البطولت الوطنيت املدزسيت للجمباش

صيغة محينة بتاريخ  15مارش 2022

ثاريخ ومكان التنظيم

املشاركات واملشاركون

الفئة العمرية/الجنس

مساكش
من  22إلى ً 24وليوش
2022

السياضياث والسياضيون
الرًن جأهلوا عن البطوالث الجهويت

مواليد  2004/2005/2006إهاث
مواليد  2004/2005/2006ذكوز

عذد
املشاركين(ات)
 5إهاث  5 +ذكوز
عن كل جهت

عذد
املؤطرين(ات)
 1لإلهاث
 1للركوز

الجهات املنظمة ،فترة ومكان التنظيم
الجهت املنظمت والفترة واملكان
جحدد من طسف الجمعيت السياضيت املدزسيت للمؤسست
بتنسيق مع فسع الجامعت باملدًسيت إلاقليميت

املسحلت
بطولت املؤسست
البطولت إلاقليميت

جحدد من طسف فسع الجامعت باملدًسيت إلاقليميت

بطولت الجهت

جحدد من طسف فسع الجامعت باألكادًميت الجهويت
بتنسيق مع فسع املدًسيت إلاقليميت املنظمت وفسوع الجامعت
باملدًسياث إلاقليميت للجهت

املشازكون
جميع جلميراث وجالمير املؤسساث التعليميت
العموميت والخصوصيت
ًحدد عدد املشازكين(اث) من طسف املدًسيت
إلاقليميت
حسب إلامكاهاث املحليت
التلميراث والتالمير املؤهلين عن البطولت إلاقليميت
ويحدد عدد املشازكين (اث) من طسف ألاكادًميت
بتنسيق مع املدًسياث إلاقليميت

اللوائح التنظيمية والتقنية للجمبازالفني
الجمبازالفني ركور
ً حق لكل أكادًميت جهويت املشازكت بفسيق واحد مكون من  5العبين ًلعب  4العبين على كل جهاش ويحسب مجموع النقاط ألاعلى
ألفضل  3العبين على كل جهاش.
ً مكن املشازكت الفسدًت في هره البطولت (العب أو العبين)
ً ؤدي الالعب التمازين على ألاجهصة التاليت؛ الحسكاث ألازضيت وطاولت القفص املعتمدة في الاجحاد الدولي للجمباش.
يطبق القاهون الذولي بالنسبة للحسومات والربط واملخالفات والصعوبات.

قواعذ وهظام املنافسات
 .1جهاش البساط ألازض ي
 .2جهاش طاولت القفص
ًتم احتساب حسكت النهاًت  6 +حسكاث  +السبط  +مجموعت املتطلباث حسب القاهون الدولي  3متطلباث +السابع النهاًت

النهاية:

B=0.3

C=0.5

باستثناء ألازض ي النهاًت من املجموعت الثاهيت أو الثالثت ،املجموعت  2شقلبت أماميت واملجموعت  3شقلبت خلفيت
@frmssdpss
www.frmssdpss.com

البطولت الوطنيت املدزسيت للجمباش

الربط بالنسبة لجهازألارض ي:
0.2=C+C
0.1=C+B
0.1=B+B
0.1=A+B

جهازطاولة القفس:

ًنفر الالعب قفصة واحدة جحتسب لبطولت الفسق والفسدي العام
الالعب الري ًسيد التأهيل لفسدي الجهاش ًؤدي قفصجين مختلفتين ويتم احتساب متوسط القفصجين
ازجفاع الجهاش 1.25م
القفصاث Saut de lune – saut de lune ½ tour -rondade – rondade ½ tour






الجمبازالفني إهاث
ًحق لكل أكادًميت جهويت املشازكت بفسيق واحد مكون من  5العباث جلعب  4العباث على كل جهاش ويحسب مجموع النقاط ألاعلى ألفضل
 3العباث على كل جهاش.
ًمكن املشازكت الفسدًت في هره البطولت (العبت أو العبتين)
جؤدي الالعبت التمازين على ألاجهصة التاليت؛ الحسكاث ألازضيت وطاولت القفص املعتمدة في الاجحاد الدولي للجمباش.
ًطبق القاهون الدولي لناحيت الحسوماث والسبط واملخالفاث والصعوباث






املتطلبات الفنية لألجهسة
جهازالحركات ألارضية




 3حسكاث أكسوباجيت
 2حسكاث زقص
حسكتين اختيازيتين

املتطلبات

 خط زاقص من حسكتين مختلفتين الحسكت ألاولى الازجفاع بقدم واحدة والهبوط بقدم واحدة والحسكت الثاهيت الازجفاع بقدم
واحدة على ألاقل حسكت مع فسح  180دزجت (قاهون دولي)
 هوائيت خلفيت مع لفت طويلت (حول املحوز الطولي)
 هوائيت أماميت مع لفت طويلت (حول املحوز الطولي)

جهازطاولة القفس:





جنفر الالعبت قفصة واحدة جحتسب لبطولت الفسق والفسدي العام
الالعبت التي جسيد التأهيل لفسدي الجهاش جؤدي قفصجين مختلفتين ويحسب متوسط القفصجين
ازجفاع الجهاش 1.20م
Saut de lune – saut de lune ½ tour -rondade – rondade ½ tour
القفصاث:

@frmssdpss
www.frmssdpss.com

