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 ΕΝΟΡΓΑΝΗ   
 

Α. Αγωνίσματα 

• Έδαφος Αγοριών            Κωδ. 049 

• Έδαφος Κοριτσιών          Κωδ. 051 
 
Β. Δικαίωμα Συμμετοχής 

• Δικαίωμα συμμετοχής από κάθε Γυμνάσιο έχουν 2 μαθητές και 2 μαθήτριες.  

• Μέγιστος αριθμός επιτρεπομένων συμμετοχών από όλα τα Γυμνάσια 
049.  Εδάφους Αγοριών         = 15 μαθητές 

 051. Εδάφους Κοριτσιών       = 15 μαθήτριες 

• Για να συμμετέχει κάποιος/α μαθητής/τρια στους αγώνες δεν χρειάζεται να έχει καμία 
απολύτως εμπειρία συμμετοχής στην Ενόργανη Γυμναστική. 

 
Γ. Στολές αθλητών-Εξοπλισμός 

• Αγόρια: Υποχρεωτικά σορτς και αμάνικο φανελάκι 

• Κορίτσια: Υποχρεωτικά Κορμάκι Γυμναστικής 

• Παπουτσάκι ενόργανης ή κάλτσα χοντρή 
 

Δ. Κανονισμοί 
     Έδαφος:  

• Εκτέλεση ελευθέρων προγραμμάτων. (Απλά γυμναστικά στοιχεία επιπέδου Αναλυτικού 
Προγράμματος Εκπ/σης, π.χ. κυβίστηση, κατακόρυφο κτλ). 

• Προτείνεται το παρακάτω πρόγραμμα: Κυβίστηση, κυβίστηση με διάσταση, 
κατακόρυφο με κυβίστηση, περιστροφή με άλμα 180ο από όρθια θέση, τροχός, 
ανακυβίστηση, ροντάτ. 

• Ανώτερη χρονική διάρκεια 60΄΄ 

• Κριτήρια αξιολόγησης: α. Τεχνική εκτέλεσης, β. Εκτελεστικά σφάλματα, γ. Αθλητική 
συμπεριφορά 

• Οι αγωνιζόμενοι υποχρεούνται να προσέρχονται για την εκτέλεση των ασκήσεών τους, με τη 
φωνητική κλήση τους από τον έφορο των κριτών και να αποχωρούν αμέσως μετά το τέλος 
τους 

 
Ε. Τρόπος διεξαγωγής 
       049.  Εδάφους Αγοριών, 051. Εδάφους Κοριτσιών 

• Οι μαθητές-τριες αγωνίζονται ένας - ένας, με παπουτσάκια ή φορώντας τις κάλτσες τους. 

• Ο-η κάθε μαθητής-τρια εκτελεί το πρόγραμμά του-ης με την σειρά, μετά από κλήρωση. 

• Οι πέντε(5) πρώτοι-ες προκρίνονται στον τελικό 

• Σε περίπτωση ισοβαθμίας του 5ου με άλλους προκρίνονται όλοι οι ισοβαθμήσαντες στον τελικό. 

• Στον τελικό ο/η κάθε μαθητής/τρια εκτελεί ένα ελεύθερο πρόγραμμα και μετράει μόνο αυτή η 
προσπάθεια. 

• Σε περίπτωση ισοβαθμίας στον τελικό, μετράνε και οι προσπάθειες του προκριματικού γύρου. 
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ΣΤ. Πρόγραμμα Αγώνων 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ , Πρώτη Σερρών- Εγκατάσταση Γυμναστικής και Βαρέων 
 
049.  Εδάφους Αγοριών        
09:30   Προκριματικοί 
10:00    Τελικός 
10:30   Απονομή 
 
051. Εδάφους Κοριτσιών         
10:15   Προκριματικοί 
11:00   Τελικός 
11:30   Απονομή 

 


