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Κείκελν Πεγή: Αγγιηθά Κείκελν Σηόρνο: Ειιεληθά 

Developing mental choreography.  
 

There are three types of statements used in creating 
mental choreography. These statements are technical 

statements, energy statements and self-esteem 

statements. Technical statements include corrections, and 
mechanical reminders the gymnast focuses on before or 

during routines. Examples of technical statements include, 
"lift and twist", "block", and "tight legs". Energy statements 

either help give the gymnast an energy boost or decrease 

anxiety. Energy statements that bring the gymnast's 
energy up can be used at the end of a floor routine, 

"Push!", or right before a bar mount, "Go!". Statements like 
"relax" and "breathe" help bring fear and anxiety levels 

down to a more manageable level. Finally, self-esteem 

statements help the gymnast feel more confident. 
Statements like "I can do this", "I've done it before", and 

"I'm ready", give the gymnast the power and confidence 
she needs to go for a skill or hit in competition.  

 
 

 

 
 

 
 

Teaching a gymnast to combine these three types of 

statements and choreograph each of her routines is 
essential to developing disciplined thinking. Every routine 

should be choreographed, including the waiting time before 
the judge raises her hand, the mount, and during the 

routine. Many gymnasts may feel that vault and bars are 
too fast to choreograph. In that case, be sure they 

choreograph any key corrections and the seconds before 

their mount or run.  
 

 
 

 

An example before a beam series may sound like, 
"Straight, over the top, Go!". It is especially important to 

have the entire beam and floor routine mentally 
choreographed. Not simply difficult skills or passes. This 

Αλαπηύζζνληαο ηε δηαλνεηηθή ρνξνγξαθία.  
 

Υπάξρνπλ ηξηώλ εηδώλ δειώζεηο ζηε δηάξθεηα ηεο 
δεκηνπξγίαο ηνπ κνληέινπ ηεο δηαλνεηηθήο ρνξνγξαθίαο ή 

ηεο δόκεζεο ελόο δηαλνεηηθνύ ππνδείγκαηνο ζθέςεο, θαη 

απηέο είλαη νη ηερληθέο δειώζεηο, νη δειώζεηο ελεξγνπνίεζεο 
θαη νη δειώζεηο απηνπεπνίζεζεο.  Οη ηερληθέο δειώζεηο 

πεξηιακβάλνπλ δηνξζώζεηο θαη κεραληθέο ππελζπκίζεηο ζηηο 
νπνίεο ν αζιεηήο εζηηάδεη πξηλ ή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Παξαδείγκαηα ηερληθώλ δειώζεσλ είλαη , 

«ςήισζε, γύξηζε», «κπιόθαξε», «ζθηθηά πόδηα» θηι. Οη 
δειώζεηο ελεξγνπνίεζεο βνεζνύλ ηνλ αζιεηή είηε λα απμήζεη 

ηα επίπεδα ηεο ελέξγεηάο ηνπ, είηε λα κεηώζεη ην επίπεδν ηνπ 
άγρνπο ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, ηέηνηεο δειώζεηο ελεξγνπνίεζεο 

κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην ηέινο ηεο εθηέιεζεο 

αθξνβαηηθώλ ζεηξώλ ή νιόθιεξνπ πξνγξάκκαηνο ζην 
έδαθνο, ή ιέμεηο  όπσο «πάκε», «γεξά» θηι πξηλ ηελ είζνδν 

ζην δίδπγν. Λέμεηο όπσο «ραιάξσζε», «αλέπλεπζε», 
«ήξεκα/εξέκεζε» κεηώλνπλ ην θόβν θαη ηα επίπεδα άγρνπο 

ζε πην δηαρεηξίζηκα κεγέζε. Τέινο, νη δειώζεηο 
απηνπεπνίζεζεο βνεζνύλ ηνλ αζιεηή λα λνηώζεη κεγαιύηεξε 

ζηγνπξηά. Δειώζεηο όπσο «κπνξώ λα ην θάλσ», «ην ειέγρσ», 

«ην έρσ μαλαθάλεη» ή «ην έρσ», πξνζδίδνπλ ζηνλ αζιεηή 
ηελ ςπρηθή δύλακε θαη ζηγνπξηά γηα λα εθηειέζεη κηα άζθεζε 

ζηελ πξνπόλεζε ή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα. 
 

Είλαη ππέξηαηεο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ελόο κνληέινπ 

πεηζαξρεκέλεο ζθέςεο, λα δηδαρζεί ν αζιεηήο/ ε αζιήηξηα 
πσο λα ζπλδπάδεη απηνύο ηνπο ηξεηο ηύπνπο δειώζεσλ θαη λα 

ρνξνγξαθεί δηαλνεηηθά  θάζε πξόγξακκα εθηέιεζεο. Κάζε 
δηαδηθαζία, από ηελ αλακνλή κπξνζηά ζηνλ/ζηελ θξηηή πξηλ 

απηόο/απηή δώζεη ηελ άδεηα εθηέιεζεο ζην όξγαλν, ηελ 
είζνδν, ηελ εθηέιεζε έσο θαη ηελ έμνδν, νθείιεη λα 

ρνξνγξαθεζεί. Πνιινί αζιεηέο λνηώζνπλ πσο ην άικα θαη ην 

δίδπγν δηαξθνύλ ιίγν γηα λα εθαξκόζνπλ απηήλ ηελ ηερληθή. 
Σε απηή ηελ πεξίπησζε, βεβαησζείηε όηη ν αζιεηήο ζα 

ηππνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ ηηο βαζηθέο ηερληθέο δηνξζώζεηο θαη 
ηα δεπηεξόιεπηα πξηλ ηελ είζνδν ή ην ζπξηλη γηα ην άικα. 

 

Έλα παξάδεηγκα λνεηηθήο ρνξνγξαθίαο πξηλ ην πξόγξακκα 
ζηε δνθό ζα κπνξνύζε λα πεξηέρεη ην ηξίπηπρν «Ίζηα, Σηνλ 

άμνλα, Πάκε!». Είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθό λα ππάξρεη 
λνεηηθή ρνξνγξαθία γηα νιόθιεξν ην πξόγξακκα ηεο δνθνύ 

Θεκαηνινγία: Αζιεηηζκόο – Ελόξγαλε Γπκλαζηηθή  

Είδνο θεηκέλνπ: Άξζξν 

Πεξηγξαθή: Τν παξόλ απόζπαζκα απνηειεί δείγκα κεηάθξαζεο ελεκεξσηηθνύ άξζξνπ γηα 
ινγαξηαζκό, ειιεληθνύ αζιεηηθνύ ζπιιόγνπ ελόξγαλεο γπκλαζηηθήο. 
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keeps the gymnast focused on her routine without 
distraction or space for entering negative thoughts.  

 

 
 

Mental choreography is something that is done 
consistently, in workouts, during visualization, and in 

competition. Establishing the connection between a word 

and perfect performance is a valuable tool.  
 

 
For example, if a gymnast does ten perfect beam series on 

the floor and before each one she says, "Legs, square, 
Go!", the chances of her doing a perfect series on beam 

using the same words increases. This is identical in 

competition. If a gymnast performs the same ritual over 
and over the opportunities for success increase and anxiety 

decreases.  
 

 

 
 

 

θαη ηνπ εδάθνπο. Όρη κόλν γηα θάπνηεο δύζθνιεο αζθήζεηο. 
Απηό βνεζά ηελ αζιήηξηα λα παξακέλεη ζπγθεληξσκέλε ζην 

πξόγξακκά ηεο, ρσξίο πεξηζπαζκνύο θαη ρώξν γηα αξλεηηθέο 

ζθέςεηο.  
 

Η δηαλνεηηθή ρνξνγξαθία γίλεηαη ηαθηηθά ζηηο πξνπνλήζεηο, 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνεξήο απεηθόληζεο ησλ αζθήζεσλ θαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αγώλσλ. Η εδξαίσζε ηεο ζύλδεζεο 

κεηαμύ κηαο ιέμεο θαη ηεο ηέιεηαο εθηέιεζεο, απνηειεί 
πνιύηηκν εξγαιείν. 

 
Γηα παξάδεηγκα, αλ κηα αζιήηξηα εθηειέζεη δέθα επηηπρεκέλα 

πξνγξάκκαηα δνθνύ ζην έδαθνο (σο κέξνο ηεο 
πξνζέξκαλζήο ηεο) θαη πξηλ από θάζε εθηέιεζε 

επαλαιακβάλεη ην ηξίπηπρν  «ηελησκέλα πόδηα, ζθηθηό 

ζώκα, πάκε» νη πηζαλόηεηεο λα εθηειέζεη επηηπρεκέλα ην 
πξόγξακκά ηεο θαη επάλσ ζηε δνθό, επαλαιακβάλνληαο ην 

ίδην ηξίπηπρν, απμάλνληαη. Τν ίδην ηζρύεη θαη θαηά ηε δηάξθεηα 
ησλ αγώλσλ. Εάλ ε αζιήηξηα επαλαιακβάλεη ηελ ίδηα κέζνδν 

ζπλερώο, νη πηζαλόηεηεο επηηπρίαο απμάλνληαη θαη ε αλεζπρία 

θαη ν θόβνο κεηώλνληαη. 
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