REGULAMENTO
TÉCNICO
Ginástica Rítmica

1. GENERALIDADES
1.1. A Federação Bahiana de Ginástica, obedecendo as regras da OMS e das autoridades
brasileiras, frente a PANDEMIA, que estamos vivenciando, elaborou um Evento 100%
online, visando promover um “movimento” para a Ginástica Rítmica, mobilizando os Clubes/
Escolas/Projetos e ginastas para mais uma Etapa finalizando o ano de 2020 de forma ativa
e produtiva para toda a comunidade gímnica do Estado da Bahia.

2. PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar do CampeOnline de Ginástica 2020. Todas as ginastas que sejam
filiadas, vinculadas e ou que pratiquem e desejem participar do evento.
2.1.2. A inscrição será realizada através do clube, escola que a ginasta seja aluna.

3. INSCRIÇÕES
3.1. O CampeOnline de Ginástica é um evento aberto às ginastas de clubes, interessados a
difundir o seu trabalho, de uma maneira “remota” – “online, nesse período de quarentena.

3.2. O referido Evento seguirá regulamento especifico, e acontecerá em
nivelamentos, sabendo-se:

ESTREANTE

INICIANTE

Ginastas que iniciaram na
modalidade
e
que
NUNCA participaram de
eventos de competição na
modalidade, inclusive a 1ª
Etapa do CampeOnline.
Exceção Tapete Mágico.

IINICIANTE – Ginastas
que
iniciaram
na
modalidade
e
que
participaram da Copa
Estrela e 1ª Etapa do
CampeOnline.
OBS: (Permitido uso de
adereços).

quatro

INTERMEDIÁRIO

AVANÇADO

Ginastas que já
participaram de Torneios
Estaduais, Regionais.

Ginastas que
participam de
Campeonatos
Estaduais oficiais,
Baiano I / II ,
Torneios Nacionais
e Campeonatos
Brasileiros.

3.3. Será de responsabilidade de cada entidade/clube, a correta inscrição no nível e
categoria de cada ginasta, sob pena de desclassificação da mesma.

4. COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES
4.1. As equipes poderão inscrever no CampeOnline um quantitativo LIVRE de ginastas
para a competição individual, independente da categoria e nível.

5. UNIFORME
5.1. Collant de apresentação.
5.1.2. Uniforme de treino do clube/escola.

6. ARÉA DE COMPETIÇÃO
6.1. ESPAÇO REDUZIDO As ginastas podem optar por um espaço de 3X3 ou 5x5 metros
corretamente demarcados por uma fita de papel ou similar, poderão utilizar tapete,
colchonete, EVA ou qualquer outro elemento que ajude na segurança.
6.1.1. Podendo realizar sua coreografia em qualquer espaço da casa, desde que seja
delimitado.
6.2. Será permitido utilizar cenário.

7. PREMIAÇÃO
7.1. Serão agraciadas com PREMIAÇÃO ESPECIAL (Medalhas e Brindes), as ginastas
classificadas do 1º ao 3º lugar, por categoria e nível.
7.2. Certificado para todos os participantes.
7.3. Não há regra de desempate.

Este Regulamento é regido pelas diretrizes do Código de Pontuação (COP) de Ginástica
Rítmica da FIG, com suas devidas adaptações para atender as demandas do processo
atual da Copa online.
Os casos omissos serão resolvidos pelo CT GR FBG.

CATEGORIAS

Mirim
5 a 8 anos
(2012,2013,2014,2015)

Pré – Infantil
9 a 10 anos
(2010,2011)

Infantil
11 a 12 anos
(2008,2009)

Juvenil
13 a 15 anos
(2005,2006,2007)

Adulto
A partir de 16 anos
(2004...)

Masculino
(todas as idades)

NÍVEL
ESTREANTE

NÍVEL
INICIANTE

NÍVEL
INTERMEDIÁRIO

NÍVEL
AVANÇADO

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

Individual
Mãos Livres

Individual
Mãos Livres
ou Adereço

Individual
Mãos Livres

Individual
Mãos Livres
ou Adereço

Individual
Bola

Individual
Bola

Individual
Mãos Livres

Individual
Mãos Livres
ou Adereço

Individual
Bola

Individual
Maça

Individual
Mãos Livres

Individual
Mãos Livres
ou Adereço

Individual
Maça

Individual
Maça

Individual
Mãos Livres

Individual
Mãos Livres
ou Adereço

Individual
Maça

Individual
Maça

Segue os mesmos
aparelhos de cada
categoria

Segue os mesmos
aparelhos de cada
categoria

Segue os mesmos
aparelhos de cada
categoria

Segue os mesmos
aparelhos de cada
categoria

TABELA DE ELEMENTOS PROIBIDOS PARA TODOS O NÍVEIS E CATEGORIAS
Serão terminantemente PROIBIDOS os elementos listados na tabela abaixo. Penalidade – 0,30

Série de Saltos
ELEMENTOS PROIBIDOS

Grandes Lançamentos
Riscos

TABELAS DE SUGESTÕES DE SALTOS PARA TODOS O NÍVEIS E CATEGORIAS
SALTOS SUGERIDOS:

Permitidos saltos das tabelas do COP
OBS: os saltos de valor 0,10, serão computados
nas escolhas das BDs, caso seja necessário

Salto "Cabriole” à frente ou ao lado.

Salto “Tesoura” com troca de pernas
a frente na horizontal; também acima
da horizontal; perna de impulsão
elevada com o pé inteiro mais alto que
a cabeça.

Salto "Pirulito"
estendidas 360º.

com

as

pernas

Salto"Corsa". saltar com forma bem
definida e fixada. Tronco na vertical.

Salto "Corsa Bouclé" (anel).

"Grand écart" Preparação em jump e
saltar abrindo as pernas simultaneamente
em 180o com forma bem definida e fixada.
O braço contrário da perna da frente se
posiciona à frente e o outro braço
lateralmente. Tronco na vertical.

Salto "Carpado".

NÍVEL
ESTREANTE E
INICIANTE

NOTA:
Nível INICIANTE:
permitido uso de
ADEREÇOS

CATEGORIA MIRIM
NÍVEL ESTREANTE e INICIANTE
REQUERIMENTOS INDIVIDUAL
SALTO

Faixa etária:
05 e 08 anos, completos no
ano da competição.
(2012,2013,2014, 2015)
Provas:

Vide tabela acima.
OBS: os saltos de valor 0,10, serão
computados nas escolhas das BDs, caso
seja necessário.

Máximo de 3 BDs.
Dificuldades corporais
(opcionais) de livre
escolha, com o valor
máximo de 0,30 pts.

EQUILÍBRIO

Mãos livres
Tempo do exercício:
0,45” (quarenta e cinco
segundos).
É permitido música
com palavras.

Grand ecart em posição lateral
com ajuda. Manter no mínimo 2
segundos. (pé plano)

Equilíbrio Avião (pé plano).

Deverá aparecer ao
menos 1 de cada
grupo corporal, dentre
as 3 BDs escolhidas.

PIVOT

Equilíbrio em
Passé
Pivot en passé (360o ou mais).
Perna livre flexionada, joelho na
altura horizontal posicionado em
andedã OU em andeor, tronco na
vertical.

Serão contabilizadas as 03 (três) dificuldades corporais de valor mais alto obedecendo aos requerimentos.

Onda corporal anteroposterior - Equilíbrio dinâmico com onda total do corpo. Valor: 0,10 pts.

s

02 (duas) combinações de passos de dança de acordo com o ritmo e tempo do caráter da música.
Mínimo 08 segundos. Valor: 0,30 pts.

01 (um) elementos pré-acrobático isolado à livre escolha. Valor: 0,10 pts.

01 (um) chainé. Valor: 0,10 pts

1. DIFICULDADES CORPORAIS (BD)
1.1. Os elementos de BDs são dificuldades obrigatórias e dificuldades à livre escolha das tabelas do COP.
1.2. O valor dos elementos obrigatórios respeita os valores do COP. A ginasta deverá escolher pelo menos UMA
dificuldade dentre as disponibilizadas de salto rotação e equilíbrio. A dificuldade de rotação é obrigatória.
1.3. O valor máximo das BDs é de 0,40 pontos. Se uma ginasta apresenta uma dificuldade maior do que o valor permitido
ela não será avaliada e terá uma penalização de 0,30 pontos.
Exceção: Para as dificuldades de rotação, a rotação se avaliará de acordo com o número de rotações executadas.
1.4. Cada BD conta uma só vez; se a BD se repete, a dificuldade não é válida (não se penaliza).
1.5. A dificuldade de equilíbrio obrigatória somente será validada se for mantida por pelo menos dois segundos (ML).

2. ONDAS CORPORAIS

2.1. Ver as tabelas das dificuldades de equilíbrios dinâmicos Nº 20 (primeiro símbolo). Onda terminando em relevé
(caso contrário, penalidade 0,10 pts - execução técnica).
2.2. Uma onda corporal será válida sem as seguintes faltas de execução:
a) Ausência de extensão corporal;
b) Ausência de coordenação dos braços;
c) Onda corporal pouco profunda.

3. ELEMENTOS PRÉ-ACROBÁTICOS

3.1. Somente se contabilizarão, como máximo, 01 (um) elemento pré-acrobático isolado.

4. CHAINÉ

4.1. Deverá ser executado com a rotação completa de 360º, com pernas estendidas e unidas.

5. TABELAS DE PENALIDADES
Mínimo/Máximo

Dificuldade

Dificuldade Obrigatória de rotação.
Dificuldades Corporais
Dificuldades à livre escolha.
Se a BD se repete, a dificuldade não é válida (não se penaliza).

Penalidade 0,30
Série de Saltos.
Ausência de uma Dificuldade Obrigatória de
rotação na meia ponta.
Menos de uma dificuldade de cada grupo
corporal ( , , ) penalidade para cada grupo
corporal ausente.
BD com um valor de base superior a 0,40.

Onda Corporal

Máximo de 01 onda obrigatória

Menos que 01 onda obrigatória

Equilíbrio “Tour lent”

Máximo de 01

Mais do que 01

Combinações de Passos de Dança

Mínimo de 02

Menos do que 02

Chainé

Mínimo de 01

Menos do que 01

Acrobáticos

Mínimo de 01

Menos que 01

6. EXECUÇÃO
a) Faltas Artísticas e Técnicas
Pontuação = 20,00 pontos no máximo.

Observação: Nos exercícios de mãos livres será utilizada a tabela de
faltas artísticas da Confederação Brasileira de Ginástica.

NOTA:
Nível INICIANTE:
permitido uso de
ADEREÇOS

CATEGORIA PRÉ INFANTIL
ESTREANTE e INICIANTE
REQUERIMENTOS INDIVIDUAL
SALTO

Faixa etária:
09 e 10 anos, completos no
ano da competição
(anos 2010/2011)
Provas:

Vide tabela acima.
OBS: os saltos de valor 0,10, serão
computados nas escolhas das BDs, caso
seja necessário.

Máximo de 4 BDs.
Dificuldades corporais
(opcionais) de livre
escolha, com o valor
máximo de 0,40 pts.

EQUILÍBRIO

Mãos livres
Tempo do exercício:
0,50” (cinquenta
segundos).
É permitido música
com palavras.

Grand ecart em posição lateral
com ajuda. Manter no mínimo 2
segundos. (pé plano)

Equilíbrio Avião (pé plano).

Deverá aparecer ao
menos 1 de cada
grupo corporal, dentre
as 4 BDs escolhidas.

Equilíbrio em
Passé
PIVOT
Pivot en passé (360o ou mais).
Perna livre flexionada, joelho na
altura horizontal posicionado em
andedã OU em andeor, tronco na
vertical.

Serão contabilizadas as 04 (quatro) dificuldades corporais de valor mais alto obedecendo aos requerimentos.

Onda corporal anteroposterior - Equilíbrio dinâmico com onda total do corpo. Valor: 0,10 pts.

s

02 (duas) combinações de passos de dança de acordo com o ritmo e tempo do caráter da música.
Mínimo 08 segundos. Valor: 0,30 pts.

02 (dois) elementos pré-acrobático isolados à livre escolha. Valor: 0,10 pts.

01 (um) chainé. Valor: 0,10 pts

1. DIFICULDADES CORPORAIS (BD)
1.1. Os elementos de BDs são dificuldades obrigatórias e dificuldades à livre escolha das tabelas do COP.
1.2. O valor dos elementos obrigatórios respeita os valores do COP. A ginasta deverá escolher pelo menos UMA
dificuldade dentre as disponibilizadas de salto rotação e equilíbrio. A dificuldade de rotação é obrigatória.
1.3. O valor máximo das BDs é de 0,40 pontos. Se uma ginasta apresenta uma dificuldade maior do que o valor permitido
ela não será avaliada e terá uma penalização de 0,30 pontos.
Exceção: Para as dificuldades de rotação, a rotação se avaliará de acordo com o número de rotações executadas.
1.4. Cada BD conta uma só vez; se a BD se repete, a dificuldade não é válida (não se penaliza).
1.5. A dificuldade de equilíbrio obrigatória somente será validada se for mantida por pelo menos dois segundos (ML).

2. ONDAS CORPORAIS

2.1. Ver as tabelas das dificuldades de equilíbrios dinâmicos Nº 20 (primeiro símbolo). Onda terminando em relevé
(caso contrário, penalidade 0,10 pts - execução técnica).
2.2. Uma onda corporal será válida sem as seguintes faltas de execução:
a) Ausência de extensão corporal;
b) Ausência de coordenação dos braços;
c) Onda corporal pouco profunda.

3. ELEMENTOS PRÉ-ACROBÁTICOS

3.1. Somente se contabilizarão, como máximo, 02 (dois) elemento pré-acrobático isolados.

4. CHAINÉ

4.1. Deverá ser executado com a rotação completa de 360º, com pernas estendidas e unidas.

5. TABELAS DE PENALIDADES
Dificuldade

Mínimo/Máximo

Dificuldade Obrigatória de rotação.
Dificuldades Corporais
Dificuldades à livre escolha.

Se a BD se repete, a dificuldade não é válida (não se penaliza).

Penalidade 0,30
Série de Saltos.
Ausência de uma Dificuldade Obrigatória de
rotação na meia ponta.
Menos de uma dificuldade de cada grupo
corporal ( , , ) penalidade para cada grupo
corporal ausente.
BD com um valor de base superior a 0,40.

Onda Corporal

Máximo de 01 onda obrigatória

Menos que 01 onda obrigatória

Equilíbrio “Tour lent”

Máximo de 01

Mais do que 01

Combinações de Passos de Dança

Mínimo de 02

Menos do que 02

Chainé

Mínimo de 01

Menos do que 01

Acrobáticos

Mínimo de 02 isolados

Menos que 02

6. EXECUÇÃO

a) Faltas Artísticas e Técnicas
Pontuação = 20,00 pontos no máximo.

Observação: Nos exercícios de mãos livres será utilizada a tabela de
faltas artísticas da Confederação Brasileira de Ginástica.

NOTA:
Nível INICIANTE:
permitido uso de
ADEREÇOS

CATEGORIA INFANTIL
ESTREANTE e INICIANTE
REQUERIMENTOS INDIVIDUAL
SALTO

Faixa etária:
11 e 12 anos, completos no
ano da competição (anos
2008/2009).
Provas:

Vide tabela acima.
OBS: os saltos de valor 0,10, serão
computados nas escolhas das BDs, caso
seja necessário.

Máximo de 5 BDs.
Dificuldades corporais
(opcionais) de livre
escolha, com o valor
máximo de 0,40 pts.

EQUILÍBRIO

Mãos livres
Tempo do exercício:
0’55” (cinquenta e cinco
segundos).
É permitido música
com palavras.

Grand ecart em posição lateral
com ajuda. Manter no mínimo 2
segundos. (pé plano)

Equilíbrio Avião (pé plano).

Deverá aparecer ao
menos 1 de cada
grupo corporal, dentre
as 5 BDs escolhidas.

Equilíbrio Boucle Manter no
mínimo 2 segundos. (pé plano).
PIVOT
Pivot en passé (360o ou mais).
Perna livre flexionada, joelho na
altura horizontal posicionado em
andedã OU em andeor, tronco na
vertical.

Serão contabilizadas as 05 (cinco) dificuldades corporais de valor mais alto obedecendo aos requerimentos.

Onda corporal LATERAL - Equilíbrio dinâmico com onda total do corpo.
Valor: 0,10 pts.

s

02 (duas) combinações de passos de dança de acordo com o ritmo e tempo do caráter da música.
Mínimo 08 segundos. Valor: 0,30 pts.

03 (três) elementos pré-acrobáticos isolados à livre escolha. Valor: 0,10 pts cada um.

01 (um) chainé. Valor: 0,10 pts

1. DIFICULDADES CORPORAIS (BD)
1.1. Os elementos de BDs são dificuldades obrigatórias e dificuldades à livre escolha das tabelas do COP.
1.2. O valor dos elementos obrigatórios respeita os valores do COP. A ginasta deverá escolher pelo menos UMA
dificuldade dentre as disponibilizadas de salto rotação e equilíbrio. A dificuldade de rotação é obrigatória.
1.3. O valor máximo das BDs é de 0,40 pontos. Se uma ginasta apresenta uma dificuldade maior do que o valor permitido
ela não será avaliada e terá uma penalização de 0,30 pontos.
Exceção: Para as dificuldades de rotação, a rotação se avaliará de acordo com o número de rotações executadas.
1.4. Cada BD conta uma só vez; se a BD se repete, a dificuldade não é válida (não se penaliza).
1.5. A dificuldade de equilíbrio obrigatória somente será validada se for mantida por pelo menos dois segundos (ML).

2. ONDAS CORPORAIS

2.1. Ver as tabelas das dificuldades de equilíbrios dinâmicos Nº 20 (primeiro símbolo). Onda terminando em relevé
(caso contrário, penalidade 0,10 pts - execução técnica).
2.2. Uma onda corporal será válida sem as seguintes faltas de execução:
a) Ausência de extensão corporal;
b) Ausência de coordenação dos braços;
c) Onda corporal pouco profunda.

3. ELEMENTOS PRÉ-ACROBÁTICOS

3.1. Somente se contabilizarão, como máximo, 03 (três) elemento pré-acrobático isolados.

4. CHAINÉ

4.1. Deverá ser executado com a rotação completa de 360º, com pernas estendidas e unidas.

5. TABELAS DE PENALIDADES
Dificuldade

Mínimo/Máximo

Dificuldade Obrigatória de rotação.
Dificuldades Corporais
Dificuldades à livre escolha.

Se a BD se repete, a dificuldade não é válida (não se penaliza).

Penalidade 0,30
Série de Saltos.
Ausência de uma Dificuldade Obrigatória de
rotação na meia ponta.
Menos de uma dificuldade de cada grupo
corporal ( , , ) penalidade para cada grupo
corporal ausente.
BD com um valor de base superior a 0,40.

Onda Corporal

Máximo de 01 onda obrigatória

Menos que 01 onda obrigatória

Equilíbrio “Tour lent”

Máximo de 01

Mais do que 01

Combinações de Passos de Dança

Mínimo de 02

Menos do que 02

Chainé

Mínimo de 01

Menos do que 01

Acrobáticos

Mínimo de 03 isolados

Menos que 03

6. EXECUÇÃO

a) Faltas Artísticas e Técnicas
Pontuação = 20,00 pontos no máximo.

Observação: Nos exercícios de mãos livres será utilizada a tabela de
faltas artísticas da Confederação Brasileira de Ginástica.

NOTA:
Nível INICIANTE:
permitido uso de
ADEREÇOS

CATEGORIA JUVENIL
ESTREANTE e INICIANTE
REQUERIMENTOS INDIVIDUAL
SALTO

Faixa etária:
13 a 15 anos, completos no
ano da competição
(anos 2005 à 2007).
Provas:

Vide tabela acima.
OBS: os saltos de valor 0,10, serão
computados nas escolhas das BDs, caso
seja necessário.

Máximo de 6 BDs.
Dificuldades corporais
(opcionais) de livre
escolha, com o valor
máximo de 0,40 pts.

EQUILÍBRIO

Mãos livres
Tempo do exercício:
1’00”
(um minuto)
É permitido música
com palavras.

Grand ecart em posição lateral
com ajuda. Manter no mínimo 2
segundos. (pé plano)

Equilíbrio Avião (pé plano).

Deverá aparecer ao
menos 1 de cada
grupo corporal, dentre
as 6 BDs escolhidas.

Equilíbrio Boucle Manter no
mínimo 2 segundos. (pé plano).
PIVOT
Pivot en passé (360o ou mais).
Perna livre flexionada, joelho na
altura horizontal posicionado em
andedã OU em andeor, tronco na
vertical.

Serão contabilizadas as 06 (seis) dificuldades corporais de valor mais alto obedecendo aos requerimentos.

Onda corporal LATERAL - Equilíbrio dinâmico com onda total do corpo. Valor: 0,10 pts (máximo 01).
E mais uma Onda Corporal de livre escolha Valor: 0,10 pts (máximo 01).

s

02 (duas) combinações de passos de dança de acordo com o ritmo e tempo do caráter da música.
Mínimo 08 segundos. Valor: 0,30 pts.

03 (três) elementos pré-acrobáticos isolados à livre escolha. Valor: 0,10 pts cada um.

e

01 (uma) combinação de dois chainés. Valor: 0,20 pts

1. DIFICULDADES CORPORAIS (BD)
1.1. Os elementos de BDs são dificuldades obrigatórias e dificuldades à livre escolha das tabelas do COP.
1.2. O valor dos elementos obrigatórios respeita os valores do COP. A ginasta deverá escolher pelo menos UMA
dificuldade dentre as disponibilizadas de salto rotação e equilíbrio. A dificuldade de rotação é obrigatória.
1.3. O valor máximo das BDs é de 0,40 pontos. Se uma ginasta apresenta uma dificuldade maior do que o valor permitido
ela não será avaliada e terá uma penalização de 0,30 pontos.
Exceção: Para as dificuldades de rotação, a rotação se avaliará de acordo com o número de rotações executadas.
1.4. Cada BD conta uma só vez; se a BD se repete, a dificuldade não é válida (não se penaliza).
1.5. A dificuldade de equilíbrio obrigatória somente será validada se for mantida por pelo menos dois segundos (ML).

2. ONDAS CORPORAIS

2.1. Ver as tabelas das dificuldades de equilíbrios dinâmicos Nº 20 (terceiro símbolo), e mais uma onda de livre
escolha. Onda terminando em relevé (caso contrário, penalidade 0,10 pts - execução técnica).
2.2. Uma onda corporal será válida sem as seguintes faltas de execução:
a) Ausência de extensão corporal;
b) Ausência de coordenação dos braços;
c) Onda corporal pouco profunda.

3. ELEMENTOS PRÉ-ACROBÁTICOS

3.1. Somente se contabilizarão, como máximo, 03 (três) elemento pré-acrobático isolados.

4. CHAINÉ

4.1. Deverá ser executado com a rotação completa de 360º, com pernas estendidas e unidas.

5. TABELAS DE PENALIDADES
Dificuldade

Mínimo/Máximo

Dificuldade Obrigatória de rotação.
Dificuldades Corporais
Dificuldades à livre escolha.

Se a BD se repete, a dificuldade não é válida (não se penaliza).

Penalidade 0,30
Série de Saltos.
Ausência de uma Dificuldade Obrigatória de
rotação na meia ponta.
Menos de uma dificuldade de cada grupo
corporal ( , , ) penalidade para cada grupo
corporal ausente.
BD com um valor de base superior a 0,40.

Onda Corporal

Máximo de 02 ondas obrigatórias

Menos que 02 ondas obrigatórias

Equilíbrio “Tour lent”

Máximo de 01

Mais do que 01

Combinações de Passos de Dança

Mínimo de 02

Menos do que 02

Chainé

Mínimo de 01 combinação

Menos do que 01

Acrobáticos

Mínimo de 03 isolados

Menos que 03

6. EXECUÇÃO
a) Faltas Artísticas e Técnicas
Pontuação = 20,00 pontos no máximo.

Observação: Nos exercícios de mãos livres será utilizada a tabela de
faltas artísticas da Confederação Brasileira de Ginástica.

NOTA:
Nível INICIANTE:
permitido uso de
ADEREÇOS

CATEGORIA ADULTO
ESTREANTE e INICIANTE
REQUERIMENTOS INDIVIDUAL
SALTO

Faixa etária:
13 a 15 anos, completos no
ano da competição
(anos 2005 à 2007).
Provas:

Vide tabela acima.
OBS: os saltos de valor 0,10, serão
computados nas escolhas das BDs, caso
seja necessário.

Máximo de 6 BDs.
Dificuldades corporais
(opcionais) de livre
escolha, com o valor
máximo de 0,40 pts.

EQUILÍBRIO

Mãos livres
Tempo do exercício:
1’00”
(um minuto)
É permitido música
com palavras.

Grand ecart em posição lateral
com ajuda. Manter no mínimo 2
segundos. (pé plano)

Equilíbrio Avião (pé plano).

Deverá aparecer ao
menos 1 de cada
grupo corporal, dentre
as 6 BDs escolhidas.

Equilíbrio Boucle Manter no
mínimo 2 segundos. (pé plano).
PIVOT
Pivot en passé (360o ou mais).
Perna livre flexionada, joelho na
altura horizontal posicionado em
andedã OU em andeor, tronco na
vertical.

Serão contabilizadas as 06 (seis) dificuldades corporais de valor mais alto obedecendo aos requerimentos.

Onda corporal LATERAL - Equilíbrio dinâmico com onda total do corpo. Valor: 0,10 pts (máximo 01).
E mais uma Onda Corporal de livre escolha Valor: 0,10 pts (máximo 01).

s

02 (duas) combinações de passos de dança de acordo com o ritmo e tempo do caráter da música.
Mínimo 08 segundos. Valor: 0,30 pts.

03 (três) elementos pré-acrobáticos isolados à livre escolha. Valor: 0,10 pts cada um.

e

01 (uma) combinação de dois chainés. Valor: 0,20 pts

1. DIFICULDADES CORPORAIS (BD)
1.1. Os elementos de BDs são dificuldades obrigatórias e dificuldades à livre escolha das tabelas do COP.
1.2. O valor dos elementos obrigatórios respeita os valores do COP. A ginasta deverá escolher pelo menos UMA
dificuldade dentre as disponibilizadas de salto rotação e equilíbrio. A dificuldade de rotação é obrigatória.
1.3. O valor máximo das BDs é de 0,40 pontos. Se uma ginasta apresenta uma dificuldade maior do que o valor permitido
ela não será avaliada e terá uma penalização de 0,30 pontos.
Exceção: Para as dificuldades de rotação, a rotação se avaliará de acordo com o número de rotações executadas.
1.4. Cada BD conta uma só vez; se a BD se repete, a dificuldade não é válida (não se penaliza).
1.5. A dificuldade de equilíbrio obrigatória somente será validada se for mantida por pelo menos dois segundos (ML).

2. ONDAS CORPORAIS

2.1. Ver as tabelas das dificuldades de equilíbrios dinâmicos Nº 20 (terceiro símbolo), e mais uma onda de livre
escolha. Onda terminando em relevé (caso contrário, penalidade 0,10 pts - execução técnica).
2.2. Uma onda corporal será válida sem as seguintes faltas de execução:
a) Ausência de extensão corporal;
b) Ausência de coordenação dos braços;
c) Onda corporal pouco profunda.

3. ELEMENTOS PRÉ-ACROBÁTICOS

3.1. Somente se contabilizarão, como máximo, 03 (três) elemento pré-acrobático isolados.

4. CHAINÉ

4.1. Deverá ser executado com a rotação completa de 360º, com pernas estendidas e unidas.

5. TABELAS DE PENALIDADES
Dificuldade

Mínimo/Máximo

Dificuldade Obrigatória de rotação.
Dificuldades Corporais
Dificuldades à livre escolha.

Se a BD se repete, a dificuldade não é válida (não se penaliza).

Penalidade 0,30
Série de Saltos.
Ausência de uma Dificuldade Obrigatória de
rotação na meia ponta.
Menos de uma dificuldade de cada grupo
corporal ( , , ) penalidade para cada grupo
corporal ausente.
BD com um valor de base superior a 0,40.

Onda Corporal

Máximo de 02 ondas obrigatórias

Menos que 02 ondas obrigatórias

Equilíbrio “Tour lent”

Máximo de 01

Mais do que 01

Combinações de Passos de Dança

Mínimo de 02

Menos do que 02

Chainé

Mínimo de 01 combinação

Menos do que 01

Acrobáticos

Mínimo de 03 isolados

Menos que 03

6. EXECUÇÃO
a) Faltas Artísticas e Técnicas
Pontuação = 20,00 pontos no máximo.

Observação: Nos exercícios de mãos livres será utilizada a tabela de
faltas artísticas da Confederação Brasileira de Ginástica.

NÍVEL
INTERMEDIÁRIO

CATEGORIA PRÉ INFANTIL
INTERMADIÁRIO
REQUERIMENTOS INDIVIDUAL
Faixa etária:
09 e 10 anos, completos no
ano da competição
(anos 2010/2011)
Provas:

BOLA

SALTOS: MIN. 1
Veja tabela anexa

Tempo do exercício:
1’00” (um minuto).
É permitido música
com palavras.

EQUILÍBRIOS: MIN. 1

Dificuldade
Corporal
Min. 3 e Máx. de 4
BDs.

Dificuldades corporais
(opcionais) de livre
escolha.

PIVOT: MÍN. 1
Pivô (360o) na ½ ponta obrigatório.

S
AD

Deverá aparecer ao
menos 1 de cada
grupo corporal, dentre
as 4 BDs escolhidas.

OBS: os saltos de valor 0,10,
serão computados nas escolhas
das BDs, caso seja necessário.

COMBINAÇÃO DE PASSOS DE DANÇA: MÍN. 2
De acordo com o ritmo e tempo do caráter da música. Mínimo
08 segundos. Valor: 0,30 pts cada um.

DIFICULDADE DE APARELHO: MÍN. 3

ONDA CORPORAL: MÁX. . 1
- Equilíbrio dinâmico com onda total do corpo. Anteroposterior
Valor: 0,10 pts

ELEMENTOS PRÉ-ACROBÁTICOS: MÁX. 3
à livre escolha. Valor 0,10 pts cada um.

Serão contabilizadas as 04 quatro) dificuldades corporais de valor mais alto obedecendo aos requerimentos.

Além dos Grupos Fundamentais exigidos pelo COP para cada aparelho na tabela de Execução Artística, deverão ser
executados os elementos do aparelho descritos abaixo. Em caso de ausência destes, haverá uma penalidade de 0,30
pts para cada elemento ausente.
REQUERIMENTOS EXECUÇÃO ARTÍSTICA
Quicadas (diferente do já exigido como GF). Exemplo: quicada alta e uma série de quicadas.

NOTA: A recuperação de 1 mão, poderá ser realizada de um pequeno ou médio lançamento. Ou retornando de uma
quicada alta.

1. DIFICULDADES CORPORAIS (BD)
a) Dificuldade corporal: máximo de 04 (quatro).
b) Serão contabilizadas as 04 dificuldades corporais com o maior valor.
c) Na distribuição das dificuldades deve haver a representação dos 03 (três) grupos corporais (salto, equilíbrio, rotação),
mínimo de 01 (um) elemento de cada.
d) Obrigatório no mínimo 01 (um) pivô 360º na ½ ponta como elemento de rotação.
e) Mínimo de 02 (duas) combinações de passos de dança: valor 0,30 cada.
f) Mínimo de 03 (três) Dificuldades de Aparelho (AD).
Penalidade: 0,30 por ausência do pivô obrigatório.

2. ONDAS CORPORAIS

2.1. Ver as tabelas das dificuldades de equilíbrios dinâmicos Nº 20
2.2. Uma onda corporal será válida sem as seguintes faltas de execução:
a) Ausência de extensão corporal;
b) Ausência de coordenação dos braços;
c) Onda corporal pouco profunda.
2.3. A onda corporal deve estar coordenada com pelo menos um Elemento Técnico Fundamental ou Não-Fundamental
do Aparelho.

3. ELEMENTOS PRÉ-ACROBÁTICOS

3.1. Somente se contabilizarão como máximo 03 (três) elementos pré-acrobáticos isolados.
3.2. Cada elemento pré-acrobático deve estar coordenado com pelo menos um elemento técnico fundamental ou nãofundamental do aparelho.
3.3. Os elementos pré-acrobáticos utilizados para as AD's poderão ser contabilizados também para os que deverão ser
realizados isolados ( ).
Exemplo: AD de grande rolamento da bola em uma estrela. Valor: 0,30 AD + 0,10 pré-acrobático isolado.

4. TABELAS DE PENALIDADES
Dificuldade

Mínimo/Máximo
Saltos proibidos.

Dificuldades Corporais

Dificuldade obrigatória de rotação.
Dificuldades à livre escolha.

Se a BD se repete, a dificuldade não é válida (não se penaliza).

Penalidade 0,30
Presença de serie de saltos.
Ausência de uma Dificuldade Obrigatória de
rotação na meia ponta.
Menos de uma dificuldade de cada grupo
corporal ( , , ) penalidade para cada grupo
corporal ausente.
BD com um valor de base superior a 0,40.

Onda Corporal

Máximo de 01 onda obrigatória

Menos que 01 onda obrigatória

Equilíbrio “Tour lent”

Máximo de 01

Mais do que 01

Combinações de Passos de Dança

Mínimo de 02

Menos do que 02

AD

Mínimo de 03

Menos do que 03

5. EXECUÇÃO
a) Faltas Artísticas e Técnicas
Pontuação = 20,00 pontos no máximo.

CATEGORIA INFANTIL
INTERMADIÁRIO
REQUERIMENTOS INDIVIDUAL
Faixa etária:
11 e 12 anos, completos no
ano da competição
(anos 2008/2009).
Provas:

BOLA

SALTOS: MIN. 1
Veja tabela anexa

Tempo do exercício:
1’10” (um minuto e dez
segundos).
É permitido música
com palavras.

EQUILÍBRIOS: MIN. 1

Dificuldade
Corporal
Min. 3 e Máx. de 5
BDs.

Dificuldades corporais
(opcionais) de livre
escolha.

PIVOT: MÍN. 1
Pivô (360o) na ½ ponta obrigatório.

S
AD

Deverá aparecer ao
menos 1 de cada
grupo corporal, dentre
as 5 BDs escolhidas.

OBS: os saltos de valor 0,10,
serão computados nas escolhas
das BDs, caso seja necessário.

COMBINAÇÃO DE PASSOS DE DANÇA: MÍN. 2
De acordo com o ritmo e tempo do caráter da música. Mínimo
08 segundos. Valor: 0,30 pts cada um.

DIFICULDADE DE APARELHO: MÍN. 3

ONDA CORPORAL: MÁX. . 1
- Equilíbrio dinâmico com onda lateral total do corpo.
Valor: 0,10 pts

ELEMENTOS PRÉ-ACROBÁTICOS: MÁX. 3
à livre escolha. Valor 0,10 pts cada um.

Serão contabilizadas as 05 (cinco) dificuldades corporais de valor mais alto obedecendo aos requerimentos.

Além dos Grupos Fundamentais exigidos pelo COP para cada aparelho na tabela de Execução Artística, deverão ser
executados os elementos do aparelho descritos abaixo. Em caso de ausência destes, haverá uma penalidade de 0,30
pts para cada elemento ausente.
REQUERIMENTOS EXECUÇÃO ARTÍSTICA
Quicadas (diferente do já exigido como GF). Exemplo: quicada alta e uma série de quicadas.

NOTA: A recuperação de 1 mão, poderá ser realizada de um pequeno ou médio lançamento. Ou retornando de uma
quicada alta.

1. DIFICULDADES CORPORAIS (BD)
a) Dificuldade corporal: máximo de 05 (cinco).
b) Serão contabilizadas as 05 dificuldades corporais com o maior valor.
c) Na distribuição das dificuldades deve haver a representação dos 03 (três) grupos corporais (salto, equilíbrio, rotação),
mínimo de 01 (um) elemento de cada.
d) Obrigatório no mínimo 01 (um) pivô 360º na ½ ponta como elemento de rotação.
e) Mínimo de 02 (duas) combinações de passos de dança: valor 0,30 cada.
f) Mínimo de 03 (três) Dificuldades de Aparelho (AD).
Penalidade: 0,30 por ausência do pivô obrigatório.

2. ONDAS CORPORAIS

2.1. Ver as tabelas das dificuldades de equilíbrios dinâmicos Nº 20
2.2. Uma onda corporal será válida sem as seguintes faltas de execução:
a) Ausência de extensão corporal;
b) Ausência de coordenação dos braços;
c) Onda corporal pouco profunda.
2.3. A onda corporal deve estar coordenada com pelo menos um Elemento Técnico Fundamental ou Não-Fundamental
do Aparelho.

3. ELEMENTOS PRÉ-ACROBÁTICOS

3.1. Somente se contabilizarão como máximo 03 (três) elementos pré-acrobáticos isolados.
3.2. Cada elemento pré-acrobático deve estar coordenado com pelo menos um elemento técnico fundamental ou nãofundamental do aparelho.
3.3. Os elementos pré-acrobáticos utilizados para as AD's poderão ser contabilizados também para os que deverão ser
realizados isolados ( ).
Exemplo: AD de grande rolamento da bola em uma estrela. Valor: 0,30 AD + 0,10 pré-acrobático isolado.

4. TABELAS DE PENALIDADES
Dificuldade

Mínimo/Máximo
Saltos proibidos.

Dificuldades Corporais

Dificuldade obrigatória de rotação.
Dificuldades à livre escolha.

Se a BD se repete, a dificuldade não é válida (não se penaliza).

Penalidade 0,30
Presença de serie de saltos.
Ausência de uma Dificuldade Obrigatória de
rotação na meia ponta.
Menos de uma dificuldade de cada grupo
corporal ( , , ) penalidade para cada grupo
corporal ausente.
BD com um valor de base superior a 0,40.

Onda Corporal

Máximo de 01 onda obrigatória

Menos que 01 onda obrigatória

Equilíbrio “Tour lent”

Máximo de 01

Mais do que 01

Combinações de Passos de Dança

Mínimo de 02

Menos do que 02

AD

Mínimo de 03

Menos do que 03

5. EXECUÇÃO
a) Faltas Artísticas e Técnicas
Pontuação = 20,00 pontos no máximo.

CATEGORIA JUVENIL
INTERMADIÁRIO
REQUERIMENTOS INDIVIDUAL
Faixa etária:

SALTOS: MIN. 1
Veja tabela anexa

13 a 15 anos
(2005,2006,2007)

OBS: os saltos de valor 0,10,
serão computados nas escolhas
das BDs, caso seja necessário.

EQUILÍBRIOS: MIN. 1

Máximo de 6 BDs.
Provas:

PIVOT: MÍN. 1
Pivô (360o) na ½ ponta obrigatório.

3 + 3 BDs.

MAÇAS

Dificuldades corporais
(opcionais) de livre
escolha.

Tempo do exercício:
1’20” (um minuto e vinte
segundos).
É permitido música
com palavras.

S
AD

Deverá aparecer ao
menos 1 de cada
grupo corporal, dentre
as 6 BDs escolhidas.

COMBINAÇÃO DE PASSOS DE DANÇA: MÍN. 2
De acordo com o ritmo e tempo do caráter da música. Mínimo
08 segundos. Valor: 0,30 pts cada um.

DIFICULDADE DE APARELHO: MÍN. 3

ONDA CORPORAL: MÁX. . 1
Equilíbrio dinâmico com onda total do corpo. Livre escolha
Valor: 0,10 pts

ELEMENTOS PRÉ-ACROBÁTICOS: MÁX. 3
à livre escolha. Valor 0,10 pts cada um.

Serão contabilizadas as 06 (seis) dificuldades corporais de valor mais alto obedecendo aos requerimentos.

Além dos Grupos Fundamentais exigidos pelo COP para cada aparelho na tabela de Execução Artística, deverão ser
executados os elementos do aparelho descritos abaixo. Em caso de ausência destes, haverá uma penalidade de 0,30
pts para cada elemento ausente.
REQUERIMENTOS EXECUÇÃO ARTÍSTICA
- Molinete (diferente do já exigido como GF)
- Pequenos lançamentos das 2 maças desconectadas (diferente do já exigido como GF).

Obs: Caso o pequeno lançamento das 2 maças exigido pelo GF seja executado simultaneamente e na mesma direção,
o outro deverá ser executado de forma alternada ou em diferentes direções.

1. DIFICULDADES CORPORAIS (BD)
a) Dificuldade corporal: máximo de 06 (seis).
b) Serão contabilizadas as 06 dificuldades corporais com o maior valor.
c) Na distribuição das dificuldades deve haver a representação dos 03 (três) grupos corporais (salto, equilíbrio, rotação),
mínimo de 01 (um) elemento de cada.
d) Obrigatório no mínimo 01 (um) pivô 360º na ½ ponta como elemento de rotação.
e) Mínimo de 02 (duas) combinações de passos de dança: valor 0,30 cada.
f) Mínimo de 03 (três) Dificuldades de Aparelho (AD).
Penalidade: 0,30 por ausência do pivô obrigatório.

2. ONDAS CORPORAIS

2.1. Ver as tabelas das dificuldades de equilíbrios dinâmicos Nº 20
2.2. Uma onda corporal será válida sem as seguintes faltas de execução:
a) Ausência de extensão corporal;
b) Ausência de coordenação dos braços;
c) Onda corporal pouco profunda.
2.3. A onda corporal deve estar coordenada com pelo menos um Elemento Técnico Fundamental ou Não-Fundamental
do Aparelho.

3. ELEMENTOS PRÉ-ACROBÁTICOS

3.1. Somente se contabilizarão como máximo 03 (três) elementos pré-acrobáticos isolados.
3.2. Cada elemento pré-acrobático deve estar coordenado com pelo menos um elemento técnico fundamental ou nãofundamental do aparelho.
3.3. Os elementos pré-acrobáticos utilizados para as AD's poderão ser contabilizados também para os que deverão ser
realizados isolados ( ).
Exemplo: AD de grande rolamento da bola em uma estrela. Valor: 0,30 AD + 0,10 pré-acrobático isolado.

4. TABELAS DE PENALIDADES
Mínimo/Máximo

Dificuldade

Penalidade 0,30
Ausência de uma Dificuldade Obrigatória (cada vez)
Saltos não autorizados
Ausência de uma Dificuldade Obrigatória de rotação
na meia ponta.

Dificuldades obrigatórias,
Dificuldades Corporais
Dificuldades à livre escolha.
Saltos proibidos

(

Menos de uma dificuldade de cada grupo corporal
, , ) penalidade para cada grupo corporal ausente.
BD com um valor de base superior a 0,50.

Presença Série de saltos.

Se a BD se repete, a dificuldade não é válida (não se penaliza).
Onda Corporal

01 onda obrigatória

Menos que 01 onda obrigatória

Equilíbrio “Tour lent”

Máximo de 01

Mais do que 01

Combinações de Passos de Dança

Mínimo de 02

Menos do que 02

AD

Mínimo de 03

Menos do que 03

5. EXECUÇÃO

a) Faltas Artísticas e Técnicas
Pontuação = 20,00 pontos no máximo.

CATEGORIA ADULTO
INTERMADIÁRIO
REQUERIMENTOS INDIVIDUAL
Faixa etária:

SALTOS: MIN. 1
Veja tabela anexa

A partir de
16 anos (2004...)
Provas:

EQUILÍBRIOS: MIN. 1

Mínimo de 3 e Máximo
de 6 BDs.

PIVOT: MÍN. 1
Pivô (360o) na ½ ponta obrigatório.

3 + 3 BDs.

MAÇAS
Tempo do exercício:
1’20” (um minuto e vinte
segundos).
É permitido música
com palavras.

Dificuldades corporais
(opcionais) de livre
escolha.

Deverá aparecer ao
menos 1 de cada
grupo corporal, dentre
as 6 BDs escolhidas.

OBS: os saltos de valor 0,10,
serão computados nas escolhas
das BDs, caso seja necessário.

S
AD

COMBINAÇÃO DE PASSOS DE DANÇA: MÍN. 2
De acordo com o ritmo e tempo do caráter da música. Mínimo
08 segundos. Valor: 0,30 pts cada um.

DIFICULDADE DE APARELHO: MÍN. 3

ONDA CORPORAL: MÁX. . 1
Equilíbrio dinâmico com onda total do corpo. Livre escolha
Valor: 0,10 pts

ELEMENTOS PRÉ-ACROBÁTICOS: MÁX. 3
à livre escolha. Valor 0,10 pts cada um.

Serão contabilizadas as 06 (seis) dificuldades corporais de valor mais alto obedecendo aos requerimentos.

Além dos Grupos Fundamentais exigidos pelo COP para cada aparelho na tabela de Execução Artística, deverão ser
executados os elementos do aparelho descritos abaixo. Em caso de ausência destes, haverá uma penalidade de 0,30
pts para cada elemento ausente.
REQUERIMENTOS EXECUÇÃO ARTÍSTICA
- Molinete (diferente do já exigido como GF).
- Pequenos lançamentos das 2 maças desconectadas (diferente do já exigido como GF).
Obs: Caso o pequeno lançamento das 2 maças exigido pelo GF seja executado simultaneamente e na mesma
direção, o outro deverá ser executado de forma alternada ou em diferentes direções.

1. DIFICULDADES CORPORAIS (BD)
a) Dificuldade corporal: máximo de 06 (seis).
b) Serão contabilizadas as 06 dificuldades corporais com o maior valor.
c) Na distribuição das dificuldades deve haver a representação dos 03 (três) grupos corporais (salto, equilíbrio, rotação),
mínimo de 01 (um) elemento de cada.
d) Obrigatório no mínimo 01 (um) pivô 360º na ½ ponta como elemento de rotação.
e) Mínimo de 02 (duas) combinações de passos de dança: valor 0,30 cada.
f) Mínimo de 03 (três) Dificuldades de Aparelho (AD).
Penalidade: 0,30 por ausência do pivô obrigatório.

2. ONDAS CORPORAIS

2.1. Ver as tabelas das dificuldades de equilíbrios dinâmicos Nº 20
2.2. Uma onda corporal será válida sem as seguintes faltas de execução:
a) Ausência de extensão corporal;
b) Ausência de coordenação dos braços;
c) Onda corporal pouco profunda.
2.3. A onda corporal deve estar coordenada com pelo menos um Elemento Técnico Fundamental ou Não-Fundamental
do Aparelho.

3. ELEMENTOS PRÉ-ACROBÁTICOS

3.1. Somente se contabilizarão como máximo 03 (três) elementos pré-acrobáticos isolados.
3.2. Cada elemento pré-acrobático deve estar coordenado com pelo menos um elemento técnico fundamental ou nãofundamental do aparelho.
3.3. Os elementos pré-acrobáticos utilizados para as AD's poderão ser contabilizados também para os que deverão ser
realizados isolados ( ).
Exemplo: AD de grande rolamento da bola em uma estrela. Valor: 0,30 AD + 0,10 pré-acrobático isolado.

4. TABELAS DE PENALIDADES
Mínimo/Máximo

Dificuldade

Penalidade 0,30
Ausência de uma Dificuldade Obrigatória (cada vez)
Saltos não autorizados
Ausência de uma Dificuldade Obrigatória de rotação
na meia ponta.

Dificuldades obrigatórias,
Dificuldades Corporais
Dificuldades à livre escolha.
Saltos proibidos

(

Menos de uma dificuldade de cada grupo corporal
, , ) penalidade para cada grupo corporal ausente.
BD com um valor de base superior a 0,50.

Presença Série de saltos.

Se a BD é repetida ou o Elemento Técnico do Aparelho é executado identicamente durante a BD, a Dificuldade
repetida não é válida (não há penalidade).da (não se penaliza).
Onda Corporal

01 onda obrigatória

Menos que 01 onda obrigatória

Equilíbrio “Tour lent”

Máximo de 01

Mais do que 01

Combinações de Passos de Dança

Mínimo de 02

Menos do que 02

AD

Mínimo de 03

Menos do que 03

5. EXECUÇÃO

a) Faltas Artísticas e Técnicas
Pontuação = 20,00 pontos no máximo.

NÍVEL
AVANÇADO

CATEGORIA PRÉ INFANTIL
AVANÇADO
REQUERIMENTOS INDIVIDUAL
Faixa etária:
09 e 10 anos, completos no
ano da competição
(anos 2010/2011)
Provas:

BOLA

SALTOS: MIN. 1
Veja tabela anexa

Tempo do exercício:
1’00” (um minuto).
É permitido música
com palavras.

EQUILÍBRIOS: MIN. 1

Dificuldade
Corporal
Min. 3 e Máx. de 4
BDs.

Dificuldades corporais
(opcionais) de livre
escolha.

PIVOT: MÍN. 1
Pivô (360o) na ½ ponta obrigatório.

S
AD

Deverá aparecer ao
menos 1 de cada
grupo corporal, dentre
as 4 BDs escolhidas.

OBS: os saltos de valor 0,10,
serão computados nas escolhas
das BDs, caso seja necessário.

COMBINAÇÃO DE PASSOS DE DANÇA: MÍN. 2
De acordo com o ritmo e tempo do caráter da música. Mínimo
08 segundos. Valor: 0,30 pts cada um.

DIFICULDADE DE APARELHO: MÍN. 3

ONDA CORPORAL: MÁX. . 1
- Equilíbrio dinâmico com onda total do corpo. Anteroposterior
Valor: 0,10 pts

ELEMENTOS PRÉ-ACROBÁTICOS: MÁX. 3
à livre escolha. Valor 0,10 pts cada um.

Serão contabilizadas as 04 (quatro) dificuldades corporais de valor mais alto obedecendo aos requerimentos.

Além dos Grupos Fundamentais exigidos pelo COP para cada aparelho na tabela de Execução Artística, deverão ser
executados os elementos do aparelho descritos abaixo. Em caso de ausência destes, haverá uma penalidade de 0,30
pts para cada elemento ausente.
REQUERIMENTOS EXECUÇÃO ARTÍSTICA
Quicadas (diferente do já exigido como GF). Exemplo: quicada alta e uma série de quicadas.
NOTA: A recuperação de 1 mão, poderá ser realizada de um pequeno ou médio lançamento. Ou retornando de uma
quicada alta.

1. DIFICULDADES CORPORAIS (BD)
a) Dificuldade corporal: máximo de 04 (quatro).
b) Serão contabilizadas as 04 dificuldades corporais com o maior valor.
c) Na distribuição das dificuldades deve haver a representação dos 03 (três) grupos corporais (salto, equilíbrio, rotação),
mínimo de 01 (um) elemento de cada.
d) Obrigatório no mínimo 01 (um) pivô 360º na ½ ponta como elemento de rotação.
e) Mínimo de 02 (duas) combinações de passos de dança: valor 0,30 cada.
f) Mínimo de 03 (três) Dificuldades de Aparelho (AD).
Penalidade: 0,30 por ausência do pivô obrigatório.
O valor máximo das BDs é de 0,40 pontos. Se uma ginasta apresenta uma dificuldade maior do que o valor permitido
ela não será avaliada e terá uma penalização de 0,30 pontos.
Exceção: Para as dificuldades de rotação, a mesma se avaliará de acordo com o número de rotações executadas.
A mão não-dominante deve ser usada para realizar o Elemento Técnico Fundamental ou Não-Fundamental do
Aparelho durante pelo menos 01 BD (bola).

2. ONDAS CORPORAIS

2.1. Ver as tabelas das dificuldades de equilíbrios dinâmicos Nº 20
2.2. Uma onda corporal será válida sem as seguintes faltas de execução:
a) Ausência de extensão corporal;
b) Ausência de coordenação dos braços;
c) Onda corporal pouco profunda.
2.3. A onda corporal deve estar coordenada com pelo menos um Elemento Técnico Fundamental ou Não-Fundamental
do Aparelho.

3. ELEMENTOS PRÉ-ACROBÁTICOS

3.1. Somente se contabilizarão como máximo 03 (três) elementos pré-acrobáticos isolados.
3.2. Cada elemento pré-acrobático deve estar coordenado com pelo menos um elemento técnico fundamental ou nãofundamental do aparelho.
3.3. Os elementos pré-acrobáticos utilizados para as AD's poderão ser contabilizados também para os que deverão ser
realizados isolados ( ).
Exemplo: AD de grande rolamento da bola em uma estrela. Valor: 0,30 AD + 0,10 pré-acrobático isolado.

4. TABELAS DE PENALIDADES
Dificuldade

Mínimo/Máximo
Saltos proibidos.

Dificuldades Corporais

Dificuldade obrigatória de rotação.
Dificuldades à livre escolha.

Se a BD se repete, a dificuldade não é válida (não se penaliza).

Penalidade 0,30
Presença de serie de saltos.
Ausência de uma Dificuldade Obrigatória de
rotação na meia ponta.
Menos de uma dificuldade de cada grupo
corporal ( , , ) penalidade para cada grupo
corporal ausente.
BD com um valor de base superior a 0,40.

Onda Corporal

Máximo de 01 onda obrigatória

Menos que 01 onda obrigatória

Equilíbrio “Tour lent”

Máximo de 01

Mais do que 01

Combinações de Passos de Dança

Mínimo de 02

Menos do que 02

AD

Mínimo de 03

Menos do que 03

5. EXECUÇÃO
a) Faltas Artísticas e Técnicas
Pontuação = 20,00 pontos no máximo.

CATEGORIA INFANTIL
AVANÇADO
REQUERIMENTOS INDIVIDUAL
Faixa etária:
11 e 12 anos, completos no
ano da competição
(anos 2008/2009).
Provas:

MAÇAS

SALTOS: MIN. 1
Veja tabela anexa

Tempo do exercício:
1’10” (um minuto e dez
segundos).
É permitido música
com palavras.

EQUILÍBRIOS: MIN. 1

Dificuldade
Corporal
Min. 3 e Máx. de 5
BDs.

Dificuldades corporais
(opcionais) de livre
escolha.

PIVOT: MÍN. 1
Pivô (360o) na ½ ponta obrigatório.

S
AD

Deverá aparecer ao
menos 1 de cada
grupo corporal, dentre
as 5 BDs escolhidas.

OBS: os saltos de valor 0,10,
serão computados nas escolhas
das BDs, caso seja necessário.

COMBINAÇÃO DE PASSOS DE DANÇA: MÍN. 2
De acordo com o ritmo e tempo do caráter da música. Mínimo
08 segundos. Valor: 0,30 pts cada um.

DIFICULDADE DE APARELHO: MÍN. 3

ONDA CORPORAL: MÁX. . 1
- Equilíbrio dinâmico com onda lateral total do corpo.
Valor: 0,10 pts

ELEMENTOS PRÉ-ACROBÁTICOS: MÁX. 3
à livre escolha. Valor 0,10 pts cada um.

Serão contabilizadas as 05 (cinco) dificuldades corporais de valor mais alto obedecendo aos requerimentos.

Além dos Grupos Fundamentais exigidos pelo COP para cada aparelho na tabela de Execução Artística, deverão ser
executados os elementos do aparelho descritos abaixo. Em caso de ausência destes, haverá uma penalidade de 0,30
pts para cada elemento ausente.
REQUERIMENTOS EXECUÇÃO ARTÍSTICA
Molinete (diferente do já exigido como GF)
Pequenos lançamentos das 2 maças desconectadas (diferente do já exigido como GF). Obs.: Caso
o pequeno lançamento das 2 maças exigido pelo GF seja executado simultaneamente e na mesma
direção, o outro deverá ser executado de forma alternada ou em diferentes direções.

1. DIFICULDADES CORPORAIS (BD)
a) Dificuldade corporal: máximo de 05 (cinco).
b) Serão contabilizadas as 05 dificuldades corporais com o maior valor.
c) Na distribuição das dificuldades deve haver a representação dos 03 (três) grupos corporais (salto, equilíbrio, rotação),
mínimo de 01 (um) elemento de cada.
d) Obrigatório no mínimo 01 (um) pivô 360º na ½ ponta como elemento de rotação.
e) Mínimo de 02 (duas) combinações de passos de dança: valor 0,30 cada.
f) Máximo de 06 (seis) Dificuldade de Aparelho (AD).
Penalidade: 0,30 por ausência do pivô obrigatório.
O valor máximo das BDs é de 0,50 pontos. Se uma ginasta apresenta uma dificuldade maior do que o valor permitido
ela não será avaliada e terá uma penalização de 0,30 pontos.
Exceção: Para as dificuldades de rotação, a mesma se avaliará de acordo com o número de rotações executadas.
A mão não-dominante deve ser usada para realizar o Elemento Técnico Fundamental ou Não-Fundamental do
Aparelho durante pelo menos 01 BD (bola).

2. ONDAS CORPORAIS

2.1. Ver as tabelas das dificuldades de equilíbrios dinâmicos Nº 20
2.2. Uma onda corporal será válida sem as seguintes faltas de execução:
a) Ausência de extensão corporal;
b) Ausência de coordenação dos braços;
c) Onda corporal pouco profunda.
2.3. A onda corporal deve estar coordenada com pelo menos um Elemento Técnico Fundamental ou Não-Fundamental
do Aparelho.

3. ELEMENTOS PRÉ-ACROBÁTICOS

3.1. Somente se contabilizarão como máximo 03 (três) elementos pré-acrobáticos isolados.
3.2. Cada elemento pré-acrobático deve estar coordenado com pelo menos um elemento técnico fundamental ou nãofundamental do aparelho.
3.3. Os elementos pré-acrobáticos utilizados para as AD's poderão ser contabilizados também para os que deverão ser
realizados isolados ( ).
Exemplo: AD de grande rolamento da bola em uma estrela. Valor: 0,30 AD + 0,10 pré-acrobático isolado.

4. TABELAS DE PENALIDADES
Dificuldade

Mínimo/Máximo
Saltos proibidos.

Dificuldades Corporais

Dificuldade obrigatória de rotação.
Dificuldades à livre escolha.

Se a BD se repete, a dificuldade não é válida (não se penaliza).

Penalidade 0,30
Presença de serie de saltos.
Ausência de uma Dificuldade Obrigatória de
rotação na meia ponta.
Menos de uma dificuldade de cada grupo
corporal ( , , ) penalidade para cada grupo
corporal ausente.
BD com um valor de base superior a 0,40.

Onda Corporal

Máximo de 01 onda obrigatória

Menos que 01 onda obrigatória

Equilíbrio “Tour lent”

Máximo de 01

Mais do que 01

Combinações de Passos de Dança

Mínimo de 02

Menos do que 02

AD

Mínimo de 03

Menos do que 03

5. EXECUÇÃO
a) Faltas Artísticas e Técnicas
Pontuação = 20,00 pontos no máximo.

CATEGORIA JUVENIL
AVANÇADO
REQUERIMENTOS INDIVIDUAL
Faixa etária:

SALTOS: MIN. 1
Veja tabela anexa

13 a 15 anos
(2005,2006,2007)

OBS: os saltos de valor 0,10,
serão computados nas escolhas
das BDs, caso seja necessário.

EQUILÍBRIOS: MIN. 1

Máximo de 6 BDs.
Provas:

PIVOT: MÍN. 1
Pivô (360o) na ½ ponta obrigatório.

3 + 3 BDs.

MAÇAS

Dificuldades corporais
(opcionais) de livre
escolha.

Tempo do exercício:
1’20” (um minuto e vinte
segundos).
É permitido música
com palavras.

S
AD

Deverá aparecer ao
menos 1 de cada
grupo corporal, dentre
as 6 BDs escolhidas.

COMBINAÇÃO DE PASSOS DE DANÇA: MÍN. 2
De acordo com o ritmo e tempo do caráter da música. Mínimo
08 segundos. Valor: 0,30 pts cada um.

DIFICULDADE DE APARELHO: MÍN. 3

ONDA CORPORAL: MÁX. . 1
Equilíbrio dinâmico com onda total do corpo. Livre escolha
Valor: 0,10 pts

ELEMENTOS PRÉ-ACROBÁTICOS: MÁX. 3
à livre escolha. Valor 0,10 pts cada um.

Serão contabilizadas as 06 (seis) dificuldades corporais de valor mais alto obedecendo aos requerimentos.

Além dos Grupos Fundamentais exigidos pelo COP para cada aparelho na tabela de Execução Artística, deverão ser
executados os elementos do aparelho descritos abaixo. Em caso de ausência destes, haverá uma penalidade de 0,30
pts para cada elemento ausente.

REQUERIMENTOS EXECUÇÃO ARTÍSTICA
- Molinete (diferente do já exigido como GF)
- Pequenos lançamentos das 2 maças desconectadas (diferente do já exigido como GF).

1. DIFICULDADES CORPORAIS (BD)

a) Dificuldade corporal: máximo de 06 (seis).
b) Serão contabilizadas as 06 dificuldades corporais com o maior valor.
c) Na distribuição das dificuldades deve haver a representação dos 03 (três) grupos corporais (salto, equilíbrio,
rotação), mínimo de 01 (um) elemento de cada.
d) Obrigatório no mínimo 01 (um) pivô 360º na ½ ponta como elemento de rotação.
e) Mínimo de 02 (duas) combinações de passos de dança: valor 0,30 cada.
f) Máximo de 06 (seis) Dificuldade de Aparelho (AD).
Penalidade: 0,30 por ausência do pivô obrigatório.

2. ONDAS CORPORAIS

2.1. Ver as tabelas das dificuldades de equilíbrios dinâmicos Nº 20
2.2. Uma onda corporal será válida sem as seguintes faltas de execução:
a) Ausência de extensão corporal;
b) Ausência de coordenação dos braços;
c) Onda corporal pouco profunda.
2.3. A onda corporal deve estar coordenada com pelo menos um Elemento Técnico Fundamental ou Não-Fundamental
do Aparelho.

3. ELEMENTOS PRÉ-ACROBÁTICOS

3.1. Somente se contabilizarão como máximo 03 (três) elementos pré-acrobáticos isolados.
3.2. Cada elemento pré-acrobático deve estar coordenado com pelo menos um elemento técnico fundamental ou nãofundamental do aparelho.
3.3. Os elementos pré-acrobáticos utilizados para as AD's poderão ser contabilizados também para os que deverão ser
realizados isolados ( ).
Exemplo: AD de grande rolamento da bola em uma estrela. Valor: 0,30 AD + 0,10 pré-acrobático isolado.

4. TABELAS DE PENALIDADES
Mínimo/Máximo

Dificuldade

Penalidade 0,30
Ausência de uma Dificuldade Obrigatória (cada vez)
Saltos não autorizados
Ausência de uma Dificuldade Obrigatória de rotação
na meia ponta.

Dificuldades obrigatórias,
Dificuldades Corporais
Dificuldades à livre escolha.
Saltos proibidos

(

Menos de uma dificuldade de cada grupo corporal
, , ) penalidade para cada grupo corporal ausente.
BD com um valor de base superior a 0,50.

Presença Série de saltos.

Se a BD se repete, a dificuldade não é válida (não se penaliza).
Onda Corporal

01 onda obrigatória

Menos que 01 onda obrigatória

Equilíbrio “Tour lent”

Máximo de 01

Mais do que 01

Combinações de Passos de Dança

Mínimo de 02

Menos do que 02

ADS

Mínimo de 03

Menos do que 03

5. EXECUÇÃO

a) Faltas Artísticas e Técnicas
Pontuação = 20,00 pontos no máximo.

CATEGORIA ADULTO
AVANÇADO
REQUERIMENTOS INDIVIDUAL
Faixa etária:

SALTOS: MIN. 1
Veja tabela anexa

A partir de
16 anos (2004...)
Provas:

EQUILÍBRIOS: MIN. 1

Mínimo de 3 Máximo
de 6 BDs.

PIVOT: MÍN. 1
Pivô (360o) na ½ ponta obrigatório.

3 + 3 BDs.

MAÇAS
Tempo do exercício:
1’20” (um minuto e vinte
segundos).
É permitido música
com palavras.

Dificuldades corporais
(opcionais) de livre
escolha.

Deverá aparecer ao
menos 1 de cada
grupo corporal, dentre
as 6 BDs escolhidas.

OBS: os saltos de valor 0,10,
serão computados nas escolhas
das BDs, caso seja necessário.

S
AD

COMBINAÇÃO DE PASSOS DE DANÇA: MÍN. 2
De acordo com o ritmo e tempo do caráter da música. Mínimo
08 segundos. Valor: 0,30 pts cada um.

DIFICULDADE DE APARELHO: MÍN. 3

ONDA CORPORAL: MÁX. . 1
Equilíbrio dinâmico com onda total do corpo. Livre escolha
Valor: 0,10 pts

ELEMENTOS PRÉ-ACROBÁTICOS: MÁX. 3
à livre escolha. Valor 0,10 pts cada um.

Serão contabilizadas as 06 (seis) dificuldades corporais de valor mais alto obedecendo aos requerimentos.

Além dos Grupos Fundamentais exigidos pelo COP para cada aparelho na tabela de Execução Artística, deverão ser
executados os elementos do aparelho descritos abaixo. Em caso de ausência destes, haverá uma penalidade de 0,30
pts para cada elemento ausente.
REQUERIMENTOS EXECUÇÃO ARTÍSTICA
- Molinete (diferente do já exigido como GF).
- Pequenos lançamentos das 2 maças desconectadas (diferente do já exigido como GF).
Obs: Caso o pequeno lançamento das 2 maças exigido pelo GF seja executado simultaneamente e na mesma
direção, o outro deverá ser executado de forma alternada ou em diferentes direções.

1. DIFICULDADES CORPORAIS (BD)
a) Dificuldade corporal: máximo de 06 (seis).
b) Serão contabilizadas as 06 dificuldades corporais com o maior valor.
c) Na distribuição das dificuldades deve haver a representação dos 03 (três) grupos corporais (salto, equilíbrio, rotação),
mínimo de 01 (um) elemento de cada.
d) Obrigatório no mínimo 01 (um) pivô 360º na ½ ponta como elemento de rotação.
e) Mínimo de 02 (duas) combinações de passos de dança: valor 0,30 cada.
f) Mínimo de 03 (três) Dificuldades de Aparelho (AD).
Penalidade: 0,30 por ausência do pivô obrigatório.

2. ONDAS CORPORAIS

2.1. Ver as tabelas das dificuldades de equilíbrios dinâmicos Nº 20
2.2. Uma onda corporal será válida sem as seguintes faltas de execução:
a) Ausência de extensão corporal;
b) Ausência de coordenação dos braços;
c) Onda corporal pouco profunda.
2.3. A onda corporal deve estar coordenada com pelo menos um Elemento Técnico Fundamental ou Não-Fundamental
do Aparelho.

3. ELEMENTOS PRÉ-ACROBÁTICOS

3.1. Somente se contabilizarão como máximo 03 (três) elementos pré-acrobáticos isolados.
3.2. Cada elemento pré-acrobático deve estar coordenado com pelo menos um elemento técnico fundamental ou nãofundamental do aparelho.
3.3. Os elementos pré-acrobáticos utilizados para as AD's poderão ser contabilizados também para os que deverão ser
realizados isolados ( ).
Exemplo: AD de grande rolamento da bola em uma estrela. Valor: 0,30 AD + 0,10 pré-acrobático isolado.

4. TABELAS DE PENALIDADES
Mínimo/Máximo

Dificuldade

Penalidade 0,30
Ausência de uma Dificuldade Obrigatória (cada vez)
Saltos não autorizados
Ausência de uma Dificuldade Obrigatória de rotação
na meia ponta.

Dificuldades obrigatórias,
Dificuldades Corporais
Dificuldades à livre escolha.
Saltos proibidos

(

Menos de uma dificuldade de cada grupo corporal
, , ) penalidade para cada grupo corporal ausente.
BD com um valor de base superior a 0,50.

Presença Série de saltos.

Se a BD é repetida ou o Elemento Técnico do Aparelho é executado identicamente durante a BD, a Dificuldade
repetida não é válida (não há penalidade).da (não se penaliza).
Onda Corporal

01 onda obrigatória

Menos que 01 onda obrigatória

Equilíbrio “Tour lent”

Máximo de 01

Mais do que 01

Combinações de Passos de Dança

Mínimo de 02

Menos do que 02

AD

Mínimo de 03

Menos do que 03

5. EXECUÇÃO

a) Faltas Artísticas e Técnicas
Pontuação = 20,00 pontos no máximo.

