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 پیش گفتار

بسیار خرسندم که بار دیگر فرصتی دست داد تا با یک اثر در خدمت دوستان فرهیخته و گرانقددر ژیمناسدتیک پرفدرو     

با تمام وجدود و چده بسدا بدا کمتدرین      که یان ، داوران و مسئولینی در قالب روسای شهرستانی و استانی ایران باشم.مرب

 تا چرا  این ورزش پایه همچنان پرنور بماند. می کوشندبا تمام قدرت  مشکالت فراوانامکانات و 

متکش به اساتید دانشدگاهی و  یکی از بزرگترین آرزوهای حقیر علمی نمودن این ورزش و رویکرد مربیان و داوران زح 

تالش در بوجود آوردن و ساختن پلی بین این مراکز و باشگاه های ورزشی است. ورزش ژیمناستیک بددلیل پیچیددگی   

های ویژه و دشواری های آموزش و نیز سر و کار داشتن با نونهاالن که بسیار قشر آسیب پذیری محسدوب مدی شدوند    

العات علمی و بروز نیازمند است.هر استانی میتواندد بدا وجدود مراکدز علمدی و      بیش از هر ورزش دیگری به داشتن اط

آموزشی با امضای تفاهم نامه گامهای موثری برای ایجاد این ارتباط بردارد. آموزشهای الزم و علمی در زمینه های روان 

میتواند در آموزشهای ما مفید  شناسی ، علم تمرین ، بیومکانیک ، تغذیه ورزشی و یادگیری حرکتی به طرز بسیار موثری

فایده قرار گیرد تا با پرورش نسلی سالم و بدور از آسیب های جدی روحی و جسمی بدا قددرت بیشدتری در فکدر فدت       

 سکوهای جهانی و میادین بین المللی باشیم.

و نیز از آموزگار ،  از همسر قهرمان و همیشه یاورم سرکار خانم آزاده سجاد که زحمت بروزرسانی نسخه جدید را کشیدند

دوست و برادر گرانقدرم جناب آقای دکتر فالح محمدی که رهنمودهای ارزشمندشان همواره روشنگر راه دشوار پیشروی 

 آریایی است. دیارآرزویم بهروزی سالمتی و شادی برای تمامی مردم این کهن  من بود بسیار سپاسگزارم.

 

امید حق شناس                                                                                   

 

 

 

 

 

www.gympars.ir         @babol_gym           Ohaghshenas@yahoo.com             

http://www.gympars.ir/
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 قوانینی که مسابقه را اداره می کند            1 بخش

 دفه

 هدف اولیه کد امتیازات:

 ارائه یک ابزار کاربردی جهت ارزیابی برنامه های ژیمناستها در سطوح ملی و بین المللی -1

 ر مرحله مسابقاتاستاندارد کردن داوری در چها -2

 تعیین صالحیت 

 فینال تیمی 

 قهرمان قهرمانان 

 فینال تک وسیله 

 بهترین ژیمناست در هر مسابقهمشخص کردن  -3

 راهنمایی کردن مربیان و ژیمناستها در چگونگی ترکیب حرکات مسابقه -4

  اورانارائه اطالعاتی در زمینه تکنیک حرکات و قوانین الزم برای ژیمناستها، مربیان و د -5
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 مقررات ژیمناستها            2 -بخش

 حقوق ژیمناستها            2. 1

 عمومی 2. 1. 1

 :ژیمناست از حقوق زیر برخوردار است

 برخورداری از یک داوری کامل و درست بر طبق شروط قید شده در کد امتیازات  .1

خرک های جدید و یا حرکات ش دریافت مکتوب ارزشها و درجه بندی مشکلی حرکات برای شناسایی پر .2

 جدیدی که در زمان مناسب قبل از شروع مسابقه ارائه شده اند.

و به صورت نمایش عمومی و اجرای برنامه به صورت الکترونیکی یا دستی  اطالع از امتیازش بالفاصله بعد از .3

 یا اطالع به صورتیکه قوانین مسابقه اعالم کرده است.

 با اجازه ژوری مافوق)بدون خطا( تکرار کل برنامه .4

 نترل و مسئولیت او قطع شده باشد.در صورتیکه برنامه به دالیلی خارج از ک 

  اگر کف بند ژیمناست پاره شده و منجر به افت یا قطع برنامه شود آن ژیمناست باید فورا کف بند پاره

 د. نشان ده D1شده را قبل از ترک پودیوم و برای گرفتن مجوز تکرار برنامه به داور 

                           ژیمناست میتواند در پایان چرخش کل برنامه را  مجددا تکرار کند.یا اگر او آخرین ژیمناست در توجه: 

 ژوری مافوق اجازه تکرار کل برنامه را دارد. با صالحدیدچرخش است 

 .ترک کوتاه مدت سالن مسابقات به دالیل شخصی .5

 متوقف نخواهد شد. مسابقه در غیبت ژیمناست نکته:

 .از طریق سرپرست اطالع از نتایج کلی مسابقات ر(

 وسایل 2. 1. 2

 :ژیمناست تضمین شده استحقوق برای  این

بقات که مطابق با ابرخورداری از وسایل و تشکهای یکسان در سالن تمرینات، سالن گرم کردن و در پودیم مس الف(

 اشد.ب FIGقوانین و استانداردهای رسمی مسابقات 

 (موازنه و پاراللقرار دادن پیش تخته بر روی تشک تکمیلی فرود در ) ب(

 یم در پارالل و نیز برای عالمت گذاری های کوچک روی موازنهزیناستفاده از پودر م ج(
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 در پاراللداشتن یک مربی  د(

 )بدون جریمه(بعد از سقوط وازنهم درثانیه  10پارالل و در ثانیه  30استراحت یا استفاده مجدد از پودر منیزیم تا  ذ(

 مشورت گرفتن از مربی در زمان افت بین برنامه و نیز بین اجرای دو پرش ر(

 دادن درخواست مبنی بر باال بردن هر دو میله پارالل در صورتیکه پاهایش با زمین تماس داشته باشد. ز(

 گرم کردن

 و فینال وسایلفینال تیمی ،  ، فینال قهرمان قهرماناندر تعیین صالحیت 

هر ژیمناستی )ژیمناست ذخیره و ژیمناست آسیب دیده را نیز شامل می شود( حق دارد از زمان گرم کردن بالفاصله قبل 

 از مسابقه بر روی پودیم همه وسایل مطابق با قوانین تکنیکی حاکم بر مسابقه استفاده کند.

 )پرش خرک )تیم و یا گروه های انفرادی 

 بار تالش 2فقط   -و فینال تیمی  فینال قهرمان قهرمانان، تعیین صالحیت 

 بار تالش 3حداکثر  -شرکت در فینال تک وسیله و فینال تک وسیله در خرک تعیین صالحیت برای 

 :برای هر ژیمناست ثانیه 30موازنه و حرکات زمینی 

 :شد.که شامل آماده کردن میله ها نیز می بابرای هر ژیمناست ثانیه  50پارالل 

اعضای تیم است. تیم باید به کل زمان گرم کردن متعلق به بجز پرش خرک در تعیین صالحیت و فینال تیمی نکته:

 که آخرین ژیمناست فرصت گرم کردن داشته باشد. سپری شدن زمان توجه داشته باشد طوری

دن باید به همان ترتیب مسابقه انفرادی تعلق می گیرد. ترتیب گرم کر به صورت در گروههای ترکیبی، زمان گرم کردن

 باشد.

پایان زمان گرم کردن به وسیله یک زنگ مشخص می شود. اگر در این زمان ژیمناست هنوز روی وسیله باشد، می  -

 تواند حرکت یا ترکیب خود را به اتمام برساند.

نفر روی پارالل( اما نباید  2 س از زمان گرم کردن یا در طول وقفه بین مسابقه وسیله می تواند آماده شود )حداکثرپ

 استفاده شود.

ثانیه قبل از شروع برنامه  30، یک چرا  سبز( FIG)در مسابقات رسمی  D1داور یک عالمت مشخص از طرف  -

 روشن خواهد شد.
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 مسئولیتهای ژیمناست             2. 2

 دانستن کد امتیازات و رفتار کردن مطابق با قوانین الف(

 ژوری مافوقساعت قبل از تمرین روی پودیم به رئیس  24رخواست کتبی توسط ژیمناست و یا مربی د ارائه دادن ب(

 به منظور مطلع شدن از مشکلی یک حرکت جدید

که در حین تمرین با پاهای خود تشک را لمس می کنند،  در مسابقات برای ژیمناستهایی سانتی متری 5افزایش قد  ج(

به برگزارکنندگان اعالم  بروی پودیومدر جلسه توجیهی یا در طی آخرین تمرین باید  مجاز است.این موضوع پاراللدر 

 تأیید شود. زمان تمریندر  ارشدشود و توسط رئیس یا یکی از اعضای هیئت داوران 

 

 وظایف ژیمناست             2. 3

 عمومی 2. 3. 1

 D1دینوسیله در شروع و پایان برنامه به داور با یک دست یا هر دو دست( که ب معرفی کردن به روش مناسب ) الف(

 شروع و خاتمه برنامه را اعالم می کند.

 داده است. D1ثانیه از روشن شدن چرا  سبز یا عالمتی که داور  30شروع کردن برنامه در طول  ب(

مان گیری از وقتی شروع ثانیه در وسیله موازنه بعد از افتادن )ز 10ثانیه در وسیله پارالل و  30شروع مجدد در طول  ج(

( در این زمان ژیمناست می تواند مجدداً پودر بزند و یا با مربی پای خود بایستد می شود که ژیمناست بعد از افت روی

 خود مشورت کند.

 بعد از خاتمه برنامه ترک کردن پودیم مسابقات بالفاصله د(

 ازه قبلیخودداری کردن از تغییر اندازه و ارتفاع وسایل مگر با اج ذ(

 عال در طول مسابقهفخودداری کردن از صحبت با داوران  ر(

والنی، دوباره باال رفتن از پودیم ط: ماندن روی پودیم مسابقه برای زمان ابقاتمسخودداری کردن از ایجاد وقفه در  ز(

 مسابقات برای تکمیل برنامه و هر گونه رفتار نادرست و مداخله در امور سایر ژیمناستها

 فتار غیر انضباطی و اخالق توهین آمیز و تخلف در مورد سایر شرکت کنندگانر ع(

 خارج کردن فنرهای پیشسازی و یا  منیزیم، تخریب وسایل زمان آماده )به طول مثال: نشانه گذاری روی زمین با پودر

 (تخته
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 زنهمورد نظر در برنامه های پارالل و مواقرار دادن تشک مکمل )برای فرود( در محل   (

سانتیمتری مخصوص فرود در فرودهای پرش خرک،  20سانتیمتری نرم بر روی تشک  10استفاده کردن از تشک  ف(

 پارالل و موازنه.

  FIGشرکت کردن در مراسم اهدای جوائز با لباس مناسب )مایو( و یا مطابق با قوانین  ق(

 لباس مسابقه 2. 3. 2

ما نباشد( به صورت مایو و یا مایو پادار )یک مایویی که به صورت یک نمناستها باید یک لباس ورزشی )بدن یژ الف(

را از مفصل ران تا مچ پا پوشانده است( که مناسب و ظریف طراحی شده پوشیده باشد. ژیمناست می تواند  تکه تمام پا

 یک شلوار بلند )چسبان( همرنگ مایوی خود زیر یا روی مایو بپوشد.

باید مناسب باشد به صورتیکه از جلو بیشتر از جناق سینه و از پشت بیشتر از تیغه وسط شانه یقه مایو از جلو و عقب  ب(

 سانتی متر باشد. 2ها باشد. مایو می تواند با یا بدون آستین باشد. عرض بند شانه حداقل 

سانتیمتر زیر باسن  2برش مایو در قسمت ران نباید از استخوان لگن تجاوز کند. و بلندی مایو نمی تواند بیشتر از  ج(

 باشد.

 پوشیدن کفش و جوراب ژیمناستیک اختیاری است. د(

ژیمناستها موظف به استفاده از شماره ای هستند که توسط کمیته مسابقات تهیه شده با تائید درخواست کتبی،  ذ(

 د.ژیمناست در موارد محدودی در چرخشهای روی پشت در زمینی و موازنه می تواند شماره را بردار

 در شروع برنامه نشان داده شود. Dشماره باید به داوران 

ژیمناستها موظف به استفاده از نشان یا مشخصه ملی بر روی مایوی خود می باشند که باید مطابق با آخرین قوانین  ر(

FIG .باشد 

ی هستند که مطابق با قوانین ژیمناستها تنها مجاز به استفاده از عالمتهای تبلیغاتی و یا نشان حمایت کننده های مال ز(

FIG .باشند 

در تعیین صالحیت و فینال تیمی مایوی اعضای یک فدراسیون باید یکسان باشد در مرحله تعیین صالحیت  ع(

 می توانند مایوهای متفاوت بپوشند. )در غالب تیم نباشند(ی انفرادی ژیمناستها

طمئن بسته شوند و به شکلی مناسب که بر زیبایی اجرا تاثیر منفی آنها باید منداژ بدن و کف بندها مجازند مچ بند، با  (

 موجود باشد باید به رنگ بژ باشد. نداشته باشند. بانداژها در صورتیکه در بازار

 آنها باید از پوشیدن آستین/جوراب فشاری در طول مسابقه خودداری کنند. ف(
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 استفاده از ضربه گیرها مجاز نیست. ق(

 ز نیست.هر آرایشی باید مالیم بوده و نباید نمایشگر یک شخصیت)انسان یا حیوان ( باشد.ع(نقاشی صورت مجا

 جرائم             2. 4

برای خطاهای  3/0 -به صورت خطاهای متوسط و بزرگ 3و  2جرائم مربوط به سرپیچی از قوانین در بخش  الف(

از نمره  ژوری مافوقاین جرائم توسط رئیس  است. هگرفته شدبرای خطاهای مربوط به وسایل در نظر  5/0 -و رفتاری 

 کسر می شود.اعالم شود  Dزمانیکه توسط داوران نهائی 

 نیز ذکر شده است. 8. 3خالصه ای از جرائم در بخش  ب(

در موارد بحرانی، ژیمناست یا مربی ممکن است از سالن مسابقه اخراج شوند ضمن اینکه جریمه مربوطه نیز بر آنان  ج(

 ل خواهد شد.اعما

 خطاهای رفتاری

 اعالم کنند Dتوسط ژوری مافوق وقتیکه داوران 

 جریمه خطا
 استفاده نادرست یا نازیبا از ضربه گیرها

 عدم استفاده از نشان ملی یا استفاده در جای نادرست
 شروع عدم استفاده از شماره

 اد در رنگ بانداژو یا ایراستفاده از لباس یا مایو نامناسب، استفاده از جواهرات  

از ژیمناست بر روی وسیله مورد نظر از نمره نهایی  -3/0
 )یکبار در مسابقه( 

 نقض قوانین مربوط به لباس که جریمه مربوطه از تیم کسر خواهد شد.
 لباس ناهماهنگ )برای ژیمناستهای یک تیم(

در فاز یکبار  فینال تیمیو  تعیین صالحیتدر  -نمره 1
 سیله ای که دیده شود.در اولین ورقابت 

 از نمره نهایی   -3/0 ماندن غیرمجاز روی پودیوم 

 از نمره نهایی   -3/0 برگشتن بر روی پودیم بعد از برنامه

از جمله دویدن ژیمناست برای  توهین آمیزسایر بی انضباطی ها و رفتارهای 
 بروی میله کوتاه پارالل شروعاجرای حرکت 

 از امتیاز نهایی   -3/0

 تبلیغات نادرست

 وسیله مربوطه نمره نهایی از  -3/0
 زمانیکه توسط مسئول مربوطه درخواست شود

          تیم 

          مسابقات انفرادی( ناستمیژ( 

 باطل میشودژیمناست و تیم  نهایی برایامتیاز  و نتیجه زای جوایغیبت در مراسم اهد

 خطاهای مربوط به وسایل

 اعالم کنند Dوقتیکه داوران توسط ژوری مافوق 

 جریمه خطا

 از نمره نهایی   -5/0 استفاده نادرست از پودر منیزیم و یا آسیب زدن به وسایل

 از نمره نهایی   -5/0 بیرون آوردن یا تغییر تنظیم فنرهای پیش تخته

 از نمره نهایی   -5/0 وسایل بدون اجازه ارتفاعتغییر در 
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 ژیمناست سوگند            2. 5

می خورم که خود را متعهد به کلیه قوانین مسابقات قهرمانی جهان )یا هر مسابقه رسمی سوگند  به نام همه ژیمناستها

FIG  )ورزش و افتخار  اعتالیاز داروهای غیر مجاز و پیروی از رفتار ورزشی برای  بدون استفادهدر مسابقات  بدانم و

 نمایم. تالشژیمناستها 

 مقررات مربیان            3 بخش

 حقوق مربیان            3. 1

 مربی از حقوق زیر برخوردار است:

( کمک به ژیمناست یا تیم در ارائه درخواست کتبی مبنی بر باال بردن وسیله و ارزش گذاری حرکت جدید و یا پرش الف

 جدید خرک

 روی تمامی اسباب یا تیم در محوطه مخصوص، در طول زمان گرم کردن بر  ناست( کمک به ژیمب

 ( کمک به ژیمناست در آماده سازی وسایل مسابقه:ج

 ورچینکویپیش تخته در پرشهای  تسمه ایمنیدر پرش خرک به منظور آماده کردن  -

 تخته و قرار دادن تشک اضافی فروددر پرش خرک، پارالل و چوب موازنه به منظور آماده کردن پیش  -

 اده کردن میله های پاراللدر پارالل به منظور تنظیم و آم -

 ( حضور داشتن در محوطه مخصوص مسابقه بعد از روشن شدن چرا  سبز به منظور برداشتن پیش تختهد

 در موازنه )سپس بالفاصله محوطه مسابقه را ترک نماید( -

 مربی یا ژیمناست )سپس بالفاصله محوطه مسابقه را ترک نماید( -در پارالل -

 لل در طول برنامه ژیمناست به منظور امنیت بیشتر در محوطه مخصوص( حضور داشتن در پاراذ

 )می تواند همان مربی که پیش تخته را برداشته باشد و یا یک مربی دیگر(

( کمک کردن و دادن سفارشات الزم به ژیمناست در زمان افت از وسایل روی تمامی اسباب و نیز بین انجام دو پرش ر

 در پرش خرک

امتیاز ژیمناست خود بالفاصله بعد از اجرای برنامه به صورت نمایش عمومی و یا مطابق با قانونی که  ( مطلع شدن ازز

 در مسابقه حاکم است.

 ( حضور در تمام وسیله ها به منظور کمک در صورت صدمه دیدن ژیمناست و یا نقص فنی وسیلهع
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 (8-4ژیمناست )مراجعه کنید به قوانین فنی  ( پرسش از ژوری مافوق در رابطه با امتیاز گذاری محتوای برنامه 

 ( درخواست از ژوری مافوق برای بازبینی خطای زمان و خطف

 مسئولیتهای مربیان  3 .2

 الف( آگاهی از کد امتیازات و عمل کردن بر طبق آن

که بر  FIGفنی  و سایر اطالعات الزم مطابق با کد امتیازات و یا قوانین ارائه ترتیب نفرات شرکت کننده )ارنج(( ب

 مسابقه حاکم است.

تخته )مراجعه شود به یا برداشتن فنرهای پیش دادن ، تغییر کردن فه( خودداری از تغییر دادن ارتفاع وسایل و اضاج

 برای باال بردن میله های پارالل( 2. 1. 2بخش 

 دخالت در حقوق سایر شرکت کنندگان( خودداری از ایجاد وقفه در مسابقه، جلوی دید داوران را گرفتن و بد رفتاری و د

( خودداری از صحبت با ژیمناست و کمک به او به هر نوعی )عالمت دادن، فریاد کشیدن، تشویق کردن و مانند آن( ذ

 در زمان مسابقه

( خودداری از درگیر شدن در بحث با داوران فعال و یا سایر اشخاص خارج از محوطه مسابقه در طول مسابقه )به جز ر

 ر تیم و سرپرست تیم(دکت

 ( خودداری از هرگونه بی انضباطی و یا رفتار توهین آمیزز

 در طول زمان مسابقه ی( رفتار کردن به شیوه عادالنه و ورزشع

 ( شرکت کردن و داشتن رفتار ورزشی در مراسم های اهدای جوائز 

 مراجعه شود به بخش رفتار غیر ورزشی و تخلفات توجه:

 در مسابقهتعداد مربیان مجاز 

 در مرحله تعیین صالحیت  و فینال تیمی  برای: -

 یک مربی زن و یک مربی مرد و یا دو مربی زن، اگر فقط یک مربی بود می تواند مربی مرد باشد. -تیم کامل 

 )ملیتهایی که به صورت انفرادی شرکت کرده اند یک مربی )زن یا مرد 

 له برای:در مرحله مجموعه اسباب  و فینال تک وسی -

 هر ژیمناست یک مربی 
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 جریمه ها برای رفتار مربی            3. 3

روش کارت دادن در مسابقات رسمی و ثبت شده  توسط رئیس داوران ارشد )با مشورت با داوران ارشد(
FIG 

 رفتار مربی بدون داشتن تاثیر مستقیم بر روی نتیجه و یا اجرای ژیمناست/ تیم

 رفتار غیر ورزشی -
 )معتبر در تمام مراحل مسابقه(

 برای اولین بار: کارت زرد برای مربی )اخطار(

 برای دومین بار: کارت قرمز و اخراج مربی از مسابقه

نظمی  )معتبر در تمامی  سایر رفتارهای زننده، توهین آمیز و بی -
 مراحل مسابقه(

 بالفاصله کارت قرمز و اخراج مربی از مسابقه

 تاثیر مستقیم بر روی نتیجه و یا اجرای ژیمناست/ تیمرفتار مربی با 

 رفتار غیر ورزشی -
 )معتبر در تمامی مراحل مسابقه(

 مثالً: تأخیر بی دلیل یا قطع و وقفه در مسابقه
 صحبت با داوران فعال در طول مسابقه

 صحبت با ژیمناست به طور مستقیم -
 و یا تشویق و مانند آن در طول مسابقه

)از ژیمناست/ تیم در هر قسمت( و  5/0بار:  برای اولین
 کارت زرد برای مربی )اخطار(

نمره )از ژیمناست/ تیم در هر قسمت( و  1برای اولین بار: 
کارت زرد برای مربی )اخطار( اگر مربی با داوران فعال با 

 عصبانیت و پرخاش صحبت کند.

( نمره )از ژیمناست/ تیم در هر قسمت 1برای دومین بار: 
 بالفاصله کارت قرمز و اخراج مربی از زمین مسابقه

نظمی )معتبر در تمام مراحل  سایر رفتارهای زننده، توهین آمیز و بی -
 مسابقه(
 ...یین شده در محوطه داخلی مسابقه وحضور نادرست اشخاص تعمثالً:

نمره )از ژیمناست یا تیم در هر قسمت( بالفاصله کارت  1
 زمین مسابقه قرمز و اخراج مربی از

اگر یکی از دو مربی تیم از محوطه داخلی مسابقه اخراج شود. برای یک بار در طول مسابقه می تواند مربی  توجه:

 )مقدماتی(دیگری جایگزین او بشود.

 کارت زرد = اولین تخلف

 کارت قرمز، کنار گذاشتن )اخراج( مربی از بقیه مراحل مسابقه=  دومین تخلف

ک مربی داشته باشد، مربی در مسابقه باقی خواهد ماند ولی برای مسابقه جهانی و المپیک بعدی به اگر تیمی فقط ی ●

 رسمیت شناخته نخواهد شد.

 پرسشها  3. 4

 (8. 4هنری  1بخش  (در پرسش چگونگی جزئیات

 سوگند مربی   5.3

متعهد به اصول اخالقی و روح  سوگند می خورم که خود را -به نام همه مربیان و سایر دوستان و دوستداران ورزش

بنمایم.ما خود را به آموزش ژیمناستیک بر پایه بازی جوانمردانه و به  ورزشکاری و رعایت کلیه اصول اساسی المپیک

 دور از داروهای غیر مجاز متعهد کرده و به تمام قوانین حاکم بر مسابقات قهرمانی جهان احترام خواهیم گذاشت.
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 رات کمیته فنیقرم            4بخش 

هیئت ژوری ارشد را تشکیل داده و به عنوان  FIGدر مسابقات رسمی و مسابقات المپیک، اعضای کمیته فنی بانوان 

 کنند. ناظر در وسایل مختلف انجام وظیفه می

 رئیس کمیته فنی بانوان            1.4

گردد و وظایف او و هیئت ژوری  د محسوب میرئیس کمیته فنی بانوان یا نماینده او به عنوان رئیس هیئت ژوری ارش

 باشد: ارشد بدین شرح می

 ریزی و طرح کلی مسائل و مقررات تکنیکی یک مسابقه ( برنامهالف

 ( برگزاری همایش و جلسات آموزشی برای کلیه داورانب

 ( اجرا و اعمال کردن قراردادهای مقررات داوری مربوط به مسابقهج

های پارالل، و مواردی که ممکن است در طول مسابقه رخ  ور مجوز برای باال بردن میله( ارزشیابی حرکت جدید، صدد

 باشد. گیری در مورد آنها طبیعتاً بر عهده کمیته فنی بانوان می دهد و تصمیم

 بندی منتشر شده  ( کنترل و حصول اطمینان از برنامه کاری بنا بر جدول زمانذ

و خطای خط و زمان عموماً بعد از  اعتراضروی کار ناظران وسیله، به استثنای ( نظارت و مداخله در صورت لزوم بر ر

 اینکه امتیاز روی صفحه نمایش اعالم گردید، تغییر امتیاز مجاز نمی باشد.

 FIG (TR 8.4)( رسیدگی به طرحهای کلی در مقررات فنی ز

رای عملکرد ضعیف هستند و یا تعهد داوری را ( با توافق دیگر اعضا هیئت ژوری ارشد اخطار یا تعویض داورانی که داع

 اند. زیرپا گذاشته

قرار بررسی مورد تحلیل و  بوسیله بازبینی کلی ویدئویی) بعد از مسابقات ( عملکرد داوری ، ( با همراهی کمیته فنی ف

 می گیرد.

 FIG( کنترل و نظارت بر مشخصات و اندازه وسایل مطابق با استانداردهای ق

 یک داور برای مسابقه معرفیهای خاص و موارد غیرمعمول مد( در پیشاک

 ( ارائه گزارش کمیته اجرایی به دبیر فدراسیون جهانی حداکثر تا یک ماه بعد از مسابقه که شامل این موارد است:گ

 اظهارات عمومی درباره مسابقات شامل اتفاقهای خاص و نتایج برای آینده  -

 ( شامل پیشنهادات برایماه 3در طول ) جزئیات تحلیل شدة عملکرد داوری -

 جوائز برای بهترین داوران  ●
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 به درستی داوری کنند. ندتحریم درباره داورانی که نتوانست ●

 لیست جزئیات کلیه مداخالت در رابطه با -

 تغییر امتیاز قبل و بعد از اعالم ●

 Dتحلیل تکنیکی عملکرد داوران  -

 بانوان کمیته فنی اعضای            4. 2

کمیته فنی یا نمایندگان ایشان که به عنوان هیئت ژوری ارشد یا  اعضایدر طول مراحل مختلف مسابقات، مسئولیت 

 باشد: ناظر وسیله انجام وظیفه می کنند بدین شرح می

 یل( شرکت در جلسات آموزشی و همایشهای داوری و هدایت و راهنمایی داوران به منظور ارائه صحی  داوری وساالف

 ( اعمال کردن قوانین مربوط به داوران، نظارت پیوسته و کامل توأم با عدالتب

 ( ثبت کل برنامه با سمبلهای ژیمناستیکج

 .Eو D)کنترل کردن امتیازها( با هدف ارزیابی داوران  Eو امتیاز  Dمحاسبه امتیاز ( د

 نهایی در هر برنامهامتیاز  ومیانگین خطاها ( کنترل ذ

نان از اینکه ژیمناست امتیازی را که شایسته است کسب کرده و در غیر اینصورت مطابق با قوانین ( حصول اطمیر

 مداخله کند.

 باشند. FIG( کنترل کردن وسایلی که در تمرین، گرم کردن و مسابقه استفاده می شود که مطابق با استاندارد ز
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 مقررات و ساختار داوران وسیله            5بخش

 های داوران مسئولیت            5. 1

 باشد. مسئول امتیازاتش میمستقل و  هر داور به تنهایی و به طور کامل

 باشند: های زیر را دارا می ران وسیله مسئولیتودا اعضایهمة 

 داشتن آگاهی کامل از:الف(

 FIGقوانین فنی  -

 کد امتیازات -

 FIGقوانین داوری  -

 ت عمل کردن به وظایفشان در طول مسابقههرگونه اطالعات فنی الزم جه -

 )در همان سیکل(لمللی معتبر آخرین دوره داوری ا ی بینورداشتن کارت داب(

 کنند. ای که قضاوت می سابقهمداشتن درجه داوری الزم و متناسب با سط  ج(

 هر قانون برنامهداشتن اگاهی گسترده از ژیمناستیک مدرن و فهمیدن منظور، هدف، شرح و د(

که اجتناب  غیرعادی ها و جلسات داوران قبل از مسابقه )اتفاقات ب در نشستتوجه به برنامه زمانبندی شده مصو(ذ

 تصمیم گیری خواهد شد( FIGفنی   توسط کمیته،ناپذیر باشند 

ات خاص سازمان یافته، مرتبط با دستورات داده شده توسط مسئوالن رسمی )برای مثال: دستوررعایت هرگونه داوری ر(

 سیستم امتیازدهی(

 (می باشداجباری  D )برای داوران تمرین بر روی پودیمحضور در ز(

 ها آمادگی کامل در کلیه وسیلهع(

 : قادر به انجام کلیه وظایف مختلف با سیستم کامپیوتری که شامل (

 های امتیاز به درستی تکمیل کلیه برگه -

 تجهیزات ماشینییا استفاده از کامپیوتر  -

 به برگزاری مسابقه کمک -

 ثر با سایر داورانوارتباط مبرقراری  -

شناس در مسابقه حداقل یک ساعت قبل از شروع مسابقه و  آمادگی کامل استراحت کافی، هوشیار و وقتحضور با  (ف

 کاری توجه به دستورالعمل برنامه یا با
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ن یا شلوار و بلوز سفید برای داوران زن/ پیراهن سفید با دام -کت و شلوار آبی تیره ) FIGپوشیدن  لباس فرم مشخص شده توسط ق(

 .که لباس فرم توسط کمیته برگزاری عرضه خواهد شدو مسابقاتی ( غیر از بازیهای المپیک کراوات برای داوران مرد

 در طول برگزاری مسابقه داوران باید:

 در تمام زمانها. تعصبای و اخالقی و بدون  داشتن رفتاری حرفهالف(

 5. 4انجام وظایف مشخص شده در بند ب(

یکنواخت، سریع، معقول و منصفانه و در صورت هرگونه شک، به نفع ژیمناست داوری   ارزشیابی هر برنامه با دقت،ج(

 نماید.

 های یادداشت عالئم و نگهداری امتیازات شخصی ثبت شده. استفاده از برگهد(

D1انی که داورماز ز باقی ماندن در صندلی مشخص شده )به غیرذ(
و یا بحث با  داری از تماسداجازه دهد( و خو  

 سرپرستان و یا سایر داوران.ها، مربیان،  ژیمناست

مورد استفاده در مسابقه  FIGبا اشتباهات ارزشیابی و عملکرد نامناسب داوران مطابق با آخرین نسخه قوانین داوری 

 برخورد خواهد شد.

 حقوق داوران            5. 2

 جهت تغییر امتیاز را دارد. )یا عدم موافقت( توضی  در مورد امتیازش و موافقت داور حقصورت مداخله ناظر وسیله،در 

داوران ارشد امتیاز داور را مردود اعالم کند که طبیعتاً به او اطالع داده  هیئتدر صورت عدم توافق داور، ممکن است 

 خواهد شد.

 ابر یک داور صورت گیرد، آنها حق دارند ارائه دادخواست دهند به:در صورتی که یک عمل مستبدانه در بر

 داوران ارشد، اگر این عمل مسبتدانه توسط ناظر انجام شده باشد یا  هیئتالف( 

 داوران ارشد صورت گرفته باشد. هیئتمنصفه، اگر این عمل مسبتدانه توسط  هیئت ب(

 ترکیب داوران وسیله            5. 3

 داوران( هیئت) داوران وسیله

 Dاز داوران  هیئت، قهرمانی جهان و بازیهای المپیک، داوران وسیله متشکل از یک FIGبرای مسابقات رسمی 

 خواهد بود.)اجرا(  Eاز داوران  هیئت)مشکلی(، یک 

 شوند. انتخاب و منصوب می FIG و برطبق آخرین قوانین فنی FIGتوسط کمیته فنی  Dداوران  هیئت -
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یا قوانین حاکم بر  FIGهای تکمیلی تحت اختیار کمیته فنی و براساس آخرین قوانین فنی  و جایگاه Eران داو هیئت -

 شوند. آن مسابقه انتخاب می

 :ساختار داوران وسیله برای انواع مختلف مسابقات

 مسابقات بین المللی

 داور 4حداقل 

 جام جهانی و المپیک

 داور 9

 Dداور  D 2داور  2

 Eداور  E 7داور  4-2

 :داوران خط و زمان )وقت(

 دو داور خط برای زمینی •

 خرکیک داور خط برای  •

 یک داور وقت نگهدار برای زمینی •

 بانوانیک داور وقت نگهدار برای پارالل  •

 دو داور وقت نگهدار برای موازنه •

 باشد. پذیر می ملی و محلی امکان المللی و برای مسابقات های داوری برای سایر مسابقات بین تهیئ ساختارتغییر 

 عملکرد داوران وسیله            5. 4

 Dت داوران وظایف هیئ 5. 4. 1

به طور مستقل ارزیابی بدون غرض )تبعیض(  وصورت عالئم ثبت  بهکلیه محتویات برنامه را  Dت داوران هیئ الف(

 کنند. را تعیین می Dمحتویات امتیاز   د و سپس مشترکاًنکن می

 ث و تبادل نظر  در این خصوص مجاز است.بح

 کند. را در کامپیوتر وارد می Dامتیاز  D2داور  ب(

 شامل: Dمحتویات امتیاز  ج(

 ارزش مشکلی -

 نیازمندیهای ترکیب -

 قوانین خاص هر وسیله طبقبر و پاداش دهی  ارزشهای ارتباطی -

 کند. ک اطمینان حاصل میاز گرم کردن صحی  بر روی خرتوسط داور خط  Dداوری  هیئت (د
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D1وظایف داور 
 

 وسیله به عنوان رابطه بین داوران وسیله و ناظر الف(

 ناظر وسیله در مواقع ضروری با ژوری مافوق ارتباط برقرار خواهد کرد.

 ها هماهنگ کردن کار داوران خط و زمان و منشی ب(

 کردن زمان گرمو نیز کنترل ل یحصول اطمینان از درست کارکردن وسا ج(

 ثانیه. 30اش در مدت  نشان دادن چرا  سبز و یا عالمتی به ژیمناست جهت شروع برنامه د(

 زمان و رفتار از امتیاز نهایی،قبل از اینکه امتیاز نهایی نشان داده شود.های خط،خطاحصول اطمینان از کم شدن  ذ(

 حصول اطمینان از اعمال خطاهای زیر برای: ر(

 قبل و بعد از اجرای برنامه  اشتنکوتاهی در احترام گذ -

 (صفر) در خرک اجرای یک پرش نامعتبر -

 .هابرنامه و فرودطول ، خرک شکمک در طول: پر -

 برنامه کوتاه -

 بعد از مسابقه: Dداوری  هیئتوظیفه 

 ه داوری یک گزارش کتبی با اطالعات زیر به رئیس کمیته فنی ارائه دهند:وآنها باید به عنوان سرپرست گر

 فرمهای تخلفات، ابهامات و تصمیمات سئوال برانگیز با نام و شماره ژیمناست. •

 ها وارائه آنها در پایان مسابقه به ناظر وسیله. های یادداشت عالئم هنگام مشورت در دسترس بودن برگه  •

 Eداوران  هیئتف وظای 5. 4. 2

 آنها باید:

ن مشورت با سایر دوال خطاهای مربوطه به درستی، به طور مستقل و بمشاهده با دقت برنامه، ارزیابی خطاها و اعمالف(

 داوران

 ثبت خطاها برای:ب(

 خطاهای عمومی •

 وسیلهمربوط به خطاهای خاص  •

 خطاهای هنری •
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 وارد کردن خطاها در کامپیوتر و ک امضای خوانایبا کامل کردن برگه خطاها ج(

 ها )خطاهای اجرا و هنری( شان از کل برنامههای توانایی تهیه یک دست نوشته از ارزیابید(

 ها وظایف داوران خط و زمان و منشی            5. 5

 وظایف داوران خط و زمان 5. 5. 1

 :شوند المللی جهت انجام وظایف زیر انتخاب می داوران خط و زمان از میان داوران بین

 برای: داوران خط

 با باال بردن پرچم. ازمینی و خرک و اعالم خطتعیین کردن قدم خارج از خط مشخص شده در  •

 مناسب.  های دست نوشته خلف، عالمت دادن و ارائه برگهتیا  ااز هر گونه خط D1مطلع کردن داور  •

  توجه به تعداد پرش در خرک برای گرم کردن 

 ملزم هستند به: داوران زمان

 محاسبه طول زمان اجرای برنامه )زمینی و موازنه( •

 طول زمان افتادن )موازنه و پارالل( محاسبه •

 محاسبه طول زمان بین روشن شدن چرا  سبز و آغاز برنامه •

 اگر این زمان رعایت نشود( Dداوری  هیئتمطمئن شدن از زمان صحی  گرم کردن )اطالع دادن به  •

 )موازنه( Dداوری هیئتبه ژیمناست و  مشخصدادن عالمت  •

 های دست نوشته مناسب. ت و خطاها. عالمت دادن و ارائه برگهاز تخلفا D1مطلع کردن داور  •

محاسبه و نگهداری  را هنگامی که کامپیوتری برای این کار وجود ندارد بایستی زمان دقیق اضافه وقت داور زمان می •

 کند.

افزایش خواهد  ثانیه 1زمان بندی مربوط به تمامی تمرینات )از جمله شروع تمرین، مدت زمان تمرین و ...(  :نکته

 داشت.
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 ها وظایف منشی  5. 5. 2

کامپیوتر داشته باشند. آنها معموالً توسط کمیته سازماندهی انتخاب ( وCOPکافی از جدول امتیازات )ها باید دانش  منشی

 شوند. می

 باشند. ت کلیه ورودیها )اقدامات( در کامپیوتر میثبآنها مسئول  D1تحت سرپرستی داور 

 ظم در تیمها و ژیمناستهان لکنتر -

 عملکرد چراغهای سبز و قرمزکنترل  -

 درست بودن تابلوی اعالم امتیازات -

 ترتیب نشستن             5. 6

شان را  وظایف ارزشیابی نباشد تا اجرا مسدود هنگامکه دید آنها در  ستشنخواهند  ای از وسایل در مکان و فاصله داورها

 انجام دهند.

 .باید در یک خط و در مرکز وسیله باشند Dداوری  هیئت -

 .نشیند )در همان طرف( میوسیله داور زمان کنار ژوری  -

 زیرنظر بگیرند. راتر  داوران خط در زمینی باید در دو گوشه مخالف بنشینند و هر یک دو خط نزدیک -

 .داور خط در خرک باید در دورترین گوشه محل فرود بنشیند -

 Dداوران  هیئتگیرند که به ترتیب از سمت چپ  های ساعت در دور وسیله قرار می گردش عقربهدر جهت  Eداوران  -

 .قرار خواهند گرفتیا در یک خط مستقیم 

 

 باشد. پذیر می تغییر در ترتیب نشستن با توجه به شرایط موجود در سالن مسابقه امکان

 داوران سوگند            5. 7

یدادهای مهم بین المللی هیئت ژوری و داوران متعهد می شوند که به شرایط سوگند در مسابقات جهانی و سایر رو

 قضات احترام بگذارند.

( بدون هیچ تعصبی FIGمی خورم که در این مسابقه قهرمانی جهان )یا هر مسابقه رسمی  سوگندبه نام همه داوران 

 بگذارم.داوری کنم و به تمام قوانین حاکم بر مسابقه احترام 
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 دومقسمت 

 ارزیابی برنامه ها

  6-9بخش 
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 امتیازگذاری            6بخش 

 عمومی            6. 1

مورد استفاده قرار می گیرند در تمامی مراحل مسابقات یکسان و تعیین امتیاز نهایی قوانینی که برای ارزیابی برنامه 

 هستند.

سایل( به جز پرش خرک که در پرش خرک در قسمت تعیین ، فینال وعیین صالحیت، فینال تیمی، مجموع وسایل)ت

 (10)فصل صالحیت و فینال وسایل قوانین خاصی حاکم است.

 تعیین نمره نهایی            6. 2

 Eو امتیاز  Dامتیاز  :تشکیل می شود امتیاز جداگانهامتیاز نهایی که در هر وسیله اعالم می شود از دو  الف(

که نحوه اجرا و هنری بودن برنامه  Eامتیاز  Eکه محتوای برنامه است و ژوری داوران  D امتیاز Dژوری داوران  ب(

 است را تعیین می کنند.

کسر  بی طرفدر صورت لزوم خطای به دست می آید. Eبه امتیاز  Dامتیاز نهایی برنامه با اضافه کردن امتیاز  ج(

 را ببینید(5. 4. 1)بخش    میگردد.

 اب یک ژیمناست از جمع امتیازهای نهایی او در هر وسیله محاسبه می شود.امتیاز مجموع اسب د(

 ه می شود.اسبامتیاز تیمی مطابق با آخرین قوانین تکنیکی که مسابقه را اداره می کند مح ذ(

ر(مراحل تعیین صالحیت و شرکت کنندگان آن،فینال تیمی،قهرمان قهرمانان و فینال تک وسیله مطابق با آخرین 

 تکنیکی که مسابقه را اداره میکند انجام می شود. قوانین

 تکرار یک برنامه مجاز نیست. واقعدر  (ز

 محاسبه امتیاز نهایی

 D+ امتیاز  Eامتیاز امتیاز نهایی =                                                                       :مثال

 Dامتیاز 
 +               1/3                  (C3و  D3و  E2)مشکلی
 +                         0/2                             گیهاویژساختار 

 + 6/0                          ارزش های ارتباطی

         D                                      7/5امتیاز 

 E                                         0/10امتیاز 
                 - 7/0                                               اجرا

 7/0+  3/0= 1                     - 3/0هنری                                            
  7/5+9=  7/14 امتیاز نهایی                     E                                      9 =1-10امتیاز 

 نمره کسر می شود. 10مجموع خطاهای اجرا و هنری از =  Eامتیاز  * 

 (خطا محاسبه می شودنمره  7از  وسط نمره 3با میانگین گرفتن  Eامتیاز )
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 برنامه های کوتاه            6. 3

 نمره کسب کند. 10یعنی  E، ژیمناست می تواند باالترین امتیاز برنامه یک از برای اجرا و هنری بودن 

 خطاهای بی طرف برای برنامه های کوتاه را از امتیاز نهایی کسر می کنند. Dژوری داوران 

 7  خطابدون  - حرکت یا بیشتر 

 6-5 امتیاز 4 - حرکت 

 4-3 امتیاز 6 - حرکت 

 2-1 امتیاز 8 - حرکت 

 امتیاز 10 - حرکتی انجام ندهد 

 در حرکات زمینی      مثال:

 حرکت آسیب می بیند و برنامه اش را ادامه نمی دهد. 4د از اجرای تنها بع ژیمناست

 

 زشیابیار

 Dامتیاز 

 نمره   +0/1 (E+X+X +A +C+A) مشکلی

  نمره   +0/1 3# ،2#ویژگیها  

  نمره   +2/0 پاداش فرود

 نمره     D 2/2امتیاز                                                            

 نمره   0/10 و اجرا  یهنر یبرا E یخطاامتیاز  نیشتریب

  نمره   -1/4 و...( یگستردگ یارتفاع و خطا یافت،خطا2مجموع خطاها)

 نمره     E 9/5امتیاز                                                            

   1/8=       نهایی متیازا                                                      

 بعد از کسر خطای بی طرف برنامه کوتاه به این صورت اعمال می شود: امتیاز نهایی

 

 1/8  - 6 )برنامه کوتاه(  =  2/ 1
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  D قوانین حاکم بر امتیازات            7بخش 

 Dیاز تمحتوای ام            7. 1

 باشد. می ی در جدول حرکاتلشکمدر خرک، ارزش  Dمتیاز الف( ا

و ارزشهای ارتباطی  ، الترین مشکلی، نیازمندیهای ترکیبحرکت با با 8در پارالل، موازنه و زمینی شامل  Dامتیاز  ب(

 باشد. میپاداش 

 ارزش مشکلی             7. 2

 سط داده شوند.توانند ب باشند که پایان آنها باز است و بنابر نیاز می حرکاتی از جدول حرکات در کد مقررات می، مشکلی

 شوند. محسوب می حرکات زمینیو  موازنه، پاراللدر  مشکلیحرکت شامل فرود با باالترین  8حداکثر  الف(

حرکت رعایت  تکنیکیمگر آنکه نیازمندیهای کند  ش مشکلی حرکت را شناسایی میهمیشه ارز Dداوری  هیئت ب(

 نشود.

 ارزش مشکلی

A =1/0 =F 6/0 
=B 2/0 =G 7/0 
=C 3/0 =H 8/0 
=D 4/0 =I 9/0 
=E 5/0 =j 1 

 

 شناسایی ارزش مشکلی حرکات 7. 2 .1

 الف( برای دریافت مشکلی یک حرکت باید با توجه به حالت بدن در جدول حرکات اجرا شود.

 ب( حرکات مشابه ارزش مشکلی را فقط یکبار در یک برنامه و به ترتیب اجرا دریافت خواهند کرد.

 شوند. ات رو به جلو درنظر گرفته میحرکات عربی، حرک (ج

 

 های یکسان و متفاوت شناسایی مشکلی (د

)کد یکسان( فقط یکبار در برنامه و به ترتیب اجرا ارزش حرکات ژیمناستیکی متفاوت از خانه مشابه در جدول حرکات  -

 .مشکلی را دریافت خواهد کرد

 ه ، زمینی( به ترتیب اجرا مشکلی را دریافت خواهد کرد.فقط یک چرخش )پیروئت( در حالت جمع روی یک پا )موازن -
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 حداکثر تعداد چرخش در نظر گرفته می شود: -

  (1440◦چهار دور))چرخش روی سینه پا( چرخش پسه 

 )چنانچه چرخش پسه پنج دور اجرا شود مشابه با همان چهار دور می باشد(

 (می باشد.1080◦مابقی چرخشها با پوزیشن های متفاوت پا با چرخش سه دور ) 

  می باشد.  ( 540◦)دور چرخش  5/1ه ( )               و غیرجهش پا باز و جک و پرشها 

 می باشد( 360◦)        و غیره( یک دور چرخش) جهش ها و پرشهای های مختلط. 

 ند.ذ( حرکات متفاوت در نظر گرفته میشوند اگر در کد مقررات دارای شماره متفاوت در جدول حرکات باش

های زیر  شخصهشوند اگر در کد مقررات دارای یک شماره باشند و همچنین دارای م حرکات یکسان درنظر گرفته می (ر

 :باشند

 :حرکات پارالل

 .اجرا شوند هوپبا یا بدون  -

 یه لگن و یا کشیده اجرا شود.وزا به عقب، با پاهای جفت و یا استرادل، با ورو به جلو و یا ر تابهای -

 پا یک دور چرخش از جلو یا عقب روی میله با پاهای باز یا جفت اجرا شود.کف  -

 حرکات پروازی با پاهای جفت یا استرادل -

 :حرکات ژیمناستیکی

 باشد:شروع حرکت با یک یا دو پا با حالت پای یکسان  -

 تپانچه شروع با دو پا جهش تپانچه شروع با یک پا و یا هوپ مثال:  •

 هلو و یا روبرو اجرا می شوند)در موازنه(حرکاتی که از پ -

 شود مشکلی آن یک درجه بیشتر از زمانی است که در وضعیت روبرو اجرا شود.اگر در وضعیت پهلو اجرا جهش  •

اگر حرکتی هم در وضعیت پهلو و هم در وضعیت روبرو اجرا شود با توجه به تقدم زمانی اجرا، فقط یکبار مشکلی به  •

 .گیرد آن تعلق می

 شود. اگر جهشی از وضعیت پهلو شروع شود و در وضعیت روبرو پایان یابد و یا برعکس، حرکت از روبرو محسوب می •

 اضافی حرکت متفاوت به حساب نمی آید(  90◦) 

 فرود بر روی یک پا یا دو پا )موازنه( -

 فرود بر روی یک پا یا دو پا و یا با افت سینه )زمینی( -
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 حرکات آکروباتیک:

 می باشد. فرود بر روی یک پا یا دو پاکه  -

 شوند اگر در جدول حرکات دارای شماره یکسان بوده و دارای معیارهای زیر باشند: حرکات متفاوت در نظر گرفته می(ز

 حرکات آکروباتیک:

 های مختلف بدن )جمع، زاویه یا کشیده( در سالتوها  حالت -

 دها باشن های متفاوت در چرخش دارای درجه -

• 2/1 ،1/1،5/1  (◦540, ◦360,180 و غیره ) 

 جرا شوند.ن دست ادودست و یا ب وحرکات حمایتی که با یک یا د -

 یا دو پا باشد. حرکات آکروباتیکی که شروع آنها با یک -

 شوند زمانی که اجرا می در تقدم شناسایی حرکات 7. 2. 2

 :در شرایطی که نیازهای فنی یک حرکت رعایت نشود الف(

 شود. به عنوان حرکتی دیگر از جدول مشکلی شناخته می -

   گیرد و یا  مشکلی به آن تعلق نمی -

 آید. ارزش مشکلی آن یک درجه پایین می -

اگر حرکتی بدلیل عدم رعایت نیازمندیهای فنی، به عنوان حرکت دیگری از جدول حرکات شناسایی شود و حرکت با ب(

 به هر دو مشکلی تعلق خواهد گرفت. کامل دوباره اجرا شود،  تکنیک

دوباره با تکنیک حلقه باز  پا پرشاگر حلقه بدون اجرای قوس کافی به پرش پا باز تبدیل میشود ولی پا باز  پرشمثال: -

 شود زیرا هر دو حرکت در جدول حرکات وجود دارند. شناسایی میحلقه باز  پا پرشعنوان به کامل اجرا شود، 

به دلیل عدم نگه  به عنوان حرکت دیگری در جدول حرکات شناسایی شده است   کت: حرمثال موازنه -

سپس این حرکت برای بار دوم به صورت کامل اجرا شد،  (360◦زاد در خط افق از ابتدا تا انتهای چرخش )آداشتن پای 

 را خواهد گرفت.  بنابراین مشکلی حرکت

مندیهای فنی یک درجه پایین بیاید و دوباره در برنامه اجرا شود به اگر مشکلی یک حرکت به دلیل عدم رعایت نیازج(

 عنوان حرکت تکراری در نظر گرفته شده و مشکلی به آن تعلق نمی گیرد.
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یک  (swingبه دلیل نرسیدن به باالنس قبل از چرخش ) چرخش که مشکلی آندور  5/1با  مهتاب: مثال پارالل -

در باالنس اجرا شود به  دور 5/1حرکت برای بار دوم به صورت کامل و با چرخش . سپس این است(Cدرجه پایین آمده )

 تعلق نمی گیرد. (D)آن مشکلی

 برای همه مسابقات: ها، حرکات و ارتباطات جدید پرش 7. 2. 3

شده تشویق اند و یا در جدول حرکات وجود ندارند  و حرکاتی که هنوز اجرا نشده خرک شهای جدید مربیان جهت ارائه پر

 اند.

 حرکات جدید نباید از روز و ساعت تعیین شده در برنامه کاری، دیرتر معرفی شوند. ●

عالمت تکنیکی و یک ویدئو از این حرکت بروی فلش مموری ارائه تقاضای ارزشیابی این حرکات باید به همراه ●

 .گردد

 قتی هستند.تایید نشود مو FIGشده تا زمانیکه توسط کمیته فنی  ارائه حرکاتتمامی ●

حرکات جدید اجرا شده در مسابقات انتخابی المپیک به تایید ارزش موقت توسط رئیس کمیته فنی پیش از ارزیابی ●

 برای رقابتهای مربوطه نیازمند است.

ارزیابی در مسابقات در اسرع وقت بصورت نامه نگاری با فدراسیون مربوطه و به داوران در دستورالعمل داوری یا ●

 الصه قبل از رقابت مربوطه اطالع رسانی خواهد شد.بصورت خ

 در همان مسابقه اعتبار دارند. فقطتصمیمات اتخاذ شده  ●

حرکات جدید فقط بعد از اینکه توسط ژیمناست بصورت موفقیت آمیز اجرا شد و سپس مورد تایید کمیته فنی قرار ●

 قرار خواهند گرفت.گرفت به عنوان یک حرکت جدید در اولین بروزرسانی کد مقررات 

 برای اینکه یک حرکت جدید به نام یک ژیمناست نامگذاری شود باید:

 (FIGاجرا شود.)با یا بدون نماینده کمیته فنی  FIG 3یا  2، 1در سط  بین الملی برای اولین بار در رقابتهای گروه ●

 و یا بیشتر برای مشکلی ایجاد شود. C امتیاز●

 ز یک اجرای آنالیز شده توسط کمیته فنی تایید خواهد شد.و نام حرکت فقط پس ا مشکلی●

اگر بیش از یک ژیمناست در همان رقابت یک حرکت جدید را یکسان را اجرا کنند آن حرکت به نام همه ژیمناستها ●

 نامگداری خواهد شد.
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بعد از مسابقه  FIGدر اسرع وقت فیلمی از حرکت جدید به رئیس کمیته فنی  ف استفدراسیون آن ژیمناست موظ●

مسابقه باید ویدئوی حرکت در مسابقه، ویدئوی اصلی و نقاشی از حرکت)در صورت موجود بودن(  TDارسال کند.بعالوه 

 ارائه دهند. FIGو تمام جرئیات در مورد ارزیابی موقت در مسابقه را به رئیس کمیته فنی 

 نمره 2           گیهاویژساختار             7. 3

 امتیاز داشته باشند. 2توانند  شده اند. حداکثر میداده در بخش های مربوط به هر وسیله توضی   گیهاژویساختار 

 .دریافت کنند ویژگیفقط حرکات از جدول حرکات می توانند  الف(

 یک حرکت می تواند بیش از یک ویژگی را پر کند اما نمی تواند برای پر کردن یک ویژگی دیگر تکرار شود. ب(

 ی و پاداشارزش ارتباط            7. 4

 رد.یارزش ارتباطی به حرکاتی منحصر به فرد و ترکیبی با ارزش مشکلی باال در پارالل و موازنه و زمینی تعلق می گ

 مشکلیحرکت شمرده شده برای  8استفاده می شوند الزم نیست که حتماً جزء  پاداش ربطیحرکاتی که برای الف(

 از جدول حرکات باشند.باشند. تمام حرکات باید 

 با امتیازات زیر ارزیابی می شوند: ،موازنه و پارالل حرکات زمینیارزش ارتباطی روی ب(

1/0+ 

2/0+ 

 13و 11،12مربوط به هر وسیله توضی  داده شده است: بخش  3درقسمت  پاداش ربطیفرمول محاسبه  ج(

 د.ناستفاده شو پاداش ربطی د براینمی توان که از ارزش آنها کاسته می شود هم یحرکات د(

ارزش ارتباطی و پاداش، حرکات باید باید بدون افت یا طبق قوانین خاصی که برای اسباب  جهت گرفتن امتیاز ذ(

 مربوطه بیان شده است انجام شود.

 ر( در ارتباط مستقیم سه حرکت یا بیشتر: دومین حرکت میتواند استفاده شود

 از یک سریاولین بار بعنوان آخرین حرکت  -

 دومین بار بعنوان اولین حرکت برای شروع یک سری جدید -

 مثال:
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 ارتباطهای مستقیم و غیر مستقیم  7. 4. 1

 همه ارتباط ها باید مستقیم باشند.

 زمینی می توانند ارتباط غیر مستقیم داشته باشنددر  آکروباتیکفقط حرکات 

 وند بدونارتباط های مستقیم حرکاتی هستند که اجرا می ش

 تردید یا مکث بین حرکاتالف(

 قدم اضافی بین حرکاتب(

 جهت حفظ تعادل با موازنه بین حرکاتتماس پا ج(

 از دست دادن تعادل بین حرکاتد(

 برای شروع حرکت دوم تیکافحرکات اضافی لگن یا پاها در حرکت اول قبل از ذ(

 چرخش اضافه دست بین حرکات ر(

 با حمایت دستها آکروباتیککه حرکات هستند  ارتباطاتیزمینی(،  آکروباتیکدر سری های ارتباطهای غیر مستقیم )فقط 

 به عنوان حرکات مقدماتی( بین سالتو اجرا می شوند. وارو، مانند، پیچ و نیم 3)از گروه 

 ( باید به نفع ژیمناست باشد.حرکات زمینیشناسایی ارتباط های مستقیم و غیر مستقیم )

ت در یک ارتباط بر روی موازنه، زمین و پارالل می تواند آزادانه انتخاب شود )مگر اینکه برای ترتیب انجام حرکا

 ترتیب خاصی مورد نظر باشد.( پاداش ربطیشناسایی یک 

  )سری بونس روی موازنه( طیابتراش رزاتکرار حرکات برای  7. 4. 2

 .تکرار شوند اش ربطیپادحرکات نمی توانند در ارتباط دیگری جهت دریافت امتیاز الف(

 با توجه به تقدم انجام حرکت خواهد بود. پاداش ربطیشناسایی  

می توانند دو بار در طول یک  موازنه حرکات زمینی ،بر روی  آکروباتیک، حرکات پاراللبر روی  نحرکات یکساب(

 حرکات ژیمناستیکی نمی توانند تکراری باشند.ارتباط اجرا شوند.

 مثال:

 بار یا  2ف چتکا -اراللپ 

 بار 2تالدر با یک دور چرخش اش            

 بار 2یک دور چرخش  بانیم وارو  -موازنه

 دو وارو زاویه تمپو به 2ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با  -حرکات زمینی
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حرکات و  نهموازدر  هتکرار شدو یا سالتو  پاراللازی تکرار شده در وحرکت یا بیشتر، حرکت پر 3در ارتباط مستقیم ( ج

 به همه ارتباطات تعلق خواهد گرفت.  پاداش ربطیبه صورت مستقیم وصل شوند.باید  زمینی

 

 مثال:

 

 می تواند به صورتهای زیر در نظر گرفته شود: ازیوحرکت پر

 اولین بار به عنوان دومین حرکت از یک ارتباط -

 دو حرکت پروازی یکسان ازدومین بار به عنوان ارتباط  -

 اولین حرکت شروع یک ارتباط جدید مین بار به عنوانسو -

 

 گرفته شود: رمی تواند به صورتهای زیر در نظ  سالتوی

 ارتباط  از یک ین حرکتموبه عنوان داولین بار  -

 شروع یک ارتباط جدید به عنوان اولین حرکت برای دومین بار  -

 سومین بار بعنوان ارتباط بین دو سالتوی یکسان -
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 به صورتهای زیر در نظر گرفته شود:می تواند   لتویسا

 اولین بار به عنوان ارتباط بین دو سالتوی یکسان. -

 اولین حرکت شروع یک ارتباط جدید دومین بار به عنوان -

  پاداش فرود 7. 4. 3

ای گرفتن پاداش، فرود و باالتر داده خواهد شد. بر Dبرای فرودهای با ارزش  2/0پاداش  یو زمین ، موازنهروی پارالل

 باید بدون افت اجرا شود.

 حرکات زمینی: برای دریافت پاداش فرود در حرکات زمینی آخرین آکروالین باید بدون افت اجرا شود.

 Eمقررات هیئت داوران              8 بخش

 )اجرا( 10امتیاز   Eمتیاز داوران ا             8. 1

 بدست آورد. 10کامل ژیمناست میتواند امتیازی را از  برای یک اجرا،ترکیب و نمایش هنری

 شامل کسورات برای خطاها در : Eامتیاز داوران 

 اجرا -

 نمایش هنری -

  Eارزشیابی گروه داوران             8. 2

 بخش هنری و اجرای یک برنامه را به صورت جداگانه ارزشیابی می کنند. Eداوران 

بط یک برنامه عالی و کامل است و در صورتیکه طبق این ضوابط اجرا نشود شامل کسر برنامه براساس ضوا هرارزشیابی 

 جریمه میگردد.

 Eکسر میگردد.حاصل بدست آمده امتیاز داوران  10کلیه خطاهای اجرا و هنری با هم جمع شده و مجموع آنها از 

 محسوب میگردد.
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 جدول خطاها و جریمه های عمومی            8. 3

 خطا ها
 خیلی بزرگ بزرگ متوسط کوچک

 نمره یا بیشتر 1 5/0 3/0 1/0

  Eمربوط به داوران 

 خطاهای اجرا
  × × × هر بار خم بودن آرنج یا زانو -

   اندازه عرض شانه یا بیشتر × هر بار باز بودن پا یا زانو -

    × هر بار یبطرضربدری بودن پاها در طول حرکات  -
   × × هر بار )دامنه خارجی( ر حرکاتارتفاع نا کافی د -

 هر بار بدون چرخش سالتوتک زاویه دریا  جمعحالت ناکافی بودن وضعیت -
و  زاویه لگن

 90 زانو

بیشتر  و زانو زاویه لگن

 90از 
  

 هر بار ناکافی بودن وضعیت حالت جمع یا زاویه در دو سالتو بدون چرخش-
 زاویه لگن

 90> 
   

   × × هر بار حالت کشیده بدن)زود زاویه کردن( حفظعدم موفقیت در -

    × هر بار طول اجرای حرکات و جابجاییهادرنگ و وقفه در  -

   ×  هر بار تالش بدون اجرای یک حرکت)دویدن خالی( -

    × هر بار انحراف از مسیر مستقیم -

 )حرکت ژیمناستیکی نباشد( وضعیت بدن و پاها در حرکات
 تراز بدن -
 کشیده نبودن و شل بودن پاها-

  غیر پروازی( ناکافی بودن بازی پاها در حرکات آکروباتیک )-

 

 هر بار
 هربار
 هر بار

 

× 

× 

× 

 

 

 

× 

  

)وضعیت  عدم کامل کردن تکنیک الزم در حرکات ژیمناستیکی-
 بدن(

 حرکات ژیمناستیکی(برای خطاهای ذکر شده در 9بق بخش )ط 
  × × × هر بار

- Precision  هر بار ×    

   ×  هر بار )پارالل و موازنه( فرود نزدیک وسیلهاجرای  -

 تجاوز کند 8/0در صورت عدم افت حداکثر خطای فرود نمیتواند از  خطاهای فرود )تمام حرکات شامل فرود(

    × هر بار باز بودن پاها در فرود -
    ×  تاب اضافی دستها -
   × × هر بار عدم تعادل -
    × هر بار قدمهای اضافی , جهش ناچیز -
   ×  هر بار (از عرض شانهبیشتر  -)خط راهنما قدم یا جهش خیلی بزرگ -
   × × هر بار خطا در وضعیت بدن -
  ×   هر بار چمباتمه  -
   ×  هر بار  کشیده شدن/تماس با وسیله/تشکها با دستها بدون افتادن -
نمره 1    هر بار ه با یک یا دو دستکمک گرفتن از تشک یا وسیل -  

نمره 1    هر بار افت بر روی تشک با زانو یا باسن  -  

نمره 1    هر بار افت از روی وسیله یا بر روی آن -  

نمره 1    هر بار عدم فرود از حرکات ابتدا روی دو پا -  
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 خطاها
 خیلی بزرگ بزرگ متوسط کوچک

 نمره یا بیشتر 1 5/0 3/0 1/0

 (D2و  D1) Dتوسط گروه داوران 
 اجرای ارتباطات با افت-
 اجرای فرودها با افت-

    زمینی/موازنه/پارالل
 و پاداش ربطی بدون

 (موازنه) سری پاداش دار

عدم موفقیت در فرود ابتدا روی پاها در -
 حرکات

    هر بار

پاداش /مشکلی بدون
سری /ویژگی/ ربطی

و  (موازنه)پاداش دار
 پاداش فرود

)کامال خارج از شروع حرکات بیرون از خط -
 خط(

    زمینی
پاداش /مشکلی بدون

 ویژگی/ ربطی

کوتاهی نمودن در معرفی خود به سر داور -
 قبل و بعد از برنامه

 از امتیاز نهایی  ×  بارژیمناست/هر 

 تماس با ژیمناست)کمک(-
 هر بار

 زمینی/موازنه/پارالل
   

 نمره از امتیاز نهایی 1
ر مربی به ژیمناست اگ●

در انتهای حرکن کمک 
و  کند بدون پاداش ربطی

 پاداش فرود
اگر مربی حین اجرای ●

حرکت به ژیمناست 
کمک کند بدون 

،ربطی،ویژگی و مشکلی
 پاداش فرود

 از امتیاز نهایی ×   بارژیمناست/هر  حضور غیر مجاز مربی در محوطه مسابقه-

 ژوری مافوقیا توسط  ژوری مافوق( بعد از مشورت با  D1 – D2)  Dخطاها توسط گروه داوران 

      عدم رعایت قوانین وسایل

تشک ایمنی دور پیش تخته  عدم استفاده از-
 10،4،3)درحرکاتی که با پیچ شروع می شود 

 مراجعه شود(
 معتبر= صفرپرش غیر    هر بارژیمناست/

 ×   بارژیمناست/هر  عدم استفاده از تشک اضافی فرود -

 از امتیاز نهایی
 ×   بارژیمناست/هر  قرار دادن پیش تخته بروی سط  غیر مجاز-

 ×   بارژیمناست/هر  استفاده از تشک اضافی غیر مجاز-

جابجایی تشک اضافی یا استفاده از تشک -
 غیر مجاز در انتهای موازنه

 ×   بارژیمناست/هر 

 زارش می شودگ  Dگروه داورانوقتی توسط بوسیله ژوری مافوق 

استفاده نا صحی  از پودر منیزیوم و یا آسیب -
 به وسیله 

 بارژیمناست/هر 
  × 

جابجا کردن یا بیرون آوردن فنرهای پیش - از امتیاز نهایی 
 تخته

 ×   بارژیمناست/هر 

 ×   بارژیمناست/هر  تغییر اندازه وسیله بدون اجازه-
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 گزارش می شود  Dاوران گروه دوقتی توسط بوسیله ژوری مافوق 

 رفتار ژیمناست

بارژیمناست/هر  استفاده ناصحی  از محافظ ضربه گیر  از امتیاز نهایی ×  

فراموش کردن نشان ملی یا قراردادن 
 اشتباه آن

ر بارژیمناست/ه   × 
مقدماتی،قهرمان قهرمانان و در 

در اولین وسیله که فینال تیمی 
دیده شود کسر میگردد و در 

از امتیاز نهایی کسر  اسبابفینال 
 میگردد.

بارژیمناست/هر  شروع فراموش کردن شماره   × 

مایو یا لباس نامناسب،جواهرات و یا بانداژ 
 و غیره رنگی

بارژیمناست/هر    × 

بارتیم/ژیمناست/هر  تبلیغات ناصحی     × 
از امتیاز نهایی در وسیله خاص به 
 محض در خواست شخص مسئول

بارژیمناست/هر  رزشکارانهرفتار غیر و  از امتیاز نهایی ×  

بارژیمناست/هر  ماندن غیر قانونی در پودیم  از امتیاز نهایی ×  

بازگشت غیر قانونی به پودیم برای کامل 
 کردن برنامه 

بارژیمناست/هر   از امتیاز نهایی ×  

بارژیمناست/هر  صحبت با داوران فعال در طول مسابقه  ییاز امتیاز نها ×  

   تیم ارنج ناصحی 
فینال و  مقدماتینمره در  1

از امتیاز تیمی در وسیله  تیمی
 خاص

برای ژیمناستهای  )مایوهای ناهماهنگ
 (یک تیم

   تیم
فینال و  مقدماتینمره در  1

 و وسیله رقابت اولین در تیمی
 تشخیص داده شدکه  ای

غیبت برنامه به علت تکمیل  ناتوانی در
 مسابقه  سالناز ژیمناست 

 عدم صالحیت   

 عدم صالحیت    در اجرای مسابقهبی دلیل تاخیر و یا وقفه 

 Dگزارشات مکتوب بوسیله داوران وقت نگه دار به گروه داوران 
 نکته: خطای زمان وقتی که بیش از یک ثانیه باشد اعمال خواهد شد

 ادامه دادن به گرم کردن بعد از اخطار
  بصورت انفرادی 

بار تیم/هر  
بارژیمناست/هر    

× 

× 
 

 از امتیاز نهایی
ثانیه بعد از  30عدم شروع برنامه در طول 

 روشن شدن چرا  سبز
بارژیمناست/هر    ×  

 برنامه خاتمه داده تلقی میشود ثانیه 60عدم شروع برنامه بعد از 

بارژیمناست/هر  اضافه وقت موازنه و زمینی  ×   

زمانیکه چرا  قرمز بدون آالرم یا شروع برنامه 
 روشن است

بارژیمناست/هر   صفر    

 تجاوز از زمان بین افتادن )موازنه،پارالل(
 ثانیه 60تجاوز از زمان افتادن بیش از 

بارژیمناست/هر   
بارژیمناست/هر    

× 

 
 

 
 پایان برنامه
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(بعد از مشورت با داوران ارشد بوسیله ژوری مافوق)  
 سیستم کارت

 FIGو ثبت شده برای رقابتهای رسمی 

 مستقیم بروی نتیجه اجرای برنامه ژیمناست/تیمغیر رفتار مربی با تاثیر 

 رفتار غیر ورزشی
 )معتبر در تمام قسمت های مسابقه(

 کارت زرد برای مربی)اخطار( -برای اولین بار
کارت قرمز و اخراج مربی از مسابقه یا  -برای دومین بار
 سالن تمرین

نظمی )معتبر در  ، توهین آمیز و بیسایر رفتارهای زننده
 تمام مراحل مسابقه(

بالفاصله کارت قرمز و اخراج مربی از مسابقه یا سالن 
 تمرین 

 رفتار مربی با تاثیر مستقیم بر نتیجه اجرای برنامه ژیمناست/تیم

 رفتار غیر ورزشی
 )معتبر در تمام قسمت های مسابقه(

با داوران فعال  تأخیر بی دلیل یا وقفه در مسابقه،صحبت
فقط پرسش از او  – D1در طول مسابقه به غیر از داور 

مجاز است، صحبت با ژیمناست به طور مستقیم،تشویق 
 یا مثل آن در طول مسابقه

)از ژیمناست/تیم در هر قسمت( و 5/0 -برای اولین بار
 کارت زرد برای مربی)اخطار(

سمت( و نمره )از ژیمناست/تیم در هر ق 1 -برای اولین بار
اگر مربی با داوران فعال با  -کارت زرد برای مربی)اخطار(

 عصبانیت صحبت کند
نمره )از ژیمناست/تیم در هر قسمت(،  1 -برای دومین بار 

 کارت قرمز و اخراج مربی از مسابقه یا سالن تمرین

سایر رفتار زننده،توهین آمیز و بی نظمی )معتبر در تمام 
 مراحل مسابقه(
ت اشخاص تعیین شده در محوطه داخلی حضور نادرس

 مسابقه و غیره

نمره )از ژیمناست/تیم در آن قسمت(، بالفاصله کارت  1
 قرمز و اخراج مربی از مسابقه یا سالن تمرین

 

: اگر یکی از دو مربی یک تیم از محوطه داخلی مسابقه کنار گذاشته شوند)اخراج(،برای یک بار در طول مسابقه توجه

 )بطور مثال مقدماتی(جای آن مربی یک مربی دیگر جایگزین کنند.بمی توانند 

 کارت زرد اولین تخلف:

 کارت قرمز ، اخراج مربی از بقیه مراحل مسابقه دومین تخلف:

  اگر تیمی فقط یک مربی داشته باشد، وی در مسابقه باقی خواهد ماند ولی برای مسابقات جهانی و المپیک بعدی

 د.شنخواهد  هشناختواجد شرایط به رسمیت 
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 فنیراهنمای             9 بخش

 .نیازهای خاص فنی مورد نیاز است، برای تشخیص مشکلی 

تقریبی است و باید به صورت یک معیار مورد و وضعیت های بدن تمامی دستورات مربوط به زوایای کامل حرکات 

 استفاده قرار گیرد.

 تمامی وسایل            9 .1

 وضعیت بدن

  جمع:

 ن و زاویه زانو در سالتو و حرکات ژیمناستیکی                                  لگدر زاویه  90کمتر از 

 

  زاویه:

 ن در سالتوها و حرکات ژیمناستیکی           لگدر زاویه  90کمتر از 
 

  باز:

                                           تمامی قسمتهای بدن در یک تراز                                       

 

 

 تشخیص حرکات 9. 1. 1

      باز

 بدن باید در اجرای سالتو حفظ شود:بیشترین وضعیت باز  -

 سالتو تک 

  فرود از پاراللزمینی و سالتو دوبل در 

 )پرش خرک )سالتوها 

 شود در: ظر گرفته میحرکت زاویه درن وضعیت بازی نشان داده نشودزمانیکه هرگونه  -

 پارالل، موازنه و زمینی حرکات بدون چرخش 

 .( در حرکات بدون چرخش پرش خرک مجاز است30◦خم شدن جزیی در لگن )تا  -
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 بدن در سالتو های تک و دوبل بدون چرخش طولی وضعیتتشخیص 

 

 ک با چرخشتفرود از سالتو 9. 1. 2

 حرکات با چرخش طولیاجرای الف( 

 پارالل و موارنه  درشروع ها و فرود ها به عنوان -

 در طول برنامه روی موازنه و زمین-

 تمامی فرودها در خرک-

 شود. به عنوان حرکت دیگری از جدول حرکات درنظر گرفته می در غیر اینصورتباید دقیقاً کامل باشند و  

 شود. ه میمحل قرار گرفتن پای جلو در تعیین کردن ارزش مشکلی حرکت درنظر گرفت توجه:

 ب( برای کمبود چرخشها:

 دور 5/2شود  دور می 3 -

 دور 2شود  دور می 5/2 -

 دور 5/1شود  دور می 2 -

 دور 1شود  دور می 5/1 -

شود و در  زمینی: وقتی که یک سالتو با چرخش طولی در یک ارتباط مستقیم به سالتوی دیگری متصل می حرکات*

ا ژیمناست قادر به انجام حرکت بعدی شده است( ارزش حرکت اول پایین اولین حرکت چرخش کامل انجام نشود )ام

 آید. نمی
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 افت در فرود حرکات 9. 1. 3

 گیرد. تعلق می مشکلی                                                -روی پاها باشد ابتداالف( فرود 

 گیرد. تعلق نمی مشکلی                                                -روی پاها نباشد ابتداب( فرود 

 موازنه و حرکات زمینی             9. 2

 یابد: چرخش بر روی یک پا از مقادیر زیر افزایش می  9. 2. 1

 180 نهزبرای موا 

 ◦360 برای حرکات زمینی 

 ردن تعلق می گیآیا امتیاز حرکت دیگری از جدول حرکات به  چرخش باید دقیقاً کامل باشد. 

  حرکت دیگری از جدول حرکات درنظر گرفته غیر این صورتوضعیت شانه ها و باسن تعیین کننده خواهد بود و در ،

 شود. می

 شرایط چرخش

 باید روی پنجه پا اجرا شود. -

 باید در طول چرخش قالبی ثابت و معین داشته باشد. -

 دهد. کلی حرکت نمیخم تغییری در ارزش مش هگاه چه کشیده باشد و چ پای تکیه -

 در چرخش روی یک پا الزم است که پای آزاد در وضعیت ثابتی باشد. حالت پای آزاد در طول چرخش باید حفظ شود. -

 درنظر گرفته خواهد شد. copحرکت دیگری از جدول حرکات  -اگر پای آزاد در حالت تعیین شده نباشد -

 الف(کمبود چرخش روی پای تکیه گاه

 مثال:

  تبدیل می شود به موازنه

 تبدیل می شود به   زمینی

 :یابند با چرخش افزایش می ها هوپ، ها جامپ،  ها لیپ 9. 2. 2

 180 و حرکات حلقه( نه و حرکات زمینی ) پا باز، استرادلزابرای مو 

 ◦360 برای حرکات زمینی 
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مورد قبول است. جمع کردن ( و بیشتر 360◦یک دور)های با چرخش  هوپها و  لیپها،  جامپتکنیکهای مختلفی از 

که برای اجرای حرکت مگر این)تواند در شروع، وسط و یا انتهای چرخش انجام شود. زاویه کردن و باز کردن پاها می،

 (شته باشدنیازمندی خاصی وجود دا

 باشد. خشی چر( وضعیت تعیین شده باید در آغاز و یا انتها180◦در جهش ها،پرش ها و هوپ ها با نیم دور )

 .حرکت دیگری از جدول حرکات تشخیص داده می شود  30◦از بیشتر برای کمبود چرخش

 .وضعیت شانه ها و لگن تعیین کننده هستند

 :مثال

   تبدیل می شود به زمینی یا موازنه-

  تبدیل می شود بهزمینی-

  تبدیل می شود به   زمینی-

 تبدیل می شود به موازنه 

 .فی به حرکت دیگری تبدیل نمی شوداضا چرخش 4/1-

 تعاریف:

 : شروع با یک پا و فرود روی پای دیگر یا هر دو پالیپ

 بازی پاها احتیاج نیست( 180◦) : شروع با یک پا و فرود روی همان پا یا هر دو پاهوپ

 : شروع با هر دو پا و فرود روی یک پا یا دو پاجامپ

 ها ضروری است.پا  180نکته: در جامپ و لیپ باز بودن 

 ی پا بازگیهاژوی 9. 2. 3

 برای کمبود درجه بازی پاها )پا باز ناکافی( در لیپ ها ، جامپ ها ، هوپ ها ، چرخشها 

  
 کمبود بازی پا

˂ 0   تا20                   - ی کوچکخطا 

˂ 20   تا45                 - ی متوسطخطا 

˂ 45        حرکات کتاب داوری در نظر گرفته می شود یا مشکلی به آن تعلق نمی گیرد.             حرکت دیگری از جدول 
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 منتخببرای حرکات ژیمناستیکی  گیهاویژ            9. 3

 

 (4. 1. 2حرکت تعادلی)
 نیازمندی:

 180 بازی پا 
 :Dداوران 

  کمتر از180 بدون مشکلی-        بازی پا 

 

 

 پای خاص وضعیت مثال برای چرخشهای با
 نیازمندی:

 پای آزاد جلو یا عقب در حد افق در طول چرخش 
 :Dداوران 

  حرکت دیگر از جدول حرکات –پای آزاد زیر افق 

 

 جهش پا جمع با/ بدون چرخش
 نیازمندی:

  زاویه لگن کمتر از90 

 زانوها باالتر از افق 
 :Dداوران 
  زاویه ران یا زانو بیشتر از135      لی یا حرکت دیگری در نظر گرفته بدون مشک

 میشود.
 :Eداوران 

                ی کوچکخطا -زانو در حد خط افق 
        ی متوسطخطا -   زانو پایین تر از خط افق 

 

 ش تپانچه با/ بدون چرخشجه
 نیازمندی:

  زاویه لگن کمتر از90 

 پای کشیده باالتر از افق 
 :Dداوران 

  زاویه ران بیشتر از135      .بدون مشکلی یا حرکت دیگری در نظر گرفته میشود 
 :Eداوران 

                ی کوچکخطا - پای کشیده در حد خط افق 
           ی متوسطخطا -پای کشیده پایین تر از خط افق 
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 منتخببرای حرکات ژیمناستیکی  گیهاویژ            9. 3

 

 پرش گربه با/ بدون چرخش
 نیازمندی:

  متناوبپاها 
  افقخط زانوها باالتر از 
 سنجش بر اساس پایین ترین وضعیت زانو 

 :Dداوران 
  بیشتر از  لگن و زانوزاویه135    .بدون مشکلی یا حرکت دیگری در نظر گرفته میشود 
   پرش جمع در نظر گرفته میشود.          عدم تناوب حرکت زانوها 

 :Eداوران 
    ی کوچکخطا -            یک یا هر دو پا در حد خط افق 
           ی متوسطخطا -یک یا هر دو پا پایین تر از خط افق 

 

 

 جهش جک زاویه با/ بدون چرخش
 نیازمندی:

 هر دو پا باالتر از خط افق 
 :Dداوران 

  ن بیشتر از لگزاویه135      .بدون مشکلی یا حرکت دیگری در نظر گرفته میشود 
 :Eداوران 

 ی کوچکخطا -ت)ناهمگون(              پای نادرس وضعیت 
                ی کوچکخطا -یک یا هر دو پا در حد خط افق 
           ی متوسطخطا -یک یا هر دو پا پایین تر از خط افق 

 

 پرش حلقه
 نیازمندی:

 قوس در باالتنه و عقب رفتن سر 

  بازی180 پاها در حالت مورب 

       پای عقب به تاج روی سر 

 :Dران داو
                پرش پا باز یا سیزن -بدون قوس و عقب رفتن سر 

                پرش پا باز یا سیزن -پای عقب پایین تر از تاج سر 

                                     بدون مشکلی -بدون بازی 
 :Eداوران 

  ی کوچکخطا -               قوس   وضعیتکمبود 
  ی کوچکخطا -ارتفاع سر           باال آوردن پا به 

           ی متوسطخطا -باال آوردن پا تا ارتفاع شانه 
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 منتخببرای حرکات ژیمناستیکی  گیهاویژ            9. 3

 

 جهش حلقه
 نیازمندی:

 قوس قسمت باالتنه و عقب رفتن سر با پاها در حالت تاج روی سر 
 زاویه باز لگن 

 :Dداوران 
 رفتن سر               بدون مشکلی  بدون قوس و عقب 

 پاها پایین تر از ارتفاع شانه                 بدون مشکلی 
 :Eداوران 

                                ی کوچکخطا -ناکافی بودن قوس 
                     ی کوچکخطا -پاها در ارتفاع سر و پایین تر 

             ی کوچکخطا -          ناکافی بودن زاویه باز لگن 

 (ناکافی بودن خمی زانو90≥                 )- ی کوچکخطا 

 

 

 یانگ بو
 نیازمندی:

                قوس بزرگ بدن، عقب رفتن سر 

  بازی پاها فراتر از180  پای جلو حداقل در خط افق ، 
 :Dداوران 

                سیزنجهش پا باز یا     بدون قوس و عقب رفتن سر 

 پای جلو پایین تر از خط افق                   پرش حلقه 
 :Eداوران 

  ی کوچکخطا -                          قوس       وضعیتناکافی بودن 
  بازنبودن پاها فراتر از180    ی کوچکخطا -،اما هر دو پا در حد افق 

 

 قیچی پابازپرش 
 نیازمندی:

   تاب پای آزاد حداقل45 

  با پای آزاد کشیدهتاب 

 :Eداوران 
  تاب پای آزاد کمتر از45                 - ی کوچکخطا 
                ی کوچک و متوسطخطا -          خم بودن پای آزاد 
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 منتخببرای حرکات ژیمناستیکی  گیهاویژ            9. 3

 

 (و جانسون با چرخش) (قیچی پا باز با چرخش)
 نیازمندی:

 اب پای آزاد حداقل  ت45 

 تاب با پای آزاد کشیده 

 پا باز روبرو باید نشان داده شود 

  پا باز طرفین / جک واض 

 :Dداوران 

  تبدیل می شود به  کامل نشدن چرخش در                           

  تبدیل می شود به  کامل نشدن چرخش در 

 

  تبدیل می شود به  کامل نشدن چرخش در 

  تبدیل می شود به  نشدن چرخش در کامل                   

 :Eداوران 
  کمتر از45                ی کوچکخطا -           باز بودن پا 
                                 متوسط /ی کوچکخطا -خم بودن پای آزاد 

 

 

/جهش پا باز به حلقه حلقه پا باز به حلقه/پرش قیچی پا باز به  پرش

 )با یا بدون چرخش(
 نیازمندی:

  عقبقوس قسمت فوقانی پشت و سر آزاد 

 180   باز بودن پاها 

  و پای پشت تاج سر( 135◦، خمی پای عقب )پای جلو در امتداد خط افق 

  حلقه اجرا شود. وضعیتچرخش باید بعد از نشان دادن 
 :Dداوران 

 پرش پا باز /بدون قوس و عقب رفتن سر         پا باز / قیچی پا باز 

  پرش پا بازپا باز / قیچی پا بازتاج سر                 پای عقب زیر / 

        با چرخش / پرش پا بازپا باز/ قیچی پا باز  نا صحی  بودن زمان چرخش 
 :Eداوران 

  ی کوچکخطا -قوس                     وضعیتناکافی بودن 
                         ی کوچکخطا -   پای جلو زیر خط افق 

  (45◦تقریباًپای جلو زیر خط افق)             - ی متوسطخطا 

                          ی کوچکخطا -پای عقب در ارتفاع سر 

                         ی متوسطخطا -پای عقب تا ارتفاع شانه 

                                   ی کوچکخطا -پای عقب صاف 
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 .اجرای فنی ایده آل شامل کسر خطاهای کوچک ،متوسط یا بزرگ می شود)وضعیت بدن( انحراف از

 خطاهای وضعیت بدن شامل:

                                          کمبود بازی پاها  پاهای جدا از هم 

                                   خم بودن پاها  (9. 3شده در  خطاهای وضعیت بدنی حرکات خاص )طبقه بندی 

 کشیده نبودن پنجه پا  ضعف فنی از حالت اجرای عالی حرکت ها وضعیت بدن نازیبا با 

 نکته:

 کسر می شود 1/0یک انحراف کوچک از اجرای ایده آل 

 کسر می شود 3/0یک انحراف متوسط از اجرای ایده آل 

 کسر می شود 5/0یک انحراف بزرگ از اجرای ایده آل 

 اراللپ            9. 4

 حالت باالنس زمانی در نظر گرفته میشود که تمام قسمتهای بدن به خط عمود رسیده باشد.

  پرتاب به باالنس 9. 4. 1

 

 :Dداوران 
 اگر کامل باشد:

 بین10          مشکلی در نظر گرفته میشود -و خط عمود 

 ˂ 10                         - بدون مشکلی 

 :Eداوران 
 ˂ 30   تا45                 - 1/0 خطا 
 ˂  45                          - 3/0 خطا 

 

 حرکات تابی به باالنس بدون چرخش 9. 4. 2

 میله کوتاه رویو یا حرکات پروازی از میله بلند به باالنس            

 

 

 :Dداوران 
 اگر کامل باشد:

 ˂ 10  یا حرکت دیگرمشکلی  بدون -قبل از خط عمود 

 ˂ 10   مشکلی یک درجه پایین تر -بعد از خط عمود 

 :Eداوران 
 ˂ 10   تا30                 - 1/0 خطا 

 ˂ 30   تا45                 - 3/0 خطا 

 ˂  45                          - 5/0 خطا 
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 که : حرکات با چرخش –تابها  9. 4. 3

 
 

 

 به باالنس نمی رسند 

 می گذرنداز خط عمود ن 

 .حرکت بعد از چرخش در جهت مخالف ادامه پیدا می کند 

 :Dداوران 
 اگر کامل باشد:

  بین10      (را ببینید9,4,4بخش)دریافت مشکلی  -از خط عمود 

 ˂ 10   دریافت مشکلی یک درجه  -قبل از خط عمود
 پایین تر در حرکات تابی با چرخش به باالنس

 :Eداوران 
 ˂ 10   تا30                 - 1/0 خطا 

 ˂ 30   تا45                 - 3/0 خطا 

 ˂  45                          - 5/0 خطا 

 

 ( چرخش:180◦حرکات تابی با نیم دور)
 کلی خواهد بود)تاب خالی(شبرای دریافت مشکلی همه قسمت های بدن باید به خط عمود برسددرغیر اینصورت بدون م

 ابی با چرخش به باالنس و پرتاب با چرخش با باالنسحرکات ت  9. 4. 4

 
 

 

 :Dداوران 
 اگر کامل باشد:

 بین10)مشکلی در نظر گرفته  -)از هر دو طرف خط عمود
 میشود

 :Eداوران 
 ˂ 10   تا30                 - 1/0 خطا 

 ˂ 30   تا45                 - 3/0 خطا 

 ˂  45                          - 5/0 خطا 

 

به شمار  اجرااگر مهارت های شبیه به هم به عنوان یک تاب و به عنوان یک حرکت گردشی با چرخش اجرا شود فقط یکبار در ترتیب 
 خواهد آمد.

 نیازمندی ها برای حرکات منتخب پارالل 9. 4. 5

 (5.  501)   حرکات آدلر 

 

 

 :Dداوران 
 اگر کامل باشد:

  بین30  دریافت مشکلی  -        از خط عمود 

 ˂ 30                          - مشکلی یک درجه پایین تر 

 :Eداوران 
 ˂ 30   تا45                 - 1/0 خطا 

 ˂  45                          - 3/0 خطا  

 های ذکر شده باید کسر گردد.خطاخطاهای اجرا برای وضعیت بدن عالوه بر 
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 سومقسمت 

 وسایل

 10-13بخش 
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 خرک
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 خرک             10بخش 

 عمومی            10 .1

 با توجه به مرحله مسابقه، ژیمناست باید یک یا دو پرش خرک انجام دهد.

 متر می باشد که این اندازه از لبه خرک تا انتهای محل دویدن اندازه گیری می شود. 25ن حداکثر یدفاصله دو

 یش تخته با دو پا به دو حالت  زیر شروع می شود:پش تخته، بلند شدن از پیدن، رسیدن به پرش با دوی -

 رو به جلو یا  ●

 رو به عقب ●

 هیچ پرشی با فرود از پهلو نمی تواند باشد. -

 همه پرشها باید با فشار هر دو دست از روی خرک اجرا شوند. -

( تهیه شده توسط کمیته سازماندهی جهت safety collar)ایمنی  تسمهژیمناست موظف به استفاده مناسب از  -

 می باشد. Round-offپرشهای با شروع 

 5و  4،  1از گروه  پرشهای یورچنکواستفاده در جهت فقط یک تشک برای قرار گرفتن دستها  -

 تمام پرشها با یک شماره نشان داده می شوند. -

 وع هر پرش می باشد )به صورت دستی یا الکترونیکی(ژیمناست مسئول نشان دادن شماره پرش قبل از شر -

اولین پرش را اجرا می کند و سپس به انتهای محل دویدن  D1ژیمناست بعد از دریافت چرا  سبز و یا عالمت از داور  -

 جهت نشان دادن شماره پرش دوم باز می گردد.

 ی می شوند:ه در مراحل زیر ارزشیابیش تخته می باشد کاز پ شروع با بلند شدن -

 ش  پرواز )پرواز اول(پی ●

 فشار دست ●

 پرواز )پرواز دوم( و فرود ●
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 دویدن            10. 2

 یش تخته یا وسیله را لمس نکند(پنمره به صورتهای زیر مجاز می باشد. )اگر ژیمناست  1دویدن اضافی با خطای 

 گردد. خطا نیز کسر می دوم مجاز است ونیاز است، دویدن برای بار  زمانی که یک پرش ●

 دویدن برای بار سوم مجاز نمی باشد. ●

 گردد. زمانی که دو پرش نیاز است، دویدن برای بار سوم مجاز است و خطا نیز کسر می ●

 دویدن برای بار چهارم مجاز نمی باشد. ●

 خطای مورد نظر را از امتیازهای پرش اجرا شده کسر خواهند کرد. Dهیات داوران 

 گروههای پرشها            10. 3

 پرشها در گروههای زیر طبقه بندی می شوند:

 در پرواز اول یا پرواز دوم یماشیتا، رونداف( با یا بدون چرخش طولرش بدون سالتو )باالنس برگشت، یا: پ1گروه 

ا بدون چرخش سالتو رو به جلو یا رو به عقب با ی - در پرواز اول 360◦با یا بدون چرخش برگشت  : باالنس2گروه 

 طولی در پرواز دوم

 ( چرخش در پرواز اول )سوکوهارا( 180یا  90) 2/1یا  4/1: باالنس با 3گروه 

 رخش طولی در پرواز دومچسالتو رو به عقب با یا بدون  -

 از دوم( در فاز اول پرواز وارو با یا بدون چرخش طولی در ف270◦دور چرخش) 4/3چنکو( با یا بدون : رونداف)یور4گروه 

 سالتو رو به جلو یا عقب با یا بدون چرخش طولی در پرواز دوم - ( چرخش در پرواز اول180) 2/1: رونداف با 5گروه 

 گیهاویژ            10. 4

 شماره پرش مورد نظر باید قبل از اجرای پرش نشان داده شود )به صورت دستی یا الکترونیکی( -

 یمی و قهرمان قهرمانان:در مرحله تعیین صالحیت، فینال ت -

 یک پرش باید اجرا شود.

 شود. در تعیین صالحیت امتیاز اولین پرش برای تیم و یا قهرمان قهرمانان در نظر گرفته می●

ژیمناستی که می خواهد واجد شرایط شرکت در فینال تک اسباب باشد باید دو پرش طبق قوانین فینال تک اسباب  ●

 کند. که در زیر آمده است را اجرا
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 فینال تک اسباب -

 ی محاسبه خواهد شد.نهای ژیمناست باید دو پرش اجرا کند که معدل امتیاز دو پرش برای امتیاز ●

 دو پرش باید از دو گروه مختلف باشند. ●

 باید در پرواز دوم نیز متفاوت باشند. ●

 مثال:

  باشد: 4. اگر پرش اول از گروه 1

 (900چرخش )دور و نیم  با دوباز وارو وارو پیچ نیم  -

 می تواند: مانتخاب ها برای پرش دو

 ( یا 720را باز با دو دور چرخش )سوکوها ●

  ا یک دور چرخش باشد.بباالنس برگشت  ●

   باشد: 2. اگر پرش اول از گروه 2

   باالنس پشتک جمع -

 انتخاب ها برای پرش دوم می تواند

    باز یا وارو وارو پیچ نیم ●

  وکوهارا زاویه باشد.س ●

اگر سالتوی دوم کامل نشده باشد و ژیمناست روی پا و یا  نکته: در حرکت باالنس برگشت دو پشتک جمع 

 قسمت دیگری از بدن به طور همزمان فرود بیاید آنگاه پرش باالنس برگشت یک پشتک جمع تشخیص داده میشود.

 

 محل عالمت گذاری شده 10. 4. 1

گذاری خواهد شد. ژیمناست باید  د عالمتوروی تشک فر ،ایی برای تشخیص خطای انحراف از مسیربه عنوان راهنم

 در این منطقه در یک حالت پایدار فرود آمده و حرکت خود را تمام کند.

زیر )به وسیله یک دست نوشته از طرف داور خط( خطای مربوط به انحراف از مسیر مستقیم را از امتیاز نهایی D1 داور 

 برای لمس کردن تشک توسط هر قسمت از بدن بیرون از محل عالمت گذاری شده به صورت: سر خواهد کرد.ک
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 نمره 1/0 -                      فرود و یا قدم خارج از محدوده با یک پا یا یک دست )قسمتی از پا یا دست(  -

 نمره 3/0 -        ا دست( یا قسمتی از بدنفرود یا قدم خارج از محدوده با دو پا یا دو دست )قسمتی از پا ی -

 Dهیات داوران  -خطاهای خاص وسیله  10. 4. 2

 از امتیاز نهایی پرش انجام شده کسر خواهد شد:

 نمره 5/0 -                                                                           متر 25فاصله دویدن بیشتر از  -

 نمره 1 -                                                                                جرای پرشدویدن بدون ا -

 نمره 2 -                                                       حمایت فقط با یک دست ) در فاز فشار دست(   -

 :سبابفینال تک ادر تعیین صالحیت برای فینال تک اسباب و در  -

 (10,4,3)پرش امتیاز صفر بگیرد. زمانی که یکی از دو●

 ارزشیابی:

 2امتیاز نهایی= امتیاز پرش اجرا شده تقسیم بر 

 پرش اجرا شده از دو گروه مختلف نباشند و یا در پرواز دوم متفاوت نباشند. 2زمانی که  ●

 ارزشیابی:

 .2تقسیم بر نمره( 2 امتیاز نهایی= امتیاز پرش اول + )امتیاز پرش دوم منهای

 اجرای پرشهای نامعتبر )صفر  امتیاز( 10. 4. 3

 پرش اجرا شده بدون یک فاز حمایتی حتی اگر دست ها خرک را لمس کند. -

 های با شروع رونداف عدم استفاده از  تسمه ایمنی برای پرش -

 هرگونه کمک در طول پرش -

 عدم فرود ابتدا روی پاها -

ا شود طوری که شناخته نشود، و یا ژیمناست از فشار پاها روی خرک برای اجرای حرکت پرش بسیار ضعیف اجر -

 استفاده نماید.

خرک، فرود از پهلو بطور  باز، حرکات ممنوع قبل از رسیدن بهژیمناست یک حرکت ممنوع شده اجرا نماید )درو پا -

 عمدی(

 خرک یا در فینال خرک تکرار پرش اول برای پرش دوم در تعیین صالحیت برای فینال  -
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 وجود ندارد. Eثبت می شود. هیچ خطایی برای داوران  Dامتیاز صفر بوسیله داوران  نکته:

و ناظر وسیله ویدیو  Dتوسط داوران یا پرشهایی که با یک دست اجرا می شوند برای پرشهایی که امتیاز صفر می گیرند 

 چک انجام خواهد شد. 

 ذاریروش امتیازگ            10. 5

  :Dداوران 

دهند)اگر با شماره  نشان می Eحرکت اجرا شده را وارد می کنند و عالمت پرش شناخته شده را بر روی بورد به داوران 

نشان داده شده اختالف داشته باشد(.امتیاز اولین پرش باید قبل از اینکه ژیمناست پرش دوم را اجرا کند نمایش داده 

 شود.

  :Eداوران 

 ( عالوه بر خطاهای زیر که مربوط به خطای خاص وسیله می باشند کسر خواهد شد.8)بخش خطاهای اجرا

 (Eخطاهای خاص وسیله )داوران             10 .6

 5/0 3/0 1/0 خطاها

    مرحله پرواز اول

    برای کمبود چرخش طولی در طول فاز پروازی -

  2/1اب 1گروه (دور180 ) چرخش  45  90  

 4/1ا ب 3وه گر )90) چرخش   45  

  4/3با  4گروه )270چرخش )  45   

  با یک 2و  1گروه ( دور360چرخش )  45  90 < 90 

    تکنیک ضعیف -

 زاویه لگن    

 قوس    

 خم بودن زانوها    
 باز بودن پاها یا زانو    

    مرحله فشار دست 

    تکنیک ضعیف -

  5و  2، 1گروه  متناوبگذاشتن دستها به صورت     

 خم بودن دستها    
 ها زاویه شانه    

 نگذشتن از خط عمود    

 )زود شروع کردن چرخش طولی )روی خرک    
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 5/0 3/0 1/0 خطاها

    مرحله پرواز دوم

    شتابزدگی در اجرا -

    ارتفاع -
    (Cuervoشامل  )نبودن چرخش طولیدقیق  -

 وضعیت بدن -
  جمع و زاویه در سالتو وضعیتدقیق نبودن 
  بطریدر سالتوهای و زاویه جمع  وضعیتدقیق نبودن  
 تراز بدن در سالتوی باز 
 تراز بدن در سالتوهای باز بطری 
  بدن)زود زاویه کردن( وضعیتعدم کشیده نگه داشتن 
 (جمع یا زاویه ی)پرشهادیر باز نمودن یا ناکافی بودن و 

   

   

   

   

   

   

   

 خم بودن زانوها    
    باز بودن پا یا زانو -

 بدون افت(Under Rotaitionپایین چرخیدن سالتو ) -
 با افت 

   

   

    ) ناکافی بودن فاصله(فاصله -

    یمانحراف از مسیر مستق-

    پویایی-

 را ببینید 8فصل  خطاهای فرود -
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 پارالل
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 پارالل            11 بخش

 عمومی            11. 1

ارزشیابی برنامه با بلند شدن از روی پیش تخته یا تشک آغاز می شود. کمک اضافی زیر پیش تخته )مثالً پیش تخته 

 اضافی( مجاز نمی باشد.

 روع هاشالف( 

 اگر ژیمناست در اولین تالشش پیش تخته یا وسیله را لمس کرده یا از زیر وسیله رد شود: -

  داوران    نمره1 -                   خطا (E) 

 .باید برنامه خود را شروع کند 

 .هیچ امتیازی برای حرکت شروع نخواهد گرفت 

یا از زیر وسیله رد نشده باشد، مجاز به تالش برای بار دوم است  اگر ژیمناست پیش تخته یا وسیله را لمس نکرده و -

 )با کسر جریمه(

  داوران    نمره1 -                   خطا (D) 

 تالش برای بار سوم مجاز نمی باشد. -

 را ببینید(. 2,4ژیمناست برای اجرای شروع نمی تواند از زیر میله کوتاه بدود یا راه برود)

 مذکور را از نمره نهایی کسر خواهند کرد. خطای Dداوران 

 ب( زمان بندی افت

ثانیه  30یک وقفه مجاز به اگر ژیمناست از پارالل بیفتد، قبل از اینکه از پارالل دوباره باال رفته و برنامه خود را ادامه دهد 

قت اضافه شده وبی طرف برای خطای  3/0اگر ژیمناست فراتر از زمان مجاز برای ادامه برنامه اقدام کند ای می باشد.

 در نظر گرفته میشود.

 آغاز می شود که ژیمناست بعد از افتادن روی پاهایش بایستد. وقتی گیری زمان -

 مدت زمان سپری شده در طول افتادن بر روی تابلو امتیازات به صورت ثانیه ای نمایش داده می شود. -

 یک عالمت هشدار )زنگ( داده می شود در:

 10 یهثان 
 20 ثانیه و دوباره در 
 30 ثانیه 
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 برنامه وقتی ادامه پیدا میکند که پاهای ژیمناست از زمین جدا شود. -

 شود. ثانیه از پارالل باال نرود برنامه خاتمه یافته تلقی می 60اگر ژیمناست در محدوده زمانی  -

 بعد از افت برای ادامه برنامه احترام گذاشتن نیاز نیست.

 و ترکیب )ساختار( برنامه امحتو            11. 2

 محاسبه می شود. مشکلیگرفتن امتیاز برای  میشودشامل را هم  فرود که  مشکلیاز باالترین  حرکت 8حداکثر 

 (Dنمره از امتیاز نهایی )داوران  5/0بدون فرود:   ●

  .ی،ویژگی و ربطی شمرده خواهد شدمشکل امتیاز برای مهارت ریشه ای مشابهاز یک  ترتیب اجرافقط سه حرکت در   ●

 اسکلپکا،آفتاب ها،مهتاب ها و پرتاب به باالنس :بجز 

 * مهارت ریشه ای با ورود به مهارت و جهت چرخش مشخص می شود)رو به جلو یا عقب(

 :1مثال 
 

 :2مثال 

 

 :3مثال 
 

 خواهند شد. شمرده مهارت ریشه اییک  در(  (  و فرودها )مانند  )مانند  شروعحرکات  -

 حرکات بدون مشکلی)بدلیل عدم رعایت الزامات فنی( در شمار مهارت ریشه ای محاسبه نخواهد شد. -

 فقط یک حرکت از نوع تکاچف بدون چرخش از هر خط در جدول حرکات شناسایی خواهد شد.

 حرکات ارزش دار باید نشان دهنده گروه های مختلف حرکتی زیر باشند:

 هاها و تاب  چرخشالف( 

 آفتاب ها -
 مهتاب ها -
 تاب ها و چرخ شکم های آزاد -
 اشتالدر رو به جلو یا رو به عقب -
 کف پاهای رو به جلو یا رو به عقب -
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 ب( حرکات پروازی

 پرواز از میله بلند به میله کوتاه )یا برعکس( -

 حرکات پروازی کانتر )از روی میله( -

 پرشها -

 بروشه ها -

 سالتوها -

 نمرهD    (2 )داوران  - هاویژگیساختار             11. 3

 نمره LB                                                           5/0به  HB. حرکت پروازی از 1

 نمره 5/0                                                 . حرکت پروازی بر روی همان میله     2

 نمره 5/0         به باالنس، شروع یا فرود شامل نمی شود(       . گرفتنهای مختلف )پرت 3

 نمره 5/0                   چرخش )شروع را شامل نمی شود( 360. حرکت غیر پروازی با 4
 

 Dداوران  -(پاداش ربطیارزشهای ارتباطی )            11. 4

 تباطات مستقیم تعلق بگیرند.ارزشهای ارتباطی می توانند به ارالف( 

 اضافه خواهد شد. Dبه امتیاز  ربطی امتیازب( 

 قواعد امتیازدهی برای ارتباطات مستقیم

2/0 1/0 

 D (HBبه  LBروی همان میله یا  -+ )پروازیC( یا باالترباید به همین ترتیب انجام شود HB )روی
  E+E)یکی باید پروازی باشد( 

 F + D )هر دو حرکت پروازی باشد(

D +D 
 )یا باالتر(

 چرخش داشته باشد. 180باید پروازی باشد یا حداقل  C/Dحرکت  ه:نکت

می تواند دوبار اجرا شود اما نمی تواند برای دومین بار ارزش  یربطپاداش یک حرکت در یک ارتباط مستقیم برای الف(

 دریافت کند. مشکلی

 ی با پرواز قابل شناسایی:وازی شامل حرکاتحرکات پرب(

 )یا برعکس( LBو گرفتن  HBاز  -
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 هایی که دوباره همان میله یا میله دیگر گرفته می شود.میله(، پرشها، بروشه ها یا سالتوپروازهای کانتر )از روی  -

 حرکاتی که در فرود اجرا می شوند. -

 ی شود.چرخش حرکت پروازی محسوب نم 180◦-360◦ها با یا بدون  هوپ توجه:

 قیم می توانند به صورت زیر اجرا شوند:این ارتباطات مست(ج

 ارتباطات شروع 

 ، حرکات پروازی در نظر گرفته نمی شود(1)گروه حرکتی 

 مثال:
 

1/0  =D+D 

 ارتباطات در طول برنامه -

 ارتباطات فرود -

 تعلق نمی گیرد. پاداش ربطیجرا شود تاب اضافی یا تاب نیمه ا یا بعد از دومین/آخرین حرکت اگر بین دو حرکت(د

 Empty Swing )قبل از  بدون اجرای یک حرکت از جدول حرکات= تابی است رو به جلو یا عقب  تاب اضافی )خالی

 اینکه تاب به جهت مخالف برگردد. 

 ز حرکات از نوع شاپشینکوا با یا بدون یک دور چرخش و حرکات زیر :به غیر ا

 

اجرا شود خطای تاب و بروشه نیم دور چرخش کت شاپشینکوا با یا بدون یک دور چرخش اسکلپکا نکته: اگر بعد از حر

 گیرد. لق میعخالی ت

- Intermediate swing )و و یا یک تاب بلند که = تابی است تلمبه ای از حالت استقرار رو به جل تاب نیمه )میانی

 حرکت بعدی نیازی به آن نیست.برای اجرای 

 Eداوران  -خطاهای ترکیب             11. 5

 5/0 3/0 1/0 خطاها
 HB   به  LBپرش از میله  -

 LB   و گرفتن  LBگذاشتن پاها روی  HBآویزان شدن از  -

    اند بیشتر از دو حرکت یکسان که به صورت مستقیم به حرکت فرود متصل شده

 

 



ری   قوانین  60  بانوان ژیمناستیک هنری  امتیازگذا

 

 خطاهای خاص وسیله            11. 6

 یا بیشتر 5/0 3/0 1/0 خطاها
    وضعیت بدن در باالنس و پرتاب باالنس-

    تنظیم حالت دستها -

    کشیده شدن بروی تشک -

 5/0   ضربه به وسیله با پا -

 1   ضربه به تشک با پا )افت( -

 5/0   حرکات نامعتبر )حرکات با شروع روی دو پا یا روی ران پاها( -

    ریتم ضعیف در حرکات -

    ارتفاع ناکافی در حرکات پروازی -

    (Under rotationپروازی )درحرکات  پایینچرخش  -

    (kipsناکافی بودن گستردگی در اسکلپکاها )

 5/0   هتاب نیم

 5/0   تاب اضافه

    کامل کردن زاویه حرکات

 :گستردگی
 تابهای جلو یا عقب زیر خط افق -
 (cast)پرتاب به باالنس  -

   

   

   

    پا )فرود(پشت در ضربه  لگنیش از اندازه مفصل بانعطاف  -

 نکته ها            11. 7

 افت ها ●

 حرکات پروازی

 الف(با گرفتن میله با هر دو دست )لحظه ای آویزان شدن و یا گرفتن( 

 تعلق می گیرد. مشکلی -

 ب(بدون گرفتن میله با هر دو دست

 نمی گیرد.تعلق  مشکلی -

 )برای گرفتن مشکلی حرکت باید دوباره اجرا شود(
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 ها فرود ●

 :هیچ تالشی برای فرود نشود الف(

 ارزشیابی:

 (Dحرکت شمرده می شود )داوران  هفتفقط  -                              مشکلیبدون  -

 (Dران )داوجریمه نمره  5/0 -بدون فرود                                   -

  (E)داوران نمره  یک -                                         افت  -

 اگر ژیمناست برای اجرای فرود دوباره تالش کند خطای عدم فرود تعلق نمی گیرد. -

  :اگر فرود شروع شده باشدب(

 (با عدم موفقیت در فرود اولیه بر روی پاها)شروع سالتو با     مثال:

 ارزشیابی:

 (Dحرکت شمرده می شود )داوران  7فقط  -                               مشکلیبدون  -

 (Eنمره )داوران  یک -                                         افت  -

 شروع ها:

 را برآورده کنند. LBبه  HBشماره یک برای پرواز از میله  ویژگیالف( می توانند 

 مشکلیاجرا می شوند می توانند در طول برنامه اجرا شوند )یا برعکس( اما فقط یکبار  ب( حرکاتی که به عنوان شروع

 می گیرند.
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 موازنه
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 موازنه            12بخش 

 هنری

 ترکیب 

و هم چنین طراحی برنامه متناسب با چوب  از یک ژیمناستحرکات  برنامه چوب موازنه بر اساس الفبایترکیب یک 

باشد به طوریکه همزمان قدرت و ریتم حرکات به نمایش گذاشته باشد و حرکات مشکل به صورت روان و میموازنه 

 ایجاد یک تعادل از این موارد است:پیوسته انجام شود.

 حرکات ژیمناستیکی ●

 حرکات آکروباتیک●

 طراحی ریتم ●

 به منظور خلق یک جریان بهم پیوسته و منسجم.

 برنامه شامل:طراحی ، ساختار و ترکیب 

 مجموعه ای کامل از حرکات متنوع با ساختار گروههای متفاوت در کتابچه مقررات 

 )تغییر سط  )باال و پایین 

 تغییر مسیر )جلو،عقب و پهلو( ●

 تغییر ریتم و تمپو 

 ت خالقانهو انتقاال جابجایی ها 

 این چیزی است که ژیمناست اجرا می کند.

 ریتم و تمپو

 اما هر دو حالت به هم متصل باشد.پویا وتند ،گاهی آرام،اید در برنامه موجود باشد. گاهی ب)سریع و آهسته(  ریتم و تمپو

 باشد: آرام و روانها باید  انتقال بین جابجایی

 بدون گامهای غیر ضروری یا ●

 قبل از حرکات های طوالنی  ریتمها و جابجایی ●

 .برنامه نباید یک سری از حرکات منقطع باشد
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 اجرای هنری

و تکنیک عالی  ،شخصی ، استایل خالقیت، اعتماد به نفس در اجرایک ترکیب بندی خوب از  ژیمناستوقتی که یک 

 .ریتم و تمپوی متنوع را به یک اجرای هنری تبدیل میکند

 ارد.گذارد شرط نیست بلکه چگونگی اجرای آن است که اهمیت دیا به عبارتی تنها آنچه ژیمناست به اجرا می

 عمومی            12. 1

بطور مثال )ارزشیابی برنامه از لحظه بلند شدن از روی پیش تخته و یا تشک آغاز می شود. کمک اضافی زیر بیش تخته 

 پیش تخته اضافی( مجاز نمی باشد.

 الف( شروعها:

 اگر ژیمناست در اولین تالش خود پیش تخته یا وسیله را لمس کند: -

  داوران    نمره1 -                   خطا (E) 

 .او باید برنامه خود را آغاز کند 

 .هیچ امتیازی برای حرکت شروع به وی تعلق نمی گیرد 

  داوران  به او تعلق می گیرد.« بدون مشکلیشروع »خطای(E) 

یا وسیله را لمس  ( اگر ژیمناست در اولین تالش خود پیش تختهیک خطادومین تالش برای شروع مجاز می باشد )با  -

 نکرده باشد.

 داوران    نمره1 -                    خطا (D) 

 سومین تالش مجاز نمی باشد. -

 خطاهای مربوطه را از نمره نهایی کسر می کنند. Dگروه داوران 

 ب( زمان

 ثانیه( 90ثانیه تجاوز کند ) 1:30طول زمان برنامه موزانه نمی تواند از 

زمان گیری را لحظه ای که پای ژیمناست از پیش تخته یا تشک جدا شد، آغاز می کند. او زمان  1داور زمان شماره  -

 سنجی را وقتی که ژیمناست تشک را لمس کرد به محض کامل کردن برنامه اش متوقف می کند.

ثانیه( داده خواهد  90ثانیه قبل از حداکثر زمان مجاز و نیز دوباره در پایان حداکثر زمان مجاز ) 10یک عالمت )زنگ(  -

 است. تمامشد که نشان می دهد زمان برنامه 
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 اگر فرود  همزمان با )در لحظه( زنگ دوم باشد، خطایی کسر نمی گردد. -

 اگر فرود بعد از صدای زنگ دوم باشد خطای تجاوز از زمان مجاز کسر می گردد.  -

 خطا 1/0 -ثانیه( باشد.           91)دقیقه  1:31از ، اگر برنامه بیشتر گرفته خواهد شد ی زمان اضافیبرا خطا -

 ارزشیابی می شوند. Eشناسایی و بوسیله داوران  Dثانیه زمان مجاز، بوسیله داوران  90حرکات اجرا شده بعد از  -

ا شود که آنها از نمره نهایی خط گزارش می Dتخلف زمانی بصورت مکتوب توسط داور وقت نگهدار مربوطه به داوران  -

 را کم می کنند.

 :سنجی افتج( زمان 

 باشد. ثانیه است مجاز می 10حله زمان میانی که ربرای قطع برنامه به علت افتادن از وسیله یک م

تعلق به وی جریمه  3/0 صورتیکه تمایل به ادامه برنامه داشته باشد دراز زمان مجاز بیشتر شود ژیمناست  وقفه اگر-

 خواهد گرفت.

 از زمانی که ژیمناست بعد از افتادن روی پایش ایستاد، گرفتن زمان را آغاز می کند. 2دار شماره داور وقت نگه -

 در مدت زمان افت زمان جداگانه محاسبه می گردد، زمان افت در مجموع زمان برنامه محاسبه نخواهد شد. -

 ت نشان داده شود.تابلوی امتیازا مدت زمان سپری شده در طول افتادن به صورت ثانیه باید روی -

 زمان افتادن موقعی تمام می شود که ژیمناست برای شروع دوباره از تشک جدا شود. -

 ثانیه را اعالم می کند. 10یان یک عالمت، پا -

 امه او خاتمه یافته تلقی می شود.ثانیه، از موازنه باال نرود، برن 60اگر ژیمناست بعد از  -

 ذاشتن برای شروع مجدد نخواهد بود.بعد از افت احتیاجی به احترام گ -

بعد از باال رفتن از موازنه، شروع مجدد زمان گیری توسط داور وقت نگهدار یک با اولین حرکت جهت ادامه برنامه  -

 آغاز می شود.
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 محتوا و ساختار برنامه            12. 2

 شوند.شمرده می  مشکلیمل فرود برای احرکت با باالترین مشکلی، ش 8حداکثر 

 (D)داوران نمره از امتیاز نهایی  5/0بدون فرود                        -

 حداقل از: حرکت شمرده شده باید 8این 

 3 حرکت ژیمناستیکی 

 3 حرکت آکروباتیک 

 اختیاری تشکیل شده باشد.و دو حرکت 

 نمره D                                           2داوران  –( ویژگی) ویژگیهاساختار             12. 3

باشد  180◦جهش با پا بازیا حرکت ژیمناستیکی مختلف باشد، یکی از آنها یک پرش 2یک ترکیب که دارای حداقل  -1

 نمره 5/0                                    یا وضعیت استرادل                                 (یا طرفینلو په)پا باز 

 نمره 5/0                                                                    یا غلت ها/ توماس 3روه چرخش از گ -2

 ، حداقل شامل دو حرکت پروازی * که یکی از آنها سالتو باشدآکروباتیکیک سری  -3

                                                  نمره 5/0                                                                )حرکات می تواند یکسان باشد(               

 نمره 5/0                      در جهت هایی مختلف )جلو/ پهلو و عقب(                   آکروباتیکحرکات  -4

، 1.303،1.403،1.304،1.207،1.308،1.514،4.203،4.204،4.304،4.105،4.305،4.206،4.306 *حرکات:

 را پر کنند. 2می توانند ویژگی    4.307،5.405،5.505

 حرکات پروازی با یا بدون حمایت دست **

 ه:نکت
 .باید روی موازنه انجام شوند  4و 3 )چرخش( 2 ،1 ی گیهاویژ -
 استفاده شود. ویژگینمی تواند برای تکمیل  باالنس ها و تعادلی ها -
 ستفاده شوند. 2ر کردن ویژگی غلت ها می توانند برای پ -

 Dداوران  –(SBو سریهای پاداش دار)(CVارزش های ارتباطی )            12. 4

 ارزشهای ارتباطی می توانند برای ارتباطات مستقیم تعلق گیرند. .1

 اضافه شود. Dباید به امتیازات داوران  سری پاداش دارو  امتیاز حرکات ربطی .2

 یا بیشتر تعلق می گیرد. حرکت 3ت سریهای پاداش دار به ارتباطا .3

 چنگ زدن به موازنه ارزش ارتباطی را از بین می برد. .4
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 قواعد امتیاز دهی برای ارتباطات مستقیم

 آکروباتیک
2/0 1/0 

 می شود.نرا شامل و فرود می شود پروازی که شامل شروع  آکروباتیکدو حرکت 
 باشند جهشیت باید همه ارتباطا

C/D+D یا بیشتر 
B+D( هر دو حرکت)رو به جلو 

B+F 

C + C 
 (B + D))فقط با این الگو() رو به عقب(

B + E 
 1/0= سری پاداش دار

شامل  به هر ترتیبی   B+B+C( ازریباندو غیر  ریباندمخلوط و سری آکروباتیک ) /به تلفیقی از ژیمناستیکی 
 ( یا بیشتر پاداش تعلق خواهد گرفت.Cشروع و فرود )حداقل به ارزش 

 سری پاداش دار B+B+C  =1/0:     1مثال 
              D+B+C  =1/0 سری پاداش دار 

: 2مثال              3/0مجموع پاداش ربطی + سری پاداش دار= سری پاداش دار    1/0
 

 برای دریافت سری پاداش دار:
 استفاده نمود. Bها (حداقل به ارزش  روباتیکی بدون پرواز ) بجز تعادلیمیتوان از حرکات آک

 شود.  تکرار)پروازی یا غیر پروازی( می تواند در یک سری  آکروباتیک مشابهحرکات 

C    +   C    +   C 
 1/0پاداش ربطی=    1/0پاداش ربطی=

 .می کند و سرعت در یک جهت را بهبود می بخشداستفاده از حالت ارتجاعی وسیله  ارتباطات با اجرای جهش *

از اولین حرکت پروازی با حمایت دست باید ادامه پیدا کند با یک تیکاف سریع / ریباند برای اجرای  فرود )روی دو پا(

 دومین حرکت.

یا فرود از اولین حرکت پروازی )با یا بدون حمایت دست( روی یک پا و قرار گرفتن پای دوم با یک ریباند سریع از هر 

 دو پا برای اجرای حرکت دوم

 کسمیژیمناستیکی و  سری
 پروازی( - )فقط حرکات آکروباتیک

 نمی شود را شامل و فرود

D + D  یا بیشتر 

C + C )یا بیشتر)ژیمناستیکی 

A + C )فقط چرخشها( 

B  +D )میکس( 

 

 ست.(نی)دمی پلیه روی یکپا یا هر دو پا مجاز اجرا شودچرخش روی پای مخالف  با یک گام به بایده:چرخشها نکت
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 با حمایت دست و پروازی: Bرزش ابا  حرکات آکروباتیک
 نیم وارو با پاهای جفت -
 نیم وارو یکپا -
 نیم وارو گینر -
 پیچ -
 نیم پشتک -

  ویژگیتکرار شوند ولی نمی توانند برای  سری پاداش دارو  پاداش ربطیای گرفتن برممکن است دوباره در برنامه 
 تکرار شوند.

 Eداوران  -ب ترکیخطاهای هنری و             12. 5

 1/0 خطاها

 اجرای هنری
 ناکافی بودن اجرای هنری در طول برنامه شامل: -

       باالتنه( ، حالت بدنی ضعیف)سر،شانه ها 
       )گستردگی نا کافی)بیشترین گستردگی از جابجایی ها 
       ناکافی بودن گستردگی در تاب پاها یا پشت پاها 
       اضعیف بودن حرکت پ 

 کشیده نبودن پنجه پا/شل بودن/چرخش به داخل○                
 (releveحرکت در رلوه) ضعف ○                

       ناکافی بودن بکارگیری همه قسمتهای بدن 
 ریتم و تمپو -

       (بدون مشکلیها ) ناکافی بودن تنوع در ریتم و تمپو در جابجایی 
       ل بصورت یکسری از حرکات و جابجایی های منقطع )عدم تسلط(اجرای یک برنامه کام  

 
 
× 
× 
× 

 
× 
× 

× 

 
× 

× 
 ترکیب 

  مشکلیبدون  شروع-
رد کردن یک پا از  جز به میشود شناخته Aحرکت عنوان به مشکلی بدون شروع حرکات تمامی(

هر یک یا روی چمباتمه،جهش ساده به نشستن یا به زانو یا به فرود ب حالت، نشستن به موازنهروی 
  دو پا(

 استفاده ناکافی از کل وسیله -
 (مشکلیجابجایی های پهلویی )بدون  کمبود 

  ،از دست دادن ترکیبی از حرکات یا جابجایی های نزدیک به چوب با قسمتی از بدن )شامل ران
 الزم نیست(سر( چوب را لمس کند. )اجرای حرکت و یا زانو 
 

 
× 

 

 

 
 

× 

× 

 

 فه از حرکات:استفاده یکطر -
 پا با پاهای صاف در طول برنامه  دوروی  ربیش از یکبار اجرای چرخش نیم دو 
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 Eداوران  -خطاهای خاص وسیله             12. 6

 5/0 3/0 1/0 خطاها
    هربار ریتم ضعیف در ترکیبات )با مشکلی( -

 هزاندا از بیشتر سازی آماده

  ضروری( غیر ابجایی هایگام های بدون طراحی و ج(تنظیم-

 ژیمناستیکی حرکات از قبل ها دست اندازه از بیش تاب-

 )شود می گرفته نظر در ثانیه 2 از( مکث-

 
  هربار
  هربار
  هربار

  

    از پهلوی موازنهاضافی با پا کمک  -

    چنگ زدن به چوب برای جلوگیری از افتادن -

    حرکات اضافی برای حفظ تعادل -

 :فرود 
 :شروع نشده باشد)بدون شروع و چرخش( و افت اتفاق بیافتد ( اگر سالتو برای فرودالف

 از موازنهو پرش  : 1مثال 

 ارزشیابی:
 (Dحرکت شمرده می شود )داوران  7فقط  -                              مشکلیبدون  -

 (D)داوران ه جریمه نمر 5/0 -بدون فرود                                  -

 (Eنمره )داوران 1 -                                        افت  -

 خطای عدم فرود تعلق نمی گیرد.،برای اجرای فرود تالش کنددوباره اگر ژیمناست  -

 اگر سالتو برای فرود شروع شود و سپس افت اتفاق بیافتد: ب(

 پاها فرود نیاید، اما ابتدا روی سالتو شروع شود   :2مثال 

 ارزشیابی:
 (Dحرکت شمرده می شود )داوران  7فقط  -                              مشکلیبدون  -

 (Eنمره )داوران 1 -                                        افت  -

 نکته ها            12. 7

 حرکات آکروباتیک و ژیمناستیکی -افت ها
 تیکی  باید فرود با پا یا باال تنه روی موازنه باشد تا ارزش مشکلی به آن تعلق گیرد.حرکات آکروباتیک و ژیمناس

 با یک فرود روی یک پا دو پا یا در وضعیت معین روی چوب الف( 
 .مشکلی تعلق می گیرد -

 بدون یک فرود روی یک پا دو پا یا در وضعیت معین روی چوبب( 
 دوباره اجرا شود( مشکلیبرای گرفتن تعلق نمی گیرد.)حرکات می تواند  مشکلی –
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 شروع ها

 الف( فقط با یک حرکت آکروباتیک می توان اقدام به شروع کرد.

ولی فقط  )و برعکس(ب( بعضی ازحرکات شروع )غلت ها، باالنس ها و تعادلی ها( می تواند در طول برنامه نیز اجرا شود

 یک بار ارزش مشکلی برای همان حرکت دریافت می شود.

 عادلی هات 

ثانیه نگه داشته شوند همانگونه که در  2باید برای  مشکلیالف( باالنس ها )بدون چرخش( و تعادلی ها به منظور گرفتن 

ثانیه نگه داشته نشود و به عنوان حرکت دیگری در جدول  2جدول حرکات نمایش داده شده است. اگر حرکت برای 

 (حالتهای تعادلی باید کامل باشند )باالنس یا .یابد جه کاهش میآن یک در مشکلیبدون مشکلی یا حرکات نباشد، 

حرکات آکروباتیک تعادلی )پروازی( می تواند بعنوان آخرین سری پاداش دارو پاداش ربطی ، ویژگیب( برای گرفتن 

 حرکت در یک سری آکروباتیک یا ارتباطات میکس استفاده شود.

 آن یک درجه کاهش می یابد. یانیه مکث نداشته باشد مشکلث 2اگر در فاز باالنس  و  ج( در حرکات  

  به آن تعلق نمی گیرد. یمشکل -ثانیه مکث کند 2اگر ژیمناست این حرکات را دوباره تکرار و این دفعه در فاز باالنس 

  اُنودی تیک تاک

ط بعنوان آخرین حرکت در می تواند فق پاداش ربطیبعنوان سری آکروباتیک و برای دریافت  ویژگیبرای پر کردن  -

 سری اجرا شود.

 می تواند در هر جای سری اجرا شود. دار پاداشبرای سری  -

 بعنوان حرکت مشابه با اُنودی شمرده می شود. -

 حرکات خاص

     .دستها باید در حالت عرضی فرود آیند 

 صحی  -عرضی قرار گرفتن دستها با هم در حالت 
 

 در نظر گرفته می شودPresionخطا برای  -چرخد اگر دست جلو بطور کامل ب

 

 در نظر گرفته می شودPresionخطا برای  - طولیدستها در حالت 
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 زمینی
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 حرکات زمینی            13فصل 

 هنری

 هنری اجرای 

ت را به یک اجرای هنری اجرای هنری اجرایی است که ژیمناست قادر باشد یک برنامه زمینی با ساختار ترکیبی با کیفی

 تبدیل کند.

ژیمناست باید در اجرای برنامه زمینی هنر رقص، استعداد هنری،ارتباط موسیقی و تکنیک  برتر را به خوبی و با اقتدار به 

 نمایش بگذارد.

و یک برنامه زمینی باید ترکیب متعادلی از ژیمناستیک و اجرای هنری و جابجایی های بدن که هماهنگ با زمینه 

 شخصیت موزیک باشد را ارائه دهد.

 طراحی برنامهترکیب و 

ترکیب یک برنامه زمینی بروی الفبای جابجایی ژیمناست،بخوبی طراحی برنامه شامل حرکات جابجایی هایش ،که 

ایجاد تصویری از جابجایی های در برگیرنده ژیمناستیکی/هنری با هم است،در فضای مرتبط با محوطه زمین و در زمان 

 ماهنگ با موزیک انتخاب شده بنا شده است.ه

 شوند. انجام آنها حرکات باید سلیس، روان و متناوب با شدت و سرعتطراحی برنامه 

در حقیقت ترکیب ابتکاری حرکات و جابجایی ها است یا به عبارت دیگر یک برنامه زمینی باید دارای  طراحیخلق یک 

 شده نباشد. قلیدت نو و ابتکاری باشد و یکنواخت و ساختاری

 :شاملکیب یک برنامه رطراحی، ساختار و ت

 کتابچه مقررات  دروع با ساختار گروههای متفاوت نمجموعه ای کامل از حرکات مت ●

 تغییر سط  )باال و پایین( ●

 هلو و بصورت منحنی(پ)جلو، عقب، یر تغییر مس ●

 ینهاآکروالبه انتقالی و مرتبط  ،ابتکاری  ،خالقانهجابجاییهای  ●

 این چیزی است که ژیمناست اجرا میکند.

 

 



ری   قوانین  73  بانوان ژیمناستیک هنری  امتیازگذا

 

  بیان برنامه

باید در طی برنامه  ژیمناست .بدین معنی کهبیان را می توان به طور کلی به عنوان نگرش و دامنه احساسات تعریف کرد

یی او در کنترل همچنین تواناارتباط برقرار کند. داوران و بینندگان خود بوسیله حالت های صورت و حرکات بدن خود با 

نیز این تواناییش برای ایفای  /مدیریت بیان برنامه اش در طول اجرای سخت ترین و پیچیده ترین حرکات می باشد.

یا .نیز باید در نظر گرفت را بعالوه اجرای فنی،هارمونی هنری و ظرافت زنانه نقش یک شخصیت در کل برنامه است.

 ه اجرا میگذارد نیست بلکه چگونگی اجرای آن نیز است.بعبارتی این تنها آنچه را که ژیمناست ب

 موزیک 

گی اجرای یک تمرین را القا کند و موزیک باید بی عیب بدون هیچ قطع ناگهانی باشد.و باید حس یکنواختی و یکپارچ

دارای شروع و پایان مشخص باشد و طوری انتخاب شود که شخصیت و روش کار ژیمناست را برجسته نشان 

 ایده باشد.یک تار موزیک بیانگر دهد.ساخ

باید ارتباط مستقیمی بین حرکات و موزیک وجود داشته باشد.موزیک باید به ژیمناست برای نمایش هنری و اجرای  ●

 ایده آل وی کمک کند.

 موزیکال بودن

ت و هیجان آن موزیکال بودن توانایی ژیمناست در تفسیر موسیقی و اجرای نه تنها ریتم و سرعت بلکه،جریان،شکل،شد

 است.

موزیک باید از اجرا و جابجاییهای ژیمناست حمایت کند.ژیمناست باید تواناای انتقال موضوع موزیک را به داوران و 

 بیننده ها داشته باشد.

 عمومی            13. 1

 نیازمندی های موزیکالف(

 مت از موزیک باید زمان بندی شده باشد.هر قسبرنامه زمینی باید به قسمت اداری مسابقه تحویل داده شود. موزیک

 باید از طرف این قسمت و سرمربی تایید گردد. اعالم شدهزمان 

 :موزیک باید شامل

 حرف اختصاری بزرگ که برای سه م ژیمناست و کشورش بصورت ناFIG .تعریف شده است 

  و عنوان موزیک آهنگسازاسم 
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 ت موسیقی باید ضبط شده باشد.همراهی موزیک با ارکستر، پیانو و یا دیگر آال -

 نام ژیمناست نباید گفته شود. آناما در  .موزیک می تواند با یک سیگنال شروع شود 

 موزیک می تواند دارای آوای انسانی به عنوان موسیقی باشد ولی مجاز به داشتن کالم نمی باشد: 

 هم نوایی  -سوت زدن -ای بدون کالمصداهابل قبول به عنوان یک آلت موسیقی برای مثال آوای انسانی ق○

 هر موزیکی که به وضوح یک آهنگ یا بخشی از یک آهنگ نیست پذیرفته شده است. ○

 نمره  1 -                         موزیک یا موزیک با کالم نداشتن●

 از نمره نهایی کسر می گردد. Dه: این جریمه به وسیله هیت داوران نکت

ا فدراسیون مربوطه به ین موضوع شک و تردید وجود داشته باشد موزیک توسط ژیمناست در صورتیکه نسبت به ای

WTC .برای ارزیابی ارایه می شود 

 زمان بندیب(

تجاوز  (ثانیه 90دقیقه) 1:30ارزشیابی یک برنامه با اولین جابجایی ژیمناست آغاز می گردد. زمان برنامه زمینی نباید از

 کند.

 د.داور شروع به زمان گیری می نمای مناست روی زمین کمکبا اولین جابجایی ژی -

د و برنامه و موزیک باید ان گیری برنامه را متوقف می نمایو با آخرین حرکت ژیمناست بر روی زمین کمک داور زم -

 با هم به اتمام برسند.

 نمره1/0-                           ( یا بیشتر  ثانیه 90دقیقه) 1:30زمان مجاز می باشد  برنامه ای که بیشتر ازخطای  -

 ارزشیابی می گردد. Eشناسایی و بوسیله داوران  Dحرکات اجرا شده بعد از زمان قانونی بوسیله داوران  -

 محدوده عالمت گذاری شدهج(

هر قسمت از بدن خارج از این محدوده مشخص شده شامل کسر جریمه می  تجاوز متر می باشد. 1212ابعاد زمین 

 دد.گر

 نمره1/0-                                                                  یک گام یا فرود خارج از خط با یک پا یا دست  -

 نمره3/0 -   گام خارج از خط با هر دو پا یا هر دو دست یا قسمتی از بدن یا فرود از حرکت با هر دو پا خارج از خط -

ا جریمه مربوطه ر Dگزارش داده و داوران  Dمان و خط را بصورت کتبی به هیئت داوران کلیه خطاهای ز انروکمک دا

 می نمایند. از امتیاز نهایی ژیمناست کسر
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 محتوای یک برنامه زمینی            13. 2

 .حرکت با بیشترین امتیاز مشکلی که حرکت فرود هم شامل می شود 8حداکثر 

 (Dنمره از امتیاز نهایی )داوران 5/0             بدون فرود                      -

 حداقل تشکیل میشود از:که حرکت  8این 

 ی ژیمناستیکحرکت  3 ●

 آکروباتیکیحرکت  3 ●

 و دو حرکت اختیاری

 فرود آخرین آکروالین محاسبه شده می باشد)باالترین مشکلی در نظر گرفته می شود(

 فرود در نظر گرفته نمی شود. اگر ژیمناست تنها یک آکروالین انجام دهد

a )آکروالین 

 .الین استآکرو 4ژیمناستیک مجاز به اجرای حداکثر 

 ی ارزشیابی نمی شود.ی اضافکروالینهاآمشکلی حرکات اجرا شده در 

 هر حرکت آکروباتیکی که بعد از آخرین آکروالین اجرا شود امتیاز مشکلی را دریافت نخواهد کرد.

 .ده از حداقل دو حرکت پروازی با ارتباط مستقیم که یکی از آنها سالتو باشدتشکیل ش آکروالینیک  -

 در نظر گرفته می شود. آکروالینبه عنوان یک  چنانفرود از یک سالتو ابتدا بر روی پاها هم عدم ●

 (نمره 2)   Dداوران  -ویژگیهاساختار             13. 3

)از دفترچه مقررات( با ارتباط مستقیم یا غیر متفاوتت لیپ یا هوپ حرک 2با حداقل ژیمناستیکی یک مسیر  ترکیب -1

یکی از  باشد( chaineپ کوچک یا سکسکه و یا چرخش یو ل هوپمستقیم )این ارتباط می تواند با دویدن یا سکسکه یا 

 نمره 5/0 -                                  پا )پهلو،طرفین(یا بحالت استرادل باشد. 180با بازی بایدآنها 

 خلق یک الگو از یک جابجایی طویل است( هدف)

 ا یا چرخشها مجاز نیستند چون درآنها جابجایی صورت نمی گیرد.هجهشChaine turne رخش روی دو پا( چ )نیم دور

 مجاز است چون در این حرکت مسافتی طی می شود.

  را گردد. باید فرود از آنها روی یک پا صورت گیرد.به عنوان اولین حرکت این مسیر اج ها هوپو ها  لیپدر صورتی 

 نمره 5/0 -                                                           ( 360حداقل )سالتو با چرخ طولی  -2
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 نمره 5/0 -                                                            سالتو با دو چرخش عرضی           -3

 در یک جلو)عرب و نیم پشتک بی دست را شامل نمی شود( یا عقبسالتو رو به  -4

 نمره     5/0 -                                                                      آکروالین یا در آکروالین دیگر

    آکروالین اجرا گردد.                     باید در   4و  3،  2نکته: ویژگی 

 Dداوران  - ارزشهای ارتباطی            13. 4

تعلق  ،میکس و چرخش ها(آکروباتیک)و مستقیم  )آکروباتیک(مستقیمغیرارتباطات  همی تواند ب ارزشهای ارتباطیالف( 

 .گیرد

 اضافه می شود. Dب( ارزش ارتباطی به امتیاز 

 دستور کار برای ارتباطات مستقیم و غیر مستقیم

 مستقیم ارتباطات غیر

2/0 1/0 
C+E 
D+D 

B/C+D 

A+A+E A+A+D 

 ارتباطات مستقیم

A+E A+D 

C+D C+C 

 میکس

 
(dance )B  سالتو +D 
(dance )A  سالتو +E 
 ین ترتیب اجرا شودبه همباید 

 ترکیبات چرخش روی یک پا
با یک گام به چرخش روی پای  بایدچرخش ها ه: نکت

 نیست( ) دمی پلیه مجاز.مخالف اجرا شود
D+B 

با حرکات پروازی با حمایت دست به هم متصل می شوند  آکروباتیکارتباطاتی هستند که حرکات ارتباطات غیر مستقیم 

 به عنوان حرکات مقدماتی( که بین سالتوها اجرا می شوند.مانند پیچ نیم وارو وغیره )

 حتماً بدون حمایت دست باشند.شوند باید  استفاده می پاداش ربطیکه برای  آکروباتیکنکته: حرکات 
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 (E)داوران  -ترکیب هنری و خطاهای             13. 5

 3/0 1/0 خطاها

 هنری و اجرا
 برنامهاجرا در طول ناکافی بودن حالت هنری  -
 )وضعیت بدنی ضعیف )سر،شانه،گردن  
 )گستردگی ناکافی)بیشترین گستردگی از جابجایی ها 

 ضعیف بودن حرکات پا 
 شیده نبودن پنجه پا/شل بودن/چرخش به داخلک○
 ناکافی بودن بکارگیری همه اعضای بدن 
اجرای ضعیف در بیان سبک موزیک 

 )عدم تسلط(اجرای برنامه به صورت حرکات منقطع و غیرمتصل -

 
 
 

 
× 
 

 
× 

 

 

 

 

 

 
 

× 

 ترکیب 
 ناکافی بودن خالقیت و پیچیدگی در جابجایی ها:

 و خالقانه نیاز به تمرین ،هماهنگی و آمادگی قبلی دارد( )خلق جابجایی پیچیده
 در طول برنامه 
 طراحی ضعیف در گوشه ها/عدم تنوع 
 نداشتن جابجایی در تماس با زمین)شامل باالتنه،رانها یا زانوها و سر( -

 
 
 
× 
 
 

 
 

 موزیکال بودنموزیک و 
 ست(ویرایش کردن موزیک )مثالً: شروع و پایان موزیک مشخص نی

 موزیک ساختار مشخصی ندارد 
 : موزیکال بودن

  انتهای برنامهموزیک در  جابجایی و سرضرببین عدم هماهنگی 
 ( برنامه با قسمتی از موزیک یا فقط در ابتدا و انتهای آن هماهنگ باشدپس زمینه موزیک) 

 

 
 
 
 

× 

× 

 

 

 

 

 

× 

 Eداوران   -خطاهای خاص وسیله             13. 6    

 1/0 طاهاخ
 آماده سازی بیش از اندازه

 هر بار 

 هر بار 

 هر بار 

 )تنظیم)قدم غیر طراحی شده 

 تاب اضافی دستها قبل از حرکات ژیمناستیکی 

 (مکث )از دو ثانیه 

 توزیع حرکات

 شروع شود آکروالین/حرکات آکروباتیکبرنامه بالفاصله با یک  -
انجام شود بدون اینکه بین آنها  روالین دیگر در همان مسیریک آکروالین در ادامه یک آک -
 راحی برنامه صورت گرفته باشد)آکروالین طوالنی مجاز است(ط
 بیشتر از یک بار انجام آکروالین متوالی -
برنامه با یک حرکت آکروباتیک به پایان میرسد)بعد از آخرین حرکت آکروباتیک طراحی برنامه  -

 صورت نگرفته باشد(

 
 
 هربار 

 
 هربار 
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 و فرود ها آکروالین

 فقط یک آکروالین اجرا شود الف(

 :1مثال 
 

  ارزشیابی:

 (D)داوران  محاسبه می شودحرکت  7حداکثر  -                             بدون مشکلی  -

 (Dنمره )داوران  5/0 -بدون فرود                                  -

 (E)داوران به فرود وطها ی مرب خطا -

 الف( 2مثال 
 

 یا      ب(
 

  ارزشیابی:  

 (D)داوران  محاسبه می شودحرکت  7حداکثر  -بدون مشکلی                               -

 (Dنمره )داوران  5/0 -بدون فرود                                  -

 (E)داوران به فرود ها ی مربوط خطا -

  الین اجرا شودب( دو آکرو

 :3مثال 
 

  ارزشیابی:  

 داوران  فرود در نظر گرفته میشود(D) 

  :4مثال 
 است. نیامدهژیمناست در آکروالین دوم ابتدا روی پاها فرود 

 :ارزشیابی

 (D)داوران  محاسبه می شودحرکت  7حداکثر  -بدون مشکلی                               -

 (Eنمره )داوران  1 -                          افت                -
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 ج( با تکرار حرکات یکسان

 :5مثال 
 

 X +    D D+)کامل نشده(

                                        

 :ارزشیابی

 (D)داوران  محاسبه می شودحرکت  7حداکثر  -بدون مشکلی                               -

 (E)داوران کسر میگردد  فرود هب خطاهای مربوطدر صورت نیاز  -
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