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  الجمباز الفني واإليقاعي-العاشر 
  

آبرنامج . تحكم القوانين الرسمية لرياضات األولمبياد الخاص جميع مسابقات جمباز األولمبياد الخاص
 FIG الدولي للجمبازتحاد قوانين االعلى  اهذه القوانين بناء وضعن األولمبياد الخاص قد إرياضي دولي ف

 قوانين االتحاد الدولي للجمباز وقوانين الهيئة يتم تطبيق. عن الجمبازوالهيئة الرياضية الوطنية المسئولة 
األولمبياد لرياضات الرسمية قوانين المع  هاتعارض إال في حالة الرياضية الوطنية المسئولة عن الجمباز

   .األولمبياد الخاصلرياضات يتم تطبيق القوانين الرسمية في هذه الحالة  .الخاص
) Atlanto-الذي يعاني من اضطرابات العمود الفقري   و) Down Syndrome(الالعب المنغولي 

)axial Instabilityفي فعاليات الجمباز الفني هشارآبالم يسمح له  ال.  
  الجمباز الفني 

   الفعاليات الرسمية -القسم أ
  )للمستوى أ فقط ( الفعاليات المختلطة  .1
  )الوطنية فقط / المسابقات المحلية واإلقليمية ( 
  )Vaulting( حصان القفز  . أ
  )Wide Beam (عارضة التوازن  . ب
  )Floor Exercise( التمرينات األرضية   . ت
  ) (Tumbling جهاز التمبولين   . ث
  )مجموعة من نتائج الفعاليات األربع ( الفردي العام   . ج
   .فرق الرياضية الموحدةلل حصان القفز   . ح
  .فرق الرياضية الموحدةلل زنوات عارضة ال  . خ
  .لفرق الرياضية الموحدةضية  التمرينات األر . د
  .فرق الرياضية الموحدةللجهاز التمبولين  . ذ
 .)مجموعة من نتائج جميع الفعاليات األربع  ( لفرق الرياضية الموحدةالفردي العام ل 0ز
  ) المستويات األول والثاني والثالث والرابع ( فعاليات الرجال  .2
   (Floor Exercise)  التمرينات األرضية  . أ
  )Pommel Horse(  حصان الحلق  . ب
  Rings) (جهاز الحلق   . ت
  )Vaulting( حصان القفز   . ث
  parallel Bar)( المتوازي   . ج
  ) Horizontal Bar() العقلة(  العارضة األفقية   . ح
  ) مجموعة من نتائج جميع الفعاليات الست (  الفردي العام   . خ
  .فرق الرياضية الموحدةلل التمرينات األرضية  . د
  .موحدةفرق الرياضية اللل حصان القفز  . ذ
   .فرق الرياضية الموحدةلجهاز الحلق ل   . ر
  .فرق الرياضية الموحدةلل حصان القفز   . ز
   .فرق الرياضية الموحدةللالمتوازي  . س
  .فرق الرياضية الموحدةلل) العقلة( العارضة األفقية  . ش
  ).مجموعة من جميع نتائج الست فعاليات  ( فرق الرياضية الموحدةلل الفردي العام   . ص

  ) المستوى األول والثاني والثالث والرابع (  فعاليات السيدات .3
   . حصان القفز . أ
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   .ضتان مختلفتي االرتفاعر العا  . ب
   . عارضة التوازن  . ت
  ).مجموعة من جميع نتائج األربع فعاليات ( الفردي العام   . ث
  .فرق الرياضية الموحدةللحصان القفز   . ج
  .فرق الرياضية الموحدةللالعارضتان مختلفتي االرتفاع   . ح
  .فرق الرياضية الموحدةللزن عارضة التوا  . خ
  .فرق الرياضية الموحدةلل التمرينات األرضية  . د
  ).مجموعة من جميع نتائج األربع فعاليات ( فرق الرياضية الموحدةلل الفردي العام  . ذ
، )الفردي العام ( رآوا في جميع الفعاليات المقدمة ان يشأالرجال والسيدات من يمكن لالعبي الجمباز  .4
  .و أآثر لكن ال يشترآوا في جميع الفعالياتأ ،و اثنتينأعالية واحدة في فو يتخصصوا أ

   ةترتيب فعاليات المسابق .5
وحصان  ،التمرينات األرضية: في مسابقات الجمباز الفني للرجال فان ترتيب الفعاليات يكون آالتالي . أ

ن ألكن يجب  ،ى فعاليةأ منيسمح لالعب بالبدء . المتوازي، حصان القفز، )العقلة(العارضة األفقية  ،الحلق
  . يستمر في المسابقات بنفس الترتيب المذآور

والعارضتان  ،حصان القفز: الجمباز الفني للسيدات فإن ترتيب الفعاليات يكون آالتاليمسابقات  في   . ب
بأي فعالية لكن يجب  أنيسمح للسيدات أن يبد . التمرينات األرضية،مختلفتي االرتفاع، عارضة التوازن

  . المذآورستمرار في المسابقات بنفس الترتيبعليهن اال
 
 

  قوانين المسابقة /  التقسيم -القسم ب 
  يتم إتباع تقسيم مجموعة األعمار  .1
  مستويات للمسابقة  ةيوجد خمس .2
الحرآات اإلجبارية لالعبين الذين يعانون من مشاآل في الحرآة لكنهم متقدمون في ( المستوى أ   . أ

   ).MATPبرنامج 
  )لمبتدئين االحرآات اإلجبارية لمستوى ( ول  المستوى األ  . ب
  ) الحرآات اإلجبارية للمستوى المتوسط (  المستوى الثاني   . ت
  )الحرآات اإلجبارية للمستوى المتقدم (  المستوى الثالث   . ث
  ).الحرآات اإلجبارية واالختيارية للمستوى الثالث المتقدم (  المستوى الرابع   . ج
  بالنسبة لجميع المستويات  .3
ن يتمكن الالعبون من أداء أيجب . يهمالعب فيها شرآون التي سيبقةامسديد مستوى الحالمدربون بتيقوم  ) أ

   .جميع المهارات بطريقة أمنه في هذا المستوى
  . نافسوا على نفس المستوى في جميع الفعالياتتن يأ في مسابقات الفردي العام يجب على الالعبين  ) ب
جمالي الفردي العام إن إالفني المتخصص في فعاليات أقل ف في مستوى البرامج فان العب الجمباز  ) ت

وبالنسبة للمسابقات الدولية . ن يؤهله للتنافس في مستويين مختلفين مع اختالف مستوى واحد بينهماأيمكن 
    .رك بهاانافس الالعب في نفس المستوى في جميع الفعاليات التي يشتيجب أن ي

باالشتراك في الجمباز اإليقاعي في نفس  يفسن في الجمباز الفنال يسمح لالعبات الجمباز الالئى ينا .4
  . المسابقة

فوسائل المساعدة البصرية مثل الملصقات . يعتبر النص المكتوب هو الوثيقة الرسمية المعتد بها .5
و في حالة وجود .  يتم توفيرها آوسائل مساعدة فقطDVDاألرضية والالفتات وأشرطة الفيديو أو ال 

  .ن النص المكتوب و المساعدات البصرية يتم إتباع ما ورد في النصاختالفات بي
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  الالعبين ذوى اإلعاقة البصرية ب ةصاخال التعديالت -6
  :مسابقةنه يسمح باستعمال المساعدات التالية فى جميع مستويات الإ ف،ينالالعب ةساعدمل . أ

  .الوسائل السمعية حيث يمكن استخدام التصفيق فى جميع المسابقات )1
و يقوم المدرب بنقل المصدر الموسيقى أ ،ى مكان قريب خارج الحلبةأكن عزف الموسيقى فى  يم )2

  ).بالنسبة للتمرينات األرضية( حول الخط الخارجي للحلبة 
استخدام  أون الالعبين يكون لهم االختيار في عدم القيام بالجري، إحصان القفز فمسابقات  فى  )3

  ).بحيث تكون اليدان على الحصان(المتكرر على لوح القفز  االرتدادو أخطوة واحدة أو خطوتين، 
 يجب على المدربين إبالغ مدير البطولة والحكام باإلعاقة البصرية الخاصة بالالعبين قبل بدء  )4

  . البطولة وآذلك قبل بدء آل فعالية
   :التعديالت الخاصة بالالعبين ذوى اإلعاقة السمعية.7
لسيدات فيجب على المدرب إعطاء اإلشارة لالعبة آي تبدأ الحرآة دون بالنسبة للتمرينات األرضية ل .ا

  . عقوبةتوقيع
 ،الحكام باإلعاقة السمعية الخاصة بالالعبين قبل بدء البطولة بجب على المدربين أن يبلغوا مدير اللقاء و  .ب

  . وآذلك قبل بدء فعالية التمرينات األرضية
  و المشايات أمين للعكازات التعديالت الخاصة بالالعبين المستخد. 8
المشايات ووسائل ) لاستبدا(رفع و ،بالنسبة للتمرينات األرضية يسمح للمدربين بالسير على األرض. أ

  .لالعبين ى نقاطأالمساعدة المطلوبة بدون خصم 
   األجهزة-القسم حـ 

  المالبس  -1
ا و بنطلونات جمباز قصيرة بناءأاز يقوم العبو الجمباز الرجال بارتداء بنطلونات طويلة خاصة بالجمب -أ

يسمح لالعبي . ن تحل محل المالبس العلويةأيمكن  )شيرت-التي( القمصان. المسابقة الرياضيةنوع على 
   .و حفاة األقدامأخاصة بالجمباز  أحذيةجوارب والجمباز باالشتراك فى المسابقات مرتدين 

و أويكن حافيات األقدام  ،يرتدين بنطلونات وال ،امالعبات الجمباز يرتدين مالبس جمباز طويلة األآم -ب
نه يسمح بارتداء الجوارب الملونة الشفافة، لكن ال يوصى باستخدامها إذا أآما  ، خاصة بالجمبازأحذيةيستعملن 

طبقا للقوانين الجديدة لالتحاد الدولي للجمباز فان العبو الجمباز اإليقاعي . ذلكتسمح بال آانت درجة الحرارة 
  . كنهم ارتداء زي موحديم

  األجهزة الفنية الخاصة بالرجال والسيدات. 2
واألجهزة  يحب اإلطالع على مواصفات أجهزة االتحاد الدولي للجمباز ومواصفات األدوات - امع.أ

  .األولمبياد الخاص يالمهارة وأوزان العب متطلباتقد تم عمل تعديالت لمواجهة ل. الخاصة بالمسابقات
 م أبسطة إضافية آي تستوعب العبي الجمباز صغار الحجم أو لتوفير حماية إضافيةيسمح باستخدا )1

دون أن يستوجب ذلك خصم نقاط إال في حالة تقرير ذلك صراحة في لوائح 
  .المسابقة

المسموح بها حول األجهزة لمساعدة العب الجمباز في الصعود  بسطةاأل فوقح الوأيمكن وضع   )2
  .لكن يجب إزالتها فورًا

  .ارتدادي أو غير ارتدادييمكن أن يكون بساط التمرينات األرضية . ب
  .المستوى األول وأ )أ(ال يستخدم حصان القفز في المستوى . ح
اشتراطات تتعلق بالطول أو  يسمح باستخدام أي نوع من أنواع ألواح الوثب التقليدية ؛ و ليست هناك أية  . د

  ..ألداء الوثبات المقلوبة واإلضافية ويجب استخدام حلقة الوثب. الحجم في هذا الشأن
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 يمكن تعديلها لتالئم أوزان )العقلة(العارضة األفقية فأطوال العارضات مختلفتي االرتفاع والمتوازي و  .هـ
ستعمال أبسطه إضافية لرفع انه يمكن إعندما ال يمكن تقليل الطول بصورة آافية ف .الجمباز يالعب

  .األرضية
  عارضة التوازن . و

لوح السم أعلى 10وال يزيد ارتفاعها عن  ،سم  12.25) أ(ارضة التوازن الخاصة بالمستوى عرض ع )1
  .موآيتأو سجاد  مخملييمكن تغطية العارضة بقماش . المرتكزة عليه

أما .  متر4.88سم وطولها 10 بالنسبة للمستويين األول والثاني فيمكن أن تستعمل عارضة عرضها  )2
أو يمكن  بساطسم فوق ال10آما ال يزيد عن  ،األرضسطح سم فوق  30أعلى العارضة فال يزيد عن 

  .استعمال العارضة الخاصة بالمستوى الثالث
أما االرتفاع  ، متر4.88سم وطولها  10 بالنسبة للمستوى الثالث، يتم استعمال عارضة مقننه عرضها  )3

   . سم120 سم إلى 88فيمكن أن يتراوح ما بين 
  اعتبارات السالمة-القسم د
  نظرة عامة. 1
جميع الالعبين على نفس درجة  التي تنصب على حقيقة راسخة أال وهي أنوفقا لفلسفة األولمبياد الخاص . أ

إعداد اإلرشادات الدولية إن . فإن سالمتهم تكون الشغل الشاغل عند صياغة القوانين الرياضية ،األهمية
إتباع الالعبين لمجموعة  ضمنسوف ي ،ياد الخاصالخاصة بالحرآات اإلجبارية واالختيارية لجمباز األولمب

الالعبون الذين  .وهذا سوف يقلل من حدوث اإلصابات، مالئمة من التوجيهات الخاصة بمهارات الجمباز
نافسوا في هذا المستوى تيؤدون جميع المهارات الخاصة بمستوى معين من الحرآات اإلجبارية يجب أن ي

  .االختيارية تقتصر على العبي جمباز المستوى المتقدم فقطالمسابقات الخاصة بالحرآات . فقط
مسئولية مدرب الجمباز المتطوع،  هيمع تقنيات التوجيه الصحيحة  اتلمهارل ناسبالم التسلسلتعلم .     ب

 في التسلسل المناسبن ومدربو الجمباز المؤهلفيها برامج الوطنية التي يستخدم ال يصوفاألولمبياد الخاص ي
شادات برامج المهارات الرياضية وهذه القوانين رارات الجمباز المتقدمة، والتي وضعت ضمن إتعليم مه

هؤالء . التدريب بخبرات محدودةون أكثير من المتطوعين يبدال فإن -  ومن ناحية أخري.وفي أماآن أخرى
تكون ضمن أما المهارات التي فقط، الحرآات اإلجبارية الخاصة بالمستوى األول يجب عليهم تدريس 
. مدربين لديهم خبرة ال تقل عن سنتين فى التدريب العام للجمباز بواسطةتعليمها  تمالمستويات المتقدمة في

  يفوقفى الجمباز يتدريب أضاف حاصلين علىمدربي جمباز المستوى الرابع المتقدم يكون ن أآما يوصى ب
  . ما يقدمه األولمبياد الخاص

  مبياد الخاص وضع السالمة بالنسبة لألول. 2
يجب على المدربين أال يشجعوا العبيهم على القيام إنه السالمة المتاح ف بصرف النظر عن قدر  . أ

األولمبياد الخاص  إن.  التدريبيةفوق قدرة المدربينقد تالتي  وأ ،بالمهارات التي تكون أعلى من قدراتهم
فقًا للسياسة ذلك وو ،ة السالمةجميع مدربي الجمباز مؤهلين من ناحييصبح أن ضرورة وصي بالدولي ي

فى الرأي مع بيان  الدولياألولمبياد الخاص  و يتفق. الهيئة الوطنية المعنية بالرياضةقبل المتبعة من 
  : المسئولية التالي

بالرغم من أن سالمة العب الجمباز تخص آل فرد فإن المدرب يجب أن يتحمل الكثير منها بما في ذلك " 
الوقاية والعالج يعتبران .  الالعبون، الطبيب،ناوهم الوالد: تهمابمسئولي آلخرينضمان قيام امسئولية 

 هيو: والتي يجب أن تشمل عدة نقاط أخري شاملة،مسئوليات رئيسية من خالل برنامج على شكل مظلة 
تحمل عتبارات التي يجب على المدرب أن يهذه هي اال. ستعداد البدني لالعبواال التسلسل الحرآي،البيئة، و

جميع المختصين تفهم  على...ال يكفي أن نحذر وأن نبلغ.  حيالهاآثيرًا من المسئولية األخالقية والقانونية
  ".خاص بالجمباز بدنيالمخاطر في آل نشاط 
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 العارضة األفقية آما هو مكتوب فى الحرآات اإلجبارية يجب على المدربين أن يكونوا تحت  .ب  
االرتفاع، وأن يكونوا مستعدين للمراقبة قبل إشراك الالعب فى هذه ن مختلفتي ي والعارضت)العقلة(

وإذا لم يبق المدرب فى مكان المراقبة من . المدرب يجب أن يظل هناك أثناء تنفيذ الحرآات. الفعاليات
  :التالية عقوباتالبداية إلى النهاية فإنه سيتم تنفيذ ال

  .يراقب حرآة الالعبينلن يتم تقييم العبي الجمباز طالما أن المدرب ال  )1
  . منضبطنقاط بالنسبة للسلوك غير ال 3ويتم خصم . ستدعاء المدرب ليتواجد هناكايقوم الحكم ب )2
بالنسبة و ،اعتبارا من هذه اللحظةالعب يتم تقييمه الإلى وضع المراقبة، فإن  عادإذا فرض أن المدرب  )3

  .  النقاط الخاصة بهاعتبر محذوفة ويتم خصمتعودة مدربه فإنها قبل  آان قد أداهالجميع المهارات التي 
ترك الجهاز أو قام المدرب بلمس الالعب لكي يبدأ فإنه يتم خصم  ثم الحرآةإذا قرر الالعب أن يبدأ  )4
  .تأخيرالخصم بسبب  )0.2(نقطة باإلضافة إلى  )0.5(
يحصل ) الالعب(إنه الحرآات المطلوبة ف ةمارسبمالالعب  و قامإذا لم يعد المدرب إلى مرآز المراقبة  )5

  .على نتيجة صفر
يجب أن يتواجد المدرب في موقع المسابقة أثناء قيام الالعب بأداء الحرآات العتبارات السالمة  -د

 .و ذلك أثناء مسابقات الوثب والمتوازيين
  احتساب النتيجة/  التحكيم -القسم هـ

  التحكيم العام . 1
الحرآة  نتيجة في عملية تقييمربعة إلى ستة حكام أ  اشتراكدعن. تحكيم آل فعاليةب يقوم حكمان إلى ستة  . أ

 يتمرآز الحكام.  ويتم حساب متوسط النتائج المتبقية لتحديد النتيجة النهائيةانتيجة يتم حذفهمفإن أعلى وأقل 
 مغير ذلك من قبل رئيس الحكايطلب منهم ما لم  ،وال يسمح لهم بالتشاور فيما بينهم ،أو الجهاز البساطحول 

النتيجة النهائية يتم ). يجب عمل مشاوراتإنه ف" المعدل الطبيعي "خارج نطاقنتائج الحكام  جاءتإذا (
  . إعالنها اعتمادها و

 .ال يسمح الحكام بالتحدث إلى المدربين بشأن حرآات الالعبين فور بدء المسابقة. ب
و على الحكام تقييم . B) و Panels A(عند تحكيم الحرآات اإلجبارية ال يسمح بوجود لجنتي تحكيم . ت

  .الحرآة بأآملها لتحديد نتيجة آل شيء
  : لتحكيم الحرآات اإلجبارية هي– خارج النطاق -اإلرشادات 

9.5 – 10.0..........................0.1  
9.0 – 9.45..........................0.2 

 7.55 – 8.95........................0.3  
0.00 – 7.5..........................0.5 

  . الخصومات الحيادية من النتيجة النهائية طرحيتم . ث 
  : األمثلة تشمل و
  .  نقطة لكل حرآة0.3                      . المالبس غير المناسبة  )1
  استخدام وسائل المساعدة التي يمكن أن يطلبها المدرب فى حاالت  األجهزة غير مناسبة و  )2

   نقطة لكل حرآة0.8                                      .      معينة
  . نقطة آل مرة0.3          أو غير الرياضي منضبطالسلوك غير ال  )3
  .نقطة آل مرة 0.3                  قبل أو بعد الحرآةلحكم ل التقدمعدم   )4
   نقطة آل مرة0.3        عدم إزالة األلواح أو سطح حصان القفز  )5
  ):تعديالت األولمبياد الخاص(ية عدة التدريبالمسا  )6
   نقطة آل مرة0.5               المساعدة البدنية  )أ
   نقطة آل مرة0.3              يةهالمساعدة الشف )ب
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   نقطة آل مرة0.2            إشارات موجهة لالعب  )ج
  .ال يزيد عن أربع نقاط هذه الخصوماتلقص األحد ال
  . نقطة  لكل مرة0.2 ثانية من انطالق إشارة الحكم  30ي غضون عدم البدء في تنفيذ الحرآة ف) 7
  . لكل مرة0.2 –) في حالة توفير ذلك(عدم ارتداء الالعب لرقم المسابقة ) 8
  
  االحتجاجات  .2

  حتجاجات ن من االانوع هناك
   ).كتابهذا ال آخرأنظر ( حتجاج العام بالنسبة للموضوعات التي ال تتعلق بالتحكيم صيغة اال . أ
  ).أنظر االتحاد الدولي للجمباز( حتجاج الخاص بالتحكيم الا  . ب
  احتساب النتيجة  .3
رآين في هذه احيث يتم إدراجها ومقارنتها بالالعبين المش نتائجإلى طاولة ال نقاطيتم إرسال متوسط ال . أ

  ).تقسيمراجع ال(ميداليات بال الفائزين لتحديدومجموعة المهارات  سنيةثم مقارنة المجموعة ال ،المسابقة
  تحكيم الحرآات الفنية اإلجبارية  .4
في بعض .  يمكن أن تقل في آل مسابقةهذه النقاط. جباريةاإلحرآة  نقاط لل10 منحواللحكام أن ي قيح . أ

  . آحد أقصي نقاط10 يحصل علىالالعب  أن الإ  نقطة ،0.5ضافة حافز االحرآات الخاصة يمكن 
  العناصر/ قيمة الحرآات   . ب
ففي المستوي أ يوجد . تخص هذه المجموعة الخاصة بحرآات الرجال والسيداتنقاط  )9.5(يوجد  )1

  . خمس نقاط تخص هذه المجموعة
  .  نقطة المخصومة0.5+ قيمة العنصر = الخصم بسبب حذف أحد العناصر  )2
و الخصومات العامة  إليهاالخصومات المحددة يضاف . آل عنصر على حدة منالخصومات  طرحيتم  )3
  : هي
 ،التوازن ان فقد،انفراج الساقين ثنية،ن نقطة وتشمل األذرع، الرآب الم0.2 إلى 0.1= صغرى األخطاء ال ) أ
  .إلخ...ليدالخاطئة ل يةوضعال
 نقطة وتشمل نفس األخطاء المشابهة لألخطاء الصغرى لكنها 0.4 إلى 0.3= األخطاء المتوسطة  ) ب

  . تحدث بصورة أآبر
ذراعين و         و تشمل االنثناء     0.3= األخطاء الكبرى   )  ج شديد في ال دان          / ال ساقين أو فق رآبتين؛ تباعد ال أو ال

  .التوازن
  . و تشمل السقوط فوق الجهاز أو عليه0.5= األخطاء البالغة والسقوط أرضا ) د

 المهارة مقارنة  أتقاندرجة، يالحرآ المدىهذا الخصم شمل ي . آبيرة لكل عنصر على حدة يتم خصم نقاط
  .حاالتهابأقصى 

 مجموعة حرآاتآامل من  تسلسل بالنسبة ل0.1 -وقفات غير المطلوبة تخصومات من اجل ال عتوقييتم  )4
  .يقاعسوء اإل يظهر فيها

  اإلبداع الفني / الدرجات اإلضافية   )ج
في المستوى أ ال توجد . (  نقطة فى هذه المجموعة بالنسبة لحرآات الرجال والسيدات0.5يوجد  )1

  ).إبداع فني/ درجات  إضافية 
  . ستثنائياى اإلبداع الفني التنفيذ الفني الدقيق للمهارة أو بأسلوب يعن )2
يحصل الالعب على ). بسبب ارتفاع العارضة( ضافية خاصة ا نقطة 0.5منح  تمفى بعض الحاالت ي )3

في جميع  .إبداع فني تضاف إلى نتائج الالعب/  درجة إضافية 0.5ضافية باإلضافة إلى هذه الدرجة اال
  .  نقاط10ن أقصى ما يحصل عليه الالعب هو  يكو– األحوال
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آما يمكن إعادة عنصر واحد بدون خصم طالما أنه ال  ،يمكن للحرآة الكاملة أن تعاد بدون خصومات . د
  ).من خالل شريط الفيديو ذلكري ي). ( التمرينات األرضية(يغير النموذج األرضي 

  تحكيم الحرآات الفنية االختيارية   .5
ألن  وذلك ،جنسينليتم استخدام صيغة واحدة ل بحيثحكيم الخاص بالرجال والسيدات لقد تم تبسيط الت( 
قوانين االتحاد الدولي في ظل تزايد صعوبة كثير من مدربي األولمبياد الخاص يدربون الرجال والسيدات ال

  ).للجمباز
 .جودتهاو شمولها،ها، وتنفيذآيفية عند تقييم آل حرآة اختيارية فإن الحكم يعطي درجة لصعوبة الحرآة و .أ

تم قد الحرآة  آانتفقط حسب رأي الحكم إذا  منح نقاط، وت10أقصى درجة يمكن أن يعطيها الحكم هي 
  : ما يلي نقاط فيمكن أن تخفض بسبب 10أما نتيجة . تنفيذها بصعوبة بالغة وبدون أخطاء

  )أ(لجنة التحكيم 
  1.0            التقديم/                        التنفيذ 

  1.0                                 درجة الصعوبة
  2.5         متطلبات معينة/ شمولية الحرآة )   ب(لجنة التحكيم 

  7.5               نقاط إضافية/ جودة األداء                        
                          ـــــــ          
                                        10  

  .B و Aالحكام بالتحكيم في لجنتي التحكيم / في العديد من األحيان يقوم نفس الحكم : ملحوظة
  
   ).1.0(أجزاء القيمة / درجة صعوبة المهارة  )1

ة   ة معين ي حرآ ارات ف ة صعوبة المه د درج د أقصى لتحدي دة آح ة واح نح نقط ن م ة . يمك ن درج و ال تكم
ضا في األسلوب                 ارة فحسب، و لكن أي ة             الصعوبة في المه ا في الحرآ ه و إدماجه ذها ب م تنفي ذي ت تم  . ال و ي

ارة حسب          درجات            .  أعاله  C أو   A  ،Bتصنيف درجات صعوبة المه ى الجدول الكامل ل يمكن االطالع عل
تم    . FIG Booksالصعوبة في آتيبات األرقام  الحرآة البسيطة التي ال تتضمن أية درجات صعوبة و لكن ي

  ).0.9(آبيرة تنفيذها بشكل جيد يمكن منحها درجة 
   لكل منها0.1 تستحق Aالمهارات 
   لكل منها0.3 تستحق Bالمهارات 
   لكل منها0.5 تستحق Cالمهارات 

تبعاد، و ال   FIG RULEقانون األرقام  م االس  الفارغة  مرجحات  الذي يحكم التكرارات و القوانين التي تحك
  .يمكن استخدامه آعناصرأو المتوسطة ال تنطبق على مسابقات جمباز األولمبياد الخاص و 

  )النوعية(المسابقات المحددة / متطلبات توليفة الحرآات  )2
ان األمر                       دة خاصة إذا آ ة واح يمكن منح نقطة واحدة آحد أقصى لتقييم توليفة المهارات التي تتضمنها حرآ

و . ن النقطة  م 0.2و يتم منح آل متطلب نوعي يقوم الالعب باستكماله      . يتعلق بأية متطلبات محددة للمسابقة    
  . نقطة1.0يجب أال يتخطى إجمالي الممنوح 

  :متطلبات مسابقات الرجال
        الحلق     حصان الحلق                      التمرينات األرضية              

  .  ثانية2التوقفات لمدة تزيد على ساق واحدة                         ، القوة       المرونة، االتزان 
            عناصر الدعم     .  بكال الساقينالمزدوجالدوران             الدورانات ،فزات الق

              القوةالمواجهة في اتجاهين على األقل              .  االستناد األمامي
          المرجحات     استخدام األجزاء الثالثة لحصان القفز  قوة الدوران الخلفي         

  ازيان                                 العقلةالمتو
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   اإلمساك بيد واحدة أو آلتا اليدين               ثانية2التوقفات لمدة 
  الدوران العارضة      االستناد عند الدوران فوق 

        مرجحات بالزراع مفرودةمرجحة التعلق أسفل العارضة 
  .رب العارضةالهبوط بق            مواجهة طرفي العارضة 

  :ناثمتطلبات مسابقات األ
    التمرينات األرضية                       التوازن                       العارضيتين مختلفتي األرتفاع

  التنقل بين المتوازيين                        الدورانات                      األآروباتية ت المهارا
  Kip                   االنخفاضواالرتفاع                            مهارات الرقص

  .لألمام و الخلف                             حرآات الربط                           االتزان  المرونة
  

ك                         : ملحوظة تيفاء تل ة، حيث أن اس ات معين تيفاء متطلب ين من الصعوبة الس ال يتطلب األمر أداء مستوى مع
ام            المتط ة محددة في جدول األرق ا قيم سيطة ليست له ة،   FIG لبات من خالل عناصر ب شقلبات األمامي  آال

  .تقاطع الساقين، ألخ
  )0.5(لدرجات االضافية ا  وةصالاال)3
فالعناصر المذآورة بهذا التقييم يمكن ان تشمل التقديم .  نقطة عند تقييم أصالة الحرآة 0.5كن إعطاء يم

  .لجديد للمهارات واصالة مستوى  ج االضافية والتعبير والتنوع ا
  

  )7.5(األداء / العرض / التنفيذ  )3
ي و     ( نقاط في المنطقة المخصصة لعرض التمرين        7.5يبدأ آل متسابق مجموعة حرآاته برصيد        ذ الفن التنفي

وا                            ). وضعية الجسم  ذ ال وانين التنفي ا لق ذ و وفق ع آل خطأ في التنفي سابق م اط من المت تم خصم النق ردة في   ي
  .FIG Codesأآواد األرقام 

  حصان القفز  . ب 
اقي مجموعات الحرآات            ) 1 يختلف أسلوب تحكيم حرآات القفز من فوق حصان القفز االختيارية عن ب

  . اإلضافية
ة         ) 2 انبي أو طاول ل أو ج ز طوي ذآور باستخدام حصان قف سابقات   . يسمح للمتسابقين من ال سمح للمت و ي

  .قفز حصان جانبي أو طاولةاإلناث باستخدام حصان 
  : محاوالت للقفز في جميع المسابقات على النحو التالي3 أو 2، 1يسمح للمتسابق بعدد ) 3
i . الطاولة/ يسمح بالتغاضي عن خطأ واحد إذا لم يلمس الالعب لوح القفز أو الحصان .  

ii . الطاولة/ قفزة واحدة من فوق الحصان.  
ii . الطاولة مماثلة للقفزة األولى أو مختلفة عنها/ قفزة ثانية من فوق الحصان .  

  . يتم احتساب أفضل القفزات
  .ال يسمح للمتسابق بأداء أي من القفزات اإلجبارية آقفزات اختيارية) 1
  . FIG codesاحتساب نتيجة تنفيذ القفزة يتم وفقا لما ورد في أآواد األرقام ) 2
ام  القفزات هي / القيم االبتدائية للقفزة ) 3 اه أو يمكن    FIG codesآما ورد في أآواد األرق ذآورة بأدن  م

تم عرض      . FIG codesاالطالع عليها في أآواد األرقام  وقعين، ي في حالة عدم توافرها في أي من الم
  .القفزة على الحكام قبل المسابقة لتحديد القيمة

  7.0        قفزة أمامية من وضعية القرفصاء
  7.0           لساقين قفزة أمامية مع انفراج ا

  7.5        قفزة جانبية من وضعية القرفصاء
    7.5            قفزة جانبية مع انفراج الساقين
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  رآات اإلجبارية  لحا) أ (المستوى
  حصان القفز   –للرجال والسيدات ) أ ( المستوى

  صف المهارة و
  :لوقوف عدة خطوات بعيدا عن اللوحة ا -1
  . وصوال إلى لوح القفزالمشي أو الجري -2
  .ضم القدمين عند الوصول إلى طرف لوح القفز -3
  .التمطي و القفز في الهواء و من فوق الحصان -4
  .   الهبوط على البساط و التمطي في وضعية وقوف انتباها-5

  .يسمح باستخدام لوح القفز صغير الحجم وفقا لصغر حجم المتسابق و قلة وزنه* 
  .زة لمرتين، و يتم احتساب نتيجة أفضلهمايتم تكرار هذه القف

                  
  حصان القفز   –للرجال والسيدات ) أ ( المستوى                            

  
 أ المستوى – ناثللرجال و األ) العقلة(العارضة األفقية 
  توصيف المهارة

دمين في وضعية           أو وضعية تعل   ) آرسي متحرك أو بساط مطوي    (البدء من وضعية الجلوس      سط الق ق مع ب
  ).يجب وضع العارضة على ارتفاع مريح بالنسبة للمتسابقين(تالمس مع األرض أسفل العارضة 

  .مد الذراعين و اإلمساك بالعارضة بقبضة علوية -1
  .ثني الرآبتين ألعلى في وضعية قرفصاء مع اإلمساك بالعارضة -2
  . ية جلوس مع اإلمساك بالعارضةفرد الساقين أماما مع بسط القدمين في وضع -3
 . فتح الساقين في وضعية جلوس منفرج مع اإلمساك بالعارضة -4
  .ضم الساقين و االنخفاض إلى مستوى األرض -5
 . محاولة االرتفاع حتى وصول الذقن إلى أعلى من مستوى العارضة -6
      ). فوق مستوى الرأس(إعتاق العارضة و رفع الذراعين إلى أعلى  -7
  
لمتسابق وضع العارضة إلى األمام قليال بدال من وضعها           ل يمكن   الحرآي المدىفي حالة محدودية    : لحوظةم

ستوجب                  . فوق الرأس مباشرة   ك ي دمين إال أن ذل و قد يتطلب األمر قيام المدرب بتقديم المساعدة في وضع الق
  . تطبيق الخصم المحدد لهذه الحالة

               
 أ المستوى – ناثللرجال و األ) العقلة(العارضة األفقية                      

 
  نارضة التواز ع–للرجال والسيدات ) أ  ( المستوى

  صف المهارة و
  .لبدء بالوقوف عند نهاية العارضة ا 

  .التقدم على طرف عارضة التوازن -1
 .المشي أماما تجاه وسط عارضة التوازن -2
  ).دم و الذراع آحرآة اختياريةوضعية الق. (توازن النقطة الواحدة -3
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  .المشي أماما حتى الطرف اآلخر من عارضة التوازن -4
  .القفز مفرود الجسم من على طرف عارضة التوازن -5
  وال يزيد ارتفاعها عن  ) بوصة6(مس15عند هذا المستوى يكون عرض العارضة االرضية : حوظة مل

  .  فوق البساط )بوصة4(سم10
  أ المستوى – ناثال و األجهاز التمبولين للرج

  توصيف المهارة
   البدء بجانب طرف البساط–المرور األول 

  .الجلوس، عمل وضعية انثناء و أداءمرجحةخلفية و إلى أعلى مع اإلمساك بالرآبتين -1
  .، و االنثناء للمس أصابع القدمينPIKE الرآبتين، عمل وضعية  ترك-2
   درجة90 – 10ج الساقين على أن تكون زاوية ارتفاعهما الرقود إلى الخلف مع عمل وضعية انفرا -3

  خفض الساقين، ضم الساقين في وضعية استقامة رقودا
 Pencilدحرجتين جانبيتين إلى اليمين مع شد الجسم  -4
 Pencilإلى اليسار مع شد الجسم  دحرجتين جانبيتين -5

  .يمكن استخدام أبسطة صغيرة أو أبسطة التمارين األرضية
ه                    يسمح ل  ا إلي م إعادته تبعاد المشاية ث لمدرب بمساعدة الالعب على النزول من لكرسي المتحرك أو القيام باس

  .بعد القيام بالحرآة دون احتساب نقاط جزاء
توجيه التحية للجنة الحكام يمكن أن يتم على األرض عند بدء الالعب لمجموعة حرآاته أو انتهائه : ملحوظة

  .العب عاجزا عن المشيمنها، و ذلك في حالة آون ال
  ) أ  (  المستوى–تمرينات االرضية للرجال والسيدات ال
  صف المهارة و

  توصيف المهارة  القيمة
  )اختياري(وضعية البدء  -1
 Pencilدحرجة إلى الجانبين مع شد الجسم في وضعية القلم  -2
  )وضعية سوبرمان "– ثبات في وضعية انحناء مقوس –اختياري (التوازن  -3
  ) االنطالق سريعا–اختياري  (Locomotorحرآة القاطرة  -4
    )اختياري(وضعية االنتهاء  -5

  .يمكن أداء التمارين على أبسطة مطوية أو بساط تمارين أرضية: ملحوظة
ه                      ا إلي م إعادته تبعاد المشاية ث يسمح للمدرب بمساعدة الالعب على النزول من لكرسي المتحرك أو القيام باس

  .حرآة دون احتساب نقاط جزاءبعد القيام بال
  )اختياري(يمكن استخدام الموسيقى 
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     خصم أخطاء قيمة  العنصر

       2.0 الوقوف انتباه 
      0.5حتى  المشي بطريقة مخالفة 2.0 المشي تجاه لوح القفز 

 2.0 التعثر فوق لوح القفز 
  الهبوط بقدم واحدة

 االرتداد المزدوج عند الهبوط
0.5  
1.0     

 2.0 قفزة منفردة  في الهواء 
  نقص التمطي
 نقص االرتفاع

  1.0حتى 
     0.5حتى 

  الهبوط على البساط  
 2.0 التمطي و الوقوف انتباها

  نقص المسافة
  آل خطوة
 السقوط

0.5  
0.1  
0.5     

  10.0   1#النتيجة اإلجمالية 
  
     

      
     

     خصم أخطاء قيمة  العنصر
       2.0 وف انتباهالوق 
      0.5حتى  المشي بطريقة مخالفة 2.0 المشي تجاه لوح القفز 

 2.0 التعثر فوق لوح القفز 
  الهبوط بقدم واحدة

 االرتداد المزدوج عند الهبوط
0.5  
1.0     

 2.0 قفزة منفردة  في الهواء 
  نقص التمطي
 نقص االرتفاع

  1.0حتى 
     0.5حتى 

   الهبوط على البساط 
 2.0 التمطي و الوقوف انتباها

  نقص المسافة
  آل خطوة
 السقوط

0.5  
0.1  
0.5     

     خصم أخطاء 10.0   1#النتيجة اإلجمالية 
      

          أفضل نتيجة 
  . يتم تكرار هذه القفزة لمرتين، و يتم احتساب نتيجة أفضلهما*

  الخصومات الحيادية على أخطاء المدربين.                                                                   يتم تطبيق األخطاء العامة على جميع المهارات
  ).4.0( لكل مرة و بحد أقصى يبلغ أربع نقاط                           0.5                        المساعدة البدنية                     0.1                 الصغرى

 FIGلكل مرة و ينطبق على جميع الخصومات في آتيب األرقام                           0.3                      المساعدة الشفهية                      0.2                لمتوسطةا
   آما ورد في آتيب األرقام                         0.2                             اإلشارات                       0.3                   الكبرى
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 0.5السقطات 
  

 للرجال و اآلنسات) العقلة( العارضة األفقية – Aالمستوى 
      

     خصم أخطاء قيمة  العنصر
مد الذراعين و اإلمساك بالعارضة 

       1.0 بقبضة علوية
ثني الرآبتين ألعلى في وضعية 

      0.5حتى  نثناءنقص اال 2.0 قرفصاء
 Pikeوضعية بسط القدمين 

Position 1.0       
     1.0 النقص في زاوية انفراج الساقين 2.0 وضعية انفراج الساقين

ضم الساقين و االنخفاض إلى مستوى 
     1.0 األرض

محاولة االرتفاع حتى وصول الذقن 
 2.0 إلى أعلى من مستوى العارضة

ع حتى عدم القدرة على االرتفا
وصول الذقن إلى مستوى 

   1.5حتى  العارضة
إعتاق العارضة و رفع الذراعين إلى 

       1.0 )فوق مستوى الرأس(أعلى 

       10.0 إجمالي القيمة 

 الخصومات الحيادية على أخطاء المدربين. يتم تطبيق األخطاء العامة على جميع المهارات               
          لكل مرة و بحد 0.5                                 المساعدة البدنية                         0.1    الصغرى                            

  )4.0(أقصى يبلغ أربع نقاط 
 لكل مرة و ينطبق على 0.3المساعدة الشفهية                      .                               0.2المتوسطة                 

 FIGصومات في آتيب األرقام الخ
رى                     ارات                              0.3الكب ي  0.2                                 اإلش ا ورد ف          آم

  آتيب األرقام
  0.5السقطات                 
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   عارضة التوازن للرجال و اآلنسات- A  المستوى 

  
      

     خصم أخطاء قيمة العنصر 
التقدم على طرف عارضة 

       2.0 التوازن
المشي أماما تجاه وسط 

       النقص في االستمرارية 2.0 عارضة التوازن
. توازن النقطة الواحدة

وضعية القدم و الذراع آحرآة (
 2.0 )اختيارية

الحفاظ على التوازن لمدة ثانية 
      واحدة

لطرف المشي أماما حتى ا
      النقص في االستمرارية 2.0 اآلخر من عارضة التوازن

القفز مفرود الجسم من على 
 2.0 طرف عارضة التوازن

  النقص في االرتفاع 
      النقص في فرد الجسم ألعلى

       10.0 إجمالي القيمة 
   سنتيمتر فوق األرضية10عها فوق عن  سنتيمتر و ال يزيد ارتفا15في هذا المستوى يكون عرض عارضة التوازن األرضية *

اء                        ** دعم الالعب أثن درب ب ام الم في حالة استخدام الالعب لمشاية أثناء االنتقال بين مجموعة الحرآات، يتم تطبيق نفس الخصم الذي يتم تطبيقه في حالة قي
  . مجموعة الحرآات

 مات الحيادية على أخطاء المدربينالخصو. يتم تطبيق األخطاء العامة على جميع المهارات               
  

  )4.0(          لكل مرة و بحد أقصى يبلغ أربع نقاط 0.5                                 المساعدة البدنية                      0.1الصغرى                  
 FIG لكل مرة و ينطبق على الخصومات في آتيب األرقام 0.3فهية                      المساعدة الش.                               0.3المتوسطة                 
           آما ورد في آتيب األرقام0.2                                 اإلشارات                             0.5الكبرى                    
  0.8السقطات                 
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  )آنسات/ رجال ( جهاز التمبولين -  Aالمستوى 
  

      
     خصم أخطاء قيمة  العنصر

 2.0 أرجحة خلفية و إلى أعلى
  عدم الثبات
 عدم القيام

  0.5حتى 
     1.0حتى 

 pike 2.0اتخاذ وضعية 
  pikeعدم اتخاذ وضعية 
 عدم الوصول

  0.5حتى 
     1.0حتى 

اذ وضعية          د اتخ ساق عن رفع ال
   (>90-10)انفراج الساقين 

 2.0 
  النقص في االنفراج

     1.0حتى  

دحرجة إلى الجانبين مع شد 
 2.0 الجسم

د    دام ش ع انع ة م دحرج
  الجسم بالقدر الكاف حتى 
 دحرجة غير متسقة ألعلى

  0.5حتى 
     1.0حتى 

دحرجة إلى الجانبين مع شد 
 2.0 الجسم

د    دام ش ع انع ة م دحرج
  الجسم بالقدر الكاف حتى 

 متسقة ألعلىدحرجة غير 
  0.5حتى 
     1.0حتى 

       10.0 إجمالي القيمة 
  .يمكن استخدام أبسطة صغيرة أو أبسطة التمارين األرضية*
  .يسمح للمدرب بمساعدة الالعب على النزول من لكرسي المتحرك أو القيام باستبعاد المشاية ثم إعادتها إليه بعد القيام بالحرآة دون احتساب نقاط جزاء*

 الخصومات الحيادية على أخطاء المدربين.  تطبيق األخطاء العامة على جميع المهارات               يتم
  

  )4.0(          لكل مرة و بحد أقصى يبلغ أربع نقاط 0.5                                 المساعدة البدنية                      0.1الصغرى                  
 FIG لكل مرة و ينطبق على الخصومات في آتيب األرقام 0.3المساعدة الشفهية                      .                               0.3              المتوسطة   

  رد في آتيب األرقام         آما و0.2                                 اإلشارات                             0.5الكبرى                    
  0.8السقطات                 

 
  



  م2003-2000الصيفية   الخاصداألولمبيا لرياضات الرسمية انينلقوا                                   

  
  
  
  
  

  ) اآلنسات–الرجال ( التمارين األرضية – Aالمستوى 
  

      
     خصم أخطاء قيمة  العنصر

 2.0 )اختياري(وضعية البدء 
  عدم الثبات
 عدم القيام

  0.5حتى 
0.5     

دحرجة إلى الجانبين مع شد 
قلم الجسم في وضعية ال

Pencil 2.0 النقص في درجة شد الجسم
0.5  
1.0     

 ثبات في –اختياري (التوازن 
 –وضعية انحناء مقوس 

 2.0 ) وضعية سوبرمان"
  الثبات لمدة ثانية واحدة 

     1.0حتى  انعدام الثبات
 Locomotorحرآة القاطرة 

     0.3 النقص في االستمرارية 2.0 ) االنطالق سريعا–اختياري (
       2.0 هاءوضعية االنت

       10.0 إجمالي القيمة 
  .يمكن استخدام أبسطة صغيرة أو أبسطة التمارين األرضية*

 .يسمح للمدرب بمساعدة الالعب على النزول من لكرسي المتحرك أو القيام باستبعاد المشاية ثم إعادتها إليه بعد القيام بالحرآة دون احتساب نقاط جزاء*
 الخصومات الحيادية على أخطاء المدربين. امة على جميع المهارات               يتم تطبيق األخطاء الع

  
  )4.0(          لكل مرة و بحد أقصى يبلغ أربع نقاط 0.5                                 المساعدة البدنية                      0.1الصغرى                  
 FIG لكل مرة و ينطبق على الخصومات في آتيب األرقام 0.3                               المساعدة الشفهية                      .0.3المتوسطة                 
           آما ورد في آتيب األرقام0.2                                 اإلشارات                             0.5الكبرى                    
  0.8السقطات                 
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  ناثالمستوى األول لأل
  الفني
  الوثب

  العارضتان المتوازيتان مختلفتا االرتفاع
  عارضة التوازن
  التمارين األرضية

  أناث – المستوى األول -القفز 
  .ا نقاط مع احتساب أفضله10يجب تنفيذ واحدة من آل منها بالترتيب، قيمة آل وثبة : وثبتين مختلفتين

  . من على اللوحTuck الوثبة المتسقة – 1#الوثبة 
  .متر من اللوح10الوقوف في وضعية انتباه على مسافة ال تزيد على  .1
 .الجري أماما خالل ممر الجري .2
 .الوثب من ممر الجري و الهبوط على اللوح بقدمين مضمومتين و رآبتين منثنيتين قليال .3
 .Tuck رفع الذراعين عاليا ورفع الرآبتين التخاذ وضعية االرتداد من اللوح إلى أعلى في الهواء مع .4
 .فتح الجسم و الهبوط على البساط مع الثني الرآبتين قليال عند االصطدام باألرض .5
 .فرد الجسم و رفع الذراعين أعلى الكتفين دون أخذ أية خطوات إضافية .6

   القفز مع انفراج الساقين من على لوح القفز– 2#الوثبة 
  .متر من اللوح10ضعية انتباه على مسافة ال تزيد على الوقوف في و .1
 .الجري أماما خالل ممر الجري .2
 .الوثب من ممر الجري و الهبوط على اللوح بقدمين مضمومتين و رآبتين منثنيتين قليال .3
راج                    .4 االرتداد من اللوح إلى أعلى في الهواء مع رفع الذراعين عاليا و الفخذين في وضعية مستقيمة و انف

ى األرض                   Pikeاالنفراج المتسق   (قين في الهواء    السا اط إضافية إذا تمكن الالعب من الوصول إل نح نق  يم
 ).في وضعية أفقية

 .ضم الساقين و الهبوط على البساط مع ثني الرآبتين قليال عند االصطدام باألرض .5
 .فرد الجسم و رفع الذراعين أعلى الكتفين دون أخذ أية خطوات إضافية .6

  .حصان القفز/  يسمح بالتغاضي عن محاولة خاطئة واحدة إذا لم يتم لمس لوح –يات لجميع المستو
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   العارضتان مختلفتا االرتفاع– أناث المستوى األول
ة ود:ملحوظ ر وج ب األم ة يتطل ذه الحرآ ام به ضة للقي دة منخف ة واح ة عارض ون العارض ى أن تك   عل

  . أبسطة لتحقيق المطلوب إضافةارضة وصدر الالعبة ويمكن خفض مستوى الع رتفاعباالمنخفضة 
  وصف المهارة

  . من أعالها مستقيمة مع أحكام قبضة اليد الممسكة بالعارضةين في وضعيةالقفز بالذراع .1
م التحرر من العا       ،Pike، اتخاذ وضعية متسقة     فرد الذارعين قليالً   .2 ودة ضة وال  ر ث ى وضع    ع تناد  ا ية إل س

 .أمامي
ع     .3 وق العارضة م ى ف ساق اليمن ع ال ي للخارج    رف د اليمن وق   وضع الي  عمل العارضة ل و الفخذ األيمن ف

 .في وضعية ثبات لحظيمع فرد الساقين ) انفراج حر(رفع الجسم . انفراج الساقين يةوضع
ادة .4 ى إع د اليمن ساك الي ف وب لإلم ى للخل ساق اليمن ي ثممرجحةال ساق اليمن ل ال ة داخ وق  العارض ف

 .اميستناد األمعودة إلى وضعية االعارضة لل
دوران .5 امي ال ساق أم ول العارضة بات مTucked Forward ح ى  ، ث بطء وصوًال إل ساقين ب  خفض ال

 . مع إظهار قدر من التحكماألرض
 .ةالنهائيالمستقيم  الوقوف ية وضعاتخاذ العارضة مع إعتاق ،الوقوف على الساقين .6

 وضع فيمدرب أن يكون يجب على الحتى يتم احتساب النتيجة للمتسابق، : شرط صحة موقع المراقبة
و يجب أن يقف المدرب على بعد .  طوال مدة أداء المتسابق لمجموعة حرآاتهبمراقبة الحرآةيسمح له 

يسمح له بوصول ذراعيه للمتسابق لمراقبة المهارات على العارضة و التحرك أماما أو خلفا عند أداء 
  .المتسابق لمهارات المرجحة، و ذلك حسب نوع المهارة

 
   عارضة التوازن– أناثوى األول المست

ة ة   : ملحوظ ضة أو مرتفع ى عارضة منخف ات عل ن الحرآ ة م ذه المجموع ذ ه ن تنفي سم (يمك  .c.fأنظر الق
ة                 ) للحصول على معلومات بخصوص االرتفاعات        ى عارضة مرتفع ذها عل ار أن تنفي مع األخذ في االعتب

  . نقطة0.5يستوجب الحصول على 
  .قف قرب الطرف األيسر للعارضة مواجها القطاع الطولي لها الو-العارضة المنخفضة  -1
  .أداء حرآة اعتالء العارضة مع استناد أمامي.  الوقوف في ذات الوضعية–العارضة المرتفعة  -1
  )استناد أمامي، الساق ألعلى، أصابع القدم خطافية، االرتفاع إلى مستوى الرآبتين، الوقوف(
  . خطوات جانبية لليمين3أخذ  .2
 . لفة إلى اليسار4/1 .3
 . خطوات إلى الخلف3 .4
 ).الرآبتين إلى األمام (Crown-Passeرفع الذراعين فوق الرأس في وضعية توازن التاج  .5
 .وضع القدم أماما .6
 . لفة محورية2/1 .7
 .الذراعان جانبا، السير إلى األمام مع رفع الرآبتين ألعلى حتى نهاية العارضة .8
 . و القفز باتساق من فوق العارضة للهبوط على األرض–رضة الوقوف مع ضم القدمين على حافة العا .9

 .الوقوف مع شد الجسم .10
  

   التمارين األرضية–المستوى األول 
 Rugrats (Barrie Nease –موسيقى الفيلم السينمائي التصويرية (  Yo Ho Hoالمقطوعة الموسيقية 

  .قن الرقود على البطن، ثني الكوعين، اليدين أسفل الذ–وضعية البدء 
  .ثني الرآبة اليمنى، فردها -1
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 .ثني الرآبة اليسرى، فردها -2
 . جانبية بجسم مشدود تنتهي على الظهر2/1دورة و  -3
سرى تحت    -4 ساق الي ي ال ع ثن ود م وس من وضعية الرق م الجل ل ث وي مائ ذراعين في وضع عل تح ال ف

 .الجسم و بسط الساق اليمنى إلى األمام
 .راعين فوق الرأسموجة جسدية خلفية مع االنتهاء برفع الذ -5
 .خطوة إلى األمام بالقدم اليمنى على شكل قفزة -6
 .ثم االنتهاء بقفزة إلى اليمين) Teeter- Totter(الوقوف على األيدي مع رفع ساق واحدة إلى أعلى  -7
 . بسط اليدين على الفخذين، لمس الرآبة اليسرى بالقدم اليمنى -8
 . فوق الفخذين؛ ضم القدمين نفس القدم، اإلبقاء على األيدي– chasse وضعية 2 -9

 .ضرب آعب القدم اليمنى جهة الجانب األمامي األيمن؛ ضم القدمين -10
 .ضرب آعب القدم اليسرى جهة الجانب األمامي األيسر؛ ضم القدمين -11
 ).مع رفع الذراعين إلى أعلى(خطوة إلى اليمين، ثم اليسار، تجميع، ثم قفزة منفرجة الساقين  -12
 .سدوران أمامي ينتهي بالجلو -13
 . خلفية، لمس األرض باليدين على جانبي الرأسمرجحة -14
م      .   لفة إلى اليسار تنتهي في وضعية رآوع  4/1ثني الرآبتين، الدوران     -15 سار ث ى الي ذراعين إل دوير ال ت

اذ الجزء                                  ى األرض مع اتخ االنزالق عل سار ف ى الي م إل ام، ث ى األم ين إل ى أسفل اليم م إل رأس، ث من فوق ال
 .عية الرقود على الجانب األيمن، ثم رفع الساق اليمنىاألسفل من الجسد لوض

ة             -16 . خفض الساق اليمنى، ثني الرآبتين و رفع الجزء األعلى من الجسم إلى وضعية جلوس جانبي لحظي
 .رفع الذراع األيمن إلى أعلى اليمين مع النظر تجاه اليد اليمنى
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   حصان القفز- اآلنساتاألولالمستوى 

  
      

     خصم أخطاء قيمة  العنصر
     0.5حتى   2.0 الجري والقفز

 المشي بطريقة مخالفة 2.0 االرتفاع في الهواء
  0.5حتى 
      1.0حتى 

     1.0حتى  نقص في االرتقاء 3.0 وضع الجسم في الهواء

 2.0 مسافة الطيران
  3أقل من 
 1أقل من 

  0.5حتى 
1.0     

 1.0 الهبوط على البساط 
  آل خطوة
 السقوط

0.1  
0.8     

  10.0   1#النتيجة اإلجمالية 
  
     

      
     

     خصم أخطاء قيمة  العنصر
     0.5حتى   2.0 الجري والقفز

 المشي بطريقة مخالفة 2.0 االرتفاع في الهواء
  0.5حتى 
      1.0حتى 

     1.0حتى  نقص في االرتقاء 3.0 وضع الجسم في الهواء

 2.0 مسافة الطيران
  3أقل من 
 1أقل من 

  0.5حتى 
1.0     

 1.0 الهبوط على البساط 
  آل خطوة
 السقوط

0.1  
0.8     

     خصم أخطاء 10.0   1#النتيجة اإلجمالية 
          أفضل نتيجة 2&1من المحاولة

   من إجمالي النتائج0.5 –خارج المسابقة 

  الخصومات الحيادية على أخطاء المدربين. المهارات               يتم تطبيق األخطاء العامة على جميع 
  )4.0(          لكل مرة و بحد أقصى يبلغ أربع نقاط 0.5                                 المساعدة البدنية                      0.1الصغرى                  
 FIG لكل مرة و ينطبق على الخصومات في آتيب األرقام 0.3                 المساعدة الشفهية                      .              0.2المتوسطة                 
           آما ورد في آتيب األرقام0.2                                 اإلشارات                             0.3الكبرى                    

  0.5           السقطات      
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   العارضتان مختلفتي االرتفاع- اآلنساتاألولالمستوى 

 
      

     خصم أخطاء قيمة  العنصر
  القفز مع زراع منفردة

 1.0 األستناد
  وضعية جسم غير صحيحة

     0.2حتى  عدم االستناد

 1.5 األرتماء
  تمدد غير آافي
 نقص في االرتفاع

  0.3حتى 
      0.5حتى 

ق اليمنى فوق العارضة رفع السا
 2.0 انفراج ية وضععملل

  ثني األذرع
  ثني األرجل

  نقص في االستمرارية
 عدم ترك العارضة تماما

  0.3حتى 
  0.3حتى 
  0.3حتى 

0.5     

 2.0 إعادة الساق

  ثني األذرع
  ثني األرجل

 النقص في االستمرارية

  0.3حتى 
  0.3حتى 
     0.3حتى 

 2.5 امي حول العارضة باتساق أمالدوران

  النقص في االستمرارية
  النقص في التحكم
 النقص في االنثناء

  0.3حتى 
   0.5حتى 
   0.5حتى 

 ية وضعاتخاذمع ترك العارضة 
     0.5  ةالنهائيالمستقيم الوقوف 

     0.5  إبداع/ نقاط إضافية 
       10.0 إجمالي القيمة 

  طوال مدة أداء المتسابقحرآةبمراقبة اليسمح له  وضع فييجب على المدرب أن يكون 
 الخصومات الحيادية على أخطاء المدربين. يتم تطبيق األخطاء العامة على جميع المهارات               

  )4.0(لغ أربع نقاط           لكل مرة و بحد أقصى يب0.5                                 المساعدة البدنية                      0.1الصغرى                  
 FIG لكل مرة و ينطبق على الخصومات في آتيب األرقام 0.3المساعدة الشفهية                      .                               0.2المتوسطة                 
           آما ورد في آتيب األرقام0.2                                              اإلشارات                0.3الكبرى                    
  0.5السقطات                 
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   عارضة التوازن - آنسات  أ  المستوى 
      

     خصم أخطاء قيمة  العنصر
خطوة على العارضة مع استناد 

      عام 0.5 أمامي إلى الوقوف

 النقص في استمرارية الخطوات 1.5  خطوات جانبية3
 0.2حتى 
      لكل

 1.0  لفة4/1
  النقص في الدوران

 النقص في استمرارية الدوران
  0.5حتي 
     0.5حتى 

 2.0  خطوات للخلف3

  الصعود في آل خطوة
  النقص في استمرارية الخطوات

  وضع األصابع
 رفع الصدر

   لكل0.1
   0.2حتى 
  لكل
  0.3حتى 
     0.3حتى 

     0.1حتى  ) ثانية2(ظ بالتوازن عدم االحتفا 1.0  االتزان بقدم واحدة

  1.5  دوران مع االرتكاز على القدمين
  دوران غير آامل
  ليس على األصابع

  0.5حتى 
   0.5حتى 

  1.0  خطوات سير لألمام
  النقص في رفع الرآبة
  النقص في االستمرارية

  0.5حتى 
   0.2حتى 

  1.0  قفزة بدوران مثني

  النقص في االنثناء
  النقص في االرتفاع

  قرفصاء عميق

  0.5حتى 
  0.2حتى 
   0.3حتى 

عارضة إتزان / نقاط إضافية 
  مرتفعة

  
)0.5(       

       10.0 إجمالي القيمة 
   

  الخصومات الحيادية على أخطاء المدربين. يتم تطبيق األخطاء العامة على جميع المهارات               
  

  )4.0(          لكل مرة و بحد أقصى يبلغ أربع نقاط 0.5              المساعدة البدنية                                         0.1الصغرى                  
 FIG لكل مرة و ينطبق على الخصومات في آتيب األرقام 0.3المساعدة الشفهية                      .                               0.3المتوسطة                 
           آما ورد في آتيب األرقام0.2                                 اإلشارات                             0.5الكبرى                    
 0.8السقطات                 
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   التمارين األرضية –المستوى أ اآلنسات 
  

      
     خصم أخطاء قيمة  العنصر

 2.0 لفة  ½ 1
  نقص في استمرار الدورانال

 النقص في التمدد
  0.5حتى 

0.5     

 2.0 تموج خلفي بالجسم
  النقص في االستمرارية
 النقص في التقوس

0.5  
1.0     

     1.0حتى   2.0 الطعن

       10.0 إجمالي القيمة 

 
 على أخطاء المدربينالخصومات الحيادية . يتم تطبيق األخطاء العامة على جميع المهارات               

  
  )4.0(          لكل مرة و بحد أقصى يبلغ أربع نقاط 0.5                                 المساعدة البدنية                      0.1الصغرى                  
 FIG لكل مرة و ينطبق على الخصومات في آتيب األرقام 0.3             المساعدة الشفهية         .                               0.3المتوسطة                 
           آما ورد في آتيب األرقام0.2                                 اإلشارات                             0.5الكبرى                    
  0.8السقطات                 
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  المستوى الثاني اناث

  الفني
  القفز

  العارضتان مختلفتا االرتفاع
  عارضة التوازن
  التمارين الرضية

  
   حصان القفز - أناثالمستوى الثاني 

ة عن          : ملحوظة اني القادم ز  "قد يتخلى العديد من متسابقي الجمباز خالل السنوات الثم دي  " حصان القف التقلي
زتين     سواء تم استخدام حصان الق :و يستبدلونه بطاولة قفز، لذلك  سابق أداء قف ه يحق للمت فز أو طاولة قفز فإن

  .متماثلتين أو مختلفتين و يتم احتساب نتيجة أفضلهما
  .الحصان/  يسمح بخطأ واحد فقط في حالة عدم لمس المتسابق للوح القفز – لجميع المستويات

 .نالقرفصاء فوق حصان القفز، القفز من فوق الحصا) باستخدام حصان القفز (– 1#القفزة 
  .عند نهاية لوح القفزنتباه ا ية وضعفيالوقوف . 1
  .ممر الجري  عبرالجري. 2
  .ن مع ثني الرآبتين قليًاليقدمين مضمومتب القفز لوح على ممر الجريالوثب من . 3
  . إلى أعلى في الهواءالذراعينمع رفع  اللوح منرتداد اال. 4
الهبوط على حصان القفز في  وTuckضعية مستقيمة االستناد باليدين على حصان القفز ثم اتخاذ و. 5

  .وضعية قرفصاء لحظي بوضع القدمين بين اليدين
  .القفز من فوق الحصان مع رفع اليدين في الهواء و شد الجسم. 6
الرأس رفع الذراعين فوق شد الجسم في وضعية مستقيمة و. الالهبوط على البساط مع ثني الرآبتين قلي. 7

  .ت إضافيةدون أخذ أية خطوا
  .وضعية منفرجة الساقين فوق حصان القفز، القفز من فوق الحصان) باستخدام حصان القفز ( – 2#القفزة 

  .عند نهاية لوح القفزنتباه ا ية وضعفيالوقوف  -1
 .  ممر الجري  عبرالجري -2
 .ن مع ثني الرآبتين قليًاليقدمين مضمومتب القفز لوح على ممر الجريالوثب من  -3
 . إلى أعلى في الهواءالذراعينمع رفع  اللوح منرتداد الا -4
االستناد باليدين على حصان القفز، رفع الفخذين و فتح الساقين ثم الهبوط على ظهر حصان القفز في  -5

 .وضعية منفرجة الساقين حيث القدمين خارج اليدين
 . الهواء و شد الجسمالقفز من فوق الحصان مع ضم القدمين في الهواء و رفع اليدين في  -6
شد الجسم في وضعية مستقيمة و رفع الذراعين فوق الرأس . الهبوط على البساط مع ثني الرآبتين قليال -7

 .دون أخذ أية خطوات إضافية
  وضعية القرفصاء فوق طاولة القفز، خطوات، القفز من فوق الطاولة) باستخدام طاولة القفز (– 3#القفزة 

  .عند نهاية لوح القفزنتباه ا ية وضعفيالوقوف  -1
 .  ممر الجري  عبرالجري -2
 .ن مع ثني الرآبتين قليًاليقدمين مضمومتب القفز لوح على ممر الجريالوثب من  -3
 . إلى أعلى في الهواءالذراعينمع رفع  اللوح منرتداد اال -4
ط فوق سطح الطاولة في  و الهبوTuckاالستناد باليدين على طاولة القفز، ضم األطراف إلى الجسد  -5

 .وضعية قرفصاء لحظية حيث القدمين خارج اليدين



  م2003-2000الصيفية   الخاصداألولمبيا لرياضات الرسمية انينلقوا                                   

 .أخذ خطوتين حتى نهاية طاولة القفز -6
 .القفز من فوق الطاولة مع رفع الذراعين فوق في الهواء و شد الجسم -7
 الرأس شد الجسم في وضعية مستقيمة و رفع الذراعين فوق. الهبوط على البساط مع ثني الرآبتين قليال -8

 دون أخذ أي خطوات إضافية
  

  العارضتان مختلفتا االرتفاع  - أناث المستوى الثاني
  . الوقوف في خلف العارضة المرتفعة 

  . إلى األمامالمرجحةالقفز لإلمساك بالعارضة و .1
 . إلى الخلف و األمام ثم رفع إحدى الساقين فوق العارضة المنخفضةالمرجحة .2
 .شد الجسم. ة المنخفضةرفع الساق األخرى فوق العارض .3
 .  بساقين منفرجتين إلى الخلف و بعيدا العارضةالمرجحة .4
 .والخلف إلى األمام المرجحة .5
 . وضع القدمين على العارضة المنخفضةالمرجحة لألمام ثم  .6
 . دوران لمواجهة العارضة المنخفضة1/2 من وضعية الوقوف عمل –الوقوف على العارضة المنخفضة  .7
 .ذراعين مستقيمين على العارضة المرتفعةالقفز لالستناد ب .8
 .لفة أمامية حول العارضة .9

 . ثانية2 لمدة Tuck بجسد مستقيم التعلق .10
 . العارضة ثم الوقوفترك .11

سمح   وضع    في يجب على المدرب أن يكون      حتى يتم احتساب النتيجة للمتسابق،      : شرط صحة موقع المراقبة    ي
سابق ل       بمراقبة الحرآة له   دة أداء المت ه    طوال م ه                . مجموعة حرآات سمح ل د ي ى بع و يجب أن يقف المدرب عل

سابق           د أداء المت ا عن ا أو خلف رك أمام ة و التح ى العارض ارات عل ة المه سابق لمراقب ه للمت ول ذراعي بوص
  .، و ذلك حسب نوع المهارةالمرجحةلمهارات 

 
   عارضة التوازن– أناث المستوى الثاني 

 العارضة 2/3ارضة بحيث يكون الجانب األيمن مواجها للعارضة،  الوقوف إلى جانب الع–عارضة التوازن 
  .المنخفضة

 .اعتالء العارضة بالقدم اليمنى، وضع اليسرى في المقدمة -1
  . وضع اللوح في نفس موقعه في حالة العارضة المنخفضة– العارضة المرتفعة

  .الوقوف. ليمنى فاليسرىأخذ عدة خطوات إلى اللوح، وضع اليد على العارضة و االعتالء بالقدم ا .1
رفع الذراعين أفقيا في مستوى الكتفين .  دوران إلى اليمين، أخذ ثالث خطوات جانبية إلى اليمين1/4 .2

. ضم الذراعين أعلى الرأس على شكل تاج أثناء أخذ الخطوات إلى اليسار. أثناء أخذ الخطوات إلى اليمين
 .يتم التكرار في جميع الخطوات

 .يمين دوران إلى ال 1/4 .3
 ).رفع الرآبة ألعلى( خطوات إلى الخلف مع رفع مستقيم للساق إلى األمام 3 .4
 . االنتهاء بوضعية رفع اليدين إلى أعلى فوق الرأس على شكل تاج مرتفع. موجة جسدية أمامية .5
 . خطوات إلى األمام، رفع الرآبة إلى أعلى، ثم الرآل3 .6
 الساق اليمنى مع فرد الذراعين في وضع ألفقي إلى  استنادا علىScale Balanceاتخاذ وضعية الميزان  .7

 .الجانين
 .خفض الساق إلى الخلف، ثني الذراعين ضما إلى الجسد، ثم رفعهما فوق الرأس .8
 أمامية بنفس الساق chasseرفع الذراعين في وضع أفقي إلى الجانبين مع شد الجسد مع عمل وضعية  .9
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 .حتى الوصول إلى نهاية عارضة التوازن
 .إخالء العارضة بقفزة منفرجة الساقين. اقينضم الس .10
 .شد الجسم وقوفا. الهبوط .11

   عارضة التوازن– أناثالمستوى الثاني 
   التمارين األرضية– أناثالمستوى الثاني 

  Barry Nease) فولكلور روسي ( Gypsy Kalinka –المقطوعة الموسيقية 
  .قدم إلى األمام. بعة إلى اليمينالبدء وقوفا، النظر إلى أسفل، القدمين في الوضعية الرا

  .بسط الذراعين إلى األمام في وضع مستقيم، الكتفين إلى أعلى، النظر إلى األمام .1
 .القدمان منبسطتان على األرض. (ضم القدمين، موجة جسدية أمامية، اإلنهاء بالذراعين أعلى الرأس .2
خفض .  أعلى الرأس و إلى اليمينتصالب الذراعين أمام الجسم و إلى الوسط، ثم رفع الذراع اليسرى .3

 .الذراع، االنحناء جانبا
 360 –مع استمرار فرد الذراعين إلى األمام، الدورات على أطراف األصابع مع أخذ خطوات قصيرة  .4

 .درجة
خطوة إلى اليمين، االنتقال . ( إلى اليمينGrapevineأخذ خطوات . خفض الذراعين مفرودين جانبا .5

في، خطوة إلى اليمين، االنتقال العكسي إلى اليمين األمامي، خطوة إلى اليمين، ضم العكسي إلى اليسار الخل
 ).القدمين

 . لعمل وثبة إلى اليمين(battement)الرآل يمينا  .6
 .تبديل موضعي القدمين، الوقوف على األيدي، إنهاء بوثبة إلى اليمين .7
سرى على الكوع األيمن ثم رفع الذراعين ثني الكوعين، مع وضع اليد اليمنى على الكوع األيسر و اليد الي .8

 .إلى األمام في مستوى الكتفين
 ).يمين، يسار، يمين( خطوات قفزا إلى األمام 4 .9

رفع الذراعين فوق الرأس و القفز مع ضرب آعب الساق في األرض يسارا، القفز مع ضرب آعب  .10
 .الساق في األرض يمينا

 . دوران قفزا إلى اليسار4/3 .11
 ).مستوى ارتفاع الكتفين(فع اليدين خارجا إلى الجانبين الهبوط أرضا مع د .12
13. Chasee ،جانبي إلى اليمين ينتهي بعجلة جهة اليمين Chasse إلى اليمين ينتهي بعجلة جهة اليمين . 
 . خطوات قصيرة إلى الخلف، دفع الذراعين إلى الخارج في مستوى ارتفاع الكتفين4 دوران و 4/1 .14
هي بدوران أمامي يتبعه تحرك أمامي يبدأ بالقدم اليمنى و ينتهي بتوقف ميزان على القدم اليمنى ينت .15

 .عقد الذراعين فوق الرأس ثم فتحهما إلى الجانبين. لحظي على الرآبتين
 .الجلوس و أداء دوران خلفي على الكتفين مع طرح الساقين إلى الخلف إنتهاءا بوضعية رآوع .16
 .وس على الرآبتيناالنكماش إلى األمام ثم النهوض في وضعية جل .17
 .فرد القدم اليمنى إلى األمام، رفع الذراعين أعلى الرأس ثم الوقوف، ضم القدمين .18
 .دفع الذراعين جانبا، النهوض على أطراف األصابع، نقر الرسغين .19
20. Chasse  ،دوران مع وثبة القط 2/1 أمامي بالقدم اليسرى Cat Leap. 
21. Chasse ،يمين أمامي Chasseيسار أمامي . 
 .الساق اليسرى إلى أعلى ثم خفضها إلى جانب اليسرىرفع  .22
 .Hitchkickالجري، الجري، الوثب، ثم الرآل بنخع الساق  .23
 ).مع عقد الذراعين إلى األمام(أخذ خطوة ثم الرآوع على الساق الخلفية  .24
 .إسقاط الساق األمامية إلى أسفل في وضعية رآوع .25
ليد اليمنى إلى األرض مع رفع اليد اليسرى إلى أعلى النظر إلى اليمين و خفض ا. الجلوس على القدمين .26
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 .الثبات في الوضعية النهائية. اليسار بشكل قطري
  التمارين األرضية –أناث المستوى الثاني 

  
    

  
 

   حصان القفز –المستوى الثالث أناث
ة عن          : ملحوظة اني القادم ز حصان ا "قد يتخلى العديد من متسابقي الجمباز خالل السنوات الثم دي  " لقف التقلي

  :و يستبدلونه بطاولة قفز، لذلك
تم                               ين و ي اثلتين أو مختلفت زتين متم سابق أداء قف ه يحق للمت ز فإن ة قف ز أو طاول سواء تم استخدام حصان القف

  .احتساب نتيجة أفضلهما
  .الحصان/  يسمح بخطأ واحد فقط في حالة عدم لمس المتسابق للوح القفز –لجميع المستويات 

   قفزة القرفصاء–) طاولة القفز/ باستخدام حصان  (1#القفزة 
  .عند نهاية لوح القفزنتباه ا ية وضعفيالوقوف . 1
  .ممر الجري  عبرالجري. 2
  .ن مع ثني الرآبتين قليًاليقدمين مضمومتب القفز لوح على ممر الجريالوثب من . 3
  . إلى أعلى في الهواءالذراعينمع رفع  اللوح منرتداد اال. 4
  .Tuckالستناد باليدين على حصان القفز ثم اتخاذ وضعية مستقيمة ا. 5
وق الحصان          . 6 د الالعب من ف ا يرت رودين عالي رأس و الصدر مف ى    / مع اإلبقاء على ال ستندا عل ة م الطاول

  .الطاولة دون أن تلمسا أيهما/ الذراعين مع تمرير الرآبتين منفرجتين على جانبي الحصان 
  . ن مع رفع اليدين في الهواء و شد الجسمالقفز من فوق الحصا. 7
رأس               . الهبوط على البساط مع ثني الرآبتين قليال      . 8 وق ال ذراعين ف ع ال ستقيمة و رف شد الجسم في وضعية م

  .  دون أخذ أية خطوات إضافية
  .قفزة منفرجة الساقين) باستخدام حصان القفز أو الطاولة ( 2#القفزة 

  . نهاية لوح القفزعندنتباه ا ية وضعفيالوقوف . 1
 .  ممر الجري  عبرالجري. 2
 .ن مع ثني الرآبتين قليًاليقدمين مضمومتب القفز لوح على ممر الجريالوثب من . 3
 . إلى أعلى في الهواءالذراعينمع رفع  اللوح منرتداد اال. 4
 الساقين في   و فتحPikeاالستناد باليدين على حصان القفز أو الطاولة، رفع الفخذين في وضعية . 5

 .وضعية منفرجة
الطاولة مستندا على / مع اإلبقاء على الرأس و الصدر مفرودين عاليا يرتد الالعب من فوق الحصان. 6

  .الطاولة دون أن تلمسا أيهما/ الذراعين مع تمرير الرآبتين منفرجتين على جانبي الحصان 
 . الطاولة/ وق ظهر الحصان رفع الذراعين، ضم الساقين و شد الجسم أثناء القفز من ف. 7
شد الجسم في وضعية مستقيمة و رفع الذراعين فوق الرأس . الهبوط على البساط مع ثني الرآبتين قليال. 8

  .دون أخذ أية خطوات إضافية
  .الوقوف على األيدي ينتهي بوضعية رقود على الظهر". 12 باستخدام لوح قفز و بساط – 3#القفزة 

  .تباه قريبا من لوح القفز أو على مسافة قصيرة منهالوقوف في وضعية ان. 1
في (االنقضاض على اللوح بدون أخذ خطوات، أو أخذ خطوة واحدة، مع االنحناء و وضع آلتا اليدين . 2

  .أعلى لوح القفز) نفس الوقت
  . رآل الساقين إلى أعلى التخاذ وضعية وقوف على األيدي. 3
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 ووقوف مستقيم على األيدي يجب عليه أن يسارع في بسط أثناء انتصاب جسد الالعب في وضعية. 4
  ).يجب على الالعب عدم إيقاف وضعية الوقوف على األيدي(الكتفين بما يجعله يرتفع من فوق لوح القفز 

مع اإلبقاء على الجسم في وضعية مستقيمة و منفردة، يستلقي الالعب فوق البساط بظهر جسده آامال . 5
  . ثانية2-1لك الوضعية لمدة دفعة واحدة و يحتفظ بت

  .يقوم الالعب من وضعية الرقود ليتخذ وضعية انتباه. 6
على الالعب أن يظهر مقدرته على التحكم مع االلتزام بأقل قدر من الحرآة أثناء القيام من : ملحوظة

  .وضعية الرقود إلى وضعية الوقوف على القدمين
  

   العارضتان مختلفتا االرتفاع-المستوى الثالث
  العارضة القصيرةومواجهة الوقوف أمام 

  .القفز العتالء العارضة و اإلمساك بها .1
 .الطرح، دائرة خلفية بالفخذ .2
 .قطع منفرد الساق .3
 .الميل أماما، إمساك العارضة بيد واحدة من أسفل .4
 دوران لمواجهة االتجاه الخارجي، وضع اليد األخرى على العارضة، رفع الساق أعلى العارضة 2/1 .5

 .وضعية جلوس مع شد الجسدلعمل 
 . خلفية منفرجة الساقينمرجحة .6
 . خلفيةمرجحة أمامية، مرجحة .7
 .  أمامية و وضع القدم على العارضة المنخفضةمرجحة .8
 .االستناد بذراع مستقيمة. التحول لإلمساك بالعارضة المرتفعة .9

 . سفلية لوضع القدمين على العارضة المنخفضة، ثني الرآبتينمرجحة .10
 . دوران لمواجهة العارضة المرتفعة1/2 العارضة السفلية، من وضعية الوقوف عمل الوقوف على .11
فتح الساقين، وضع يد واحدة، ثم وضع األخرى على العارضة المنخفضة مع أداء دائرة واحدة منفرجة  .12

 . العارضة و إنهاء الحرآةوتركالساقين 
 

   عارضة التوازن- أناثالمستوى الثالث
 Way Down 4/3تفعة، الوقوف بالجانب األيمن مواجها للعارضة، استخدام العارضة المر

ينتهي ) الساق اليمنى، الساق اليسرى) (Scissorمقص (اعتالء العارضة، رآلة متقاطعة الساقين  .1
  .وضع اليدين على العارضة. بوضعية جلوس جانبي

 .ثبات. Vعمل وضعية جلوس . مد الساقين إلى األمام .2
وضع أصابع القدمين على العارضة خلف . إلى أسفل ثم الرجوع إلى الوراءفتح الساقين و االنخفاض  .3

 .الجسم
 .اإلمساك بالرآبة في وضعية ميزان. رفع الساق الخلفية. رفع رآبة واحدة .4
 .الوقوف.  الساق الخلفية أسفل جانب العارضة و وضع القدم أمام الرآبةمرجحة .5
 . دوران جهة اليمين4/1 .6
 .الذراع اليمنى إلى أعلى، اليسرى إلى األمام.  تنتهي بوثبة إلى اليميناالنتقال خطوة إلى اليمين .7
 مع وضع القدم اليسرى أمام القدم اليمنى، االنتقال خطوة إلى الجانب Grapevineخطوة جانبية  .8

 ). األولPassنهاية الجزء . (األيمن
 . دوران إلى اليسار، الذراعان مفتوحتان جانبا4/1 .9

 .رآالت أمامية خطوات إلى الخلف مع 3 .10
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 . الذراعان على هيئة دائرة أعلى الرأس. موجة جسدية .11
 .خفض القدم إلى أسفل.  خطوات جانبية مع رف الرآبتين أثناء أخذ الخطوات3اليدان على الوسط،  .12
 .الذراعان مفتوحتان جانبا، الساق الحرة مثنية. Attitudeوضعية ميزان جمالي الشكل  .13
 .دمينقفزة مستقيمة، تبديل موضع الق .14
 ). الثانيPassنهاية الجزء . (خطوة للتجميع، قفزة مستقيمة .15
 . دوران محوري، إصبع القدم قريب من مفصل القدم2/1 .16
 .الجري، الجري، الوثب .17
 . العارضة بقفزة خلفيةوتركأخذ خطوات  .18

 
  التمرينات األرضية-المستوى الثالث أناث

 Blue Moon (1950's) Barry Nease –المقطوعة الموسيقية 
  .الصدر و الرأس في وضعية نظر مستقيم إلى األمام.  الرآوع، اليدان فوق الرآبتين–وضعية البداية 

تحريك (، اإلبهام اليمنى جهة اليمين، اإلبهام اليسرى جهة اليسار تصفيق 2 صفعة على الرآبتين، 2 .1
  ).Jiveاأليدي في حرآات راقصة 

 الساقين إلى أعلى، فتح الساقين؛ النزول مرة أخرى وضع اليدين على األرض، الميل إلى األمام و رآل .2
 .على الرآبتين

 دوران جانبي جهة اليمين على الرآبتين ينتهي بالجلوس مع ثني الرآبتين، و ضع القدمين على 2/1 .3
 . األرض إلى األمام

 .فرد الرآبتين بالتبادل مع الرآل بالساقين .4
 .فرودتان إلى الجانبينالذراعان م. أخذ خطوة بالقدم اليمنى، ضم القدمين .5
 .االنتهاء بوثبة إلى اليسار.  جهة اليمينCartwheel عجلة 2 .6
 .دوران محوري آامل جهة اليمين، الذراعان على شكل تاج. تحميل وزن الجسم على الساق اليسرى .7
إنزال الذراع إلى أسفل ثم رفعها إلى . موجة جسدية جهة اليمين ثم أخرى جهة اليسار. ضم القدمين .8

 .االنتهاء بالذراعين فوق الرأس. أعلى
 . مع ثني الذراعين و طقطقة األصابع(ball, heel)) الكرة، الكعب(أخذ خطوة إلى اليمين  .9

 . مع ثني الذراعين و طقطقة األصابع(ball, heel)) الكرة، الكعب(أخذ خطوة إلى اليسار  .10
 .ق اليدينيصفت.  اليمين، اليسار، ضم القدمين- خطوات إلى الخلف3 .11
 .خذ خطوة يسارا إلى األمام مع وضع الذراعين أعلى الرأس، الرآل جهة اليمين ثم الوثب يميناأ .12
 .الوقوف على األيدي، دوران أمامي ينتهي بوضعية جلوس منفرج الساقين .13
تحريك جهة اليسار إلى أن تصل إلى الساق اليسرى، وضع اليد اليسرى خلف الساق اليسرى و رفع  .14

 . النظر خلفا جهة السارالمقعدة من على األرض،
 360خفض الجسم، تحريك الساق اليسرى جهة اليمين و عمل وضعية جلوس لولبي بدائرة قطرها  .15

 .درجة
 . دوران جهة اليمين2/1رفع الساق اليسرى،  .16
 . خطوة إنزالقية جهة اليمين، الذراعان إلى الداخل و أعلى2 .17
 . ضم القدمين– 4 الخطوة . خطوات قصيرة، الرآل خلفا3 دوران جهة اليمين مع 4/3 .18
 . hitch kick خطوات جريا تنتهي بوثبة، ثم خطوة واثبة، ثم خطوة 4 .19
خطوة جهة اليسار، رفع الساق اليمنى جهة اليمين مع ثني الرآبة، إسقاط الرأس إلى الوراء، خفض  .20

 .تردد. الذراعين على جانبي الجسم، ثني الرسغين
 .، ضم القدمين)دون تحرك ( في موضع الوقوف(prance) خطوات واثبة 3 .21
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22. Chasse ثم ،tour jete التخاذ وضعية الجلوس إلى الخلف . 
الدوران خلفا للوقوف على الكتفين، الذراعان فوق الرأس،، الدوران أماما مع ثني الساقين حتى  .23

 .النهوض على الرآبتين
 .الوقوف. دوران جانبي، خطوة يمينا إلى األمام .24
 .Jazz Hand) فتح أصابع اليدين(، رفع الذراع األيمن فوق الرأس خطوة يمينا على أصابع القدم .25
 ).فتح أصابع اليدين(خطوة يسارا على أصابع القدم، رفع الذراع األيسر فوق الرأس  .26
 ).فتح أصابع اليدين(خطوة يمينا على أصابع القدم، خفض الذراع األيمن  .27
 ).فتح أصابع اليدين(س خطوة يسارا على أصابع القدم، رفع الذراع األيسر فوق الرأ .28
 .أصبع القدم، الكعب يمينا مع ثني الذراع و طقطقة مزدوجة بأصابع اليد .29
 .أصبع القدم، الكعب يسارا مع ثني الذراع و طقطقة مزدوجة بأصابع اليد .30
الجري يمينا، ثم يسارا، الوثب، ثم عمل قفزة دائرية منفرجة الساقين، ثم دوران خلفي ينتهي بالوقوف  .31

 .الساق اليمنى إلى األماممع تقديم 
 .الميل إلى األمام ثم االنزالق على البطن مع رفع الذراعين أعلى الرأس .32
 إنزال الذراع األيسر إلى جانب الجسم، – دوران جانبي جهة اليمين ينتهي على الجانب األيمن 1 4/1 .33

 .الثبات على وضعية النهاية. ثني قمة الرآبة
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   حصان القفز-نسات آ الثانيالمستوى

  
      

     خصم أخطاء قيمة  العنصر
     0.5حتى   2.0 الجري والقفز

  2.0 االرتفاع في الهواء
  0.5حتى 
      1.0حتى 

     1.0حتى   3.0 وضع الجسم في الهواء

  2.0 مسافة الطيران
  0.5حتى 

1.0     

  1.0 الهبوط على البساط 
0.1  
0.8     

  10.0   1#النتيجة اإلجمالية 
  
     

      
     

     خصم أخطاء قيمة  العنصر
     0.5حتى   2.0 الجري والقفز

  2.0 االرتفاع في الهواء
  0.5حتى 
      1.0حتى 

     1.0حتى   3.0 وضع الجسم في الهواء

  2.0 مسافة الطيران
  0.5حتى 

1.0     

  1.0 الهبوط على البساط 
0.1  
0.8     

     خصم أخطاء 10.0   1#مالية النتيجة اإلج
          أفضل نتيجة 2&1من المحاولة

   من إجمالي النتائج0.5 –خارج المسابقة 
  الخصومات الحيادية على أخطاء المدربين. يتم تطبيق األخطاء العامة على جميع المهارات               

  )4.0(          لكل مرة و بحد أقصى يبلغ أربع نقاط 0.5      المساعدة البدنية                                                 0.1الصغرى                  
 FIG لكل مرة و ينطبق على الخصومات في آتيب األرقام 0.3المساعدة الشفهية                      .                               0.2المتوسطة                 

           آما ورد في آتيب األرقام0.2                                 اإلشارات                             0.3                  الكبرى  
  0.5السقطات                 
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   العارضتان مختلفتي االرتفاع- اآلنساتالثانيالمستوى 

 
      

     خصم أخطاء قيمة  العنصر
  مرجحة العتالء العارضتين مع الالقفز 

 1.0 
  نقص المرجحة

 العارضةعدم إحكام القبضة على 
  0.3حتى 
     0.2حتى 

 المرجحة مع رفع الساق
  )أماما، خلفا(عدم آفاية المرجحة  1.0

 نقص االستمرارية
  0.3حتى 
     0.2حتى 

     0.3حتى  النقص في شد الجسم 1.0 رفع الساق فوق العارضة مع شد الجسم
للخارج (رجحة خلفية بساقين منفرجتين أ

 1.5 ) الخارج– الداخل –
  نقص عزم رفع الساق
 تبادل وضع القدمين

  0.3حتى 
     0.3حتى 

اتخاذ وضعية القرفصاء للوقوف على 
 1.5  دوران1/2العارضة المنخفضة مع 

  نقص االستمرارية
 

  0.5حتى 
0.2   

   0.2حتى  عزم شد الجسمنقص في  0.5  القفز الستناد بذراعين مستقيمتين

اءا   ة إنته ول العارض ة ح ة أمامي لف
 1.5  بوضعية تعلق طويل 

  نقص استمرارية اللف حول العارضة
  نقص عزم شد الجسم

 نقص التحكم

  0.3حتى 
  0.3حتى 
   0.5حتى 

   0.3حتى   ) ثانية2(عدم آفاية الثبات في الوضعية   1.0  التعلق بالعارضة في وضعية مستقيمة
دا بجسم     قلعارضة و االنطال   إعتاق ا   بعي
       0.5  مشدود

       0.5  إبداع/ نقاط إضافية 

       10.0 إجمالي القيمة 
  طوال مدة أداء المتسابقبمراقبة الحرآةيسمح له  وضع فييجب على المدرب أن يكون 

  أخطاء المدربينالخصومات الحيادية على. يتم تطبيق األخطاء العامة على جميع المهارات               
  )4.0(          لكل مرة و بحد أقصى يبلغ أربع نقاط 0.5                                 المساعدة البدنية                      0.1الصغرى                  
 FIG لكل مرة و ينطبق على الخصومات في آتيب األرقام 0.3         المساعدة الشفهية             .                               0.3المتوسطة                 
           آما ورد في آتيب األرقام0.2                                 اإلشارات                             0.5الكبرى                    
  0.8السقطات                 
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  ارضة التوازن  ع-  المستوى الثاني آنسات  
  

      
     خصم أخطاء قيمة  العنصر

 خطوة –خطوة منخفضة على العارضة 
 –مرتفعة التخاذ وضعية القرفصاء 

 1.0 الوقوف
 نقص االستمرارية

 وضعية الجسم غير سليمة

  
  

  0.2حتى 
      0.2حتى 

       النقص في استمرارية الخطوات 0.5  لفة4/1
     0.5حتى   حرآات األذرعاستمرارية 1.0  خطوات للخلف3
        0.5  لفة4/1
      0.3حتى  الرآل ليس في ارتفاع مستوى الفخذ 1.0   خطوات إلى الخلف3

  1.0  موجة جسدية أمامية
ألذرع  سبة ل تمرارية بالن ص االس / نق

   0.3حتى   الجسم

   0.2حتى   فرد الساقين  1.0  خطوات سير لألمام

  1.5  ميزان توازن

  درجة30 بزاوية عدم رفع الساق
 عدم الحفاظ على التوقف اللحظي

  وضعية الجسم غير سليمة

  
  0.3حتى 
  0.3حتى 
   0.3حتى 

Chasseإلنهاء الحرآة   
  1.0  

 نقص االستمرارية
 االرتفاع
  فرد الجسم

  
  0.3حتى 
  0.3حتى 
   0.2حتى 

  1.0  إخالء العارضة بقفزة منفرجة الساقية
 نقص انفراج الساقين
  نقص االرتفاع

  0.5تى ح
   0.2حتى 

عارضة إتزان مرتفعة أو / نقاط إضافية 
       0.5  اإلبداع

       10.0 إجمالي القيمة 
   

  الخصومات الحيادية على أخطاء المدربين. يتم تطبيق األخطاء العامة على جميع المهارات               
  

  )4.0(          لكل مرة و بحد أقصى يبلغ أربع نقاط 0.5 المساعدة البدنية                                                      0.1الصغرى                  
 FIG لكل مرة و ينطبق على الخصومات في آتيب األرقام          0.3المساعدة الشفهية                      .                               0.3المتوسطة                 

           آما ورد في آتيب األرقام0.2                                 اإلشارات                             0.5رى                    الكب
 0.8السقطات                 
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   التمارين األرضية –المستوى أ اآلنسات 
  

      
     خصم أخطاء قيمة  العنصر
     0.2حتى  نقص االستمرارية 0.5 موجة جسدية أمامية

     0.3حتى  عدم االرتكاز على أصابع األقدام 0.5  درجة360دوران 
     0.1حتى  نقص االستمرارية Grapevine 0.5خطوات 

Battemont0.2حتى  نقص ارتفاع الرآلة 0.2  لعمل وثبة     
     0.3 حتى نقص االستمرارية 1.0 الوقوف على األيدي مع تبادل الساقين

      0.3  خطوات أمامية4
   0.3حتى  نقص الدوران  0.5  دوران إلى اليسار4/3القفز مع 

Chasse ،ينتهي بعجلة Chasse 
  ينتهي بعجلة

 2.0  

اإلفراط في استقامة الجسد أو 
  التقوس

  انفراج الساقين غير آاف
  عدم االتزان اإليقاعي
 االستمرارية بشكل عام

  0.2حتى 
  0.2حتى 
   0.2حتى 
   0.5حتى 

  ميزان أمامي ينتهي بدوران أمامي
 1.0  

   درجة45الزاوية ليست 
  ضعف وضعية الجسم
 عدم التحكم في الدوران

  0.2حتى 
  0.2حتى 
   0.2حتى 

   0.3حتى  عدم استمرارية الدوران  0.5 دوران خلفي على الكتفين

Chasse 0.3حتى  نقص األستمرارية  0.5 ، وثبة القط   

  وثبالجري، ال
 

1.0  
  
  

  عدم آفاية ارتفاع الوثبة
 أقل –عدم آفاية انفراج الساقين 

  درجة90من 

  0.2حتى 
  0.3حتى 

   

  0.5  أخذ خطوات، نخع الساقين
  نقص االستمرارية
  )الوسط(انخفاض الساقين 

  0.2حتى 
   0.3حتى 

       0.5 إبداع/ نقاط إضافية 
  الخصومات الحيادية على أخطاء المدربين              . يتم تطبيق األخطاء العامة على جميع المهارات 

  
  )4.0(          لكل مرة و بحد أقصى يبلغ أربع نقاط 0.5                                 المساعدة البدنية                      0.1الصغرى                  
 FIG لكل مرة و ينطبق على الخصومات في آتيب األرقام 0.3         المساعدة الشفهية                      .                      0.3المتوسطة                 
           آما ورد في آتيب األرقام0.2                                 اإلشارات                             0.5الكبرى                    

 0.8   السقطات              
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  المستوى األول للذآور
  

  تمرينات أرضية
  حصان الحلق
  جهاز الحلق
  حصان القفز
  جهاز العقلة

  جهاز المتوازيين
  العارضة األفقية

  
   األرضية رينات التم-المستوى األول ذآور 

  وصف المهارة
ة ثم عمل وثبجري ثالث إلى أربع خطوات ال - يالقطرالقطاع  مواجها األرآانالبدء من أحد  .1

  ).بالقدمين و الهبوطواحدة اإلقالع بقدم ( التجميع 
 .ستقيم الجسد وقوف مبوضعية ينتهي أمامي دوران أداء  .2
وضعية  داءأ ثم درجة 45-30بزاوية ساق واحدة لخارج مع فتح ا  جانبا إلى الذراعينخفض .3

 .ستقيمف الموثم العودة إلى الوق) التوقف لمدة ثانيتين ( ميزان جانبي معدل 
 ينتهي يدوران خلفعمل  .يدوران خلفلعمل  القرفصاء حيث اليدان في وضع مالئم جلوس .4

 .مام وألإلى ا ثم الدوران Candle  الشمعةيةوضعب
 .ينت لمدة ثانيالتوقف . اليدينمع االستناد على "V" الجلوس يةاتخاذ وضع .5
  دوران1 2/1و عما  الرأس أعلىذرع  األمع فرد خلفي ية رقودلى وضعإخفض الجسم ببطء  .6

  .مستقيم الجسد ينتهي بالرقود على الجانب األمامي للجسدجانبية 
 .مستقيم وقوف يةوضعب ينتهي على الرآبة إلى نهوض باالستنادال .7
 .Tuckوثبة  أداء .8
 . الساقينمنفرجة ة وثبأداء .9

 . وثباChasse للهبوط حيث تكون الخطوة الثانية Chasse تيني خطوتين أمامأخذ .10
  .ثم الهبوط خلفا بوثبة) رفع ساق واحدة في وضعية وقوف على األيدي ("teeter totter"أداء   .11
 .إعادة رفع الساق الخلفية إلى جانب الساق األمامية ثم اتخاذ وضعية وقوف مستقيم نهائية.  .12

   حلقالان صح-المستوى األول ذآور 
  صف المهارة و
  .ستناد أمامي على ذراع مستقيمة في وضعية ايتم القفزحلق يد واحدة على آل ب وقوف يةمن وضع. 1
  ).مع ضم القدمين(نقل مرآز ثقل الجسم إلى اليسار و رفع اليد اليمنى لحظيا من على الحلق . 2
  ).مع ضم القدمين(نقل مرآز ثقل الجسم إلى اليمين و رفع اليد اليسرى لحظيا من على الحلق . 3
  . بالساق اليمنى استنادا في وضعية منفرجة الساقين تبدآنمرجحة 2عمل . 4
  ) .ينتهي باستناد منفرج الساقين(عمل قطع خلفي منفرد بالساق اليمنى . 5
  ).ينتهي باستناد خلفي(قطع أمامي منفرد بالساق اليسرى . 6
  ). ثانية2(ثبات لحظي في وضعية استناد خلفي . 7
  .tuckرفع الرآبتين في وضعية استناد . 8
  .الوقوف بجسم مستقيم.  اليدين و فرد الساقين جهة األرضدفع الجسم بعيدا عن الحصان بكلتا. 9
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 لرجال  لحلقالصان  ح–المستوى االول 
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   هاز الحلقج -المستوى األول ذآور 
  صف المهارةو
  .على امتداد طول الذراع مع توقف لحظيللتعلق القفز . 1
  .لحظياالثبات ثم  Tucked  علويسحب والرآبتين واتخاذ وضعية فخذين والينعاثني الذر. 2
  .Tuckedعلق ت في وضعية ثم خفضهما بسط الذراعين ببطئ. 3
   :األمام إلى، ثم  تجاه الخلف، ثم األمام، ثم الخلفمرجحة ثم الساقينبسط ال. 4
   .الثبات لمدة ثانيتين. Tucked مقلوبتعلق  يةوضع. 5
 على شكل Pike الذراعين منبسطين وخفض الجسم ببطء جهة األمام في وضعية تعلق  علىبقاءاإل. 6

  .ت لمدة ثانيتينالثبا. Lحرف 
  .خفض الساقين في وضعية تعلق مفرود الجسم . 7
  .اتخاذ وضعية نهائية مفرودة الجسم. تحرير األيدي والنزول إلى وضعية وقوف. 8
  

يسمح  وضع فييجب على المدرب أن يكون حتى يتم احتساب النتيجة لالعب، : شرط صحة موقع المراقبة
ب على بعد يسمح له بوصول ذراعيه إلى موضع اعتالء الالعب يجب أن يقف المدر. بمراقبة الحرآةله 

  .لجهاز الحلق و أن يحتفظ بهذه المسافة طوال فترة أداء الالعب للحرآة بالكامل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  م2003-2000الصيفية   الخاصداألولمبيا لرياضات الرسمية انينلقوا                                   

  
  
  

  
  
  

  
  

  حصان القفز  -المستوى األول ذآور 
  

  لرجال  لهاز الحلقج – االول المستوى
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يتم أحتساب أحسن . درجات10.0 القيمة األجمالية للوثبتين.يجب على الالعب أداء الوثبتين.وثبتين مختلفتين
  . درجة من النتيجة النهائية0.5يتم أحتساب النتيجة بالطريقة التالية وإذا لم يحتسب يتم خصم .وثبة

   Tuck jump وثبة منثنية الجسم من فوق اللوح – 1#الوثبة 
  . متر من اللوح10الوقوف انتباها على مسافة ال تزيد على . 1 
  .الجري عبر ممر الجري. 2 
الوثب من أرضية ممر الجري إلى اللوح، الهبوط على اللوح بقدمين مضمومتين و رآبتين منثنيتين . 3 

  .قليال
  .االرتداد من اللوح مع رفع الذراعين إلى أعلى في الهواء. 4 
  .  الرآبتين في وضعية انثناء لحظيTuck) ثني. (5 

  .خطوات أخرىفرد الجسم و رفع الذراعين إلى أعلى الرأس دون أخذ . 6
   وثبة منفرجة الساقين من فوق اللوح– 1#الوثبة 

  . من اللوح) قدم33 ( متر10الوقوف انتباها علة مسافة ال تزيد على . 1 
  .الجري عبر ممر الجري. 2 
الوثب من أرضية ممر الجري إلى اللوح، الهبوط على اللوح بقدمين مضمومتين و رآبتين منثنيتين . 3 

  .قليال
اإلبقاء على الفخذين في وضعية مستقيمة و . داد من اللوح مع رفع الذراعين إلى أعلى في الهواءاالرت. 4 

 يستوجب الحصول على نقاط إضافية إذا وصل Pikeانفراج الساقين على نحو . (فتح الساقين في الهواء
  ).الالعب إلى األرض في وضعية أفقية

  .رآبتين قليال عند االصطدام باألرضضم الساقين و الهبوط إلى البساط مع ثني ال. 5 
  .فرد الجسم و رفع الذراعين على أعلى دون أخذ خطوات إضافية. 6 

  .الحصان/  يسمح بخطأ واحد فقط إذا لم يلمس الالعب اللوح :جميع المستويات
  
  
  
  
  
  
  
  . حصان القفز الرجال –لمستوى األول ا
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  از المتوازي جه -المستوى األول رجال 
  صف المهارةو
  
االستناد على الذراعين وازيين ومن وضعية الوقوف عند نهاية المتوازيين يتم القفز لإلمساك بالمت. 1 

  .مستقيمين
حتى الوصول إلى منتصف المتوازيين مع فرد )  خطوات البطريق6-3(التحرك باستخدام الذراعين . 2 

  .الساقين إلى أسفل
  .م، الخلف ثم إلى األمام لعمل وضعية جلوس بساقين منفرجتين الجسم إلى الخلف، األمامرجحة. 3  
اإلبقاء على وضعية الجلوس بساقين منفرجتين مع التحرك على المتوازيين في وضعية استناد خلفي . 4 

  .تمديد الوضعية. بساقين منفرجتين
 2ثبات لمدة  (. مع ضم الرآبتين و القدمينTuck Supportرفع الساقين إلى وضعية استناد منثني . 5 

  ).ثانية
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 الجسم إلى الخلف، األمام، الخلف ثم األمام تنتهي بالجلوس على مد الساقين إلى األمام ومرجحة. 6 
  .المتوازيين

  .تغيير وضعية اإلمساك بالمتوازيين لتكون بقبضة سفلية، ثم عمل قفزة نصف دائرية من فوق الجهاز. 7 
  

  . طوال مدة أداء المتسابقبمراقبة الحرآةيسمح له ع  وضفييكون على المدرب أن يجب : مالحظة
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   )العقلة(العارضة األفقية  -المستوى األول رجال 
  صف المهارةو
  القفز للتعلق بالعارضة. 1



  م2003-2000الصيفية   الخاصداألولمبيا لرياضات الرسمية انينلقوا                                   

  .خلفية,أمامية,مرجحة خلفية. 2
  مرجحة أمامية مع نصف دوران، تغيير موضع اليد اليمنى. 3
  مرجحة أمامية. 4
  ة خلفية، تغيير موضع اليد اليسرىمرجح. 5
  .خلفية,مرجحة أمامية. 6
  .ترك العارضة و اتخاذ وضعية وقوف. 7
  
استخدام بسط إضافية يمكن . حب ضبط ارتفاع العارضة بحيث تكون في مستوى صدر الالعبي:حظةمال

  .الضبط المناسب لالرتفاعللوصول إلى 
له بمراقبة و متابعة الحرآة، و يجب أن يبقي في هذا ب في مكان يسمح درجب أن يتواجد المي:الحظةم

  .لمكان طوال مدة أداء الالعب للحرآةا
إذا أختار الالعب العارضة المنخفضة .يجب أن أرتفاع العارضة آافي في وضع التعلق الطويل :مالحظة

  .) الموضحآما في الرسم( يجب أن يقوم بثني الرآبتين في الزاوية الصحيحة 
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   حصان القفز-نسات آ الثانيالمستوى
      

     خصم أخطاء قيمة  العنصر

  الطيران األول
  
 

3.0  
  
 

  االرتفاع غير آاف 
  الطيران غير آاف

  )القرفصاء(انفراج الساقين
        انثناء الجسم

  0.3حتى 
  0.5حتى 

  0.2      
0.2     

 مرحلة الدعم
 2.0 

  ليس على ظهر حصان القفز 
  واحدةيد / استخدام ذراع 

 وضعية الساق غير سليمة

  0.3حتى 
  0.1حتى 

0.3      

 الطيران الثاني
 4.0 

  نقص االرتفاع 
  نقص شد الجسم
 نقص المسافة

  0.1حتى 
  0.3حتى 
     1.0حتى 

     0.3حتى  االتجاه 0.5 عام
  الهبوط على البساط 

  
 1.0 

  آل خطوة
  Pike >90قرفصاء مفرط أو 
 السقوط

0.1  
0.3  
0.8     

     10.0   1#جة اإلجمالية النتي
      
     

     خصم أخطاء قيمة  العنصر

  الطيران األول
  
 

3.0  
  
 

  االرتفاع غير آاف 
  الطيران غير آاف

  )القرفصاء(انفراج الساقين
        انثناء الجسم

  0.3حتى 
  0.5حتى 

  0.2      
0.2     

 مرحلة الدعم
 2.0 

  ليس على ظهر حصان القفز 
  يد واحدة/ اع استخدام ذر

 وضعية الساق غير سليمة

  0.3حتى 
  0.1حتى 

0.3      

 4.0 الطيران الثاني

  نقص االرتفاع 
  نقص شد الجسم
 نقص المسافة

  0.1حتى 
  0.3حتى 
     1.0حتى 

     0.3حتى  االتجاه 0.5 عام
  الهبوط على البساط 

  
 1.0 

  آل خطوة
  Pike >90قرفصاء مفرط أو 
 السقوط

0.1  
0.3  
0.8     

       10.0  2#النتيجة اإلجمالية 
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   حصان القفز-نسات آ الثالثالمستوى

      
     خصم أخطاء قيمة  العنصر
     1.0 الوقوف أنتباة

ع   ران ووض الطي
  اليدين على الحصان

 
2.0  
 

  األيدي البديلة
  انثناء المرفق

 

  0.3حتى 
  0.1حتى 

      
رآل الساقين إلى أعلى 

ف على التخاذ وضعية وقو
 األيدي

2.0  
  
       

     0.3حتى  االتجاه 0.5 عام
  الهبوط على البساط 

  
 1.0 

  آل خطوة
  Pike >90قرفصاء مفرط أو 
 السقوط

0.1  
0.3  
0.8     

     10.0   1#النتيجة اإلجمالية 
  

   طوال مدة أداء المتسابقبمراقبة الحرآةيسمح له  وضع فييجب على المدرب أن يكون 
  الخصومات الحيادية على أخطاء المدربين. األخطاء العامة على جميع المهارات               يتم تطبيق 

  )4.0(          لكل مرة و بحد أقصى يبلغ أربع نقاط 0.5                                 المساعدة البدنية                      0.1الصغرى                  
 FIG لكل مرة و ينطبق على الخصومات في آتيب األرقام 0.3المساعدة الشفهية                      .                               0.2      المتوسطة           

  يب األرقام         آما ورد في آت0.2                                 اإلشارات                             0.3الكبرى                    
  0.5السقطات                 
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  العارضتان مختلفتي االرتفاع-نساتالثالث آالمستوى 
      

     خصم أخطاء قيمة  العنصر

 1.0 القفز العتالء العارضة و اإلمساك بها
  نقص االستمرارية 

 استقامة الذراعين/ النقص في شد الجسم 
  0.2حتى 
     0.5حتى 

  ح، دائرة خلفية بالفخذالطر
  
 

تخليص (عدم آفاية عزم الطرح  2.0
  ) الفخذين

  النقص في شد الجسم
 نقص االستمرارية 

  0.2حتى 
  0.2حتى 
     0.3حتى 

       0.5  قطع منفرد الساق 
       0.5  دوران ينتهي بالجلوس2/1

   0.3حتى  عدم تساو مقدار رفع الساقين  0.5 تراجع خلفي منفرج الساقين

   0.3حتى  نقص في عزم شد الجسم 0.5  مرجحات

  Pulloverرفع الجسم باتجاه أمامي 
  

1.0  
 

  نقص االستمرارية 
نقص فرد الجسم عند 

 االستناد
0.3  
0.3   

   0.3حتى   تبادل وضع الساقين  1.0  مرجحة سفلية
       0.5   دوران2/1

  إخالء العارض بدائرة منفردة
  
  

2.0  
  
  

  عدم اآتمال الدائرة
عدم دقة توقيت بالمسبة 

  للساقين 
  االرتفاع غير آاف 
  المسافة غير آافية

  0.5حتى 
  0.2حتى 
  0.3حتى 
   0.3حتى 

       0.5  إبداع/ نقاط إضافية 
      10.0 إجمالي القيمة 

  طوال مدة أداء المتسابقبمراقبة الحرآةيسمح له  وضع فييجب على المدرب أن يكون 
 الخصومات الحيادية على أخطاء المدربين. امة على جميع المهارات               يتم تطبيق األخطاء الع

  )4.0(          لكل مرة و بحد أقصى يبلغ أربع نقاط 0.5                                 المساعدة البدنية                      0.1الصغرى                  
 FIG لكل مرة و ينطبق على الخصومات في آتيب األرقام 0.3                              المساعدة الشفهية                      . 0.3المتوسطة                 
           آما ورد في آتيب األرقام0.2                                 اإلشارات                             0.5الكبرى                    
 0.8السقطات                 
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   عارضة التوازن - آنسات  ثالث  المستوى ال
      

     خصم أخطاء قيمة  العنصر

 0.5 رآلة متقاطعة الساقين/ اعتالء العارضة 
 الهبوط مع عدم الثبات أو الدقة

 وضعية الجسم غير سليمة
  0.2حتى 
      0.2حتى 

      0.5 تمرارية الخطواتالنقص في اس V 0.5وضعية جلوس على شكل 
     0.5 استمرارية حرآات األذرع 0.5 ميزان رآبة

         وثبة جهة اليمين
       الرآل ليس في ارتفاع مستوى الفخذ   Grapevineخطوة 

   خطوات خلفية3
  0.5  

عدم في رآل الساق إلى أعلى أثناء أخذ 
   0.1حتى   الخطوات

  0.5  موجة جسدية
  releveعدم عمل 

  الذراعين/ رارية حرآة الجسم استم
  0.2حتى 
    0.2حتى 

   0.3حتى   نقص ارتفاع القفزات  0.5   خطوات قفزا3

  Attitude  0.5ميزان جمالي الشكل 
  دم الثباتع

   ارتفاع منخفض
  0.3حتى 
   0.2حتى 

  1.0  قفزة تنتهي بتبديل موضع القدمين

  نقص ارتفاع القفزة 
  نقص االستمرارية 

  سوء وضعية الجسم 

  0.2حتى 
  

    0.2حتى 

  تجميع، قفزة مستقيمة
  1.0 

  نقص االستمرارية 
  ارتفاع غير آاف 

  0.2حتى 
  0.2حتى 
   0.2حتى 

      1.0   دوران محوري2/1

 1.5  الجري، الجري، الوثب

  عدم آفاية ارتفاع الوثبة 
  نقص االستمرارية 

  )45زاوية (نقص انفراج الساقين 

  0.2حتى 
  0.2حتى 
   0.2حتى 

  العارضةران لترك دو
  
  1.5 

  الدوران ال ينتهي بوضعية رأسية 
  عدم آفاية االرتفاع 

  عدم آفاية دفع األيدي 
  عدم آفاية شد الجسم 

  0.5حتى 
  0.3حتى 
  0.3حتى 
   0.3حتى 

       0.5  اإلبداع/ نقاط إضافية 
       10.0 إجمالي القيمة 

  الخصومات الحيادية على أخطاء المدربين          . يتم تطبيق األخطاء العامة على جميع المهارات     
  )4.0(          لكل مرة و بحد أقصى يبلغ أربع نقاط 0.5                                 المساعدة البدنية                      0.1الصغرى                  
 FIG لكل مرة و ينطبق على الخصومات في آتيب األرقام          0.3    المساعدة الشفهية                      .                           0.3المتوسطة                 
           آما ورد في آتيب األرقام0.2                                 اإلشارات                             0.5الكبرى                    
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 0.8       السقطات          
   التمارين األرضية –نسات الثالث آالمستوى 

  
      

     خصم أخطاء قيمة  العنصر
      نقص االستمرارية 0.2 رآل منفرج الساقين

      عدم االرتكاز على أصابع األقدام   دوران جانبي2/1

 1.5  جهة اليمين Cartwheel عجلة 2
  نقص االستمرارية
 العجلة غير رأسية

  0.5 حتى
     0.3حتى 

     0.5حتى  الدوران غير مكتمل 1.0 دوران محوري آامل
       0.3 موجة جسدية جانبية
      0.2 خطوات راقصة

  1.0 وقوف على األيدي، دوران أمامي

اإلخفاق في اتخاذ الوضع 
  الرأسي

 عدم التحكم في الدوران
  0.5حتى 
   0.3حتى 

      0.3 جلوس لولبي 
      1.5 قية خطوات إنزال

  Hitch Kick 0.5جري، وثب، وثب، 

  نقص االستمرارية 
 90(نقص انفراج الساقين 

 )درجة
  0.3حتى 
   0.2حتى 

Chasse 0.3حتى  دوران غير مكتمل  0.2 ، وثبة القط   
      2.0 الوقوف على الكتفين

 ، قفزة منفرجة Round Offاختتام 
  الساقين، دوران خلفي

  0.5  

 رير الساقين رأسيا اإلخفاق في تم
  تأخر ضم الساقين 

  نقص زخم االرتداد من اليدين 
  نقص ارتفاع القفزة 

   دوران جانبي 1 4/1

  0.3حتى 
  0.2حتى 
  0.2حتى 
  0.3حتى 
   0.2حتى 

       0.5  إبداع/ نقاط إضافية 
       10.0 األجمالي 

  لخصومات الحيادية على أخطاء المدربينا. يتم تطبيق األخطاء العامة على جميع المهارات               
  

  )4.0(          لكل مرة و بحد أقصى يبلغ أربع نقاط 0.5                                 المساعدة البدنية                      0.1الصغرى                  
 FIG لكل مرة و ينطبق على الخصومات في آتيب األرقام 0.3 الشفهية                      المساعدة.                               0.3المتوسطة                 
           آما ورد في آتيب األرقام0.2                                 اإلشارات                             0.5الكبرى                    
 0.8السقطات                 
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  رجالوى الثاني المست
   أرضيةاترينالتم

  حصان الحلق
  جهاز الحلق
  حصان القفز

  جهاز المتوازيين
  )العقلة (العارضة األفقية

  
   التمارين األرضية –رجال المستوى الثاني 
  وصف المهارة

 يةتخاذ وضعاالخلفية بعيدًا عن األرض مع ندفاع ثم رفع الساق اال ثم التقدم . القطري مواجهة خط الوترفي  البساط أحد أرآانالوقوف انتباها عند. 1
  . االنتباهيةثم العودة إلى وضع. الثبات لمدة ثانيتين. 45  أفقي بدرجة وضعيالساق الخلفية فو مفتوحتان جانباالذراعان (ميزان أمامي 

لداخل ا دوران إلى بدون  ونفراج الساقينامع (جانبي  وضع ي الهبوط فثم cartwheelعجلة تنتهي ب أربع خطوات جريًا ثم خطوة قافزة أو ثالث خذأ .2
  : ثم الثبات لحظيا في وضعية وقوف منفرج الساقين،). لخارجاأو 
  . درجة 90  بزاوية قدرهاالدوران.3
  ).  الوسطمن مستوى ارتفاع  أعلىين القدمبحيث يتم ضم (ييدعلى األف  الوقوية الرآل نحو وضعوندفاع ا يفخطوة التقدم . 4

 في وضعية قرفصاء، Tuck downاالنثناء إلى أسفل .  احتساب نقاط إضافية لإلبداعقد تستوجب ييدعلى األاألفقي اللحظي  الوقوف عيةوض: ملحوظة
  : و
  .يا الثبات لحظ. جانبًاين الذراعمع فتحالساقين بوضعية وقوف مستقيم منفرج  ينتهي القرفصاء ية من وضعي خلفدوران. 5
الثبات لحظيا ثم . الدوران بوضعية اندفاع على الرآبتينفرجتين ثم ضم الساقين و إنهاء  عمل دوران أمامي بساقين منثموضع اليدين على األرض . 6

  .الوقوف
  .لمواجهة أحد األرآان) يمينا أو يسارا(أداء قفزة رأسية مع دوران . 7
  ...الثبات لحظيا ثم. اتجاه داخلي ينتهي بوضعية باندفاع  فيcartwheel دوران عجلة 4/1أخذ ثالث أو أربع خطوات جريا تنتهي بوثبة تتحول إلى . 8
  .الثبات و اتخاذ وضعية انتباه نهائية. لكمة/  دوران بقفزة 2/1أداء تقديم القدم الخلفية إلى األمام لتستقر إلى جانب القدم األمامية و . 9

   حصان الحلق-المستوى الثاني رجال 
  وصف المهارة

   .بالحلق األيمن للحصان باليد اليسرى من وضعية علوية و في اتجاه عقارب الساعةمع اإلمساك  الوقوف من وضعية البداية 
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رودة    .1 ى ظهر الحصان            القفز بذراع مف تناد عل اذ وضعية اس م     التخ سر مع               ث ذراع األي سرى حول ال ساق الي دفع مرجحة ال د اليمنى      ال لعمل دوران    بالي
  . رب الساعة ينتهي باستناد أيمن على اليدين، آل واحدة على حلق، بساقين منفرجتيندرجة في اتجاه عقا 180جسدي بزاوية 

  .قطع فردي بالساق اليمنى إلى الخلف ينتهي باستناد أمامي. 2
  .، يعقبه مباشرة قطع فردي بالساق اليمنى إلى الخلف)مرجحة(قطع فردي بالساق اليمنى إلى األمام . 3
  .الخلفشرة قطع فردي بالساق اليسرى إلى ، يعقبه مبا)مرجحة( األمام قطع فردي بالساق اليسرى إلى. 4
  .قطع فردي بالساق اليمنى إلى األمام. 5
  ). الساعةفي اتجاه عقارب (يمين  دوران إلى ال4/1 هبوط جانبي من فوق ظهر الحصان بالساق اليسرى مع .6

  .تمل حرآة الهبوطيسمح لالعب بإبقاء يده اليمنى على ظهر الحصان حتى تك: ملحوظة
 

   جهاز الحلق–  رجالالمستوى الثاني
  وصف المهارةا

    سحب الجسم ألعلى وثني الذراعين :اثبات لحظيو ال التخاذ وضعية تعلق بذراعين مفرودينالقفز . 1
  . لمدة ثانيتينثباتال). تكون الذقن ألعلى(
 نقطة إضافية إذا تم أداء هذه 0.5يتم منح :  ملحوظة.ثانيتين   لمدة ثباتال. ستقيممقلوب م تعلق يةتخاذ وضعا فرد الذراعين ببطء مع ي،دوران خلف. 2

  .المهارة بساقين مستقيمتين
  :ثم. اي لحظ الثبات). مواز لألرضPikeمثنيتان في وضع أفقي الساقان  (ة الجسد مقلوبية لوضعخفض الجسم. 3
    :طرح الجسم في. ثانيتينالثبات لمدة  (Lعلى هيئة حرف   تعلق مع فتح الساقين ية لوضعاالنخفاض فتح الذراعين و. 4
  :للخلف ثم لألمام ثم للخلف ثم لألمام إلى: جحات رم. 5
  .Tuckخلفي بجسم مستقيم   جهز الحلق من خالل طيرانترك.6

يجب أن يقف المدرب . الحرآةبمراقبة يسمح له  وضع فييجب على المدرب أن يكون حتى يتم احتساب النتيجة لالعب، : شرط صحة موقع المراقبة
  .على بعد يسمح له بوصول ذراعيه إلى موضع اعتالء الالعب لجهاز الحلق و أن يحتفظ بهذه المسافة طوال فترة أداء الالعب للحرآة بالكامل

 
  القفز للذآور و اإلناث   -المستوى الثاني 

ين باالستغناء عن حصان القفز و استبداله بطاولة قفز، لذلك فإنه في حالة استخدام خالل السنوات الثماني القادمة، قد يقوم العديد من الالعب: ملحوظة
  .   و يتم احتساب نتيجة أفضل المحاولتين. الحصان أو الطاولة، يسمح لالعب باختيار قفزتين متماثلتين أو مختلفتين يقوم بأدائهما

  .طاولة القفز/ لمس اللعب لحصان  يسمح بمحاولة واحدة فاشلة فقط في حالة عدم –جميع المستويات 
  القرفصاء فوق ظهر الحصان، القفز) باستخدام الحصان (– 1#القفزة 

  .في نهاية ممر الجريالوقوف انتباها . 1
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  .الجري عبر ممر الجري. 2
  .قليالدمين مضمومتين و رآبتين منثنيتين الوثب من أرضية ممر الجري إلى اللوح، الهبوط على اللوح بق. 3 

  . االرتداد من اللوح مع رفع الذراعين إلى أعلى في الهواء.4
  . ووضع القدمين بين اليدينعلى الحصان  الجسم والهبوط في وضع القرفصاءTuck) ثني(وضع اليدين على قمة الحصان. 5 

  .فرد الجسممع رفع الذراعين إلى أعلى القفز من فوق الحصان و. 6
  .فرد الجسم ورفع الزراعين أعلى الرأس دزن أخذ أي خطوات ذائدة.ن قليًالوثني الرآبتي الهبوط على المرتبة -7

  القرفصاء فوق ظهر الحصان، القفز) باستخدام الحصان (– 2#القفزة 
  .في نهاية ممر الجريالوقوف انتباها . 1
  .الجري عبر ممر الجري. 2
  .قليالمضمومتين و رآبتين منثنيتين دمين الوثب من أرضية ممر الجري إلى اللوح، الهبوط على اللوح بق. 3 

  .االرتداد من اللوح مع رفع الذراعين إلى أعلى في الهواء. 4
  .  الجسم والهبوط في وضع القرفصاءعلى الحصان ووضع القدمين بين اليدينTuck) ثني(وضع اليدين على قمة الحصان. 5 

  .مفرد الجسمع رفع الذراعين إلى أعلى القفز من فوق الحصان و. 6
  .فرد الجسم ورفع الزراعين أعلى الرأس دزن أخذ أي خطوات ذائدة. الهبوط على المرتبة وثني الرآبتين قليًال-7

  ، القفزفي الخطواتالقرفصاء ) طاولة القفزباستخدام  (– 3#القفزة 
  
  .في نهاية ممر الجريالوقوف انتباها . 1
  .الجري عبر ممر الجري. 2
  .قليالدمين مضمومتين و رآبتين منثنيتين جري إلى اللوح، الهبوط على اللوح بقالوثب من أرضية ممر ال. 3 

  .االرتداد من اللوح مع رفع الذراعين إلى أعلى في الهواء. 4
  . ووضع القدمين بين اليدينطاولة القفز  الجسم والهبوط في وضع القرفصاءعلى Tuck) ثني(نهاية طاولة القفز وضع اليدين على . 5 

  .طاولة القفزذ خطوتين إلى نهاية أخ. 6
  .فرد الجسممع رفع الذراعين إلى أعلى القفز من فوق الحصان و-7
  .فرد الجسم ورفع الزراعين أعلى الرأس دزن أخذ أي خطوات ذائدة. الهبوط على المرتبة وثني الرآبتين قليًال-8
 

   جهاز المتوازيين–رجال المستوى الثاني 
  وصف المهارة

  االستناد على الذراعينوازيين والوقوف عند نهاية المتوازيين يتم القفز لإلمساك بالمتمن وضعية . 1
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  بساقين   ووضعهم على المتوازي في وضع الجلوسامامية ورفع الرجلين عاليا عمل مرجحات مستقيمين
  .منفرجتين

  تصفصول إلى منحتى الوضم الرجلين وعمل مرجحات أمامية , اعين خلف المقعدة روضع الز. 2
  .الساقين إلى أسفل المتوازيين مع فرد

   . ثانية2 والثبات Lضم الرجلين معًا في وضع حرف .3
  :  وفي نهاية المرجحة الخلفية الثانيةرجحة الجسم إلى الخلف، األمام، الخلفم. 4
  
  .والدوران بالجسم عكس األتجاة  األستناد على الزراعين . 5
  .وفي نهاية المرجحة الخلفية الثانية ف، األمام،إلى الخلضم الرجلين وعمل مرجحات . 6
  .الوصول لوضع أنثناءعمل قفزة أمامية . 7

  .يجب تعديل ارتفاع المتوازيين بحيث يسهل على الالعب القفز لإلمساك بالمتوازيين و االستناد عليهما بذراعين مستقيمين: ملحوظة
  .يجب أن يبقى المدرب في وضع قريب من الالعب: ملحوظة

 
  العارضة األفقية  -رجال لمستوى الثاني ا

  وصف المهارة
ي        سحب الجزء  معبالعارضة في وضعية إمساك باليد من أعلى بذراعين مستقيمتينالقفز والتعلق . 1 ى ف ى أعل سم إل ن الج فل م األس

 عليه  يس ول ،العارضةبإمساآه   بمجرد   جزء األسفل من الجسم إلى أعلى     ال    ملحوظة يمكن لالعب أن يبدأ بسحب . وضعية استناد أمامي
  .الجزء األسفل من جسمهالذراعين المستقيمتين قبل بدء سحب ب    ظهر وضعية التعلقأن ي

  .بساقين منفرجتيناستناد ينتهي بوضعية ) من اليمين إلى اليسار( بالساق  فرديقطع. 2
ألعلى حتى األمام وا  إلىسفل ثماأللخلف وا  إلىمرجحة  وخطافية في وضعية مامية علي العارضةلي الخلف مع تثبيت الرآبة األإ فخذيندفع ال. 3

  ).hock swing عرقوب الرجحةمأعلى تعرف باسم إلى  ةة الرآبجحرم ( منفرج الساقين االستنادية إلى وضعالعودة
  .قطع خلفي بساق واحدة ينتهي بوضعية استناد أمامي. 4
  اشرةطرح الجسم في دائرة خلفية بالفخذين، يعقبها مب. 5
  : رجحة خلفية ومرجحة سفلية أمامية، ثم م. 6
  . العارضة التخاذ وضعية وقوف على األرضتتركقمة المرجحة الخلفية، / عند نهاية . 7

  .  رجحات بذراعين مستقيمتينلميجب أن تكون العارضة باالرتفاع الذي يسمح لالعب بأداء ا: ملحوظة
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يجب أن يقف المدرب . بمراقبة الحرآةيسمح له  وضع فييجب على المدرب أن يكون تيجة لالعب، حتى يتم احتساب الن: شرط صحة موقع المراقبة
الخلف أثناء أداء الالعب لمهارات المرجحة وفقا األفقية وأن يتحرك إلى األمام وعلى بعد يسمح له بوصول ذراعيه إلى موضع اعتالء الالعب للعارضة 

  .لطبيعة المهارة
 

   التمرينات األرضية – األول رجالالمستوى 
  

      
     خصم أخطاء قيمة  العنصر

 2.0 )اختياري(وضعية البدء 
  عدم الثبات
 عدم القيام

  0.5حتى 
0.5     

دحرجة إلى الجانبين مع شد 
قلم الجسم في وضعية ال

Pencil 2.0 النقص في درجة شد الجسم
0.5  
1.0     

 ثبات في –اختياري (التوازن 
 –وس وضعية انحناء مق

 2.0 ) وضعية سوبرمان"
  الثبات لمدة ثانية واحدة 

     1.0حتى  انعدام الثبات
 Locomotorحرآة القاطرة 

     0.3 النقص في االستمرارية 2.0 ) االنطالق سريعا–اختياري (
       2.0 وضعية االنتهاء
       10.0 إجمالي القيمة 

  .ين األرضيةيمكن استخدام أبسطة صغيرة أو أبسطة التمار*
 .يسمح للمدرب بمساعدة الالعب على النزول من لكرسي المتحرك أو القيام باستبعاد المشاية ثم إعادتها إليه بعد القيام بالحرآة دون احتساب نقاط جزاء*

 الخصومات الحيادية على أخطاء المدربين. يتم تطبيق األخطاء العامة على جميع المهارات               
  

  )4.0(          لكل مرة و بحد أقصى يبلغ أربع نقاط 0.5                                 المساعدة البدنية                      0.1                 الصغرى 
 FIGينطبق على الخصومات في آتيب األرقام  لكل مرة و 0.3المساعدة الشفهية                      .                               0.3المتوسطة                 
           آما ورد في آتيب األرقام0.2                                 اإلشارات                             0.5الكبرى                    
  0.8السقطات                 
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   حصان الحلق – رجال األولالمستوى 

 
      

     خصم أخطاء قيمة عنصر ال
      عدم فرد الجسم 1.0 استناد أمامي على ذراع مستقيم
نقل مرآز ثقل الجسم، رفع اليد 

 1.0 اليمنى 
   نقص اإليقاع و التحكم

 
  0.3حتى 

      
نقل مرآز ثقل الجسم، رفع اليد 

 1.0 اليسرى
  نقص اإليقاع و التحكم

 
  0.3حتى 

     
 مرجحة منفرجة الساقين 2
 2.0 الكامل ب

  نقص االستمرارية 
 اقتراب الساقين من بعضهما 

  1.0حتى 
     0.3حتى 

قطع أمامي منفرد بالساق 
 1.0 اليمنى

  نقص االرتفاع 
  أو التوقف أثناء القطعاللمس

  0.3حتى 
   0.5حتى 

قطع أمامي منفرد بالساق 
 1.0 اليسرى 

  نقص االرتفاع 
  أو التوقف أثناء القطعاللمس

  0.3حتى 
  0.5حتى 

   

الثبات على وضعية االستناد 
 0.5  ثانية2الخلفي لمدة 

  عدم فرد الجسم 
  نقص الثبات لمدة ثانية واحدة 

 انعدام الثبات بالكامل

  0.3حتى 
0.3  
0.5  
    

   0.3حتى   غير آافtuck  1.0 Tuckاستناد 
دفع الحصان ينتهي بوضعية 

    وقوف مفرود الجسد
  نقص التحكم

 
  0.3حتى 

   
     0.5  إبداع/ قاط إضافية ن

       10.0 إجمالي القيمة 
  الخصومات الحيادية على أخطاء المدربين. يتم تطبيق األخطاء العامة على جميع المهارات               

  )4.0(      لكل مرة و بحد أقصى يبلغ أربع نقاط     0.5                                 المساعدة البدنية                      0.1الصغرى                  
 FIG لكل مرة و ينطبق على الخصومات في آتيب األرقام 0.3المساعدة الشفهية                      .                               0.2المتوسطة                 
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           0.2   اإلشارات                                                           0.3الكبرى                    
 0.5السقطات                 

   جهاز الحلق– األول رجالالمستوى 
      

     خصم أخطاء قيمة  العنصر
القفز للتعلق بالحلق على طول امتداد 

       0.5 الذراعين

 Tuckedسحب الجسم إلى أعلى 
   ثانية2الثبات لمدة 

  
 2.0 

  Tuckنقص انثناء الجسم 
عدم ارتفاع الذقن إلى مستوى ارتفاع  

  الحلق 
  نقص الثبات لمدة ثانية 

 انعدام الثبات

  0.3حتى 
  0.5حتى 

0.5  
1.0  
      

 على طول امتداد Tuckedتعلق 
 1.5 الذراعين

  Tuckنقص االنثناء 
 النقص في االستمرارية

  0.3حتى 
     0.3حتى 

   مرجحة آاملة2
 2.0 

  رتفاع نقص اال
 نقص االستمرارية

  0.3حتى 
     0.3حتى 

وضعية تعلق مقلوب مع ثني 
 و inverted tuckedالذراعين 

  1.0  ثانية2الثبات لمدة 

  Tuckنقص االنثناء 
  نقص الثبات لمدة ثانية 

 انعدام الثبات

  0.3حتى 
0.5  
1.0   

خفض الجسم ببطء في وضعية انثناء 
 2 مع الثبات لمدة Lعلى هيئة حرف 

  ثاني
 1.0  

  نقص اإليقاع 
  عدم اتخاذ الساقين للوضع األفقي 

  نقص الثبات لمدة ثانية
 انعدام الثبات

  0.3حتى 
  0.5حتى 

0.5  
1.0   

خفض الجسم في وضعية تعلق مفرود 
   0.2 نقص الثبات اللحظي  1.0 الجسم مع الثبات اللحظي

تحرير األيدي و النزول إلى وضعية 
       0.5  وقوف

      0.5  إبداع/ افية نقاط إض

       10.0 إجمالي القيمة 
  يجب على المدرب أن يكون بالقرب من الالعب *

 الخصومات الحيادية على أخطاء المدربين. يتم تطبيق األخطاء العامة على جميع المهارات               
  

  )4.0(          لكل مرة و بحد أقصى يبلغ أربع نقاط 0.5 البدنية                                                       المساعدة0.1الصغرى                  
 FIG لكل مرة و ينطبق على الخصومات في آتيب األرقام 0.3المساعدة الشفهية                      .                               0.3المتوسطة                 

           0.2                                 اإلشارات                             0.5    الكبرى                
 0.8السقطات                 
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   حصان القفز– األول رجالالمستوى 
  

     وثبة منفرجة الساقين من فوق اللوح– 1#الوثبة  
     خصم أخطاء قيمة  العنصر

     0.5حتى  اإلقالع بتبادل موضعي القدمين 2.0 لى اللوحالجري و القفز ع

 2.0 االرتفاع في الهواء
   1 4/3أقل من 
 1أقل من 

  0.5حتى 
      0.1حتى 

     1.0    حتى  Tuckنقص االنثناء  3.0 وضعية الجسم أثناء الطيران 

 2.0 مسافة الطيران 
   3أقل من 
 1أقل من 

  0.5حتى 
     0.1حتى 

   ى البساطالهبوط عل
  آل خطوة
  السقوط

0.1  
0.8    

  10.0   1#النتيجة اإلجمالية 
  
     

      
      وثبة منفرجة الساقين من فوق اللوح– 2#الوثبة  

     خصم أخطاء قيمة  العنصر
     0.5حتى  اإلقالع بتبادل موضعي القدمين 2.0 الجري و القفز على اللوح

 2.0 االرتفاع في الهواء
   1 4/3ن أقل م

 1أقل من 
  0.5حتى 
      0.1حتى 
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     1.0    حتى  Tuckنقص االنثناء  3.0 وضعية الجسم أثناء الطيران 

 2.0 مسافة الطيران 
   3أقل من 
 1أقل من 

  0.5حتى 
     0.1حتى 

   الهبوط على البساط
  آل خطوة
  السقوط

0.1  
0.8      

     خصم أخطاء 10.0   2#النتيجة اإلجمالية 
      

          أفضل نتيجة 
   من إجمالي النتيجة 0.5عدم إتباع ترتيب عناصر الحرآة *

  الخصومات الحيادية على أخطاء المدربين.                                                                   يتم تطبيق األخطاء العامة على جميع المهارات
  ).4.0( لكل مرة و بحد أقصى يبلغ أربع نقاط                           0.5                        المساعدة البدنية                     0.1                 الصغرى
 FIGينطبق على جميع الخصومات في آتيب األرقام لكل مرة و                           0.3                      المساعدة الشفهية                      0.2                المتوسطة
   آما ورد في آتيب األرقام                         0.2                             اإلشارات                       0.3                   الكبرى

  0.5السقطات 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    المتوزاي- رجال  األولالمستوى 
  

      
     خصم أخطاء قيمة  العنصر

االستناد على المتوازيين بذراعين 
 0.5 مستقيمين

  نقص استواء الجسم
 

  0.2حتى 
     

التحرك على المتوازيين باستخدام 
     0.5حتى  نقص االستمرارية 1.0 الذراعين

 2.0 آاملة مرجحة2
  نقص االرتفاع 

 نقص االستمرارية 
  0.3حتى 
     0.3حتى 

لوس بساقين التحرك في وضعية ج
 1.0 منفرجتين

  نقص العزم
  أثناء االستنادPikeشد الجسم 

  0.3حتى 
     0.3حتى 
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 ثانية في وضعية 2 الثبات لمدة 
  االستناد المنثني

 2.0 

  نقص االنثناء 
  نقص الثبات لمدة ثانية واحدة 

 انعدام الثبات

  0.3حتى 
0.5  
1.0      

   مرجحة آاملة2
  2.0  

  نقص العزم 
  ريةنقص االستمرا

  0.3حتى 
    0.3حتى 

تغيير وضعية قبضة اليد إخالء 
  1.0  المتوازيين بقفزة خلفية نصف دائرية

  نقص العزم
  عدم استقامة الجسم 

  نقص الدوران أثناء القفزة

  0.3حتى 
  0.3حتى 
    0.3حتى 

        0.5  إبداع/ نقاط إضافية 
       10.0 إجمالي القيمة 

  .ع قرب من الحدثيجب على المدرب أن يكون في موق*
  الخصومات الحيادية على أخطاء المدربين. يتم تطبيق األخطاء العامة على جميع المهارات               

  
  )4.0(ط           لكل مرة و بحد أقصى يبلغ أربع نقا0.5                                 المساعدة البدنية                      0.1الصغرى                  
 FIG لكل مرة و ينطبق على الخصومات في آتيب األرقام 0.3المساعدة الشفهية                      .                               0.3المتوسطة                 
           آما ورد في آتيب األرقام0.2                                   اإلشارات                           0.5الكبرى                    
 0.8السقطات                 

  
  )العقلة( العارضة األفقية – األول رجالالمستوى 

      
     خصم أخطاء قيمة  العنصر
     0.1 تحرآات زائدة لضبط الوضعية 0.5 قفزة للتعلق بالعارضة

 2.0  مرجحة آاملة 1
  نقص العزم 

 نقص االستمرارية 
  0.3حتى 
      0.3حتى 

 دوران، تغيير 2/1أرجحة أمامية مع 
 2.0 موضع اليد اليمنى

  نقص العزم 
   نقص االستمرارية 
 عدم استواء المرجحة

  0.3حتى 
  0.3حتى 
     0.3حتى 

     0.3حتى  نقص العزم 1.5 مرجحة أمامية 

أرجحة خلفية، تغيير موضع اليد 
  1.0 اليمنى

   نقص العزم 
  رارية  نقص االستم

 عدم استواء المرجحة

  0.3حتى 
  0.3حتى 
   0.3حتى 

   مرجحة آاملة 1
 2.0  

  نقص العزم 
 نقص االستمرارية

  0.3حتى 
   0.3حتى 

إعتاق العارضة و اتخاذ وضعية 
    نقص التحكم  0.5 وقوف

      0.5  إبداع/ نقاط إضافية 
       10.0 إجمالي القيمة 
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  ب من الالعب يجب على المدرب أن يكون بالقر*
 الخصومات الحيادية على أخطاء المدربين. يتم تطبيق األخطاء العامة على جميع المهارات               

  
  )4.0(          لكل مرة و بحد أقصى يبلغ أربع نقاط 0.5                                 المساعدة البدنية                      0.1الصغرى                  
 FIG لكل مرة و ينطبق على الخصومات في آتيب األرقام 0.3المساعدة الشفهية                      .                               0.3المتوسطة                 
           0.2                                 اإلشارات                             0.5الكبرى                    
 0.8السقطات                 
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  المستوى الثالث للذآور
  

  رضيةاأل اترينالتم
  حصان الحلق

  حلقجهاز ال
  حصان القفز

  العارضة األفقية
  جهاز المتوازيين

  
   التمرينات األرضية–المستوى الثالث للذآور 

  وصف المهارة
  (A-B) رور األولالم
  عجلةفي حرآةاتخاذ خطوتين إلى أربع خطوات جريا ثم وثبًا : رلوتل  المواجهAالبدء من الرآن . 1

Cartwheel دوران عجلة 4/1يعقبه  ي جانبهبوط ثم Cartwheelالرآن ةمواجهفي  اندفاع  يتحول إلى 
A.ثم لحظيااالندفاع وضعية  في ثبات ال..   
 ينتهي  Swedish Fallي سويدسقوط ثم عمل  درجة 180  نحو الساق الخلفية أثناء الدوران االلتفاف. 2

  .. ثم قرفصاءية إلى وضعفوراضم الساقين ثم التحرك  . بذراعين مفرودينProneية انكفاء بوضع
 مع االلتفات لمواجهة )من اليمين إلى اليسار ((درجة  135بزاوية مع دوران  مستقيمة بقفزةالقيام . 3

  .الجانب
 (B-C)المرور الثاني 

بساقين ينتهي بوضعية وقوف ) مستقيمتينبساقين (م عمل دوران أمامي من وضعية مشدودة الجسم يت. 4
  ).   الوضعيةثني الجسم إلنهاء (. منفرجتين و ذراعين مرفوعين في وضعية منحرفة علوية جانبية

تحول من وضعية وقوف منفرج الساقين إلى وضعية (رآل الساقين ينتهي بوضعية وقوف على األيدي . 5
  ). ثانية2الثبات لمدة ) قاط إبداعن= وقوف على األيدي 

  .)مع ضم الساقين( الوقوف يةوضعينتهي ب تينالرآبب الدفع الدوران للخارج من خالل .6
في   ثم التقدم خطوة  ) scissors kickرآلة متقاطعة  ( hitchkick رآال يتم التقدم خطوة واحدة. 7

  ...و .  اندفاعيةوضع
  … الل وضعية وقوف على األيدي يتبعهمن خمام ألى للإ الدوران والرآل . 8
  .الوتر  درجة لمواجهة135 بدوران ة مستقيمةقفزمنفرجتين ثم ساقين بالقفز . 9

 (C-D)المرور الثالث 
  . ثانية2الثبات لمدة . عمل وضعية ميزان جانبي مع فتح الذراعين جانبا. 10
    :، ثم االرتداد يتبعهأخذ ثالث و أربع خطوات جريا، ثم الوثب، ثم عمل دوران هوائي. 11
في الوقوف على األيدي بذراعين (دوران خلفي مباشر من خالل وضعية الوقوف على األيدي، . 12

  .وضعية انتباه نهائيتخاذ وضعية وقوف مستقيم وعمل ، ثم أخيرا ا) نقطة مقابل اإلبداع0.1= مستقيمين 
 

   حصان الحلق– رجالالمستوى الثالث 
  وصف المهارة

بنصف القفز الطرف اآلخر من ظهر الحصان ثم يد اليسر على الحلق األيمن و اليد اليمنى على وضع ال.  1
  :يتم تنفيذمباشرة . في وضعية استناد خلفيالعتالء الحصان ) في اتجاه عقارب الساعة(دائرة 

  .قطع فردي بالساق اليمنى إلى الخلف. 2
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  . إلى الخلفسرىقطع فردي بالساق الي. 3
أمامي مع اق واحدة ينتهي بوضعية استناد الساق اليمنى إلى األمام يتبعه تحرك عكسي بسقطع فردي ب. 4

  .وضع يد واحدة على آل حلق
  .دائرة جهة اليمين بساق واحدة. 5
 الساق اليسرى حول الحلق األيمن ثم دفع الحلق األيمن باليد اليمنى؛ مرجحةقطع أمامي بالساق اليمنى و . 6

أثناء . منى إلى اليد اليسرى في وضعية إمساك مزدوج بالحلق األيسر من أسفليعقب ذلك ضم اليد الي
لإلمساك بالحلق اآلخر يقوم الالعب بتحرير يده اليسرى  الجسم في اتجاه عقارب الساعة، مرجحةاستمرار 

بذلك يكون الالعب قد أآمل دوران .  الساق اليمنى من فوق الحصان في وضعية استناد أماميمرجحةثم 
تعرف هذه المهارة باسم .  درجة و عاد إلى وضعية استناد أمامي بوضع يد على آل حلق180اوية بز

"Baby" أو "Swing Moore"   .  
 بالجسم )الساعة اتجاه عقارب( في درجة 90يقوم الالعب مباشرة بعمل قطع أيسر منفرد الساق بزاوية . 7

تحرير  يتم. بالحلق من أعلى مزدوجة إمساك يةضع وفي اليد اليمنى إلىبحيث تكون اليد اليسرى مضمومة 
 أخرىدرجة  90  بزاوية لف جسمهفير بينما يستمر الالعب خ اآللق القبض على الحإعادةاليد اليمنى مع 

 وتعرف هذه المهارة). داخل السرجاأليمن  على الجانب ية استناد منفرج الساقين وضعفيالالعب حاليا (
    ".Single leg Swiss"باسم 

 مرجحة ثم – رآوب منفرج الساقين على الحلق األيسر التخاذ وضعيةمام  الساق اليسرى لألمرجحة. 8
 الساق اليسرى مرجحة. األيسر الحلقمام اليد اليسرى على أ تحريك اليد اليمنى معالساق اليمنى للخلف 

 الساق  منفردحركت(  في وضعية استناد أماميتحريك اليد اليسرى للخلف حتى نهاية الحصان ثم  .للخلف
  ).سفل أل
عمل  ومام مع تحرير اليد اليسرىألإلى ا الساق اليسرى مرجحة اليمنى ثم قطع منفرد أمامي بالساق. 9

  ).الساعة  اتجاه عقاربفي (  دوران إلى اليمين4/1مع  الحصان من فوق الساق هبوط منفرد
 

  الحلق  جهاز– لرجالالمستوى الثالث ل
  وصف المهارة

على ستناد ا ية وضعالتخاذعلى  ألسحب الجسم مع بذراعين مفرودتينتعلق  التخاذ وضعية زالقف. 1
  .ذا تم تنفيذ المهارة بدون مساعدةإ نقطة 0.5 يتم منح :ملحوظة) . Muscle up (ين مستقيمينذراع

  .ة ثاني2  لمدةثبات وال" "L حرف على شكلستنادا يةتخاذ وضعال رفع الفخذين إلى أعلى. 2
  ...لحظيا ثم ثباتال: ة الجسد مقلوبية وضعالتخاذ الخلف إلىدوران ببطء ال. 3
الجسد  ة مقلوبية وضع سحب الجسم من خالل و "German hang"تعلق في وضعية خفض الجسم. 4

Pikeثم طرح الجسم في ،:  
  . ينثانيت 2 لمدة الثبات. دالجسمقلوب مستقيم  تعلق ية وضعفيمام  األإلى ثم إلى الخلف مرجحة. 5
 2  لمدةالثبات. Stag Front Lever ماميةأ رافعة يةوضعفي مام  األإلى خفض الجسم الرآبة وثني. 6
  .…والمثنية  ثم فرد الرآبة ةثاني
  ...مام واألثم مام ثم للخلف للخلف ثم لأل: مرجحاتعمل . 7
  .Pikeمستقيم الجسد  ي خلفإخالء الجهاز بطيران. 8
 

  ان القفز  حص–المستوى الثالث للرجال 
خالل السنوات الثماني القادمة، قد يقوم العديد من الالعبين باالستغناء عن حصان القفز و استبداله : ملحوظة

بطاولة قفز، لذلك فإنه في حالة استخدام الحصان أو الطاولة، يسمح لالعب باختيار قفزتين متماثلتين أو 
  . لمحاولتينو يتم احتساب نتيجة أفضل ا. مختلفتين يقوم بأدائهما
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    .يجب أن يكون المدرب بالقرب متن الالعب: ملحوظة
  .طاولة القفز/  يسمح بمحاولة واحدة فاشلة فقط في حالة عدم لمس اللعب لحصان –جميع المستويات 

   القرفصاء ةقفز) باستخدام الحصان أو الطاولة (– 1#القفزة 
   .الممشى نهاية ي فانتباهاالوقوف . 1
   .عبر الممشىمام على ألا الجري إلى. 2
  .ن قليالين مثنيتين ورآبتين مضمومتيقدمب ثم الهبوط  القفزلى لوحمن أرضية الممشى عالقفز . 3
   . الهواءيالذراعين فمع رفع  إلى أعلى اللوح د من فوقاالرتدا. 4
  . الجسمثني مع الطاولة /  الحصان ظهروضع اليدين على. 5
ين إلى أعلى، يرتد الالعب من وضعية االستناد على اليدين ثم يمرر مع إبقاء الرأس و الصدر مرفوع. 6

  .الطاولة دون لمسها/ الرآبتين من فوق الحصان 
  .رفع الذراعين و شد الجسم أثناء الطيران من على الحصان. 7
س بدون أخذ أي أرفع الذراعين فوق الر  الجسم وشد. ثنى الرآبتين قليالمع  على البساط هبوطال. . 8

  .واتخط
  القفز بساقين منفرجتين) باستخدام الحصان أو الطاولة (– 2#القفزة 

  .الممشى نهاية ي فانتباهاالوقوف . 1
  .عبر الممشىمام ألا الجري إلى. . 2
  .ن قليالين مثنيتين ورآبتين مضمومتيقدمب ثم الهبوط  القفزلى لوحمن أرضية الممشى عالقفز . 3
  . الهواءيالذراعين فمع رفع  لىإلى أع اللوح د من فوقاالرتدا. 4
  .  و فتح الساقينPikeوضع اليدين على ظهر الحصان، فرد الفخذين . 5
مع إبقاء الرأس و الصدر مرفوعين إلى أعلى، يرتد الالعب من وضعية االستناد على اليدين ثم يمرر . 6

  .الطاولة دون لمسها/ الساقين المنفرجتين على جانبي الحصان 
   . الجسمو شد الهواء ي ف ضم الساقين و رفع الذراعين إلى أعلى الحصان معلى ظهرمن عالقفز . 7
    .رفع الذراعين، ضم الساقين، و شد الجسم أثناء الطيران من على الحصان. 8
س بدون أخذ أي أرفع الذراعين فوق الر  الجسم وشد. ثنى الرآبتين قليالمع  على البساط هبوطال. 7

  .خطوات
وضعية الرقود على الظهر من وضعية الوقوف .  بوصة12استخدام لوح قفز و بساط بسمك  ب– 3#القفزة 

  .على األيدي
  .الوقوف انتباها على مقربة من لوح القفز أو على مسافة قصيرة منه. 1
على ظهر ) في نفس الوقت(االندفاع أو الوثب، بخطوة مسبقة أو بدون، االنحناء مع وضع آال اليدين . 2

  .اللوح
  .رآل الساقين التخاذ وضعية وقوف على األيدي. 3
أثناء تحول الجسم إلى وضعية وقوف على أليدي استنادا على ذراعين مستقيمين، يجب على الالعب . 4

يجب على الالعب عدم إيقاف وضعية الوقوف (سرعة بسط آتفيه بما يحقق له االرتفاع عن سطح اللوح 
  ).على األيدي

في وضعية مشدودة يقوم الالعب بالهبوط على آامل ظهر الجسد مرة واحدة فوق مع اإلبقاء على الجسم . 5
  . ثانية2-1البساط؛ يبقى الالعب على وضعية الرقود ظهرا مع شد الجسم في ثبات لمدة 

يجب على الالعب أن يبدي سيطرة و تحكم مع مراعاة : ملحوظة. ينهض الالعب ليتخذ وضعية انتباه. 6
 التحرآات الزائدة أثناء النهوض من وضعية الرقود على الظهر إلى وضعية الوقوف االلتزام بأدنى حد من

  .على القدمين
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  جهاز المتوازيين  – رجالالمستوى الثالث لل
  وصف المهارة

  لإلمساك بالمتوازيين في وضعيةمن وضعية الوقوف عند نهاية الجهاز، أو من الجري، يقفز الالعب . 1
  عمل  وInverted pike إلى األمام التخاذ وضعية مقلوبة الجسد مرجحةال. ناستناد على ذراعين مفرودي

  .تحول فوق المتوازيين إلى وضعية استناد خلفي بساقين منفرجتين
  مد اليدين إلى األمام و التحرك جانبا لعمل وضعية استناد علوي على الذراعين، ضم الساقين، . 2 
   تنتهي بوضعية استناد خلفي بساقين front upriseي  إلى األمام و أداء حرآة رفع أماممرجحةال

  .منفرجتين
  . ثانية2الثبات لمدة . "L" رفع الساقين من على المتوازيين و اتخاذ وضعية حرف . 3
  : الثانية إلى الخلفالمرجحةإلى الخلف، األمام و في نهاية : أداء أرجحات. 4
  . بوضعية استناد عكسي بساقين منفرجتين ينتهيreverse baby back Stutz)(أداء مقص عكسي . 5
  ن خالل وضعية انفراج الساقينتحريك األيدي إلى موقع أمام الفخذين على المتوازيين و الضغط م. 6

  .  ثانية2الثبات لمدة . التخاذ  وضعية استناد علوي على ذراعين مستقيمين
 modified أداء حرآة رفع خلفي معدلة الدوران إلى األمام للخروج من وضعية االستناد على الكتفين و. 7

back uprise          وازيين ى أحد المت ى    ( مع سند آل واحد من الفخذين عل ى أعل ع إل : ملحوظة ). وضعية دف
  . نقطة إضافية يتم منحها إذا قام الالعب بأداء حرآة الرفع الخلفي بدون سند الفخذين على المتوازيين0.5

ة.8 م األ   المرجح ف ث ام، الخل ى األم ع      إل ة م ة خلفي ل وثب ام لعم از  2/1م الء الجه  Stutz) دوران إلخ
dismount)                   

  
 عند وضعية االستناد مرجحةيجب تعديل ارتفاع المتوازيين بالقدر الذي يسمح لالعب بحرية ال: ملحوظة

  .على ذراعين مستقيمين
  

   العارضة األفقية-لرجالالمستوى الثالث ل
 سحب ثم ) قبضة معكوسة(بذراعين مفرودتين مع اإلمساك بالعارضة من أسفل  لقوضعية تع إلىالقفز . 1
  .ماميأ استناد يةوضعأعلى لتحقيق  إلى فخذينال

  نآما ال يحب عليه أ .العارضةبمساآه إ بمجرد فخذين إلى أعلى سحب الءيسمح لالعب ببد: ملحوظة
  .فخذين إلى أعلى ال قبل بدء سحب بذراعين مفرودتينتعلق بالعارضةال  وضعيةيظهر

    .العارضة فوق طرح الجسم إلى األمام. 2
  . القبضة على العارضة من أعلىحكامإ ية وضعإلى يتم تحريك آال اليدين ة الخلفيالمرجحة نهاية عند. 3
  . إمساك مختلط بالعارضة يةوضعب ينتهي دورانمام مع عمل نصف  األإلى المرجحة. 4
ة    ي ف  .من وضعية اإلمساك المختلط بالعارضة         لخلف    ثم إلى ا    إلى األمام  المرجحة.5 ة   المرجحة  نهاي  الخلفي

  ... ثممام  إلى األالمرجحة اإلمساك بالعارضة من أعلى، يةوضعالثانية إلى يتم تحريك اليد 
  . بساقين منفرجتينستناد ا يةوضعتخاذ  ال)رآل( واحدة الدفع بساق. 6
  . يمامأ استناد يةوضعب إلى الخلف لالنتهاء بساق واحدة ثم ) الساق الخلفيةفي اتجاه (دوران 2/1 أداء. 7
  .طرح الجسم، دائرة خلفية بالفخذين. 8
سم، . 9 رح الج ساقين،،   ط ة ال عية منفرج ة بوض تالء العارض رة اع دةدائ ة ( واح فليمرجح م )ة س الء  ث إخ

  .الجهاز
يسمح  وضع فيأن يكون يجب على المدرب حتى يتم احتساب النتيجة لالعب، : شرط صحة موقع المراقبة

يجب أن يقف المدرب على بعد يسمح له بوصول ذراعيه إلى موضع اعتالء الالعب . بمراقبة الحرآةله 
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 األمام و الخلف تبعا لجهاز العارضة األفقية لمراقبة ما يؤديه الالعب من مهارات و أن يتحرك إلى
  .رجحةلمهارات الم

  .بحيث تسمح بسهولة أداء األرجحات بذراعين مستقيمينيجب تعديل مستوى ارتفاع العارضة : ملحوظة
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   التمرينات األرضية – الثاني  رجال
  

      
     خصم أخطاء قيمة  العنصر

 2.0 )اختياري(وضعية البدء 
  عدم الثبات
 عدم القيام

  0.5حتى 
0.5     

دحرجة إلى الجانبين مع شد 
قلم الجسم في وضعية ال

Pencil 2.0 شد الجسمالنقص في درجة 
0.5  
1.0     

 ثبات في –اختياري (التوازن 
 –وضعية انحناء مقوس 

 2.0 ) وضعية سوبرمان"
  الثبات لمدة ثانية واحدة 

     1.0حتى  انعدام الثبات
 Locomotorحرآة القاطرة 

     0.3 النقص في االستمرارية 2.0 ) االنطالق سريعا–اختياري (
       2.0 وضعية االنتهاء

       10.0 الي القيمة إجم
  .يمكن استخدام أبسطة صغيرة أو أبسطة التمارين األرضية*

 .يسمح للمدرب بمساعدة الالعب على النزول من لكرسي المتحرك أو القيام باستبعاد المشاية ثم إعادتها إليه بعد القيام بالحرآة دون احتساب نقاط جزاء*
  الخصومات الحيادية على أخطاء المدربين. رات               يتم تطبيق األخطاء العامة على جميع المها

  )4.0(          لكل مرة و بحد أقصى يبلغ أربع نقاط 0.5                                 المساعدة البدنية                      0.1الصغرى                  
 FIG لكل مرة و ينطبق على الخصومات في آتيب األرقام 0.3            المساعدة الشفهية                      .                   0.3المتوسطة                 
           آما ورد في آتيب األرقام0.2                                 اإلشارات                             0.5الكبرى                    

  0.8      السقطات           
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  حصان الحلق– األول رجال  المستوى 

      
     خصم أخطاء قيمة  العنصر

  القفز التخاذ وضعية استناد بذراع 
     0.3حتى  نقص شد وضعية الجسم 0.5 مفرودة

  قطع فردي إلى الخلف 
 1.5 

  طول فترة إبقاء اليد على ظهر 
  الحصان 

 اللمس أو التوقف أثناء القطع
  0.3 حتى

      0.5حتى 
  قطع خلفي فردي بالساق اليمنى

 1.0 
  نقص عزم الحرآة 

 اللمس أو التوقف أثناء القطع
  0.3حتى 
     0.5حتى 

  قطع أمامي وخلفي بالساق اليمنى 
 2.0 

  نقص عزم الحرآة 
 اللمس أو التوقف أثناء القطع

  0.3حتى 
  0.5حتى 
     0.3حتى 

  قطع أمامي ثم خلفي بالساق اليسرى
 2.0  

  نقص عزم الحرآة 
  اللمس أو التوقف أثناء القطع

 نقص التناغم

  0.3حتى 
  0.5حتى 
   0.3حتى 

  قطع أمامي فردي بالساق اليمنى
  1.0  

  نقص عزم الحرآة 
  اللمس أو التوقف أثناء القطع

  0.3حتى 
    0.5حتى 

   دوران إلى 4/1هبوط جانبي مع 
   اليمين

 1.5  

  طول فترة إبقاء اليد فوق ظهر 
  الحصان 

  نقص الدوران 
 اإلخفاق في ضم الساقين

0.3  
  0.5حتى 
   0.3حتى 

      0.5  إبداع/ نقاط إضافية 

       10.0 إجمالي القيمة 
  يجب على المدرب أن يكون بالقرب من الالعب *

  ربينالخصومات الحيادية على أخطاء المد. يتم تطبيق األخطاء العامة على جميع المهارات               
  

  )4.0(          لكل مرة و بحد أقصى يبلغ أربع نقاط 0.5                                 المساعدة البدنية                      0.1الصغرى                  
 FIG لكل مرة و ينطبق على الخصومات في آتيب األرقام 0.3المساعدة الشفهية                      .                               0.3المتوسطة                 
           0.2                                 اإلشارات                             0.5الكبرى                    
 0.8السقطات                 
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   جهاز الحلق – رجال  الثانيالمستوى
 

      
     خصم ءأخطا قيمة  العنصر

  القفز و التعلق بذراعين مفرودين، سحب 
 2.0 2.0الجسم إلى أعلى، الثبات لمدة ثانيتين 

  نقص عزم الحرآة 
   ثانية 1نقص الثبات لمدة 

 انعدام الثبات

  0.3حتى 
0.5  
1.0     

  دوران خلفي ينتهي بوضعية جسد مقلوب 
  مستقيم وتعلق

 2.0 

  نقص االستمرارية
  الجسم غير مشدود 

   ثانية1ص الثبات لمدة نق
  نقاط إضافية 

 استقامة الساقين

  0.3حتى 
  0.3حتى 
0.5  
1.0  
0.5      

   الثبات اللحظي في وضعية جسد مقلوب 
 0.5 بساقين مستقيمتين في وضع أفقي

  انعدام الثبات اللحظي 
 الساقان في وضعية غير أفقية

  0.3حتى 
     0.5حتى 

   مع Lخفض الجسم في وضعية على حرف 
 2.0  ثانية، طرح الجسم2لثبات اللحظي لمدة ا

  الساقان في وضعية غير أفقية 
   ثانية 1نقص الثبات لمدة 

 انعدام الثبات

  0.3حتى 
0.5  
1.0     

 1.5  مرجحة آاملة2
  تقص عزم الحرآة 
 نقص االستمرارية

  0.3حتى 
   0.3حتى 

  ترك جهاز الحلق من خالل طيران خلفي 
 1.5 بجسم مستقيم

   اليدين تأخرترك
  نقص عزم الحرآة
 نقص شد الجسم

0.5  
  0.3حتى 
   0.3حتى 

     0.5  إبداع/ نقاط إضافية 

      10.0 إجمالي القيمة 
  .يجب أن يبقى المدرب في وضع قريب من الالعب* 

  الخصومات الحيادية على أخطاء المدربين. يتم تطبيق األخطاء العامة على جميع المهارات               
  )4.0(          لكل مرة و بحد أقصى يبلغ أربع نقاط 0.5                                 المساعدة البدنية                      0.1الصغرى                  
 FIG مرة و ينطبق على الخصومات في آتيب األرقام  لكل0.3المساعدة الشفهية                      .                               0.2المتوسطة                 
           0.2                                 اإلشارات                             0.3الكبرى                    
  0.5السقطات                 
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   حصان القفز–  رجاليالمستوى الثان

     فوق اللوح وثبة منفرجة الساقين من– 1#الوثبة  
     خصم أخطاء قيمة  العنصر

     0.5حتى  اإلقالع بتبادل موضعي القدمين 2.0 الجري و القفز على اللوح

 2.0 االرتفاع في الهواء
   1 4/3أقل من 
 1أقل من 

  0.5حتى 
      0.1حتى 

     1.0    حتى  Tuckنقص االنثناء  3.0 وضعية الجسم أثناء الطيران 

 2.0 طيرانمسافة ال 
   3أقل من 
 1أقل من 

  0.5حتى 
     0.1حتى 

   الهبوط على البساط
  آل خطوة
  السقوط

0.1  
0.8    

  10.0   1#النتيجة اإلجمالية 
  
     

      

     وثبة منفرجة الساقين من فوق اللوح– 2#الوثبة  
     خصم أخطاء قيمة  العنصر

     0.5حتى  ادل موضعي القدميناإلقالع بتب 2.0 الجري و القفز على اللوح

 2.0 االرتفاع في الهواء
   1 4/3أقل من 
 1أقل من 

  0.5حتى 
      0.1حتى 

     1.0    حتى  Tuckنقص االنثناء  3.0 وضعية الجسم أثناء الطيران 

 2.0 مسافة الطيران 
   3أقل من 
 1أقل من 

  0.5حتى 
     0.1حتى 

   الهبوط على البساط
  آل خطوة
  السقوط

0.1  
0.8      

     خصم أخطاء 10.0   2#النتيجة اإلجمالية 
          أفضل نتيجة 

    من إجمالي النتيجة0.5عدم إتباع ترتيب عناصر الحرآة *
  ادية على أخطاء المدربينالخصومات الحي.                                                                   يتم تطبيق األخطاء العامة على جميع المهارات

  ).4.0( لكل مرة و بحد أقصى يبلغ أربع نقاط                           0.5                        المساعدة البدنية                     0.1                 الصغرى
 FIGلكل مرة و ينطبق على جميع الخصومات في آتيب األرقام                           0.3                      المساعدة الشفهية                      0.2                المتوسطة
   آما ورد في آتيب األرقام                         0.2                             اإلشارات                       0.3                   الكبرى

  0.5السقطات 
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    المتوازي- رجال  الثانيى المستو
  

      
     خصم أخطاء قيمة  العنصر

االستناد على المتوازيين بذراعين 
 0.5 مستقيمين

  نقص استواء الجسم
 

  0.2حتى 
     

التحرك على المتوازيين باستخدام 
     0.5حتى  نقص االستمرارية 1.0 الذراعين

 2.0 آاملة مرجحة2
  نقص االرتفاع 
 رية نقص االستمرا

  0.3حتى 
     0.3حتى 

التحرك في وضعية جلوس بساقين 
 1.0 منفرجتين

  نقص العزم
  أثناء االستنادPikeشد الجسم 

  0.3حتى 
     0.3حتى 

 ثانية في وضعية 2 الثبات لمدة 
  االستناد المنثني

 2.0 

  نقص االنثناء 
  نقص الثبات لمدة ثانية واحدة 

 انعدام الثبات

  0.3حتى 
0.5  
1.0      

   مرجحة آاملة2
  2.0  

  نقص العزم 
  نقص االستمرارية

  0.3حتى 
    0.3حتى 

تغيير وضعية قبضة اليد إخالء 
  1.0  المتوازيين بقفزة خلفية نصف دائرية

  نقص العزم
  عدم استقامة الجسم 

  نقص الدوران أثناء القفزة

  0.3حتى 
  0.3حتى 
    0.3حتى 

        0.5  إبداع/ نقاط إضافية 

       10.0 إجمالي القيمة 
  .يجب على المدرب أن يكون في موقع قرب من الحدث*

  الخصومات الحيادية على أخطاء المدربين. يتم تطبيق األخطاء العامة على جميع المهارات               
  

  )4.0(          لكل مرة و بحد أقصى يبلغ أربع نقاط 0.5                                 المساعدة البدنية                      0.1الصغرى                  
 FIG لكل مرة و ينطبق على الخصومات في آتيب األرقام 0.3المساعدة الشفهية                      .                               0.3المتوسطة                 
           آما ورد في آتيب األرقام0.2        اإلشارات                                                      0.5الكبرى                    
 0.8السقطات                 
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  )العقلة( العارضة األفقية – األول رجالالمستوى 
      

     خصم أخطاء قيمة  العنصر

سحب الجزء األسفل من الجسم إلى 
 2.0 أعلى

   pikeإفراط في استقامة الجسم 
 ثني الذراعين أثناء اتخاذ وضعية االستناد

  0.3حتى 
     0.3حتى 

  قطع فردي بالساق
  
 1.0 

  نقص االستمرارية 

  الساقين الجلوس في وضعية منفرجة  
 اللمس أو التوقف أثناء تنفيذ القطع

  0.3حتى 
  0.5حتى 
     0.5حتى 

أرجحة منفردة إلى أعلى بالرآبة 
 2.0 ساقينتتحول إلى وضعية منفرجة ال

  النقص في عزم الحرآة 
 تأرجح زائ

  0.3حتى 
     لكل

 0.5 قطع خلفي منفرد بالساق

  نقص االستمرارية 

   وضعية االستناد ثني الذراعين أثناء
 اللمس أو التوقف أثناء القطع 

  0.3حتى 
  0.3حتى 

     

  2.0 طرح الجسم في دائرة خلفية بالساقين

  عدم آفاية الطرح

   Pikeة الجسم إفراط في استقام
 نقص االستمرارية

  0.3حتى 
  0.3حتى 
   0.3حتى 

 مرجحة أرجحة سفلية إلى األمام، ثم
  1.0 خلفية 

  سقوط الفخذين بسرعة زائدة 
 مرجحة/ نقص عزم الحرآة 

  0.5حتى 
   0.3حتى 

إنهاء مرجحةالخلفية بإعتاق العارضة 
و الهبوط على األرض في وضعية 

  1.0 وقوف
  جسم اإلخفاق في شد ال

 نقص التحكم
  0.3حتى 
   0.3حتى 

      0.5  إبداع/ نقاط إضافية 
       10.0 إجمالي القيمة 

  يجب على المدرب أن يكون بالقرب من الالعب *
  الخصومات الحيادية على أخطاء المدربين    .   يتم تطبيق األخطاء العامة على جميع المهارات           

  )4.0(          لكل مرة و بحد أقصى يبلغ أربع نقاط 0.5                                 المساعدة البدنية                      0.1الصغرى                  
 FIG في آتيب األرقام  لكل مرة و ينطبق على الخصومات0.3المساعدة الشفهية                      .                               0.3المتوسطة                 
           0.2                                 اإلشارات                             0.5الكبرى                    
 0.8السقطات                 
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