μετακίνησης (ο τρόπος με τον οποίο
ταξιδεύει/ κινείται γύρω από στο ταπί) θα πρέπει να είναι ποικίλοι και διαφορετικοί, σε αρμονία με το
συγκεκριμένο ύφος της μουσικής και τον χαρακτήρα των κινήσεων, και όχι γενικές κινήσεις κατά μήκος
του ταπί (όπως περπάτημα, βηματισμός, τρέξιμο) με χειρισμό οργάνου.

4.4. Ένας Συνδυασμός Χορευτικών Βημάτων δε θα ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Λιγότερα από 8 δευτερόλεπτα του Χορού που εκτελείται σύμφωνα με #4.3.1.- #4.3.2.
Στατικό όργανο
Μεγάλο πέταγμα κατά τη διάρκεια S
Προ-ακροβατικά στοιχεία κατά τη διάρκεια S
R κατά τη διάρκεια S
Απώλεια οργάνου κατά τη διάρκεια 8 συνεχόμενων δευτερολέπτων
Απώλεια ισορροπίας με στήριξη στο ένα ή και στα δύο χέρια ή στο όργανο
Ολική απώλεια ισορροπίας με πτώση της αθλήτριας κατά τη διάρκεια 8 δευτερολέπτων
Ολόκληρος ο Συνδυασμός εκτελείται στο πάτωμα
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Επεξήγηση
Εάν μία Ομάδα συμπληρώσει 8 δευτερόλεπτα πληρώντας όλες τις απαιτήσεις της #4.3 και στη συνέχεια
ένα μέλος της Ομάδας χάσει το όργανο, η Ομάδα έχει εκπληρώσει τον ορισμό και ο Συνδυασμός
Χορευτικών Βημάτων ισχύει με τυχόν αντίστοιχες ποινές Εκτέλεσης.
Εάν μία Ομάδα εκτελέσει Χορευτικά Βήματα για 16 δευτερόλεπτα: 2 συνδυασμοί μπορούν να
επικυρωθούν εφόσον υπάρχουν 2 συνδυασμοί, ο καθένας πληρώντας τις απαιτήσεις της #4,3, μέσα σε
16 δευτερόλεπτα. Εάν η διάρκεια των 16 δευτερολέπτων περιλαμβάνει μόνο ένα σύνολο απαιτήσεων,
αυτός είναι ένας Συνδυασμός Χορευτικών Βημάτων.

5. ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ
5.1. Μία Ομάδα μετατρέπει μια δομημένη ρουτίνα σε καλλιτεχνική παράσταση-απόδοση βασισμένη στην
εκφραστικότητα των αθλητριών

5.2. Η έκφραση σώματος είναι μια ένωση δύναμης και ενέργειας με ομορφιά και κομψότητα στις κινήσεις
5.3. Η ομορφιά και η χάρη μπορούν να εκφραστούν με την ευρεία συμμετοχή των διαφόρων τμημάτων του
σώματος (κεφάλι, ώμοι, κορμός, πλευρά, βραχίονες, χέρια, πόδια, καθώς και το πρόσωπο) με τους
ακόλουθους τρόπους::
• εύπλαστες, πλαστικές ή/και λεπτές-διακριτικές κινήσεις που μεταδίδουν χαρακτήρα
• έκφραση προσώπου που επικοινωνεί μια συναισθηματική απάντηση στη μουσική
• έμφαση στους τονισμούς
• ένταση στο χαρακτήρα των κινήσεων
5.3.1. Ανεξάρτητα από το φυσικό μέγεθος ή το ύψος των αθλητριών, οι κινήσεις των τμημάτων του σώματος
εκτελούνται με μέγιστο εύρος, πλάτος και έκταση.
5.3.2. Οι αθλήτριες έχουν μια εκφραστική, ενεργητική σύνδεση με τη μουσική, η οποία εμπλέκει το κοινό στην
απόδοσή-παρουσίασή τους.
5.3.3. Οι παρουσιάσεις όπου η ένταση του σώματος και της έκφρασης του προσώπου είναι λιγότερο
αναπτυγμένες ή μη αναγνωρίσιμες (δηλαδή, μια περιορισμένη ικανότητα έκφρασης μιας ανεπτυγμένης
ερμηνείας της μουσικής και της σύνθεσης) και/ή υπάρχει έλλειψη ισορροπίας στην ένταση της ενέργειας
μεταξύ των αθλητριών ως εκφραστική μονάδα, τιμωρούνται
.

6. ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΘΕΣΕΩΝ
6.1. Μια σύνθεση δομημένη γύρω από ένα συγκεκριμένο κομμάτι μουσικής χρησιμοποιεί τις αλλαγές στην ταχύτητα
και την ένταση για να δημιουργήσει μια κατευθυντήρια ιδέα και να δημιουργήσει οπτικά αποτελέσματα-εφέ που
αναγνωρίζονται από τους θεατές.

6.2. Η ταχύτητα και η ένταση των κινήσεων της Ομάδας, καθώς και η κίνηση των οργάνων της, θα πρέπει να
αντανακλούν τις αλλαγές στην ταχύτητα και το δυναμισμό της μουσικής. Η έλλειψη αντίθεσης στην ταχύτητα
μπορεί να δημιουργήσει μονοτονία και απώλεια ενδιαφέροντος για τους θεατές.

6.3. Αντιθέσεις στην ταχύτητα και την ένταση της κίνησης σε αρμονία με τις αλλαγές στη μουσική που
δημιουργούνται για πολύ συγκεκριμένο αποτέλεσμα (συμπεριλαμβανομένων σύντομων, στρατηγικών
διακοπών), υπάρχουν σε όλο το πρόγραμμα.
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6.4. Οι Δυναμικές αλλαγές μπορούν να δημιουργηθούν από την αντίθεση στην ταχύτητα και την ένταση των
κινήσεων από 1 ή περισσότερες αθλήτριες.
6.4.1. Τουλάχιστον 1 Δυναμική αλλαγή πρέπει να δημιουργηθεί και από τις 5 αθλήτριες μαζί
6.4.2. Οι υπόλοιπες απαιτούμενες/ελάχιστες 2 Δυναμικές αλλαγές μπορούν να δημιουργηθούν από 1-5
αθλήτριες ανάλογα με τη μουσική και τη χορογραφία, εφόσον αυτή η στιγμή αντίθεσης μπορεί να
αναγνωριστεί οπτικά από τον κριτή.
6.4.3. Περισσότερες από 3 Δυναμικές αλλαγές ενθαρρύνονται για την οπτική τους επίπτωση-απήχηση σε
περίπτωση που η μουσική και η χορογραφία υποστηρίξουν αυτές τις αντιθέσεις.

6.5. Οι συνθέσεις με λιγότερες από 3 Δυναμικές Αλλαγές, συμπεριλαμβανομένης 1 Δυναμικής Αλλαγής
που δημιουργείται και από τις 5 αθλήτριες μαζί, θα τιμωρούνται (δείτε. Πίνακα # 16).

7. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟΥ
7.1. Η ένωση συγκεκριμένων στοιχείων με συγκεκριμένους τονισμούς δημιουργεί ένα αποτέλεσμα που
αναγνωρίζεται από τους θεατές. Σκοπός τέτοιων επιδράσεων είναι να συμβάλουν στην αρχική σχέση μεταξύ
συγκεκριμένης μουσικής και συγκεκριμένων κινήσεων που αναπτύσσει η Ομάδα (δηλαδή μια μοναδική
σύνθεση, διακριτή από όλες τις άλλες λόγω των σχέσεων μεταξύ των κινήσεων που δημιουργούνται για κάθε
συγκεκριμένη διάταξη-σύνθεση της μουσικής).
•

Τόσο οι απλές όσο και οι σύνθετες κινήσεις μπορούν να δημιουργήσουν ένα αποτέλεσμα όταν
εκτελούνται με σαφή πρόθεση, η οποία είναι: να τονιστεί μια συγκεκριμένη στιγμή στη μουσική.

•

Ενδεικτικά, ακολουθούν παραδείγματα τρόπων δημιουργίας εφέ όταν συνδυάζονται με πολύ
συγκεκριμένους τονισμούς/φράσεις στη μουσική:
7.1.1.

DΕ, DC και R τοποθετούνται σε συγκεκριμένους μουσικούς τονισμούς οι οποίοι είναι ισχυροί,
σαφείς και μπορούν να ταιριάξουν καλύτερα με την ενέργεια και την ένταση της Δυσκολίας

7.1.2.

Τα πιο μοναδικά-ιδιαίτερα στοιχεία τοποθετούνται στους πιο ενδιαφέροντες τονισμούς ή
φράσεις της μουσικής για να έχουν τη μέγιστη επιρροή στον τονισμό της σχέσης μουσικής και
κίνησης

7.1.3. Η δημιουργία σχέσης ή κίνησης με το όργανο που είναι απροσδόκητη (ένα «εφέ έκπληξη» σε
αντίθεση με αυτό που είναι προβλέψιμο)
7.1.3.1. Οι κατασκευές-δομές του σώματος ή/και του οργάνου που δημιουργούν οπτικές
εικόνες σε αρμονία με τα μουσικά σήματα. Οι κατασκευές μπορεί να είναι στατικές όπως
για μια σταθερή εικόνα ή δυναμική ως ένα αναπόσπαστο μέρος ενός DC
7.1.3.2. Ειδική οργάνωση της συλλογικής δουλειάς μοναδικά χρονομετρημένη με μουσικά
στιγμιότυπα
7.1.3.3. Σχέσεις σώματος που δημιουργούνται σε υποομάδες: τα τμήματα σώματος των
αθλητριών (πόδια, βραχίονες) συνδέονται για χορογραφικούς σκοπούς ή/και το σώμα
τους βρίσκεται σε θεματικές, δυναμικές σχέσεις μεταξύ τους που ενισχύουν τόσο τον
χαρακτήρα όσο και την ταυτότητα της Ομάδας των διασυνδεδεμένων κινήσεων
7.1.3.4. Χορογραφικές συνδέσεις μεταξύ Δυσκολιών
7.1.3.5. Διαφορετικές τροχιές και κατευθύνσεις των στοιχείων του οργάνου (παράδειγμα: πολύ
ψηλά, μπροστά, πλάι, χαμηλά κ.λπ.) καθώς και τα επίπεδα του οργάνου θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται με συγκεκριμένους τονισμούς ή φράσεις στη μουσική, προκειμένου να
διακρίνεται κάθε στοιχείο οργάνου με μοναδικό τρόπο
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7.2. Συνθέσεις χωρίς 2 Επιδράσεις-Εφέ Σώματος ή/και Οργάνου με μουσική θα τιμωρούνται (Δείτε Πίνακα #16)
7.2.1. Οι Δυναμικές Αλλαγές από τη φύση τους δημιουργούν τις δικές τους επιδράσεις-εφέ και
αξιολογούνται χωριστά. Ως εκ τούτου, δεν είναι διαθέσιμες για την εκπλήρωση αυτής της
ειδικής απαίτησης.

8. ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ
8.1. Οργάνωση της Ομαδικής Δουλειάς
•

Ο τυπικός χαρακτήρας του Ομαδικού Προγράμματος είναι η συμμετοχή κάθε αθλήτριας στο ομοιογενές
έργο της ομάδας σε πνεύμα συνεργασίας.

•

Κάθε σύνθεση θα πρέπει να έχει διάφορους τύπους οργάνωσης στη συλλογική δουλειά.
Επεξηγήσεις
Τύποι Ομαδικής Δουλειάς

1. Συγχρονισμός: ταυτόχρονη εκτέλεση της ίδιας κίνησης με την ίδια ευρύτητα, ταχύτητα, δυναμισμό κ.λπ.
2. “Χορωδιακή” εκτέλεση: ταυτόχρονη εκτέλεση διαφορετικής κίνησης (από τις 5 αθλήτριες ή σε
υποομάδες) με διαφορετική ευρύτητα ή ταχύτητα ή κατεύθυνση
3. Γρήγορη διαδοχή ή “κανόνας”: εκτέλεση από τις 5 αθλήτριες (ή υποομάδες) η μία μετά την άλλη. Η
κίνηση αρχίζει αμέσως μετά ή κατά τη διάρκεια της ίδιας κίνησης από την προηγούμενη αθλήτρια ή την
υποομάδα.
4. Αντίθεση: εκτέλεση από τις 5 αθλήτριας (ή υποομάδες) σε αντίθεση με την ταχύτητα (αργά-γρήγορα) ή την
ένταση (με δύναμη-απαλά) ή το επίπεδο (όρθια-πάτωμα) ή την κατεύθυνση ή την κίνηση (παύση-συνέχεια)

•

Οι διάφοροι τύποι συλλογικής δουλειάς μπορούν να οργανωθούν σε οποιοδήποτε από τα στοιχεία
Δυσκολίας (DB, DE, W, Βασικά Στοιχεία Οργάνου, R, DC) ή Καλλιτεχνικά συστατικά (Χορευτικά Βήματα,
Δυναμικές Αλλαγές, συνδέσεις) με τουλάχιστον 2 από κάθε τύπο συλλογικής δουλειάς.

•

Λιγότερο από 2 από κάθε μία από τις 4 οργανωτικές δομές θα τιμωρούνται.

9. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
Οι Σχηματισμοί πρέπει να δημιουργούνται με ποικιλία ως εξής:
•

Τοποθετήσεις σε διαφορετικά σημεία του αγωνιστικού χώρου-ταπί: κέντρο, γωνίες, διαγώνια,
γραμμές

•
•

Σχεδιασμός: κύκλοι, γραμμές προς όλες τις κατευθύνσεις, τρίγωνα κλπ.
Ευρύτητα: μέγεθος/βάθος του σχεδιασμού (ευρύ, κλειστό κ.λπ.).

10. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
•

Διάφοροι τύποι Συνεργασιών και διάφορα είδη οργάνωσης σε κάθε είδος Συνεργασίας
περιγράφονται στην ενότητα «Τύποι Συνεργασίας» (Δυσκολία με Συνεργασία # 6.2.1).

•

Απαιτούνται τουλάχιστον 2 από κάθε είδους Συνεργασίες.
Οι τύποι Συνεργασίας που λείπουν θα τιμωρούνται.
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11. ΕΝΟΤΗΤΑ
Στόχος της δημιουργίας μιας αρμονικής σχέσης όλων των καλλιτεχνικών στοιχείων είναι η δημιουργία μιας
ενοποιημένης ιδέας. Η συνέχεια-ροή των κινήσεων με την έκφραση του σώματος από την αρχή μέχρι το
τέλος καθορίζει την αρμονία και την ενότητα. Ένα ή πολλά σοβαρά τεχνικά λάθη, τα οποία σπάνε την
ενότητα της σύνθεσης αναγκάζοντας την αθλήτρια να σταματήσει την απόδοση της σύνθεσης ή να
σταματήσει να απεικονίζει μια καλλιτεχνική εικόνα για αρκετά δευτερόλεπτα, τιμωρείται μία φορά ως
συνολική ποινή στο τέλος του προγράμματος.

12. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
12.1. Μια σύνδεση είναι ένας "σύνδεσμος-δεσμός" μεταξύ δύο κινήσεων ή Δυσκολιών.
12.2. Όλες οι κινήσεις πρέπει να έχουν μια λογική, σκόπιμη σχέση μεταξύ τους, έτσι ώστε η μία κίνηση/στοιχείο να
περνά στην άλλη για έναν αναγνωρίσιμο λόγο.

12.3. Αυτοί οι σύνδεσμοι μεταξύ των κινήσεων παρέχουν επίσης την ευκαιρία να ενισχυθεί ο χαρακτήρας
της σύνθεσης.

12.4. Τα στοιχεία ενώνονται ομαλά και λογικά χωρίς παρατεταμένες προετοιμασίες ή περιττές στάσεις που δεν
υποστηρίζουν το χαρακτήρα της σύνθεσης ή που δε δημιουργούν αποτέλεσμα.

12.5. Στοιχεία που διατάσσονται μαζί χωρίς σαφή σκοπό γίνονται μια σειρά από άσχετες ενέργειες, οι οποίες
απαγορεύουν τόσο την πλήρη ανάπτυξη της ιστορίας όσο και τη μοναδική ταυτότητα της σύνθεσης. Οι
συνδέσεις αυτές ορίζονται ως:
•
•
•

Δυσκολίες που συνδέονται μεταξύ τους χωρίς σαφή-ξεκάθαρη σχέση
Μεταβάσεις από μια κίνηση ή Δυσκολία σε μια άλλη που είναι απότομες, παράλογες ή
παρατεταμένες
Μεταβάσεις μεταξύ σχηματισμών που εκτελούνται ως αλλαγή των θέσεων στο πάτωμα χωρίς καμία
χορογραφική σχέση-σύνδεση

12.6. Οι καλά αναπτυγμένες συνδέσεις ή/και τα συνδετικά βήματα είναι απαραίτητα για τη δημιουργία αρμονίας και
ροής. Μια σύνθεση κατασκευασμένη ως μια σειρά από άσχετα στοιχεία θα τιμωρείται. Οι παράλογες
συνδέσεις θα τιμωρούνται 0.10 κάθε φορά μέχρι 1.00 βαθμό.

13. ΡΥΘΜΟΣ
13.1. Οι κινήσεις του σώματος καθώς και του οργάνου πρέπει να συσχετίζονται ακριβώς με τους μουσικούς
τονισμούς και τις μουσικές φράσεις. Τόσο οι κινήσεις της Ομάδας όσο και του οργάνου θα πρέπει να δίνουν
έμφαση στο τέμπο/ρυθμό της μουσικής.

13.2. Οι κινήσεις που εκτελούνται ξεχωριστά από τους τονισμούς ή αποσυνδέονται από το τέμπο που καθορίζεται
από τη μουσική τιμωρούνται 0.10 κάθε φορά, μέχρι 2.00 βαθμούς.
Παραδείγματα:
• Όταν οι κινήσεις τονίζονται ορατά πριν ή μετά τους τονισμούς
• Όταν ένας σαφής τονισμός στη μουσική " απλώς περνά" και δεν τονίζεται από την κίνηση
• Όταν οι κινήσεις είναι κατά λάθος-ακούσια πίσω από τη μουσική φράση
• Όταν το τέμπο αλλάζει και η Ομάδα βρίσκεται στη μέση πιο αργών κινήσεων και δε μπορεί να
εκφράσει-δείξει την αλλαγή στην ταχύτητα (εκτός ρυθμού)

13.3. Το τέλος της σύνθεσης θα πρέπει να έχει σχέση ακριβώς με το τέλος της μουσικής. Όταν η Ομάδα
ολοκληρώνει το πρόγραμμά της και παίρνει την τελική της πόζα πριν από το τέλος της μουσικής ή μετά το
τέλος της μουσικής, αυτή η έλλειψη αρμονίας μεταξύ μουσικής και κίνησης στο τέλος του προγράμματος
τιμωρείται.
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14. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΜΑΤΟΣ/ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
14.1. Στην αρχή ή στο τέλος του προγράμματος, είναι δυνατή η χρήση στοιχείων ή πόζες όπου η μία
αθλήτρια ανυψώνεται-σηκώνεται από το πάτωμα, με στήριξη στην άλλη αθλήτρια/ες ή/και στο όργανο,
υπό την προϋπόθεση ότι:
•

Μέγιστο 1 αθλήτρια ανυψώνεται από το πάτωμα ανά στοιχείο

•

Η αθλήτρια ανυψώνεται από το πάτωμα για 4 δευτερόλεπτα το μέγιστο:

•
•

•

o

Αρχική θέση: Μέγιστο 4 δευτερόλεπτα από την πρώτη κίνηση της πρώτης αθλήτριας
μέχρι να φτάσει η υπερυψωμένη αθλήτρια στο πάτωμα

o

Τελική θέση: Μέγιστο 4 δευτερόλεπτα από την αθλήτρια που αφήνει το πάτωμα μέχρι την
τελευταία κίνηση της τελευταίας αθλήτριας

Η υπερυψωμένη αθλήτρια μπορεί να ανυψωθεί ή να αναρριχηθεί στην υπερυψωμένη θέση, αλλά δε
μπορεί να πεταχτεί στον αέρα, να πηδήξει ή να πέσει από την υπερυψωμένη θέση
Η υπερυψωμένη αθλήτρια δε μπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε παραλλαγή μιας βάσης στήριξης στα
χέρια, στήριξης στον αγκώνα ή στήριξης στο λαιμό. Εκτός από αυτό, η θέση ή η κίνηση είναι
ελεύθερη
Κάθε αθλήτρια στήριξης πρέπει να έχει τα πόδια, τα γόνατα ή την πλάτη στο έδαφος και δε μπορεί να
είναι σε οποιαδήποτε παραλλαγή γέφυρας

14.2. Μια κατασκευή που διατηρείται για περισσότερο από 4 δευτερόλεπτα ή/ και δεν πληρεί τις απαιτήσεις /
ορισμό τιμωρείται.
Παράδειγμα 1: επιτρεπόμενη θέση

Παράδειγμα 2: επιτρεπόμενη θέση
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Παράδειγμα 3: μη επιτρεπόμενη θέση

15. ΑΡΧΙΚΕΣ και ΤΕΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
15.1. Στην αρχή του προγράμματος μία ή πολλές αθλήτριες επιτρέπεται να είναι χωρίς όργανο. Ένα τέτοιο
τμήμα του προγράμματος δε μπορεί να υπερβαίνει τα 4 δευτερόλεπτα.
15.2. Εάν τα όργανα και οι αθλήτριες δεν αρχίσουν να κινούνται ταυτόχρονα, οι διάφορες κινήσεις πρέπει να
ακολουθούν η μία την άλλη γρήγορα εντός 4 δευτερολέπτων το μέγιστο, ώστε να αποφεύγεται μία ή
περισσότερες στατικές αθλήτριες/ όργανα.
15.3. Στο τέλος του προγράμματος, κάθε αθλήτρια μπορεί να κρατά ή να είναι σε επαφή με ένα ή
περισσότερα όργανα. Στην περίπτωση αυτή, μία ή πολλές αθλήτριες μπορεί να είναι χωρίς όργανο στην
τελική θέση.
15.4. Ένα ή περισσότερα όργανα δεν είναι σε επαφή με καμία αθλήτρια (λάθος σύνθεσης) τιμωρείται
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16. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΛΑΘΗ ΟΜΑΔΙΚΟΥ
Ποινές
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
της
ΚΙΝΗΣΗΣ

0.30
Το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος:

Μερικά μέρη του προγράμματος:

• παρουσιάζεται στις περισσότερες, αλλά όχι σε
όλες, τις συνδέσεις
• λείπει μόνο κατά τη διάρκεια ορισμένων, αλλά
όχι όλων, των στοιχείων D

• παρουσιάζεται σε κάποιες συνδέσεις
• λείπει κατά τη διάρκεια στοιχείων D

Απουσιάζει 1 Συνδυασμός Χορευτικών
Βημάτων με ρυθμό και χαρακτήρα

ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ
Λιγότερο αναπτυγμένα στο πρόγραμμα:

ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΏΜΑΤΟΣ

ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

0.50

• μερική συμμετοχή των τμημάτων του σώματος
στις κινήσεις και/ή
• ανισορροπία στην ένταση της ενέργειας μεταξύ
των 5 αθλητριών ως εκφραστική μονάδα

•
•

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ
ΣΩΜΑΤΟΣ/ΟΡΓΑΝΟΥ

Λιγότερα από 2 ειδικά στοιχεία που συνδέονται με
συγκεκριμένους τονισμούς/φράσεις στη μουσική τα
οποία δημιουργούν οπτική επίδραση, που
επιτυγχάνεται μέσα από:
• δομή σώματος ή/και οργάνου δημιουργώντας
οπτικές εικόνες σε αρμονία με μουσικά σήματα
• συλλογική δουλειά
• σχέσεις που δημιουργούνται σε υποομάδες
• χορογραφικές συνδέσεις μεταξύ Δυσκολιών

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία που
συνδυάζονται με συγκεκριμένους
τονισμούς/φράσεις στη μουσική τα οποία
δημιουργούν οπτική επίδραση, που
επιτυγχάνεται μέσα από:
• δομή σώματος ή/και οργάνου
• συλλογική δουλειά
• σχέσεις που δημιουργούνται σε υποομάδες
• χορογραφικές συνδέσεις μεταξύ Δυσκολιών

ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ

Λιγότερο από 2 από κάθε τύπο των 4 οργανωτικών
δομών συλλογικής δουλειάς

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Λιγότεροι από 4 τύποι Συνεργασίας: τουλάχιστον 2
από τον καθένα

ΕΝΟΤΗΤΑ

Απουσιάζουν 2 Συνδυασμοί
Χορευτικών Βημάτων με ρυθμό και
χαρακτήρα

ανεπαρκής συμμετοχή των τμημάτων του
σώματος και/ή
έλλειψη έντασης στην ενέργεια μεταξύ των
5 αθλητριών ως εκφραστική μονάδα

Εκτελείται 1 Δυναμική Αλλαγή

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Απουσία σε ολόκληρο το
πρόγραμμα

Δεν αναπτύσσονται στο πρόγραμμα:

Εκτελούνται 2 Δυναμικές Αλλαγές

• Ανεπαρκής ποικιλία στο σχεδιασμό ή/και την
ευρύτητα των σχηματισμών (ανισορροπία μεταξύ
ευρέων και κλειστών σχηματισμών)
• Ο ίδιος σχηματισμός διατηρείται στην ίδια θέση για
περισσότερες από 2 Δυσκολίες στη σειρά

1.00

Η ενότητα/αρμονία/συνέχεια της σύνθεσης σπάει
λόγω σοβαρών τεχνικών διακοπών
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Δεν εκτελείται καμία Δυναμική Αλλαγή

Ποινές
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60

1.70

1.80

1.90

2.00

Ποινές
ΡΥΘΜΟΣ

Ποινές

0.30

ΜΟΥΣΙΚΗ
Μουσική-κίνηση στο τέλος του
προγράμματος

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΝΟΡΜΕΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΜΑΤΟΣ/
ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΑΡΧΙΚΕΣ και ΤΕΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

0.50
Έλλειψη αρμονίας μεταξύ
μουσικής και κίνησης στο
τέλος του προγράμματος

Μουσική μη σύμφωνη με
τους κανονισμούς / Μια
μουσική εισαγωγή
περισσότερο από 4
δευτερόλεπτα
Περισσότερο από 4
δευτερόλεπτα σε
υπερυψωμένη κατασκευή
ή/και μη επιτρεπόμενη
κατασκευή
Εάν ένα ή περισσότερα
όργανα δεν έρχονται σε
επαφή με μία αθλήτρια στην
αρχική ή την τελική θέση
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0.70

1.00

Δ.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ (E)

ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΚΡΙΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
1.1. Η Εφορία κριτών Εκτέλεσης (E) απαιτεί την εκτέλεση στοιχείων με αισθητική και τεχνική τελειότητα.
1.2. Οι αθλήτριες της Ομάδας αναμένεται να συμπεριλάβουν στο πρόγραμμά τους μόνο στοιχεία που μπορούν να
εκτελέσουν με πλήρη ασφάλεια και με υψηλό βαθμό τεχνικής μαεστρίας. Όλες οι αποκλίσεις από την
προσδοκία αυτή θα αφαιρούνται από τους E- κριτές.
1.3. Οι E-κριτές δεν ασχολούνται με τη Δυσκολία ενός προγράμματος. Η εφορία είναι υποχρεωμένη να αφαιρεί
εξίσου τυχόν λάθη του ίδιου μεγέθους ανεξάρτητα από τη Δυσκολία του στοιχείου ή τη σύνδεση.
1.4. Οι κριτές της Ε-Εφορίας πρέπει να παραμείνουν ενημερωμένοι με τη σύγχρονη Ρυθμική Γυμναστική, πρέπει να
γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή ποια θα πρέπει να είναι η πιο πρόσφατη προσδοκία απόδοσης για ένα στοιχείο και
πρέπει να γνωρίζουν πώς αλλάζουν τα πρότυπα καθώς εξελίσσεται το άθλημα. Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει
επίσης να γνωρίζουν τι είναι δυνατό, τι είναι λογικό να περιμένουν, τι αποτελεί εξαίρεση και τι ιδιαίτερο.
1.5. Όλες οι αποκλίσεις από τη σωστή απόδοση θεωρούνται τεχνικά λάθη και πρέπει να αξιολογούνται αναλόγως
από τους κριτές. Το ποσό της μείωσης για μικρά, μεσαία ή μεγάλα λάθη καθορίζεται από το βαθμό απόκλισης
από τη σωστή απόδοση. Θα ισχύουν οι ακόλουθες μειώσεις για κάθε ορατή τεχνική απόκλιση από την
αναμενόμενη τέλεια απόδοση:
•
•
•

Μικρό λάθος 0.10: οποιαδήποτε πολύ μικρή ή μικρή απόκλιση από την τέλεια εκτέλεση
Μεσαίο λάθος 0.30: οποιαδήποτε διακριτή ή σημαντική απόκλιση από την τέλεια εκτέλεση
Μεγάλο λάθος 0.50 ή περισσότερο: οποιαδήποτε σημαντική ή σοβαρή απόκλιση από την τέλεια
εκτέλεση

Σημείωση: Τα λάθη Εκτέλεσης πρέπει να τιμωρούνται κάθε φορά και για κάθε στοιχείο που συμβαίνει

Επεξήγηση
Οι ποινές στα μπλε κουτιά είναι συνεχόμενες. Αυτό σημαίνει ότι μία ποινή από αυτή τη γραμμή μπορεί να ληφθεί για ένα
τεχνικό λάθος.
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2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΛΑΘΗ
4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Όλες οι ποινές που αναφέρονται δίνονται κάθε φορά, ανεξάρτητα από τον αριθμό των αθλητριών που
κάνουν λάθος (συνολικές ποινές), εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά με έντονα γράμματα (αυτά τα λάθη
δίνονται για κάθε αθλήτρια)
Ποινές

Μικρό 0.10

Μεσαίο 0.30

Μεγάλο 0.50 ή
περισσότερο

Μη ολοκληρωμένη κίνηση ή
έλλειψη ευρύτητας στο σχήμα των
Κυματισμών

Γενικότητες

Μη ολοκληρωμένη κίνηση ή
έλλειψη ευρύτητας στο σχήμα
των Προ-ακροβατικών
Προσαρμογή-διόρθωση της θέσης
του σώματος (π.χ.: σε Ισορροπίες,
σε Περιστροφές στο πέλμα ή σε
άλλο μέρος του σώματος, κλπ.)

Βασική τεχνική

Τμήμα του σώματος που κρατείται
εσφαλμένα κατά τη διάρκεια μιας
κίνησης σώματος (κάθε φορά),
συμπεριλαμβανομένης της
λανθασμένης θέσης ποδιού/
releve ή/και θέσης γόνατος,
λυγισμένου αγκώνα, ανυψωμένων
ή ασύμμετρων ώμων,
λανθασμένης θέσης ενός τμήματος
του σώματος κατά τη διάρκεια του
R, ασύμμετρης θέσης κορμού
κ.λπ.
Απώλεια ισορροπίας: επιπλέον
κίνηση χωρίς μετακίνηση

Απώλεια ισορροπίας: επιπλέον
κίνηση με μετακίνηση

Απώλεια ισορροπίας με
στήριξη στο ένα ή τα δύο χέρια
ή στο όργανο
Ολική απώλεια με πτώση:
0.70 (κάθε αθλήτρια)

Βαριά προσγείωση

Άλματα/
Αναπηδήσεις

Λανθασμένη προσγείωση: ορατά
τοξωτή πίσω κατά την τελική
φάση της προσγείωσης

Λάθος σχήμα με μικρή απόκλιση

Λάθος σχήμα με μεσαία
απόκλιση

Λάθος σχήμα με μεγάλη
απόκλιση

Λάθος σχήμα με μικρή απόκλιση

Λάθος σχήμα με μεσαία
απόκλιση

Λάθος σχήμα με μεγάλη
απόκλιση

Σχήμα που δεν κρατιέται για
τουλάχιστον 1 δευτερόλεπτο

Ισορροπίες

Άξονας του σώματος που δε
βρίσκεται στο κατακόρυφο και
τελειώνει με ένα ακούσιο βήμα
Λάθος σχήμα με μικρή απόκλιση

Λάθος σχήμα με μεσαία

απόκλιση
Περιστροφές
Ακούσια στήριξη στη φτέρνα κατά Άξονας του σώματος που δε
(Κάθε ποινή
τη διάρκεια μίας Στροφής
βρίσκεται στο κατακόρυφο και
εφαρμόζεται μία
τελειώνει με ένα ακούσιο βήμα
φορά ανά Δυσκολία
Αναπήδηση/εις
σώματος με
περιστροφή)
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Λάθος σχήμα με μεγάλη
απόκλιση

Προ-ακροβατικά
στοιχεία και
στοιχεία από
ομάδες κάθετηςκατακόρυφης
περιστροφής
Συγχρονισμός

Σχηματισμοί

Βαριά προσγείωση

Μη επιτρεπόμενη τεχνική προακροβατικών στοιχείων

Περπάτημα με στήριξη στα
χέρια-κατακόρυφη θέση (2 ή
περισσότερες αλλαγές στήριξης)
Έλλειψη συγχρονισμού μεταξύ
ατομικής κίνησης και εκείνης της
ομάδας
Ανακριβής γραμμή(ές) εντός του
σχηματισμού

5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ
Ποινές

Σύγκρουση

Μικρό 0.10

Μεσαίο 0.30

Μεγάλο 0.50 ή
περισσότερο

Σύγκρουση μεταξύ
αθλητριών/οργάνων
(+ όλες οι συνέπειες)
Απώλεια και ανάκτηση του
οργάνου χωρίς μετακίνηση
(κάθε αθλήτρια)

Γενικότητες

Απώλεια και ανάκτηση του
οργάνου μετά από 1-2
βήματα: 0.70 (κάθε αθλήτρια)

Απώλεια οργάνου

(για την απώλεια 2
κορινών διαδοχικά:

Απώλεια και ανάκτηση του
οργάνου μετά από 3 ή
περισσότερα βήματα: 1.00
(κάθε αθλήτρια)

ο κριτής θα τιμωρεί
μία φορά με βάση
τον συνολικό
αριθμό των
βημάτων που
γίνονται για την
ανάκτηση της πιο
μακρινής Κορίνας)

Απώλεια του οργάνου εκτός
αγωνιστικού χώρου
(ανεξάρτητα από την
απόσταση): 1.00 (κάθε
αθλήτρια)
Απώλεια του οργάνου το
οποίο δε φεύγει από τον
αγωνιστικό χώρο και χρήση
αναπληρωματικού οργάνου:
1.00 (κάθε αθλήτρια)

Απώλεια του οργάνου, καμία
επαφή με το όργανο στο τέλος
του προγράμματος:1.00 (κάθε
αθλήτρια)

Τεχνική
(για ανακριβή τροχιά

Ανακριβής τροχιά και υποδοχή
κατά την πτήση με 1 βήμα ή
ρύθμιση θέσης για να σωθεί το
όργανο

Ανακριβής τροχιά και υποδοχή
κατά την πτήση με 2 βήματα
για να σωθεί το όργανο

Ανακριβής τροχιά και
υποδοχή κατά την πτήση με 3
ή περισσότερα βήματα
(chassé) για να σωθεί το
όργανο

2 ή περισσότερων
αθλητριών:
ο κριτής θα τιμωρεί
μία φορά με βάση
τον μεγαλύτερο
αριθμό βημάτων
που έχουν γίνει)

Υποδοχή με την ακούσια βοήθεια
του άλλου χεριού (Εξαίρεση για
μπάλα: υποδοχές εκτός οπτικού
πεδίου)

Υποδοχή με την ακούσια επαφή
με το σώμα

Στατικό όργανο **
Κατά τη διάρκεια της
Συνεργασίας ορατή ακινησία
ενός ή περισσότερων
οργάνων για περισσότερο
από 4 δευτερόλεπτα
(ανεξάρτητα από τον αριθμό
των αθλητριών)

** Στατικό΄Όργανο (Δυσκολία Ομαδικού Προγράμματος # 3.9)

Επεξήγηση
Η ποινή για ανακριβή τροχιά λαμβάνεται, εάν είναι ορατό ένα καθαρό τεχνικό λάθος, λόγω ανακριβούς πετάγματος. Αυτό θα
μπορούσε να είναι, εάν μία ή περισσότερες αθλήτριες πρέπει να τρέξουν ή να αλλάξουν την προβλεπόμενη κατεύθυνση για να
σώσουν το όργανο από μια απώλεια.

Ποινές

Μικρό 0.10

Μεσαίο 0.30

Στεφάνι

Βασική τεχνική

Λάθος χειρισμός ή υποδοχή:
μεταβολή του επιπέδου
εργασίας, δονήσεις,
ακανόνιστη περιστροφή στον
κατακόρυφο άξονα
(κάθε φορά)
Υποδοχή μετά από πέταγμα:
επαφή με το αντιβράχιο-πήχη
Ακούσιο, μη ολοκληρωμένο
κύλισμα πάνω από το
σώμα
Λάθος κύλισμα με αναπήδηση
Γλίστρημα στο βραχίονα κατά τη
διάρκεια περιστροφών

Υποδοχή μετά από πέταγμα:
επαφή με το βραχίονα

Πέρασμα μέσα από το
Στεφάνι: πόδια που πιάνονται
στο Στεφάνι
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Μεγάλο 0.50 ή
περισσότερο

Μπάλα

Βασική τεχνική

Λάθος χειρισμός:
Μπάλα που κρατιέται στο
αντιβράχιο («γραπωμένη») ή
ορατά πιεσμένη από τα
δάχτυλα (κάθε φορά)
Ακούσιο, μη ολοκληρωμένο
κύλισμα πάνω από το
σώμα
Λάθος κύλισμα με αναπήδηση
Υποδοχή με τη βοήθεια του
άλλου χεριού (Εξαίρεση:
υποδοχές εκτός οπτικού
πεδίου)

Κορίνες

Βασική τεχνική

Λάθος χειρισμός :
ακανόνιστη κίνηση, χέρια πολύ
μακριά κατά τη διάρκεια μύλων,
διακοπή της κίνησης κατά τη
διάρκεια μικρών κύκλων κ.λπ.
(κάθε φορά)
Μεταβολή του συγχρονισμού
στην περιστροφή των 2
Κορινών κατά τη διάρκεια
πεταγμάτων και υποδοχών
Έλλειψη ακρίβειας στα επίπεδα
εργασίας των Κορινών κατά τη
διάρκεια ασυμμετρικών κινήσεων

Κορδέλα
Ακούσια λανθασμένη υποδοχή

Βασική τεχνική

Αλλαγή του μοτίβου-σχήματος που
σχηματίζεται από την Κορδέλα:
φιδάκια, σπιράλ ανεπαρκώς
σφιχτά, όχι το ίδιο ύψος, πλάτος
κ.λπ. (κάθε φορά)
Ακούσια επαφή με το σώμα
Αθέλητο τύλιγμα γύρω από το
σώμα ή μέρος αυτού ή γύρω
από τη μπακέτα
Λάθος χειρισμός: ανακριβές
πέρασμα ή μεταβίβαση, η
μπακέτα της κορδέλας κρατιέται
ακούσια από τη μέση,
λανθασμένη σύνδεση μεταξύ των
σχημάτων, θόρυβος της Κορδέλας
(κάθε φορά)
Μικρός κόμπος με ελάχιστη
επίδραση στο χειρισμό
Η άκρη της Κορδέλας παραμένει
στο πάτωμα ακούσια κατά τη
διάρκεια της εκτέλεσης του
μοτίβου-σχήματος, των
πεταγμάτων, των εκτινάξεων, κλπ.
(μέχρι 1 μέτρο)

Μέρος της Κορδέλας παραμένει
στο πάτωμα ακούσια κατά τη
διάρκεια της εκτέλεσης του
μοτίβου-σχήματος, των
πεταγμάτων, των εκτινάξεων,
κλπ.
(περισσότερο από 1 μέτρο)
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Μεσαίος/Μεγάλος κόμπος:
επίδραση στο χειρισμό

Επεξήγηση και Παράδειγμα: Αποκλίσεις στις Δυσκολίες Σώματος
Κάθε Ποινή θα εφαρμόζεται ξεχωριστά για κάθε λάθος. Εάν μία Δυσκολία Σώματος έχει δύο λανθασμένα
σχήματα, η ποινή λαμβάνεται για κάθε απόκλιση από το αναγνωρίσιμο σχήμα.

E
x
a
m
p
l
e

Μεσαία απόκλιση των τμημάτων
του σώματος (πάνω πόδι και
κορμός)

ΤΛ:

0.30+0.30

Παράδειγμα

Επεξήγηση: Η ισορροπία δεν έχει σταθερό σχήμα & ακούσιο βήμα

Εάν κατά τη διάρκεια μιας ισορροπίας συμβαίνουν τα ακόλουθα λάθη:
▪ Σχήμα που δεν κρατιέται για τουλάχιστον 1 δευτερόλεπτο.
▪ Άξονας του σώματος που δε βρίσκεται στο κατακόρυφο και τελειώνει με ένα ακούσιο βήμα.
Ποινή 0.30 + 0.30 (ανεξάρτητα από τον αριθμό των αθλητριών)

Επεξήγηση: Κόμπος στην Κορδέλα (μπλε κουτί)
Εάν σχηματίζεται ένας μικρός κόμπος στην κορδέλα και μετά από μερικές κινήσεις γίνεται ένας Μεσαίος/Μεγάλος
κόμπος, λαμβάνεται μόνο μία ποινή για τον κόμπο (η μεγαλύτερη ποινή).
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E. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ: 2 προγράμματα

ΝΕΑΝΙΔΕΣ: 2 προγράμματα
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2. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΝΕΑΝΙΔΕΣ – ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
2.1. Γενικότητες: Όλοι οι κανόνες των Γενικοτήτων για το Ομαδικό Γυναικών ισχύουν για το Ομαδικό Νεανίδων.
2.1.1. Πρόγραμμα για αθλήτριες Ομαδικού:
Το πρόγραμμα για αθλήτριες Ομαδικού Νεανίδων αποτελείται συνήθως από 2 προγράμματα:
Πρόγραμμα Οργάνων Ρυθμικής Γυμναστικής: 2 προγράμματα με 5 ίδια όργανα

2.1.2. Η διάρκεια κάθε προγράμματος είναι από 2’15” έως 2’30.”

2.1.3. Οι κανόνες και τα χαρακτηριστικά κάθε οργάνου για τις Νεάνιδες καθορίζονται στους Κανόνες Οργάνων
της FIG.
2.1.3.1. Οι Νεάνιδες αθλήτριες επιτρέπεται να αγωνίζονται με κορδέλα Γυναικών

2.1.4. Κατόπιν αιτήματος της Ανώτερης Επιτροπής Κρίσης, κάθε όργανο μπορεί να ελεγχθεί πριν από την
είσοδο των αθλητριών στον αγωνιστικό χώρο ή στο τέλος του προγράμματος ή/και μια τυχαία
κλήρωση μπορεί να διεξαχθεί για έλεγχο οργάνων. Για οποιαδήποτε χρήση μη συμβατού οργάνου:
Ποινή: 1.00 βαθμός

2.2. Δυσκολίας για προγράμματα Ομαδικού Νεανίδων: Οι αθλήτριες πρέπει να περιλαμβάνουν μόνο
στοιχεία που μπορούν να εκτελέσουν με ασφάλεια και με υψηλό βαθμό αισθητικής και τεχνικής
επάρκειας.
2.2.1. Υπάρχουν δύο μέρη Ομάδων Δυσκολίας:
2.2.1.1. Δυσκολία Σώματος (DB) αποτελείται από:
o
o
o

Δυσκολία χωρίς Αλλαγές (DB)
Δυσκολία με Αλλαγή (DE)
Δυναμικά Στοιχεία με Περιστροφή (R)

2.2.1.2. Δυσκολία Οργάνου (DA) αποτελείται από:
o Δυσκολία με Συνεργασία (DC)
2.2.2. Τα στοιχεία της Δυσκολίας που είναι ειδικά μόνο για Ομαδικό πρόγραμμα:
•

Αλλαγές (DE) των οργάνων μεταξύ των αθλητριών

•

Συνεργασίες (DC) μεταξύ αθλητριών και οργάνων
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2.3.

Απαιτήσεις για Δυσκολία

Στοιχεία Δυσκολίας
Δυσκολία Σώματος
που συνδέεται με τεχνικά στοιχεία του οργάνου

DB
Μέγιστο DB/DE 8 (2 ελεύθερης επιλογής)
με χρονολογική σειρά

Δυσκολία χωρίς
Αλλαγές

Δυσκολία με
Αλλαγή

DB

DE

Τουλάχιστον 3

Τουλάχιστον 3

Δυσκολία Οργάνου
DC
Τουλάχιστον 3, Μέγιστο 18
με χρονολογική σειρά

Δυσκολία με Συνεργασία
DC
Τουλάχιστον 3
Μέγιστο 18

Ειδικές απαιτήσεις
Ομάδες Δυσκολίας Σώματος:
Άλματα/αναπηδήσεις
Τουλάχιστον 1
Ισορροπίες
Τουλάχιστον 1

Ολικοί κυματισμοί
σώματος:
W
Τουλάχιστον 2

Περιστροφές
Τουλάχιστον 1
Δυναμικά Στοιχεία με Περιστροφή - R

Μέγιστο 1

2.4.

Οι κριτές Δυσκολίας αναγνωρίζουν και καταγράφουν Δυσκολίες με τη σειρά της εκτέλεσής τους,
ανεξάρτητα από το αν είναι έγκυρες ή όχι:
• Η πρώτη υπο-ομάδα D- κριτών (DB): αξιολογεί τον αριθμό και την τεχνική αξία των Δυσκολίων
χωρίς Αλλαγή (DB), τις Δυσκολίες με Αλλαγή (DE), τον αριθμό και την τεχνική αξία των Δυναμικών
Στοιχείων με Περιστροφή (R) και αναγνωρίζει τους Κυματισμούς (W). Οι Κριτές καταγράφουν όλα τα
στοιχεία με σημειογραφία (χρήση συμβόλων).
•

Η δεύτερη υπο-ομάδα D- κριτών (DA): αξιολογεί τον αριθμό και την τεχνική αξία των Δυσκολιών με
Συνεργασία (DA) και την παρουσία των απαιτούμενων Βασικών τεχνικών στοιχείων του οργάνου. Οι
Κριτές καταγράφουν όλα τα στοιχεία με σημειογραφία (χρήση συμβόλων).

2.5.

Η σειρά εκτέλεσης των Δυσκολιών είναι απεριόριστη. Ωστόσο, η διάταξη των Δυσκολιών θα πρέπει να
σέβεται τη χορογραφική αρχή ότι οι Δυσκολίες πρέπει να τοποθετούνται λογικά με συνδετικά στοιχεία και
κινήσεις σε αρμονία με το χαρακτήρα της μουσικής.

2.6.

Οι ποινές για την έλλειψη του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού Δυσκολιών και τη μη συμμόρφωση με
ειδικές απαιτήσεις επιβάλλονται όταν δεν επιχειρείται καθόλου κάποιο στοιχείο Δυσκολίας.
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3. ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ (DB)
3.1.

Απαιτήσεις: Μέγιστο 8 DB/DE με χρονολογική σειρά θα αξιολογούνται στο πρόγραμμα. Σε
περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες DB από ό,τι απαιτείται, οι επιπλέον Δυσκολίες δεν είναι έγκυρες
(Χωρίς ποινή)

3.2.

Όλοι οι γενικοί κανόνες για τις Δυσκολίες Σώματος-DB Ομαδικού Γυναικών ισχύουν επίσης για το Ομαδικό
Νεανίδων, με εξαίρεση τα ακόλουθα:

:

3.2.1. Συνδυασμένη Δυσκολία Σώματος δεν επιτρέπεται
3.2.2. Μπορεί να εκτελεστεί μόνο μία Αργή Στροφή (Slow Turn) στο πέλμα ή σε releve.
3.2.3. Η Τεχνική Επιτροπή δε συνιστά DB στο γόνατο για Νεάνιδες αθλήτριες.
3.3. Βασικά και Μη- Βασικά τεχνικά στοιχεία οργάνου
3.3.1. Απαιτήσεις:
Κάθε Ομαδικό πρόγραμμα Νεανίδων πρέπει επίσης να έχει έναν ελάχιστο αριθμό ειδικών Βασικών
τεχνικών στοιχείων οργάνου που εκτελούνται και από τις 5 αθλήτριες (δείτε Ομαδικό Γυναικών # 3.6).

3.3.2. Το πρόγραμμα αγώνων της FIG για Ομαδικά προγράμματα Νεανίδων χρησιμοποιεί Σχοινί.

3.3.3. Συνοπτικός Πίνακας Βασικών και Μη-Βασικών Τεχνικών Ομάδων ειδικές για Σχοινί
Απαιτούμενα
# ανά
πρόγραμμα

2

2

-

Ειδικές Βασικές και Βασικές Τεχνικές
Ομάδες Οργάνου
Πέρασμα με ολόκληρο ή μέρος του
σώματος μέσω του ανοιχτού σχοινιού
που γυρίζει προς τα εμπρός, προς τα
πίσω ή πλάι. Επίσης με:
•
Σχοινί διπλωμένο στα 2 ή περισσότερο
•
Διπλή περιστροφή του σχοινιού
- Άφημα και υποδοχή της μιας
άκρης του σχοινιού, με ή χωρίς
περιστροφή
(π.χ. Echappé)
- Περιστροφές της ελεύθερης άκρης
του σχοινιού, σχοινί που κρατιέται
από τη μία άκρη (π.χ. σπιράλ)
Αναπηδήσεις με πέρασμα μέσα από
το Σχοινί
• Σειρά (min. 3): Σχοινί γυρίζει προς τα

εμπρός, πίσω ή πλάι

-

Υποδοχή του ανοικτού σχοινιού με τη
μία άκρη σε κάθε χέρι χωρίς στήριξη
σε άλλο μέρος του σώματος

207

Μη Βασικές Τεχνικές Ομάδες
Οργάνου
•
•
•
•
•

Περιστροφή (min. 1), Σχοινί διπλωμένο
στα 2 (σε ένα ή δύο χέρια)
Περιστροφή (min.3), Σχοινί διπλωμένο
στα τρία ή τέσσερα
Ελεύθερη περιστροφή (min. 1) γύρω από
μέρος του σώματος
Περιστροφή (min. 1) του τεντωμένου,
ανοικτού σχοινιού, που κρατιέται από τη
μέση ή από την άκρη
Μύλοι (σχοινί ανοιχτό, κρατημένο από τη
μέση, διπλωμένο στα 2 ή περισσότερο)
Δείτε Κορίνες 3.3.4

• Τύλιγμα η ξετύλιγμα γύρω από μέρος του
σώματος
• Σπιράλ με το Σχοινί διπλωμένο στα δύο

Επεξηγήσεις
Το Σχοινί μπορεί να κρατιέται ανοιχτό, διπλωμένο στα 2, 3 ή 4 (με 1 ή 2 χέρια), αλλά η βασική τεχνική είναι όταν
το ανοιχτό σχοινί κρατιέται από τη μία άκρη σε κάθε χέρι κατά τη διάρκεια Αλμάτων και Αναπηδήσεων που
πρέπει να εκτελούνται προς όλες τις κατευθύνσεις: προς τα εμπρός, προς τα πίσω, με στροφές κ.λπ.
Στοιχεία όπως οι κινήσεις τυλίγματος, αναπήδησης και μύλων καθώς και οι κινήσεις με το Σχοινί διπλωμένο ή
δεμένο, δεν είναι χαρακτηριστικά αυτού του οργάνου. Ως εκ τούτου, δεν πρέπει να υπερισχύουν στη σύνθεση.
• Τουλάχιστον δύο μεγάλα τμήματα του σώματος (παράδειγμα: κεφάλι + κορμός, βραχίονες +
κορμός, κορμός + πόδια κ.λπ.) πρέπει να περάσουν μέσα.
• Το πέρασμα μπορεί να είναι: ολόκληρο το σώμα μέσα και έξω ή πέρασμα μέσα χωρίς πέρασμα
έξω ή αντίστροφα.
Εκτίναξη είναι μία κίνηση με 2 ενέργειες:
• άφημα της μίας άκρης του Σχοινιού
• υποδοχή της άκρης του Σχοινιού από το χέρι ή το άλλο μέρος του σώματος μετά από μισή
περιστροφή του Σχοινιού
• Μία Δυσκολία Σώματος-DB είναι έγκυρη εάν είτε το άφημα είτε η υποδοχή (όχι και τα δύο)
εκτελούνται κατά τη διάρκεια της DB
Η υποδοχή του ανοικτού Σχοινιού μετά από ένα πέταγμα πρέπει να εκτελείται με μία άκρη σε κάθε
χέρι χωρίς στήριξη στο πόδι, το γόνατο ή άλλο μέρος του σώματος. Το πέταγμα μπορεί να είναι
μεγάλο ή μικρό.
Παραλλαγές σπιράλ:
• άφημα όπως Εκτίναξη ("Echappé") ακολουθούμενη από πολλαπλές (2 ή περισσότερες) σπιράλ
περιστροφές της μίας άκρης του Σχοινιού και υποδοχή της άκρης από το χέρι ή άλλο μέρος του
σώματος
• ανοιχτό και τεντωμένο Σχοινί που κρατιέται από τη μία άκρη, από την προηγούμενη κίνηση
(κίνηση του ανοικτού Σχοινιού, υποδοχή, από το πάτωμα, κ.λπ.) που περνά σε περιστροφές
σπιράλ (2 ή περισσότερες) της μίας άκρης του σχοινιού, υποδοχή με το χέρι ή το άλλο μέρος
του σώματος.
• Μία Δυσκολία Σώματος-DB είναι έγκυρη εάν είτε το άφημα είτε η υποδοχή είτε πολλαπλές
περιστροφές σπιράλ (2 ή περισσότερες) εκτελούνται κατά τη διάρκεια της DB
Τύλιγμα
• Είναι δυνατό το "τύλιγμα" ή το "ξετύλιγμα" κατά τη διάρκεια DB. Οι ενέργειες αυτές θεωρούνται
διαφορετικοί χειρισμοί οργάνου
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3.3.4. Ασταθείς θέσεις ισορροπίας για Σχοινί που θεωρούνται ίδιες
Επεξηγήσεις
Ανοιχτό ή διπλωμένο στη μέση ισορροπημένο πίσω στην πλάτη ή αιωρούμενο/
κρεμασμένο σε ένα μέρος του σώματος κατά τη διάρκεια DB με περιστροφή
θεωρούνται οι ίδιες ασταθείς θέσεις ισορροπίας

Παράδειγμα 1

Παράδειγμα 2

Μη έγκυρες θέσεις ασταθούς ισορροπίας:

Σχοινί που κρέμεται στο λαιμό κατά τη διάρκεια Ισορροπίας

Ανοιχτό σχοινί τοποθετημένο στην πλάτη
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4. ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ:
Οι γενικοί κανόνες για τη Δυσκολία Αλλαγής-DE στο Ομαδικό Γυναικών ισχύουν επίσης στο
Ομαδικό Νεανίδων
Συνοπτικός Πίνακας Πρόσθετων Ειδικών Κριτηρίων για Δυσκολία Αλλαγής-DE κατά τη διάρκεια του
πετάγματος και της υποδοχής του Σχοινιού (ειδικά για Νεάνιδες):
Ειδικά Κριτήρια πετάγματος
+ 0.10 κάθε φορά

Σύμβολο

Σύμβολο

Ειδικά Κριτήρια υποδοχής
+ 0.10 κάθε φορά

Πέρασμα μέσα από το Σχοινί με το
σύνολο ή μέρος του σώματος κατά τη
διάρκεια του πετάγματος.
Τουλάχιστον δύο μεγάλα τμήματα του
σώματος πρέπει να περάσουν μέσα από
το Σχοινί
Παράδειγμα: κεφάλι + κορμός,
βραχίονες + κορμούς, κορμός + πόδια
κ.λπ.

Ψηλό πέταγμα ανοιχτού και τεντωμένου
Σχοινιού κρατημένο από την άκρη

Υποδοχή του Σχοινιού με μία άκρη σε κάθε
χέρι

Μικτή υποδοχή του Σχοινιού
Ψηλό πέταγμα ανοιχτού και τεντωμένου
Σχοινιού κρατημένο από τη μέση

Μη έγκυρα πρόσθετο κριτήριο

5. ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ (R)
5.1 Ορισμός: ένας συνδυασμός ψηλού πετάγματος, 2 ή περισσότερα δυναμικά στοιχεία με
περιστροφή και υποδοχή του οργάνου

5.2 Απαιτήσεις:
5.2.1 Το μέγιστο 1 R θα αξιολογείται στο πρόγραμμα.
5.2.2 Όλοι οι γενικοί κανόνες για το R στο Ομαδικό Γυναικών ισχύουν επίσης στο Ομαδικό Νεανίδων
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5.2.3 Δυναμικά Στοιχεία με Περιστροφή (R): κριτήρια για Σχοινί (ειδικά για Νεάνιδες):

Σύμβολο

Ειδικά Κριτήρια πετάγματος
+ 0.10 κάθε φορά

Σύμβολο

Ειδικά Κριτήρια υποδοχής
+ 0.10 κάθε φορά

Πέρασμα μέσα από το Σχοινί με το
σύνολο ή μέρος του σώματος κατά τη
διάρκεια του πετάγματος.
Τουλάχιστον δύο μεγάλα τμήματα του
σώματος πρέπει να περάσουν μέσα από
το Σχοινί
Παράδειγμα: κεφάλι + κορμός,
βραχίονες + κορμούς, κορμός + πόδια
κ.λπ.

Ψηλό πέταγμα ανοιχτού και τεντωμένου
Σχοινιού κρατημένο από την άκρη

Υποδοχή του Σχοινιού με μία άκρη σε
κάθε χέρι

Μικτή υποδοχή του Σχοινιού
Ψηλό πέταγμα ανοιχτού και τεντωμένου
Σχοινιού κρατημένο από τη μέση

Μη έγκυρα πρόσθετο κριτήριο

6. ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ (DA):
6.1

Όλοι οι γενικοί κανόνες για τη Δυσκολία Οργάνου-DA στο Ομαδικό Γυναικών ισχύουν επίσης στο Ομαδικό
Νεανίδων με εξαίρεση τα ακόλουθα:

6.2

Απαιτήσεις: Τουλάχιστον 3, Μέγιστο 18 Δυσκολίες με Συνεργασία (DC), αξιολογούνται με χρονολογική
σειρά

6.2.1

Λιγότερες από 3 Δυσκολίες Συνεργασίας-DC: Ποινή από τη δεύτερη Υποομάδα
κριτών (D) judges: 0.30 βαθμοί για κάθε μία που λείπει CC

6.2.2

Εάν μία Ομάδα εκτελεί περισσότερες από 18 Δυσκολίες Συνεργασίας-DC, οι
επιπλέον DC πάνω από το όριο δε θα μετρούν (Χωρίς Ποινή)
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7. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ (D): Οι D-Κριτές αξιολογούν τις Δυσκολίες, εφαρμόζουν τη μερική βαθμολογία
και αφαιρούν πιθανές ποινές, αντίστοιχα:

7.1

Η πρώτη υποομάδα D-κριτών (DB)
Δυσκολία
Δυσκολίες χωρίς Αλλαγή (DB)

Τουλάχιστον/Μέγιστο
Τουλάχιστον 3

Ποινή 0.30
• Λιγότερες από 3 DB που εκτελούνται
• Λιγότερη από 1 Δυσκολία από κάθε Ομάδα
Σώματος (
): ποινή για κάθε μία
Δυσκολία που λείπει

• 1 Δυσκολία από κάθε Ομάδα Σώματος που
δεν εκτελείται ταυτόχρονα ή σε πολύ
γρήγορη διαδοχή (όχι σε υποομάδες) και
από τις 5 αθλήτριες
Δυσκολίες με αλλαγή (DE):

Τουλάχιστον 3

Λιγότερες από 3 DB που εκτελούνται

Με τη χρονολογική τους σειρά

7.2

Ολικοί κυματισμοί Σώματος (W)

Τουλάχιστον 2

Ποινή για κάθε έναν κυματισμό που λείπει W

Ισορροπία “Αργή Στροφή ” (Slow
turn)

Μέγιστο 1 σε releve ή στο
πέλμα

Περισσότερες από 1 “Ισορροπία “Αργή
Στροφή ” (Slow turn)

Η δεύτερη υποομάδα D-κριτών (DA)
Δυσκολία

Τουλάχιστον/Μέγιστο

Ποινή 0.30

Δυσκολία Οργάνου (DA):
Δυσκολία με Συνεργασία (DC)

Τουλάχιστον 3, Μέγιστο 18

Λιγότερες από 3 DC που εκτελούνται

Συνεργασίες CC
Λιγότερες από 3 CC που εκτελούνται.
Ποινή για κάθε μία CC που λείπει
Τουλάχιστον 3
Ειδικά Βασικά τεχνικά στοιχεία
οργάνου

Τουλάχιστον 2 από το
καθένα
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Ποινή για κάθε ένα που λείπει

8. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ (ARTISTRY) ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Όλοι οι κανόνες για την Καλλιτεχνία και όλοι οι κανόνες για την Εκτέλεση στα Ομαδικά προγράμματα Γυναικών
ισχύουν επίσης στα Ομαδικά προγράμματα Νεανίδων

9. ΤΕΧΝΙΚΑ ΛΑΘΗ: ΣΧΟΙΝΙ
Όλες οι ποινές που αναφέρονται δίνονται κάθε φορά, ανεξάρτητα από τον αριθμό των αθλητριών που
κάνουν λάθος (συνολικές ποινές)

Σχοινί
Ποινές

Βασική τεχνική

Μικρό 0.10

Μεσαίο 0.30

Μεγάλο 0.50 ή
περισσότερο

Λάθος χειρισμός: ευρύτητα,
σχήμα, επίπεδο εργασίας ή για
το σχοινί που δεν κρατιέται και
στις δύο άκρες
(κάθε φορά)
Απώλεια της μιας άκρης του
σχοινιού με ένα σύντομο
σταμάτημα στο πρόγραμμα
Πόδια που πιάνονται στο
σχοινί κατά τη διάρκεια
αλμάτων ή αναπηδήσεων
Ακούσια τυλίγματα γύρω
από το σώμα ή μέρος αυτού
χωρίς διακοπή στο
πρόγραμμα
Κόμπος χωρίς διακοπή στο
πρόγραμμα

Ακούσια τυλίγματα γύρω
από το σώμα ή μέρος
αυτού με διακοπή στο
πρόγραμμα
Κόμπος με διακοπή στο
πρόγραμμα
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