Luật môn Thể dục dụng cụ
1. Các quy định chung
1. Giải đấu sẽ được tiến hành theo Điều lệ Kỹ thuật phiên bản mới nhất của Liên đoàn Thể dục quốc tế (FIG) và Luật
chấm điểm Thể dục Dụng cụ Nam, Nữ chu kỳ 13 (2013-2016).
2. Trong trường hợp có bất kỳ tranh cãi nào phát sinh, phiên bản Điều lệ và Luật bằng Tiếng Anh sẽ là phiên bản
chính thức để giải quyết. Các trường hợp phát sinh sẽ được giải quyết như sau:
1.2.1. Tất cả các vấn đề về Kỹ thuật sẽ được giải quyết theo Điều lệ Kỹ thuật của FIG năm 2013.
1.2.2. Đối với những trường hợp không nằm trong quy định của Điều lệ Kỹ thuật của FIG năm 2013, quyết định cuối
cùng sẽ do Ban Kỹ thuật và/hoặc Ban Tổ chức quyết định.
2. Số lượng
2.1. Mỗi nước được phép đăng ký tối đa: 05 VĐV nam; 05 VĐV nữ; 04 Cán bộ và 02 Trọng tài.
2.1.1. Mỗi quốc gia được đăng ký tối đa 01 đội Thể dục Dụng cụ nam và 01 đội Thể dục Dụng cụ nữ để tham gia
nội dung Đồng đội.
2.1.2. Mỗi đội có tối thiểu là 04 vận động viên và tối đa là 05 vận động viên.
2.1.3. Quốc gia không đủ số vận động viên để tham gia thi đấu đồng đội, được phép đăng ký tối đa 03 vận động
viên tham dự nội dung Vô địch Đơn môn.
3. Nội dung và thể thức thi đấu
3.1. Môn Thể dục Dụng cụ được thi đấu ở 6 nội dung của nam (Tự do, Ngựa vòng, Vòng treo, Nhảy chống, Xà kép,
Xà đơn) và 4 nội dung của nữ (Tự do, Xà lệch, Cầu thăng bằng và Nhảy chống) theo thể thức như sau:
Cuộc thi I:

Thi đấu nội dung Đồng đội nam và Đồng đội nữ

Cuộc thi II:

Thi đấu nội dung Toàn năng nam và Toàn năng nữ

Cuộc thi III: Thi đấu nội dung Chung kết Đơn môn nam và nữ.
3.2 Hiến chương và Điều lệ Kỹ thuật của FIG năm 2013, Luật chấm điểm chu kỳ 13 (2013-2016) và các điều khoản
quy định khác của FIG sẽ được áp dụng tại giải đấu.
3.3 Cuộc thi I sẽ quyết định danh hiệu Vô địch Đồng đội và thứ tự thi đấu của các đội sẽ được xác định thông qua
bốc thăm.
3.4 Cuộc thi II sẽ quyết định danh hiệu Vô địch Toàn năng. Để đạt tiêu chuẩn tham dự vòng Chung kết Toàn năng,
vận động viên bắt buộc phải tham dự thi đấu ở cuộc thi I. Mười hai (12) vận động viên có thành tích cao nhất ở cuộc
thi I sẽ được tham dự thi đấu ở cuộc thi II với số lượng tối đa là hai (02) vận động viên mỗi quốc gia.
3.5 Cuộc thi III sẽ quyết định danh hiệu Vô địch Chung kết Đơn môn. Tám (08) vận động viên nam và tám (08) vận
động viên nữ có thành tích tốt nhất ở mỗi dụng cụ tại cuộc thi I sẽ được phép tham gia thi đấu tại cuộc thi III với số
lượng tối đa là hai (02) vận động viên/dụng cụ/quốc gia.
4. Danh sách các VĐV tham gia thi đấu và đĩa CD
4.1 Tất cả các quốc gia phải nộp danh sách tên các VĐV theo thứ tự các nội dung thi đấu 24 giờ trước khi bắt đầu
thi đấu.
4.2 Tất cả các VĐV phải sử dụng đĩa nhạc CD và nộp lên Ban Tổ chức tại cuộc họp Lãnh đội. Đĩa CD phải được ghi
rõ:
a. Tên quốc gia
b. Môn thi đấu (Artistic Gymnastics)
c. Tên VĐV

d. Thời gian của bài nhạc
e. Tên bản nhạc và tác giả.
5. Trang thiết bị thi đấu.
Tất cả các trang thiết bị thi đấu cho môn Thể dục Dụng cụ đều đạt tiêu chuẩn quy định của FIG.
6. Trọng tài
6.1. Mỗi nước tham gia yêu cầu phải cử một (01) trọng tài Thể dục Dụng cụ nam và một (01) trọng tài Thể dục
Dụng cụ nữ.
6.2. Theo quy định, tất cả các trọng tài tham dự phải có bằng trọng tài quốc tế của FIG tại chu kỳ 13 (2013-2016) và
phải mặc đồng phục quy định. Những trọng tài không có các tiêu chuẩn nói trên sẽ chỉ được tham dự khi có giới
thiệu từ Liên đoàn quốc gia chủ quản.
6.3. Sẽ có các cuộc họp trọng tài Thể dục Dụng cụ nam và Thể dục Dụng cụ nữ trước mỗi giải đấu. Các trọng tài bắt
buộc phải tham dự đầy đủ các cuộc họp này. Trọng tài trưởng có trách nhiệm phân công nhiệm vụ các trọng tài ở
mỗi nội dung thi đấu.
7. Khiếu nại
7.1 Mọi khiếu nại phải do trực tiếp Lãnh đội trình lên Chủ tịch hội đồng khiếu nại trong vòng 15 phút sau khi bài thi
kết thúc.
7.2 Ủy ban khiếu nại sẽ họp và đưa ra quyết định nhanh nhất. Quyết định của Ủy ban khiếu nại là quyết định cuối
cùng.
7.3 Chủ tịch Ủy ban khiếu nại là người của nước đăng cai giải, mỗi nước tham dự sẽ cử một đại diện tham gia thành
viên ủy ban.
7.4 Thành viên của Ủy ban khiếu nại là người của quốc gia đệ trình đơn khiếu nại sẽ không được phép tham dự cuộc
họp của ban khiếu nại.
8. Sửa đổi, bổ sung
Ban Tổ chức Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 5- 2013 có quyền hủy bỏ, bổ sung hoặc sửa đổi Điều lệ
này.

