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 2020-2019 מסלול קבוצתי: דרגות ותחרויות 

 FIGלפי חוקה של 

 

 ליגה ב'  דרגה

 אלות כדורים/  חישוקים + 4,6 + 2004בוגרות 

 )לבחירה(

 חישוקים/ כדורים+/כדורים 4,6   2005 –  2007נערות 

 ( 3,3או   2,2חישוקים )

 חישוקים/ כדורים+/כדורים 4,6 )מתקדמות( 2007 –  2008ילדות 

 ( 3,3או   2,2חישוקים )

 + חופשי כדורים 4,6   2007 –  2008ילדות 

 כדורים /חישוקים 4,6,8 )מתקדמות( 2009 –  2010 1הכנה 

 + חופשי חישוקים 4,6,8   2009 –  2010 1הכנה 

 חופשי   4,5,6,8   2010  - 2011  2הכנה 

 חופשי   4,5,6,8 2011 –  2012 3הכנה 

 חופשי   4,5,6,8 2012 –  2013 4הכנה 

 חופשי   4,5,6,8 2013-2014 5הכנה 

 

 

 

 קבוצתי - תחרותי קבוצתי-ליגה א'  דרגה
 אלות חישוקים + כדורים/  4,6 + 2004בוגרות 

  )לבחירה(

אלות   2+ חישוקים  3  כדורים/  5

 )לבחירה(

כדורים   4,6/  סרטים  4,6   2005 –  2007נערות 

 )לבחירה(

 כדורים )לבחירה( 5/   סרטים 5

כדורים   4,6/    סרטים  4,6   2007 –  2008ילדות 

 )לבחירה(

 כדורים )לבחירה( 5/   סרטים 5

 חישוקים  5 חישוקים  4,6   2009 –  2010 1הכנה 

 חופשי  5 חופשי  4,6 2010 –  2011 2הכנה 

 חופשי  5 חופשי  4,6 2011 –  2012 3הכנה 

  חופשי  4,5,6 2012 –  2013 4הכנה 

  חופשי  4,5,6 2013-2014 5הכנה 
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 :קבוצתי ליגה ב' –דרישות 
 

  תרגיל חופשי: : 2 – 5דרגות הכנה 

 :D 

  (מכל קבוצת גוף 1)  7 אלמנטים:

 .2:00מקסימום  -אורך התרגיל

 על חסר כל אחד 0.30כל אחד. הורדה  0.30 2מינימום  : קומבינציה של צעדי ריקוד 

 על חוסר כל אחד  0.10הורדה   –)מכול סוג(  2מינימום  גלים ואלמנטים אקרובאטיים:

 על חוסר כל אחד 0.30הורדה   - 4מינימום  שיתופי פעולה:

  עלויות:

C  =0.1 כדי  תוך  קבוצות  תתי או שלשות, בזוגות או  פעולה  בשיתוף נמצאות  המתעמלות  כל  
  ללא סיבובית תנועה  ללא  יותר או אחת מתעמלת מתחת או מעל מעבר, שונים במבנים שימוש

 (הגבלה ללא) אקרובטיקה

 CR =0.2 סיבובית תנועה כדי  תוך  יותר  או אחת  מתעמלת מתחת או מעל  פעולה  שיתוף    
 ( 8 מקסימום) 

CRR  =0.3 תנועה   ללא  המתעמלות  בין( הכתפיים בגובה) גבוהות הרמות  - פעולה שיתוף  
 ( 2  מקסימום)  סיבובית

CRR  =0.4 סיבובית תנועה עם  המתעמלות  בין( הכתפיים בגובה) גבוהות הרמות  - פעולה  שיתוף  
 ( 2 מקסימום. )

 כמו בליגה א' ותחרותי -אחד  כל חוסר   על  0.30  הורדה  -  4 מינימום  :מבנים 
 

  בוגרות )עם מכשירים(:  – 1דרגות הכנה 

 D : 

)אלמנט  לפי בחירה או 1 -החלפות  ו  3(4אלמנטים + ) 3(4)  אלמנטים(: 9אלמנטים )בוגרות  7

 או החלפה( 

 .2:00מקסימום  -אורך התרגיל

 

 על חוסר כל אחד 0.30הורדה   - 4מינימום  שיתופי פעולה:

 FIGעלויות לפי 

 C             =0.1 +חופשי( שיתוף פעולה ללא זריקה )בתרגילים עם מכשיר 

CC      =     0.1 שיתוף פעולה עם זריקה 

C↓↓     =0.2  מכשירים ויותר ע"י אותה מתעמלת אחרי זריקה גבוהה ובינונית. 2תפיסה 

מכשירים או יותר בו זמנים וע"י   2שיתוף פעולה עם זריקה גבוהה ובינונית של  0.2= 

 אותה מתעמלת 

 CR   =0.2   תנועה סיבובית שיתוף פעולה עם זריקה של המכשיר ותפיסתו לאחר 

CRR     =0.3, = CRR2 0.4  שיתוף פעולה עם זריקה של המכשיר ותפיסתו לאחר תנועה

 מכשירים  אוהמתעמלות  או מתחתסיבובית מעל 

 על חוסר  0.30הורדה   -  0.30=  1: מינימום  קומבינציה של צעדי ריקוד
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 (FIG)לפי קריטריונים של   1 –: מקסימום סיכונים  

 על חוסר כל אחד 0.30הורדה   -  4מינימום  מבנים:

 

 :קבוצתי ליגה א' ותחרותי –דרישות 
 

  תרגיל חופשי: : 2 – 5דרגות הכנה 

 D: 

   מכל קבוצת גוף( 1)  7  אלמנטים:

 על חסר כל אחד  0.30כל אחד. הורדה  0.30=   3 מינימום : קומבינציה של צעדי ריקוד 
 שונים  3: מינימום גלים

 על חוסר כל אחד    0.10הורדה  
 ,  על חוסר כל אחד  0.30הורדה     - 4מינימום  שיתופי פעולה:

  עלויות:

C  =0.1   כל המתעמלות נמצאות בשיתוף פעולה או בזוגות, שלשות או תתי קבוצות תוך כדי
ללא   אחת או יותר ללא תנועה סיבוביתשימוש במבנים שונים, מעבר מעל או מתחת מתעמלת 

 אקרובטיקה )ללא הגבלה(

 CR =0.2 שיתוף פעולה מעל או מתחת מתעמלת אחת או יותר תוך כדי תנועה סיבובית    
 ( 8) מקסימום 

CRR  =0.3  גבוהות )בגובה הכתפיים( בין המתעמלות ללא תנועה   הרמות  -שיתוף פעולה
 ( 2)מקסימום  סיבובית 

CRR  =0.4   גבוהות )בגובה הכתפיים( בין המתעמלות עם תנועה סיבובית   הרמות  -פעולה שיתוף
 ( 2. )מקסימום 

 על חוסר כל אחד   0.30הורדה    -  4מינימום  מבנים: 
 
 
 

 לפי (: מכשירים עם) בוגרות – 1 הכנה דרגות FIG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 
 
 
 

ISRAEL GYMNASTICS FEDERATION  

TEL-AVIV NATIONAL SPORT’S CENTER   

2 SHITRIT ST. TEL-AVIV   

TEL: 972-3-6491476/7   FAX 972-3-6491478   

E-mail: office@gymnastics.org.il  

 בישראל ההתעמלות איגוד

 58-024-492-9 ע"ר

 אביב - תל  הלאומי הספורט   מרכז

  69482 אביב-תל 2 שיטרית' רח

  03-6491478 פקס  03-6491476/7 'טל

Web Site: http://www.gym.org.il  

 

 

 2019 - מסלול אישי דרגות ותחרויות

 אישיליגה א'  אישי תחרותי דרגה
מכשירים  לבחירה: חישוק,  FIG 2מכשירים לפי  4 + 2004בוגרות 

 כדור, אלות, סרט

   FIGמכשירים לפי  4 2005 –  2007נערות 

 

מכשירים  לבחירה: חבל,  2

 חישוק, כדור, אלות, סרט

מכשירים מתוך: חבל,   3 2007 –  2008ילדות 

 חישוק, כדור, אלות, סרט

מכשירים  לבחירה: חבל,  2

 חישוק, כדור, אלות, סרט

מכשירים מתוך: חבל,   3 2009 –  2010 1הכנה 

 חישוק, כדור, אלות, סרט  

מכשירים  לבחירה: חבל,  2

 חישוק, כדור, אלות, סרט

מכשירים מתוך:  2חופשי +  2010 –  2011 2הכנה 

 חבל, חישוק, כדור, אלות

חופשי + מכשיר אחד לבחירה: 

 חבל, חישוק, כדור, אלות

חופשי + מכשיר אחד   2011 –  2012 3הכנה 

 לבחירה: חבל, חישוק, כדור

מכשיר אחד  לבחירה: חופשי, 

 חבל, חישוק, כדור 

מכשיר אחד לבחירה: חופשי,   2012 - 2013 4הכנה 

 חבל, חישוק, כדור 

, חופשי: לבחירה אחד מכשיר  2013-2014 5 הכנה

 כדור , חישוק, חבל

 

התרגילים במסלול תחרותי ומסלול ליגה א' הינן בהתאם  דרישות

 .FIGלחוקת ה 
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 : נהלים 
 

 במסלול אישי, ואחת בלבד במסלול קבוצתי. בלבד אחתלהתחרות באליפות ישראל  ניתן .1

מתעמלת המתחרה בגביע האיגוד בדרגת נערות, אינה יכולה להתחרות באליפות ישראל  .2

 בדרגת ילדות. 

בלבד  ליגה ב': ניתן לעלות או לרדת במסלול אחד -ליגה א' -שינויים במסלולים: תחרותי .3

 באותה שנת פעילות.  לדוגמא:

 : יכולה לעבור למסלול תחרותי  במסלול תחרותי קבוצתימי שהשתתפה  .א

 אישי או ליגה א' אישי בלבד.                      

: יכולה לעבור למסלול תחרותי אישי או ליגה במסלול ליגה א' קבוצתימי שהשתתפה  .ב

 א' אישי או ליגה ב' קבוצתי.

 יכולה לעבור למסלול ליגה א' אישי. במסלול ליגה ב' קבוצתימי שהשתתפה  .ג

     בקיץ.אליפות ישראל קבוצתי ליגה ב' תתקיים  .4

 השנתונים הרשומים בטבלה הנם השנתונים היחידים   -במסלול תחרותי קבוצתי .5

  בלבד. 1מתעמלות הצעירות בשנה  2, למעט החרגה ל שמותר לשתף בתחרות          

 צעירות יותר )בשנה אחת בלבד( ישנה אפשרות לשתף מתעמלות  ב' קבוצתי-בליגות א' ו .6

 מתעמלות בקבוצה. 3סימום עד מהשנתונים הרשומים בטבלה.  מק

 מתעמלות  שתי, ניתן לשתף עד 2010-2009השנתונים המותרים הם  1בהכנה  לדוגמא:          

 בלבד. 2011בקבוצה בשנתון          

עד בוגרות קובעת את הדירוג הכללי   3בדרגות הכנה  אליפות ישראלמסלול תחרותי:  .7

 האישי של הבנות.

 12חלוקת המדליות בדרגת ילדות ונערות תפוצל לשנתונים כל עוד יש במסלול אישי:  .8

מתעמלות מינימום המתחרות בכל שנתון. )למשל: בדרגת נערות תהיה חלוקת מדליות 

 (מתעמלות 12, במידה ובכל אחד מהשנתונים מתחרות מעל 2007,2006, 2005לשנתון 

דרישות התרגיל,  ליגה ב' בתרגילים אישיים. בתחרויות בין האגודות ניתן לשתף מתעמלות .9

 . FIGלפי חוקת ה 

 

 
 
 
 
 


