
REGULAMENTO TÉCNICO
CAMPEONATO BAIANO ESTUDANTIL DA BAHIA

GINÁSTICA RÍTMICA 



1. GENERALIDADES

O referido Evento é promovido pela FBEE – Federação Baiana de Esporte Escolar, com apoio da CBDE - Confederação Brasileira do
Desporto Escolar através do Programa de Apoio às Federações, e execução da FBG – Federação Bahiana de Ginástica, sendo disputados
de acordo com o regulamento específico do TORNEIO NACIONAL (CBG),

1.1. DA PARTICIPAÇÃO:

1.1.2. PODERÃO PARTICIPAR NO CAMPEONATO BAIANO ESTUDANTIL DE GINÁSTICA

1.1.3. Todas estudantes - ginastas que estejam matriculadas em qualquer instituição de Ensino do Estado da Bahia, sejam das redes
Públicas Federal, Estadual, Municipal e da rede Privada.

Parágrafo Primeiro - Na busca da maior inclusão, Estudantes - Ginastas com deficiência participarão normalmente do evento

obedecendo às categorias estipuladas.

Parágrafo Segundo – Estudantes – Ginastas cuja deficiência afete de forma rigorosa as habilidades cognitivas e/ou motoras não serão

excluídas do evento e poderão constar numa Categoria Especial de Apresentação.



1.2. INSCRIÇÕES:

1.2.1. Será realizada no site da Federação Bahiana de Ginástica através de um formulário específico até o dia 10 de setembro de
2021. (www.federacaobahianaginastica.com.br)

1.2.1. As inscrições serão feitas pelas treinadoras das atletas de acordo com o cadastro de cada entidade elencado no próprio
formulário de inscrição.

1.2.3. O Campeonato Baiano Estudantil de Ginástica não tem taxa de inscrição, será um evento gratuito.

1.3. COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES:

1.3.1. As equipes poderão inscrever no CAMPEONATO BAIANO ESTUDANTIL DE GINÁSTICA RÍTMICA um quantitativo livre de
estudantes - ginastas para a competição Individual, independente do nivelamento. Sendo computado para classificação final as 3
melhores notas de cada equipe.

1.4. CATEGORIAS/NÍVEIS:

1.4.1. Nível A – Ginastas de 15 a 17 anos
1.4.2. Nível B – Ginastas de 12 a 14 anos
1.4.3. Nível C - Ginastas de 09 a 11 anos

http://www.federacaobahianaginastica.com.br/


2. NÍVEIS e PROVAS:

2.1. NÍVEL A
15 a 17 anos

2.2. NÍVEL B
12 a 14 anos

2.3. NÍVEL C
09 a 11 anos

BOLA

BOLA

MÃOS LIVRES

MAÇAS

MAÇAS



3. PREMIAÇÃO:

3.1. Equipe:
3.1.1. Serão premiadas com troféus as equipes classificadas do 1º ao 3º lugar. Somatório de todas as notas no individual e
equipe, se houver, na etapa classificatória.

3.2. Competição Individual Geral:

3.2.1. Competição Por Equipe (Classificatória para Competição Final Por Aparelho) e Competição Individual Geral:

Participam todas as estudantes - ginastas.

❖ A Equipe será composta por 03 (três) estudantes - ginastas, para o somatório das notas.

(03 três maiores notas obtidas pela equipe).

❖ Todas estudantes - ginastas devem participar, obrigatoriamente, nos 02 (dois) exercícios na Classificatória.

❖ Os resultados obtidos irão determinar:

a) Classificação da equipe, composta por 03 (três) estudantes - ginastas;

b) Premiação por equipe;

c) Classificação e Premiação do Individual Geral por nível;

d) Qualificação para a Competição Final por Aparelho



3.3. Regras de desempate:

3.3.1. A estudante - ginasta com maior pontuação de Execução total (todos os aparelhos), prevalecerá;
3.3.2. A estudante - ginasta com as mais baixas faltas técnicas de Execução (todos os aparelhos), prevalecerá;
3.3.3. A estudante - ginasta com a maior nota de Dificuldade total (todos os aparelhos), prevalecerá;
3.3.4. Se ainda houver empate, permanecerão empatadas(os).

3.4. Competição Final por Aparelho:

3.4.1. No máximo 02 (duas) estudantes-ginastas por entidade quando a final tiver a quantidade de 08 (oito)

estudantes-ginastas. No máximo 03 (três) estudantes - ginastas por entidade nos demais casos.

3.4.2. No caso de haver mais de 25 (vinte e cinco) estudantes -ginastas participantes na Classificatória, a

Competição Final por Aparelho terá 12 (doze) estudantes -ginastas classificadas por aparelho.

3.4.3. No caso de haver até 18 (dezoito) estudantes -ginastas participantes na Classificatória, a Competição Final

por Aparelho terá 08 (oito) estudantes-ginastas classificadas por aparelho.

3.4.4. Os resultados obtidos irão determinar:

a) Premiação por aparelhos.

Serão premiadas com medalhas as estudantes - ginastas classificadas do 1º ao 3º lugar por nível e aparelho.



NOTA:

▪ Requerimentos técnicos específicos, das categorias, consultar Regulamento Oficial do TORNEIO NACIONAL
da Confederação Brasileira de Ginastica – CBG.

OBSERVAÇÃO:

• Os casos não especificados nesse Regulamento seguirão as regras do COP de Ginástica Rítmica da FIG. 
• Os casos omissos serão resolvidos pelo Comitê Técnico da modalidade da FBEE.


