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 הקדמה
 

 1 חוקת הענף שתקפה החל ב, שמחה להציג את FIG –ב הועדה המקצועית של התעמלות אקרובטית 

 .2017ינואר 

. אקרובטיתלהתעמלות ספציפיות התקנות הו, ותכלליה ותטכניהתקנות ה, FIGידי חוקי ית במונחהחוקה 

, גם הם מסמכים חשובים שמשפיעים על ספציפיאקרובטיקה באופן  שופטילו בכלל שופטיםל FIGכללי 

בנפרד, אך  יםמפורסמ ,קושידרגות השל  הטבלאות המתוארכות והמורחבותהחוקה. העדכונים השוטפים ו

 (.COP) החוקהחלק בלתי נפרד מ מהווים

התייצבו השינויים הדרושים במהלך פגישות שונות ו ת,יעצות עם מומחי התעמלות אקרובטילאחר התי

אינן שמטלטלים. לכן ההתאמות נעשו כך  ללא שינויים היציב ליצור חוקה: ההיית . השאיפהמחזור זהב

ארגון הבהתבסס על ואף על פי כן, מתעמלים. ההכנה של תהליך ה באופן משמעותי על להשפיע עלולות

 .בהירםלהנדרשו מספר שינויים והבהרות על מנת  מחזור הקודם,החוקה שבוצע בדש של מח

שינוי משקף הבנה משותפת כי ציון הביצוע . הבחוקה מתן הציוןמערכת תה שונהעבר, בהתבסס על ניסיון 

 .ביותר משמעותיה המרכיבצריך להיות 

שיטת השיפוט באופן משמעותי, ו חתההופהקריטריונים כמות אמנות נבדקו בקפידה. ההיבטי שיפוט כל 

 הגדרות הותאמו לענפי ההתעמלות האחרים כאשר היה ניתן לעשות זאת.. יותר פשוטההפכה להיות 

כדי לשמור על הפילוסופיה טיפול עקבי נעשה , 2017-2020עבור מחזור התחרות  החוקהבבנייה מחדש של 

 .האקרובטיקה , שנודעה בעבר בשם ספורטתאקרובטיההתעמלות השל יוצרי 

. והספורטאיםואת העבודה הקשה של המאמנים  קושיאת הלתגמל את היצירתיות, ניתן  בהן שיטותהוצעו 

ולאפשר להם להשתתף בביטחון  ,במהירות ,ברמה גבוהה יכולותלפתח  השינויים צריכים לאפשר לחדשים

 מנוסים.ותחרות בינלאומית לצד ותיקים ב ובבטחה
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יע הערכה לתרומתם של חברי איגודים שונים, לוועדות הטכניות של היבשות, בחוקה זו אנו מבקשם להב

 לשופטים, מאמנים וספורטאים מומחים, שסייעו בהתאמת החוקים לתחרות ולשיפוט. 

 :הם חוקהלעדכון הרבות  תרמוש  FIG 2013 - 2016 –הטכנית של ה  וועדהה חברי

 יו"ר הוועדה –גיה בל ,רוזי טאיימנס גב'

 סגנית היו"ר – ארה"ב ,ה קייסטוני גב'

 סגנית היו"ר –ניקיטינה, רוסיה  אירינה גב'

 הוועדה מזכיר –, בריטניה ארל וורטוןמר ק

 ת וועדהחבר –הריסטובה, בולגריה  ניקולינה גב'

 חבר וועדה –, אוקראינה מר יורי גוליאק

 חבר וועדה –, גרמניה מר פרנק בוהם

 

 :נית מודה, הוועדה הטכהפיתוחי וליוו על סיוע

 לפיתוח הדיסציפלינה היו יקרי ערך להתקדמותשעצותיו ובקשותיו , פרופסור ברונו גרנדי, FIG -ה  נשיאל

 בארבע השנים האחרונות.הוועדה 

הספורט את מנהל שמר רוי וינאגרה ול ,צוות המזכירותל, גסבוהלרתמיכה של המזכיר הכללי אנדרה לייעוץ ול

יושבי הראש של הוועדות הטכניות של ענפי ההתעמלות נדיבותם של חד, כמו כן ראויה לציון מיו. שלנו

ה ת הקוד הזה. באופן דומה, התרומסייעו לעצב אהאחרים, ומומחיותן של הוועדות המקצועיות בענפים אלו 

 .ענפי ההתעמלות רמוניה של כללהעזרה לייצר  FIG -שונות של ה  ועדות של

 נסמייארוזי ט

 ההתעמלות האקרובטית יו"ר הוועדה הטכנית של
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 חוקת ההתעמלות האקרובטית
 

 2017 – 2020 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 םתוכן הענייני
 
 

 מבוא
 

 מטרות ויעדים – 1חלק 
 מטרות ויעדים – 1סעיף      

 
 אירועים ותחרויות – 2חלק 

 אופיים של האירועים והתחרויות – 2סעיף      
 

 וניהול תחרות ארגון – 3חלק 
 אדמיניסטרציה של תחרות – 3סעיף      
 חבר המושבעים לערעור – 4סעיף      

 חבר המושבעים העליון – 5סעיף      
 זכויות וחובות המתחרים – 6סעיף      
 זכויות וחובות המאמנים – 7סעיף      

 
 שופטים – 4חלק 

 חבר מושבעים עליון – 8סעיף      
 הרכב חבר השופטים – 9סעיף      
 זכויות וחובות השופטים – 10סעיף      
 ראש חבר השופטים – 11סעיף      

 שופטי דרגת הקושי – 12סעיף      
 שופטי הביצוע והאמנותיות – 13סעיף      
 מדי השופטים – 14סעיף      

 
 מבנה ותכולה של התרגילים – 5חלק 

 מבנה התרגיל – 15סעיף      
 אורך התרגיל – 16סעיף      
 קומפוזיציה של תרגיל – 17סעיף      
 אופיו של תרגיל שיווי המשקל – 18 סעיף     
 דרישות מיוחדות לתרגיל שיווי המשקל בזוגות – 19סעיף      
 דרישות מיוחדות לתרגיל שיווי משקל בקבוצות – 20סעיף      
 טעויות זמן לאלמנטים אישיים בזוגות ובקבוצות – 21סעיף      
 אופיו של התרגיל הדינאמי – 22סעיף      
 דרישות מיוחדות בתרגיל הדינמי – 23סעיף      
 תקלות בתרגיל הדינמי – 24סעיף      
 אופיו של התרגיל המשולב – 25סעיף      
 דרישות מיוחדות לתרגיל משולב – 26סעיף      
 ביצוע אלמנטים אישיים בכל התרגילים – 27סעיף      
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 אמנותיות – 6חלק 
 אמנותיות – 28סעיף      
 ה/כוריאוגרפיההופע – 29סעיף      
 מוסיקליות והבעה – 30סעיף      
 ציוותיות – 31סעיף      
 ליווי מוסיקלי – 32סעיף      
 הבדלי גובה – 33סעיף      
 בגדי התחרות, תכשיטים ועזרים – 34סעיף      

 
 ביצוע וציון טכני – 7חלק 

 ביצוע וציון טכני – 35סעיף      
 

 דרגת הקושי – 8חלק 
 דרגת הקושי – 36סעיף      
 דפי התרגילים )טריף( – 37סעיף      
 אלמנט חדש – 38סעיף      

 
 הערכת התרגילים – 9חלק 

 הערכה – 39סעיף      
 ציינון וציונים – 40סעיף      
 הורדות מהציון הכללי – 41סעיף      
 ערעור על ציון – 42סעיף      

 
 ציינון וציונים – 10חלק 

 רדות ראש צוות השופטים ושופטי דרגת הקושיהו – 43סעיף      
 שיפוט האמנותיות – 44סעיף      
 שגיאות טכניות – 45סעיף      

 
 נספחים

 הליך מדידת הספורטאים – 1נספח      
 מגבלות האלמנטים – 2נספח      
 קווים מנחים לשיפוט ביצוע – 3נספח      
 קיצורים ומונחים – 4נספח      
 כתב ההתעמלות האקרובטית – 5נספח      
 ביגוד – 6נספח      
 הנחיות לציון בלתי תקף – 7נספח      
 נספח לענייני חבר המושבעים, ראש השופטים, שופטי הרפרנס, מערת השיפוט – 8נספח      
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 מבוא

 
בין הוועדה הטכנית העולמית להשתתפות בתחרויות אקרובטיקה, החוקה מהווה חוזה  .1

 מסוימיםמאמנים ושופטים. הבהרות בנוגע ליישומים של סעיפים מתעמלים, , טיקהבאקרוב

 בניוזלטר., .F.I.Gיידרשו מעת לעת ויועברו לאיגודי המדינות החברות ב 

 F.I.G. Technical)לבין תקנות האיגוד הבינלאומי  זו, חוקההכתוב בבמקרים של שוני בין  .2

Regulations) - .תקנות האיגוד קובעות 

 האנגלית קובעת. הגרסה -קרה שנדרשת פרשנות במ .3

 כל הזכויות שמורות לאיגוד ההתעמלות הבינלאומי. כל תרגום של חוקה זו צריך     .4

 ..F.I.Gלהשלח בגרסה אלקטרונית ל      

בהן ללא  , ולפיכך אין לצלמן, להעתיקן, או להשתמש .F.I.Gטבלאות האלמנטים הן רכוש ה  .5

 אישורו.

  . המטרות והכוונות המנוסחות .F.I.Gבהנחיות הנהלת ה  תוכן החוקה מתחשב .6

, משקפות את תשומת הלב של הוועדה הטכנית התעמלות אקרובטית בבניית החוקה 1בסעיף 

 והפעולות הנגזרות ממנה

 שלהם.ם כך שילוו את צרכי תכנית הפיתוח איגודים לאומיים יכולים להתאים את החוקי .7

 הצמד במדויק לחוקה זו, אלא אם סוכם אחרת באירועים יבשתיים ועולמיים יש ל .8

 עם הוועדה הטכנית העולמית.

 את החוקה יש ליישם לגבי כל המתעמלים באופן זהה, ללא הבדל מין, אמונה,  .9

 גזע או תרבות. יש מגבלות גיל באירועים מסויימים.

 הטכנית.מפעלים המיועדים לבעלי לקויות ונכויות יתקבלו בברכה וינתן להם סיוע של הוועדה  .10
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 1חלק 

 כוונות ומטרות

 : כוונות ומטרות1סעיף 

התעמלות ולעודד פיתוח של כל האספקטים של ה משמעות בטיח, להעניקהכוונה של חוקה זו היא לה 1.1

 אקרובטית.ה

החוקה וטבלת האלמנטים פועלים במצורף על מנת ליצור מבנה איתן של ארגון והערכה של אירועים  1.2

 קרובטית.בענף ההתעמלות הא

מתעמלים ומאמנים יוכלו להשתמש בחוקה כמתווה ומנחה לפעילויות טרום תחרותיות ולבניית  1.3

 תרגילים.

החוקה מספקת מסגרת למצטרפים חדשים לענף, לפיתוח הידע והיכולות שיאפשרו להם להשתתף  1.4

דע תחרויות לאומיות ובינלאומיות.בנוסף, החוקה מבקשת להנחות ולתרום להמשכיות פיתוח היב

 והמיומנויות של ספורטאים בכירים, מאמנים ושופטים.

מבנה החוקה ומונחיה הושוו במידת האפשר, לאלו שמשמשים בענפי ההתעמלות האחרים, תוך  1.5

מגמה לשפר את ההבנות בין המעורבים בענפי ההתעמלות השונים ולעודד את הבנה החוקה אצל 

 ..המדיה והצופים גופי

יפוט קלים להבנה, על מנת לעזור לצופים ולאנשי המדיה להתחבר היבטי ש מתכוונת לספקהחוקה  1.6

 ..של ספורטאי השורה הראשונה בעולם למפגן האסטטיקה והיצירתיות
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 2חלק 

 אירועים ותחרויות

 : אופיים של אירועים ותחרויות2סעיף 

 אירועים

 בהתעמלות אקרובטית חמש קטגוריות תחרותיות:  2.1

 זוגות נשים •

 גברים זוגות •

 זוגות מעורבים •

 קבוצות נשים •

 קבוצות גברים •

 תחרויות:הסוגי  2.2

 מוקדמות •

 (TRדרוג קבוצתי )ראה  •

 גמר •

י ארגונם נמצאים בסעיפים , כמו גם חוקבהם מופיעות קטגוריות התחרות השונותפירוט סוגי התחרויות  2.3

 .FIG -של ה (, TR) התקנות הטכניותשל  הכלליים

בחלקם חוזרים ונשנים ובחלקם מורחבים  .TR –ם מפורטים ב חוקי ההשתתפות בתחרויות, גם ה 2.4

 , בו נכללים:TR –בסעיפי החוקה. חוקים מיוחדים להתעמלות אקרובטית מרוכזים בחלק ספציפי של ה 

 סוגי תחרויות •

 מבנה וחוקי ארגון תחרות •

 תקנון המכשירים •

 חוקי החימום ומשטח התחרות •

 גילאי המתחרים •

 לותחוקי ההרשמה לאירועים, הגר •

 עקרונות בחירה וחוקי שופטים •

 פרסום •

 בקרת סימום •

 הקוד האתי •

 קביעת העולים לגמר •

 הגדרת מיקום קבוצתי •

 פתרון בעת שוויון •

 הגדרת מיקום ופרסים •
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 3חלק 

 ארגון וניהול תחרות

 : מינהל תחרויות3סעיף 

 צריכים לכלול את הרשימה הבאה: FIGכל אירועי  3.1

 FIG –ה  , שלExecutive Committee) הוועדה הביצועית ) ינציג •

 דה הטכנית של ההתעמלות האקרובטיתוועמה FIGנציג ה  •

 חבר מושבעים לערעור •

 חבר מושבעים עליון •

 שופטים ראשיים של הפנל •

 שופטי קושי •

 שופטי ביצוע  •

 (Artisticשופטי אמנותיות ) •

 וועדה מארגנת •

 מזכירות •

 ואנתרופומטריצוות רפואי  •

 מנהל מקצועי •

 מנהל זירה •

 דיילים •

 צוות טכני •

 תונותיע •

 

 

 לערעור: חבר המושבעים 4סעיף 

 לדוגמא: תקנות תקשורת ופרסום. .FIGשל כל תקנות ה   החלהחבר המושבעים  לערעור מוודא   4.1

 (Jury of Appeal)  : חובות חבר המושבעים לערעור.8בדוק בנספח       4.2

 

 : חבר המושבעים העליון5סעיף 

 בות חבר המושבעים העליון.: חו8בדוק בנספח      5.1

חבר המושבעים העליון מפקח על כל האספקטים של התחרות מראשיתה ועד סופה. הפיקוח כולל:      5.2

; הכנת האימונים, המתקנים וציוד 3.1יצירת קשר עם האיגוד המארח וכל מי שמפורט בסעיף 

ימונים והתחרויות; ארגון התחרות; בקרת ניהול הספורטאים, המאמנים, השופטים והוועדות משך הא

 האירוע.מסכמת של  סמינרים לשופטים; הערכה
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ראה יו"ר הוועדה הטכנית ומשאר ששת חבריה. חבר המושבעים העליון מורכב בד"כ מ FIGבאירועי  5.3

 בנוסף חוקים ייחודיים לכל אירוע.

חרות המדינות ת לנבנוספת הנוגעת ן אסור לשאת בכל אחריולנמנים עם חבר המושבעים העליו  5.4

 שלהם לאורך כל תקופת התחרות.

החלטות חבר המושבעים העליון במהלך התחרות הן סופיות למעט ענשי משמעת. ההחלטות יוערכו   5.5

 ויתוקן כל עיוות אם נעשה.מחדש עם תום התחרות 

 

 (8)בנוסף למה שנאמר בנספח  ת חבר המושבעים העליוןיואחריו

 

 .1בצעות בהתאמה לפירוט בנספח לוודא שהמדידות הגופניות מת  5.6

  לקבוע נציג שיהיה נוכח במדידה חוזרת של מתחרה שיכול לגרום לויכוח או על פי בקשת       5.7

 מכל סיבה שהיא. אנתרופולוגה     

 

 : חובות וזכויות המתחרים6סעיף 

 זכויות המתחרים

 להתחרות רק בקטגוריה אחת בכל אחת מהתחרויות.  6.1

 .לאלו שיהיו בשימוש במהלך התחרות ימונים בטוחים ודומיםלקבל מתקני א  6.2

לקבל מידע מהמאמן או מראש המשלחת על זמני האימונים. לפחות אימון אחד חייב להתבצע על   6.3

 משטח התחרות, באולם התחרות, וכשניתן, עם תאורת טלוויזיה. 

בתנאים דומים לתחרות למעט  להתחמם לפני כל תרגיל תחרות, לפי לוח זמנים, על משטח תקני,  6.4

 תאורת טלוויזיה, עם לא יותר משישה צוותים על המשטח באותו זמן. 

להתחיל תרגיל מחדש אם בשל סיבה שאינה קשורה בו התרגיל לא יכול היה להסתיים, )לדוגמא   6.5

 הפסקת חשמל באמצע התרגיל(.

 

 חובות המתחרים

ש בסמים, בחוקה ובשבועת תקנות מניעת השימולדעת להבחין ולדבוק בתנאים המגבילים, ב  6.6

 .הספורטאי

 (.TRלהיות בתחום הגילים המותר על פי החוקה לאותו אירוע )  6.7

להיות מנומס לאנשי המינהל, למאמנים אישיים ואחרים, למתחרים אחרים ולקהל הצופים. להתנהג   6.8

  נתון.באופן שמכבד אותם ואת הענף, בהגינות ובספורטיביות, בכל זמן 

 לדבוק בלוח הזמנים של התחרות.ולדעת   6.9

כנית ולהיות מוכן להופעה , לפחות שעה לפני המועד שצוין בתבבגד מתאים להיות מוכן לתחרות,  6.10

קבע. מנהל התחרות באישור חבר המושבעים העליון יכול להקדים תרגיל לצוות במקרה של בזמן שנ

 פרישה מהתחרות.
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 ממנהלי התחרות. לבצע כל הנחייה  6.11

 לא לסמן דבר על משטח התחרות.  6.12

 .נקת המדליות בזמן ובביגוד מתאיםלעלות לטקס הע  6.13

 .בזמן ובמקום שנקבעו לכךהגובה מדידות תייצב ללה  6.14

 

 עונשים

מביצוע תקנות שימצא מתעלם  מתחרהחבר המושבעים העליון, ל נשיאאזהרה או עונש יינתנו ע"י   6.15

 . התחרות

ספורטאי שלא יתייצב לטקס הענקת המדליות או שלא ימלא אחר החוקים המחייבים בטקס זה   6.16

 , ייענש באופן הבא:TR 8.5 –בהתאמה ל 

 המדליה והפרס הכספי יילקחו ממנו. •

 .דירוג התחרות ייקבע מחדש •

 המדליות ופרסי הכסף יחולקו מחדש על פי הדרוג החדש. •

עדרות מטקס הענקת ילסלוח על הר חבר המושבעים העליון יכול ו מחלה, יו"למצבים יוצאי דופן, כמ  6.17

 .נשוהע לוותר עלהמדליות ו

 נשים.והפרה שנייה מכל סוג שהוא תגרור ע  6.18

מתחרה שלא התייצב למדידות בזמן או שהפריע למדידה מהימנה על מנת לזכות במדידה מקילה,   6.19

 יפסל מהשתתפות בתחרות. 

 

 ויות וחובות המאמניםזכ: 7סעיף 

 זכויות המאמנים

 יוודע על תוצאות ההגרלה הקובעת את סדר הופעת המתחרים.לה  7.1

    , ביחידת אימון אחת או לקבל לוח זמני אימונים הכולל לפחות שעתיים אימונים  7.2

 יחידות אימון, במהלך היומיים שלפני התחרות.בשתי            

 חים וציוד זהה לזה שישמש את המתחרים בתחרות. לקבל מתקני אימון בטו  7.3

לקבל מסמכים הנוגעים ללוח הזמנים של האימונים והתחרויות, וגישה לציונים במהלך התחרות. לכל   7.4

מאמן נבחרת הזכות למקום שיועד לו, בסמוך לפודיום התחרות, לצפות בתרגילי הצוות שלו במהלך 

 התחרות. 

יות מדווח, טרם התחרות, בזמן שיועד לכך, על כל בעיה בדף רישום באליפויות עולמיות, לה  7.5

 האלמנטים שיכולה להשפיע על  הדרישות המיוחדות ועל ציון הקושי של התרגיל. 
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 חובות המאמנים

 .לפעול בכל זמן בכבוד, ברוח ספורטיבית ולרווחת ענף ההתעמלות האקרובטית  7.6

לפי מתחרים, שופטים, מאמנים ואנשי סגל. להתנהג בהתאם להתנהג בכבוד, בנימוס ובאדיבות, כ  7.7

 ..F.I.G-לכללי זכויות האדם, חוקי הגנת הילד והקוד האתי של ה

 להבטיח בטחון הספורטאים שלהם ושל אחרים.  7.8

 –ות בקיאים ולמלא בצייתנות את התקנות הטכניות, תקנות נגד סמים, חוקי הפרסום וחוקי קוד ה להי  7.9

F.I.G.. 

עם שופטים במהלך החימום שקודם לתחרות. הפרה של סעיף זה  או אחר,לא לקיים קשר טלפוני   7.10

 תגרור פסילה מיידית של השופט מסבב התחרות הנוכחי, וכן אזהרה של השופט והמאמן. 

 זו אחריותו של המאמן לבדוק היטב את דפי התרגילים טרם מסירתם.  7.11

שינוי בדפי רישום התרגילים,  אם מסיבה יוצאת דופן יששל הקטגוריה,  שופטי דרגת הקושיל להודיע 7.12

  דקות לפני תחילת התחרות. 30באמצעות ציורים ורישום הדפים, לפחות 

 .דינתם, לאסוף או לקלוע שיער ארוךללבוש טרנינג של מ    7.13

 

 עונשים

  ל השופטים, ישתמשו בהתנהגות מאמנים שלא ימלאו אחר החוקים וינהגו בדרכי רמייה, ישפיעו ע   7.14

 אחרים, לשופטים או לאנשי מנהלה, מאמנים שימשכו ה או בדיבור לא רצוי למתחרים, למאמנים לקוי          

 את תשומת לב השופטים מהביצוע, יורחקו מיידית מאולם התחרות, ע"י חבר המושבעים העליון.           

 דינתו. חזרה לאולם התחרות רק בהסכמת חבר המושבעים העליון.אזהרה רשמית תועבר למאמן ולמ          

 חזרה על התנהגות שגויה בשנית תגרור ענישה מיידית. 7.15

   . לדוגמא: אם מאמן מקבל FIG –הזהרות נשארות במהלך כל סבב התחרויות הרשמיות של ה  7.16

   אולימפי, הוא , באותו מחזור FIG –זהרה באליפות העולם, אזהרה נוספת באירוע אחר של ה ה    

 משמעת. תטי ע"י וועדמועמד להרחקה באופן אוטומ    

    רק רות יתבקשו לעזוב את האולם. יוכלו לחזור במהלך התח מאמנים שלא לובשים את מדי מדינתם 7.17

 בהסכמת חבר המושבעים העליון.    

 .FIG –הענישה בהתאמה לקוד ההתנהגות וקוד האתיקה של ה  7.18
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 4חלק 

 םשופטי

 חבר המושבעים העליון: 8סעיף 

 חבר המושבעים העליון כולל את: 8.1

 הוועדה הטכנית.נשיא  •

 .ותאמנותי מומחי 2 •

 ביצוע. מומחי 2 •

 קושי. מומחי דרגת 2 •

יורכב חבר המושבעים העליון מהחברים הקבועים של  FIGבאירועים ברמה עולמית הנערכים בחסות ה  8.2

וך קבוצת השופטים בעלי קטגוריה ברי וועדה, ניתן למנות מחליף מתבהעדר ח.  FIGהוועדה הטכנית של ה

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .2או 1

 

 : הרכב צוות השופטים9סעיף 

 בכל אירוע של התעמלות אקרובטית יורכב צוות השופטים באופן הבא:  9.1

 CJP          שופט ראשי 1 •

 DJ            שופטי קושי 2 •

 EJ            שופטי ביצוע 4 •

 AJ           שופטי אמנותיות 4 •

 LJ            (רשות) ,שופט קו 1 •

  TJ      (רשות)שופט זמן,  1 •

 (WCHב  8)נספח   RAשופטי רפרנס אמנותיות        2 •

 (WCHב  8)נספח   REשופטי רפרנס ביצוע             2 •

 

 .3בסעיף  המיוחד חוקי השופטיםבץ קותהליך מינוי והגרלת השופטים מפורט ב   9.2

 כשמספר השופטים מאפשר, ממנים גם שופטי קו וזמן מבין אלו שלא הוגרלו לפנל עצמו.   9.3

   אם לאיגוד מותר להציב שני שופטים לתחרות אחד מהם יכול להתמחות בביצוע והאחר    9.4

  שיפוט להיות מוכנים ל FIGבאמנותיות, אך בעיקרון חייבים כל השופטים באירועי   

 .ביצועוגם  אמנותיות  

 קושי, אמנותיות או ביצוע.ויתפקד כשופט אם יש למדינה רק שופט אחד הוא יוגרל    9.5

   לכל שופטי האקרובטיקה חייבת להיות יכולת לתקשר בשפה רשמית. במידה ונדרשים    9.6

 מתורגמנים עליהם להימצא בקרבת השופט עמת' שיוכל למצאם בקלות בעת הצורך.  
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 : חובות וזכויות השופטים10ף סעי

 זכויות 

  הצמדות ובלבד שיפעלו תוך , םהשופטים הזכות לכבוד על הידע והמומחיות בשטחי אחריותלכל      10.1

 .FIGשל ה  נוספיםלחוקים קוד ההתנהגות ול, םהאתי יםלקוד, לחוקה

  

 חובות השופטים טרם התחרות

  את ספרון רישום התחרויות לראש להיות בעלי תעודת שיפוט תקפה ולהציג אותה ו 10.2

 . בכל תחרות יבשתית ובינלאומית  חבר המושבעים לבדיקה ולרישום    

   להיות מוכנים לתחרות, לפני ההגעה לאירוע, דרך לימוד חוקת האקרובטיקה,  10.3

 החוקים, חוקי השופטים, חוקי האתיקה וההתנהגות.    

   דינתם ולבדוק את כל דפי , לעזור למאמני מלתחרות בינלאומיתלפני הגעתם  10.4

 האלמנטים של המדינה.    

 לרישום התרגילים.רשמיים לאמנותיות ולביצוע, שישמשו להביא לתחרות דפים  10.5

   להשתתף בכל הסמינרים המתוכננים, שעות התרגול, ההנחיות וכד' לפני, במשך  10.6

   ת דופן ייפסל מתפקידו, אלא אם נסיבות יוצאו -ואחרי התחרות. מי שלא ישתתף     

 אושרו ע"י חבר המושבעים העליון.שי    

 

 חובות השופטים במהלך התחרות

 ולהיות נוכח בהכרזתה בטקס הפתיחה. לדעת את שבועת השופטים, לתמוך בערכיה 10.7

   מראש חבר  יקבלו אזהרה –באופן מדויק לשים לב לכל קבצי החוקים. אם לא יעשו כך  10.8

   אולימפי, באותו מחזור פרה שנייה בתחרות זו או באחרת במקרה של ה .CJP מההמושבעים, או     

 השופט יקבל סנקציות על פי הקוד האתי וההתנהגותי.    

 ניתן לשפוט ללא המדים הנדרשים.לא . ללבוש בגדים רשמיים של שופטים 10.9

 לא להיות בעלי אחריות אחרת במהלך התחרות. 10.10

   מידיתתחרות. קשר כזה יגרור השעיה לא ליצור קשר עם מאמן או ספורטאי במהלך החימום או ה 10.11

 מסבב התחרות הנוכחי ואזהרה.    

 וראש חבר המושבעים.CJP למלא כל הכוונה של  10.12

 להתייצב לשיפוט בזמן, לא לדבר, לסמן לשופטים אחרים, לקהל, ולמאמנים. כל הפרה  10.13

 אזהרות.בסנקציות וב שתיענ    

  , על מנת להעבירם (5 נספחה )רא כתב התנועהרישום של התרגילים ששפט, בלשמור  10.14

 ., במידה שיתבקש.S.J או ל CJP ל    

 בקשה תועלה כאשר יש הבדלים גדולים בין השופטים ובין ציוני חבר המושבעים •

 אם השופט לא יכול לספק הבהרה כשמתבקש, תינתן לו אזהרה או סנקציה, בהתאם לחומרת המצב. •
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 ר ומדויק לאחר סיכום ההורדות.לרשום את כל הציונים בסיום הביצוע באופן מהי 10.15

מאשר לו לעשות כך. )כל השינויים נרשמים  CJPשופט לא ישנה ציון לאחר שנירשם, אלא אם ה  •

 לאחר התחרות.(התוצאות  ניתוחובאים בחשבון בעת ומ CJPבידי ה 

 בקשה לשינוי יכולה להתקבל רק אם חלה תקלה בכתיבת הציון. •

 התחרות ובטקס הענקת הפרסים.במקומו בכל מהלך  שופט חייב להישאר 10.16

 

 : יושבי ראש צוות השופטים11סעיף 

 .האקרובטיקה שופטי ם המיוחדים שלמתואר בחוקי CJPתהליך מינוי  11.1

 . FIGמועבר לאיגוד המדינה ולוועדה המארגנת של האירוע, בידי המזכירה של ה  CJPמינוי  11.2

 משרד באזור אחריותם.זכאים לכבוד בשל הידע ולשימוש ב 11.3

 חוקות השיפוט, ההתנהגות והקוד האתי. כל מן, תוך מילוילהתנהג באופן ממלכתי כל הז חייבים 11.4

 הם חייבים למלא הנחיות של חבר המושבעים. 11.5

בודק ומבקר שיפוט של צוות שופטים מסוים לאורך כל התחרות. הצוות משתנה בקטגוריות  CJPכל  11.6

 טגוריות.הק 5צריך להיות מוכן לפקח על כל  CJPשונות של התחרות. כל 

יעזרו בידי שופט זמן, שימדוד את זמן התרגיל ושופט קו  CJPsבמידה ויש מספיק שופטים בתחרות,  11.7

 שידווח על כל יציאה מהמשטח ע"י הרמת דגל.

 

 לפני התחרות CJPחובות 

 ללמוד את החוקה וכל התקנות. 11.8

 שופטי הקושי בבדיקת דפי התרגילים.ולסייע ל להדריך ,לארגן, לבקר 11.9

 שעות לפני תחילת התחרות. 8סיום בדיקת דפי התרגילים  להבטיח את 11.10

 לוודא שדפי התרגילים סודרו על פי סדר התחרות, צולמו וחולקו למי שהחוקה מחייבת. 11.11

 לייעץ לחבר המושבעים על כל מצב שעולה בו בעיה בזמן ההכנה שלפני התחרות.להודיע ו 11.12

 

 במהלך התחרות CJPחובות 

ת של התרגיל במקרה של תקלה במערכת השמע, ללא ענישה, לאשר הפסקה והתחלה מחודש יכול 11.13

 או אם המוסיקה החלה במקום לא מתאים )עם או ללא ענישה(.

CJP חייב 

 (.14.2ללבוש מדים על פי החוקה ) 11.14

    י הענקת המדליות. לסמן את היציאהלסדר את צוות השופטים לכניסה לפני התחרות ולפני טקס 11.15

 חררו בידי ראש חבר המושבעים.המסודרת של השופטים לאחר ששו  

 לסמן אישור לכניסת מתמודדים לתחרות. 11.16

 כתב התנועה.יר של התרגילים שבוצעו בלשמור על רישום סד 11.17
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 ם לב ליציאות מהמשטח )עזרה יכולה להינתן לו בידי שופטי זמן וקו(.ישללמדוד את זמן התרגיל ו 11.18

  43.2להוסיף עונשים לציון הסופי בכפוף לסעיפים  11.19

 .ההפרשים ביניהםטווח לבדוק את וציוני השופטים, לקבל את  11.20

 להגיב לכל שופט שעומד לעשות שגיאה בכתיבה או חישוב התרגיל. 11.21

 כאשר: להתערב 11.22

מצליחים לפתור בעיות בנוגע לדרגת קושי של אלמנט או לדרגת הקושי של לא  DJsבמקרה שה  •

  43.3לפי סעיפים התרגיל 

 תערב כאשר:לה 11.23

 .שופט קו לא ראה את הטעות •

 שופט הזמן טועה בעשייתו. •

 אין די זמן לכך:אם יפתור בעיות ציונים טרם יתחיל התרגיל של המתמודדים הבאים,  11.24

• CJP ."מבקש פרסום "ציון זמני 

• CJP .מייעץ לראש חבר המושבעים לטפל בציון בסוף סבב התחרות ולפני חלוקת הפרסים 

הציון הסופי והעונשים, כאשר חבר ואת  ציון הקושי, הטכניקה והאמנותיות,ישחרר לפרסום את  11.25

המושבעים רואה את הציונים כהגיוניים, או, מבקש לרשום "ציון זמני" אם צריך זמן לחקירת אפיזודת 

 שיפוט כלשהיא.

 . Dמתקיים דיון חוזר על ציון אם  CJPיודיע ל חבר המושבעים  11.26

הליך  –המושבעים העליון  , חובות חבר8, הערעור יטופל על פי נספח FIG –בתחרויות רשמיות של ה 

 ערעור.

 :CJP -בתחרויות שאין בהן חבר מושבעים מלא, ה  ערעור עתב

 מתייעץ עם שופטי הקושי המעורבים ומבקש את הצדקותיהם לציון. •

 , עובד עם ראש חבר המושבעים לפתרון הבעיה.אחרי שבדק את רישומיו •

קוד התקנות השיפוט ומעמיק, על פי פעולות מתאימות יקרו במהלך התחרות ואחריה יתקיים ניתוח  •

 .האתי

 בעיה שזיהה בקרב פאנל השופטיםבסיום כל יום תחרות, מדווח בכתב לחבר המושבעים על כל  11.27

 

 : שופטי הקושי12סעיף 

יהיה אחראי  DJיהיו שני שופטי קושי ממדינות שונות, בכל קטגוריית תחרות. באליפויות העולם  12.1

 .תחרות קטגוריות - 3למקסימום 

 ריות שופטי הקושי לפני התחרותאח

שופט ראשי, יאשרו שופטי הקושי את כל ערכי הביצועים  , תחת פיקוח ותמיכה שלFIGאירועי ב 12.2

 שלא הצליחו לפתור. בעניין את עזרת מומחי חבר המושבעים העליוןיבקש  CJP's שהוכרזו בדף התרגיל.

   למאמנים על כל בעיה בדף האלמנטים. כל באליפות עולם, בזמן שייקבע מראש, שופטי הקושי ייעצו  12.3
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 דקות לפני תחילת התחרות. 90שינוי בדף צריך להיות מוסכם על שופטי הקושי, לפחות     

   אי דיוקים בטריף שיטס, שיתגלו תוך כדי תחרות, יתוקנו כאשר ימצאו, גם אם המאמן לא עודכן לפני  12.4

 הקושי בענישה. לשופט  "ז, טעות כזו יכולה לעלותתחילת התחרות. ובכ    

 , וחותמים על הדף., מתארכיםנרשמו בדף הטריףמסכמים את ערכי האלמנטים ששופטי הקושי  12.5

   שעות לפני תחילת  8מוודאים שדפי האלמנטים מוכנים ושהוצבו בסדר הנכון לפחות שופטי הקושי  12.6

 .אלו התחרות. שופט ראשי וחבר המושבעים מקבלים העתקים של דפים    

 דקות לפני תחילת התחרות.  30קושי יכולים לקבל שינויים מזעריים בדף האלמנטים עד  שופטי 12.7

 להיות מדווחים לשופט ראשי ולחבר המושבעים. חייביםשינויים אלו     

 

 אחריות שופטי קושי במהלך התחרות

 הקושי על פי החוקה.דרגת ואת ציון  כי האלמנטיםעל שופטי הקושי להעריך במשותף את ער 12.8

 .לציון הסופי שצריך להינתן הורדת ניקודעץ לשופט הראשי על כל ליי 12.9

 לרשום על גבי דפי האלמנטים: 12.10

 .אלמנטים שבוצעו •

 שינויים לערכי האלמנטים. •

 .זמן טעויות •

 ערכים חדשים לאלמנטים. •

  43.3 ףהסופי בידי שופטי קושי לפי סעייזהה טעויות שיורדו מהציון  12.11

 רת א. אם הבעיה נשCJPעזרת  יבקשוון הקושי לא יכול להיפתר, אם עניין הנוגע לערך הקושי או, לצי 12.12

 ת לפתור את נמל חבר המושבעים, עה הרלוונטי במומחהיבקש את עזרת  CJPבלתי פתורה,     

  , עד לסיום הסבב, אך"ציון זמני" יפורסם התקלה לפני תחילת התרגיל הבא. אם זה בלתי אפשרי            

 יע להחלטה לפני טקס הענקת מדליות לסבב הנדון.חייבים להג           

   מטרת חבר המושבעים העליון לראש בסיום כל תחרות מוקדמות ו/או גמר, מוחזרים דפי התרגילים ל 12.13

 . שלאחר התחרותניתוח     

 

 : שופטי אמנותיות וביצוע13סעיף 

 .(2017 ותמיוחד תקנות שופטים)שופטי ביצוע ואמנותיות מתמנים בהגרלה   FIGלאירועי 13.1

 שופטי אמנותיות מעריכים את התרגילים לציון האמנותיות, על פי החוקה. 13.2

 שופטי הביצוע מעריכים את התרגילים בהקשר לטעויות טכניות, בהתאמה לחוקה. 13.3

 התרגילים מוערכים ללא דיבור עם גורם חיצוני כלשהו. 13.4

שיפעל  CJP –מן ל במידה וחלה טעות הקלדה לציון מסוים, השופט האחראי לה קם על מנת לס 13.5

 יבקש הצדקה ברורה ומעוגנת ברישומי השופט, לגבי תיקון הציון. CJP –. ה 11.21בהתאם לסעיף 
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. אין היתר לבצע שינוי כלשהו בציון לאחר שהוקלד, אלא אם השופט 13.5למעט  הכתוב בסעיף  13.6

פט יכול לסרב. . שינוי אינו מחוייב המציאות; השוSJ -ה ראש או  המשקיףנתבקש לעשות כך בידי 

השופט המסרב יצטרך למסור מידית את תיאור בכל מקרה סירוב כזה עלול לעלות לשופט בנזיפה. 

 המקרה ינותח לאחר התחרות.השיפוט כפי שרשם בעת הביצוע, ו

 

 : מדי השופטים14סעיף 

 חייבים מדים רשמיים בכל התחרויות והאירועים. FIG -חברי הוועדה הטכנית של ה  14.1

בים ללבוש מדים רשמיים כשמשמשים כשופטים בתחרות. במחזור הנוכחי על השופטים שופטים חיי 14.2

 ללבוש:

 וסיכת הלאום על הדש השמאלי. FIGז'קט שחור עם סיכת  •

 מכנסיים ארוכים שחורים, או חצאית שחורה )לנשים(. •

 .עם או ללא צווארוןחולצה או סוודר לבנים, לנשים אפשרות  •

• CJP ן בצבע תכלת.ילבש חולצה/סוודר/ בלוזו 

 ניתן להשיג בחנות האתר. FIGעניבת  •

 ניתן להשיג בחנות האתר. FIGצעיף  •

נעלים שחורות )ולא סנדלים(, נעלי מסלול אם המארגנים דורשים. יש להמנע לנעילת נעלי עקב  •

 שיזיקו למישטח.

 שיער מסודר ולא מפריע לראות. •

 תכשיטים, אם נענדים, צריכים להיות מקצועיים בצורתם. •
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 5חלק 

 מבנה התרגיל ומרכיביו  

 : מבנה התרגיל15סעיף 

 עקרונות כלליים

סוגי תרגילים: שווי משקל, הקפצות ותרגיל משולב. לכל אחד מהסוגים  3המתחרים מבצעים  15.1

 מאפיינים משלו.

מטר,  12X12כל התרגילים מלווים במוסיקה. מתבצעים על משטח התעמלות קפיצי בגודל  15.2

 בתרגיל שיווי המישקל ובתרגיל המשולב, רביעיות יכולות, .F.I.G –התקן של ה  שעומד בדרישות

)ראה מגבלות  (, לנחיתה מפירמידות.על פי נורמות המכשיריםלהשתמש במזרן נחיתה )

20.21.) 

 התרגיל חייב להתחיל במצב סטאטי, להמשיך בתנועה ולהסתיים במצב סטאטי. 15.3

 מבנה התרגיל מהווה חלק מהאומנות שלו. 15.4

להיות חלק  ותכל הדרישות המיוחדות חייב יש דרישות מיוחדות והגבלות מבניות בכל תרגיל. 15.5

 מהתרגיל ולהירשם בדף הטריף. 

אם  .תן לו ערךניי רשום בדף הטריף, לאשונה מה אלמנטאם המתעמלים בצעו  יוצא דופן:

 .ף שגויטרידף על  0.3של (, תתבצע הורדה SRהאלמנט ייספר לדרישות המיוחדות )

 

 : אורך התרגיל16סעיף 

אורך מרבי של תרגיל דקות.  2:30הוא  הבאלנס ושל התרגילים המשולבים, תרגיליאורך מרבי של  16.1

 לפני החלת עונש על זמן עודף. רחמיםשניות של  2יש  מחייב. זמן מינימוםאין דקות.  2 -דינאמי הוא 

גיל הוא במצב סטאטי של כל סיום התרהצליל הראשון של המוסיקה נחשב לתחילת זמן התרגיל.  16.2

 סיום המוסיקה.אשר חייב להתבצע יחד עם המתחרים 

 

 : מבנה התרגיל17סעיף 

 .המאפיינים את סוגובכל תרגיל אלמנטים צוותיים  17.1

 תרגיל שיווי המשקל חייב להציג: כוח, איזון, גמישות וקלילות )זריזות(. 17.2

 לפני תפיסה. ,הטלהומ טלטולמדחיפה, ממעוף מזריקה, תרגיל דינאמי חייב להציג:  17.3

 תרגיל משולב חייב להציג אלמנטים מאפיינים משני הקודמים. 17.4

 בכל סוגי התרגילים.  8מקסימום , שיחושבו לדרגת קושי הוא םמספר האלמנטים הציוותיי 17.5

 לחיבור של כל תרגיל.( SR)יש דרישות מיוחדות  17.6

 .הנדרשהציוותיים ם ואת סוג האלמנטיות להציג את מספר האלמנטים בכל התרגילים על הצו 17.7

אך אין חובה לבצע אלמנטים כאלו. ערך,  על מנת לקבלאלמנטים אישיים ניתן לבצע  בכל התרגילים  17.8

 מטבלת האלמנטים  חייבים להילקח בכל מקרה שבוחרים לבצע אלמנטים אישיים הם
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 אלמנטים אישיים 17.9

 החזקות סטטיות וכוח

(static holds) 

ש, עמידות אמות, חזה, לדוגמא: עמידות ידיים, עמידות רא

 וכתפיים, עמידות ידיים כוח.

 לדוגמא: שפגאטים, גשרים, מעברים בגשר. (flexibility) גמישות

 יליטיאג' – קלילות

 (agility) 

לדוגמא: גלגולים, גלגלים )כולל בלי ידיים הצידה וקדימה( 

 ושילובי אלמנטים שמסתיימים על הקרקע בעצירה רגעית.

בטיקה פסי אקרו

(tumbling) 

אלמנטים קפיצה ערבית, פליק פלק, סלטות וקפיצות ידיים... 

חייבים להתבצע אחרי תנועה, ולהסתיים על רגל או אלו 

 שתיים על פי אופי האלמנט.

 

אלמנטים אישיים יוכלו להתבצע בידי כל חבר צוות, על מנת  לושהש מקסימום יםתרגילסוגי ה בכל

)לדוגמא: מאוזן בערבסק, או עמידת ידיים(, חייבים  מסוג "החזקות" אישיים אלמנטיםלקבל ערך. 

 שניות. 2להיות ללא תמיכת חבר צוות, על מנת שיחושבו לדרגת הקושי. אלמנטים כאלו יש להחזיק 

יכולים להתבצע בנפרד או ברצף, אבל אין מצב של חפיפה. לדוגמא: גשר רגל אלמנטים אישיים 

 אלמנט אחד, ולא כשני אלמנטים נפרדים.כספר ישניות, י 2לאחור לשפגאט של 

לא  "אלמנט אסור"נקודה בכל פעם.  1.0 –ביצוע של אלמנטים אסורים יוענש ב בכל התרגילים  17.10

 .(SR" )מיוחדת ותדריש"א ממלא ולהקושי  מחושב בדרגת

עם פ רק זוכים בערכםמ)של צוות או אישיים(,  זהים (links) וחיבורים בתרגיל אחד, אלמנטים זהים 17.11

 בכל ההיבטים. שוויון  הכוונה ב"זהה"ת". מיוחדודרישות " . חזרה על אלמנטים לא תיחשב מילויאחת

 ערכי האלמנטים הקבוצתיים והאישיים מפורטים בטבלת האלמנטים. 17.12

 

 (Balance: אפיון תרגיל שיווי המשקל )18סעיף 

 תרגילי שיווי המשקל שחברי הצוות נשארים מחוברים משך כל זמן ביצוע האלמנטים. של מאפיין ה 18.1

 חייבים להיות מוצהרים כל האלמנטים של זוג/קבוצה, שמבוצעים על מנת לקבל ערך,  18.3

 שניות.  3על גבי דף הטריף, וחייבים להחזיקם למשך     

 .במצב לשלוש שניות שוההש קבוצהאלמנטים של זוג/ חזקות סטאטיותה

 עליות
 תנועות שמתחילות על הקרקע או על בן הזוג למצב סטאטי בנקודה גבוהה יותר

 שניות. 3ומסתימות בהחזקה של 

 עליון/נהמעבר של 

 בסיס בזוגותמעבר של 
 שניות 3חזקה של השמסתיים ב ,לאחר דאח מצבמעבר מ

 רתאח, מעבר להחזקה בנקודת משען אחת משעןנקודת ( בSHהחזקה )מ בקבוצות מעבר 
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  הביצוע יש בדף הטריף, על מנת לקבל את ערך כאשר "עלייה" או "תנועה" מבוצעים ומוצהרים  18.4

 שניות.  3להחזיק במצב הסופי למשך     

 

 נס: דרישות מיוחדות לזוגות בתרגיל הבאל19עיף ס

 להיות ערך של  מנט חייב משקל. לכל אל אלמנטים צוותיים של שיווי 5תרגיל זוגות חייב לכלול לפחות    19.1

 .נקודה 1 לפחות          

   ניתנת לבחירה בכל מצב מטבלת  ללא תמיכה. עמידת ידיים זו עמידת ידייםהטופ חייב /ת לבצע    19.2

 מידות הידיים או מטבלת האלמנטים.ע          

 נקודה. 1.0לכל חוסר של אלמנט או "דרישה מיוחדת" יהיה עונש של    19.3

 
 מגבלות בתרגילי זוגות

  מצב ב 2פעמים:  4ידיים(, רק  2מצב )לדוגמא: עמידת ידיים על  בתרגיל אחד, הטופ יכול לחזור על    19.4

 למצב אחר. ה/. לא יינתן ערך נוסף לטופ ולא לבסיס, אלא אם הטופ עברבמצב תנועה 2 -סטטי ו            

 סמיכות מידית.ביכולים להתבצע ברצף או  לדרגת הקושי,הנספרים אלמנטים ( 4) מקסימום ארבעה    19.5

 .טופה ינם רשאים לחזור על אותה "תנועה" באותו תרגיל בלי קשר למה שעושהבסיסים א 19.6

 הבסיס לא רשאי לשנות את נקודת האחיזה תוך כדי ה"תנועה". 19.7

  מצב ו/או נקודת משען פעם כשהבסיס והטופ משנים מצב בעת ובעונה אחת, הטופ יכול/ה לשנות  19.8

 במהלך תנועת הבסיס.אחת     

 בטבלה  האלמנט ערך א מקבל ערך, בשל "חזרה" או "מגבלה", או כיון שכשהבסיס או הטופ במצב של 19.9

 ע"י בן הזוג. ינתן ערך לתנועה ולא למצב המתבצעלא י -הוא אפס     

 

 הבהרות לגבי זוגות

 (2נספח ו רא) :הגדרה של אלמנט בעל ערך 19.10

 החזקה של הטופ + מצב הבסיס •

 עלייה )כוללת את ההחזקה של הטופ ואת מצב הבסיס( •

 של הטופ + החזקה של הטופ + מצב הבסיס ועהתנ •

 מצב התחלה של הטופ +תנועת הבסיס +החזקה של הטופ + מצב הבסיס •

 מצב התחלה של הטופ + תנועת הטופ + תנועת הבסיס +החזקה של הטופ + מצב הבסיס •

  עזר בהן, חייבות נגט, יד או ידיים שהבסיס יס לקרקע, לדוגמא: לישיבה או לשפבסיום תנועת הבס 19.11

  –הקרקע בעת ביצוע ההחזקה להיות מורמות מהקרקע לביצוע ההחזקה. אם היד/ים נשארו על     

 מיושם, על "נקודת מגע נוספת". 0.5עונש של            

 

  (Balanceתרגיל שיווי המשקל )דרישות מיוחדות לקבוצות ב: 20סעיף 

 שפחות המתוארות בטבלה. חייבות להיות בתרגיל שתי פירמידות כל אחת ממשפחה אחרת מהמ 20.1
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 שניות כל אחת. 3אחזקות של  3חייבות להיות  20.2

טבלת עמידות הידיים, מ רלהיבחחובה לבצע באחת האחזקות עמידת ידיים ללא תמיכה שיכולה  20.3

 . )לא ניתן למלא דרישה זו ע"י האמצעית שמתנהגת כקטנה(.ת האלמנטים הכלליתטבלאו מ

 נק' 1.0של  הורדהא מולאה, יש על כל אלמנט חסר, או דרישה מיוחדת של 20.4

 

  באלנסלקבוצות בתרגיל מגבלות 

כאשר לבצע בלי שאף אחד מחברי הצוות יורד מהפירמידה ומגיע לקרקע, ויש בקבוצות מעברים  20.5

 )החזקה או מעבר( הטופ נשאר במצב בעל ערך.

 שניות. 3החזקה של בקבוצה, רק כאשר הוא מתחיל ומסתיים ב למעבר ןערך יינת 20.6

 בתרגיל: פעמים 4רק  קבל ערך על מצב,ול להטופ יכ 20.7

 במצב סטטי  2 •

 מעבר של קבוצהבמצב  2 •

, ערכי הקושי יינתנו למקסימום מעברי קבוצה 3, או בפירמידה שיש בה מקסימום פירמידה אחתב 20.8

(, בה ניתן עובדות טופיות 2) 2שניות. למעט במקרה של פירמידות מקטגוריה  3החזקות של  4

 החזקות. 3ום לקבל ערך על  מקסימ

 פירמידות נפרדות. 4ות מקסימום בכל התרגיל מותר 20.9

, לא יינתן ערך "מגבלה"או  "חזרה"נמצא במצב שאינו בעל ערך בגלל  טופ, בינוני או בסיסכש 20.10

 פירמידה עם שתי קטנות עובדות(. -מן הכלל  תכלשהו למצב הסטאטי, לתנועה או למעבר. )יוצא

 

 הבהרות בנוגע לקבוצות

כל הפירמידות המבוצעות  גו הדרישות המיוחדות, ניתן לבצע פירמידות נוספות אךאחרי שהוש  20.11

חייבות להיות מקטגוריה שונה. בתרגיל הבאלנס ובתרגיל המשולב, פירמידה שנמצאת 

יכולה להתבצע פעם אחת בלבד, או כמבנה יחיד, או כחלק מפירמידת  ,מסוימת (box) ב"קופסא"

 שלושה מצבי בסיס. מעבר, או כפירמידה עם שניים או

 כל פירמידה חייבת להיות מבנה חדש שמתחיל על הקרקע. 20.12

 נחשבת פירמידה אחת.פירמידה עם יותר מבסיס אחד,  20.13

 בפירמידה עם יותר מבסיס אחד, הבסיס הראשון הוא שקובע את קטגורית הפירמידה. 20.14

זו, אחת  בקטגוריה מיוחדת .ותעובד טופיות תיש ןשבההן פירמידות  2קטגוריה פירמידות מ 20.15

הטופיות יכולה לשנות מצב ולקבל ערך מלא לתנועה ולהחזקה החדשה, גם אם הטופ השנייה 

והבסיס, נשארו ללא שינוי. אבל, אם הטופ השנייה לא שינתה מצב, הן מקבלות את ערך 

 ההחזקה רק פעם אחת. )גם ערך הבסיס במקרה זה יינתן פעם אחת בלבד(.
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נחשב הדבר כ"תנועה" אחת. אם התנועות לא חופפות  –חת כשחברות צוות זזות בעת ובעונה א 20.16

לדוגמא: אם הטופ זזה, אח"כ הבינונית זזה, ואז הבסיס זזה,  הן נחשבות כשתי "תנועות" שונות.

 תנועות. 3 -זה נחשב ל 

אחת מטבלאות האלמנטים חייבת להשתנות. להערכת  (box) : לפחות "קופסא"פירמידת מעבר 20.17

, אבל עם בין "קופסאות" בפירמידות ללא מעבר ניתנים. יםערכי הבסיס כל - כל פירמידת המעבר

  וה.הבסיס בעל ערך הקושי הגביחושב יותר מהחזקה אחת, 

 בפירמידת מעבר: 20.18

במשך המעבר של הבסיסים, המצב ההתחלתי משמש להגדרת  כשהטופ לא משנה מצב •

 דרגת הקושי של הטופ.

שי של המעבר מחושבת כערך המצב כשהטופ משנה את מצבו בזמן המעבר, דרגת הקו •

 הבסיס החדש. י + תנועת הטופ + תנועת המעבר + מצב סופי של הטופ ומצבההתחלת

 להשתמש בנקודת משען נוספת במשך המעבר.  אסורלטופ  •

יכול טופ שאר באותו מצב במהלך המעבר ובפירמידה האחרונה. לדוגמא: יתטופ שהאין דרישה  20.19

 ר ואז לעלות לעמידת ידיים להחזקה הסופית.להיות בזווית פישוק במשך המעב

 (2)ראו נספח  הגדרה של אלמנט: 20.20

 החזקה של הטופ + מצב הבסיס •

 החזקה של הטופ ו/או הבינוני/ת + מצב הבסיס •

 החזקה של הטופ ו/או הבינוני/ת + מצב הבסיס. תנועה של הטופ ו/או הבינוני/ת + •

 של הטופ + מצב בסיס חדש. מצב התחלה של הטופ + מעבר של הבסיס/ים + מצב סופי •

 טופ + מצב בסיס חדש.מעבר של הבסיס/ים + מצב סופי טופ + תנועת הטופ + מצב התחלה  •

 של הטופ + מצב הבסיססופית עלייה + החזקה  •

, כשהוא מונח ברביעיות: מותר מזרן אחד לנחיתה מפירמידה בתרגיל באלנס או תרגיל משולב 20.21

במקומו משך כל התרגיל. המאמן אחראי  רלהישא בצמוד לקו ההיקף של המשטח. על המזרן

 להנחת המזרן ולהסרתו מיד עם תום התרגיל.

 

 שגיאות זמן לזוגות/לקבוצות ולאלמנטים אישיים: 21סעיף 

   0.3או  0.6שניות, שגיאת זמן של  2או  1שניות, ובוצעה החזקה של  3אם הוכרז על החזקה בת         21.1

   (. האלמנט מקבל ערך ונספר לדרישות המיוחדות. חוק זה נכון גם להחזקות 43.3עיף תיושם. )ס               

 .יורידו ניקוד יצועהבשופטי  -שגיאות טכניות  תנועה. במידה ובמקביל מתרחשותשבאות אחרי                

  1ים פחות מ אם מנסים לייצר החזקה בזוג או בקבוצה, אך לא מצליחים להשלימה, או שמחזיק        21.2

  (,0.9מורידים שגיאת זמן מרבית )שופטי הקושי  ייה, לא מקבלים את ערך ההחזקה ובנוסףשנ               

     (. במקרה כזה האלמנט לא נספר לדרישות המיוחדות. שופטי הביצוע מורידים ניקוד 43.3)סעיף                

 על נפילה. 1.0, או: על אלמנט שלא הגיע לסיומו 0.5 יםמוריד על השגיאות הטכניות וגם               
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 לא נישמר אף לשנייה אחת, לא מקבלים  , או החזקה שלאחר תנועה,אם המצב הסופי של עלייה        21.3

 אם בוצעו  . האלמנט לא יחשב לדרישות המיוחדות.0.9את ערך האלמנט ויש הורדת זמן של                

 שניות,  2או  1אות טכניות יורדו נקודות בידי צוות שופטי הביצוע. אם הייתה החזקה של שגי               

 , אך הורדות הזמן מיושמות.האלמנט נספר ל"דרישות המיוחדות"               

  הטופ טרם הגיע מקומם, ותפסו את הצוות הזוג/חברי לפני ש, ת באלנסבמהלך בניית פירמידאם         21.4

 יש הורדות זמן.  תאין הורדבשלב הטיפוס או הבנייה, יש מעידה או החלקה, לעמדת ההתחלה,                

 על טעויות טכניות מתאימות. ניתן לחזור על האלמנט על מנת לקבל את ערכו.                

  3של  אחרתהחזקה שניות ל 3חזקה של הבקבוצה, מעברים של הבסיסים, חייבים להיעשות מ        21.5

    מיוחדות, ניתן עונש של השניות, האלמנט נחשב לקושי ולדרישות  2או  1שניות. אם בוצעו רק                

 הזמן החסר, שגיאות טכניות מורדות בידי שופטי הביצוע.                

 רך על ע ניתן לאשנייה,  1בפירמידות מעבר, אם מצב ההתחלה או הסיום מוחזק פחות מ         21.6

     נספרים ל"דרישות המיוחדות", ומיושמת טעות זמן של  לאעל המעבר, האלמנטים  לאההחזקה ו               

  (. שופטי הביצוע מורידים את השגיאות הטכניות, כולל אלמנט שלא הגיע לסיום43.3. )סעיף 0.9               

 .(1.0) או נפילה (,0.5)               

 אישייםאלמנטים 

 יקבל  בלהוחזק למשך שנייה אחת בלבד, יינתן לו ערכו א (SHמסוג החזקה ) אם אלמנט אישי     21.7

 הטכניות. תיורידו את ערך השגיאוושופטי ביצוע ( 43.3)סעיף  0.3שגיאת זמן של         

 ולא סיים/ה, או שהחזיק פחות משנייה אחת,  של החזקהאם מתעמל/ת החל/ה בביצוע אלמנט      21.8

   מורידים כל  EJs, (43.3)סעיף  שגיאת זמן 0.6מורידים  DJs, האלמנט לא נספר לדרגת קושי        

 על אלמנט לא גמור או על נפילה. 1.0או  0.5+  קרתהשגיאה טכנית ש        
 

 : אפיוני תרגילים דינאמיים22סעיף 
 

  ברגיםכיוונים, המתחרים ידגימו מעוף אישי וכזה שנובע מעזרה, תוך שימוש במיגון  22.1

    (twists ,)סלטות (rotations ,)מצבי גוף שוניםו. 

  אופיים של התרגילים הדינאמיים הוא שמעורב בהם מעוף ושהמגע בין חברי הצוות  22.2

 קצר. מגע זה מסייע או מסיים מעוף.     

 מעוף מחבר צוות אחד לרעהו תפיסה מחבר לחבר

 צוותמעוף מהקרקע לחב/י ה תפיסה מהקרקע לחבר

מעוף מהקרקע עם עזרה קצרה בידי השותפים עמת' לקבל  דינאמי

 תוספת מעוף טרם נחיתה על הקרקע.

 .מהחברים לקרקע אחרי נגיעה קצרה ,או ,לקרקע ים/מעוף מחבר ירידה

 

 נחיתה על הקרקע יכולה להיות עם או ללא תמיכה. כך או כך, חייבים להדגים שליטה.  22.3
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 שליטה ייושמו שגיאות הטכניות.חסרי שליטה. במקרים  להדגיםכל התפיסות חייבות  22.4

 בין  , ללא עצירה או הכנה ה לזהמאפשרים לבצע אלמנטים מחוברים זחיבורים דינאמיים  22.5

 (.Link, )אלמנט אחד לשני    

 . ת האלמנטיםאלמנטים אישיים נבחרים מטבל 22.6

 

 : דרישות מיוחדות לתרגילים דינאמיים23סעיף 

 מהם חייבים להיות לתפיסה. על מנת  2אלמנטים צוותיים בעלי מעוף,  6 לפחות חייבים להיות 23.1

 נקודה לפחות. 1להיחשב לדרישות המיוחדות חייב האלמנט להיות בעל ערך של     

 .נקודה 1.0הורדה של לכל אלמנט או דרישה מיוחדת שחסרים, יש  23.2

 

 מגבלות לזוגות ושלשות

 רגיל. המגבלות הבאות משפיעות על ציון הקושי של הת 23.3

 יילקחו בחשבון לציון הקושי )אך נחיתות אינן חובה(. נחיתות 3 -לא יותר מ  •

 )כניסה/ערסל..( יילקחו בחשבון לציון הקושי. םתפיסה אופקיימצבי  3 -לא יותר מ  •

  (, יילקחו בחשבון לציון הקושי בתרגיל אחד.linksים )רצפ 3 -לא יותר מ  •

 בחשבון לציון הקושי. זהים יילקחו התחלהמצבי  3 -א יותר מ ל •

 .נקודות התחלה זהות מרשת, יוערכו לציון הקושי 4 -לא יותר מ  •

 בסמיכות מידית.אלמנטים לדרגת קושי, יכולים להתבצע ברצף או  4 -לא יותר מ  •

 נחיתות )ירידות מגובה + אלמנטים דינמיים לקרקע( 5 -לא יותר מ  •

 

 בתרגיל דינאמי תוספת מגבלות לשלשת נשים

 הבאות משפיעות על ציון הקושי של תרגיל שלשת נשים.  המגבלות 23.4

שלוש המשתתפות חייבות להיות מעורבות בביצוע עמת' לקבל את ערכו. לדוגמא: בסיס יכולה  •

 אינה נחשבת "מעורבות בביצוע" ולכןירידה עזרה ב ולדרוש ערך.את הטופ לבסיס שנייה,  עבירלה

 ישות המיוחדות. לא ייספר לדר והוא  לא יינתן כל ערך לאלמנט

 

 תוספת מגבלות לרביעיית גברים

 המגבלות הבאות משפיעות על ציון הקושי של תרגיל הרביעייה.  23.5

 .חבר צוות שינוי חברי צוות תוך כדי מעוף, אינו נחשב זהה לאותו אלמנט ללא שינוי •

שי, בתנאי וערך לדרגת קוי לבצע בשני זוגות. אלמנט זה מותר לרביעיית הגבריםד אח אלמנטרק  •

 .מטבלת האלמנטים של הזוגות וערכי האלמנט יילקח. זה אחר זהביחד או  הזוגות יעבדוש

 מותרת לדרגת קושי. שפועלים יחדיו, שלושהטופ בידי רק זריקה אחת של  •

 מותר לדרגת קושי. - 3תפיסה בידי אלמנט דינמי אחד שיש בו רק  •
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 ב לניקוד הקושי.תחש)בלי קשר לוואריאציות(, רק תפיסה אופקית אחת  •

סיוע בנחיתה אינו  רק אלמנט אחד שמתבצע בשלשה ללא שהרביעי מעורב, יחושב בניקוד הקושי. •

 נחשב כהשתתפות באלמנט.

 

 : טעויות בתרגילים דינאמיים24סעיף 

   הטעויות הטכניות  אם התחיל המתעמל לבצע אלמנט, אך לא סיים אותו, שופט הביצוע מוריד את 24.1

 לא האלמנט נפילה. כמו כן על אלמנט שלא הסתיים או על  1.0או  0.5בנוסף, הרלוונטיות ו    

 יחושב לציון הקושי ולא לדרישות המיוחדות.           

 בידי שופטי ביצוע,  0.5הורדה של תהיה הושלמו אך הטופ ניתפס ללא שליטה, חלקי האלמנט אם כל  24.2

 על נפילה. בשני  1.0יצוע מוריד: ב, שופט על שגיאה גדולה. אם הטופ נופל מתפיסה או מנחיתה    

 .יחושבו מיוחדותהדרישות הקושי וההמקרים ציון     

 

 : אפיוני תרגילים מעורבים25סעיף 

 ודינאמי. שיווי משקלתרגילים מעורבים מורכבים מאלמנטים משני הסוגים;  25.1

   וג השני. לדוגמא; הס דרגת הקושי של אלמנטים מסוג אחד לא יכולה להיות גבוהה מפי שניים קושי 25.2

 נקודות מתוך הטמפו. 120 מקסימוםנקודות, ייספרו לניקוד הקושי  60נס אם יש בבאל    

 

 : דרישות מיוחדות לתרגילים מעורבים26סעיף 

  דינאמיים, כולל  3 -אחזקות ו  3אלמנטים של זוג או קבוצה,  6חייבים להיות בתרגיל  26.1

 נקודה. 1מאלי של תפיסה אחת. לכל האלמנטים ערך מיני    

     עמידת ידיים אחת ללא תמיכה, מכל קטגוריה של עמידות ידיים בטבלה, חייבת להתבצע בידי הטופ. 26.2

 ניתנת למילוי ע"י הבינוני/ת בקבוצות. לאדרישה זו     

 נקודה 1.0מורידים  -לכל אלמנט צוותי, אישי או דרישה מיוחדת שחסרים  26.3

 מגבלות 

 תופסות גם לכאן. -תרגילים הדינאמיים וה נסאלבהתרגילי כל מגבלות  26.4

 נחיתות לדרגת קושי. 2בתרגיל משולב מותרות מקסימום  26.5

 

 : ביצוע אלמנטים אישיים בכל התרגילים27סעיף 

 ים לציון הקושי. מספר מרק אלמנטים שבוצעו בעת ובעונה אחת, או, באותה אפיזודת זמן, תור 27.1

 האלמנטים שכל אחד מבצע יכול להיות שונה.    

 
חייבים להיות מוצהרים על גבי הטריף שנמסר  שנחשבים לניקוד, האלמנטים האישייםשלושה כל  27.2

אם להם ערך.  ןלהיות רשומים בטריף שיט, ויינת חייבים, האלמנטים האישיים בסריה כללשופטים. 

 לדוגמא: .0ערך שיט, האלמנט/ים שאחריו מקבלים מבוצע שנית, או אינו רשום בטריף מסוים אלמנט 
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  אלמנטים. הסריה הזו ממלאה את מקסימום האלמנטים וכל השלושה  3פלק סלטו =  ערבית פליק .1

 יקבלו ערך.כולם חייבים להופיע על הטריף שיט, ו        

האלמנטים שבוצעו בידי חבר/י צוות אחר/ים, לא  -אם אחד מחברי הצוות לא מבצע אלמנט אישי  27.3

 יילקחו לדרגת הקושי.

מסוכמים שבוצעו בצוות האלמנטים האישיים האלמנטים האישיים, כל ערכי  של לקביעת דרגת הקושי 27.4

 . מעוגל מעלה 0.5 , כאשרומחולקים במספר חברי הצוות. התוצאה מעוגלת למספר השלם הקרוב ביותר

 ביצוע של האלמנטים האישיים ע"י כל חבר צוות, מוערך בנפרד. 27.5

נפילה העונש קרתה אם ). נק' 0.5 מורידים (EJs)שופטי הביצוע   אם אלמנט אישי לא מגיע לסיום, 27.6

גם במקרים שאופי האלמנט מחייב,  הוא לא נמנה לציון הקושי לא הושלם, אלמנטהכש .(נק' 1.0הוא 

 אלמנטים אישים. לדוגמא: עמידת ראש. מיושמות להערכתזמן  טעויות
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 6חלק 

 אומנותיות

 : אמנותיות28סעיף 

 עקרונות כלליים

  בו נכללת גם בחירת  האמנותיות מתמקדת במבנה הכוריאוגרפי, בתכנון התרגיל, במגוון התוכן 28.1

 והמוסיקה. היחסים שבין חברי הצוות, התנועהאלמנטים של הקושי. בנוסף היא כוללת את ה    

   ובמוסיקליות של הייחודיות בסגנון הביצוע , בהבעה ההופעה האומנותית צריכה לשקף את  28.2

 השופטים. והיכולת לשלב את כל דרישות הענף ולרגש את הקהל אמנותיות היא הקבוצה. /הזוג    

 , את השלמת התמונה    ייחודית למבנההל ושופטים. הוא חייב לבסס זהות התרגיל מבוצע לעיני ק 28.3

  כוריאוגרפיה.שתותאם ל תעניק התלבושת    

   , ושנית, עם סיום חלה של התרגילמתעמלים חייבים להציג את עצמם לפני שמתייצבים בפוזת ההת 28.4

 לפני שעוזבים את המשטח.התרגיל,     

   למשטח צריכה להיות . הכניסה מתחילת התרגיל ומסתיים בפוזת הסיוםמתחיל  אמנותיותשיפוט ה 28.5

  כוריאוגרפיה וללא מוסיקה. פוזת בדרך הקצרה ביותר לנקודת ההתחלה, וחייבת להיות פשוטה ללא    

 ההתחלה לא יכולה לכלול בניית אלמנט בעל ערך.   

  להיות עם סיום המוסיקה, ולהיות מצב סטטי. אי אפשר לסיים באלמנט בעל ערך  בהסיום חיי 28.6

 שנדרשת ממנו ירידה או יציאה כלשהי.    

 אסור לסמן סימנים כלשהם על הקרקע לסיוע בביצוע הכוריאוגרפיה. 28.7

 עזרת מאמן או עזרה פיסית אחרת.מתעמלים נדרשים לבצע את התרגיל ללא  28.8

 בכל שטח התחרות צריך להפגין ערכי ספורט ולשמרם. 28.9

 

 כוריאוגרפיה  / הופעה: 29סעיף 

  כוריאוגרפיה מוגדרת כמיפוי תנועות הגוף, בצד ההתעמלותי והאמנותי, מבחינת חלל וזמן ובהתייחס  29.1

 לחברי צוות נוספים.    

  כוריאוגרפיה הך לצעדים כוריאוגרפים, קפיצות וסיבובים. זה החיבור האסטטי בין אלמנטים בעלי ער 29.2

 צורות גוף, קצב ומהירויות.דורשת ניצול יצירתי של החלל, ושימוש במיגוון דרכים, גבהים, כיוונים,     

 .והמשטחחלל אלמנטי הקושי יחד עם הכוריאוגרפיה צריכים לכסות את כל ה 29.3

 בינוני וגבוה. הצוות חייב להדגים את כל רמות הגובה: נמוך, 29.4

 .ייב להיות מגוון של תנועותח 29.5

 על הכוריאוגרפיה להציג מקוריות וליצור זהות ייחודית לצוות. 29.6

רבית, תוך שימוש במרחב הגדול ביותר ( מאמפליטודהמשרעת )כל התנועות צריכות להתבצע ב 29.7

 שניתן, או תוך עידון וויסות שמכתיבה המוסיקה.
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 : מוסיקליות והבעה30סעיף 

 ירה נבונה של המוסיקה תעזור ליצירת מבנה, קצב ונושא לתרגיל.בח 30.1

   התרגיל צריך להיות מחובר באופן הרמוני, לוגי ואסטטי, עם המקצב ומצב הרוח שמשרה  30.2

                                                                                                                   המוסיקה המלווה.                                                                                                   

   השטף של התרגיל צריך להיות בלתי מופרע במעבר בין קטעי תנועה ואלמנטים של קושי. עצירות  30.3

 הרציף.צריכות להיות הגיוניות ולא לפגום בביצוע            

  הצוות צריך להדגים את היכולת להקרין את אופי המוסיקה דרך השימוש בהבעות פנים וגוף. צריכה  30.4

  להיות הרמוניה של הבעות בין חברי הצוות.           

 

 : ציוותיות31סעיף 

 חייבים להיות יחסים הגיוניים וקשר בין המתעמלים של אותו צוות.    31.1

 צריכים להדגים משהו שהוא מעבר ליחסים ביניהם, כזה ש"ייגע" בקהל.חברי הצוות    31.2

  

 : ליווי מוסיקאלי32סעיף 

    ללאמילים מותרות כל התרגילים מבוצעים לצלילי מוסיקה. ניתן להשתמש בקול כבכלי נגינה,  32.1

 .FIG – תוך כיבוד הקוד האתי של הבתרגיל אחד, וסיקה עם מילים אפשרית מ .משמעות           

   אסורות מילים לא ראויות )מיניות, מעליבות, אגרסיביות או שמשדרות אלימות(. המאמן חייב להבהיר            

 תתבצע ע"י שופט  0.5בוצע עם מילים, ולרשום זאת על הטריף שיט. הורדה של יאיזה מהתרגילים            

 על גבי דף הטריף.  מצויןלא עם מילים, או/ו כאשר  (, כאשר יבוצע יותר מתרגיל אחדCJPראשי )           

 .יכות גבוהההמוסיקה המעובדת חייבת להיות בא 32.2

 ה בפוזה הסופית.עצירנמשכת עד למתחילה עם הצליל הראשון ומדידת זמן התרגיל  32.3

  במקרה של תקלה טכנית ועצירת המוסיקה, ימשיכו המתחרים את ביצוע התרגיל אלא אם קבלו  32.4

 . במקרה כזה, לא יהיה עונש על ביצוע ללא מוסיקה ותפסק מדידת הזמן. CJP–הוראה מה            

  אם המתחרים לא החלו את תרגילם או הפסיקו לבצע בגלל שהמוסיקה אינה נכונה, או כשל טכני  32.5

   ה ואין אפשרות במיד הסמכות לאשר התחלה מחודשת של התרגיל ללא ענישה. CJP/SJ -אחר, ל            

 , מוסמך לאשר לצוות שיבוץ SJ/CJP-די על התקלה המנהל הטכני בהסכמת ה להתגבר באופן מי           

 מחדש בסוף הרשימה.           

 אם המתחרים מפסיקים בשל איכות ירודה של המוסיקה או דיסק שגוי, עליהם חלה אחריות המאמן,  32.6

 עונש על הציון הסופי . 0.3, אך זו תגרור CJP -על פי החלטת ה  תהיה ההתחלה החדשה           

 תרגיל.האחרי שהושלם, בליווי מוסיקאלי או בלעדיו, לא ניתן לחזור על  32.7

 

  : הבדלי גובה33סעיף 

  CJPה  הוא באחריותאספקט זה של האמנותיות ושל הציון האמנותי   33.1

 להיות אסתטיים בצורה הגיונית. הצוות חייביםהפרשי הגובה בין חברי   33.2
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   גובה נמדד לפני התחרות בידי אנטרופומטור מומחה, בנוכחות המאמן או ראש המשלחת, תוך שימוש   33.3

 . לפחות נציג אחד של הוועדה המקצועית בהתעמלות אקרובטית חייב להיות 1בהליך המתואר בנספח          

 , יוצבו מדידה לשיבוש הליכי. במקרה של חשד כלשהו  לוקתלמחסיכוי  בהנוכח במדידה שיש          

 חברי חבר המושבעים העליון, ובכללם ראש חבר המושבעים. 3כמשקיפים גם          

 .1, על פי נספח  CJP(,  מתבצעת בידי ה Final Scoreהורדה מהציון הסופי )  33.4

 

 (6: בגדי התחרות, תוספות וחבישות )ראה נספח 34סעיף 

   . בגדי התחרות והחבישות הנלוויםבוחן את בחירת בגדי התחרות, האביזרים הוא שפט הראשי השו 34.1

  השלמה ולהוות  םהבגדים צריכים להיות אלגנטיי .התעמלותיועיצוב צריכים להיות בעלי אופי     

  , וכזו מתעמל/תה לש תרגיל. אסורה תלבושת שמסיטה את תשומת הלב מהביצועלומנותיות לא    

  .שדורשת "הסתדרות" במהלך התרגיל    

 חברי הצוות צריכים ללבוש בגדים זהים או משלימים. 34.2

  בגדי מותרים, בצבע עור טייץ , או בבגד גוף עם חצאית. נשים ובנות מופיעות בבגד גוף או באוברול 34.3

 ורים.אס - כתפיות דקות, בעלי א שרוולים, אך בגדי גוף של ריקודגוף יכולים להיות עם או לל    

 חופשי , אבל  -חצאיות צריכות לכסות אבל לא ליפול מעבר לחלק הישבן שבבגד הגוף. סוג החצאית  34.4

  ."אייםרפיית " (, ואסורהבלט) "טוטו"אסור חצאית  .היא צריכה תמיד ליפול חזרה על ירכי המתעמלת    

 .להסירוולא משהו שניתן חלק מבגד הגוף החצאית היא    

 באוברול.או גברי, עם מכנסי התעמלות קצרים או ארוכים, ם בבגד ימתחר גברים 34.5

 בגדי התחרות צריכים לכבד את מין המתחרה בתכנונם. 34.6

  לכל אורך הרגל, מירך עד קרסול, "שוברים" קו רק אם או במכנסיים, צבעים כהים מותרים באוברול  34.7

  , צריכים להיות זהים הרגליםהאורך וסוג הבד שמכסה את  או דוגמא בצבע בהיר, את הצבע הכהה.    

 בשתי הרגליים, הקישוט יכול להיות שונה.    

 אסורים בתכלית.  -או אביזרים נלווים  ,על הבגד "פטצ'ים"מסיבות בטיחותיות, בגדים משוחררים,  34.8

 את קווי הגוף.בגדי הגוף חייבים להיות צמודים על מנת לאפשר לשופטים לראות     

 . פתח הירך לא יעלה מעל עצם הירך. לל שימוש בבגדים תחתונים, כוכל הביגוד צריך להיות צנוע 34.9

 מתחת לקרן התחתונה של , ומאחור לא לא ירד מתחת לחצי המרחק לסטרנוםמלפנים  רהצוואפתח     

 רקמה וקטעים שקופים בגב חייבים להיות עם ביטנה מלאה.. השכמה    

 .בתוך הבדתמונות , ו, תלבושות עממיותבגד יםות תלבושות פרובוקטיביות, אסור 34.10

  לבן או בצבע בצבע חייב להיות  -ניתן להתחרות עם או בלי נעליים. מי שמשתמש בכסות לרגליים  34.11

 .ארוכים עור, נקי ובמצב תקין. גברים חייבים גרביים /נעלים כשלובשים מכנסיים    

  ות חלק מהבגד הילהמדינה חייב להופיע על בגד התחרות בצורה בולטת לעין. יכול המזהה את סמל  34.12

 .2020 - 2017 למחזור  FIGעל פי חוקי ה כל ה או תפור עליו.           

 כפי שפורסמו. FIGעל פי חוקי ה חייב להיות ם פרסו לכ  34.13

 . CJPתקלות בגדי הגוף מוענשות ע"י   34.14
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  תוספות וחבישות

 .ןלמיניה : עגילים מחרוזות, צמידים, נזמים וסיכותאסורים כל סוג התכשיטים 34.15

 באחריות המאמן והספורטאי. פציעה שתתרחש בגינם היאדביק אבני חן ופייטים לבגד אך מותר לה 34.16

 ישתחררו במהלך  אם משתמשים באביזרי שיער כלשהם יש להקפיד שיהיו מחוברים באופן שלא 34.17

 (.יםאסור -כתרים, נוצות ופרחים ביצוע התרגיל. )  

 .ציור תיאטרלי של דמות )חיה או אדם(לא צבע ולא אפשרי.  -אסורה צביעת הפנים. איפור קל ונעים  34.18

   טייפינג ותחבושות חייבים להיות בצבע טבעי. כל  אסורות חגורות שמירה ו/או עזרי אימון אחרים. 34.19

   לקבל אישור הוועדה הטכנית לאחר שהאיגוד המקומי יפנה ריגה מזו, שנדרשת בריאותית, יש ח  

 אליה.  

 CJPל מוענש בידי כל האמור לעי 34.20
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 ביצוע וציון טכני

 : ביצוע וציון טכני35סעיף 

 עקרונות כלליים

 של התרגיל ולא לסוג הטכניקה שהודגמה. עשייהציון הביצוע מתייחס לאיכות ה 35.1

 .מיטבי כל תרגיל נישפט לפי קרבתו לקריטריונים של ביצוע 35.2

  עה ודיוק הביצוע הטכני של כל אלמנט, צוותי או אישי. שופטי הביצוע נותנים דעתם על רוחב התנו 35.3

  ממקסימום החלל  כמה לדוגמא: , אחזקת הגוף, תנועות מושלמות. מתיחהמושג זה כולל את רמת ה    

 תשומת הלב מופנית לאלמנטים של צוות ולאלמנטים אישיים.שיכול להיות מנוצל לביצוע אכן מנוצל.     

 בזויות, הכל בהשוואה לביצוע אידיאלי שמוסכם על מאמנים ושופטים.מצבי הגוף השונים, דיוק  35.4

 יציאות נקיות  ,Bיכולת להציג כניסות חלקות לאלמנטים, איזון באלמנטים ע"י הת ערכיעילות טכנית מו 35.5

   . אלמנטים דינאמיים , שטף באלמנטים של טמבלינג, וביטחון בזריקות ובתפיסותונחיתותמאלמנטים     

 להפגין פאזת מעוף מרבית.  צריכים    

 קריטריונים להערכה 35.6

 יעילות בביצוע הטכני. •

 נכונות הקווים וצורות הגוף. •

 : מתיחה מלאה בבאלאנס, מעוף מרבי בטמפו.ואישיים םציוותיי אלמנטיםרוחב תנועה בעת ביצוע  •

 אלמנטים של שיווי משקל.ביציבות  •

 ת.( ובזריקוPitchingביטחון, יעילות בתפיסות, בהנפות ) •

 נחיתות מבוקרות. •
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 דרגת קושי

 : דרגת קושי36סעיף 

 דרגת הקושי של התרגיל נקבעת על פי האלמנטים שבוצעו בו. 36.1

 ערך ניתן רק לאלמנטים ציוותיים ואישיים. 36.2

 . .F.I.G  ערכי כל האלמנטים מופיעים בטבלה שמפורסמת בנפרד בידי ה 36.3

  בלת. בכל מקרה, ביצוע של אלמנטים מסוכנים לא יכול בוגרים יכולים לבצע דרגת קושי בלתי מוג 36.4

  .טבלת הטעויותלכסות על ביצועים דלים שמוענשים על פי     

 טבלת מ נבחריםגם בוצעו. האלמנטים דרגת קושי ניתנת רק לאלמנטים שפורטו בדף התרגיל ו 36.5

 האלמנטים.     

 (.25.2קיימים חוקים מיוחדים ) מעורבלגבי תרגיל  36.6

  לים שופטי הקושי מורידים ניקוד על כל הפרה של הדרישות המיוחדות, בצוע אלמנטים בכל התרגי 36.7

 שלא עמדו די זמן ועבור דפי תרגיל שלא נכתבו על פי הסדר. ,אישיים וצוותים אסורים, אלמנטים    

  ישפטו  ,שניות 3כאחזקות של בדף הטריף , אלמנטים שהוכרזו בתרגילים מעורביםו באלנסתרגילי ב 36.8

 מוריד שגיאת זמן. שגיאות הזמן מורדות מהציון הסופי.  DJהשניות  3. אם לא מוצו DJs -ה כך ע"י     

 

 Tariff Sheets: דף התרגיל 37סעיף 

  של כוונות הצוות מבחינת אלמנטים אישיים מוקלדת במחשב, דף התרגיל הוא הצהרה מאוירת  37.1

 ה, חייבים להיות מצוינים בברור ליד כל אלמנט. וצוותיים. דרגת הקושי, העמוד ומספר האלמנט בטבל    

 הזמן המתוכנן של כל אחזקה צריך גם הוא להירשם.     

 .ומדויקיםזו אחריות המאמן להכין דפי תרגיל נכונים  37.2

  בהרשמה אחד עבור כל תרגיל שמתוכנן להתבצע בידי כל מבנה, תרגיל צריכות להגיש דף משלחות  37.3

  . , אלא אם צוין אחרת בתכנית התחרותהתחרותתחילת שעות לפני  48 -לתחרות, ולא יאוחר מ     

 .ההאקרדיטציבזמן  -המועד האחרון להגשה הוא: לתחרות מוקדמות     

 עד שעה אחת אחרי סיום המוקדמות. -לתחרות גמר                                            

  . מסירתם תרשם ע"י רישוםעת תהליך הבאופן רגיל, יימסרו דפי התרגיל בידי ראש המשלחת ב 37.4

  בדואר  פי הטריףיעה מאוחר יותר, אפשר להעביר את דהוועדה המארגנת. במקרה שנבחרת מג    

 דפי במקרים מיוחדים הנבחרת כולה מקבלת את העונש.  -שיגיע ליום ההרשמה. אם לא הגיעו     

 בפקס. ך לאתרגיל יתקבלו במייל א    

   גיל הרשמי, באופן שפורט בחוקה. יש דוגמה בטבלת האלמנטים פורמטים יש להשתמש בדף התר 37.5

 .CJP -לא רשמיים יוחזרו לציור מחודש על דף מתאים ו"יזכו" בעונש על הגשה מאוחרת בידי ה    

  אלמנטים צוותיים יופיעו ראשונים, על פי הסדר בו הם אמורים להתבצע. האלמנטים האישיים  37.6

  שלהם. אם האלמנטים שבדף האלמנטים לא מבוצעים  ביצועסדר העל פי הם מופיעים בנפרד, גם    
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 מהציון הסופי . 0.3יורידו  DJsבסדר שנרשם,     

 . אם יותר אלמנטים  בדף התרגיל משמשים לדרגת קושי חייבים להיות רשומיםרק אלמנטים ש 37.7

 ., על טריף שגויDJ’s -ה  יינתן ע"י 0.3לדרגת הקושי ועונש הראשונים יחושבו  8 -רשומים, ה     

 על טריף שגוי )סדר אלמנטים/אלמנט שגוי..(, יינתן רק פעם אחת בתרגיל. 0.3עונש     

   מיומנות יוערכו לדרגת הקושי. ניתן לרשום  ,וגם בוצעורק אלמנטים שרשומים בדף הטריף  37.8

  ש על הגשה מאוחרת. הדף יוחזר לתיקון והצוות יוענ - אחת. אם רושמים יותר מאחת תאלטרנטיבי    

 .אלטרנטיבי אלמנט(. משך הזמן באלמנט אינו יכול להשתנות כאילו הוא 43.2)סעיף     

 יישומו. - 23.5, 23.4, 23.3בכל מקרה, המגבלות שתוארו בסעיפים  הבהרה:    

  שעות לפני תחילת תחרות ברמה עולמית, מאמנים מדווחים על כל בעיה בדף התרגיל. על  12לפחות  37.9

  יתיר הגשה מחודשת לא יאוחר מתשעים  DJs –המאמן למצוא פתרון לתקלה שהובאה לידיעתו. ה     

 דקות לפני ביצוע התרגיל.    

 אם בעיות בטריף יימצאו תוך כדי התחרות, דרגת הקושי הנכונה חייבת להינתן. שופט הקושי עלול      

 הדפים.לקבל נזיפה על אי זיהוי טריף שגוי במהלך הערכת     

  דקות לפני מועד  30שינוי בדף התרגיל עד  התירל רשאים הקושישופטי במקרים מיוחדים )פציעה(,  37.10

   הקושי שופטיזה יתבצע תוך שינוי הציור, עדכון ערך חדש, דף ומספר האלמנט. תחילת התחרות.     

 על השינוי. לא יינתן כל  יוודאו שהאלמנט נרשם כדין, ויודיעו לשופט הראשי ולחבר המושבעים העליון    

 ערך לשינויים מאוחרים יותר.    

או תרגיל אחר צריך להתבצע, הטריף החדש, או אם שינוי האלמנטים יתבצע בתחרות הגמר,  37.11

במקום ובזמן שנקבע לכך, בתוך שעה מסיום תחרות המוקדמות.  השינויים במודגש, צריך להתקבל

ופטי הקושי יבדקו את הדף ויוודאו שהשופט הראשי וחבר השינוי חייב לכלול את הערכים המחודשים. ש

 . הגמר תחרותלת המושבעים העליון, קבלו את העתקי השינוי, לפני תחי

 

 : אלמנט חדש38סעיף 

 .באלמנטים חדשיםאולימפי במחזור  פעמים 4הוועדה הטכנית של ההתעמלות האקרובטית תידון  38.1

  , ואינו מופיע כאלמנט אסור דפי החידושיםיימת או בהק, אלמנט נחשב לחדש אם אין למצאו בטבלה    

 בשום פרסום.    

  אלמנטים שמופיעים בטבלה ומבוצעים עם שינוי סגנון קל, אינם נחשבים חדשים וניתן לרשום אותם  38.2

 עם אותו מספר אלמנט והם בעלי אותו ערך.    

  הטכנית ע"ג הטופס  בקשה להערכת אלמנט חדש, צריכה להיות מוגשת במייל למזכירת הוועדה 38.3

 של הביצוע.אי מייל וידיאו הרשמי שבטבלה. יש לצרף רישומים והצעה לדרגת הקושי, כמו גם,     

 .בכל שנה מאיב 1יש להגיש את הבקשה דרך האיגוד המקומי, לפני  38.4

 לא יידונו. -בקשות הערכה שלא מכילות את הנדרש  38.5

    .אחריו 1.1לביצוע מה , ויהיו ברי תוקף לאחר ישיבת הוועדה הטכניתאלמנטים חדשים יפורסמו  38.6
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 הערכת התרגיל

 : הערכה39סעיף 

 עקרונות כלליים

  (, מאפיינים שונים, והוא נישפט על האמנותיות שבו, דרגת הקושי B ,D ,Mixלכל אחד מהתרגילים ) 39.1

 שלו והביצוע הטכני שהודגם.    

 ניקוד על פי החוקים.שופט ראשי צריך להבטיח שכל השופטים בצוות יגיעו ל 39.2

 .Aשופטי האמנותיות מעריכים את חלקם וקובעים ציון  39.3

 .Dציון סכום דרגת הקושי מומר לביחד, קובעים את דרגת הקושי של התרגיל,  ,שופטי הקושי 39.4

 . Eשופטי הביצוע מעריכים את טכניקת הביצוע וקובעים את ציון  39.5

 .A+D+Eבע תוך חיבור , מהציון הסופי שנקP, מוריד עונשים CJPהשופט הראשי  39.6

 

 : ציונים וזכייה בנקודות40סעיף 

 , הציון הסופי והדרוג מוצגים לקהל.A ,D ,Eציונים  40.1

 .0.001, בדיוק של 10עד  0, ניתנים מ E -ו  Aבכל התחרויות ציוני  40.2

 .קבועההמרבית דרגת הקושי   Age Group -תחרויות דרגת הקושי לבוגרים "פתוחה". ב 40.3

 Aציון 

 שופטי האמנותיות, אחרי הורדת העליון והתחתון.  4מוצע שני הציונים האמצעיים של הוא מ Aציון  40.4

 Dציון 

 .DVסכום ערכי כל האלמנטים שבוצעו בתרגיל הוא ערך הקושי:  40.5

 .(D Score) = ציון הקושי 100. ערך הקושי חלקי Dמומר בציון הקושי,  (D Value)ערך הקושי  40.6

 ן שני שופטי הקושי.ציון הקושי מפורסם כאשר יש הסכמה בי 40.7

    Eציון 

 שופטי הביצוע, אחרי הורדת העליון והתחתון.  4הוא ממוצע שני הציונים האמצעיים של  Eציון  40.8

 , בלי לעגל את הספרה האחרונה.0.001 . הדיוק עד2 -הממוצע מוכפל ב     

 (Total Scoreציון כולל )

 .DJsאו  CJPכל הורדות ועונשים של  ללאציון כולל הוא סך הציון  40.9

 אין ציון מרבי לתרגיל של בוגרים. 40.10

 .TS= ציון D+ ציון E+ ציון Aלתרגיל מחושב על פי הנוסחא: ציון  (TSכולל )הציון ה 40.11

 

 : עונשים מהציון הסופי41סעיף 

41.1 CJP :מסכם את כל ההורדות ומנקה אותן מהציון הכולל 

Total Score – Penalties = Final Score. 
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 על: מיישם עונשים מהציון הכולל השופט הראשי 41.2

 הגשה מאוחרת של דף התרגיל. •

 סטייה מהפרשי הגובה המותרים. •

 משך תרגיל מעל המותר. •

 מוסיקה עם מילים ביותר מתרגיל אחד. •

 התחלה מחודשת של תרגיל ללא הצדקה. •

 יציאות ונפילות מחוץ למשטח. •

 הפרות ביגוד ועזרים. •

 כם בעבור:מיישמים הורדות לציון המס הקושי שופטי 41.3

 אחזקות שלא הוחזקו על פי הזמן שהוכרז או שצריך. •

 דרישות מיוחדות שלא מולאו. •

 ביצוע אלמנטים אסורים. •

 אלמנטים שבוצעו שלא על פי הסדר שנירשם. •

 

 : ערעורים על ציון42סעיף 

  , והתרגיל שבוצע, או שקיימת טעות חישובית בסיכום ערכישונה מלמען הצדק, אם ציון הקושי  42.1

 .העליון פנייה לחבר המושבעיםבר בחישוב הציון הסופי, ניתן לערע בהמרת הנקודות לציון, או    

 אחרי הערעור. ,הורדות שופטי הקושי יצטרכו לעבור שיקול מחודש, אם יש שינוי בציון הקושי 42.2

 .ה המבקשתמדינהמתחרים של ציון על  אך ורקניתן לערער  42.3

 נותיות, זמן ואחרים.אין אפשרות לערער על ציוני הביצוע, האמ  42.4

   צריך  כרטיס הערעור,במחזיק הגשת הערעור אפשרית עד תום התרגיל שאחריו. נציג האיגוד  42.5

 ערעור לראש חבר המושבעים או לממונה מטעמו.כרטיס הלהעביר את     

 כרטיס הערעור צריך להיות מועבר ללא מילים. •

 .ערעור תקבלהש ירשם על גבי לוח הציונים •

 ערעור.שעומד בבסיס האת ההסבר  הגישרעור צריך לכרטיס העאחרי  •

 אחרת הערעור נפסל.יש להגיש את הערעור הכתוב. דקות מרגע הגשת כרטיס הערעור,  4בתוך  •

 יש תשלום עבור ערעור, התשלום גדל עם כל ערעור נוסף שמגיש איגוד. •

 הנחת כרטיס הערעור הוא חוזה התחייבות להעברת התשלום, עד תום התחרות. •

 באופן    CJP -. ה CJP - לו חבר המושבעים יודיע מיידית למומחי הקושי של חבר המושבעים ראש 42.6

 מידי יבקש משופטי הקושי לבדוק שנית את ציונם.    

 אם לא ניתן לפתור את הבעיה עד זמן ההתחלה של התרגיל הבא, יכנס הציון כ"זמני" וייקבע עד סוף  42.7

 בית התחרות ולפני כל הענקת פרסים.    

  FIG. קרן היסודות של ההתשלום ניגבה ומועבר ל -מוחזר התשלום, אם נידחה  -אם הערעור יתקבל  42.8
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 10חלק 

 טבלאות טעויות ועונשים

 DJ –ו  CJP: הורדות 43סעיף 

 , ככתוב בטבלת השגיאות.1.0עד  0.1טווח השגיאות מ  43.1

 CJPהורדות ציון סופי בידי שופט ראשי  43.2

 CJPבידי  הורדת ניקוד שגיאה

 יותרתלכל שנייה מ 0.1 מהמותר מוסיקה ארוכה

 1.0או  0.5 1מחבר הצוות הבא בתור בגובה, לפי נספח הבדלי גובה 

 0.5 התנהגות שאינה הולמת על המישטח

 לכל תרגיל 0.3 הגשה מאוחרת של דף התרגיל

 0.3 התחלה מחדש ללא הצדקה

, אין לא מתאימה )מילים פוגעניות, תרגיל שני עם מיליםמוסיקה 

 על הטריף( "מילים"עם ציון 

0.5 

 0.3 אין הצדעה לשופטים ולקהל בתחילת תרגיל ובסיומו

 בכל פעם 0.1  לקובר עמדריכה 

 בכל פעם 0.5 , או נפילה מחוץ לקורגליים מחוץ לקו 2נחיתה 

 0.3 סיום לפני או אחרי המוסיקההמוסיקה,  התחלה לפני

 0.3 זהות את סמל המדינהלא עומדים בחוקי הפרסום, לא ניתן ל

 בכל פעם 0.1 סידור הבגד תו"כ תרגיל, איבוד סיכות, חצאית לא יורדת

 0.3  למעט המצוין בטבלה זו כל טעויות הביגוד

 0.5 מחשוף מוגזם -לדוגמא , בלתי צנועבגד 

 0.5 שימוש בבגד בניגוד לחוקה, לדוגמא: תמונה על הבגד

 0.1 סיוע לחבר צוות בדיבור

 0.3 ן מקווי המשטחאימו

 0.5 או מאמן שנמצא על המשטח)יוצא מהכלל רביעיות(, סימון, מזרן 

 1.0 עזרה פיסית בידי המאמן
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 DJהורדות  43.3

 DJהורדת  שגיאות

 לכל שנייה חסרה 0.3 שגיאת זמן, על כל פירמידה שמוחזקת פחות המזמן שהוכרז עליו

 , SRזמן, אין  0.9 תשהוחזקו פחות משנייה אחאלמנטים צוותים 
 אין דרגת קושי

 הורדת זמן 0.3 שנייה אחתהוחזקו שאלמנטים אישיים 

, אין SRזמן, אין  0.6 אלמנטים אישיים הוחזקו פחות משנייה
 דרגת קושי

 SR  , איןDVאין  כל אלמנט שהותחל ולא הסתיים

 לכל הפרה 1.0 הפרה של הדרישות המיוחדות לתחרות

 בכל פעם 1.0 ריםביצוע אלמנטים אסו

טריף, או הצהרה על יותר אלמנטים שלא בוצעו בסדר שנכתבו ב

 אלמנטים מהמותר

0.3 

                               

 אמנותיות שיפוט: 44סעיף 

 הערכת האמנותיות אינה רק מה עשו המתעמלים, אלא גם איך עשו והיכן.

 י, תוך שימוש בטבלה הבאה: הקריטריונים הבאים מוערכים באופן חיובאמנותיות, ל 44.1

 נקודות 2עד  - ציוותיות    

 נקודות 2עד  - הבעה    

 נקודות 2עד  - ביצוע    

 נקודות 2עד  - יצירתיות    

 נקודות 2עד  -מוסיקליות     

 אמנותיות נשפטת על כל הקריטריונים שבחלק האמנותיות שבחוקה, תוך שימוש בקנה המידה       

 המסופק.    

 :ר הקריטריוניםתיאו 44.2

 ציוותיות .1

, יחסים אלו יתאפיינו בקשר בחירת הצוות צריכה להיות כזו שיוצרת יחסים הגיוניים בין חבריו

 .נראה לעין בין חברי הצוות

 הבעה .2

 תרגילת והתחושות, את האופי ואת הגישה ללגרום לקהל להבין את המחשבו •

 מסוים./ים רגש מיוחדהמתעמלים משדר •
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 הופעה .3

הביצוע תוך שימוש במשרעת )אמפליטודה(, בחלל, במעברים, התהליך ואמנות  התיאטרליות,

 ברמות גובה ובתיאום.

 יצירתיות .4

 והשראה, גיוון ב: קומפוזיציה, כניסות ויציאות, אלמנטים. הצגת דמיון, מקוריות, יכולת המצאה

 מוסיקליות .5

 המתעמלים מביעים את המוסיקה בביצוע שלהם:

 למלודיה ולמצב הרוח של המוסיקה מתאימים את התנועה לקצב, •

 קצבמסונכרנים עם המ •

 משנים את גודל התנועה ואת המהירות והקצב עם המוסיקה •

 את המלודיה, שינויי הקצב, ומצב הרוח שנגזר מהם. משתמשים בתנועות שמביעות •

 מדרג כל הקריטריונים 44.3

 התרגיל מכיל/מדגים רמה בלתי רגילה מהקריטריון 2.0מצוין 

 התרגיל מכיל/מדגים רמה גבוהה של הקריטריון הנמדד 1.9 - 1.8טוב מאוד: 

 התרגיל מכיל/מדגים רמה טובה מהקריטריון הנמדד 1.7 - 1.6טוב: 

 התרגיל מכיל/מדגים רמה ממוצעת מהקריטריון הנמדד 1.5 - 1.4משביע רצון: 

 התרגיל מכיל/מדגים רמה נמוכה של הקריטריון הנמדד 1.3 - 1.2חלש: 

 התרגיל מכיל/מדגים רמה בלתי מספקת מהקריטריון הנמדד 1.1 - 1.0פיק: בלתי מס

 

 מדרג יחסי של ציוני אמנותיות: 44.4

 10ל  9.6תרגילים יוצאי דופן: ציון בין  •

 9.5 -ל  9.0תרגילים טובים מאוד: ציון בין  •

 8.9 -ל  8.0תרגילים טובים: ציון בין  •

 7.9 -ל  7.0: ציון בין משביעי רצוןתרגילים  •

 6.9 -ל  6.0: ציון בין חלשיםילים תרג •

 5.9 -ל  5.0: ציון בין בלתי מספיקיםתרגילים  •

 : שגיאות טכניות45סעיף 

 , מפורטות בהמשך סעיף זהשל סוגים שונים של שגיאות טכניותמסכמות את חומרתן ההטבלאות  45.1

 בא:, בכל פעם שהן מתרחשות, על פי הסרגל ה10.0מהציון המקסימאלי  יורדושגיאות ביצוע  45.2

 0.1  שגיאה קטנה: •

  0.3 - 0.2            שגיאה בינונית: •

  0.5  שגיאה גדולה: •

 1.0                       :נפילה •
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 נק' 1.0לא יכולות לעבור אלמנט מסוים  הורדות על ביצוע של 45.3

 טבלאות השגיאות הטכניות 45.4

אלמנט  של: בביצוע טכניותהטבלאות המצ"ב מכוונות לשמש מדריך כללי לעונשים שניתן להחיל על שגיאות 

. בלתי אפשרי לרשום את כל השגיאות הטכניות. מצופה מהשופטים צוות, אלמנט אישי וכוריאוגרפיה

 להשתמש בקווים המנחים שהוצגו כאן כבסיס להורדות שלא כלולות בטבלאות.

 )אמפליטודה(משרעת  45.5

 גדולה בינונית קטנה קריטריון להערכה

תיחה באברים: ברכיים, או מ משרעתאבדן אחזקת גוף, 
 מרפקים, הקשתה בגב וקיפול בירך 

0.1  0.2 - 0.3 0.5 

באמפליטודה בשלב המעוף של אלמנטים דינאמיים, מחסור 
 סטייה מהכיוון הנכון

0.1 0.2 - 0.3  

 

 צורת הגוף, זווית וקו 45.6

 קריטריון להערכה
שגיאה 

 קטנה
 גדולה בינונית

 0.5 0.3 - 0.2 0.1 ילוורטיקאלעמידת ידיים מחוץ 

 0.5 0.3 - 0.2 0.1 גוף ישר בניסיון לשמור עלהקשתה או קיפול 

 ,קרסולייםכפיפת מרפקים בעמידת ידיים, זווית בברכיים, ב
 בשורש כף היד

0.1 0.2 - 0.3 0.5 

)לדוגמא רגליים מעל  רגליים מעל או מתחת לרצוי באחזקות
 האופק בביצוע פלאנש(

0.1 0.2 - 0.3 0.5 

 180  0.1 0.2 - 0.3 0.5 -ת מ שפגאט פחו

 

  היסוסים, צעדים והחלקות 45.7

 גדולה בינונית שגיאה קטנה קריטריון להערכה

  0.3 - 0.2 0.1 היסוסים של הטופ או תיקונים תוך כדי עלייה או במעבר

  0.3 - 0.2 0.1 היסוס בזמן התנועה של האלמנט, עצירת הרצף 

  0.3  ודשת איבוד כוח בתנועה, שתוצאתו בהתחלה מח

 2 - 1, צעדים או קפיצות בזמן התמיכה, התפיסה או הנחיתה
 גדולה -או יותר  4, תבינוני -גדול  1או  3קטנה, שגיאה 

0.1 0.2 - 0.3 0.5 

, איזוןטיפוס, בנחיתה בעת  , יד או זרועהחלקה של רגל
 מעבר או תפיסה

 0.3  
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 חוסר יציבות 45.8

 גדולה בינונית קטנה קריטריון להערכה

חוסר יציבות או רעד בבסיסים או בטופ בזמן בניית 
 הפירמידה, טיפוס, תמיכה, אחזקה או מעבר

0.1 0.2 - 0.3 0.5 

בסיסים עוברים מעקבים לאצבעות או מבצעים צעדים 
 במגמה לייצב אחזקה או תפיסה

0.1 0.2 - 0.3 
0.5 

 צעדים 3 יותר מ

 ארגון מחדש של עמדה אחרי תפיסה או לפני זריקות,
 או ייצוב אחזקה

0.1 0.2 - 0.3  

מגע קל בחבר או בקרקע עמת' לשמר איזון על חבר 
 או בנחיתה

0.1   

  0.3 - 0.2  מגע ממשי בחבר...

טיא את מחרשת, או עובר דרך רגל/יד/חלק גוף אחר, 
 תפיסה או נחיתה על חבר תרגיל דינאמי: ב הנחיתה

 0.3 0.5 

ד אחת על החלקה/נפילה על ברך אחת או הנחת י
 הקרקע/חבר

  0.5 

  0.3 - 0.2  בסיס לטופ עמת' לייצבו כתפי /לחיצה רגעית של גוף

לייצוב של גו או כתפי הבסיס/ים לחיצה משמעותית 
 או למניעת נפילה הטופ

  0.5 

טעות בתפיסה, תמיכה נוספת של חברי הצוות בשל 
 שגורמת לתיקון מצב לפני ההמשך

  0.5 

 

 סיבוב 45.9

 

 גדולה בינונית קטנה  הערכהקריטריון ל

 0.5 0.3 - 0.2  פחות או יותר מדי סבוב, פנייה או סלטו 

מחסור בסיבוב שדורש עזרת החברים על מנת לסיים 
 סלטו

 0.2 - 0.3  

מיעוט או עודף סיבוב בסלטות שדורשות העמדה בידי 
 החברים

  0.5 
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  אלמנטים שלא הושלמו ונפילות 45.10

 

 גדולה בינונית קטנה  קריטריון להערכה

 0.5   הגיע לסיומו, ללא נפילהאלמנט שלא 

, ממצב ללא שליטהבלי כוונה או לא הגיונית, נחיתה חבר מגיע ל
 אבל ללא נפילה איזון או תמיכה, 

  0.5 

 0.5   יד/רגל בורחת מנקודה הנחיתה ושימוש בידיים למניעת נפילה 

או נק' פיים הכתמועדות בעת נחיתה על ידיים או  שתי רגליים
  משען אחרת, והתוצאה שהתופסים צריכים למנוע נפילה

  0.5 

דרך הרשת, מהכתפיים, או נק' משען שתי רגליים/ידיים מחליקות 
 אחרת על הבסיסים, כשמנסים להתאזן או בתפיסה = נפילה

  1.0 

ללא או נפילה מרשת, נפילה על הקרקע או על חברי הצוות, 
 = נפילהשליטה 

  1.0 

קרקע על הראש, ישבן, גב, בטן או תה ללא שליטה או נפילה לינח
 ברכיים, ידיים ורגליים יחד = נפילה 2צד, ברכיים וידיים יחד, 

  1.0 

גלגול לפנים או לאחור אחרי נחיתה בלי להדגים עמידה ברורה 
 על הרגליים = נפילה

  1.0 
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 1נספח 

 הליך מדידת המתעמלים

, בנוכחות חבר פיזיותרפיסטמומחה, או רופא או  אנתרופומטריסטעמלים ימדדו בידי לפני תחרויות, המת

 שמתעד את כל המדידה. מהאיגוד של הנבדק, וחבר או חברים מהוועדה הטכנית הבינלאומית

 יחתמו על פרוטוקול הבדיקה גם חבר האיגוד וגם חבר הוועדה הטכנית שהשקיפו עליה. .1

. בכל שנויים במחלוקתאם תידרש מדידה חוזרת או בצוותים שיהיה נוכח  TCב לפחות חבר אחד  .2

 חברי חבר המושבעים העליון ובתוכם הנשיא חייבים להיות במדידה. 3 -חשד לניסיון מרמה 

שיבדקו מול  תעודת האקרדיטציה והדרכוןעם המתעמלים יתייצבו לבדיקה עם צוות התחרות שלהם,  .3

 מספר המתחרה.

 לוודא התייצבות המתעמלים למדידה. האחריות לראש המשלחת ולמאמן .4

 המדידות יתקיימו לפני או אחרי אימון, על פי התכנית. •

בימים שיועדו לכך, ייפסלו ולא יוכלו להשתתף בתחרות.  ספורטאים שלא יופיעו למדידות •

 במקרים יוצאי דופן כמו מחלה, נשיא חבר המושבעים העליון יכול למצוא הסדר מדידה נוסף.

א בטווח הגודל המותר, יירשם הגיל על פי הדרכון, והמדידה תתקיים רק כאשר הצוות נמצ •

 אם יש צורך מחקרי בכך.

, המדידות אינן בחירה למאמן ולמתעמל. חבר המושבעים העליון רשאי ואף להימדד במידה והתבקשו .5

ת התאמת גדלים, או במידה והתעורר ספק שאלחוזרות כל צוות שהתעוררה לגביו  מדידותבימדוד 

 כונות המדידה שנעשתה לו.בנ

מדידה חוזרת אם התבקשה או נחוצה, צריכה להסתיים עד שמסתיימת תחרות התרגיל הראשון  .6

 תישארנה תוצאות המדידה הראשונה עד סיום תחרות זו. -במוקדמות. במידה וזה לא קרה 

מדידות אחרות.  2טובה ביותר מבין המדידה המקורית ו מדידה הדה חוזרת נלקחת כידמ •

אחרי אזהרה אחת ייפסק תהליך  -מדידות לא יתבצעו. אם מתעמל מפריע למדידה  3תר מ יו

 המדידה והמתעמל יושעה בידי נשיא חבר המושבעים העליון.

 כל המתעמלים נמדדים )כל התפקידים(:  .7

 , או בבגד תחרות.Tיחפים, בחולצת  •

ם לוחצות לקרקע, , רגלים צמודות וברכישעל הקרקעהמתעמל ישכב על גבו, מתוח, על קו  •

 ים רפויות.יכתפ

 הגובה יימדד מהעקבים ועד שיא הראש, באמצעות מכשיר אלקטרוני למדידת מרחק. •

ספורטאים שלא ישתפו פעולה עם הוראות הטכנאי, יקבלו אזהרה אחת מנציג חבר המושמעים  .8

 יוענש בפסילה מהתחרות. -העליון. כל העדר שיתוף פעולה נוסף 

נרשמים ונחתמים כנכונים ע"י טכנאי המידה, ומועברים לנציג חבר המושבעים כל הגילאים והמדידות  .9

 עונש על גובה.העליון, והוא שקובע מי יקבל 

 (.30.9ס"מ )הטווח עד  30ההבדלים בין חברי הצוות לא יעלו על  .10
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 בסניור 0.5 -ס"מ  34.9ס"מ עד  31הפרש של  •

 בסניור. 1.0 -ס"מ ומעלה  35הפרש של  •

 ות ימדדו באותו אופן, כל חבר צוות לזה שהכי קרוב אליו בגובה.בשלשות ורביעי  .11

במקרה של ניסיון להפריע למדידה תקינה, הצוות יושעה מתחרות, המאמן יורחק מהתחרות, והאיגוד  .12

כולו יעבר לוועדת המשמעת. ניסיון רמאות נוסף בידי  ןיקבל מכתב אזהרה במהלך התחרות. העניי

יסתיים בסנקציות על האיגוד של אותה  -אותו מחזור אולימפי  מדינה במהלך ספורטאים מאותה

 מדינה.

 מכשירי המדידה צריכים לעמוד בדרישות הבאות: .13

 מכשיר חשמלי למדידת גובה .1

 חלק סופי של המכשיר חייב להיות מקובע ללוח אנכי של משולש ישר זווית. .2

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 טעויות במצב המדידה:

 העקבים לא צמודים לקיר .1

 כיים כפופותבר .2

 גו עגול .3

 גו מוקשת .4

 הראש לא על הקרקע .5
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2נספח   
 

 הגבלת האלמנטים

 זוגות

 הגדרת אלמנט בעל ערך:

 החזקה של הטופ + מצב הבסיס .1

 עלייה )כוללת את ההחזקה של הטופ ואת מצב הבסיס( .2

 תנועת הטופ + החזקת הטופ + מצב הבסיס .3

 פ + מצב הבסיסתנועת הבסיס + החזקת הטו מצב התחלתי של הטופ + .4

 תנועת הבסיס + החזקת הטופ + מצב הבסיס תנועת הטופ + מצב התחלתי של הטופ + .5

            5                                  4                       3                       2                       1                                          

3’’    5 "3 4 "3 3 "3 2 "3 1 

    

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

  

 5  12  8+2 5 10  5+10  12+12  5 4 7   9   5  7 

 P.23T20 C p. 23, T20 D  p.24 T22 D  p.24 T22 D 

 P.23T20 C - E  p.24 T22 A - D p.29, A-A16  

p23 sb 10 p23 T21 H-K p23 T21 H - K p23 10 p.24, sh12  p.24, sh12 

 

 
 

 קבוצות

  הגדרת אלמנט:

 מצב סטטי של הטופ + מצב הבסיס .1

 מצב סטטי של הטופ ו/או הבינונית + מצב הבסיס .2

 תנועת הטופ, ו/או הבינונית + מצב סטטי של הטופ ו/או הבינונית + מצב סטטי של הבסיס. .3

 חדש של הבסיס+ מצב סופי של הטופ + מצב  מעברמצב התחלתי של הטופ +  .4

 של הטופ + תנועת הטופ + מעבר + מצב סופי טופ +מצב בסיס חדש. מצב התחלתי .5

 עלייה + מצב סופי +מצב הבסיס .6
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3’’ 4   3’’ 3   3’’           3’’ 2 3’’ 1 

Cat 3 

 
 
 
 
 

 

Cat 3 

 
 
 
 

 

Cat 3 

 
 
 
 

 

Cat 3 

 
 
 
 

 

Cat 2 

 
 

 
 

 

Cat 1 

 
 

 12  12 5   15  18  15   2   6  8+5  16  6 

P90 T2 E P90 T2 E P90 T2 E  P61 T2A, T1 D P63 T9 A 

   P90 T2 F - E   

P101 D5 P86 P101 D11   P 65 F 9 

 

 
3’’ 6 3’’          5   

Cat 3 

 
 
 

 

Cat 3 

 
 
 
 
 

Cat 3 

 
 
 

 18 4+8 15  12  2 5  3 15 

P90 T2  E P90 T4  F P90 T2 E 

P87 B-E17  P90 T2 E-F 

P102 C7 P101 D5 P 86 

 
 

 אלמנטים אישיים

 כל שלושת האלמנטים האישיים שנמנים לניקוד, צריכים להיות מוצהרים על גבי דף הטריף.

כל האלמנטים האישיים המבוצעים ברצף )סריה(, חייבים להיות רשומים בדף הטריף ויקבלו ערך. אם יש 

יקבלו ערך גם הם. לא חזרה על אלמנט אישי, או שהוא לא רשום בטריף, האלמנטים שאחריו  

 דוגמא:

אלמנטים. 3ערבית פליק פלק סלטו בגוף ישר =   

לביצוע, כל השלושה חייבים להיות רשומים בטריף  סריה כזו מכילה את מקסימום האלמנטים המותרים

 ושלושתם ייספרו לניקוד.
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3נספח   
 

 קווים מנחים לשיפוט ביצוע
 

 DJ שגיאות בתרגילי שיווי משקל 

צוע מושלםבי אלמנט   0.1 0.2 – 0.3  אין ערך 0.5 

      עמידות ידיים 1

       

    
 

 

   

       

  קשת/ מכסיקני 2
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 DJ שגיאות בתרגילי שיווי משקל 

0.3 – 0.2 0.1 ביצוע מושלם אלמנט   אין ערך 0.5 

 דגל          3
 

     

       

שפגט -דגל         

      פלאנש 4

       

       

  

 

    

       

 
 
 
 
 
 
 



49 

 2017.ד. ח

 

 DJ שגיאות בתרגילי שיווי משקל 

0.3 – 0.2 0.1 ביצוע מושלם אלמנט   אין ערך 0.5 

לוקיוגי / דיס  5        

       

      תנינים 6

      פנקייק 

עמידת ידיים על  7
 יד רחבה

     

פלאנש על יד  
 רחבה

     

כפיפה לאחור  8
 בגב

     

      גשרים 9

       

      שולחנות 10
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 DJ שגיאות בתרגילי שיווי משקל 

נטאלמ  0.3 – 0.2 0.1 ביצוע מושלם   אין ערך 0.5 

זווית פישוק  11
 וזווית שלמה

     

       

      מאנה 

      זרועות 12

       

 כפות רגליים 13
 ברכיים
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ם דינאמייםשגיאות בתרגילי   DJ 

0.3 – 0.2 0.1 ביצוע מושלם אלמנט   אין ערך 0.5 

      קירוס 1

       

      קיפול 2

      גוף ישר 3

       

      צעדים 4

      נחיתות 
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4נספח   
 מילון מונחים

 

תתקנו   
 FIG איגוד ההתעמלות הבינלאומי

 TC ACRO הוועדה הטכנית של האקרובטיקה

חיבור אמנותי של התעמלות בתרגיל עם כוריאוגרפיה, שמבוצעת בצוות עם אחד או 
יותר ספורטאים, שחולקים שילוב של טיפוס, בנייה, איזון, גמישות, כוח, זריקה, 

, וקלילות ללא שימוש או עזרה מעוף, תפיסה סיבוב ופנייה, טמבלינג, כישורי ניתור
 כלשהיא ממכשירים.

Acrobatics 

ם שמשמשים את כל ענפי ההתעמלותהחוקי  Statutes 

 TR חוקי האיגוד הבינלאומי לגבי תחרויות בכל ענפי ההתעמלות.

של החוקים הכלליים. 5החוקים המיוחדים לאקרובטיקה. נמצאים בחלק   STR-ACRO 

העקרונות הכלליים שמשמשים את השופטים בכל ענפי ההתעמלות. החוקים 
מסביר את  8מגדירים את השיפוט בענף. רק תוסף  המיוחדים לשופטי אקרובטיקה

השימוש ב"אירקוס", את תפקידי שופטי הרפרנס, ואת תפקידי חבר המושבעים 
 העליון. 

Judges’ Rules 

חוקי ההשתתפות בתחרויות אקרובטיקה, מעין חוזה בין המשתתפים, המאמנים 
גיל ועל הדרך והשופטים. מגדירים את הקריטריונים של הביצוע והמבנה של התר

 להשגת מושלמות בכל אספקט של האקרובטיקה.

Code of Points 

שיטה של תווים מקוצרים לרישום תרגיל בצורה אוניברסאלית במהלך תרגיל. 
של החוקה. 5מפורטת בתוסף   

Shorthand 

טבלה הבנויה כמטריצה על מנת לתת לכל אלמנט את ערכו. לכל אלמנט יהיה ערך 
 נומינאלי.

Tables of Difficulty 

ציור שמכין כל צוות מתחרים על כוונותיו לביצוע בתחרות. האלמנטים מופיעים על 
פי סדר ביצועם, ויש להם ערך על פי הרשום בטבלה. הטריף מספק את מקסימום 

 ערך הקושי בכל תרגיל.

Tariff Sheet 

 
 

 קטגוריות אירוע 

 קטגוריות 

 W2 זוג נשים

 W3 קבוצת )שלשת( נשים

 M2 דוג גברים

 M4 קבוצת )רביעיית( גברים

 MX2 זוג מעורב

 תרגילים 

 התרגילים הענף מתאפיין בתרגיל שווי משקל, תרגיל דינאמי ותרגיל מעורב

המונח מתייחס לתרגיל תחרות בו הספורטאים צריכים להדגים כוח, גמישות, 
 אחזקות, עליות ותנועות. האלמנטים מתאפיינים באחזקות סטטיות.

 תרגיל בלאנס )שווי משקל(

המונח מתייחס לתרגיל תחרות בו הספורטאים צריכים להדגים יכולת לייצר, 
 לסייע, להתערב ולעצור מעוף.

 תרגיל דינאמי

המונח מתייחס לתרגיל תחרות בו הספורטאים צריכים להדגים את מאפייני 
 שני התרגילים הקודמים: בלאנס ודינאמי

 תרגיל משולב

 Artistry פוזיציה האמנותית עם התכנון של תרגילי התחרותהמבנה והקומ

 Execution ייצוג מספרי של הביצוע הטכני של תרגיל תחרות

 Difficulty של התרגיל הערך האלמנטים שנבחרו לקומפוזיצי

 Open Difficulty אין מגבלה לרמת הקושי של התרגיל בבוגרים, ולא להגדרת ציון קושי
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אלמנטים המותרים לביצוע, כפי שקורה בתרגילי ג'וניור יש הגבלה בערכי ה
(.18 – 12, 16 – 11וקבוצות הגיל הצעירות )  

Closed Difficulty 

בתרגיל דינאמי או משולב בעלי ערך מבוצעים באופן אלמנטים מצב בו שני 
 מידי זה אחר זה, ללא הכנה נוספת.

link 

באופן אישי,  כל חברי הצוותאלמנטים אישיים, מבוצעים בעת ובעונה אחת ע"י 
 בכל אחד מתרגילי התחרות.

Individual element 

למשנהוהתנועה שמחברת בין אלמנט סטטי   Motion 

 Mount התנועה מהקרקע או מקודה נמוכה על חבר צוות, לנקודה גבוהה יותר

שניות 3מצב שמוחזק בידי זוג או קבוצה ל   Static Holds 

 Salto סיבוב סביב ציר הרוחב

או יותר חלקים, מחוברים  2פירמידה בתרגיל קבוצת נשים או גברים, שיש לו 
 בתנועה ללא ירידה לקרקע

Transitional Pyramid 

 Dismounts נחיתה על הקרקע אחרי מעוף מרשת, או אחיזה אחרת בשותף.

אלמנט זהה הוא כזה ששווה לאחר בכל מרכיביו. יש לו התחלה וסיום זהים, 
באוויר, אותו הסיבוב ואותו הכיוון צורה זהה  

Identical Element 

 Holds מצב סטטי שמוחזק לזמן שקצוב בחוקה.

החזקות בתרגיל שיווי המשקל, שלא הצליחו להתייצב לזמן הנדרש. עונש של 
על כל שנייה חסרה יינתן בידי שופטי הקושי 0.3  

Short Holds 

 

 שופטים 
 (SJג'ורי )סופיריור  חבר המושבעים העליון

 שופט ראשי (CJP) ראש צוות השופטים

שופטים אלו נקבעים  2משתפים פעולה לקביעת דרגת הקושי של התרגיל. 
 מראש לכל אחת מקטגוריות התחרות

שופטי קושי  (DJs) 

שופטי אומנותיות  השופטים שמנקדים את הפן האומנותי של התרגיל (AJ) 

יצוע של התרגילהשופטים שמנקדים את הטכניקה ואיכות הב שופטי ביצוע   (EJ) 

הסמכות העליונה בתחרות. מקבלים ערעורים להחלטות חבר המושבעים 
 העליון.

ועדת ערעורים  Jury of Appeal 

שופטי רפרנס  יש רפרנס לאומנותיות ורפרנס לביצוע. (RJ) 

 
 JUDGING הערכת התרגיל

 שיפוט פתוח ציוני השופטים מתפרסמים מיד לאחר ההערכה

אלמנטים שחובה לבצעם. אלו נבדקים בידי שופטי הקושי, אם חסר הם 
נק. 1.0מורידים   

 (SR) דרישות מיוחדות 

 2:00, אורך התרגיל הדינמי 2:30אורך תרגילי הבלאנס והקומביינד הוא 
 דקות

 זמן התרגיל

שניות "רחמים" לפני  2נק' אבל יש  0.1על כל שנייה עודפת מורידים 
 שההורדה מתחילה.

 ענשי זמן

 
 Scores הערכת התרגיל

 תוצאה חישוב הציונים שנתנו לתרגיל

ציון  חישוב המספרי שניתן ע"י שופטי אומנותיות או טכניקה  

תוצאת שיפוט אמנותית אחרי שהורד הציון הגבוה והנמוך ונעשה ממוצע 
 מהאמצעיים.

 תוצאת אומנותיות

נמוך ונעשה ממוצע תוצאת שיפוט ביצוע אחרי שהורד הציון הגבוה וה
 מהאמצעיים.

 תוצאת ביצוע

 תוצאת קושי תוצאת דרגת קושי לתרגיל, נקבע בידי שני שופטי קושי, בלי הורדות

 תוצאה סופית )טוטאל( סכום תוצאות השופטים של אומנותיות, טכניקה וקושי
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 ציון סופי ציון אחרי הורדות שופט ראשי ושל שופטי הקושי

תרגיל, תלבושת, קוו, והגשה מאוחרת של טריף שיט מוריד על: גובה, אורך  הורדות שופט ראשי 

שגיאות זמן באלמנטים שנדרש.חוסר דרישות מיוחדות,   הורדות שופטי קושי 

הטווח בין שני האמצעיים בכל קב' שיפוט. טווח מרבי בכל הפאנל לפני 
 שיתערבו שופט ראשי או סופריור ג'ורי 

נסבלטווח   

אומנותיות + טכניקה + רפרנס: ראשי + 15קב'   פנל השיפוט 

 
 
 

 ממדי גוף 

הגוףמי שמומחה למדידת   אנטרופומטריסט 

 מאסה משקל הגוף וכובדו

 גודל פער הגובה בין חברי הצוות

 –מזו אקטו  –מזומורף  –אנדומזו  –המתחרים אנדומורף  הגוף שלצורת 
 אקטומורף. אקרובטיים צריכים לעבוד עם מי שבקבוצתם.

 סוג גוף

 אנדומורף שמנמני: גוף אגסי, משולש, ירכיים רחבים מהכתפיים. רוב הכובד בישבן

שרירי: פרופורציות טובות, רוחב הירכיים קטן או זהה לכתפיים, יכולים 
 להיות טופים או בסיסים

 מזומורף

 אקטומורף ארוך ורזה בד"כ טופים

 בסיס תומך

 בינוני תומך שני

 טופ מורם ומועף
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5נספח   
2017רישום מקוצר   

 
 מצבי עמידה .1

 מכרע כיסא חפשי כיסא עמידה ישרה

        

 הטיה קדמית גשר סמיכה קדמית עמידת פישוק

        

   חצי נידל הטיה ללא ידיים

    

    

 מאוזנים )ערבסקים( .2

כוס יין(ווין גלאס ) אטיטיוד מאוזן / ערבסק  שפגט בויין גלאס 

        

 עין כפיפה אחורית עמוקה כפיפה אחורית כפיפה אחורית

        

   נידל קדמי עמידת נידל
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 שפגאטים .3

     שפגאט צד שפגאט פנים )בוקס(

    

    

 הישיבברכיים ו מצבי .4

ברכיים עמידת ג'פאנה ישיבת פישוק ישיבה שלמה  

        

  הקשתה בעמידת ברכיים עמידת ברך ורגל ישיבת עקבים

      

  

 מצבי שכיבה .5

 מלאך )אנג'ל( קדמי זווית ישרה על הפנים על הגב

  

 

     

       מלאך )אנג'ל( אחורי

  

      

 ראש .6

     תמיכה על ראש עמידת ראש

    

    

 חזהכתפיים ו .7

מקסיקניגחון  עמידת גחון עמידת נר    
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 מצבי ידיים .8

 מכרע כיסא חפשי יד אחת קצרה ידיים קצרות

        

  ללא ידיים אחיזה רחבה יד צמודה

        

 עמידות ידיים .9

ידייםעמידת  ידיים 2ני מקסיק ידיים צמודות יד אחת   

        

ידיים בפישוק 2 מקסיקאני יד אחת ידיים 2דגל  יוגי = דיסלוק   

        

2תנין על  פלאנש  זווית סגורה זווית פישוק 

        

    זווית גבוהה )רוסית(
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 קפיצות .10

 טבעת רגל אחת קלוש שפגט שפגט צד

        

180°תור עם ני ניתור מעלה טבעת שתי רגליים 360°ניתור עם    

    

 

 

 

 

540°ניתור עם  720°ניתור עם     קפיצת פישוק 

      

 

 

 נדנוד .11

       קאנון בול

        

 גלגול .12

 גלגול ברחיפה גלגול צד )שעון( גלגול לאחור גלגול לפנים

        

 גלגלים .13

לאחור גשר רגל גלגל בלי ידיים גלגל יד אחת גלגל  
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גשר רגל לאחור על יד 
 אחת

 גשר רגל לפנים
קפיצת ידיים רגל ללא 

(פורוורץידיים )  
 גשר רגל רוסי

 
 

 
    

 

   לעמידה לפקמ ולדז

    

   

 

 קפיצות  .14

 ערבית קפיצת ראש פליק פלאק קפיצת ידיים

  

 

 

 
  

 

2 - 1קפיצת ידיים  רגלים )דניש( 2 קפ' ידיים     

 
   

   

 

 סלטות .15

 טריפל קירוס לאחור דאבל קירוס לאחור קירוס לאחור טמפו

 
 

 

 

 

 

 

 

 דאבל גוף ישר לאחור גוף ישר לאחור דאבל קיפול לאחור קיפול לאחור
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קירוס לפנים  צוקהרה °180  דאבל קירוס לפנים 

 

 

 

  

 
 

 

ההציד גוף ישר לפנים קיפול לפנים  בראני 

 
   

 
 

 

 

 סיבובים .16

180°  360°  540°  720°  

  

 

 

 

 

 

 

   סיבוב נידל סיבוב בישיבה °900

 

       

 םסיבובים אופקיי .17

180°  360°    

    

   

 

 זריקות .18

 רשת של שלושה רשת של שניים פוס מזוג זורקים פוס משתי ידיים
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ה"זריקה מ"כניס    boost זריקה מעל הראש 

        

 תפיסות .19

 "כניסה" אחורית "כניסה" קדמית לידי זוג )ערסל( לידי בודד )ערסל(

        

     לידיים לכתפיים

        

 שונות .20

 מספרות פרפר דיאמידוב צעדים

        

)פודסצקה( אחורית גזירה גזירה/כניסה ל..    
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6נספח   
קווים מנחים –ביגוד   

. הבגד חייב להיות בעל בחירת בגד התחרות, התוספות והחבישות נמצאים באחריות השופט הראשי 34.1

 אופי התעמלותי. חייב להיות אלגנטי ולהשלים את האומנותיות של התרגיל.

לא להיות ארוכות יותר מהחלק של בגד הגוף חצאיות צריכות לכסות אך )טעות הסעיף נמצאת במקור(  34.4

 שנמצא בין רגלי המתעמלת. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 מאחור צד לפנים          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 קצרים מדי
 
 
 
 
 
 
 
 

 יותר מדי
  צמוד מדי        ארוך מדי 

 
 
 

 אסור טוטו של בלט
 אסור רפייה מהאיים
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ם, שלהם מכנסיים קצרים או ארוכים, וגם באוברול בבגדי גוף לגברי ונערים יכולים להתחרות גברים .534

 )בחתיכה אחת(.

צבעים כהים בבגדי גברים, על מכנסיים, אוברול או טייץ, מותרים רק )טעות המספור נמצאת במקור(,  34.7

אם "שוברים" את הצבע בעזרת דוגמא בצבע שונה לכל אורך הירך והשוק. הבד על רגלי המתעמל חייב 

 להיות זהה בשתי הרגליים. הקישוט על הבד יכול להיות שונה.

 

 

 

 

 

 

:ובשונה מאלו                           טיטס בצבע גוף מותרים מתחת לבגד או לחצאית,   

 כמו זה:

 

 

 

 

 

או קישוטים שאינם מחוברים , אסורה הוספת בדים מסיבות בטיחותיות אסורים בגדים מתנפנפים 34.8

 במלואם.
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בגדים פרובוקטיביים, דמויי בגד ים, )טעות המספור נמצאת במקור(,  34.10  

אסורות -בגד שמרמז על אופי, ותמונות בתוך הבד   

 

                              

 

  

  

 

 

 ף גדים שעשויים ברובם מבד בצבע גובאסורים                             דמוי בגד ים  אסורים בגדים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המלצות לביגוד נכון:

 נערים וגברים לא צריכים להשתמש בשטחים גדולים של צבע גוף.

 נערים וגברים צריכים להגביל את מספר האבנים שמודבקות לבגד.

.שים, חייבים ביטנה במרכז הגוףנהיר, גם הם כמו הלובשים בגד בצבע בגברים אם   

צריכות להיצמד לירכיים, לא צריך להיות הרבה עודף בד.חצאיות צריכות להיות בקו בגד הגוף. הן   

 אסורה צורה של שמלת נשף.

 יש להצמיד את החצאית לבגד הגוף בצד, כדי שלא תתקבל צורה של "מנורה" במצבים הפוכים.

 באופן מיטבי בגד הגוף ימשיך מתחת לחצאית.

 

 

 בגדי

 גוף 

 יפים 

 מאוד
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7ספח נ  
  8.5קנות טכניות סעיף תתוצאות לא תקפות שמסתמכות על 

 לטרמפולינה אירובי ואקרובטיקה
 

הצדיע לשופטים אך לא עלה  רגיל, אםתתחיל הא ל = לה"ת           מתעמל יכול לקבל את הציון

. מתעמל במצב כזה בכל שלב 0.00למכשיר/למשטח. במקרה כזה יופיעו ראשי התיבות על הצג ולא המספר 

 ייםסא ל, שמשמעותן "לס"ת           את ראשי התיבות:כל התחרות  של התחרות יקבל כציון סופי של

".חרותת  

בעל  אבל לא סיים אפילו אלמנט אחד יופיעו גם אם מתעמל התחיל תרגיל,: (DNS) לה"ת ראשי התיבות

 מתעמל/צוות כזה לא ידורג, לא יוכל להמשיך לגמר, ולא יקבל מדליה או פרס כספי כלשהו.. ערך

 גם אם אחד או יותר מתעמלי הקבוצה קיבלו לה"ת. ףתקציון קבוצתי 

במידה והמתעמל התחיל תחרות אך חדל בגלל פציעה או החלטה לפרוש, יינתן לו ציון לס"ת כציון הסופי 

 .all-around)" )רב-קרב"תחרות הב

לא יכול לעלות לשלבים הבאים של התחרות. יקבל לס"ת כציונו הסופי בה.   (:DNFמשמעות לס"ת )

רובטיקה, לא יכול לעלות להשתתף בגמר אם קיבל לס"ת בחלק מהמוקדמות. במידה ומתעמל קיבל באק

 לה"ת בתרגיל ראשון, יוכל להמשיך לתרגיל שני ושלישי, אך ציונו הכולל יהיה לס"ת בכל מקרה!

DSQ  מעמד זה ניתן למתעמל בידי הרשויות בשל הפרה בוטה של חוקי התחרות. -= נפסל 

DSQ - במקרה של תשובה חיובית לבדיקת סמים. ניתן גם 

 משמעות התואר "נפסל":

 תוצאות המתעמל נמחקות מהשלב בו התחרה. •

 שם המתעמל נמחק מכל רשימות התחרות •

 מחושב מחדש דרוג המתעמלים באותו שלב של תחרות. •

 שמו של הנפסל מורחק מקבוצתו. •

 תוצאות ומיקום הקבוצה מחושבים מחדש ללא ה"נפסל" •

 דוגמאות:

 חרות המוקדמות משמעותה שלא יוכל לעבור לשום "גמר". תסילה בפ

 פסילה בתרגיל אחד משמעותה שאוכל ללכת לגמר באחר.

בציון הקבוצתי, ציון הקבוצה יחושב מחדש, אבל  לפסילה בתחרות קבוצתית פירושה שציון המתחרה לא ייכל

 המתחרה יוכל להמשיך לגמר אם השיג כזה.

סמים, אם התגלה מקרה סמים אחרי התחרות תעודכן רשימת המדורגים פסילה נחשבת: כל עבירת 

 רטרואקטיבית.

ישראל.בעבור איגוד ההתעמלות , זייף - , נעשה בידי חגית דיסקין2020 – 2017תרגום חוקת האקרובטיקה   
המתרגמת והאיגוד. בהסכמתו בידיעתאין להעתיקו, לשכפלו ולגזור ממנו חלקים,  אלא   

The original code is property of F.I.G. 
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