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REGULAMENTO ESPECÍFICO DA GINÁSTICA ARTÍSTICA FEMININA 

 

Artigo 1 - As competições da modalidade serão regidas pelas regras oficiais das etapas nacionais 

(Jogos Escolares Brasileiros – JEB’s e Jogos Escolares da Juventude – JEJ), sendo observadas as 

exceções previstas neste Regulamento e Regulamento geral. 

 

Artigo 2 - Cada delegação poderá inscrever até 3 (três) estudantes-atletas e 1 (um) professor/técnico 

por gênero na categoria Infanto e até 02 (dois) estudantes-atletas e 1 (um) um professor/técnico por 

gênero na categoria Juvenil.   

 

Artigo 3 - A competição será realizada para as estudantes-atletas nascidas, exclusivamente, nos anos 

de 2009 e 2010 (categoria Infanto) e 2006, 2007 e 2008 (categoria Juvenil).  

 

Artigo 4 - É obrigatória a participação dos representantes na reunião técnica da modalidade, que será 

realizada em data e local previamente estabelecidos pela Comissão Organizadora.  

 

Artigo 5 - Programa obrigatório: 

 

Programa Obrigatório 

Opções de séries 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08 

Sistema de Competição 

- Individual Geral  

- Por equipes  

- Classificatória final por 

aparelhos 

Regulamento Obrigatório 

- Indiv. Geral - Máximo 1 ginasta por delegação.  

- Até 03 (três) ginastas competem em cada 

aparelho.  Contabilizam as 02 (duas) melhores 

notas para equipe. 

- Finais por aparelhos  Regulamento Livre - 06 melhores em cada aparelho - Máximo de 01 

ginasta por delegação. 

 

Artigo 6 - A competição de Ginástica Artística feminina Categoria Juvenil obedecerá às regras 

apresentadas na tabela a seguir: 

 
CATEGORIA JUVENIL  

APARELHOS: Salto, Paralelas Assimétricas, Trave de Equilíbrio e Solo  

NOTA D  De acordo com o Código de Pontuação da Federação Internacional de 

Ginástica (ciclo 2017-2020) para Categoria Juvenil, e seguintes 

especificidades: 

 

Bonificação + 0.10 para elementos cravados da seguinte forma: Paralelas 

Assimétricas e Trave de Equilíbrio: saídas cravadas mínimo C 

Solo: Linha acrobática com mortal mínimo D 

Salto: Salto cravado com Nota D a partir de 4.00p 

NOTA E  

REQUISITOS DE COMPOSIÇÃO  

VALOR DE LIGAÇÃO  

SISTEMA DE COMPETIÇÃO  

CI E CII CIV 

CI - CII - CIV 2 - 2  

CIII  
06 melhores ginastas em cada aparelho  

Máximo de 1 ginasta por estado  

PREMIAÇÃO  

POR EQUIPES  Duas notas em cada aparelho   Medalhas 1º ao 3 lugar para atletas  

INDIVIDUAL GERAL  Soma dos 4 (quatro) aparelhos  Medalhas 1º ao 3 lugar para atletas  

POR APARELHOS  
Salto, Paralelas Assimétricas, Trave 

de Equilíbrio e Solo  
Medalhas 1º ao 3 lugar para atletas  
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Artigo 7 - Configuração dos aparelhos e informações gerais – Categoria Infanto:  

 

Salto sobre a mesa  1.25 m do chão. Aterrissagem em colchão oficial. 

Paralelas Assimétricas  Medidas oficiais. Séries obrigatórias e livres. Colchão 

5cm adicional OPCIONAL para saída. 

Trave de Equilíbrio Altura oficial. Tempo máximo de 1’30”. A montagem da 

série é livre, porém os elementos são obrigatórios. 

Colchão 5cm adicional OPCIONAL para saída 

Solo Tablado oficial. Tempo máximo de 1’30”. A montagem 

da série é livre, porém os elementos são obrigatórios. A 

música poderá ser igual ou diferente para toda equipe. 

Informações gerais para séries 

obrigatórias e livres.  

 

 

Paralelas Assimétricas  

Obrigatório ao treinador se manter 

ao lado da ginasta em toda a 

apresentação.  

 

 

Trave de Equilíbrio  

Obrigatória a presença do 

treinador ao lado de suas ginastas 

na saída. Caso não haja a devida 

permanência, será penalizado com 

0.50p na NF da ginasta. 

A escolha das séries obrigatórias nos aparelhos é aleatória, 

ou seja, de acordo com o nível técnico da ginasta. 

O técnico deverá informar o nível que a ginasta irá 

apresentar junto a ordem de apresentação da equipe em 

formulário padrão. 

As séries devem ser compostas somente pelos elementos 

obrigatórios. Caso seja acrescentado um elemento, haverá 

uma dedução neutra de 0,50p cada vez 

Em caso de omissão de qualquer elemento das séries 

haverá uma dedução neutra de 0,50p. + o valor da parte 

não apresentada. 

Se um elemento não atingir as especificações descritas não 

será considerado, perdendo seu valor total, porém não 

acarretará na Dedução Neutra por elemento faltante. 

 

 

 

Artigo 8 - Configuração dos aparelhos e informações gerais – Categoria Juvenil:  

 

 CONFIGURAÇÃO DOS APARELHOS  

Aparelhos  Medidas  Colchões de segurança  

Salto    

  

FIG  

  

  

Oficial FIG  

Paralelas Assimétricas  

Trave de Equilíbrio  

Solo  
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Artigo 9 - Séries obrigatórias:  

 

a) Salto sobre a mesa  

 

Altura da Mesa: 

1,25 m 

2 saltos diferentes 

(1.00 e 1.20) 

ou 

(1.00 e 1.40) 

Nota D = Código de Pontuação 

NF = Média dos dois saltos 

NE = 10.00p 

 

b) Paralelas assimétricas 

 

 Nível 1 

Nota D: 3.00 p. 

Nota E: 8.00 p.  

Nota máxima: 11 pontos 

1.  Kipe ao apoio facial BI (1.101)  1.00p 

2.  Impulso para trás na horizontal com pernas unidas  0.40p 

3.  Giro de quadril para trás (2.105)  0.30p 

4.  Subida grupada ao apoio dos pés impulso à suspensão na BS  0.30p 

5.  A partir do impulso à suspensão para BS, ½ giro gigante para 

trás ao apoio facial (oitavão)  

0.30p 

6.  Impulso para trás na horizontal com pernas unidas.  0.40p 

7.  Saída de sub lançamento para frente com apoio dos pés na 

barra (pernas unidas ou em afastamento lateral)  

0.30p 

 

 

 Nível 2 

Nota D: 4.00 p  

Nota E: 8.00 p.  

Nota máxima: 12 pontos 

1.  Kipe ao apoio facial BI (1.101)  0.40p 

2.  Impulso para trás acima horizontal com pernas unidas  0.30p 

3.  Giro Facial Livre para trás na horizontal  0.60p 

4.  Kipe ao apoio facial BI (1.101)  0.40p 

5.  Subida grupada ao apoio dos pés impulso à suspensão na BS  0.40p 

6.  Kipe ao apoio facial BS (1.104)  0.40p 

7.  Impulso para trás acima horizontal com pernas unidas  0.30p 
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8.  ½ giro gigante para trás ao apoio facial (Oitavão)  0.50p 

9.  Saída de Mortal para trás (6.104)  0.70p 

 

 Nível 3 

Nota D: 5.00 p. 

Nota E: 8.00 p.  

Nota máxima: 13 pontos 

1.  Kipe ao apoio facial BI (1.101)  0.30p 

2.  Impulso para trás a 45° com pernas unidas  0.60p 

3.  Giro Facial Livre para trás a 45° + kipe ao apoio facial 

(1.101)  

0.70p 

4.  Giro de sola para trás grupado impulso à suspensão na BS  0.50p 

5.  Kipe ao apoio facial BS (1.104)  0.30p 

6.  Impulso para trás a 45° com pernas unidas ou afastadas  0.60p 

7.  Giro Gigante para trás (3.201)  1.00p 

8.  Saída de Mortal para trás estendido (6.104)  1.00p 

 

 Nível 4 

Nota D: 6.00 p. 

Nota E: 8.00 p.  

Nota máxima: 14 pontos 

1.  Kipe ao apoio facial BI (1.101)  0.30p 

2.  Impulso para trás a 30° com pernas unidas ou afastadas  0.80p 

3.  Giro de sola para trás carpado/sem tirar o pé da barra  1.00p 

4.  Giro de sola para trás grupado ou carpado impulso a 

suspensão para BS  

0.60p 

5.  Kipe ao apoio facial BS (1.104)  0.30p 

6.  Impulso para trás a 30° com pernas unidas ou afastadas  0.80p 

7.  Giro Gigante para trás (3.201)  1.10p 

8.  Saída de Mortal para trás estendido (6.104)  1.10p 

 
 

 Nível 5 

Nota D: 7.00 p. 

Nota E: 8.00 p.  

Nota máxima: 15 pontos 
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1.  Kipe ao apoio facial BI (1.101)  0.30p 

2.  Impulso para trás a parada de mãos com pernas unidas ou 

afastadas  

0.70p 

3.  Giro circular próximo a barra (4.304/5.308) mínimo 30°+ 

Kipe ao apoio facial BI (1.101)  

1.50p 

4.  Giro de sola para trás carpado (4.108) impulso a suspensão 

para BS  

0.60p 

5.  Kipe ao apoio facial BS (1.104)  0.30p 

6.  Impulso para trás a parada de mãos com pernas unidas ou 

afastadas  

0.70p 

7.  Um segundo giro circular próximo a barra diferente do RC #3, 

mínimo 30°  

1.00p 

8.  Giro Gigante para trás (3.201)  0.90p 

9.  Saída de Mortal para trás estendido (6.104)  1.00p 

OBS: RC# 3 (4.304/5.308) e 4 (4.108) poderão ser diretamente ligados sem o kipe.  

 

 

 Nível 6 

Nota D: 8.00 p. 

Nota E: 8.00 p.  

Nota máxima: 16 pontos 

1.  Kipe ao apoio facial BI (1.101)  0.20p 

2.  Impulso para trás a parada de mãos com pernas unidas ou 

afastadas  

0.50p 

3.  Giro circular próximo a barra a parada de mãos (4.304/5.308) 

+ Kipe ao apoio facial BI (1.101)  

1.00p 

4.  Giro de sola para trás carpado (4.108) impulso a suspensão 

para BS  

0.30p 

5.  Kipe ao apoio facial BS (1.104)  0.20p 

6.  Impulso para trás a parada de mãos com pernas unidas ou 

afastadas  

0.50p 

7.  Um segundo giro circular próximo a barra diferente do RC #3, 

mínimo 30°  

0.70p 

8.  Balanço a frente com ½ giro no EL mínimo a 30º a tomada 

dorsal  

1.50p 

9.  Balanço a frente com ½ giro no EL mínimo a 30º a tomada 

dorsal  

1.50p 
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10.  Giro Gigante para trás (3.201)  0,80p 

11.  Saída de Mortal para trás estendido (6.104)  0.80p 

OBS: RC# 3 (4.304/5.308) e 4 (4.108) poderão ser diretamente ligados sem o kipe 

 

 Nível 7 

Nota D: 9.00p.   

Nota E: 8.00p  

Nota máxima: 17 pontos 

1.  Kipe ao apoio facial BI (1.101)  0.20p 

2.  Impulso para trás a parada de mãos com pernas unidas  1.00p 

3.  Giro circular próximo a barra a parada de mãos (4.304/5.308) 

+ Kipe ao apoio facial BI (1.101)  

1.20p 

4.  Giro de sola para trás carpado (4.108) impulso a suspensão 

para BS  

0.50p 

5.  Kipe ao apoio facial BS (1.104)  0.20p 

6.  Impulso para trás a parada de mãos com pernas unidas ou 

afastadas  

0.70p 

7.  Um segundo giro circular próximo a barra a parada de mãos 

diferente #3  

1.20p 

8.  Giro gigante para trás com ½ giro no EL a tomada palmar 

(3.201)  

1.50p 

9. Giro gigante para frente com pernas unidas ou afastadas 

(3.206) Ou Giro gigante para frente com pernas unidas ou 

afastadas e ½ giro no EL (3.206) 

1.50p 

10.  Saída de mortal para frente estendido (6.108)  

Ou Saída de mortal para trás estendido (6.104)  

1.00p 

OBS: RC# 3 (4.304/5.308) e 4 (4.108) poderão ser diretamente ligados sem o kipe  

 

 Nível 8 

Nota D: 10.00p.  

Nota E: 8.00p.  

Nota máxima: 18 pontos 

1.  Kipe ao apoio facial BI (1.101)  0.20p 

2.  Impulso para trás a parada de mãos com pernas unidas  1.00p 

3.  Giro circular próximo a barra a parada de mãos (4.304/5.308) 

+ Giro de sola para trás carpado (4.108)  

2.00p 

4.  Kipe ao apoio facial BS (1.104)  0.50p 

5.  Impulso para trás a parada de mãos com pernas unidas  1.00p 



 

10 
 

6.  Um segundo giro circular próximo a barra, a parada de mãos 

diferente  

1.20p 

7.  Giro gigante para trás com ½ giro no EL a tomada palmar 

(3.201)  

1.20p 

8. Giro gigante para frente com pernas unidas (3.206) Ou Giro 

gigante para frente com pernas unidas e ½ giro no EL (3.206) 

2.00p 

9.  Saída de mortal para frente estendido (6.108)  

Ou Saída de mortal para trás estendido (6.104)  

0.90p 

 

c) Trave de equilíbrio 

 

 Nível 1 

Nota D: 3.00 p. 

Nota E: 8.00 p.  

Nota máxima: 11 pontos 

1.  Entrada livre  Sem valor 

2. Posição de preparação para o giro + equilíbrio 2” sobre 

um dos pés na ½ ponta-perna livre na posição de passé - 

unir os pés em 3ª posição de ballet e giro de 180° sobre 

os dois pés com joelhos estendidos 

0.60p 

3.  Equilíbrio facial: - Avião: (4.102) 2”  0.60p 

4.  Parada de mãos (É necessário unir as pernas na linha 

vertical)  

0.60p 

5.  Jump: Salto Grupado  0.60p 

6. Saída: A partir da corrida quicar com pernas unidas e 

salto estendido na ponta da trave (Preparação para o 

mortal de frente) 

0.60p 

 

 

 Nível 2 

Nota D: 4.00 p. 

Nota E: 8.00 p.  

Nota máxima: 12 pontos 

1. Entrada: Esquadro em afastamento lateral das pernas (posição 

longitudinal ao aparelho) com impulso simultâneo dos pés 

0.50p 

2.  Giro de 180° sobre um dos pés-perna livre na posição de 

passé-finalizar com os dois pés em ½ ponta sustentando 2”  

0.70p 

3.  Equilíbrio facial: Avião 2” (4.102) + Parada de mãos (em 

afastamento ântero-posterior de pernas 180°)  

0.60p 
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4.  Estrela/Roda (4.107)  0.60p 

5.  Leap:- Salto galope (2.110)  0.40p 

6. Jump: Salto em grande afastamento anterior-posterior das 

pernas (2.202) / lateral (2.203) /sissone (2.108) ou Wolf 

(2.112) 

0.50p 

7.  Saída: mortal para frente grupado (6.101)  0.70p 

 

 Nível 3 

Nota D: 5.00 p. 

Nota E: 8.00 p.  

Nota máxima: 13 pontos 

1. Entrada: Esquadro em afastamento lateral das pernas 

(posição transversal ao aparelho) com impulso simultâneo 

dos pés 

0.50p 

2.  Giro de 360° sobre um dos pés (3.101)  0.70p 

3.  Reversão Lenta para trás/Ponte para trás (4.109)  0.80p 

4.  Equilíbrio facial: Avião 2” (4.102) + Parada de mãos (em 

afastamento ântero-posterior de pernas 180°) 2”  

0.70p 

5.  Leap: Salto em grande afastamento ântero-posterior das 

pernas180º (2.101/2.201)  

0.80p 

6. Jump: Salto em grande afastamento anterior-posterior das 

pernas (2.202) / lateral (2.203) /sissone (2.108) ou Wolf 

(2.112) 

0.70p 

7.  Saída: Roda/Estrela (4.107) + salto estendido  0.80p 

 

 

 Nível 4 

Nota D: 6.00 p. 

Nota E: 8.00 p.  

Nota máxima: 14 pontos 

1. Entrada: Elevação à parada de mãos na força com finalização 

livre (1.210) (posição transversal ao aparelho) Obs: não é 

necessário manter 2” 

1.00p 

2.  Giro de 360° sobre um dos pés (3.101)  0.50p 

3.  Reversão Lenta para trás/Ponte para trás (4.109)  0.60p 

4. Ligação de dança:  

Leap: 2 Saltos iguais em grande afastamento ântero-posterior 

das pernas180º (2.101/2.201) 

0.70p 

5.  Flic Flac (5.204) ou (5.202)  1.00p 
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6.  Reversão Lenta para frente/Ponte para frente (4.108)  0.60p 

7.  Jump: Salto em grande afastamento anterior-posterior das 

pernas (2.202) / lateral (2.203) /sissone (2.108) ou Wolf 

(2.112)  

0.70p 

8.  Saída: Roda/Estrela (4.107) + mortal de costas grupado 

(6.104)  

0.90p 

 

 

 Nível 5 

Nota D: 7.00 p. 

Nota E: 8.00 p.  

Nota máxima: 15 pontos 

1.  Entrada: Elevação à parada de mãos na força 2”, com 

finalização livre (1.210) (posição transversal ao aparelho)  

1.00p 

2.  Giro de 360° sobre um dos pés (3.101)  0.50p 

3. Sequência Acrobática:  

Ponte para trás (na parada de mãos mostrar grande 

afastamento ântero-posterior das pernas 2”) (4.109) + Flic  

Flac (5.204) ou (5.202) 

1.50p 

4.  Equilíbrio facial: Avião 2” (4.102) + Ponte para frente (4.108)  0.50p 

5. Ligação de dança:  

Leap: Salto em grande afastamento ântero-posterior das 

pernas180º (2.101/2.201) +Jump: Salto em grande 

afastamento anterior-posterior das pernas (2.202) / lateral 

(2.203) /sissone (2.108) ou Wolf (2.112) 

1.00p 

6.  Leap: Salto com grande afastamento ântero-posterior das 

pernas -180º- Salto longo com troca de pernas (2.305)  

1.00p 

7.  Saída: Rodante (5.208) + mortal de costas grupado (6.104)  1.50p 

 

 

 

 Nível 6 

Nota D: 8.00 p.  

Nota E: 8.00 p.  

Nota máxima: 16 pontos 

1. Entrada: Do esquadro afastado elevação à parada de 

mãos na força 2”, com finalização livre (1.210) (posição 

transversal ao aparelho) 

1.00p 

2.  Giro de 360° sobre um dos pés (3.101)  0.50p 

3.  Sequência Acrobática:  

Flic Flac (5.204) ou (5.202) + Flic Flac (5.204) ou (5.202)  

2.00p 
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4. Equilíbrio facial: Avião 2” (4.102) + parada de mãos em 

grande afastamento ântero-posterior das pernas 2” 

(4.103) + ponte para frente (4.108) 

1.00p 

5. Ligação de dança:  

Leap: Salto em grande afastamento ântero-posterior das 

pernas180º (2.101/2.201) +Jump: Salto em grande 

afastamento anterior-posterior das pernas (2.202) / lateral 

(2.203) /sissone (2.108) ou Wolf (2.112) 

1.00p 

6.  Leap: Salto com grande afastamento ântero-posterior das 

pernas -180º- Salto longo com troca de pernas (2.305)  

1.00p 

7.  Saída: Rodante (5.208) +mortal de costas grupado 

abrindo (6.104)  

1.50p 

 
 

 

 

 Nível 7 

Nota D: 9.00 p.  

Nota E: 8.00 p.  

Nota máxima: 17 pontos 

1. Entrada: Do esquadro afastado elevação à parada de mãos na 

força 2”, com finalização livre (1.210) (posição longitudinal ao 

aparelho) 

1.50p 

2.  Giro de 360° sobre um dos pés (3.101)  0.50p 

3.  Sequência Acrobática:  

Flic Flac (5.204) ou (5.202) + Flic Flac (5.202)  

1.50p 

4. Equilíbrio facial: Avião 2” (4.102) + parada de mãos em grande 

afastamento ântero-posterior das pernas 2” (4.103) + ponte para 

frente (4.108) 

1.00p 

5. Ligação de dança:  

Leap: Dois saltos com grande afastamento ântero-posterior das 

pernas -180º- Salto longo com troca de pernas (2.305) + Salto 

longo (2.101/2.201)  

OBS: Pode ser feito em qualquer ordem. 

1.50p 

6.  Um salto Jump com início e fim na posição transversal ao 

aparelho.  

1.00p 

7.  Passagem coreográfica lateral criativa e dinâmica com no 

mínimo dois passos de deslocamentos variados  

0.50p 

8.  Saída: Rodante (5.208) +mortal de costas estendido (6.104)  1.50p 

 

 

 Nível 8 
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Nota D: 10.00 p. 

Nota E: 8.00 p.  

Nota máxima: 18 pontos 

1. Entrada: Do esquadro afastado, elevação à parada de mãos na 

força 2” + parada de mãos em grande afastamento ântero 

posterior das pernas 2” (4.103) + ponte para frente (4.108), 

posição longitudinal ao aparelho. 

2.00p 

2.  Giro de 360° sobre um dos pés (3.101)  0.50p 

3. Sequência Acrobática:  

Ponte para trás (4.109) +Flic Flac (5.204) + Flic Flac (5.202 ou 

5.204) 

2.50p 

4. Ligação de dança:  

Leap: Dois saltos com grande afastamento ântero-posterior das 

pernas -180º- Salto longo com troca de pernas (2.305) + Salto 

longo (2.101/2.201)  

OBS: Pode ser feito em qualquer ordem. 

1.50p 

5.  Um salto Jump com início e fim na posição transversal ao 

aparelho.  

1.50p 

6.  Passagem coreográfica lateral criativa e dinâmica com no 

mínimo dois passos de deslocamentos variados  

0.50p 

7.  Saída: Rodante (5.208) + mortal de costas estendido (6.104)  1.50p 

 

 

c) Solo 

 

 Nível 1 

Nota D: 3.00 p. 

Nota E: 8.00 p.  

Nota máxima: 11 pontos 

1.  Rodante (3.106) + Flic Flac (3.107) + salto estendido  0.80p 

2.  Reversão para frente com aterrissagem nos 2 pés (3.105) + 

salto estendido  

0.50p 

3.  Reversão para frente com aterrissagem alternada dos Pés 

(3.105)  

0.50p 

4.  Leap: Salto com grande afastamento ântero-posterior das 

pernas (1.101)  

0.40p 

5.  Jump: Salto com grande afastamento lateral das pernas 

(1.107)  

0.40p 

6.  Giro de 360º sobre um dos pés (2.101)  0.40p 
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 Nível 2 

Nota D: 4.00 p. 

Nota E: 8.00 p.  

Nota máxima: 12 pontos 

1.  Rodante (3.106) + Flic Flac (3.107) + Flic Flac (3.107) + salto 

estendido  

0.80p 

2. Reversão para frente com aterrissagem alternada dos pés 

(3.105) + reversão para frente com aterrissagem nos 2 pés + 

salto estendido (3.105) 

0.80p 

3.  Estrela sem mãos (4.104)  0.60p 

4. Passagem de dança:  

Leaps: 2 Saltos com grande afastamento ântero-posterior das 

pernas 180º (1.101 + 1.101) 

0.50p 

5.  Giro de 360º sobre um dos pés (2.101)  0.40p 

6.  Jump: Salto com grande afastamento lateral ou ântero posterior 

das pernas (1.107/1.109)  

0.40p 

7.  Mortal para frente grupado (4.101)  0.50p 

 

 

 Nível 3 

Nota D: 5.00 p. 

Nota E: 8.00 p.  

Nota máxima: 13 pontos 

1.  Rodante (3.106) + Flic Flac (3.107) +Flic Flac (3.107) + Flic 

Flac (3.107) + salto estendido  

1.50p 

2.  Giro mínimo 360° sobre um pé  0.40p 

3.  Reversão para frente com aterrissagem nos 2 pés (3.105) + 

mortal grupado para frente (4.101)  

1.10p 

4.  Jump: Salto com grande afastamento lateral ou ântero posterior 

das pernas (1.107/1.109)  

0.40p 

5.  Passagem de dança:  

Leaps: 2 Saltos diferentes com grande afastamento ântero-

posterior das pernas -180º- Salto longo com troca de pernas 

(1.205) + salto longo (1.101) 

0.80p 

6.  Reversão sem mãos (4.103) ou Estrela sem mãos (4.104)  0.80p 

 

 

 Nível 4 

Nota D: 6.00 p. Nota máxima: 14 pontos 
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Nota E: 8.00 p.  

1.  Rodante (3.106), Flic Flac (3.107), mortal para trás grupado 

(5.101)  

1.20p 

2.  Reversão para frente com aterrissagem nos 2 pés (3.105) + 

mortal estendido para frente (4.202)  

1.50p 

3.  Rodante (3.106) + Flic Flac (3.107) +Flic Flac (3.107) + salto 

estendido  

0.80p 

4. Passagem de dança:  

Leaps: 2 Saltos diferentes com grande afastamento Ântero-

posterior das pernas -180º- Salto longo com troca de pernas 

(1.205) + salto longo (1.101) 

0.50p 

5.  Giro mínimo 360° sobre um pé  0.60p 

6.  Jump: Salto com grande afastamento lateral ou ântero posterior 

das pernas (1.107/1.109)  

0.60p 

7.  Hop: Salto Fouetté com recepção em arabesque, perna livre na 

horizontal (1.112)  

0.80p 

 

 

 Nível 5 

Nota D: 7.00 p. 

Nota E: 8.00 p.  

Nota máxima: 15 pontos 

1.  Rodante (3.106), Flic Flac (3.107), mortal para trás grupado 

abrindo (5.101)  

0.90p 

2.  Reversão para frente com aterrissagem nos 2 pés (3.105) Flic 

Flac para frente (3.105) + mortal grupado para frente (4.101)  

2.00p 

3.  Rodante (3.106) + Flic sem mãos (5.104) + Flic Flac (3.107) + 

Salto estendido  

1.50p 

4. Passagem de dança:  

Leaps: 2 Saltos diferentes, sendo um com grande afastamento 

Ântero-posterior das pernas -180º- Salto longo com troca de 

pernas (1.205) + salto livre com valor mínimo B 

0.60p 

5.  Giro sobre um dos pés valor mínimo B  0.60p 

6.  Jump: Salto com afastamento lateral ou ântero-posterior das 

pernas e 180° de giro (1.207)  

0.60p 

7.  Hop: Salto Fouetté com troca de pernas e grande afastamento 

ântero-posterior (1.202), recepção em uma das pernas  

0.80p 
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 Nível 6 

Nota D: 8.00 p. 

Nota E: 8.00 p.  

Nota máxima: 16 pontos 

1.  Rodante (3.106), Flic Flac (3.107), mortal para trás estendido 

(5.101)  

1.50p 

2. Reversão para frente com aterrissagem nos 2 pés (3.105) + 

mortal grupado para frente (4.101) + mortal grupado para 

frente (4.101) 

1.50p 

3.  Rodante (3.106) + Flic sem mãos (5.104) + mortal para trás 

grupado (5.101)  

2.00p 

4. Passagem de dança:  

Leaps: 2 Saltos diferentes com grande afastamento Ântero-

posterior das pernas -180º- Salto longo com troca de pernas 

(1.205) + Hop: Salto Fouetté com troca de pernas e grande 

afastamento ântero-posterior (1.202), recepção em uma das 

pernas 

1.60p 

5.  Giro sobre um dos pés valor mínimo B  0.60p 

6.  Jump: Salto com afastamento lateral ou ântero-posterior das 

pernas e 180° de giro (1.207)  

0.80p 

 

 

 Nível 7 

Nota D: 9.00 p. 

Nota E: 8.00 p.  

Nota máxima: 17 pontos 

1.  Rodante (3.106), Flic Flac (3.107), mortal para trás estendido 

com ½ giro (5.201)  

2.00p 

2. Reversão para frente com aterrissagem nos 2 pés (3.105) + 

mortal estendido para frente (4.202) + mortal grupado para frente 

(4.101) 

2.50p 

3.  Rodante (3.106) + Flic sem mãos (5.104) + Flic sem mãos 

(5.104) +salto estendido  

2.00p 

4. Passagem de dança:  

Leaps: 2 Saltos diferentes com grande afastamento ântero-

posterior das pernas -180º- Salto longo com troca de pernas 

(1.205) + Hop: Salto Fouetté com troca de pernas e grande 

afastamento ântero-posterior (1.202), recepção em uma ou duas 

das pernas 

1.50p 

5.  Giro sobre um dos pés valor mínimo B  0.50p 

6.  Jump: Salto com afastamento lateral ou ântero-posterior das 

pernas e 180° de giro (1.207)  

0.50p 
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 Nível 8 

Nota D: 10.00 p. 

Nota E: 8.00 p.  

Nota máxima: 18 pontos 

1.  Rodante (3.106), Flic Flac (3.107), mortal para trás estendido 

com 360° giro (5.201)  

2.50p 

2. Reversão para frente com aterrissagem nos 2 pés (3.105) + 

mortal estendido para frente (4.202) + mortal grupado para 

frente (4.101) 

2.00p 

3.  Rodante (3.106) + Flic sem mãos (5.104) + Flic sem mãos 

(5.104) + mortal para trás grupado (5.101)  

2.50p 

4. Passagem de dança:  

Dois Saltos diferentes, ambos com grande afastamento ântero-

posterior das pernas 180º. Um deles com valor mínimo C 

2.00p 

5.  Giro sobre um dos pés valor mínimo B  0.50p 

6.  Jump: Salto com afastamento lateral ou ântero-posterior das 

pernas e 180° de giro (1.207)  

0.50p 

 

 

Artigo 10 - Programa Livre: 

 

 Salto sobre a mesa 

Altura da 

Mesa: 1,25 m 

2 saltos diferentes  NF = Média dos dois saltos 

Nota D = Código de Pontuação  NE = 10.00p 

OBS:  Dois saltos de grupos diferentes, ambos com mortal+0.20p de bônus na 

NF 

 Salto com mortal cravado 0.10p 

 

 

 Paralelas assimétricas 

VD 7 

elementos  

6 elementos de maior dificuldade + Saída 

 

Requisitos de  

Composição  

 

 

4 x 0.50cd  

1. Um elemento de voo  0.50p 

2. Um elemento circular próximo a barra, de valor mínimo 

B  
0.50p 

3. Empunhaduras diferentes (Excluindo elementos de 

entrada e saída) 
0.50p 
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2.00p 4. Elemento sem voo com 360° de giro (Excluindo 

elementos de entrada)  

Elemento sem voo com 180° de giro (Excluindo elementos 

de entrada) 

0.50p 

0.20p 

Bonificação • Saídas cravadas a partir de B  +0.10p 

• Elemento de voo na mesma barra mínimo D  + 0.20 

• Elemento de voo do BS para o BI  + 0.20 

• Segundo elemento circular próximo a barra de valor 

mínimo C 
+ 0.10 

 

 

 Trave de equilíbrio 

VD 7 

elementos 

6 elementos de maior dificuldade + Saída 

Mínimo 3 elementos acrobáticos 

Mínimo 3 de dança 

1 opcional 

Requisitos de 

Composição 

4 x 0.50cd 

2.00p 

1. Uma ligação de dança, 2 saltos diferentes, um deles com 

grande afastamento ântero-posterior ou lateral das pernas 
0.50p 

2. Giro do Grupo 3 0.50p 

3. Uma sequência acrobática, com no mínimo 2 elementos 

de voo iguais ou diferentes com ou sem o apoio das mãos 

(rebote) 

0.50p 

4. Elemento Acrobático em diferente direção (F/L e T) 0.50p 

Bonificação 

• Saídas cravadas a partir de B +0.10p 

• Sequência acrobática com 3 elementos de voo iguais ou 

diferentes, incluindo entrada e saída (mínimo B) 
+ 0.10 

• Sequência acrobática com 2 ou 3 elementos de voo, 

sendo 1 deles mortal 
+ 0.20 

 

 

 Solo 

VD 7 elementos 

6 elementos de maior dificuldade + Saída 

Mínimo 3 elementos acrobáticos 

Mínimo 3 de dança 

1 opcional 

Requisitos de 

Composição 

4 x 0.50cd 

2.00p 

1. Passagem de dança: Dois saltos diferentes com 

impulso em 1 dos pés (leaps ou hops), ligados direta ou 

indiretamente; um deles em grande afastamento ântero-

posterior 180° ou em afastamento lateral das pernas 

0.50p 
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2. Linha acrobática: mortal com giro de 180° sobre eixo 

longitudinal 

Mortal com giro de no min 360° sobre eixo longitudinal 

0.20p 

0.50p 

3. Uma linha acrobática com 2 mortais iguais ou 

diferentes, ligados direta ou indiretamente 
0.50p 

4. Uma terceira linha acrobática com mortal diferente dos 

demais 
0.50p 

Bonificação 

• Ligação acrobática direta de 2 mortais, sendo um dos 

mortais no mínimo C 
+0.10 

• Ligação acrobática direta ou indireta de 2 mortais, 

ambos no mínimo B 
+0.20p 

• RC #1, sendo um dos saltos no mínimo C + 0.10 

• Mortal D + 0.20 

• Mortal E + 0.30 

• Última linha acrobática mínima B cravada + 0.10p 

 

Artigo 11 - A Comissão Organizadora deverá dispor de todos os equipamentos necessários para o 

desenvolvimento da competição.  

 

Artigo 12 - Os equipamentos devem cumprir com as Regras Oficiais da Fédération Internationale de 

Gymnastique - FIG.  

 

Artigo 13 - A premiação ocorrerá das seguintes maneiras: 

a. Por equipe - As 2 (duas) melhores notas por aparelho do Programa Obrigatório. Serão 

premiadas com medalhas as equipes classificadas em 1º, 2º e 3º lugares;  

b. Individual Geral - Somatório dos 4 (quatro) aparelhos do Programa Obrigatório, máximo (1) 

uma ginasta por Estado. Serão premiadas com medalhas as ginastas classificadas em 1º, 2º e 

3º lugares.   

c. Por Aparelhos - Programa livre. Serão premiadas com medalhas as ginastas classificadas em 

1º, 2º, 3º lugares por aparelho. 

 

Artigo 14 - Para a cerimônia de premiação, os estudantes/atletas deverão usar o uniforme oficial. 

 

§Único - No momento da premiação será autorizado, somente, o uso da bandeira da Instituição de 

Ensino e/ou município. 

 

Artigo 15 - As modalidades em que não houver disputa por insuficiência de equipes e/ou 

estudantes/atletas os mesmos estarão automaticamente classificados para a fase seguinte e não 

receberão premiação por não existir competição. 

 



 

21 
 

Artigo 16 - A atleta deverá comparecer ao local de competição devidamente uniformizada, conforme 

as regras da modalidade.  

 

Artigo 17 - As atletas que se apresentarem fora dos padrões de uniformes estabelecidos neste Capítulo 

e Regulamento Geral, não serão impedidas de competir no seu 1º dia de participação e terão relatório 

encaminhado à CCO, além de serem eventualmente obrigadas a realizar ajustes antes da competição. 

A partir do seu 2º dia de participação, as atletas que não adequarem seus uniformes ao exigido por 

este regulamento serão impedidos de participar. 

 

Artigo 18 -. Não serão permitidas, bem como nos uniformes formais e informais, e acessórios (bonés, 

meias, óculos, toalhas, mochilas, squeezes e outros). 

 

Artigo 19 - Em todas as provas, as atletas devem usar um uniforme que esteja limpo e possa ser 

utilizado de modo a não sofrer objeções. 

 

Artigo 20 - Os representantes das equipes participantes deverão comparecer à Reunião Técnica da 

modalidade, que tratará exclusivamente de assuntos ligados à competição, tais como: normas gerais, 

confirmação ou ratificação de inscrições (se aplicável), além de outros assuntos correlatos.  

 

Artigo 21 - A reunião técnica da modalidade, de participação obrigatória para o professor/técnico, 

será realizada em data e local previamente estabelecidos pelo Comitê Central Organizador - CCO. 

 

§ Único:  Ao término da Reunião Técnica, todos os professores/técnicos deverão confirmar a 

participação de seus atletas nas respectivas provas. 

 

Artigo 22 - Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação de Esportes, podendo estender o 

caso para a Comissão Disciplinar Especial – CDE, dos JEEG’s/2022, não podendo essas resoluções 

contrariar as regras oficiais e o Regulamento Geral. 
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REGULAMENTO ESPECÍFICO DA GINÁSTICA ARTÍSTICA MASCULINA 

 

Artigo 23 - Cada delegação participará, na categoria infanto, com no máximo 03 (três) estudantes-

atletas por gênero e no máximo 02 (dois) professores/técnicos. Na categoria Juvenil, a delegação 

participará com no máximo 02 (dois) estudantes-atletas por gênero e no máximo 02 (dois) 

professores/técnicos. 

 

Artigo 24 - A competição será realizada para os estudantes-atletas nascidos, exclusivamente, nos anos 

de 2007, 2008 e 2009 (categoria infanto) e 2004, 2005 e 2006 (categoria juvenil).  

 

Artigo 25 - A reunião técnica da modalidade, de participação obrigatória para o professor/técnico, 

será realizada em data e local previamente estabelecidos pelo Comitê Central Organizador - CCO. 

 

Artigo 26 - A competição de Ginástica Artística masculina obedecerá às regras apresentadas nas 

tabelas a seguir: 

Tabela 1: Categoria Infanto (2007, 2008 e 2009) 

 

Solo, Cavalo com Alças, Argolas, Salto, Paralela e Barra Fixa. 

Nota D Saída + 06 elementos 

Nota E 10,00 pontos 

Grupo de 

Elementos 

Três grupos livres (saída + 2 grupos) - Total 1,50 pontos 

Bonificação pelo Grupo adicional – 0,20p. 

Saída A 

Saída B 

0,30 p 

0,50 p 

Deduções 

Específicas 

Dedução Neutra para provas curtas 

05 elementos – 2,00 pontos 

04 elementos – 3,00 pontos 

03 ou menos – 4,00 pontos 

Aplicam-se as restrições FIG com relação aos elementos proibidos para juvenis. 

Aplica-se o Sistema de Bonificações de adaptações CBG 

Salto sobre a mesa 

Requisitos 

Específicos 

Finais Dois saltos diferentes (família e 2ª fase de voo) Regra FIG 

Nota D De acordo Código de Pontuação 

Nota final De acordo Código de Pontuação 

Programação 

Programa 

Obrigatório 
Todos participam 

Programa livre 
Finais por aparelhos – Classificam-se os 06 melhores ginastas por aparelho, sendo no 

máximo 01 ginasta por Delegação para as finais. 

Configuração dos Aparelhos 
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Aparelhos Medidas Colchões ou observações 

Solo 

Tempo máximo 70 segundos 

Para obrigatório Nível 07 e 08 – 80 

segs. 

Não autorizado 

Cavalo com 

Alças 

90 cm variação de 05 cm para baixo ou para 

cima (do colchão) 

Opcional uso de plataforma ou 

colchão para o ginasta 

começar sua série 

Argolas 240 cm do colchão Colchão de 10 cm 

Salto 125 cm do chão Não autorizado 

Paralela 

140 a 180 cm, altura do colchão 

definida pelo treinador para toda 

equipe. 

Colchão de 10 cm 

Barra 240 cm do colchão Não autorizado 

 

 

Tabela 2: Categoria Juvenil (2004, 2005 e 2006) 

 

Solo, Cavalo com Alças, Argolas, Salto, Paralela e Barra Fixa. 

Nota D Conforme regra FIG + Sistema Especial de Bonificações CBG 

Nota E Conforme regra FIG 

Grupo de 

Elementos 

Conforme regra FIG 

Saída B 

Saída C 
Conforme regra FIG 

Deduções 

Específicas 

Aplica-se regra FIG para séries curtas 

Aplicam-se as restrições FIG com relação aos elementos proibidos para juvenis. 

Programação 

CI CII e CIV Equipe e individual 

CIII 
06 melhores ginastas em cada aparelho;  

Máximo de 1 ginasta por Delegação. 

Configuração dos Aparelhos 

Aparelhos Medidas Colchões ou observações 

Solo 

FIG 

FIG 

Cavalo com Alças FIG 

Argolas FIG 

Salto FIG 

Paralela FIG 

Barra FIG 
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Artigo 27 - Aparelhos e informações gerais: 

 

Aparelhos Solo, Cavalo com alças, Argolas, Salto, Paralela e Barra fixa. 

Informações 

Gerais 

A participação, em relação aos níveis nos aparelhos é opcional, ou seja, de acordo com o 

nível técnico de cada ginasta. 

O técnico deverá informar aos árbitros o nível que o ginasta irá executar através de um 

formulário próprio assinado, e este será avaliado por este nível. 

Quando o ginasta retirar (não tentar executar) qualquer movimento da série será 

penalizado em 0,50 p. + o valor da parte. 

Quando o ginasta acrescentar qualquer movimento será penalizado em 0,50 p. 

As partes das séries têm exercícios principais, e se estes não forem válidos por qualquer 

motivo, o ginasta perderá o valor total da parte. 

 

Artigo 28 - Para a competição de Ginástica Artística masculina, serão aplicadas as bonificações 

conforme descritas nas tabelas a seguir: 

I. Sistema Especial de Bonificações: 

 

Tabela 1 – Categoria Infanto (2007, 2008 e 2009) 

 

Aparelho  Movimento  Bonificação 

Solo 

C+A, C+B, C+C ou vice-versa p/ mortais  0,10 

Qualquer duplo mortal  0,10 

Flair à parada de mãos  0,20 

Cavalo com alças 
Dois giros em 01 alça (#2.14)  0,20 

SDB (#2.56)  0,10 

Argolas 
Cristo (#414)  0,10 

Prancha no apoio afastado (#48)  0,10 

Paralela 

Stuts (#1.03)  0,10 

Diamidov (#1.21)  0,10 

Luftroll (#1.33)  0,10 

Felge ao apoio invertido (#3.106)  0,10 

Barra fixa 
Adler (#3.63)  0,10 

Tkatchev afastado (#2.09)  0,10 

 

Tabela 2 – Categoria Juvenil (2004, 2005 e 2006) 

 

Aparelho  Movimento  Bonificação 

Solo Mortal + Duplo mortal ou vice-versa 0,20 
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Cavalo com alças Qualquer sequência Flop ou Combinada 0,10 

Paralelas 

Stuts (#1.03)  0,10 

Diamidov (#1.21)  0,10 

Luftroll (#1.33) 0,10 

Saída em duplo para frente (#4.05) 0,10 

Felge ao apoio invertido (#3.106)  0,10 

Barra fixa 
Adler (#3.63)  0,10 

2ª largada com voo (família diferente) 0,10 

 

 

II. Bonificações para saídas cravadas: 

 

Categoria Competição  Dificuldade  Bonificação 

Infanto Obrigatório e livre  Mín. B (competição livre)  0,10p. 

Juvenil CI, CII, CIII e CIV Mín. C 0,10p 

 

 

III. Bonificações para o Salto: 

 

Categoria Competição  Dificuldade  Bonificação 

Infanto Obrigatório e livre  Mínimo rotação de mortal 0,10p. 

Juvenil CI e CIII 
Mínimo rotação de mortal com 

pirueta 
0,10p 

 

§ único - Os saltos serão bonificados se não houver erro grande. 

 

Artigo 29 - Os elementos adaptados CBG deverá seguir o disposto abaixo: 

 

 

Tabela 01 – Categoria Infanto (2007, 2008 e 2009) 

 

Aparelho Movimento Dificuldade 
Grupo de 

elementos 

Solo 
Estrela A I 

Rodante A I 

Cavalo com alças 
Falsa tesoura para frente A I 

Falsa tesoura para trás A I 
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Argolas 

Subida chaveada A II 

Saída em mortal grupado para 
frente ou para trás 

A IV 

Paralelas 

Esquadro afastado A I 

Saída em mortal grupado para 
frente ou para trás 

A IV 

Barra Fixa 
Quipe afastado A III 

Giro de sola a parada de mãos B III 

 

 

Tabela 02 – Categoria Juvenil (2004, 2005 e 2006) 

 

Aparelho Movimento Dificuldade 
Grupo de 

elementos 

Barra Quipe afastado A III 

Argolas, Paralelas e 

Barra 
Saída mortal Gr/Carp. A IV 

 

Artigo 30 - Do programa obrigatório: 

 

Programa Obrigatório 

Opções de séries 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08 

Sistema de Competição 

- Individual Geral  

- Por equipes  
- Classificatório final 
por aparelhos 

Regulamento Obrigatório - Até 3 (três) ginastas competem em 
cada aparelho. Contabilizam as 2 
(duas) melhores notas para equipe.  
- Individual Geral – Máximo de 1 por 
Delegação. 

- Finais por aparelhos  Regulamento Livre - 6 melhores em cada aparelho. 
Máximo de 1 ginasta por Delegação. 

 

a) Solo – terá como referência as seguintes linhas: 

 

A                   B 

 

 

 

 

 

D                   C 
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Série 01 - Nota de partida – 11,00 pontos. 

Valor de Dificuldade – 5,00 pontos. 

Valor de Apresentação – 6,00 pontos. 

 

Parte Elemento Valor 

1. Posição fundamental, elevação dos braços acima da cabeça, chute com uma das 

pernas, avião (2 segs.) e retornar à posição fundamental 

0,50 

2. Corrida sobre passo rodante salto levemente selado aterrissagem (A-C) 1,00 

3. Rolamento para trás com as pernas estendidas e afastadas 0,50 

4. Descer a posição sentada, com as pernas em grande afastamento, flexão do tronco 

à frente (cachorrinho) (2 segs.) 

0,50 

5. Esquadro afastado (2 segs.), elevação do quadril, sem as pernas tocarem o chão até 

o apoio dos pés unidos no solo. Levantar-se até a posição fundamental 

1,00 

6. Chute com uma das pernas passagem pela parada de mãos no impulso seguido de 

rolamento à frente à posição fundamental (C-A) 

0,50 

7. Corrida sobre passo Reversão com as pernas unidas, salto à posição fundamental 1,00 

 
Série 02 - Nota de partida – 12,00 pontos. 

Valor de Dificuldade – 6,00 pontos. 

Valor de Apresentação – 6,00 pontos. 

 

Parte Elemento Valor 

1. Posição fundamental, elevação dos braços acima da cabeça, chute com uma das 

pernas, avião (2 segs.) e retornar a posição fundamental (A-C) 

0,50 

2. Corrida sobre passo rodante flic salto levemente selado aterrissagem 1,00 

3. Oitava à parada de mãos com os braços estendidos 0,50 

4. Descer a posição sentada, com as pernas em grande afastamento, flexão do tronco à 

frente (cachorrinho) (2 segs.) 

0,50 

5. Esquadro afastado (2 segs.), elevação do quadril, sem as pernas tocarem o chão até 

o apoio dos pés afastados no solo 

1,00 

6. Parada de mãos à força, rolamento à frente à posição fundamental (C-A) 1,50 

7. Corrida sobre passo Reversão com as pernas unidas, salto à posição fundamental 1,00 

 

 

Série 03 - Nota de partida – 13,00 pontos. 

Valor de Dificuldade – 7,00 pontos. 

Valor de Apresentação – 6,00 pontos. 
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Parte Elemento Valor 

1. Posição fundamental elevação lateral dos braços acima da cabeça, chute com uma 

das pernas, AVIÃO (2 segs.) e retornar a posição fundamental (A-C) 

0,50 

2. Rodante um flic seguido de 0,50 

3. Mortal grupado para trás a posição fundamental 1,00 

4. Oitava à parada de mãos com os braços estendidos 0,50 

5. Descer a posição sentada, com as pernas em grande afastamento, flexão do tronco 

à frente (cachorrinho) (2 segs.) 

0,50 

6. Esquadro afastado (2 segs.), elevação do quadril, sem as pernas tocarem o chão até 

o apoio dos pés afastados no solo 

0,50 

7. Parada de mãos a força subindo com afastamento das pernas (2 segs.), rolamento à 

frente imediato salto direção C-B ou C-D 

1,50 

8. Corrida sobre passo REVERSÃO ao passo seguido de ESTRELA, coreografia 

qualquer 

1,00 

9. Corrida seguida de mortal para frente grupado a posição fundamental (B D ou D-

B) 

1,00 

 
Série 04 - Nota de partida – 14,00 pontos. 

Valor de Dificuldade – 8,00 pontos. 

Valor de Apresentação – 6,00 pontos. 

 

Parte Elemento Valor 

1. Posição fundamental, elevação dos braços acima da cabeça, chute com uma das 

pernas, avião (2 segs.) e retornar à posição fundamental (A-C) 

0,50 

2. Rodante Flic seguido de 0,50 

3. Mortal estendido à posição fundamental 1,00 

4. Oitava a parada de mãos com braços estendidos 0,50 

5. Descer a posição sentada, com as pernas em grande afastamento, flexão do tronco 

à frente (cachorrinho) (2 segs.) 

0,50 

6. Esquadro afastado (2 segs.) seguido de 1,00 

7. Parada de mãos a força (2 segs.) rolamento à frente com as pernas estendidas até a 

posição fundamental coreografia qualquer (C-B ou C-D) 

1,00 

8. Corrida sobre passo reversão ao passo seguido de 1,00 

9. Reversão com pernas unidas salto P.F., coreografia qualquer 1,00 

10. Mortal para frente grupado a posição fundamental 

(B-D ou D-B) 

1,00 
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Série 05 - Nota de partida – 15,00 pontos. 

Valor de Dificuldade – 9,00 pontos. 

Valor de Apresentação – 6,00 pontos. 

 

Parte Elemento Valor 

1. P.F. Corrida sobre passo rodante TEMPO Salto (Flic sem mãos) 1,00 

2. Flic para trás à posição fundamental 0,50 

3. Oitava à parada de mãos com braços estendidos finalizando em pé 0,50 

4. Coreografia qualquer seguido de um equilíbrio qualquer “A” 0,50 

5. 1 volteio e ½ (começa a contagem do volteio atrás) ou 1,00 

5. 1x Breakdance 

6. Passar à posição sentada, com as pernas em grande afastamento, flexão do tronco à 

frente (cachorrinho) 

0,50 

7. Esquadro afastado 2 segs. 0,50 

8. Parada de mãos a força (2 segs.) rolamento à frente com as pernas estendidas até a 

posição fundamental coreografia qualquer (C-B ou C-D) 

1,00 

9. Mortal para frente grupado, passo com giro 270° na direção (D-B ou B-D) 1,00 

10. Corrida reversão ao passo 0,50 

11. Reversão pernas unidas, coreografia qualquer na direção (B-D ou D-B) 0,50 

12. Corrida rodante Flic 0,50 

13. Mortal estendido para trás (A–C) 1,00 

 

 
Série 06 - Nota de partida – 16,00 pontos. 

Valor de Dificuldade – 10,00 pontos. 

Valor de Apresentação – 6,00 pontos. 

 

Parte Elemento Valor 

1. P.F. Corrida rodante TEMPO Salto (Flic sem mãos) 1,00 

2. Flic 0,25 

3. Mortal para trás grupado, 1,00 

4. Salto com ½ volta, oitava à parada de mãos com braços estendidos finalizando em 

pé 

0,25 

5. Coreografia qualquer seguido de um equilíbrio qualquer “A” 0,50 

5. 1 volteio e ½ (começa a contagem do volteio atrás) OU 1,00 

6. 2x Breakdance 
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7. Passar à posição sentada, com as pernas em grande afastamento, flexão do tronco à 

frente (cachorrinho) 

0,25 

8. Esquadro afastado 2 segs. 0,50 

9. Parada de mãos a força (2 segs.) rolamento à frente com as pernas estendidas até a 

posição fundamental coreografia qualquer (C-B ou C-D). 

1,00 

10. Corrida sobre passo rodante Twist grupado, passo à frente com giro 270° na direção 

(D-B ou B-D) 

1,00 

11. Corrida reversão ao passo 0,50 

12. Reversão pernas unidas 0,50 

13. Mortal para frente grupado coreografia qualquer na direção (B-D ou D-B). 1,00 

14. Corrida, rodante Flic 0,25 

15. Mortal estendido para trás com ½ pirueta (A–C) 1,00 

 
Série 07 - Nota de partida – 17,00 pontos. 

Valor de Dificuldade – 11,00 pontos. 

Valor de Apresentação – 6,00 pontos. 

 

Parte Elemento Valor 

1. P.F Corrida rodante Salto TEMPO (Flic sem mãos) 1,00 

2. Flic 0,25 

3. Mortal estendido para trás, coreografia qq (B-D ou D-B) 1,00 

4. Corrida reversão 0,50 

5. Flic para frente 1,00 

6. Mortal para frente grupado (B-D ou D-B). 1,00 

7. Oitava a parada para trás com ½ volta, rolamento 0,50 

8. Esquadro a parada afastado (2 segs.) retornando em pé 1,00 

9. Coreografia qualquer seguido de um equilíbrio qualquer “A” 0,25 

10. 2 1/2 volteios OU 1,00 

10. 1 Flair 

11. Passar à posição sentada, com as pernas em grande afastamento, flexão do tronco 

à frente (cachorrinho) 

0,25 

12. Esquadro alto (2 segs.) extensão total do corpo ao apoio dorsal, ½ volta ao apoio 

facial, subida em pé 

0,50 

13. Corrida rodante Twist carpado, passo à frente com giro 270° na direção (D B ou 

B-D) 

1,00 
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14. Posição fundamental, elevação dos braços acima da cabeça, corrida, rodante flic 

(A–C) 

0,25 

15. Mortal estendido para trás com ½ pirueta 1,00 

16. Seguido de mortal para frente grupado (C – A) 0,50 

 
Série 08 - Nota de partida – 18,00 pontos. 

Valor de Dificuldade – 12,00 pontos. 

Valor de Apresentação – 6,00 pontos. 

 

Parte Elemento Valor 

1. Corrida rodante Salto Tempo (Flic sem mãos) 1,00 

2. Flic 0,25 

3. Mortal estendido para trás com 1/1 pirueta 1,50 

4. Corrida reversão 0,25 

5. Flic para frente 0,50 

6. Mortal para frente estendido 1,25 

7. Oitava a parada para trás com ½ volta, rolamento 0,50 

8. Esquadro a parada afastado (2 segs.) retornando em pé 1,00 

9. Coreografia qualquer seguido de um equilíbrio qualquer “A” 0,25 

10. 2 1/2 volteios OU 1,00 

10. 2 Flair 

11. Passar à posição sentada, com as pernas em grande afastamento, flexão  do tronco 

à frente (cachorrinho) 

0,25 

12. Esquadro alto 2 segs. extensão total do corpo ao apoio dorsal, ½ volta ao apoio 

facial, subida em pé, coreografia qualquer para direção A-B 

1,00 

13. Corrida rodante Twist estendido, passo à frente com giro 270° na direção (D-B ou 

B-D) 

1,00 

14. Posição fundamental, elevação dos braços acima da cabeça, corrida, rodante Flic 

(A-C) 

0,25 

15. Mortal para trás estendido com ½ pirueta 1,00 

16. Seguido de mortal para frente grupado (C-A) 1,00 

 

 

b) Cavalo com Alças 

 
Série 01 - Nota de partida – 11,00 pontos. 
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Valor de Dificuldade – 5,00 pontos. 

Valor de Apresentação 6,00 pontos. 

 

Parte Elemento Valor 

 Apoio facial –  

1. Passagem da perna direita para frente (ou esquerda) 0,25 

2. Passagem da perna esquerda para frente 0,25 

3. Passagem da perna direita para trás 0,25 

4. Passagem da perna esquerda para trás 0,25 

5. Passagem da perna direita para frente 0,25 

6. Balanço de tesoura 1,00 

7. Passagem perna direita para trás 0,25 

8. Passagem perna esquerda para frente 0,25 

9. Balanço de tesoura 1,00 

10. Passagem perna esquerda para trás 0,25 

11. Apoio facial 2 segs. – PF 1,00 

 

 

Série 02 - Nota de partida – 12,00 pontos. 

Valor de Dificuldade – 6,00 pontos. 

Valor de Apresentação – 6,00 pontos. 

 

Parte Elemento Valor 

 Apoio facial –  

1. Passagem da perna direita para frente (ou esquerda) 0,25 

2. Passagem da perna esquerda para frente 0,25 

3. Passagem da perna direita para trás 0,25 

4. Passagem da perna esquerda para trás 0,25 

5. Passagem da perna direita para frente 0,25 

6. Passagem da perna direita para trás (falsa tesoura) 1,75 

7. Balanço para lado direito com pernas afastada 0,25 

8. Passagem da perna esquerda para frente (lado esquerdo) 0,25 

9. Passagem da perna esquerda para trás (falsa tesoura) 1,75 
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10. Apoio facial 2 segs. – PF 0,75 

 

 

Série 03 - Nota de partida – 13,00 pontos. 

Valor de Dificuldade – 7,00 pontos. 

Valor de Apresentação – 6,00 pontos. 

 

Parte Elemento Valor 

1. Passagem da perna direita para frente (ou esquerda) 0,25 

2. Passagem da perna esquerda para frente 0,25 

3. Passagem da perna direita para trás 0,25 

4. Passagem da perna esquerda para trás 0,25 

5. Passagem da perna direita para frente 0,25 

6. Passagem da perna direita para trás (falsa tesoura) 1,00 

7. Passagem da perna direita para frente 0,25 

8. Imediata tesoura para frente 1,00 

9. Passagem da perna esquerda para trás (falsa tesoura) 1,00 

10. Passagem da perna esquerda para frente 0,25 

11. Imediata tesoura para frente 1,00 

12. Passagem da perna esquerda para frente 0,25 

13. Passagem da perna direita para trás 0,25 

14. Passagem da perna esquerda para trás 0,25 

15. Apoio facial 2 segs. – PF 0,50 

 

 
 

Série 04 - Nota de partida – 14,00 pontos. 

Valor de Dificuldade – 8,00 pontos. 

Valor de Apresentação – 6,00 pontos. 

 

Parte Elemento Valor 

 Apoio facial –  

1. Passagem da perna direita para frente (ou esquerda) 0,25 

2. Passagem da perna esquerda para frente 0,25 

3. Passagem da perna direita para trás 0,25 

4. Passagem da perna esquerda para trás 0,25 
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5. Passagem da perna direita para frente 0,25 

6. Passagem da perna direita para trás (falsa tesoura) 0,50 

7. Passagem da perna direita para frente 0,25 

8. Imediata tesoura para frente 1,00 

9. Passagem da perna esquerda para trás (falsa tesoura) 0,50 

10. Passagem da perna esquerda para frente 0,25 

11. Imediata tesoura para frente 1,00 

12. Passagem da perna esquerda para frente 0,25 

13. Passagem da perna esquerda para trás (rasteira) 1,00 

14. Passagem da perna esquerda para frente, união das pernas, passagem das 
pernas unidas para o apoio facial 

0,25 

15. Giro nas alças 1,50 

16. Saída lateral dorsal finalizando lateralmente 0,25 

 

 

Série 05 - Nota de partida – 15,00 pontos. 

Valor de Dificuldade – 9,00 pontos. 

Valor de Apresentação – 6,00 pontos. 

 

Parte Elemento Valor 

 Apoio facial –  

1. Balanço para lado direito (ou esquerdo), passagem da perna esquerda para 
frente (falsa tesoura costas) 

0,75 

2. Passagem da perna esquerda para trás, balanço para lado direito com as pernas 
afastadas 

0,25 

3. Balanço para o lado esquerdo, passagem da perna direita para frente (falsa 
tesoura costas) 

0,75 

4. Passagem da perna direita para trás, passagem da perna esquerda para frente 0,25 

5. Tesoura para frente 1,00 

6. Tesoura para frente 1,00 

7. Passagem da perna direita para frente, união das pernas, passagem das pernas 
unidas para o apoio facial 

0,50 

8. Giro nas alças 1,00 

9. Giro nas alças 1,00 
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10. Giro nas alças 1,00 

11. Giro nas alças 1,00 

12. Saída por cima das alças 0,50 

 

Série 06 - Nota de partida – 16,00 pontos. 

Valor de Dificuldade – 10,00 pontos. 

Valor de Apresentação – 6,00 pontos. 

 

Parte Elemento Valor 

 Apoio facial  

1. Giro nas alças 1,00 

2. Giro nas alças 1,00 

3. Rasteira (passagem da perna esquerda ou direita para trás) 1,00 

4. Passagem da perna esquerda para frente, passagem da perna direita para trás 0,25 

5. Tesoura para trás 0,75 

6. Passagem da perna direita para trás, passagem da perna esquerda para frente 0,25 

7. Tesoura para frente 0,75 

8. Passagem da perna esquerda para frente, união das pernas, passagem das pernas 
unidas para o apoio facial 

0,25 

9. Giro nas alças 1,00 

10. Transporte lateral 1,25 

11. Giro posição 1 1,00 

12. Giro posição 1 1,00 

13. Saída em alemã 0,50 

 

 

Série 07 - Nota de partida – 17,00 pontos. 

Valor de Dificuldade – 11,00 pontos. 

Valor de Apresentação – 6,00 pontos. 

 

Parte Elemento Valor 

 Apoio facial –  

1. Giro nas alças 1,00 

2. Giro nas alças 1,00 
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3. Theca dorsal 1,50 

4. Giro nas alças 1,00 

5. Rasteira (passagem da perna esquerda ou direita para trás) 1,00 

6. Passagem da perna esquerda para frente, passagem da perna direita para trás 0,25 

7. Tesoura para trás 0,50 

8. Passagem da perna direita para trás, passagem da perna esquerda para frente 0,25 

9. Tesoura para frente 0,50 

10. Passagem da perna esquerda para frente, união das pernas, passagem das pernas 
unidas para o apoio facial 

0,25 

11. Giro nas alças 1,00 

12. Transporte para trás em apoio transversal (1/3 Sivado) 1,25 

13. Giro posição 1 1,00 

14. Saída em alemã 0,50 

 

 

Série 08 - Nota de partida – 18,00 pontos. 

Valor de Dificuldade – 12,00 pontos. 

Valor de Apresentação – 6,00 pontos. 

 

Parte Elemento Valor 

1. Giro posição 1 0,50 

2. Giro posição 1 0,50 

3. Giro em 1 alça 2,50 

4. Giro nas alças 0,50 

5. Theca dorsal 1,75 

6. Giro nas alças 0,50 

7. Rasteira (passagem da perna esquerda ou direita para trás) 1,00 

8. Passagem da perna esquerda para frente, passagem da perna direita para trás 0,25 

9. Tesoura de costas 0,50 

10. Passagem da perna direita para trás, passagem da perna esquerda para frente 0,25 

11. Tesoura frente 0,50 
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12. Passagem da perna esquerda para frente, união das pernas, passagem das pernas 
unidas para o apoio facial 

0,25 

13. Giro nas alças 0,50 

14. Transporte para trás em apoio transversal (1/2 Sivado) 1,50 

15. Giro posição 1 0,50 

16. Saída em alemã 0,50 

 

 

c) Argolas 

 

Artigo 31 - As séries que são compostas por desloques e enloques terão como referência à altura dos 

ombros em relação ao aro inferior das argolas (horizontal). 

 

 
Série 01 - Nota de partida – 11,00 pontos. 

Valor de Dificuldade – 5,00 pontos. 

Valor de Apresentação – 6,00 pontos. 

 

Parte Elemento Valor 

1. Da suspensão, total flexão de cotovelos (2 segs.), retorno lento até a suspensão 1,00 

2. Subida carpada até a vela descida lenta até a canoinha dorsal (2 segs.) 1,00 

3. Retorno carpado até a vela (2 segs.) 0,50 

4. Tomada de impulso, balanço completo 0,75 

5. Balanço completo 0,75 

6. Saída em mortal estendido para trás 1,00 

 

  

Série 02 - Nota de partida – 12,00 pontos. 

Valor de Dificuldade – 6,00 pontos. 

Valor de Apresentação – 6,00 pontos. 

 

Parte Elemento Valor 

1.  Da suspensão, total flexão de cotovelos (2 segs.), retorno lento até a suspensão  1,00 

2.  Subida carpada até a vela descida lenta até a canoinha dorsal (2 segs.)  1,00 

3.  Retorno carpado até a vela (2 segs.)  0,50 

4.  Tomada de impulso, balanço completo  0,75 

5.  Balanço atrás, enloque  1,00 
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6.  Balanço completo  0,75 

7.  Saída em mortal estendido para trás  1,00 

 

 

Série 03 - Nota de partida – 13,00 pontos. 

Valor de Dificuldade – 7,00 pontos. 

Valor de Apresentação – 6,00 pontos. 

 

Parte Elemento Valor 

1.  Elevação até o apoio com auxílio do técnico, apoio com corpo e cotovelos 
estendidos (2 segs.)  

0,50 

2.  Esquadro (2 segs.)  1,00 

3.  Elevação carpado à parada de ombros (2 segs.)  1,00 

4.  Retornar carpado ao apoio estendido e rolamento carpado para frente à vela  1,00 

5.  Descida até a suspensão dorsal com corpo em canoinha (2 segs.)  0,50 

6.  Retorno carpado até a vela (2 segs.)  1,00 

7.  Tomada de embalo enloque  0,50 

8.  Balanço completo  0,50 

9.  Desloque  0,50 

10.  Saída em mortal estendido para trás  0,50 

 

 

Série 04 - Nota de partida – 14,00 pontos. 

Valor de Dificuldade – 8,00 pontos. 

Valor de Apresentação – 6,00 pontos. 

 

Parte Elemento Valor 

1.  Elevação até apoio  1,50 

2.  Apoio com corpo e cotovelos estendidos (2 segs.)  0,50 

3.  Esquadro (2 segs.)  1,00 

4.  Elevação carpado à parada de ombros (2 segs.)  1,00 

5.  Retornar carpado ao apoio estendido e rolamento carpado para frente à vela  0,50 

6.  Descida até a suspensão dorsal com corpo em canoinha (2 segs.)  1,00 

7.  Retorno carpado até a vela (2 segs.)  0,50 

8.  Tomada de embalo enloque  0,50 
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9.  Balanço completo  0,50 

10.  Desloque  0,50 

11.  Saída em mortal estendido para trás  0,50 

 

   

Série 05 - Nota de partida – 15,00 pontos. 

Valor de Dificuldade – 9,00 pontos. 

Valor de Apresentação – 6,00 pontos. 

 

Parte Elemento Valor 

1.  Elevação até apoio  1,00 

2.  Apoio com corpo e cotovelos estendidos (2 segs.)  0,50 

3.  Rolamento carpado para frente à vela  0,50 

4.  Descida até a suspensão dorsal com corpo em canoinha (2seg)  0,50 

5.  Retorno carpado até a vela (2 segs.)  0,50 

6.  Tomada de embalo, enloque  0,50 

7.  Dominação traseira  1,00 

8.  Esquadro (2 segs.)  1,00 

9.  Elevação carpado à parada de ombros (2 segs.)  1,00 

10.  Queda à frente, enloque  0,50 

11.  Balanço completo  0,50 

12.  Desloque  0,50 

13.  Saída em mortal estendido para trás  1,00 

 

 

Série 06 - Nota de partida – 16,00 pontos. 

Valor de Dificuldade – 10,00 pontos. 

Valor de Apresentação – 6,00 pontos. 

 

Parte Elemento Valor 

1.  Elevação até apoio  1,00 

2.  Apoio com corpo e cotovelos estendidos (2 segs.)  0,50 

3.  Rolamento carpado para frente à vela  0,50 

4.  Descida até a suspensão dorsal com corpo em canoinha (2 segs.)  0,50 

5.  Retorno carpado até a vela (2 segs.)  0,50 
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6.  Tomada de embalo, Enloque  0,50 

7.  Dominação traseira  1,00 

8.  Esquadro (2 segs.)  1,00 

9.  Parada de mãos à força com cotovelos estendidos, pernas afastadas e a 
manutenção da parada com os pés nos cabos (2 segs.)  

2,00 

10.  Queda à frente seguido de enloque  0,50 

11.  Balanço completo  0,50 

12.  Desloque  0,50 

13.  Saída em mortal estendido para trás  1,00 

 

 

Série 07 - Nota de partida – 17,00 pontos. 

Valor de Dificuldade – 11,00 pontos. 

Valor de Apresentação – 6,00 pontos. 

Opção 1 

Parte Elemento Valor 

1.  Elevação até apoio  1,00 

2.  Apoio com corpo e cotovelos estendidos (2 segs.)  0,50 

3.  Rolamento carpado para frente à vela  0,50 

4.  Prancha dorsal (2 segs.)  1,50 

5.  Descida a suspensão em posição de canoinha (2 segs.)  0,50 

6.  Retorno carpado até a vela (2 segs.)  0,50 

7.  Desloque  0,50 

8.  Oitava (carpado e cotovelos estendidos)  1,00 

9.  Esquadro (2 segs.)  1,00 

10.  Parada de mãos à força (2 segs.), com cotovelos estendidos e pernas afastadas  2,00 

11.  Queda atrás seguido de desloque  1,00 

12.  Saída em mortal estendido atrás  1,00 

 

Opção 2  

Parte Elemento Valor 

1.  Elevação até apoio  1,00 

2.  Apoio com corpo e cotovelos estendidos (2 segs.)  0,50 
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3.  Rolamento carpado para frente à vela  0,50 

4.  Prancha dorsal (2 segs.)  1,50 

5.  Descida a suspensão em posição de canoinha (2 segs.)  0,50 

6.  Retorno carpado até a vela (2 segs.)  0,50 

7.  Desloque  0,50 

8.  Oitava (carpado e cotovelos estendidos)  1,00 

9.  Esquadro (2 segs.)  1,00 

10.  Parada de mãos à força (2 segs.), com cotovelos estendidos e pernas afastadas  2,00 

11.  Queda a frente seguido de enloque  1,00 

12.  Saída em mortal carpado à frente  1,00 

 

 

 

Série 08 - Nota de partida – 18,00 pontos. 

Valor de Dificuldade – 12,00 pontos. 

Valor de Apresentação – 6,00 pontos. 

Opção 1 

Parte Elemento Valor 

1.  Elevação até apoio  0,50 

2.  Apoio com corpo e cotovelos estendidos (2 segs.)  0,50 

3.  Rolamento carpado para frente à vela  0,50 

4.  Prancha dorsal (2 segs.)  1,00 

5.  Descida a suspensão em posição de canoinha (2 segs.)  0,50 

6.  Retorno carpado até a vela (2 segs.)  0,50 

7.  Desloque  0,50 

8.  Oitava (carpado e cotovelos estendidos)  1,00 

9.  Esquadro (2 segs.)  1,00 

10.  Prancha afastada (2 segs.)  1,50 

11.  Esquadro (2 segs.)  0,50 

12.  Parada de mãos à força (2 segs.), com cotovelos estendidos e pernas afastadas  1,50 

13.  Queda atrás seguido de Felge passageiro  1,00 

14.  Saída duplo mortal grupado atrás  1,50 
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Opção 2  

Parte Elemento Valor 

1.  Elevação até apoio  0,50 

2.  Apoio com corpo e cotovelos estendidos (2 segs.)  0,50 

3.  Rolamento carpado para frente à vela  0,50 

4.  Prancha dorsal (2 segs.)  1,00 

5.  Descida a suspensão em posição de canoinha (2 segs.)  0,50 

6.  Retorno carpado até a vela (2 segs.)  0,50 

7.  Desloque  0,50 

8.  Oitava (carpado e cotovelos estendidos)  1,00 

9.  Esquadro (2 segs.)  0,50 

10.  Prancha afastada (2 segs.)  1,50 

11.  Esquadro (2 segs.)  0,50 

12.  Parada de mãos à força (2 segs.), com cotovelo estendidos e pernas afastadas  1,50 

13.  Queda a frente seguido dominação traseira a parada passageira  1,00 

14.  Saída em mortal carpado frente com ½ volta  2,00 

 

 

d) Salto Sobre a Mesa 

 

Categoria Salto NP Altura da Mesa Observações 

Infantil 

Reversão 

(1.01) 

2,00 

1,25cm 

✓ 1º salto - Reversão  

✓ 2º salto opcional Rodante OU 

Rodante Flic  

- Média dos dois saltos  

- Nota de apresentação:10,00 p. 

CHEGADA NO COLCHÃO 

OFICIAL 

Rodante 

(2.20) 

2,00 

Rodante Flic 

(3.35) 

2,00 

 

 

e) Paralela 

 
Série 01 – Nota de Partida – 11,00 pontos 

Valor de Dificuldade – 5,00 pontos 

Valor de Apresentação – 6,00 pontos 

 

Parte Elemento Valor 
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1.  Corrida de impulso, balanço suspensão 2x (abrindo o quadril)  1,00 

2.  Imediata dominação traseira ao apoio braquial, balanço à frente  0,50 

3.  Dominação dianteira, afastamento das pernas e apoio nos barrotes, extensão 
total do corpo à frente,  

0,50 

4.  Esquadro com pernas unidas (2 segs.)  1,00 

5.  Lançamento à frente com extensão do quadril  0,50 

6.  Balanço completo no apoio de mãos 2x  1,00 

7.  Saída lateral sobre o barrote, apoio de ambas as mãos neste barrote a posição 
final  

0,50 

 

 

 
Série 02 - Nota de partida – 12,00 pontos. 

Valor de Dificuldade – 6,00 pontos. 

Valor de Apresentação – 6,00 pontos. 

 

Parte Elemento Valor 

1. Corrida de impulso, Quipe ao afastamento das pernas estendidas e apoio nos 
barrotes. 

0,50 

2. Esquadro com as pernas unidas (2 segs.) 1,00 

3. Lançamento à frente com extensão do quadril, balanço para trás, 0,25 

4. Descida à suspensão (extensão total do corpo altura do barrote), seguido de 
balanço completo abrindo o quadril embaixo 

0,50 

5. Imediato balanço atrás ao apoio braquial, balanço à frente 0,50 

6. Dominação dianteira, afastamento das pernas e apoio nos barrotes, extensão total 
do corpo à frente, passagem do apoio de mãos à frente 

0,25 

7. Esquadro afastado (2 segs.) 1,00 

8. Parada de mãos à força com pernas afastadas 1,00 

9. Balanço completo à parada de mãos passageira 0,50 

10. Balanço à frente, com saída à frente com ½ volta 0,50 

 

 

Série 03 - Nota de partida – 13,00 pontos. 

Valor de Dificuldade – 7,00 pontos. 

Valor de Apresentação – 6,00 pontos. 

Opção 1 

Parte Elemento Valor 
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1. Quipe ao apoio, balanço para trás, (pés na altura dos ombros) imediata descida à 
suspensão 

1,00 

2. Balanço completo na suspensão 0,50 

3. Imediata dominação traseira ao apoio braquial 0,50 

4. Balanço à frente, dominação dianteira, afastamento das pernas e apoio nos barrotes 0,50 

5. Esquadro unido (2 segs.) 1,00 

6. Parada de mãos à força com pernas afastadas (2 segs.) 1,50 

7. Balanço completo à parada de mãos 0,50 

8. Saída em mortal grupado para trás 1,50 

 

 

Opção 2 

Parte Elemento Valor 

1. Quipe ao apoio, balanço para trás, (pés na altura dos ombros) imediata descida à 
suspensão 

1,00 

2. Balanço completo na suspensão 0,50 

3. Imediata dominação traseira ao apoio braquial, 0,50 

4. Balanço à frente, dominação dianteira, afastamento das pernas e apoio nos barrotes 0,50 

5. Esquadro unido (2 segs.) 1,00 

6. Parada de mãos à força com pernas afastadas (2 segs.) 1,50 

7. Balanço completo à parada de mãos 0,50 

8. Balanço à frente, balanço atrás com imediato mortal para frente grupado 1,50 

 
 

Série 04 - Nota de partida – 14,00 pontos. 

Valor de Dificuldade – 8,00 pontos. 

Valor de Apresentação – 6,00 pontos. 

Opção 1 

Parte Elemento Valor 

1. Quipe ao apoio, 1,00 

2. Balanço para trás a parada de mãos (2 segs.) 1,00 

3. Descida à suspensão, Moy ao apoio braquial, 1,00 

4. Balanço para trás, imediata dominação traseira, 0,50 

5. Esquadro unido (2 Seg.), 1,00 
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6. Parada de mãos à força pernas afastadas (2 segs.). 1,00 

7. Balanço completo à parada de mãos 1,00 

8. Saída em mortal grupado para trás 1,50 

 

 

Opção 2 

Parte Elemento Valor 

1. Quipe ao apoio 1,00 

2. Balanço para trás a parada de mãos (2 segs.) 1,00 

3. Descida à suspensão, Moy ao apoio braquial 1,00 

4. Balanço para trás, imediata dominação traseira 0,50 

5. Esquadro unido (2 segs.) 1,00 

6. Parada de mãos à força pernas afastadas (2 segs.) 1,00 

7. Balanço completo à parada de mãos 1,00 

8. Balanço à frente, balanço atrás imediata saída em mortal grupado para frente 1,50 

 

 

Série 05 - Nota de partida – 15,00 pontos. 

Valor de Dificuldade – 9,00 pontos. 

Valor de Apresentação – 6,00 pontos. 

Opção 1 

Parte Elemento Valor 

1. Quipe ao apoio 1,00 

2. Balanço para trás a parada de mãos (2 segs.), descida à suspensão 1,50 

3. Moy ao apoio braquial 1,00 

4. Balanço para trás, imediata dominação traseira 0,50 

5. Esquadro unido (2 segs.) 1,00 

6. Parada de mãos à força com pernas afastadas (2 segs.) 1,50 

7. Balanço à frente tipo “Manna”, balanço atrás à parada de mãos 1,00 

8. Mortal para trás estendido 1,50 

 

Opção 2 

Parte Elemento Valor 

1. Quipe ao apoio 1,00 
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2. Balanço para trás a parada de mãos (2 segs.), descida à suspensão 1,50 

3. Moy ao apoio braquial 1,00 

4. Balanço para trás, imediata dominação traseira 0,50 

5. Esquadro unido (2 segs.) 1,00 

6. Parada de mãos à força com afastadas (2 segs.) 1,50 

7. Balanço à frente tipo “Manna”, balanço atrás à parada de mãos 1,00 

8. Balanço para trás imediato... Mortal para frente grupado 1,50 

 

 

SÉRIE 06 - Nota de partida – 16,00 pontos. 

Valor de Dificuldade – 10,00 pontos. 

Valor de Apresentação – 6,00 pontos. 

Opção 1 

Parte Elemento Valor 

1. Quipe ao apoio 1,00 

2. Balanço para trás a parada de mãos (2 segs.), descida à suspensão 0,50 

3. Moy ao apoio de mãos, balanço para trás (horizontal), balanço para frente ao... 1,50 

4. Esquadro (2 segs.) 1,00 

5. Parada de mãos à força com pernas afastadas (2 segs.) 1,50 

6. Câmbio A 0,50 

7. Balanço à frente tipo “Manna”, balanço atrás à parada de mãos 1,50 

8. Descer ao apoio braquial seguido de dominação dianteira 0,50 

9. Balanço atrás a parada passageira 0,50 

10. Saída em mortal para trás estendido 1,50 

 

 

Opção 2 

Parte Elemento Valor 

1. Quipe ao apoio 1,00 

2. Balanço para trás a parada de mãos (2 seg.), descida à suspensão 0,50 

3. Moy ao apoio de mãos, balanço para trás (horizontal), balanço para frente ao... 1,50 

4. Esquadro (2 segs.) 1,00 

5. Parada de mãos à força com pernas afastadas (2 segs.) 1,50 
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6. Câmbio A 0,50 

7. Balanço à frente tipo “Manna”, balanço atrás à parada de mãos 1,50 

8. Descer ao apoio braquial seguido de dominação dianteira 0,50 

9. Balanço para trás imediato... 0,50 

10. Mortal para frente carpado 1,50 

 

 

 

SÉRIE 07 - Nota de partida – 17,00 pontos. 

Valor de Dificuldade – 11,00 pontos. 

Valor de Apresentação – 6,00 pontos. 

Opção 1 

Parte Elemento Valor 

1. Quipe ao apoio 0,50 

2. Balanço para trás a parada de mãos (2 segs.), descida à suspensão, 0,50 

3. Moy ao apoio de mãos 1,50 

4. Balanço para trás parada de mãos 1,00 

5. Felge ao apoio de mãos 1,50 

6. Esquadro unido 0,50 

7. Parada de mãos à força com pernas unidas (2 segs.) 1,50 

8. Câmbio A 0,50 

9. Balanço à frente tipo “Manna”, balanço atrás à parada de mãos 1,50 

10. Descer ao apoio braquial seguido de dominação dianteira, 

Balanço atrás a parada passageira 

0,50 

11. Saída em mortal para trás estendido 1,50 

 

 

Opção 2 

Parte Elemento Valor 

1. Quipe ao apoio 0,50 

2. Balanço para trás a parada de mãos (2 segs.), descida à suspensão 0,50 

3. Moy ao apoio de mãos 1,50 

4. Balanço para trás parada de mãos 1,00 

5. Felge ao apoio de mãos 1,50 
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6. Esquadro unido 0,50 

7. Parada de mãos à força com pernas unidas (2 segs.) 1,50 

8. Câmbio A 0,50 

9. Balanço à frente tipo “Manna”, balanço atrás à parada de mãos 1,50 

10. Descida ao apoio braquial seguido de dominação dianteira 0,50 

11. Mortal para frente carpado 1,50 

 

 

Série 08 - Nota de partida – 18,00 pontos. 

Valor de Dificuldade – 12,00 pontos. 

Valor de Apresentação – 6,00 pontos. 

Opção 1 

Parte Elemento Valor 

1. Quipe ao apoio 0,50 

2. Balanço para trás a parada de mãos (2 segs.), descida à suspensão 0,50 

3. Kenmotsu (Giro gigante) 2,00 

4. Moy ao apoio de mãos 1,00 

5. Balanço para trás parada de mãos 1,00 

6. Felge ao apoio de mãos 1,00 

7. Esquadro unido 0,50 

8. Parada de mãos à força com pernas unidas (2 segs.) 1,50 

9. Câmbio A, 0,50 

10. Balanço à frente tipo “Manna”, balanço atrás à parada de mãos 1,50 

11. Descer ao apoio braquial seguido de dominação dianteira, balanço atrás a parada 

passageira 

0,50 

12. Saída em mortal para trás estendido 1,50 

 

 

Opção 2 

Parte Elemento Valor 

1. Quipe ao apoio 0,50 

2. Balanço para trás a parada de mãos, descida à suspensão 0,50 

3. Kenmotsu (Giro gigante) 2,00 

4. Moy ao apoio de mãos 1,00 
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5. Balanço para trás parada de mãos 1,00 

6. Felge ao apoio de mãos 1,00 

7. Esquadro unido 0,50 

8. Parada de mãos à força com pernas unidas (2 segs.) 1,50 

9. Câmbio A 0,50 

10. Balanço à frente tipo “Manna”, balanço atrás à parada de mãos 1,50 

11. Descida ao apoio braquial seguido de dominação dianteira 0,50 

12. Mortal para frente carpado 1,50 

 

 

f) Barra 

 

Artigo 32 - As séries que são compostas por câmbios na suspensão terão como referência a posição 

do corpo em relação a horizontal da linha da Barra. 

 
Série 01 - Nota de partida – 11,00 pontos. 

Valor de Dificuldade – 5,00 pontos. 

Valor de Apresentação – 6,00 pontos. 

 

Parte  Elemento  Valor 

1.  Subida em oitava  1,00 

2.  Lançamento atrás  0,50 

3.  Giro de quadril  1,00 

4.  Descer a frente (sub-lançamento) balanço para trás  0,50 

5.  Balanço para frente, balanço para trás  1,50 

6.  Soltar a barra atrás ombros altura horizontal da barra a P.F  0,50 

 

 

Série 02 - Nota de partida – 12,00 pontos. 

Valor de Dificuldade – 6,00 pontos. 

Valor de Apresentação – 6,00 pontos. 

 

Parte  Elemento  Valor 

1.  Subida em oitava  1,00 

2.  Lançamento atrás na horizontal (pés linha dos ombros)  1,00 

3.  Giro de quadril  1,00 

4.  Descer a frente (sub-lançamento) balanço para trás  0,50 

5.  Balanço para frente ½ cambio  0,50 
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6.  Balanço misto completo  0,50 

7.  Troca para tomada dorsal atrás  0,50 

8.  Balanço completo  0,50 

9.  Soltar a barra atrás ombros altura horizontal da barra a P.F  0,50 

 

 

Série 03 - Nota de partida – 13,00 pontos. 

Valor de Dificuldade – 7,00 pontos. 

Valor de Apresentação – 6,00 pontos. 

 

Parte  Elemento  Valor 

1.  Tomada de impulso para frente, balanço para trás  0,25 

2.  Balanço para frente ½ cambio  0,25 

3.  Balanço para frente troca para tomada palmar  0,25 

4.  Balanço para trás com troca simultânea das mãos para tomada dorsal balanço 
para frente  

0,25 

5.  Quipe afastado  1,50 

6.  União das pernas à frente balanço atrás balanço para frente  0,25 

7.  Quipe  1,50 

8.  Lançamento atrás na horizontal (pés linha dos ombros)  1,00 

9.  Giro de quadril  1,00 

10.  Descer à frente (sub-lançamento) balanço para trás  0,50 

11.  Soltar a barra atrás ombros altura horizontal da barra a P.F  0,25 

 

 

Série 04 - Nota de partida – 14,00 pontos. 

Valor de Dificuldade – 8,00 pontos. 

Valor de Apresentação – 6,00 pontos. 

 

Parte  Elemento  Valor 

1.  Tomada de impulso para frente, balanço para trás  0,25 

2.  Quipe,  1,00 

3.  Lançamento atrás na horizontal (pés linha dos ombros)  0,50 

4.  Giro LIVRE HORIZONTAL, seguido de suspensão  1,25 

5.  Balanço para frente ½ cambio  0,25 

6.  Balanço para frente troca para tomada palmar  0,25 
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7.  Balanço para trás com troca simultânea das mãos para tomada dorsal balanço 
para frente  

0,25 

8.  Quipe afastado  1,00 

9.  União das pernas à frente balanço atrás balanço para frente  0,25 

10.  Quipe  1,00 

11.  Lançamento atrás na horizontal (pés linha dos ombros)  0,50 

12.  Saída em mortal estendido para trás  1,50 

 

 

SÉRIE 05 - Nota de partida – 15,00 pontos. 

Valor de Dificuldade – 9,00 pontos. 

Valor de Apresentação – 6,00 pontos. 

 

Parte  Elemento  Valor 

1.  Tomada de impulso para frente, balanço para trás  0,50 

2.  Balanço para frente ½ cambio  0,50 

3.  Balanço para frente troca para tomada palmar  0,50 

4.  Balanço para trás com troca simultânea das mãos para tomada dorsal balanço 
para frente  

0,50 

5.  Quipe  1,00 

6.  Lançamento mínimo 45º  1,00 

7.  Giro livre (mínimo 45°)  1,50 

8.  Giro gigante para trás  1,00 

9.  Giro gigante para trás  1,00 

10.  Saída em mortal estendido para trás  1,50 

 

   

Série 06 - Nota de partida – 16,00 pontos. 

Valor de Dificuldade – 10,00 pontos. 

Valor de Apresentação – 6,00 pontos. 

 

Parte  Elemento  Valor 

1.  Tomada de impulso  0,50 

2.  Quipe  1,00 

3.  Lançamento à parada de mãos  1,50 

4.  Giro livre à parada de mãos  1,50 

5.  Giro gigante para trás  1,00 
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6.  Embalo para trás com ½ volta à tomada mista, troca de mão para tomada dorsal.  1,00 

7.  Giro gigante para trás  1,00 

8.  Giro gigante para trás  1,00 

9.  Saída em mortal estendido para trás  1,50 

 

 

Série 07 - Nota de partida – 17,00 pontos. 

Valor de Dificuldade – 11,00 pontos. 

Valor de Apresentação – 6,00 pontos. 

Opção 1  

Parte  Elemento  Valor 

1.  Tomada de impulso, Quipe  0,50 

2.  Lançamento à parada de mãos  0,50 

3.  Giro livre à parada de mãos  1,50 

4.  Giro gigante para trás  0,50 

5.  Embalo para trás com ½ volta à tomada mista, troca de mão para tomada dorsal.  1,00 

6.  Embalo para trás com ½ volta à tomada palmar  1,00 

7.  Giro gigante para frente  0,50 

8.  Endo  2,50 

9.  Giro gigante para frente com ½ volta  1,00 

10.  Giro gigante para trás  0,50 

11.  Giro gigante para trás  0,50 

12.  Saída em mortal estendido para trás  1,00 

 

 

Opção 2 

Parte  Elemento  Valor 

1.  Tomada de impulso, Quipe  0,50 

2.  Lançamento à parada de mãos  0,50 

3.  Giro livre à parada de mãos  1,00 

4.  Giro gigante para trás  0,50 

5.  Embalo para trás com ½ volta à tomada mista, troca de mão para tomada dorsal.  1,00 
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6.  Embalo para trás com ½ volta à tomada palmar  1,00 

7.  Giro gigante para frente  0,50 

8.  Giro gigante para frente com ½ volta  1,00 

9.  Giro gigante para trás  0,50 

10.  Stalder  2,50 

11.  Giro gigante para trás  0,50 

12.  Giro gigante para trás  0,50 

13.  Saída em mortal estendido para trás  1,00 

 

 

Série 08 - Nota de partida – 18,00 pontos. 

Valor de Dificuldade – 12,00 pontos. 

Valor de Apresentação – 6,00 pontos. 

 

Parte  Elemento  Valor 

1.  Tomada de impulso, Quipe  0,50 

2.  Lançamento à parada de mãos  0,50 

3.  Giro livre a parada de mãos  1,00 

4.  Giro gigante para trás  0,50 

5.  Embalo para trás com ½ volta à tomada mista, troca de mão para tomada dorsal.  1,00 

6.  Embalo para trás com ½ volta à tomada palmar  1,00 

7.  Giro gigante para frente  0,50 

8.  Endo  1,50 

9.  Giro gigante para frente com ½ volta  1,00 

10.  Giro gigante para trás  0,50 

11.  Giro gigante para trás (“efeito especial” sem passar pela parada)  0,50 

12.  Giro de sola unido  1,50 

13.  Giro gigante para trás  0,50 

14.  Giro gigante para trás  0,50 

15.  Saída em mortal estendido para trás  1,00 

 

 

CAPÍTULO VI – Dos Equipamentos  

 



 

54 
 

Artigo 33 - A Comissão Organizadora deverá dispor de todos os equipamentos necessários para o 

desenvolvimento da competição.  

 

Artigo 34 - Os equipamentos devem cumprir com as Regras Oficiais da Fédération Internationale de 

Gymnastique - FIG.  

 

Artigo 35 - A premiação ocorrerá das seguintes maneiras: 

d. Por equipe - As 2 (duas) melhores notas por aparelho do Programa Obrigatório. Serão 

premiadas com medalhas as equipes classificadas em 1º, 2º e 3º lugares;  

e. Individual Geral - Somatório dos 4 (quatro) aparelhos do Programa Obrigatório, máximo (1) 

uma ginasta por Estado. Serão premiadas com medalhas as ginastas classificadas em 1º, 2º e 

3º lugares.   

f. Por Aparelhos - Programa livre. Serão premiadas com medalhas as ginastas classificadas em 

1º, 2º, 3º lugares por aparelho. 

 

Artigo 36 - Para a cerimônia de premiação, os estudantes/atletas deverão usar o uniforme oficial. 

 

§ Único - No momento da premiação será autorizado, somente, o uso da bandeira da Instituição de 

Ensino e/ou município. 

 

Artigo 37 - As modalidades em que não houver disputa por insuficiência de equipes e/ou 

estudantes/atletas os mesmos estarão automaticamente classificados para a fase seguinte e não 

receberão premiação por não existir competição. 

 

Artigo 38 - A atleta deverá comparecer ao local de competição devidamente uniformizada, conforme 

as regras da modalidade.  

 

Artigo 39 - As atletas que se apresentarem fora dos padrões de uniformes estabelecidos neste Capítulo 

e Regulamento Geral, não serão impedidas de competir no seu 1º dia de participação e terão relatório 

encaminhado à CCO, além de serem eventualmente obrigadas a realizar ajustes antes da competição. 

A partir do seu 2º dia de participação, as atletas que não adequarem seus uniformes ao exigido por 

este regulamento serão impedidos de participar. 

 

Artigo 40 -. Não serão permitidas, bem como nos uniformes formais e informais, e acessórios (bonés, 

meias, óculos, toalhas, mochilas, squeezes e outros). 

 

Artigo 41 - Em todas as provas, as atletas devem usar um uniforme que esteja limpo e possa ser 

utilizado de modo a não sofrer objeções. 

 

Artigo 42 - Os representantes das equipes participantes deverão comparecer à Reunião Técnica da 

modalidade, que tratará exclusivamente de assuntos ligados à competição, tais como: normas gerais, 

confirmação ou ratificação de inscrições (se aplicável), além de outros assuntos correlatos.  

 

Artigo 43 - A reunião técnica da modalidade, de participação obrigatória para o professor/técnico, 

será realizada em data e local previamente estabelecidos pelo Comitê Central Organizador - CCO. 
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§ Único - Ao término da Reunião Técnica, todos os professores/técnicos deverão confirmar a 

participação de seus atletas nas respectivas provas. 

 

Artigo 44 - Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação de Esportes, podendo estender o 

caso para a Comissão Disciplinar Especial – CDE, dos JEEG’s/2022, não podendo essas resoluções 

contrariar as regras oficiais e o Regulamento Geral. 

 


