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 أهداف و أغراض القانون
 

الهدف األول من القانون هوو وضوم معوايير موضووعية لتقيويم التمنونارين  وي كول .1
 .المسننتويات المحلية و الوطنية و البطوالت الدولية

 .  ي أي بطولة العبتحديد أ ضل ل  -أ
 .إلرشاد المدربين و الالعبين نحو تمارين البطوالت -ب
لتزويد المدربين و الحكام و الالعبوين بالمعلوموات التقنيوة مون م وادر أخور    -ت 

 .أثناء المنا سات
 

 :حقوق وواجبات الالعب
 العبحقوق ال: أوال    

 .القانون الدولي للجمبازأن يقيم أداءه بدقة من قبل القضاة و بحسب  .1
 .أن ينا س على األجهزة القانونية المعترف بها من االتحاد الدولي .2
 03 ي حالة سقوطه  له الحق  ي الراحة لمعاودة األداء بموا ال يزيود عون  .3

 .ثانية
، استعمال أدواته الخا نونة بوه و ( البودرة) استعمال مسحوق الماغنيزيا  .4

ثانية و بين القفزتين األولى و الثانية  وي التحدث مم مدربه خالل الثالثين 
 .القفز

، و ضووء أخضور  وي  D1رؤية إشارة أو سوما  إشوارة  ووتية مون قبول  .5
المسابقات الرسمية لالتحاد الدولي و يجب عليوه األداء بعودها بموا ال يزيود 

 .ثانية 03عن 
 

 واجبات الالعب :ثانيا
 :ة عليه المسئوليات التالي الالعبمن بين كل األشياء  .1
 .معر ة دليل التحكيم ليت رف بحسبه .2



 :يجب أن يلتزم بالز  بحسب التالي .3

  للفريق ) خالل المسابقة الفرقية ( الطراز و اللون ) لبس نفس المالبس
 (.كامال

 ح وووان الحلوووق :ارتوووداء البنطلوووون الطويووول و الجووووارب  وووي األجهوووزة– 
ن غيوور األسووود أو البنووي الغووامق ألوووا) والعقلووة  –الحلووق  –المتوووازي 

 (.مسموح بارتدائها كبنطلونات 

  لبس شورت ق ير مم أو بدون شراب أو بنطلون طويول موم شوراب  وي
 .األرضي و القفز

  ة  ي كل األجهزةالالعبأن يلبس الفانيلة. 

  ي كل األجهزة الالعبله الخيار  ي لبس الحذاء . 

 ة يجب عليه تثبيت الالعب الرقم المعطى له من قبل المنظمين  ي البطول
 .بشكل  حيح على الظهر

  ة بموا ال يتعوارض موم الالعبوأن يلبس الرمز الخاص ببلوده علوى الفانيلوة
 .قواعد االتحاد

  أن يلبس الشعارات و اإلعالنات للمزودين له المعترف بهوم و وق قواعود
 .االتحاد الدولي

أن يقدم نفسه عند النداء باسمه بالطريقة المعرو ة بر م يود واحودة  .4
يوده كداللوه علوى بودء التمورين و كوذلك عنود نهايتوه لون  عالياً و ير وم

D1. 
 حقوق و مسئوليات المدرب

 حقوق المدرب: أوال 
 .مساعدة الالعب أو الفريق خالل اإلحماء و يكون اإلحماء تحت رعايته -1
 .ر م الالعب إلى جهاز العقلة و الحلق إلي اله إلى وضم التعلق -2
وازي و العقلووة أثنووواء أداء أن يكووون حاضووراً  ووي الحلووق و القفووز و المتوو -3

 .الالعب لحمايته
ثانية بعد السوقوط قبول العوودة  03أو مساعدته خالل  الالعبالتحدث مم  -4

 .للجهاز و كذلك بين القفزتين  ي القفز
أن يح وول علووى إظهووار درجووة الالعووب  ووورا بعننننووند انتهوواء الالعووب موون  -5

 .األداء و بحسب القواعد المنظمة لتلك البطولة
 



 سئوليات المدربم: ثانيا
 .معر ة القانون الدولي ليت رف بحسبه -1
كتابوووة ترتيوووب مووورور أعضووواء الفريوووق و المعلوموووات األخووور  المطلوبوووة  -2

بالتنسووويق موووم لجنوووة تنظووويم البطولوووة و بحسوووب القواعووود المنظموووة لتلوووك 
 .البطولة

تحاشي أي ت ر ات قد تؤخر المسابقة أو أي ت رف آخر قنند يحرمه  -3
 .لت ر ات المزعجة لآلخرينمن حقنننوقه و تحاشي ا

 .تحاشي الكالم مم القضاة الفعليين أثناء البطولة -4
 .المشاركة  ي الحفالت الختامية -5

 
 حقوق وواجبات القضاة

كول عضوو  وي لجنوة الجهواز يجوب أن يتحمول المسوئوليات : من بين كل األشياء -1
 :التالية

يكووووون ملمووووا  اإلتقووووان التووووام لوووودليل التحكوووويم و القواعوووود التقنيووووة لوووو داء و أن-أ
 .بالمعلومات الفنية التي تتعلق بأداء مهامه خالل البطولة

أن يكون حائزا على شارة تحكيمية دولية أو محلية  والحة للمشواركة  وي  –ب 
 .البطوالت الدولية لالتحاد و أن تكون درجته تسمح بذلك

 أن يكون خبيرا و ملما بكا ة قواعد التحكويم و أن يفهوم المواضويم الخا وة –ج 
 (.الالعبالتقنية و الحس ) و أن يكون متخ  ا  ي الجمباز

تقيوويم التمووارين بفاعليووة و  وريووة و سوورعة و  ووي حالووة الشووك يعطووي الشووك  -د
 .الالعبل الح 

أن يحضور كوول اجتماعوات الحكووام و يحضور التودريبات علووى من وة البطولووة  -هون 
 .أثناء المسابقات الرسمية لالتحاد

ق خوالل البطولوة و يكوون مسوتعداً و مرتاحوا ومتويقظ ، الظهور بوالمظهر الالئو -ز
و بنطلوون كحلوي ، شوميز بلوون  واتح موم ( جاكت أزرق غامق) اللباس الرسمي 

ربطووة عنووق ، و أن يكووون جوواهزاً علووى األقوول بسوواعة قبوول المنا سووة حتووى يعوورف 
 .المستجدات قبل البطولة

 
 مهام أعضاء اللجنة الفنية

مثلونهم سوف يعينون كأعضاء  ي اللجنة العليا أعضاء اللجنة الفنية أو من ي
 :للبطولة و مراقبون ل جهزة عليهم المسؤوليات التالية



المشوواركة  ووي إدارة اجتماعووات القضوواة و اجتماعووات التعليمووات المختلفووة و  -1
 .إرشاد القضاة للخروج بتقييم  حيح  ي الجهاز المعني

ما بينهوا و بوين القواعود المنظموة تطبيق قواعد القضاة بنزاهة و بالتنسيق  ي -2
 .لتلك البطولة

 .تسجيل محتو  التمارين بطريقة الرموز -0
 .Dحساب درجة  -
 .Eحساب حسومات لجنة  -
 .لتقييم اللجنتين Eو درجة   D تدوين كل محتو  درجة -
 .مراقبة التقييم الكلي و الدرجة النهائية لكل تمرين -4
جتووه الحقيقيووة بالتعاموول مووم الحوودث و كمووا اسووتحق در الالعووبالتأكوود موون أن  -5

 .8و  7مدون  ي الفقرة 
إذا لم يكون هنواك اعتوراض أو احتجواج ( إعالن  الحيتها)إطالق الدرجة  -1

 . 8و  7بحسب الفقرة 
 

 تنظيم لجان األجهزة
 تكوين لجنة الجهاز

 –بطووالت كوأس العوالم  – ي بطوالت العالم ) ي كل بطوالت االتحاد الدولي -1
 :سوف تتكون لجنة الجهاز من ( الولمبيةاأللعاب ا

معينواً ( D1)، و يجب أن يكون مسئول اللجنة   تتكون من حكمين( D)لجنة  -أ
 .من االتحاد الدولي للجمباز و ذلك بحسب القواعد الفنية لالتحاد الدولي

 .حكام 6و تتكون من  (E)لجنة  -ب
 :قضاة مساعدين و حكام أضا يين كالتالي  -ج     

 لتمارين األرضيةقضاة خطوط ل. 

 قاضي لطاولة القفز. 

 ميقاتي  ي التمارين األرضية أو لتوقيت اإلحماء. 

  ،عدد متنو  من المساعدين، المحاسبين، السوكرتارية، عامول كمبيووتر
و بمووا ( D1موون يقومووون بتسووليم األوراق موون الحكووام إلووى ) راكضووين 

 .تتطلب البطولة
التأهول، ) كا ة أدوار البطولة العدد المطلوب  ي لجان األجهزة هو نفسه  ي -2

 (.نهائيات الفرقي، نهائيات المجمو  العام، نهائيات األجهزة



قواعد الفروق المقبولة للعالمات األربم الوسطية أو  ي بطولة ألربعة  -3
الفرق بين عالمتي الوسننط أو األربننننم  (E)حكام أو أقل من لجنة 

 :أن ال يزيد عنالوسطنننية سوف تكننون محسوبة، و الفرق يجب 
 

الحسومات 
 النهائية

 الفرق المسموح به الدرجة

و  13433بين  3443 – فر  >
0463     

3413 

و  0463بين  3463  -3443 >
0443    

3423 

و  0443بين  3463-1433 >
0433 

3403 

و  0433بين  1433-1453 >
8453 

3443 

و  8453بين  1453-2433 >
8433 

3453 

و  8433بين  2453 -2433>
7453  

3463 

 3473 7453أقل من   2453أكبر من 

 
االنتقاء و التعيين للقضواة أو إجوراء قرعوة الختيوارهم لكول لجنوة سووف يوتم  -4

 .بحسب القواعد الفنية المعمول بها  ي تلك البطولة نحو القضاة
 تنظيم الجلوس و طريقة عمل القضاة

مون الجهواز ليتسونى لوه كل قاض سوف يأخذ موقعاً مناسباً و مسوا ة مناسوبة  -1
 .من الرؤية الكلية ل داء كامالً ليتمكن من إتقان تقييم األداء

يأخوذون أمواكنهم علوى خننونط واحود ( D) ي بطوالت االتحاد الرسمية لجننننننة -2
 .و بينهما مسا ة بسيطة

 



 
 
 
 

تكووون علووى شووكل ( E) ووي بطوووالت االتحوواد الرسوومية ، طريقووة جلوووس لجنووة  -3
يبوودأ الترتيووب موون يسووار رؤسوواء اللجووان و للقفووز يووتم  حلقووة حووول الجهوواز و

الجلوس حول منطقة الهبوط ، من الممكن تغيير أماكن جلوس الحكام بحسب 
 .ما تسمح به حالة و مكان المنا سة

قاضووويا الخوووط للتموووارين األرضوووية سووووف يجلسوووون متقوووابالن   وووي زاويتوووين  -أ
 .مواجهتين و كل حكم سوف يراقب الخطين القريبان منه

 (.D)ألميقاتي سوف يجلس بالقرب من طاولة لجنة    -ب
 ووي بطوووالت االتحوواد الرسوومية كوول درجووات القضوواة سوووف توودخل عبوور لوحووة  -4

المفاتيح الخا ة بجهاز الكمبيوتر ، و لذلك كل قاض سووف يسواعد بشوخص 
 .يسجل له الدرجة  ي الجهاز

 D1قاضوي ( إدخوال مباشور) ي البطوالت التوي ال توجود بهوا أجهوزة كمبيووتر  -5
سوف تتم كتابة درجاتهم و تسولم إلوى ( E)يكتب درجة البداية و قضاة لجننة 

 .شخص مكلف بجمعها و الذي بدوره سوف يعطيها لمسئول اللجنة
 

 وظائف لجان األجهزة خالل البطولة
 :يقوم بالوظائف التاليةD1 القاضي  -1

 التنسيق و مراقبة العمل لكل أعضاء لجنة الجهاز. 

 لجنة الجهاز و اللجنوة العليوا مون خوالل مراقوب  العمل كهمزة و ل بين
 .الجهاز  ي اللجنة العليا



  مراقبوة  -التأكد و المراقبة للعمل الذي يجري  ي اللجنة و يتضمن ذلك
 :و أيضا. الخ...... وقت اإلحماء

  الضوووء األخضوور أو أي إشووارة إلعالمووه لبوودء التموورين  الالعووبأعطوواء
 .ثانية 03خالل 

 الالعبة التمرين تحديد و تعريف نهاي. 

  الالعبضبط الدرجة النهائية لتمرين. 

  بحسوب موا (الوخ..  -الخوط ) تطبيق الحسومات و العقوبوات اإلضوا ية ،
 .هو من وص عليه  ي القانون

  الحسومات اإلضا ية عن سوء السلوك تجلب إلى طاولوة الودرجات قبول
 .إشهار الدرجة النهائية للجمهور 

 للتمرين و الخروج عون الخوط يوتم جلبوه  الحسم المضاف لتجاوز الوقت
 .إلى طاولة الدرجات قبل إعالن الدرجة النهائية للجمهور

 :من بين المهام المناطة بهم يضاف التالي( D)مهام قضاة لجنة  -2
عووين أو يقتوورح أو يووتم اختيوواره بالقرعووة موون قبوول اللجنووة ي  D1قوواض  -أ          

                                              الفنيوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي االتحوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواد                     
 :الدولي و يكلف بالمهام التالية

 منسق و عضو للجنة  ي نفس الوقت. 

  تسجيل أي مخالفات نحو درجة البداية درجةD. 

  يقوودم  ووي نهايووة البطولووة تقريوور  نووي لوونرئيس اللجنووة العليننننوونا عوون
بوووة أسووووماء المشننوووناكل و المخالفوووات أو حووواالت الغمووووض موووم كتا

 .ن المعنيينالالعبي

  كتابووة محتووو  التمرينووات التووي نفووذت  ووي البطولووة بلغووة موون لغووات
االتحاد الدولي المعتمدة خالل مدة أق اها شهرين من تاريخ انتهاء 
البطولووة إلووى رئوويس اللجنووة الفنيووة لالتحوواد الوودولي و إلووى مراقووب 

 .الجهاز و إلى اللجنة العليا
 :لهما الوظائف التالية D2و قاضي    D1قاضي  –ب           

  تسوووجيل كامووول محتوووو  التموووارين بووودون خطوووأ و ذلوووك للوووتمكن مووون القيوووام
 .بمهامها على أكمل وجه

  على مهام تقييم محتو  التمرين و هذا العامل يحتوي بالقيام: 

 تحديد قيمة الحركات و الربط. 



  ( حركوووات للشوووباب 7)حركوووات 0حسوواب قووويم ال وووعوبات اإلضوووا ية أل ضوول
زائوداً قيمووة ( 1141حركوات مون كول مجموعوة أنظور الموادة  4أق وى حود ك

 .الهبوط

 حساب قيم الربط بحسب قواعد الجهاز. 

 حساب عدد و قيم متطلبات المجموعات. 

  حساب قيمة درجةD بجمم هذه العوامل. 

 حكم من لجنة  كلD  سوف يقيم محتو  التمارين باسوتقاللية و لكون يسومح
 .التشاور بينهما

من بين المهوام المناطوة بهوم ، الوظوائف التاليوة بحسوب  Eام لجنة مهام حك -3
 :المهام الخا ة بهم

سوووف يقوويم التموورين موون ناحيووة التكنيووك و  Eكوول قوواض موون لجنووة  -أ
الوضعية باستقاللية عن اآلخر و ال يسمح التشاور بوين حكوام لجنوة 

E. 
يجب أن يقوم بكتابة جملة الحسومات خوالل  Eكل قاض من لجنة  -ب 
 .لتمرينه الالعبثوان من إكمال  13
التمووورين بحسوووب القواعوووود ( E)سووووف يقووويم الحكوووم موووون لجنوووة   -ج 

 .المذكورة من الف ل السادس و حتى الثاني عشر
 .6تحمل المسئوليات المشار إليها  ي المادة  -د 
 
بووأي خووروق و الحسووم المحتسووب لووذلك  D1حكووام الخطوووط يبلغووون  -4
 .كتابياً 

يجوب أن يعطوي إشوارة عنود مورور : ارين األرضويةالميقاتي  ي التمو -5
ثانيووة و هوونذه اإلشننوونارة تكووون مسووموعة  73ثانيووة و أخوور  عنوود  63

) ، و يجووب أن يكتووب أي زينننوونادة   Eو  Dو لحكووام لجنتووي  للالعووب
،  ووي حالووة عنننووندم  D1ث و يسوولمها إلووى  73عنوونن النوون ( بالثننوانننووني

 (.وتر أو غيرهجهاز كمبي) وجود جهاز إدخال مباشر 
 

 
 تقييم محتو  التمارين

 (.Eو درجة  Dدرجة ) ي كل األجهزة سيكون هناك درجتين منف لتين 
 : محتو  التمرين و المتضمنة باإلضا ة Dدرجة  -1



 0أ ضول )للشباب   8 –حركات 13ال عوبات اإلضا ية أل ضل 
حركوووات مووون كووول  4للشوووباب و لكووون أق وووى حووود  7 -حركوووات

+ ي لو داء داخول الحركوات المعودودة مجموعة بالترتيوب الزمنو
 (.قيمة الهبوط

  الحركوووات المعووودودة مووون  0إذا اضوووطر الحكوووم إلوووى اختيوووار الووون
الحركووات التووي لهووا نفووس القيمووة و لكوون تنتمووي إلووي مجموعووات 

مون  الالعوبمختلفة يجب أن يحدد ذلوك مون خوالل تحديود  ائودة 
هبووط و حركات المعدودة زائوداً ال 0و عندما يتم تحديد الن .ذلك

الذي يجب على الحكم اختيارها و ق ترتيبها الزمنوي و ال تزيود 
و  ي البسواط األرضوي يجوب .) حركات من كل مجموعة 4عن 

 (.تحديد حركة الهبوط كأول حركة معدودة
 
 

 قيمة الربط و المؤسس بقواعد خا ة  ي كل جهاز. 

  قيمووة المجموعووات الحركيووة و المنفووذة داخوول العشوور الحركووات
 (.حركات للشباب 8)المعدودة

 
 :و التي ستقيم بالحسومات بأجزاء األعشار: درجات  13تبدأ من  Eدرجة  -2

 أخطاء التنفيذ الجمالية. 

 أخطاء التنفيذ التقنية. 

  أخطاء الجمال و التنفيوذ تجموم موم أخطواء المتطلننونبات التقنيوة
درجات و تكون المح لة هي درجة  13للحركات و تطرح من 

E. 
 
 . Eمم الدرجة النهائية لن Dية ستؤسس بإضا ة درجة الدرجة النهائ -3

 
قاعدة تقييم التموارين و تحديود الدرجوة النهائيوة سوتكون هوي نفسوها  وي كول   -4

نهائيووات  -نهائيووات المجمووو  العووام -نهووائي الفوورق –التأهيليووة ) أدوار البطوووالت 
 ووي   مووا عوودا طاولووة القفووز و التووي لهووا قاعوودة خا ووة بالتأهوول و كووذلك( األجهووزة

 .الدور النهائي
 



 (Dدرجة )قواعد درجات ال عوبة
 ووووي البسوووواط األرضووووي و ح ووووان الحلووووق و الحلووووق و المتوووووازي و العقلووووة،  -1

 ال عوبات التالية سيتم عدها

 A B C D E F G ال عوبة

 3473 3463 3453 3443 3403 3423 3413 القيمة

 
مورة واحودة المد  المحتمل للحركوة بونفس الورقم و نفوس الجودول سووف تكوون  -2

 . قط و كل حركة أعطيت رقم معين و رمز و  عوبة خا ة بها
الحننننركات الغير موجودة  ي جدول ال عوبات يجب أن تتم كتابتها إلوى رئويس  -3

سواعة مون  وعود البوديووم  وي البطنونوالت الرسنونمية، و  24اللجنة العليا قبول 
طووالت القاريوة درجة  عوبة هذه الحركة من الممكن أن ي رح بمنحهوا  وي الب

 (.، الوطنية ، المحلية
 

 متطلبات المجموعات الحركية و الهبوط
بفئووات التقيوويم المختلفووة ، الحكووم سوووف يقوويم هووذه المتطلبووات باإلضووا ة إلووى  -1

و معر تووه التقنيووة و يهوودف ذلووك إلووى تنويووم األداء خووالل  الالعووب   ميووول 
 .التمرين

، I ،II )ترقيم الالتينويمجموعات حركيوة مرقموة بوال 5كل جهاز يحتو  على  -2
III ،IV ،V )كوون الهبووط  اتمجموع اربعة نو باستثناء البساط األرضي م

 (II،III،VI)من احد المجوعات 
حركوووة واحووودة علوووى األقووول مووون كووول  الالعوووب وووي التمووورين يجوووب أن يضووومن  -3

 .مجموعة من المجموعات الحركية األربم
يجووب أن تكووون موون الحركووة التووي تعتبوور موون متطلبووات المجموعووات الحركيووة  -4

 .Dبواسطة لجنة  3453ضمن العشر الحركات المعدودة، و تمنح 
كل تمرين ماعدا القفز يجب أن ينتهي بهبووط شورعي مودون تحوت مجموعوة  -5

أنظر الف ل السابم و الف ل العاشر الخا ين بالبساط األرضوي و ) الهبوط 
 .(طنناولة القفز

 
 :الهبوط غير الشرعي هو الهبوط الذي  يه

 (.ما عدا البساط)بوط بد م الجهاز بالقدميناله -أ
 .التمرين الذي ال يحتوي على هبوط -ب



 .التمرين الذي يحتوي على هبوط جزئي أو هبوط غير مكتمل –ج 
و يتضومن ذلوك حركوات الودحرجات  وي ) الهبوط الذي ال يكوون علوى القودمين  -د

 (.البساط األرضي
 .الهبوط المتعمد جانبياً  -هن 

كات بالو ف أعاله تقود إلى عننندم االعتنونراف بالهبنونوط مون كل الحر: مالحظة
 .و المجموعة الحركية Dلجنننة 

 : يما يخص مجموعة الهبوط سوف تطبق القاعدة التالية -6

  هبوطA  أوB  (ال يحقق المتطلب)  فر 

  هبوطC  متطلوب هبووط  3403قيمة المتطلوب
 جزئي

  هبوطD متطلب كامل 3453 أو أكثر 

 
 الشباب

 
 :نقاط النننربننننط

إمكانية منح االرتباطات الخا ة ، D عامل نقاط محسنات الربط يعطي لجنة  -1
 لهوذا نقوواط محسونات الووربط تخنننننننوندم هوودف تنويوم التمرينووات و التوي تووودي

 .إلى ربط خاص بين الحننركات و كما هو محدد بكل جهاز
تمنح نقاط محسونات الوربط  قوط للحركوات المعونترف بهوا و المنفوذة بتتوابم و  -2

 .بدون أخطاء كبيرة
 و ف عرض التمرين 

عوورض التموورين يحتووو   قووط علووى تلووك العواموول التووي تعطووي الطووابم  -4
د  إلوى حسوومات الحنننننديث لرياضة الجمباز و غياب تلك العوامول يوؤ

 :و هذه العوامل هي Eلجنة 
 .الجمال و التنفيذ( المحتو  العام المتوقم للتمرين)التركيب التقني  -أ
 .درجات 13عرض التمرين له حد أق ى  -5

 ط هبوA  (ال يحقق المتطلب)  فر 

  هبوطB  متطلوب هبووط  3403قيمة المتطلوب
 جزئي

  هبوطC متطلب كامل 3453 أو أكثر 



 :للتمرين الق ير يتم تطبيق التالي -6

 7 درجات 13  حركات أو أكثر 

 6 درجات 6   حركات 

 5 درجات 5   حركات 

 1- 4 درجتين   حركات 

 فر   وجد حركاتال ت  
 

 انواع البطوالت حسب الئحة االتحاد الدولي
 

 البطولة التاهيلية -1
 البطولة الفرقية -2
 بطولة فردي العام -3
 بطولة فردي االجهزة -4

 
الجمناستك من االلعاب الفردية لكن مجموع خمسة العبين من دولة او  

حتساب نادي   يكونوا فريق يمكن له المشاركة في البطولة الفرقية حيث يتم ا
 .الدرجة كما مبين ادناه 

تحسب الدرجة الفرقية عن طريق جمع احسن اربع درجات عموديا على كل  -1
 جهاز

 تجمع  درجات االجهزة الستة افقيا وكما مبين في الجدول  -2
 

 ارضية االسم ت
ح ان 
 الحلق

 الحلق
من ة 
 القفز

 العقلة المتوازي
مجمو  
درجة 
 الالعب

 68 11 11 11 9 11 11 احمد 1

 59 11 11 11 8 7 11 محمد 1

 57 9 9 11 9 11 7 علي 1

 62 11 11 9 6 11 11 سالم 4

 58 11 9 11 8 9 11 رعد 5

 284 56 53 53 14 41 46مجموع 



احسن اربع 
 درجات

  
 
 
 
 
 

 Eحسومات لجنة 
هذه الحسومات سوف تطبق  ي جميوم األجهوزة بموا  يهوا البسواط األرضوي مون قبول 

أنظور أيضوا الف ول السوابم و ) الخطوأ المودون  وي الجودول  و عنودما يحودث Eلجنة 
 (حتى الثاني عشر لمعر ة األخطاء الخا ة بكل جهاز على حدة 

 الخطنننننننننننننننننننننننننننننننننأ
  غير

3 341 
 متوسط
3403 

 كبير
3 345 

 أخطاء التنفيذ الجمالية و التنفيذية

 + + + (مستقيم  -انحناء –تكور )عدم وضوح الوضم

   + إعادة ت حيح وضعية القبضة أو اليد

السير أو النط  ي الوقوف على اليدين أو       
 (كل قفزة أو خطوة ) النط 

+   

  + + لمس الجهاز أو البساط

 +   ضرب الجهاز أو البساط

  +  بدون مساعدته الالعبلمس 

 +   انقطا  التمرين بدون سقوط

 + + + فارجةثني الذراعين أو الرجلين مت

ضعف الوضم أو أعادة ت حيح الوضعية       

 خالل الوضم النهائي
+ + + 

 القلبات الهوائية مم  تح الركبتين أو الرجلين
أقل من       

أتسا  
الكتفين أو 

أكبر من      
 أتسا  الكتفين

 



 تساويه

 انفراج الرجلين  ي الهبوط

أقل من       
أتسا  

الكتفين أو 
 تساويه

كبر من أ     
 أتسا  الكتفين

 

عدم الثبات التام أو إعادة ت حيح طفيف     
 للرجل أو مرجحة الذراعين أثناء الهبوط

+   

  قدان التوازن خالل أي هبوط

خطوة          
 غيرة أو 
نطة لكل 
خطوة أو 

 341نطة 

خطوة أو        
نطة كبيرة أو 
لمس البساط 
 بيد أو بيدين

االستناد بيد     
 تينأو باثن

 143   سقوط كامل خالل أي هبوط

سقوط كامل خالل أي هبوط بدون أن يبدأ       
 الهبوط على القدمين

و  1433         
عدم 

االعتراف 
بالهبوط من 

 Dلجنة 

  +  انفراج شاذ

 + + + أخطاء الجمال األخر 

 األخطاء التقنية

االنحرا ات  ي حركات المرجحة أو خالل      
اليدين أو إلى حركات أو الوقوف على 

 (الفلنكات ) بحركات اللف 

 45-01      درجة 15-03   
 درجة

أكبر من       
عدم +  45

 االعتراف 

 االنحراف للزاوية من وضم الثبات التام

 15حتى     
 درجة

      16-03 
 درجة

        01-45 
+ درجة 
عدم 

 االعتراف

 الضغط من وضم ثبات سئ
المطبق على الوضم السيئ الحسم             

 سوف يطبق مرة أخر 



 عدم اكتمال الدوران

 03حتى     
 درجة

 03-61         درجة 01-63   
 درجة
أكبر من         
03 + 
عدم          

 االعتراف

 
اال تقار إلى االرتفا   ي  القلبات الهوائية أو 

 حركات الطيران

 
+ 

 
+ 

 

   + وضم ارتكاز إضا ي أو وسيط

 + + + ة قوة بالمرجحة أو العكسحرك

 
 الزمن خالل وضعيات الثبات

 
 ث 1-2

 
 ث1

 
أقل من       

+ ثانية 
عدم 

 االعتراف

 + + + انقطا  الحركة ال اعدة

محاولتين أو أكثر  ي أخذ الوضم الثابت أو وضم 
 قوة

 + + 

   قدان التوازن أو السقوط  ي الوقوف على اليدين
تأرجح أو      

 رتقلقل كبي
 سقوط

 143   السقوط من أو على الجهاز

  مرجحة وسطية أو الياويس
 ن ف أو  
 الياويس 

 كل

   اكتمال الحركة بمساعدة المساعد

        143  +
عدم 

االعتراف 
 بالحركة

  + + أال تقار لالمتداد  ي اإلعداد للهبوط

 + + + أخطاء تقنية أخر 

 



 
 
 
 
 

 الحركات األرضية
 X 12 12القياس 

  
 و ف التمارين األرضية

 
يتكووون التموورين األرضووي موون حركووات بهلوانيووة م ووحوبة بتمووارين جمبازيووة أخوور  
مثل حركات القوة و التوازن و المرونة و الوقوف على اليودين و حركوات جماليوة 
) م احبة و كل ذلك ب ورة إيقاعية و انسيابية باستغالل مساحة البسواط بالكامول

12 X  12 مترا.) 
 

 ات حول طريقة عرض التمرينمعلوم
لو داء داخول البسواط مون الوقووف الثنونابت و الورجلين مغلقتوين و  الالعوبيجب بدء  -1

 .الالعبيبدأ التقييم من أول حركة لقدم 
يجووب أن يضوومن  قووط الحركووات التووي يسيننوونطر عليهووا و يؤديهووا بإتقووان و  الالعووب -2

 .بدرجة عالية من التحكم و الجمال
 :حتو  الروتين األرضيمتطلبات التنفيذ و م -3
يجب أن يؤد  الروتين داخل مساحة البساط المحددة ، الحركوات الموؤداة بالكامول  -أ

و لكن لن يوتم  Eخارج منطقة األداء سوف تقيم بالطريقة العادية بواسنننطة لجنة 
 .Dاالعتراف بها من لجنة 

I. ة مساحة األداء المحددة بخطوط واضحة و هذه الخطوط تعتبر مون ضومن المسواح
 .األداء  وقها و لكن ال يستطيم تجاوزها الالعبالمحددة ل داء ، و يستطيم 

II.  الخطووو خووارج المنطقووة سوووف يقوويم بواسووطة حكمووان يواجهووان بعضووهما الووبعض
شوواقولياً بجانووب البسوواط ، و كوول حكووم سوووف يراقووب الخطووين القريبننوونان منووه و 

الحكم المختص بوالخط عننندما يحنننندث خطننأ تجنناوز و خروج عن يجب أن يقدم 
و الووذي يحسووم قيمننوونة الخننطنننوونأ موون الدرجووة النهائيووة و  D1الخطووأ مكتوبوواً إلووى 

 :بحسب التالي



  3413اللمس بيد واحدة أو رجل واحدة خارج منطقة األداء. 

  اللمس باليدين أو الرجلين أو يد و رجل أو أي جزء آخر من الجسم لخارج المنطقة
3403. 

 3453ج المنطقة الهبوط مباشرة خار. 

 الحركات المبدوءة خارج المنطقة ليس لها قيمة. 
III-  من البساط  ان الخطوات التي يستعملها للعودة ال يتم تقييمها الالعبإذا خرج. 
ثانية و التي تقاس بواسطة ميقواتي ، و  73مدة التمرين  ي البساط األرضي حتى  –ب 

ثانيووة و  63شننوونارة  وونوتية عنوود ال يوجوود حوود أدنووى ، و الميقوواتي سوووف يعطنووني إ
و حتوى الهبووط و  الالعوبث ، و الوقت يقاس مون أول حركوة لقودم  73أخر  عند 

النننذي يجنننب أن يتنننم بوضم الوقوف و الرجلين مضمومتين و إذا لم يتم الروتين 
و الووذي سوووف يتخووذ الحسووم  D1 ووي الوقووت المحوودد سوووف يقوووم الميقوواتي بإشووعار 

 .ة النهائيةالالزم من الدرج
) يجب أن يؤد  الروتين  ي البساط بالكامل ومم وجوب استخدام قطونري المربوم  –ج 

و كذلك زوايا المربم و جوانبه بطريقة يمر  يها على األقل مرة واحدة (دب –أ ج 
و مهما يكون مون الممكون أن يسوتخدم ( أ و ب و ج و د ) ي كل زاوية من الزوايا 

و لكون ( أ  –ج ثوم ج  –مثال أ ) تين بتتابم مباشر نفس الخط القطري مر الالعب
 .الخط الثالث القطري  ي نفس االتجاه السابق سوف يعتبر خطأ بنائي للتمرين

 
التوقووف ثووانيتين أو أكثوور قبوول مجموعووة الحركووات الهوائيننوونة أو أي حركووة أموور ال -د 

 .يسمح به
هبوووط مالحووظ  يووه كوول القلبووات الهوائيووة أو مجموعتهووا يجوب أن تنتهووي ب -هون   

الووتحكم قبوول االنتقووال للحركووات الغيوور هوائيووة و ال يسوومح بووأداء حركووات وسوويطة 
 .تضيم رؤية الهبوط المالحظ



مثوال حورة أماميوة و ن وف ) القلبات الهوائية المحتوية علوى الودحرجات –و   
و حركات الغطس يجب أن يالحظ  يهوا لحظوة استنونناد باليودين و ال ( للنزول دحرجة

 .تنفيذها بدون استناد أو  قط بلمس ظهرا الكف للبساطيمكن 
ال ووعود للوقوووف علووى اليوودين يجووب الثبووات  يووه للح ووول  قووط إذا أريوود  –ز   

 الالعوبتنفيذه للح وول علوى ال وعوبة أو متطلوب المجموعوة األولوي و يجوب علوى 
 .إيضاح ذلك

يوة و التمرين يجب أن ينتهي بهبووط و الوذي يجوب أن يكوون حركوة هوائ –ح   
 (.حركات الدحرجة ليست ضمن مجموعة الهبوط) على القدمين معا 

  
 :  Dمعلومات حول درجة 

 المجموعات الحركية هي .1
i. I-الحركات الغير أكروباتيكية. 
ii. II-القلبات و الشقلبات األمامية. 
iii. III -القلبات و الشقلبات الخلفية. 
iv. IV-ماميوة القلبات الجانبية ، القفز خلفا مم ن ف لفة للقلبوات األ

 .، و القفز ل مام مم ن ف لفة للقلبات الخلفية
 .الهبوط ال يكون من المجموعة األولي .2
 

 معلومات حول الربط .3
أو أكثر سووف يتح ول  D كل ربط لقلبتين هوائية إحداهما ذات  عوبة 

أو أكثووور  Dإذا كانوووت الحوووركتين ذات  وووعوبة  3413الوووربط علوووى 
ربط سووف يمونح  وي للربط ، هذا الو 3423سوف تح ل على قيمة 

 .اتجاه واحد
   

 
 
 
 
 
 

 جدول الحسومات األخطاء الخا ة بالبساط األرضي



 

 الخطأ
  غير

3 341 
 متوسط
3403 

 كبير
3 345 

 االرتفا  غير الكا ي
 للقلبات الهوائية 

+ +  

  قدان المرونة
 خالل أألداء أو حركات الثبات 

+ +  

  عدم استخدام كامل مساحة البساط
 4ل من أٌق       

 زوايا
 

 القلبات المحتوية على الغطس
 بدون مرحلة استناد على اليدين 

 
على ظهر       

 الكف
 بدون استناد     

 ثانية 2التوقف أطول من 
 قبل حركات القلبات الهوائية

+   

 لحظة غير متحكم بها
  ي الهبوط أو االنتقال 

 143سقوط      + +

 خطوات بسيطة أو انتقال
 لى الزاويةللو ول إ 

+ 
 كل مرة

  



 :Dحسومات لجنة     
 

 الخطأ
  غير

3 341 
 متوسط
3403 

 كبير
3 345 

أقل من أو          ث 73الروتين أطول من 
 ث 2تساوي  

أكبر من          
 ث 2-5

أطول       
 ث 5من 

 الهبوط غير الشرعي أو من
 مجموعه غير أكروباتيكية 

 Dالحركة غير معترف بها من لجنة 

 أكثر من مرتين من القلبات المحتوية 
 على الدحرجات أو الغطس

 Dالحركة غير معترف بها من لجنة 

   + لمس خارج البساط بيد أو رجل واحدة

 لمس خارج البساط بالقدمين
أو اليدين  أو رجل و يد أو أي جزء        

 أخر من الجسم
 +  

 +   الهبوط مباشرة خارج منطقة األداء

 بدون قيمة لمبدوءة من خارج البساطالحركات ا

الخط االكروباتيكي الثالث  ي           
 نفس القطر بتتابم مباشر

 +  

 

 
 ح نننننننننننان الحلق

 

 
 من السطح العلوي للبساط 135االرتفا  

 
 و ف التمرين  ي ح ان الحلق



 الروتين الع ري يتكون من مرجحنننونات بندوليوه و مرجحوات دائريوة  بفوتح و
ضم الرجلين بمختلف أوضا  االرتكاز على كل أجزاء الح ان ،مرجحنات 
الرجنننل الواحنننوندة أو المق وات، مرجحوات خوالل الوقووف علوى اليودين ، 

كوول الحركووات يجووب أن تووؤد   –أموور مسووموح بووه  -مووم أو بوودون دوران 
بمرجحووة و بوودون توقووف طفيووف ، حركووات القوووة و األوضووا  الثابتووة غيوور 

 .مسموحة
 
 
 المجموعات الحركية   

         
I. مرجحات الرجل الواحدة. 

II.  و ( سوبندل)الفلنكات و مق ات تومناس مم أو بدون اللف المغزلوي
 .الوقوف على اليدين

III.  (.باالرتكاز الطولي أو الجانبي)االنتقاالت الطولية و العرضية 
IV.  مرجحووووات الكيووووره و المرجننوووونحات الروسننننوووونية و حركننننوووونات

 .ات المترابطةالفلوب و الحرك
V. مجموعة الهبوط. 

 
 جدول الحسومات و األخطاء الخا ة بح ان الحلق

 

 الخطننننننننننننأ
  غير

3 341 
 متوسط
3403 

 كبير
3 345 

 قوووووودان االمتووووووداد  ووووووي المق ووووووات و            
 مرجحات الرجل الواحدة

+ +  

الوقوووف علووى اليووودين بقوووة ملحوظوووة أو        
 بيدين مثنية

+ + + 

التوقووووووف اللحظووووووي أو التوقووووووف  ووووووي           
 الوقوف على اليدين

+ + + 

اال تقار إلي امتداد الجسم  ي الفلنكات أو        
مق ووات التوموواس كحسووم عووام  ووي نهايووة 

 + + 



 .التمرين

 + + + ثني الرجلين أو  تحهما خالل الحركات        

االنحووراف عوون المحووور الطووولي للح ووان        
 أكبر من  أو االنتقاالت أثناء الفلنكات

 15-033 
 أكبر من 

03-453 

 أكبر من   
 درجة  45 

 عدم 
 االعتراف 

الهبوط المنحرف أو غير المواجه لمحور        
 الح ان

+ 
 انحراف
 أكبر من 

 درجة 45

+ 
 انحراف  

 درجة 03
 

  +  عدم استخدام أجزاء الح ان الثالثة       

 ف على اليدينالهبوط بحركة غير الوقو       
درجة للكتفين 45الهبوط بزاوية أقل من         

 . وق الخط األ قي
 +  

 



 
 جهاز الحلق

 

 
 و ف األداء  ي جهاز الحلق

التمرين  وي جهواز الحلنونق يتكوون مون حركننونات مرجحنننونة و حركونات قووة و  
حركات ثبات بتوزيم متساوي من حيث النسوبة بينهموا ، و هوذه الحركوات تنفوذ 
بالتبادل و الت واحب لوضوم التعلوق و المورور خوالل الوقووف علوى اليودين ، و 
األداء مم استقامة الذراعين هو السوائد ، الجمبواز الحوديث يتميوز  يوه الوروتين 
بالتبوووادل و االنتقوووال مووون حركوووات المرجحوووة إلوووى حركوووات القووووة و العكوووس ، 

 .المرجحة للكابالت و تقاطعهما أمر ال يسمح به
 

 :Dحول درجة معلومات  
 :المجموعات الحركية هي -1

I.  حركات الكب و حركات المرجحة (متضمنة ارتكازL.) 
II.  (.ث 2)المرجحة للوقوف على اليدين و الثبات 

III.  المرجحة إلى ثبات القوة ( ليس إلى ارتكازL.) 
IV. (.ث2)حركات القوة وحركات الثبات 
V. مجموعة الهبوط. 

 ي نفس المربم  ي الجدول و إذ توم ال تكرار للحركات المرقمة بنفس الرقم و  -2
،  وي جهواز الحلوق هوذه القاعودة تمتود Dذلك  أن ذلك ال يؤد  إلى ر وم درجوة 

إلى أن تتضمن الوضم النهائي لثبات القوة و الذي من الممكن أن ير  مورتين 
 قط على األكثر بوالنظر إلوى كيفيوة الو وول إلوى الوضوم النهوائي، و لهوذا موثال 

ليب المقلوب من الممكن أن يشاهدا مرتين  قط خالل وضم سوالو ووضم ال 
حركووات  4الووروتين للمسوواهمة  ووي درجووة البدايووة و كيفمووا كووان ال يمكوون أداء 

بتتوووابم مباشووور مووون هوووذه المجوعوووات ، الحركوووة الخامسوووة و التوووي تليهوووا مووون 



أو الرابعووة موون نفووس السلسووة لووم يووتم االعتووراف بهووا موون / المجموعووة الثالثووة و
 .Dلجنة 

 
 واعد عامة إضا ية ق -0 -1

  حركووات الثبووات دائمووا ثووانيتين و ال يعتوورف بووأي حركووة ثبووات موون ناحيووة
 .ال عوبة أو المجموعة الحركية إذا كان الثبات أقل من ثانية

  حركة الضغط بالقوة و الر م دوما تتبم بعود وضوم و كوذلك تنتهوي بالثبوات
ات السوابق و ثانيتين يتم االعتراف بهما  قوط إذا توم االعتوراف بوضوم الثبو

 .الوضم النهائي ثبت  يه على األقل ثانية واحدة

  الحركووات مووم تقوواطم الكووابالن غيوور مسووموحة و يحسووم عوون ذلووك كخطوووأ
 .تركيبي

 للناشئين الحركات التي تتضمن القلبات الخلفية للتعلق غير مسموحة. 
  
 جدول الحسومات و األخطاء الخا ة بجهاز الحلق      

 الخطأ
  غير

3 341 
 طمتوس
3403 

 كبير
3 345 

  +  مرجحة سابقة قبل بدء التمرين        

   + إعطاء المدرب للجمبازي لمرجحة بدء         

حركووة ال يووا ويووس  ارغووة  ووي التموورجح        
 للخلف

 +  

  +  تقاطم الكابالن خالل أي حركة         

انفووراج الوورجلين أو وضووعية سوويئة عنوود        
 لقالر م لوضعية التع

 +  

قبضة زائفة خوالل وضوم القووة الثابتوة                                                  
 (كل مرة)

+   

ثني اليدين خالل المرجحوة لثبوات القووة         
 أو لحركة  عود لوضم ثابت

+ + + 

لمس الكابل أو الجلد أو االرتكاز عليهوا         
ر مووون باليوودين ، القوودمين أو أي جووزء آخوو

+ +  



 .الجسم

االسووووتناد علووووى الكابوووول بووووالرجلين أو           
   التوازن عليه

     + 
عدم       

 االعتراف

 السقوط من الوقوف على اليدين       
  

      + 
عدم       

 االعتراف

 مرجحة الكابالت           
 خالل حركة    

 واحدة

خالل          
عدة 
 حركات

خالل          
أغلب 
 التمرين

 



 القفننننز

 
 

 و ف التمرين  ي طاولة القفز
قفزة واحدة ما عدا  ي التأهل إلى نهائيات جهاز القفز  الالعبيجب أن يؤدي   

و  ي نهائيات القفز حيث يجب أن يؤدي قفزتين من مجموعتين حركية مختلفوة موم 
ية مختلفوة وضع –خلفي / مثال اتجاه مختلف أمامي) اختالف مرحلة الطيران الثاني

للقلبووات البسووويطة أو علووى األقوول إخوووتالف بن ووف لفووة للقلبوووات  –منحنووى / متكووور
 (.المحتوية على اللف و الطيرانات البسيطة

بوورجلين ( مووم أو بوودون الرنوودف)كوول قفووزة تبوودأ بالركوونض و إقووال  بالقوودمين  
 مضمومتين  وق سلم القفز، مم أداء مرحلوة ارتكواز ق ويرة باليديونن أو بيود واحودة

 .على الطاولة
من الممكن أن تحتوي القفوزة علوى لفونة مفوردة أو لوف مضواعف حوول محواور 

 .الجسم
و ( الوقنونوف) وراً إلى وضم البدايوة  الالعببعد القفزة األولي يجب أن يعود  

 .بتنفيذ قفزته الثانية الالعبيقوم  D1مم إشارة حكم 
 

 معلومات حول عرض التمرين
 25ف مم ضوم الورجلين علوى مسوا ة ال تزيود عون من وضم الوقو الالعبيبدأ  -1

متووراً تقوواس موون عمووق الطاولووة موون الجهووة القريبووة منووه، القفووزة تبوودأ موون أول 
و لكون التقيويم يبودأ مون لحظوة لموس القودم علوى  الالعوبخطوة أو وثبة يؤديها 

لوحة سلم القفز ، مسا ة الركض االقترابيوة يجوب أن تقواس ، يجوب أن يوضوم 
ضمار الركض، من الممكن قطم الركض ثم االستئناف و لكن حاجز  ي نهاية م

 .ال تسمح العودة للخلف لتكراره
القفزة تنتهي بهبوط خلف الح ان بوضم الوقوف بقدمين مضومومتين سوواءاً  -2

 (.أمنننامي أو خلفي)  الالعبمواجه للح ان أو أن تكون الطاولة خلف 



الطيوران األول غيور مسوموح القلبات الهوائية أو الحركات مم  تح الرجلين  ي  -3
 .بها و غير مدونة  ي جدول ال عوبات

 :ل داء تعتمد على Eعوامل تقييم لجنة  -4
المرحلوووة مووون قبووول الطيوووران و حتوووى االرتكووواز باليووودين علوووى ) الطيوووران األول  -أ

 (.الطاولة أو بيد واحدة
الطيران الثاني و يتضمن مرحلة الد م باليدين للطاولوة و حتوى الهبووط بوضوم  -ب

يجوب أن يظهوور االرتفوا  الملحووظ لجسوومه  ووق الطاولوة بعوود  الالعوببوات ، الث
 .الد م

 .وضعية الجسم خالل لحظة االستناد باليدين على الطاولة -ج
 .د ن الحسومات بالنظر إلى االنحراف المحور الممتد للطاولة

 .التنفيذ التقني للقفزة-هن ن
 .الهبوط-و
ح لمركز ثقل جسمه بعد الد م باليدين  وي يجب أن يظهر الالعب االرتقاء الواض -ز

 .مرحلة الطيران الثاني
 :قواعد الهبوط

سووم المعلمووة لليميوونن و  53يجووب أن يووتم الهبوووط بالقوودمين معوواً داخوول المسوواحة  -أ
 :اليسار من مركز وسط الطاولة و بحسب الرسم التالي

 

 
 
 

خطووو  وووق هوذه الخطوووط يجوب أن تكووون معلموة  وووق منطقوة الهبوووط و بوضووح، ال
 .هذه الخطوط ممكن و لكن تجاوزها ممنو 

الخطوط المعلمة  ووق البسواط يجوب أن تكوون مثبتوة بأحكوام حتوى ال تنزلوق موم قودم 
 .أثناء المنا سة الالعب



الدوران يجب أن ينتهي قبل الهبووط و الودوران غيور المكتمول سووف ينوت  عنوه  -ب
ر  وأن ذلوك يوؤدي إلوى عودم أو أكثو 033و إذا كان غير مكتمل بأقول مون . حسم خاص

 .و سيتم االعتراف بها كقفزة أقل قيمة   Dاالعتراف بالحركة من قبل لجننننة
   

 ( D) معلومات حول درجة 
يجووب أن يووؤدي قفووزة واحوودة  ووي الت ووفيات التمهيديووة، مسووابقات  الالعووب -1

نهائيووات الفرقووي، و  ووي نهائيووات بطولووة المجمووو  العووام، و ووي الت ووفيات 
يات طاولة القفز و  ي نهائيات القفوز يجوب أن يوؤدي حركتيونن الخا ة بنهائ

موون مجمننوعتينوونن مختلفننوونة و يجووب أن يكووون  يهمووا اخووتالف واضووح  ووي 
 .مرحلة الطيران الثاني
 :المجموعات الحركية هي

 القفزات المباشرة :المجموعة األولي
 .القفزات مم لفة  ي الطيران األول: المجموعة الثانية 

 طابم الشقلبات األمامية و الياماشيتا: لثالثة المجموعة ا
حركوووات )القفوووزات موووم ربوووم لفوووة  وووي موووا قبننننننووونل الطيوووران :  المجموعوووة الرابعوووة

 (التسوكاهارا و الكازاماتسو
 قفزات الدخول بالرندف : المجموعة الخامسة 

 :عندما(  E) و لجنة (  D) من لجنة (  فر ) 3433الحركة تح ل على   -2
a)  للركنننض و لكنه يمننر مون جانوب أو يلموس سولم القفوز  قوط أو  العباليؤدي

 .الطاولة بدون أداء حركة
b)  قطم الركض و العودة لمحاولة أخر. 
c)  للطاولووة  الالعووبأداء الحركووة بضووعف شووديد بحيووث ال يكموون تمييزهووا أو د ووم

 .بقدمه
d)  لطاولوووة  القفوووز مووورتين مثوووال االسوووتناد مووورتين بيووود واحووودة أو  الالعوووبلموووس

 .ثنتينباال
e)  تأدية الحركة بدون مرحلة استناد بودون لموس اليودين للطاولوة علوى األقول يود

 .واحدة
f) ال ي ول علوى قدميوه أوال، و هوذا يعنوي علوى األقول قودم واحودة تلموس  الالعب

 .البساط قبل أي جزء آخر من الجسم
g)  بالوقوف الجانبي متعمداً  الالعبهبوط. 



h)  بقلبة هوائية قبل سلم  –متفارجة  برجلين) لقفزة غير مرغوبة  الالعبتنفيذ
 (.قفزات غير مرغوبة قبل سلم القفز –القفز 

i)  تكورار الحركوة األولوي كحركوة ثانيوة  وي بطولوة التأهول لنهائيوات القفوز أو  ووي
 .النهائيات الخا ة بطاولة القفز

j)  الطووق )لبساط الحماية الخاص بحركات دخول الرنودف  الالعبعدم استخدام
.) 

 
 لخا ة بالقفزجدول األخطاء ا

 Dحسومات لجنة 

 كبير متوسط  غير الخطأ

الهبوط أو لمس بيد واحدة أو قودم واحودة 
 خارج منطقة الهبوط

 من الدرجة النهائية 3413

الهبوط أو اللموس بالقودمين، اليودين، قودم 
و يد، أو أي جزء آخر مون الجسوم خوارج 

 منطقة الهبوط

 من الدرجة النهائية 3403

 من الدرجة النهائية 3453 ارج منطقة الهبوطالهبوط مباشرة خ

 من الدرجة النهائية3453 متر  ي الركض 25تجاوز أكثر من  

مووون قبووول لجنتوووي  3433الدرجوووة  قفزة غير مقبولة أو غير شرعية
 التحكيم

الفشووول  وووي اسوووتخدام طووووق سووولم القفوووز 
 لحركات الدخول بالرندف

مووون قبووول لجنتوووي  3433الدرجوووة 
 التحكيم

الحركوة الموؤداة  وي البطولوة  تكرار نفوس
 التأهيلية و النهائية لطاولة القفز

مووون قبووول لجنتوووي  3433الدرجوووة 
 التحكيم

تكرار نفس مجموعة الحركة الموؤداة  وي 
 البطولة التأهيلية و النهائية لطاولة القفز

مون الدرجوة النهائيوة  1433حسوم 
 للقفزة الثانية 

 الطيران الثاني المتشابه بين القفزتين  ي
 بطولتي التأهل و النهائي لطاولة القفز

مون الدرجوة النهائيوة  1433حسوم 
 للقفزة الثانية

 Eحسومات لجنة 

 كبير متوسط  غير الخطأ



 + + + خطأ تنفيذي  ي الطيران األول

 + + + خطأ تقني  ي الطيران األول

المرور  ي وضم الوقوف على اليدين 
 خارج الخط العمودي 

+ + + 

 + + +  ي الطيران الثاني خطأ تنفيذي

 + + + خطأ تقني  ي الطيران الثاني

 + + + عدم االرتفا  الكا ي للجسم 

 + + + اال تقار لالمتداد أثناء اإلعداد الهبوط

 
 
 
 
 

 المتنننوازي

 
 و ف األداء   

األداء المعا ر للتمارين على جهاز المتوازي يتكون من حركوات موتحكم بهوا ، مون 
حة و الطيران تختار من الحركات ال الحة من مختلف المجوعات حركات المرج

و تووؤد  باالنتقوواالت المسووتمرة خوونالل مختنوونلف أوضووا  التعوونلق و االرتكوواز مووم 
 .أ ضل طريقة لالستفادة من طاقة رد  عل الجهاز 

   
 :Dمعلومات حول درجة 

 :المجموعات الحركية-1
i. رينحركات باالرتكاز أو خالل االرتكاز على البا. 
ii. الحركات التي تبدأ من التعلق األبطي. 
iii. المرجحة الطويلة من التعلق، مواجه على بار أو كال البارين. 



iv. المرجحات السفلية. 
v. الهبوط. 

 
 جدول األخطاء و الحسومات الخا ة بجهاز المتوازي

 

 الخطأ
  غير

3 341 
 متوسط
3403 

 كبير
3 345 

  +  خطوة برجل واحدة أو مرجحة لل عود

  +  لفية  ارغة   ي المرجحة للخلفمرجحة خ

ظهور لحظة وقوف على اليدين على بار واحد أو 
               البارين غير متحكم بها

+   

 + D  حركات قبلية

 + الخطو أو إعادة ت حيح  ي الوقوف على اليدين
 كل مرة

  

  + + اال تقار لالمتداد للقلبات الهوائية قبل المسك

تحكم أو ضرب الجهاز بعد  إعادة القبض بغير
 القلبات الهوائية

 + + 

من الدرجة النهائية  3403 (ثانية53)عدم احترام زمن اإلحماء الرئيسي    
 ي (  D1الحكم )بواسطة 
الفننردي و  الالعبحالة 
من درجة الفريق  ي  1433

 التنا س الفرقي

 
 
 
 

 جهنناز العقلة



 
 :و ف األداء

العورض و التوي يجوب أن تكوون محتويوة علوى يجب أن يحتووي علوى حيوينونة 
الربط لحركات المرجحة و النندوران و حركننننات الطيران بالقرب أو البعد عن البار 
بمختلووف أنوووا  القبضووات مووم عوورض أ ضوول بطريقووة االسووتفادة موون طاقووة الجهوواز 

 .الكامنة
 معلومات حول تقديم التمرين

 :االعتبارات األخر  لتنفيذ و بناء التمرين -1
 .لحركات تؤد  بتوا ل المرجحة بدون انقطا  أو توقفا -أ
للحركووات المحتويووة علووى اللووف االنحووراف عوون المحووور المو وووف للحركووة  -ب

ووضعية الجسوم خوالل لحظوة أعوادة المسوك سووف تطبوق الحسوومات بحسوب 
 :الرسم التالي

 
 

 .حركات الطيران يجب أن يظهر  يها االرتقاء الملحوظ للجسم أعلى البارين –ج 
 

 :Dمعلومات حول درجة 
- :المجموعات الحركية هي -1

I.حركات المرجحات التعلقية مم أو بدون الدوران. 
II.حركات الطيران. 



III.الحركات بالقرب من البار. 
IV.حركات بالقبضة المعكوسة من التعلق الخلفي و الحركات المؤداة خلف البار. 
V.الهبوط. 
 

 جدول الحسومات الخا ة بجهاز العقلة

 طأالخ
  غير

3 341 
 متوسط
3403 

 كبير
3 345 

توقوووف أو  قووودان المرجحوووة أثنووواء المووورور  وووي         
 الوقوف على اليدين أو  ي أي مكان آخر

+ +  

  + + اال تقار لالمتداد أثناء حركات الطيران        

أقل من أو        االنحراف عن محور الحركة       
تساوي 

 درجة 15

 أكثر من     
 رجةد 15 

 

  +  مرجحة الياويس  ي التمرجح الخلفي       

  +  حركة شاذة من أو بالرجلين على البار        

المورور بوالتعلق بوذرا  واحودة تحوت البوار أكثور         
 من مرتين

 Dعدم االعتراف بالحركة من لجنة 
+ 

  + + ثني الذرا  للمسك بعد حركات الطيران       

 + خالل أحداث المرجحة ركبة مثنية       
 كل مرة

  

 


