
 

 

 

  

      



 

 

 

   תכנית מקצועית פס אקרובטיקה
   2020/21עונת פעילות 

( הינו ענף מוכר ע"י ה  TUMBLINGענף פס אקרובטיקה   )F.I.G   אשר במסגרתו הבינלאומית פעיל במסגרת ענף
 הטרמפולינה. 

 פעילות הענף מתרכזת בביצוע שני פסים של שרשראות אלמנטים בדרגות משתנות וזאת על גביי ציוד ייעודי לענף.  
ישראל   בבמדינת  רבות  אגודות  אקרובטיקהישנן  פס  לאגודות אשר    ,ענף  פעילות  ומסגרת  מקצועי  מענה  נותן 

 ם. ומתעמלים רבי
 . הינו ענף מתפתח ובו חלה התקדמות מקצועית משמעותית בשנים האחרונות ענף פס אקרובטיקה 

חברי הועדה המקצועית שמו להם למטרה להמשיך ולקדם את הענף וזאת באמצעות גיבוש תכנית מקצועית שתיתן 
   תוביל את הענף לקפיצת מדרגה. מענה לרמות הפעילות השונות ותאפשר את מיקסום יכולות מתעמלי האגודות וכן 

 פעילות ומטרתם: ה מסלולי 
   ליגה מסלול   .1

 .   ם תחרותיים באגודות :  מתעמלי קהל היעד 
ייתן מענה למתעמלים הישגיים תחרותיים שאינם עומדים בדרישות המסלול הבינלאומי  מטרת המסלול  :

כמו כן מסלול ו/או לאגודות שאין באפשרותן ו/או ברצונן לקיים פעילות בהתאם לדרישות המסלול הבינלאומי,  
 ישמש במסלול הסללה למסלול הבינלאומי.  הליגה 

 
 מסלול בינלאומי   .2

ונגישות : מיועד לאגומטרת המסלול רצון  דות ומתעמלים שמעוניינים להשתלב בפעילות הבינלאומית עם 
 למתקנים ומשאבים המתאימים למסלול בינלאומי. 

סוגיית   -חוקת התרגילים  )למעט  והתאמות שיפורטו בהמשך  בהתאם לחוקה הבינלאומית. למעט חריגים 
 הציוד(. 
 :שנתי פורמט תחרויות

 מסלול ליגה: 
 אליפות החורף

 מסלול ליגה )מוקדמות + גמר באותו יום(גמר 
 מסלול בינלאומי: 

 גביע האיגוד
 אליפות ישראל )מוקדמות + גמר באותו יום( 

 ייתכן ותחרויות מסלול הליגה והמסלול הבינלאומי יאוחדו, כתלות במספר המתעמלים.   •

 קיום התחרויות בכפוף להנחיות משרד הבריאות ומשרד הספורט.  •
 

   :לגמר )תקף במסלול הליגה ובמסלול הבינלאומי( קצה המוקדמותכללי העלייה לגמר ממ

 מתעמלים בכל דרגה. 4כל אגודה תהיה רשאית לרשום עד  •

 מתעמלים לגמר ע"פ המפתח הבא:  10מבין כל המתחרים במקצה המוקדמות יעלו  •
o מתעמלים בדרגה לא יתקיים גמר והמוקדמות ייחשבו כגמר.    10-במידה והתחרו פחות מ 
o מתעמלים לגמר וזאת ע"פ: 10מתעמלים בדרגה, יעלו  10תחרו מעל במידה וה 

 .16 -מקסימום מתעמלים בסבב ▪
 ע"פ ציונים.  1-10המתעמלים המדורגים  10יעלו  -במידה והתקיים סבב אחד  ▪
במידה ויש ציון זהה יופעל שובר שוויון ע"פ ציון הקושי. במידה והציון וציון הקושי זהים,  ▪

 יעלו כל המתעמלים בעלי הציון הזהה לגמר.  
במידה והתקיימו שני סבבים אזי שני המתעמלים המדורגים ראשונים בכל סבב יעלו  ▪

של שני הסבבים(, המתעמלים הנותרים יעלו לגמר בהתאם לציוניהם )  6אוטומטית לגמר, 
 ובהתאם לכללי שובר השוויון המצוינים לעיל.  

 יובהר: הפורמט הנ"ל הינו בהלימה לחוקה הבינלאומית. 



 

 

 
 

 :לתחרויות ציוד
 מ'.    6מ', נחיתה  15ס"מ(   20מ', אייר פלור ) 6הרצה   -מסלול הליגה .1
   מ'. 6נחיתה מ',  25פיברגלס  /ס"מ(   20מ', אייר פלור ) 10הרצה   -מסלול בינלאומי .2

 
 פאנל שיפוט:  

 

 פאנל השיפוט מסלול 

 שופט ראשי של התחרות )ניטראלי, אחראי על כל הפסים( , ובנוסף על כל פס:   ליגה
CJP   +DIF –  .שופט אחד שימלא את שתי הפונקציות 

 . Eמינימום שלושה שופטי 

 שופט ראשי של התחרות )ניטראלי, אחראי על כל הפסים(  בינלאומי 
CJP 
DIF 

 במידת הצורך( DIFו  CJP)ניתן לאחד בין תפקידי 
 (Eשופטי  3. )בתחרויות המאורגנות ע"י אגודות ניתן לשבץ רק Eשלושה / חמישה שופטי 

 
 הערות כלליות לנושאי שיפוט: 

 חישוב הציון יתבצע בהתאם לנוסחה שלהלן :   -)תרגיל חובה( 1בדרגה 
 
 

 
 חישוב הציון יתבצע בהתאם לנוסחה שלהלן :   -ואילך  2דרגה מ
 

 
 
 

 כתלות במספר שופטי הביצוע:  Eציון חישוב  •
 שופטי ביצוע  3מינימום  ▪
 סכום שלושת הציונים האמצעיים -שופטי ביצוע 3אם יש  ▪
בסכום שלושת הציונים   שני הציונים הקיצוניים נופלים ומשתמשים  -שופטי ביצוע 5אם יש  ▪

  )בהתאם לחוקה הבינלאומית הקיימת(. האמצעיים 

 . הינן בהתאם להגדרות הקבועות בחוקה הבינלאומיתסמכויות השופטים  •

או במסלול הבינלאומי יהיה בהתאם לחוקה הבינלאומית, להוציא השיפוט של התרגילים במסלול הליגה  •
 הנחיות ספציפיות שמובאות בתוכנית זו. 

 
 :מעברים בין מסלולים ודרגות 

מתעמלים רשאים לעבור בין מסלולים ודרגות )כל עוד אלו מתאימות לקבוצת הגיל של המתעמל( וזאת עד   .1
לתחרות גביע האיגוד / אליפות החורף. לאחר תחרות זו כאמור, דרגת המתעמל "נעולה" עד תום עונת  

 הפעילות.  
ייקבע בהתאם לתחרות במידה ומתעמל לא השתתף באליפות החורף / גביע האיגוד, מסלול התחרות שלו  .2

אליפות החורף / גביע האיגוד ובמידה ולא   אחריהראשונה אליה הוא נרשם )כל עוד התחרות התקיימה 
 השתתף באחת מתחרויות אלו(. 

 מתעמלים רשאים להתחרות בדרגה התואמת את גילם בלבד.   .3

 
 

Score = E1+E2+E3 (max. 30 pts) + D - Penalty 

Score = (E1+E2+E3)/3 - Penalty 



 

 

 
 
 

 חוקת התרגילים  – הבינלאומימסלול 
 

המסלול הבינלאומי יפעל בהתאם לחוקה הבינלאומית בפס אקרובטיקה, וזאת בשים לב כי החוקה הבינלאומית של 
 .  2021עדיין בתוקפה וזאת עד לאחר המשחקים האולימפיים  2017-2020המחזור אולימפי 

 וזאת למעט ההחרגות וההנחיות הספציפיות כפי שיובאו להלן. 
יובהר בנוסף כי בתחרויות קריטריון, לא יוכנסו בחישוב בונוסים שאינם מופיעים בחוקה הבינלאומית. ציון הקושי 

 .  ייקבע בהתאם להנחיות החוקה הבינלאומית 
 

   GE GROUPAמסלול  
 ( מ' + איזור הרצה + איזור נחיתה  15 - , פס קצראיזור נחיתה  מ' + איזור הרצה + 25  -פס ארוך )

 

 AGE Y AGE 1 AGE 2 AGE 3 AGE 4 דרגה 

 17-21 15-16 13-14 11-12 9-10 גיל

 8 8 8 8 5-8 מספר אלמנטים

  -מספר אלמנטים
 "פס קצר"** 

5 5 5 5 5 

 אין מינ'  *דרגת קושי
 2.7מקס' 

 אין מינ'
 3.5מקס' 

 אין מינ'
 4.3מקס' 

 אין מינ'
 4.3מקס' 

 Mb80 Mb100 Mb100 Mb100 Mb100 מד לחץ

אם בוצע  ניקוד דרגת הקושי המקסימאלי קבוע פי דרגות, גם  - יובהרמקסימום דרגת קושי פר אלמנט.  •
 רגת הקושי שלו גבוהה מהרשום. דאלמנט ש

 .  אך ורק בתחרויות המאורגנות ע"י האגודות  –** מסלול תחרויות "פס קצר" 
 

 הנחיות לתרגילים:
 תרגילי רשות. שני  .1
 חובה לסיים בסלטה.   .2
 אסורה החזרה על סלטות בתרגיל, אלא אם בוצע לפני הסלטה אלמנט שונה.  .3
 אין דרישה ל"פס חלק" או "פס ברגים".  .4
 (.   AGE Yרגל )מלבד בדרגת  -אסור לבצע מעבר רגל .5

 
 סניור   -מסלול ג'וניור 

 ( מ' + איזור הרצה + איזור נחיתה  15 - , פס קצראיזור נחיתה  מ' + איזור הרצה + 25  -פס ארוך )
 

 סניור  ג'וניור דרגה 

 ומעלה 17 13-16 גיל

 8 8 אלמנטיםמספר 

 5 5 "פס קצר"** -מספר אלמנטים

 אין מינימום אין מינימום דרגת קושי

 Mb100 Mb100 מד לחץ
 

 .  אך ורק בתחרויות המאורגנות ע"י האגודות  –** מסלול תחרויות "פס קצר" 
 



 

 

 
 ( 13-16ג'וניור )

 תרגיל חלק   - תרגיל ראשון
 תרגיל רשות .1
 לפחות שתי סלטות שונות, אחת מהן כאלמנט אחרון בסיום התרגיל.  .2
 . 0180בכל סלטה מותר לבצע סיבוב, אבל לא יותר מ  .3

 , בנוסף לערך האלמנט. נק' 2.5( שווה בונוס קירוס / קיפול/ ישר לעיל: דאבל סלטה מעבר ) 3חריג לס'   •
 אחת, רק על שתי רגליים. אסור לנחות על רגל  .4
 אסורה החזרה על סלטות בתרגיל, אלא אם בוצע לפני הסלטה אלמנט שונה.   .5
 

   ברגיםתרגיל  -שניתרגיל 
 תרגיל רשות .1
 )בורג מלא(. 0360לפחות שתי סלטות שונות, אחת מהן כאלמנט אחרון בסיום התרגיל עם סיבוב  .2
 אסור לנחות על רגל אחת, רק על שתי רגליים.  .3
 אסורה החזרה על סלטות בתרגיל, אלא אם בוצע לפני הסלטה אלמנט שונה.   .4
 בונוסים:  .5

 . , בנוסף לערך האלמנטנק' 2.5( שווה בונוס קירוס / קיפול/ ישרדאבל סלטה מעבר ) •

 נק'.  3.0צוקהרה מעבר )קירוס / קיפול/ ישר( שווה בונוס  •
 

 ומעלה(  17סניור )
 תרגיל חלק   - תרגיל ראשון

 תרגיל רשות .1
 לפחות שלוש סלטות שונות, אחת מהן כאלמנט אחרון בסיום התרגיל.   .2
 . 0180בכל סלטה מותר לבצע סיבוב, אבל לא יותר מ  .3

 , בנוסף לערך האלמנט. נק' 2.5( שווה בונוס קירוס / קיפול/ ישר לעיל: דאבל סלטה מעבר ) 3חריג לס'   •
 אחת, רק על שתי רגליים. אסור לנחות על רגל  .4
 אסורה החזרה על סלטות בתרגיל, אלא אם בוצע לפני הסלטה אלמנט שונה.   .5
 

   ברגיםתרגיל  -שניתרגיל 
 תרגיל רשות .1
אחת מהן כאלמנט   )בורג מלא( 0360לפחות שלוש סלטות שונות, לפחות שתיים מהן עם סיבוב של לא פחות מ  .2

 )בורג מלא(. 0360אחרון בסיום התרגיל עם סיבוב 
 אסור לנחות על רגל אחת, רק על שתי רגליים.  .3
 אסורה החזרה על סלטות בתרגיל, אלא אם בוצע לפני הסלטה אלמנט שונה.   .4
 בונוסים:  .5

 . , בנוסף לערך האלמנטנק' 2.5( שווה בונוס קירוס / קיפול/ ישרדאבל סלטה מעבר ) •

 נק'.  3.0מעבר )קירוס / קיפול/ ישר( שווה בונוס  צוקהרה  •
 

 הבהרה חשובה:
 המסלול הבינלאומי הינו בהתאם להנחיות החוקה הבינלאומית 

 2017-2020 . 
  כל אגודה ומאמן הפועל תחת מסלול זה חייב לקרוא ולהכיר את החוקה הבינלאומית

 לעומק. 
 קישור לחוקה הבינלאומית:  

-https://www.gymnastics.sport/publicdir/rules/files/en_TRA%20CoP%202017

2020.pdf 

https://www.gymnastics.sport/publicdir/rules/files/en_TRA%20CoP%202017-2020.pdf
https://www.gymnastics.sport/publicdir/rules/files/en_TRA%20CoP%202017-2020.pdf


 

 

 

 חוקת התרגילים   –מסלול הליגה 
 

 מד לחץ  מס' אלמנטים נדרש  גילאים  דרגה
 Mb80 תרגילי חובה 8-9   1דרגה 

 Mb100 2-5 10-11 2דרגה 

 Mb100 3-5 12-13 3דרגה 

 Mb100 4-5 14-15 4דרגה 

 Mb100 5 + 16 5דרגה 

,  (Tariff Sheet- TS) דף פירוט תרגילים  יש להגיש לשופט קושי 2-5בביצוע תרגילי רשות כנדרש בדרגות  •
 . טרם תחילת סבב התחרות

 

 -1דרגה 
 תרגילי חובה שלהלן.שני פסים מתוך 

 
 ציון התחלתי מבחר התרגילים  פס

 9.2 ישר ף< ערבית, סיום בניתור בגו--- 0180ריצה, ניתור קידם ערבית, ניתור  פס ראשון 

 9.3 ישר ףסיום בניתור בגו, ריצה, ניתור קידם ערבית פליק פלק

 10.0 < קפיצת ידיים לפנים--- 0180ריצה, ניתור קידם ערבית, ניתור 

 9.0 ריצה, סלטה לפנים בקירוס פס שני

 9.2 ריצה, סלטה לפנים בקיפול 

 9.5 0180< סיבוב ---ריצה, סלטה לפנים בקירוס 

 10.0 0180< סיבוב ---ריצה, סלטה לפנים בקיפול 

 
 5-2דרגות 

 שני פסים )תרגילי רשות(. 
 

מס'  דרגה
אלמנטים 

 נדרש 

 דרישות סף / דגשים 

  חובה לסיים כל פס בסלטה. 2-5 2דרגה 
 במידה ובוצעו פחות משני אלמנטים לא יינתן ציון על התרגיל. 

 חובה לסיים כל פס בסלטה.  3-5 3דרגה 
 במידה ובוצעו פחות משלושה אלמנטים לא יינתן ציון על התרגיל. 

 חובה לסיים כל פס בסלטה.  4-5 4דרגה 
 במידה ובוצעו פחות משלושה אלמנטים לא יינתן ציון על התרגיל. 

 חובה לסיים כל פס בסלטה.  5 5דרגה 
 במידה ובוצעו פחות משלושה אלמנטים לא יינתן ציון על התרגיל. 

 
 
 
 
 



 

 

 5-2דגשים לדרגות 
/   2על כל אלמנט שיבוצע מעבר לאלמנט מינימום בדרגה )לדוגמא: אלמנט שלישי, רביעי וחמישי בדרגה  •

 לציון דרגת הקושי.  0.3( יינתן בונוס בגובה 3אלמנט רביעי וחמישי בדרגה 
 יובהר: 
o  אלמנטים שרשראות  לבצע  ומתעמלים  מאמנים  לעודד  הינה  נוסף  אלמנט  עבור  הבונוס  מטרת 

 .   אך רק במידה והאלמנטים מבוצעים כהלכהארוכות יותר, 

  חובה לסיים את הפס בסלטה. •
o נק' מציון התחלתי.   3.0הורדה של  -במידה ופס לא הסתיים בסלטה 

 אלמנטים שניתן לחזור עליהם: ערבית, קפיצת ידיים, פליק פלק, טמפו, בורג מעבר.   •

 אין זה נחשב לחזרה על אלמנט(.  לא ניתן לחזור על אלמנט הסלטה )במידה ומבוצע במנח גוף שונה, •

 רגל.   -ניתן לבצע מעבר רגל •

 נחיתה:  •
o  פלור. אין חובה לנחות באיזור   -ניתן לנחות על האייר -במידה ומבוצעים עד ארבעה אלמנטים

 הנחיתה. 
o  חובה לנחות באיזור הנחיתה. במידה והמתעמל נחת על  -במידה ומבוצעים חמישה אלמנטים

 התאם לחוקה.  פלור, תתבצע ענישה ב-האייר

(,  Tariff Sheet- TSיש להגיש לשופט קושי דף פירוט תרגילים ) 2-5בביצוע תרגילי רשות כנדרש בדרגות  •
 .  להלן(בעמוד הבא טרם תחילת סבב התחרות )טבלת דרגות קושי וסימבולס  

 
 ולמסלול הבינלאומי 5-2טבלת הבונוסים לדרגות 
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 טבלת ערכי דרגת הקושי וסימבולס

 אלמנטים קדימה
 דרגת קושי סימבול אלמנט

 P 0.1 קפיצת ידיים

 R 0.1 ערבית

 0.6 0 _ . סלטה בקירוס

 0.7 > _ .סלטה בקיפול 

 0.7 / _ . סלטה בגוף ישר

 0.8 0 1 .  בורג בקירוס0.5

 0.8 > 1 .  בורג בקיפול0.5

 0.8 / 1 .  בורג בגוף ישר )באראני(0.5

 1.0 / 2 . בורג בגוף ישר 1.0

 1.2 / 3 .  בורג בגוף ישר1.5

 1.4 / 4 .  בורג בגוף ישר2.0

 2.4 0 _ _ . דאבל סלטה בקירוס

 2.6 > _ _ . דאבל סלטה בקיפול

 2.6 0 1 _ . בורג בקירוס 0.5דאבל סלטה עם 

 2.8 > 1 _ . בורג בקיפול 0.5דאבל סלטה עם 

 אלמנטים אחורה
 דרגת קושי סימבול אלמנט

 F 0.1 פליק פלאק

 0.2^  טמפו

 0.5 0 . _ סלטה בקירוס

 0.6 > . _סלטה בקיפול 

 0.6 / . _ סלטה גוף ישר

 1 . 0 0.7 (TWIST בורג בקירוס )0.5

 1 . < 0.7 (TWIST בורג בקיפול )0.5

 0.7 / . 1 בורג בגוף ישר 0.5

 0.9 / . 2 בורג בגוף ישר 1.0

 1.1 / . 3  בורג בגוף ישר1.5

 1.3 / . 4  בורג בגוף ישר2.0

 1.6 / . 5  בורג בגוף ישר2.5

 1.9 / . 6  בורג בגוף ישר3.0

 2.0 0 . _ _דאבל סלטה בקירוס 

 2.2 > . _ _דאבל סלטה בקירוס 

 2.4 / . _ _דאבל סלטה בגוף ישר 

 1 _ . 0 2.2( DOUBLE TWIST בורג בקירוס )0.5דאבל סלטה עם 

 1 _ . < 2.4( DOUBLE TWIST בורג בקיפול )0.5דאבל סלטה עם 

 2.4 0 . _ 2 בורג בקירוס )צוקהרה( 1.0דאבל סלטה עם 

 2.6 > . _ 2 בורג בקיפול )צוקהרה( 1.0דאבל סלטה עם 

 2.8 / . _ 2 בורג בגוף ישר )צוקהרה( 1.0דאבל סלטה עם 

 / . 1 2 בורג בגוף ישר )צוקהרה( 1.5דאבל סלטה עם 
_ 3 . / 

3.0 

 0 . 2 2 בורג בקירוס )דאבל צוקהרה( 2.0דאבל סלטה עם 
4 _ . 0 

3.2 

 / . 2 2 בורג בגוף ישר )דאבל צוקהרה( 2.0דאבל סלטה עם 
4 _ . / 
_ 4 . / 

3.6 

 4.5 0 . _ _ _טריפל סלטה בקירוס 

 5.1 > . _ _ _טריפל סלטה בקיפול 

 5.7 / . _ _ _טריפל סלטה גוף ישר  

 


