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 المحاضرة الثانية 

 

  ةحقوق وواجبات الالعب

 

 

 : ةحقوق الالعب -أ

 بدقة من قبل القضاة و بحسب القانون الدولً للجمباز. اأن ٌقٌم أداءه .1

 نافس على األجهزة القانونٌة المعترف بها من االتحاد الدولً.تتأن  .2

 .ىآخر العبةالمتوازي إما بواسطة المـدرب أو  على للتعلق اأن ٌتم مساعدته .3

 .عارضة التوازنمساعد واحد فً كل من جهازالقفز والمتوازي و  اكون لهٌأن  .4

(ثانية في عارضة التوازن و 01سقوط الالعبة لها الحق في الراحة لمعاودة االداء بما ال يزيد عن ) فً حالة .5
 (ثانية في المتوازي مختمف االرتفاع مع اتمام الحركة من حيث توقفت .01)

خالل الثالثٌن ثانٌة و  او التحدث مع مدربه االخاصــة به ادرة( ، استعمال أدواتهاستعمال مسحوق الماغنٌزٌا ) البو .6

 بٌن القفزتٌن األولى و الثانٌة فً القفز.

 لبس الضمادات، و واقٌات الٌدٌن، و المالبس الوقائٌة الطبٌعٌة. .7

( و ٌكون  العبةثانٌة لكل  33ثانٌة كإحماء فً كل جهاز فوراً قبل األداء فً البطولة ) حد أعلى  33الحصول على  .8

 ذلك بحسب القواعد المنظمة للبطولة.

األداء  ارؤٌة إشارة ضوئٌة أو سماع إشارة صوتٌة من قبل رئٌس لجنة الجهاز فً المسابقات الرسمٌة لالتحاد وعلٌه .9

 ث. 33بعدها بما ال ٌزٌد عن 

 ل بعد تقدٌمها له.االستالم كتابٌاً لمعدل الصعوبة فً حالة الحركات الجدٌدة فً وقت معقو .13

 .او مسئولٌته األسباب خارجــــة عن إرادته اقوم بإعادة التمرٌن فً حالة انقطاع أداءهتأن  .11

 حصل على موافقة رئٌس اللجنة العلٌا لمغادرة صالة البطولة ألسباب شخصٌة ضرورٌة.تأن  .12

 أو بحسب القواعد المنظمة لتلك البطولة. افوراً بعد أداءه احصل على إظهار درجتهتأن  .13

 

 

 

 

 

 



 

 : ةواجبات الالعب -ب

 تصرف بحسبه.تل. معرفة دلٌل التحكٌم 1

ساعة من بدء  24أن ٌقوم بكتابتها و تسلٌمها إلى رئٌس اللجنة العلٌا قبل  اأو مدربه هافعلٌحركة جدٌدة  ا. إذا كان لدٌه2

 التمرٌن فً منصة البطولة.

 24إخطار رئٌس اللجنة العلٌا قبل  اأو على مدربه اعلٌه جهاز المتوازيتغٌٌر ارتفاعات  ةاالعب . فً حالة رغبة3

 ساعة من بدء التمرٌن فً منصة البطولة.

 -لتزم بالزى بحسب التالً:ت. ٌجب أن 4

 لبس نفس المالبس ) الطراز و اللون ( خالل المسابقة الفرقٌة ) للفرٌق كامال(.• 

 . المتوازي جهازالطوٌل و الجوارب فً ارتداء البنطلون • 

 لبس شورت قصٌر مع أو بدون شراب أو بنطلون طوٌل مع شراب فً األرضً و القفز.• 

 فً كل األجهزة.للفرٌق لبس الفانلة الجمبازٌة تأن • 

 الخٌار فً لبس الحذاء الجمبازي فً كل األجهزة. اله• 

 من قبل المنظمٌن فً البطولة بشكل صحٌح على الظهر. اتثبٌت الرقم الجمبازي المعطى له اٌجب علٌه• 

 على الفانلة الجمبازٌة بما ال ٌتعارض مع قواعد االتحاد. البس الرمز الخاص ببلدهتأن • 

 المعترف بهم وفق قواعد االتحاد الدولً. البس الشعارات و اإلعالنات للمزودٌن لهتأن • 

كدالله على بدء التمرٌن و  ارفع ٌدهتة المعروفة برفع ٌد واحدة عالٌاً و بالطرٌق اعند النداء باسمه اقدم نفسهتأن  -5

 لرئٌس لجنة الجهاز. اكذلك عند نهاٌته

 أثناء األداء أو تشوه جمال التمرٌن. اتأكد من صالحٌة رباطات وواقٌات الكفٌن و المالبس بحٌث ال تعٌقهتأن  -6

 ولة.تجنب الحدٌث مع القضاة الفعلٌٌن خالل البطان ت -7

 تجنب تغٌٌر ارتفاعات األجهزة.ان ت -8

عمل األشٌاء التً قد تتجنب التأخٌر عند مغادرة الجهاز بعد األداء و ٌجب أن ال تتجنب التأخر عن المسابقة، و ان ت -9

 أو تزعج اآلخرٌن. امن حقوقه اتحرمه

 تجنب أي سلوكٌات أخرى مزعجة و غٌر مؤدبه.ان ت -13

 ختام و أي فعالٌات خاللها.المشاركة فً حفلة ال -11

 



 

  حقوق و واجبات المدرب

  اوالً : حقوق المدرب

العب أو الفرٌق و أن ٌقوم بالكتابة للمختصٌن لتغٌٌر ارتفاعات األجهزة أو للحصول على تقٌٌم لحركة لاأن ٌساعد  -1

 جدٌدة.

 عب أو الفرٌق خالل اإلحماء و ٌكون اإلحماء تحت رعاٌته.المساعدة ال -2

 العب فً إعداد األجهزة للمسابقات.لا ةمساعد -3

 .فً حالة منافسات الرجال عب إلى جهاز العقلة و الحلق إلٌصاله إلى وضع التعلقالرفع ال -4

 .فً حالة منافسات الرجال  العب لحماٌتهلالقفز أثناء أداء اوأن ٌكون حاضراً فً العقلة و الحلق و المتوازي  -5

 السقوط قبل العودة للجهاز و كذلك بٌن القفزتٌن فً القفز. ثانٌة بعد 33خالل  اأو مساعدته ةالعبلالتحدث مع ا -6

 من األداء و بحسب القواعد المنظمة لتلك البطولة. ةالعبلأن ٌحصل على إظهار درجة اللعب فورا بعد انتهاء ا -7

 : ثانياً : واجبات المدرب

 معرفة القانون الدولً لٌتصرف بحسبه. -1

المعلومات األخرى المطلوبة بالتنسٌق مع لجنة تنظٌم البطولة و بحسب القواعد كتابة ترتٌب مرور أعضاء الفرٌق و  -2

 المنظمة لتلك البطولة.

 تحاشً تغٌٌر ارتفاعات األجهزة. -3

أي تصرفات قد تؤخر المسابقة أو أي تصرف آخر قد ٌحرمه من حقوقه و تحاشً التصرفات المزعجة  جنبت -4

 لآلخرٌن.

 .اناء األداء أو مساعدتهأث ةالعبلالتحدث مع ا جنبت -5

 الكالم مع القضاة الفعلٌٌن أثناء البطولة. جنبت -6

 السلوكٌات غٌر الرٌاضٌة أو السلوكٌات المزعجة. جنبت -7

 المشاركة فً الحفالت الختامٌة. -8

 

 

 

 

 



 

 المخالفات 

:الالعبة  مخالفات  
 3,3ٌمكن فً حالة عدم التزام الالعبة بالقواعد السابقة تتعرض للعقوبة من خالل الخصومات تتراوح من  -1

للكبرى . 3,5للمخالفات المتوسطة وتتدرج الى    
أو المدرب من صالة البطولة باإلضافة إلى تطبٌق  ةفً األحوال االستثنائٌة من الممكن إستبعاد الالعب -2

 الحسومات األخرى .
  

 : مخالفات الحسم

 من الدرجة النهائٌة مرة واحدة من فترة المسابقة و تطبق من قبل رئٌس اللجنة العلٌا. 3.33مخالفة قواعد اللباس  -1

من الدرجة النهائٌة فً كل مرة تحدث من قبل رئٌس  3.33عدم رفع الٌد إلعالم رئٌس اللجنة قبل أو بعد التمرٌن  -2

 لجنة الجهاز.

 من الدرجة النهائٌة من قبل رئٌس اللجنة. 3.33اإلشارة ببدء التمرٌن ث من  33تجاوز  -3

 اً بالسقوط.ٌث قبل العودة لؤلداء بعد السقوط ٌعتبر التمرٌن منته 33تجاوز  -4

 من الدرجة النهائٌة من قبل رئٌس اللجنة. 3.33صعود الجهاز مرة أخرى بعد األداء  -5

 الدرجة النهائٌة بواسطة رئٌس اللجنة.من  3.33أثناء األداء العبة التحدث المدرب مع  -6

 من الدرجة النهائٌة بواسطة رئٌس اللجنة. 3.33سلوكٌات أخرى غٌر مهذبة  -7

 

 : مخالفات سلوكيات االجهزة

 من الدرجة النهائٌة بواسطة رئٌس لجنة الجهاز. 3.53حضور شخص أو مساعد غٌر مرخص له  -1

 من الدرجة النهائٌة بواسطة رئٌس لجنة الجهاز. 3.53وضع القفاز فً مكان غٌر مقبول فً المتوازي  -2

من الدرجة النهائٌة بواسطة رئٌس  3.53االستخدام الغٌر معقول لؤلبسطة أو عدم استخدامها فً المكان المطلوب  -3

 لجنة الجهاز.

 من الدرجة النهائٌة بواسطة رئٌس لجنة الجهاز. 3.53للتمرٌن  ةعبالتحرٌك المدرب للبساط أثناء تنفٌذ ال -4

 من الدرجة النهائٌة بواسطة رئٌس لجنة الجهاز. 3.53فع مستوى الجهاز بدون إذن ر -5

 

 : المخالفات الفردية االخرى

 من أدوار البطولة األخرى بواسطة رئٌس اللجنة العلٌا. بعادن منطقة البطولة بدون إذن اإلالغٌاب م -1

 بواسطة اللجنة العلٌا. العب أو الفرٌق من الترتٌبلالغٌاب من الحفلة الختامٌة تحذف درجة ا -2

 الصعود لتنفٌذ التمرٌن بدون إشارة أو ضوء أخضر الدرجة النهائٌة = صفر. -3

 

 

 



 مخالفات الفريق :  

من درجة الفرٌق فً الجهاز المعنً  3.83عبٌن فً ترتٌب مرور خاط  عما تم تدوٌنه للجنة ٌتم حسم الال تنافس -1

 بواسطة رئٌس اللجنة العلٌا .

من درجة الفرٌق مرة واحدة من قبل البطــولة و تتم من قبل  3.83لتلك البطولة  اللباس المنظمةمخالفات قواعد  -2

 رئٌس اللجنة العلٌا.

من  بعاداإلو)من درجة الفرٌق كامال(  3.83والمرة الثانٌة  3.83المخالفات األخرى لمدرب الفرٌق المرة األولى  -3

 البطولة و ٌتم ذلك بواسطة اللجنة العلٌا.

) من كل العبٌن االتحاد  3.83عب الذي ٌنافس فً البطولة فردٌاً المرة األولى الفات األخرى لمدرب الالمخال -4

 من البطولة و ٌتم ذلك بواسطة اللجنة العلٌا بعادإلاو)من كل العب االتحاد المعنً(  3.83المعنً ( والمرة الثانٌة 

 

 
 

 


