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 للجمباز  بطولة الوطنية املذرسيةال

 الجنس   العمريةالفئة  املشاركات واملشاركون  ثاريخ ومكان التنظيم
الالعبين عذد 
 (ات)

 (  ات)عذد املؤطرين

 مراكش 
 2023ماي  21إلى  18 من

 الخلميراث والخالمير

 الرًن جأهلوا عن البطوالث الجهويت  
مواليذ 

2009/2008/2007 

 ذكوز  5+ إهاث  5 إهاث
 عن كل جهت

 ة لإلهاثمؤطس 
 ركور  ومؤطس للركوز 

 املراحل إلاقصائية للبطولة الوطنية املذرسية للجمباز

 املشازكون املشازكاث و  الجهت املنظمت والفترة واملكان املسحلت

 بطولت املؤسست
جحدد من طسف الجمعيت السياضيت املدزسيت للمؤسست 

 بخنسيق مع فسع الجامعت باملدًسيت إلاقليميت
 الخعليميتجميع جلميراث وجالمير املؤسساث 

 العموميت والخصوصيت  

 البطولت إلاقليميت
 إلاقليميتجحدد من طسف فسع الجامعت باملدًسيت 
   بخنسيق مع ألاكادًميت الجهويت

املدًسيت فسع الجامعت بمن طسف ( اث)ًحدد عدد املشازكين
 حسب إلامكاهاث املحليت تإلاقليمي

 بطولت الجهت
 جحدد من طسف فسع الجامعت باألكادًميت الجهويت 

مع فسع املدًسيت إلاقليميت املنظمت وفسوع الجامعت بخنسيق 
 للجهتإلاقليميت  باملدًسياث

 الخلميراث والخالمير املؤهلين عن البطولت إلاقليميت
 الفسع الجهوي من طسف ( اث)ويحدد عدد املشازكين  

 إلاقليميت الفسوعمع بخنسيق 

 اللوائح التنظيمية والتقنية للجمباز الفني

العبين على كل جهاش ويحسب مجموع النقاط ألاعلى  4العبين ًلعب  5ًحق لكل أكادًميت جهويت املشازكت بفسيق واحد مكون من •
 العبين على كل جهاش؛ 3ألفضل 

 .حسمح املشازكت كرلك  بعناصس فسدًت باالقخصاز على العب أو العبين•
 .الحسكاث ألازضيت وطاولت القفص املعخمدة في الاجحاد الدولي للجمباش: ًؤدي الالعب الخمازين على ألاجهصة الخاليت•

 .حسومات والربط واملخالفات والصعوباتلل بالنسبةًطبق القاهون الذولي 

 قواعذ وهظام املنافسات 
 جهاش البساط ألازض ي 1.
 طاولت القفص  جهاش2.

 السابع النهاًت+مخطلباث  3مجموعت املخطلباث حسب القاهون الدولي + السبط + حسكاث  6+ ًخم احدساب حسكت النهاًت 

     B=0.3             :النهاًة
    C=0.5                        

 شقلبت خلفيت 3واملجموعت  ماميتأشقلبت  2باسخثناء ألازض ي النهاًت من املجموعت الثاهيت أو الثالثت، املجموعت 
                           

  

 الجمباز الفني ركور 
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 ة للجمباز بطولة الوطنية املذرسيال
 :الربط بالنسبة لجهاز ألارض ي

0.2=C+C                           
0.1=C+B                           
0.1=B+B                           
0.1=A+B                           

 :جهاز طاولة القفس
 لبطولت الفسق والفسدي العام  جحدسبًنفر الالعب قفصة واحدة 
مخوسط القفصجين خم احدساب الالعب الري ًسيد الخأهيل لفسدي الجهاش ًؤدي قفصجين مخخلفخين وي 
 م1.25ازجفاع الجهاش 
القفصاث    
Saut de lune – saut de lune ½ tour -rondade – rondade ½ tour   

 
 

 
 العباث على كل جهاش ويحسب مجموع النقاط ألاعلى  4العباث جلعب  5جهويت املشازكت بفسيق واحد مكون من  كادًميتأًحق لكل

 العباث على كل جهاش؛ 3ألفضل 
 حسمح املشازكت كرلك بعناصس فسدًت في هره البطولت باالقخصاز على العبت أو العبخين؛ 
جؤدي الالعبت الخمازين على ألاجهصة الخاليت؛ الحسكاث ألازضيت وطاولت القفص املعخمدة في الاجحاد الدولي للجمباش؛ 
ًطبق القاهون الدولي لناحيت الحسوماث والسبط واملخالفاث والصعوباث. 

 إهاثالجمباز الفني 

 جهاز الحركات ألارضية 
3  أكسوباجيتحسكاث  

2  حسكاث زقص 
 حسكخين اخخيازيخين 

 املتطلبات
 خط زاقص من حسكخين مخخلفخين الحسكت ألاولى الازجفاع بقدم واحدة والهبوط بقدم واحدة والحسكت الثاهيت الازجفاع

 (قاهون دولي)دزجت  180بقدم واحدة على ألاقل حسكت مع فسح 
 (حول املحوز الطولي)هوائيت خلفيت مع لفت طويلت 
 (حول املحوز الطولي)هوائيت أماميت مع لفت طويلت 

 جهاز طاولة القفس:
 لبطولت الفسق والفسدي العام  جحدسبجنفر الالعبت قفصة واحدة 
 الالعبت التي جسيد الخأهيل لفسدي الجهاش جؤدي قفصجين مخخلفخين ويحسب مخوسط القفصجين 
 م1.20ازجفاع الجهاش 
القفصاث               :Saut de lune – saut de lune ½ tour -rondade – rondade ½ tour 

 

 املتطلبات الفنية لألجهسة 


