CAMPEONATO ESTADUAL DE GINÁSTICA ARTÍSTICA MASCULINA
REGULAMENTO TÉCNICO NÍVEL INICIANTE 2018
NÍVEL INICIANTE
OBRIGATÓRIO
Aparelhos
Séries
Categorias

SOLO e SALTO
- Solo: séries 01, 02, 03 ou 04
- Salto (vide tabela)
Pré-infantil e Infantil
A participação em relação aos níveis técnicos nos aparelhos é opcional, ou seja, de
acordo com o nível técnico de cada ginasta.

Informações

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.

PREMIAÇÃO

CI

Individual geral

Medalhas 1º ao 6º colocado

PROGRAMAÇÃO
CI

Programa obrigatório

Todos participam

CONFIGURAÇÃO DOS APARELHOS
Aparelhos

Medidas

Solo

Tablado oficial ou pista de 15 metros
1,15m, 1,25m ou 1,35m do chão (livre para toda equipe).
Permitido usar dois trampolins ou mini-trampolim

Salto

SALTO OBRIGATÓRIO

CATEGORIA

SALTO

NP

Pré-infantil e
Infantil

Reversão

2,00

Rodante

2,00

ALTURA
MESA

OBSERVAÇÕES

1º salto – Reversão
2º salto - Rodante
Ou vice-versa

CAMPEONATO ESTADUAL DE GINÁSTICA ARTÍSTICA MASCULINA
REGULAMENTO TÉCNICO 2018

CATEGORIA PRÉ-INFANTIL
Ginastas nascidos em 2009, 2008 e 2007.
Bases técnicas
PROGRAMA OBRIGATÓRIO
Séries 01, 02, 03 e 04
Aparelhos

Informações gerais

Solo e Salto.
Salto regra especial dentro de cada categoria (vide tabela)
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 tentou fazer) qualquer movimento da série
será penalizado em 0,50 p. + o valor da parte
Quando o ginasta acrescentar qualquer movimento à série 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.
SISTEMA DE COMPETIÇÃO

CI-CII-CIV

6–6–3
PREMIAÇÃO

Por equipes

Três melhores notas em cada aparelho

Individual Geral

CI

Medalha de 1º a 3º para ginastas
e técnicos
Medalha 1º a 3º para ginastas

PROGRAMAÇÃO

CI -CIV

Programa obrigatório

Todos participam

CONFIGURAÇÃO DOS APARELHOS
Aparelhos
Solo

Medidas
Tempo máximo 70 segundos

Colchões de segurança
Não autorizado

Salto

115 cm do chão

Não autorizado

CATEGORIA INFANTIL
Ginastas nascidos em 2007, 2006, 2005 e 2004.
Bases técnicas
PROGRAMA OBRIGATÓRIO
Séries 01, 02, 03 e 04
Solo e Salto.
Aparelhos

Informações gerais

CI-CIII-CIV

Salto regra especial dentro de cada categoria (vide tabela)
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 tentou fazer) qualquer movimento da série
será penalizado em 0,50 p. + o valor da parte
Quando o ginasta acrescentar qualquer movimento à série 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.
SISTEMA DE COMPETIÇÃO
6–6–3
PREMIAÇÃO

Por equipes

Três melhores notas em cada aparelho

Individual Geral
Por aparelhos

CI
CIII

CI-CIII-CIV

Aparelhos
Solo

Salto

PROGRAMAÇÃO
Programa obrigatório
CONFIGURAÇÃO DOS APARELHOS
Medidas

Medalha de 1º a 3º para ginastas
e técnicos
Medalha 1º a 3º para ginastas
Medalha 1º a 3º para ginastas

Todos participam

Colchões de segurança

Tempo máximo 70 segundos.

Não autorizado

125 cm do chão

Não autorizado

REGULAMENTO TÉCNICO 2018
GINÁSTICA ARTÍSTICA MASCULINA
PROGRAMA OBRIGATÓRIO
SOLO
O Solo terá como referência as seguintes linhas:
A

B

C

D

SÉRIE 01 - Nota de partida – 11,00 pontos.
Valor de Dificuldade – 5,00 pontos.
Valor de Apresentação – 6,00 pontos.
Parte Elemento
Posição fundamental, elevação dos braços acima da cabeça, chute com uma
1.
das pernas, avião (2 seg.) e retornar a posição fundamental.
2.
Corrida sobre passo rodante salto levemente selado aterrissagem.
3.
Rolamento para trás com as pernas estendidas e afastadas.
Descer a posição sentada, com as pernas em grande afastamento, flexão do
4.
tronco à frente (cachorrinho) (2 seg.)
Esquadro afastado (2 seg.), elevação do quadril, sem as pernas tocarem o
5.
chão até o apoio dos pés unidos no solo.
Levantar-se até a posição fundamental.
Chute com uma das pernas passagem pela parada de mãos no impulso
6.
seguido de rolamento à frente à posição fundamental.
Corrida sobre passo Reversão com as
pernas unidas, salto à
posição
7.
fundamental.

Valor
0,50
1,00
0,50
0,50
1,00
0,50
1,00

SÉRIE 02 - Nota de partida – 12,00 pontos.
Valor de Dificuldade – 6,00 pontos.
Valor de Apresentação – 6,00 pontos.
Parte Elemento
Posição fundamental, elevação dos braços acima da cabeça, chute com uma
1.
das pernas, avião (2 seg.) e retornar a posição fundamental (A-C)
2.
Corrida sobre passo rodante flic salto levemente selado aterrissagem
3.
Oitava à parada de mãos com os braços estendidos
Descer a posição sentada, com as pernas em grande afastamento, flexão do
4.
tronco à frente (cachorrinho) (2 seg.)
Esquadro afastado (2 seg.), elevação do quadril, sem as pernas tocarem o
5.
chão até o apoio dos pés afastados no solo.

Valor
0,50
1,00
0,50
0,50
1,00

6.
7.

Parada de mãos à força, rolamento à frente à posição fundamental (C-A)
Corrida sobre passo Reversão com as
pernas unidas, salto à
posição
fundamental.

1,50
1,00

SÉRIE 03 - Nota de partida – 13,00 pontos.
Valor de Dificuldade – 7,00 pontos.
Valor de Apresentação – 6,00 pontos.
Parte Elemento
Posição fundamental elevação lateral dos braços acima da cabeça, chute com
1.
uma das pernas, AVIÃO (2 seg.) e retornar a posição fundamental (A-C).
2.
Rodante um flic seguido de
3.
Mortal grupado para trás a posição fundamental
4.
Oitava à parada de mãos com os braços estendidos
Descer a posição sentada, com as pernas em grande afastamento, flexão do
5.
tronco à frente (cachorrinho) (2 seg.)
Esquadro afastado (2 seg.), elevação do quadril, sem as pernas tocarem o
6.
chão até o apoio dos pés afastados no solo.
Parada de mãos a força subindo com afastamento das pernas (2 seg.),
7.
rolamento à frente imediato salto direção C-B ou C-D
Corrida sobre passo REVERSÃO ao passo seguido de ESTRELA, coreografia
8.
qualquer
9.
Corrida seguida de mortal para frente grupado a posição fundamental.

Valor
0,50
0,50
1,00
0,50
0,50
0,50
1,50
1,00
1,00

SÉRIE 04 - Nota de partida – 14,00 pontos.
Valor de Dificuldade – 8,00 pontos.
Valor de Apresentação – 6,00 pontos.
Parte Elemento
Posição fundamental, elevação dos braços acima da cabeça, chute com uma
1.
das pernas, avião (2 seg.) e retornar a posição fundamental (A-C).
2.
Rodante flic seguido de
3.
Mortal estendido à posição fundamental
4.
Oitava a parada de mãos com braços estendidos
Descer a posição sentada, com as pernas em grande afastamento, flexão do
5.
tronco à frente (cachorrinho) (2 seg.)
6.
Esquadro afastado (2 seg.) seguido de
Parada de mãos a força (2 seg.) rolamento à frente com as pernas estendidas
7.
até a posição fundamental coreografia qq (C-B ou C-D).
Mortal para frente grupado a posição fundamental
8.
Coreografia qq (B-D ou D-B)
9.
Corrida sobre passo reversão ao passo seguido de
10. Reversão com pernas unidas salto P.F.

Valor
0,50
0,50
1,00
0,50
0,50
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

