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CADERNO GERAL DE ENCARGOS  
 

 

PARTE I - GERAL 

 
O presente Caderno de Encargos Técnicos tem por finalidades: 

1. Complementar o Regulamento Geral da CBG 
2. Orientar e ordenar as ações das entidades filiadas na organização dos 

campeonatos oficiais da CBG. 
 
O Caderno Técnico está dividido em duas partes: 

 Parte I : Geral (comum a todas as modalidades) 

 Parte II : Específico (por modalidade) GA – GAE – GPT –GR – GTR - GAC 
 
Nesta parte estão descritas as ações e providências que devem ser tomadas pelos 
organizadores para a realização dos Campeonatos em todas as modalidades que estão 
sobre a responsabilidade da CBG.  
 
OBS: Será necessário assinar um Termo de Compromisso para sediar um evento.  

 

1. LOCAL DO EVENTO 
 
O organizador deverá providenciar um Ginásio Poliesportivo com as dimensões 
adequadas ao tipo de evento e/ou modalidade do evento a ser sediado. (Conforme 
estabelecido nos Cadernos de Encargos de cada modalidade). 
 
O organizador deverá encaminhar a CBG com antecedência de 60 dias, o oficio de 
liberação para uso das instalações, observando o seguinte período: 
 
CAMPEONATOS BRASILEIROS: Liberação com no mínimo 3 dias antes do evento 
TORNEIO NACIONAL: Liberação com no mínimo 3 dias antes do evento 
CIRCUITO CAIXA: Liberação com no mínimo 4 dias antes do evento 
EVENTOS INTERNACIONAIS – Promovidos pela Confederação (Meeting, Torneios, 
Amistosos, etc): Liberação com no mínimo 5 dias antes do evento 
 
Obs. Para Eventos Internacionais constantes nos calendários dos organismos 
internacionais de Ginástica, o período será de acordo com o estabelecido nas normas 
oficiais. 
 

2. PATROCINADOR LOCAL. 
 
O organizador tem liberdade para a busca de patrocinadores, desde que não seja: 
Instituição bancária. Para regras de patrocínio o organizador deve manter contato com o 
a CBG. 
 

3. SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NA ÁREA DE COMPETIÇÃO 
 

É reservado à CBG – O organizador local deverá manter contato com a CBG. 
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4. SECRETARIA DO EVENTO 
 

A secretaria do evento deverá ser montada de preferência no entorno da área de 
competição ou em uma sala o mais próximo possível. 

Somente pessoas autorizadas pela organização e membros da CBG poderão ter acesso 
a Secretaria. 
A guarda de todos os aparelhos, documentos, premiação e outros itens são de 
responsabilidade do organizador do evento. 
Caso a Secretaria funcione na área de competição esta deverá estar isolada e com 
acesso restrito. 

4.1. Horário de funcionamento 
Nos dias oficiais do evento, que constam da programação geral, a Secretaria deverá 
funcionar respeitando a antecedência de 1 hora e meia, antes do horário estabelecido 
para o inicio de competição e encerrar as atividades 1 hora após o horário marcado para 
o termino da competição. 

4.2. Funções da Secretaria 

 Servir de apoio para a CBG e todas as pessoas envolvidas no evento. 

 Informações gerais. 

 Auxiliar assessoria de imprensa. 

 Elaborar e entregar Boletins Informativos. 

 Emitir e entregar todos os resultados. 

 Auxiliar na distribuição do crachá do evento 

 Organizar o congresso técnico 

 Organizar e preparar todos os ambientes para as bancas de arbitragem (cadeiras, 
mesas, papeletas, súmulas etc...) 

 Receber a ordem de apresentação dos ginastas 

 Receber, guardar e distribuir todo o material de responsabilidade da CBG descrito 
no item “RESPONSABILIDADE E ENCARGOS DA CBG”. 

 Xerocar todo material inerente à competição (súmulas, papeletas, programas, etc) 
 

4.3. Pessoal de secretaria 
A relação de pessoas abaixo é a quantidade ideal para um bom andamento dos 
trabalhos. 
 

Quantidade Função Atividade 

01 Secretário Geral Coordena todos os trabalhos 
da Secretaria 

01 Digitador - Assistente da 
Arbitragem 

Responsável por digitar as 
notas junto ao Diretor de 
arbitragem  

01 Mesário Auxiliar na digitação das 
planilhas, junto a Secretária do 
Evento. 

 

À critério da 
organização 

Pessoal de apoio Estafetas e etc... 
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4.4. Equipamentos da secretaria 
 
Os equipamentos relacionados abaixo devem estar disponíveis na Secretaria. 
É de responsabilidade da organização a montagem dos equipamentos. 
 

Quantidade Equipamentos Observações 

01 Computador Configuração mínima – Processador Pentium, 
leitura e gravação de CD/DVD, Windows XP, 
Word, Excel e Power Point. 

02 Impressoras Tonner ou cartuchos EXTRA 

                                                           CD de instalação da Impressora 

02 Estabilizadores  

01 Máquina copiadora Tonner extra 

01 Cesto de lixo  

04 Grampeadores  

04 Calculadoras  

 Mesas e cadeiras Para atendimento da Secretaria 

01 Acesso a Rede de internet * só se houver disponibilidade 

01 para cada 
entidade participante 

Escaninho Estará na mesa central ou na 
área de aquecimento onde os 
chefes de delegação deverão 
pegar todas as informações do 
campeonato. (NÃO É 
OBRIGATÍRIO, SE HOUVER 
DISPONIBILIDADE). 

 
4.5. Material de expediente - PARA A SECRETARIA 

 

Quantidade Material 

04 Resmas de papel A4 

20 Envelopes SACO  

 Cartuchos de tinta preta (extra) 

10 Canetas azuis  

30 Canetas vermelhas 

01 Caixa de clipes 

01 Caixa de grampo 

01 Rolo de fita adesiva - transparente 

01 Tesoura 

 

5. PASTA DO CHEFE DA DELEGAÇÃO 
 
O organizador do evento deverá confeccionar uma pasta que será entregue ao chefe da 
delegação.  
 
Cada pasta deverá conter: 

 Boletim Informativo 

 Crachá dos membros da delegação 

 Brindes (caso seja oferecido pela organização) 
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 Informações turísticas 

 Outros itens que a organização achar necessário 
 
 

6. BOLETIM INFORMATIVO 
 
O Boletim informativo deverá conter todas as informações referentes à realização do 
evento tais como: 

 Programa da Competição 

 Programa de treinamento 

 Programação da Abertura 

 Programação do transporte (caso seja oferecido pela organização) 

 Programação da alimentação (caso seja oferecido pela organização) 

 Relação de hotéis 

 Informação do atendimento médico 

 Congresso Técnico (data, local e horário). 

 Relação nominal e telefones de todos os coordenadores e de serviços de 
emergências 

 
 

7. PROGRAMAÇÃO DO TRANSPORTE 
 
A organização deverá elaborar uma tabela de horário do transporte com o local de saída 
e destino de cada viagem. 
A organização é responsável pelo transporte para a equipe de Arbitragem e equipe de 
Coordenadores da CBG, e este deverá ser de uso específico. 
 Deverá haver um coordenador de Transporte. 

 
 

8. PROGRAMAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO 
 
A organização deverá especificar no Boletim Informativo: 

1. Local da alimentação 
2. Horário 
3. Valor 
4. Forma de pagamento 

 A organização deverá providenciar uma mesa com lanche para os Árbitros e 
equipe de Coordenadores da CBG durante o período de competição. 

 Deverá haver um coordenador de Alimentação. 
 
 

9. HOSPEDAGEM 
 
A organização deverá indicar no mínimo três hotéis ou pousadas e divulgar no 
Formulário de Eventos da CBG: 
 

1. Nome 
2. Valor da diária 
3. Forma de pagamento 
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4. Com ou sem café da manhã 
5. Com ou sem roupa de cama 
6. Uma pessoa para contato 

 
A organização que oferecer ALOJAMENTO deverá divulgar no Formulário de 
Eventos da CBG: 
 

1. Endereço do Local 
2. Valor da diária 
3. Forma de pagamento 
4. Com ou sem café da manhã 
5. Com ou sem roupa de cama 
6. Uma pessoa para contato 

 
E Providenciar: 
 

1. Limpeza (com horários estabelecidos) 
2. Água e copos descartáveis caso não haja bebedouros 
3. Lixeiras 
4. Papel higiênico 

 
A CBG fará uma vistoria no alojamento e exigirá da organização, se for necessário, 
providências no sentido de assegurar aos participantes um mínimo de bem estar.  
 
 Deverá haver um coordenador do Alojamento. 

 
10. PESSOAL DE APOIO 

 
A organização deverá formar uma equipe de apoio que estará encarregada de: 
Limpeza do local da competição, banheiros e etc... 
Vigilância, Carregamento, auxilio na montagem e desmontagem de todos os 
equipamentos. 
Auxiliar em toda parte técnica, conforme estabelecido nos encargos técnicos de cada 
modalidade. 
Horário de limpeza da área de competição 
A organização do campeonato deverá providenciar que a área de competição esteja 
limpa em todas as sessões de treinamento e competição. 
 
 
11. DA PREMIAÇÃO E CERIMONIAL 

 
A organização do evento deverá montar uma equipe de trabalho que ficará 
encarregada de conduzir a solenidade de abertura, premiação e encerramento. A 
Premiação (Troféus e medalhas) é encargo da CBG. 
 Deverá haver um coordenador de Cerimonial. 

 
 
 



 

Av. Dr. Edézio Vieira de Melo, nº 419 - Bairro Suíssa 
Aracaju - Sergipe - Brasil - CEP: 49050-240 
Telefones: +55 (79) 3211-1206 / 3211-1207 
www.cbginastica.com.br 

11.1. Abertura 
 
O modelo de programa abaixo deve ser utilizado como ponto de partida para a 
elaboração do Programa de Abertura, outros itens poderão ser acrescentados. 
 
1) Abertura solene dizendo o nome do campeonato 

 Promoção  : CBG 

 Realização : Federação e/ou outra entidade 

 Apoio  : Entidades que apoiam o evento 

 Patrocínio : patrocinadores do evento 

 Autoridades presentes 
2) O desfile de abertura será ordenado (ordem alfabética) por estado e clubes ficando as 
entidades realizadoras do evento por último. 
 Cada equipe deverá ter a frente um estafeta com uma placa de identificação do 

clube. 
3) Chamar as autoridades para hastear as bandeiras (quando for o caso) 
4) Hino Nacional 
5) Palavras da Presidência da CBG ou Federação 
6) Saída dos clubes 
7) Festa de abertura (apresentações artísticas/culturais, etc) 
8) Encerramento da solenidade de abertura 
 

Modelo de placa de identificação do clube. 

 
 
Medidas Comprimento : sugestão: 60cm 

Largura             : sugestão: 30cm 
 

11.2. Premiação 
 
A premiação deverá ser realizada nas seguintes etapas: 

 Premiação por equipe:   logo após a competição por equipe 

 Premiação Individual Geral:  logo após a competição geral 

 Premiação por aparelho:   logo após a competição por aparelho 
 
A cerimônia de premiação deverá ser realizada da seguinte forma: 
 
1)Todos as autoridades, os árbitros e técnicos deverão estar sentados ao lado do pódio 
2)Chamar todas as equipes para sentarem na área reservada a eles. 
 



 

Av. Dr. Edézio Vieira de Melo, nº 419 - Bairro Suíssa 
Aracaju - Sergipe - Brasil - CEP: 49050-240 
Telefones: +55 (79) 3211-1206 / 3211-1207 
www.cbginastica.com.br 

 
 
 

O locutor deverá conduzir a premiação da seguinte forma: 

1. Chamar a autoridade que irá fazer a premiação 
2. Chamar os ginastas na seguinte ordem: 3º colocado, 2º colocado, 1º colocado 

e etc... 
3. Solicitar a retirada dos ginastas e dar continuidade à premiação 

OBS. A solenidade deverá ser procedida com músicas apropriadas para o ato 
solene. 
 
Operacionalização da premiação 
 

1. Todas as medalhas e troféus deverão ser levados até o pódio em “bandeja ou 
almofada de premiação” por três estafetas devidamente com uniformes 
padronizados. 

2. A organização do cerimonial deverá estar, ao mesmo tempo, preparando as 
próximas três “bandejas de premiação”. 

O cerimonial deverá também recepcionar e conduzir todas as autoridades na abertura e 
premiação.   
 

Modelo de pódio 

 
 

  
O pódio deve ser do tamanho que possa comportar equipes completas em cada degrau. 
  
Obs.: Os árbitros deverão estar sentados na mesa de arbitragem. 
 

12. ATENDIMENTO MÉDICO   
 

É obrigatória por parte da organização colocar à disposição dos participantes durante 
todos os treinamentos oficiais e também durante a competição uma ambulância para 
atendimento de emergência e transporte dos ginastas em caso de necessidade. 
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A CBG não autorizará o início dos treinos ou da competição sem que este item seja 
totalmente atendido.  

 
Equipe de primeiros socorros 

 Enfermeira ou fisioterapeuta de plantão 
 
Material de primeiros socorros 

 Maleta de primeiros socorros 

 Maca 

 Coletes imobilizadores (braço, perna e cervical) 

 Gelo 

 Faixas 

 Ataduras 

 Esparadrapo 
 

13. APARELHAGEM DE SOM  
 

Equipamentos obrigatórios: 

 Amplificador com caixas de som 

 Notebook 

 CD/DVD 

 Mesa de som 

 3 microfones (2 sem fio) 

 Aparelho de som com fone de ouvido para uso dos treinadores 
 
Outros itens 

 Hino Nacional 

 Música de desfile 

 Música de premiação 

 Música de rodízio de aparelhos para a GA 

 Músicas para ambiente 
 
Locutor e operador de som 

 O locutor deve ser uma pessoa experiente e que seja capaz de conduzir toda a 
competição. 

 O operador de som será encarregado de auxiliar o locutor e operar toda a 
aparelhagem de som, inclusive será responsável por colocar o CD das ginastas. 
 
 

14. CONTROLADOR DO TREINAMENTO 
 

Durante todos os treinamentos oficiais deverá haver uma pessoa indicada pela 
Federação para controlar o rodízio de aparelhos e a ordem das equipes de acordo com 
a programação elaborada pela CBG. 
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15. PLACAR DE NOTAS 
 

O placar de notas deverá atender o especificado para cada modalidade. 
 

16. QUADRO DE RESULTADOS 
 

Deverá haver em local de fácil acesso, um quadro onde serão fixados todas as 
informações e resultados da competição. Este quadro poderá ser uma parte de uma 
parede do ginásio. 
 

Modelo 
 

 
 

17. ARBITRAGEM E EQUIPE TÉCNICA DA CBG 
 
 

Passagem aérea, alimentação e hospedagem da equipe de arbitragem e equipe técnica 
da CBG é de responsabilidade da Confederação Brasileira de Ginástica. 
 

17.1. Sala de reunião 
A organização deverá providenciar uma sala para a reunião de arbitragem contendo 
uma mesa e cadeiras suficientes para todos os árbitros – no caso da GR disponibilidade 
de um equipamento pra analise de vídeos no caso de recurso. 
Na GA caso a competição Masculina e Feminina seja no mesmo horário deverá haver 
duas salas de reunião. 
 
 

18. CONGRESSO TÉCNICO 
 

A cada Campeonato instalar-se-á um Congresso Técnico, com a finalidade de 
determinar fatores específicos do evento, quer sob os aspectos técnicos, como 
organizacionais. 
O Congresso Técnico será dirigido pelo Presidente da CBG, ou representante por ele 
credenciado. 
 
Composição da mesa de trabalho, com os seguintes membros: 
 

 Presidente da CBG ou seu representante legal 

 Presidente da Federação organizadora. 

 Presidente da Entidade sede do evento. 

 Coordenador do Comitê Técnico das modalidades do Campeonato. 

 Diretor da Competição. 

 Diretor de Arbitragem. 
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Disposição dos integrantes da mesa de trabalho do Congresso Técnico 
 

Presidente da CBG

Presidente da Federação

Representante da entidade sede do evento

Diretor de competição

Presidente do CT

Legenda

 
Providências: 

 A mesa deverá estar coberta com uma toalha. 

 Pequena plaqueta de identificação dos membros da mesa colocada logo à frente 
das cadeiras. 

 Microfone se este for o caso 

 Data Show 
 
Agenda do Congresso Técnico 
De acordo com o regulamento Geral da CBG. 
 
 

19. PROVIDÊNCIAS DIVERSAS 

 Bebedouros na área de competição (ou disponibilidade de água) 

 Gelo para as equipes (para caso de lesões) 

 Lixeiras 

 Ornamentação 

  
 

20. VISTORIA TÉCNICA 
 
No dia anterior ao treinamento oficial haverá uma vistoria técnica feita pelo 
representante da CBG em conjunto com o Diretor de Competição, onde todos os itens 
constantes deste Caderno de Encargos Técnicos serão avaliados. 
O Diretor de Competição deverá atender a todas as solicitações do representante da 
CBG. 
Os casos omissos neste Caderno de Encargos Técnicos serão resolvidos pelo 
Presidente da CBG, o Diretor de Competição e Diretores de Arbitragem. 

 

/ Diretor de Arbitragem 
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ORGANOGRAMA – CAMPEONATO BRASILEIRO 
E TORNEIOS NACIONAIS 

 
 

PARTE II - DAS MODALIDADES ESPECÍFICAS 

 
GINÁSTICA RÍTMICA 
 
LOCAL 

 01 Ginásio de Esportes, para uso exclusivo da modalidade, respeitando as 
orientações estabelecidas no Regulamento Geral da competição, no regulamento 
específico da modalidade e nas regras oficiais da Confederação Brasileira de 
Ginástica. 

 No Ginásio não poderá haver vento, razão pela  qual não estará apto 
ginásios que forem abertos.  

 Altura do Ginásio de no mínimo 08 metros de vão livre. 
 01 área de competição – Tapete ou Tablado com tapete de 13mx13m com área 

de segurança de 2,50m.  
 01 ou 02 áreas de aquecimento, dependendo do Evento, conforme requisição 

anexa, Tapete ou Tablado de 13x13m, com tapete, exclusivo para as ginastas, no 
mesmo ginásio de competição. 

 Tablado de 02 andares, ou área equivalente, para a localização da Arbitragem e 
Apuração. 

 Passarelas de carpete para envolver as áreas próximas à área de competição (a 
quantidade irá depender da área disponível para a competição). 

 Divisória de Tapume para separar a área de competição da área de aquecimento. 
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MATERIAL 
 02 Computadores, 02 impressoras, com acessórios e componentes, com bateria 

ou nobreak. 
 03 tv/monitor de LCD 42 polegadas, com metragem de cabo suficiente para a 

instalação dos monitores nos dois lados do tablado e 01 na área de 
aquecimento. 

 01 mesa de Aferição de Aparelhos, se possível (somente para Campeonatos 
Brasileiros da categoria Adulta e Juvenil). 

 01 Maquina de fotocópia (Xerox). 
 01 Câmera de vídeo com 01 Operador para gravação do evento. 
 01 Sistema de som com operador, mesa de som, amplificador, 02 CDs players (e 

CDs diversos) 01 microfone com fio com pedestal, 01 microfone sem fio. 
 01 Computador para ficar com o sistema de som. Nesse computador serão 

gravadas as músicas das ginastas conforme a ordem de apresentação. 
 01 recipiente térmico/freezer para água e gelo. 
 06 Cadeiras para membros das equipes de apoio. 
 08 Cestos de Lixo de 100lts. 
 Vestiário feminino para as ginastas e Técnicas. 
 Vestiário masculino para os Técnicos. 
 Vestiário exclusivo para Árbitros e Comitê Organizador. 
 01 sala para Reunião de Arbitragem. 
 16 mesas com 16 cadeiras para Arbitragem na área de competição/arbitragem. 
 05 mesas com cadeiras na área de competição/arbitragem para a Direção do 

Campeonato. 
 21 Toalhas da mesma cor. 
 04 mesas para a Equipe de Som com cadeiras. 
 02 cadeiras para Juiz de Linha. 
 Acomodação para público, com banheiros masculinos e femininos. 
 20 cadeiras ou 06 Bancos suecos para os técnicos na área de aquecimento. 
 02 kits de aparelhos IDÊNTICOS para serem utilizados como reservas. As maças 

deverão ser conectáveis. 
 
MATERIAL DE ESCRITÓRIO 

 10 grampeadores 
 04 calculadoras 
 05 resmas de papel A4 – 500 folhas 
 01 toner extra 
 25 canetas vermelhas 
 02 caixas de grampo extra 
 02 rolos de fita crepe 
 01 sineta 
 03 cronômetros 
 02 bandeiras verdes e 02 bandeiras vermelhas 
 Papeletas/Formulários de Dificuldade, Execução, Juiz de Linha, Juiz 

Coordenador, Cronometrista dependendo do numero de participantes inscritos 
 Objetos para ornamentação  
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PESSOAL DE APOIO 
 01 Diretor de Competição 
 01 Diretor de Arbitragem 
 16 Árbitros nacionais e/ou internacionais para compor 2 Bancas de Arbitragem.** 
 02 Juízes de Linha (árbitros estaduais) 
 02 Cronometristas (árbitros estaduais) 
 02 Auxiliares (voluntários) 
 02 Auxiliares na mesa de som (voluntários) 
 01 Secretário (Mesário) (computador) 
 01 Auxiliar de Digitação (digitar no painel das notas) 
 01 Operador de som 
 01 Operador de vídeo 
 01 Operador no microfone 
 04 Estafetas (voluntários) 
 01 Voluntário responsável pelos aparelhos reservas 
 02 Voluntários responsáveis pela entrada e saída das ginastas. 

 
 

** Nos Eventos de Torneio Regional e Torneio Nacional é permitida a participação de 
árbitros estaduais, regionais e nacionais. 
 
 
Especificações técnicas do Tablado de GR (ou TAPETE OFICIAL) 
 
 
Largura do tablado de competição = 13mx13m (tapete de cor clara, bege ou outras  

(não é permitido tapete com cores escuras) 
 
 
Largura da fita demarcatória = 05cm de cor que contraste com a do carpete 

(vermelha, preta, etc...). Obs.: A fita faz parte da área 
de competição. 

 
 
Inclinação     = de 0º a 5º 
 
 
Área de limite   = 50cm (25 cm para cada lado) 
 
 
Área de Segurança   = 2m (para cada lado) 
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ANEXO 1 
 

Visão aérea de Competição/Tablado/Tapete de GR 
 
 
 

 
 
 
 

3m

13m. X 13m.

3m 
 
 
 
 
 
 

Mesa de som      TV/monitor 
 
 

Árbitros      Caixas de som 
 
           Diretor de Competição e Arbitragem   Divisória 
 

            Digitador/Mesário    Aparelhos reservas 
       
        Estafeta       Juiz de linha  
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ANEXO 2 
                 

Área de Aquecimento 
 

 

 
 
 
 
 
 
Fundamentação: 
 
Devido ao grande número de ginastas participantes nos eventos de GR da CBG, o 
ideal é que haja duas áreas de aquecimento. Caso não seja possível, seguir o Anexo 
3. 
 
 
 
TV         Monitor, para que as técnicas possam tomar conhecimento das notas de 
suas ginastas. 
 
 
 
 Cadeiras ou bancos    Área médica Área médica 
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ANEXO 3 
 

Área de Aquecimento 
 

No mínimo 01 área de Aquecimento de 13x13m 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Materiais na área de Aquecimento: 
 
 
 

TV Monitor, para que as técnicas possam tomar conhecimento das notas de 
suas ginastas. 

 
 
 
 Cadeiras ou bancos    Área médica 
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CADERNOS DE ENCARGOS TÉCNICOS  
GINÁSTICA ARTISTICA 

 
 

1- CONGRESSO TÉCNICO E REUNIÃO ARBITRAGEM 
 

 Sala de reunião com mesas, cadeiras (de acordo com numero de árbitros), data 
show, microfone e caixas de som. 

 Água e Café. 

 Se faz necessário um locutor oficial e especifico com conhecimento da 
modalidade. 

 

PARTE II - DAS MODALIDADES ESPECÍFICAS 

 
GINÁSTICA ARTÍSTICA MASCULINA 

 
Composição das bancas de arbitragem na CI. 

 
SOLO 

 
Quant. Item 
11 Mesas com Cadeiras  

01 Cronômetro 
01 Resmas A4 
01 Sineta 
01 Grampeador 
01 Bandeira verde 
03 Bandeiras vermelhas 
01 Placar de notas 
 Clipes e grampos para grampeador 
 Bancos ou cadeiras para todos os ginastas 

 
 
 

Pessoal da banca 
Quant. Função 

06 Árbitros  
01 Mesário 
01 Cronometrista 
01 Estafeta para o placar de nota - depende do 

sistema de apuração (Voluntario) 
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02 Juiz de linha 
01 Estafeta para pegar as notas - depende do 

sistema de apuração (Voluntario) 
 
 
 

 
 
 
 
árbitros 
 
mesário 

Banco dos ginastas 
estafeta 
 
juiz de linha 
 
cronometrista árbitro 
         Placar das notas 
 
 
 

CAVALO/CAVALO SEM ALÇAS (nas categorias pré-infantil e infantil) 
 

 
 
 
 
Quant. 

 
 
 
Item 

07 Mesas com Cadeiras  

 Papel rascunho 
01 Grampeador 
01 Bandeira verde 
01 Bandeira vermelha 
01 Placar de notas 
 Clipes 
 Bancos ou cadeiras para todos os ginastas 
 
 
 
Pessoal da banca 

 
Quant. Função 

06 Árbitros  
01 Mesário 
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01 Estafeta para o placar de nota- depende do sistema 
de apuração (Voluntario) 

01 Estafeta para pegar as notas - depende do sistema 
de apuração (Voluntario) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 

                                                                              Porta magnésio 
 
 
 

COGUMELO (Torneio Nacional) 
 

 

 
 
 

 
Quant. Item 
03 Mesas com Cadeiras  

 Papel rascunho 
01 Grampeador 
01 Bandeira verde 
01 Bandeira vermelha 
01 Placar de notas 
 Clipes 
 Bancos ou cadeiras para todos os ginastas 

 
 

Pessoal da banca 
 

Quant. Função 

02 Árbitros  
01 Mesário 
01 Estafeta para o placar de nota- depende do 

sistema de apuração (Voluntario) 

Cavalo 
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         Porta magnésio 

ARGOLAS 
 

 
 

Quant. Item 
07 Cadeiras (12 na CIII) 

 Papel rascunho 
01 Grampeador 
01 Bandeira verde 
01 Bandeira vermelha 
01 Placar de notas 
 Clipes 
 Bancos ou cadeiras para todos os ginastas 

 
 

Pessoal da banca  
 
Quant. Função 

06 Árbitros na CI (08 na CIII) 
01 Mesário 
01 Estafeta para o placar de nota - depende do 

sistema de apuração (Voluntario) 
01 Estafeta para pegar as notas - depende do 

sistema de apuração (Voluntario) 
 
 
 
 

Cogumelo 
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         Porta magnésio 
 
 
 
 
MESA DE SALTO 

 
 
 

Quant. Item 
08 Mesas com Cadeiras 

 Papel rascunho 
01 Grampeador 
01 Bandeira verde 
01 Bandeira vermelha 
02 Placares de notas 
01 Fita crepe com 5 cm de largura 
 Clipes 
 Bancos ou cadeiras para todos os ginastas 

 
 
 
 

Pessoal da banca 
Quant. Função 

06 Árbitros  
01 Árbitro de linha 
01 Mesário 
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01 Estafeta para o placar de nota - depende do 
sistema de apuração (Voluntario) 
 

01 Estafeta para pegar as notas - depende do 
sistema de apuração (Voluntario) 
 

 
Trena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Providências: 
Delimitar a corrida de 25 m. 
Delimitar a área de aterrissagem. 
Colchão de proteção de 10 cm 

 
 
PARALELAS 

 

 
Quant. Item 
07 Cadeiras(12 na CIII) 

 Papel rascunho 
01 Grampeador 
01 Bandeira verde 
01 Bandeira vermelha 
01 Placar de notas 
 Clipes 
 Bancos ou cadeiras para todos os ginastas 

 
 
Pessoal da banca 

Quant. Função 

06 Árbitros  

01 Mesário 
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01 Estafeta para o placar de nota - depende do 
sistema de apuração (Voluntario) 
 

01 Estafeta para pegar as notas - depende do 
sistema de apuração (Voluntario) 
 

  
Porta magnésio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BARRA FIXA 

 
Quant. Item 
07 Cadeiras(12 na CIII) 

20 fls. Papel rascunho 
01 Grampeador 
01 Bandeira verde 
01 Bandeira vermelha 
01 Placar de notas 
02 Folhas de papel carbono 
 Giz ou caneta para quadro branco 
 Mesas para todos os integrantes da banca 
 Toalhas em todas as mesas 
 Clipes 
 Bancos ou cadeiras para todos os ginastas 
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Pessoal da banca 
Quant. Função 

06 Árbitros  
01 Mesário 
01 Estafeta para o placar de nota - depende do 

sistema de apuração (Voluntario) 
01 Estafeta para pegar as notas - depende do 

sistema de apuração (Voluntario) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 

02 colchões de proteção 
 
 

GINÁSTICA ARTÍSTICA FEMININA 
 

Composição das bancas de arbitragem na CI. 
 

 
Quant. Item 
10 Mesas e Cadeiras 

01 Cronômetro 
 Papel rascunho 
01 Grampeador 
01 Bandeira verde 
03 Bandeiras vermelhas 
01 Placar de notas 
 Clipes 
 Bancos ou cadeiras para todos os ginastas 
Pessoal da banca 
Quant. Função 

06 Árbitros na CI (09 na CIII) 
01 Mesário 
01 Cronometrista 
01 Estafeta para o placar de nota 
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02 Juiz de linha 
01 Estafeta para pegar as notas- depende do 

sistema de apuração (Voluntario) 
 
 

 
 
 
 
árbitros 
 
mesário 

Banco dos ginastas 
estafeta 
 
juiz de linha 
 
cronometrista árbitro 
 
 
 
 
 

TRAVE DE EQUILÍBRIO 

 
 

Quant. Item 
08 Mesas com Cadeiras 

02 Cronômetros 
 Papel rascunho 
01 Sineta 
01 Grampeador 
01 Bandeira verde 
01 Bandeira vermelha 
01 Placar de notas 
 Clipes 
 Bancos ou cadeiras para todos os ginastas 
Pessoal da banca 
Quant. Função 

06 Árbitros na CI (09 na CIII) 
01 Mesário 
01 Cronometrista 
01 Estafeta para o placar de nota- depende do 

sistema de apuração (Voluntario) 
 

01 Estafeta para pegar as notas- depende do 
sistema de apuração (Voluntario) 
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         Porta magnésio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESA DE SALTO 

 
 

Quant. Item 
08 Cadeiras (12 na CIII) 

 Papel rascunho 
01 Grampeador 
01 Bandeira verde 
01 Bandeira vermelha 
01 Placar de notas 
01 Fita Crepe com 5 cm de largura 
01 Trena de no mínimo 25 m. 
 Bancos ou cadeiras para todos os ginastas 
Pessoal da banca 
Quant. Função 

06 Árbitros  
01 Árbitro de linha 
01 Mesário 
01 Estafeta para o placar de nota- depende do 

sistema de apuração (Voluntario) 
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01 Estafeta para pegar as notas - depende do 
sistema de apuração (Voluntario) 
 
 

 
         Porta magnésio 

Trena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARALELAS ASSIMETRICAS 
 

 
 

Quant. Item 
07 Cadeiras(12 na CIII) 

 Papel rascunho 
01 Grampeador 
01 Bandeira verde 
01 Bandeira vermelha 
01 Placar de notas 
02 Folhas de papel carbono 
01 Placar de Nota de Partida 
 Clipes 
 Bancos ou cadeiras para todos os ginastas 

 
Pessoal da banca 
 
Quant. Função 

06 Árbitros na CI (08 na CIII) 
01 Mesário 
01 Estafeta para o placar de nota- depende do 
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sistema de apuração (Voluntario) 
01 Estafeta para pegar as notas- depende do 

sistema de apuração (Voluntario) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Porta magnésio 
 
 
 
 
 
 
 
 

Providências 
01 colchão de proteção 
01 pedaço de compensado 
 
CHECK- LIST 
 

Pasta da competição  Copiadora  

Informações do evento  Folhas  

  Toner  

Edital de convocação/ árbitros  Pastas  

Relação dos participantes  Grampeador  

Inscrições nominativas  Etiquetas  

Regulamento da competição  Ginásio  

Programação  Pódium  

Sorteio  Arranjos  

Papeleta de ordem de entrada  Mastros  

Escala de treinamento  Tapetes  

Sorteio das finais  Aparelhos  

Súmulas  Mesas  

  Magnésio  

  Biombos  
Competição  Som  

Troféus  Microfones  

Medalhas  Cabos  

Medalhas reservas  Caixas  
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Etiquetas reservas  Mesa som  

Bandejas  CD  

Fitas ( música )  Deck  

Hino ( música )  Amplificador  

Rodizio de aparelhos ( música )  Rádio  

Toque eletrônico ( música )  Computação  

Desfile ( música )  Impressora  

Premiação ( música )  Computador  

Sinetas  Estabilizador  

Cronômetros  Mouse  

Bandeiras  Mesa computação  

Corretor  Folhas  

Grampeador  Tinta impressora  

Grampos     

Bandeiras verde/vermelho    

Súmulas    

Fita crepe    

Papeletas    

Toalhas    

Cópia do programa    

Calculadoras    

Folhas branco    

Placares notas    

 
APOIO 

Estafetas 

 Solo masc.  

 Argolas  

 Salto masc.  

 Paralelas  

 Barra  

 Salto fem.  

 Assimétricas  

 Trave  

 Solo fem.  

Premiação 

 Coordenador 
Controle Som 

 02 Voluntarios 

Locutor 

 01 com conhecimento da modalidade 
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GINÁSTICA ACROBÁTICA 

 
 

Composição das bancas de arbitragem na CI(classificatória), CII(finais) e 
CIII(equipes). 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JA4 JE4 JA2 JE2 JD1 CPJ JD2 JE1 JA1 JE3 JA3 

PLATÉIA 

ÁRBITROS 

ÁREA DE COMPETIÇÃO 

ÁREA PARA GINASTAS E TÉCNICOS 
LEGENDA 

CPJ = Chefe do Painel de 

Juízes 

JD = Juiz de Dificuldade 

JA = Juiz de Artística 

JE = Juiz de Execução 

JE = Juiz de Execução 
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GINASIO COM NO MINIMO 5 METROS DE ALTURA, SEM OBSTACULOS ENTRE 
ESSES 5 METROS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Relação de materiais: 
CHECK- LIST 

Pasta da competição  Tesouraria  

Informações do evento  Envelope dos clubes  

Ofício para hotel  Extrato  

Edital de convocação/ árbitros  Carteiras  

Relação dos participantes  Blocos de recibo  

Inscrições nominativas  Pagamentos  

Regulamento da competição  Recebemos  

Programação    

Sorteio  Copiadora  

Papeleta de ordem de entrada  Papel A4  

Escala de treinamento  Toner  

Sorteio das finais  Pastas  

Ofício para local do evento  Grampeador  

Súmulas  Etiquetas  

    

Competição  Ginásio  

Troféus  Pódium  

Medalhas  Arranjos  

Medalhas reservas  Mastros  

Etiquetas reservas  Tapetes  

Bandejas  Aparelhos  

CD( música )  Mesas  

Hino ( música )  Magnésio  

Rodizio de aparelhos ( música )  Biombos  

Toque eletrônico ( música )    

Desfile ( música )  Som  

 
 
Pessoal da banca 
Quant. Função 

01 Chefe de Painel de Juizes (CPJ) 
01 Secretária  
01 Juízes de Dificuldade (JD) 
02 a 03 Juízes de Execução Técnica (JE) 
02 a 03 Juízes de Artística (JÁ) 
01 Mesário 
02 Assistente Técnico 
01 Estafeta para o placar de nota 
02 Juiz de linha 
01 Estafeta para pegar as notas 
01 Digitador 
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Premiação ( música )  Microfones  

Sinetas  Cabos  

Cronômetros  Caixas  

Bandeiras  Mesa som  

Corretivo  CD  

Grampeador  DVD  

Grampos   Amplificador  

Carbono    

Súmulas    

Fita durex – larga transparente  Computação  

Papeletas  Impressora  

Toalhas  Computador  

Cópias do programa  Estabilizador  

Calculadoras  Mouse  

Folhas rascunho  Mesa computação  

Placares notas  Folhas  

Bandeiras verde/vermelho  DVD  

  Tinta impressora  

APOIO 

Mesários  Estafetas 

Cronometristas Levantador de notas 

Premiação   

    

    
Controle Som   

    
Controle Equipamentos Secretaria/ Cópias 

    

 Computação   

    
Divulgação Imprensa Organização e limpeza 

    

    
Locutor   

    

    
 
ADMINISTRAÇÃO DA COMPETIÇÃO: 

 Representantes da Comissão Executiva 

 Comissão Técnica da CBG para a Ginástica Acrobática 

 Juiz de Apelo 

 Juiz Superior 

 Chefe do Painel dos Juizes 

 Juízes de Dificuldade 

 Juízes de Execução 

 Juízes de Artística 

 Comissão Organizadora 



 

Av. Dr. Edézio Vieira de Melo, nº 419 - Bairro Suíssa 
Aracaju - Sergipe - Brasil - CEP: 49050-240 
Telefones: +55 (79) 3211-1206 / 3211-1207 
www.cbginastica.com.br 

 Secretariado 

 Pessoal Médico 

 Diretor Técnico 

 Assistentes 

 Pessoal Técnico 

 Imprensa 
 

 
PARTE II - DAS MODALIDADES ESPECÍFICAS 

 

GINÁSTICA AERÓBICA 
 

2- SALA CONGRESSO TÉCNICO E REUNIÃO ARBITRAGEM 
 

 Sala de reunião com mesas, cadeiras, data show e caixas de som. 

 Água e Café. 
 

3- GINÁSIO DE COMPETIÇÃO 
 

A. ÁREA DE TREINAMENTO E AQUECIMENTO 

 Deverá ser em local separado da área de competição, e deverá estar disponível 
aos competidores durante todos os dias do evento.  

 Deverá estar equipada com colchões ou piso apropriado com amortecimento.  

 O uso do local de treinamento pelos competidores será dado conforme a escala 
dos treinamentos. 

 Água e Gelo em abundância para os atletas.  

 Frutas. 
 

PESSOAL DE APOIO: Auxiliares para controle: escalas de treinamento e ordem de 
entrada da competição. 

 
MATERIAIS: Colchões, Gelo. 

B. PISO E ÁREA DE COMPETIÇÃO 

 A área total de competição não deve ser menor de 14m x 14m. 

 O piso oficial de competição tem 12m x 12m.  

 Duas áreas de competição devem estar claramente marcadas: 7m x 7m e 10m x 
10m. A fita demarcadora deve ser de cor que se destaque no piso oficial de 
madeira, e deve ter 5 cm de largura. A largura da fita é incluída dentro das 
medidas da área de competição. 

 Dois rodos de pano para piso de madeira deverão estar disponíveis, com pessoal 
designado para a limpeza do piso (poeira) sempre que necessário durante a 
competição. 
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PESSOAL DE APOIO:01 Auxiliar para controle da saída dos atletas da área de 
competição e 02 Auxiliares para limpeza do piso de madeira. 

 
MATERIAIS: Sofá “Chorinho”, 02 rodos para limpeza do piso sempre que 
necessário. 

 
 

C. DISTRIBUIÇÃO DA ARBITRAGEM 

 A Arbitragem deverá sentada diretamente em frente à área de competição, 
sendo que os árbitros de Linha estarão sentados diagonalmente nas esquinas.  

 Os árbitros devem ser posicionados de tal forma que possam enxergar os pés 
dos ginastas em qualquer lugar da área de competição. 
 

PAINEL DE ARBITRAGEM 

E 
1 

A 
5 

E 
2 

A 
6 

T C D 
9 

D 
10 

E 
3 

A 
7 

E 
4 

A 
8 

 
 
Artístico (A) – Execução (E) – Dificuldade (D) – Tempo (T) – Chefe (C) 

 
D. MESA DE SOMATÓRIA  

 O secretário técnico responsável pela somatória e um auxiliar deverão sentar-se 
ao lado da mesa de arbitragem. 

 O auxiliar deverá ter um computador para digitar as pontuações no placar de 
notas para divulgação ao público. 
 

E. “CHORINHO” 

 Após cada apresentação, os competidores deverão sentar-se em sofá próximo à 
área de competição para aguardar junto ao seu treinador a divulgação de suas 
pontuações.  
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F. EQUIPAMENTO DE SOM 

 A qualidade do equipamento de som deve ser de nível profissional e incluir, além 
do equipamento normal, os seguintes itens essenciais no mínimo: 2 microfones 
sem fio, 2 caixas de som (retorno) separadas para os competidores, CD player, 
medidor de volume do som ou decibelímetro. Operador e auxiliar disponíveis 
durante os Treinamentos, Competições, Abertura e Premiações. 
 

G. FILMADORA 

 Uma filmadora com tela/monitor, tripé e um operador, deverá estar posicionada de 
forma a gravar toda a área de competição, a fim de servir para possíveis revisões 
da arbitragem. Uma TV deverá estar disponível para revisão da filmagem quando 
necessário para a arbitragem. 

 
H. ARBITRAGEM E SOMATÓRIA  

 
 

PESSOAL DE APOIO 
 

01 
02 
01 

Árbitro de Tempo - Cronômetro 
Árbitros de Linha 
Operador de Filmadora 

02 Estafetas para pegar as notas 
01 Auxiliar Secretário Técnico para o placar de 

nota 
 

MATERIAIS 
 

01 
01 
 
20 
 
01 

Data Show para Placar de Notas 
TV para Arbitragem fazer revisão da filmagem 
quando necessário 
Cadeiras com Mesas para Árbitros, 
Secretários e Auxiliares 
Cronômetro 

08 Calculadoras para Arbitragem 
100 fls. Papel rascunho 
02 Grampeadores 
03 Bandeiras verdes 
03 Bandeiras vermelhas 
03 Pacotes de Papel para Impressão 

   Fios e Extensões para Fios 
 
 
CHECK – LIST 

 

CONGRESSO TÉCNICO 
Pasta de Chefe de Delegação 

 GINÁSIO  
Treinamento e Competição 

 

Informações do evento, hotel, 
cidade 

 Piso de Competição demarcado  

Programação  Gelo, Água e Frutas  
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Relação dos participantes  Limpeza geral   

Sorteios e Ordens de Entrada  Colchões para área treinamento  

Escalas de treinamento  Equipamento de som  

Credenciais  Banners, arranjos e enfeites  

LOCAL: Data-show, Água e Café  Fita de demarcação colorida e trena   
REUNIÃO ARBITRAGEM 
Pastas Árbitros  
Sala de Reunião 
Data-Show 
Água, Café e Lanches nos 
Intervalos 

 Rodos para piso de madeira  

 Fita adesiva transparente  

 Materiais e Pessoal de 1°s Socorros  

 Sofá para “chorinho”  

 Lugar para filmadora com fio 
extensão 

 

 Pessoal de Apoio  
SECRETARIA TÉCNICA  
Mesa, Computador  
Impressora 
Tinta impressão 
Cabos,  
CD instalação 
Estabilizadores  
Fios Extensão 
Mouse 

 ARBITRAGEM E SOMATÓRIA 
Auxiliares Linha e Tempo 
Estafetas 
Auxiliar Secretaria e Placar Notas 
Auxiliar Filmadora 
TV para revisão filmagem 
Mesas, 15 Cadeiras, Toalhas 
3 Bandeirinhas Vermelhas e 1 Verde 
Papel, Caneta, Clips, Grampeador 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
PREMIAÇÃO  ABERTURA  

Cerimonial de entrega e 
Autoridades 

 Cerimonial de abertura e 
Autoridades 

 

Relação de Troféus e Medalhas  Desfile das delegações e Placas  

Mesa com Toalha  Hinos e Bandeiras Locais  

Medalhas reservas  Discursos e Juramentos  

Bandejas / Almofadas  Apresentações  

Hinos e Bandeiras  Pessoal de Apoio  

Pessoal de Apoio    
 
 
 
 

CAPÍTULO II - DAS MODALIDADES ESPECÍFICAS 

 
TRAMPOLIM 

 
1) TRAMPOLIM INDIVUAL E SINCRONIZADO 
 
1.1) Dois Trampolins Oficiais: Altura 115,5cm. 

 
1.2) Plataformas de Segurança. 

 
1.2.1) Quatro Plataformas de Segurança. 
1.2.2) Quatro Colchões de proteção para as Plataformas de Segurança: 

                   Comprimento                240cm              +/- 2,5cm 
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                   Largura       300cm      +/- 2,5cm 
                   Espessura      20cm                +/- 2,0cm 
                   Espessura do lado voltado para o Trampolim 7,5cm                +/- 0,5cm 
 
1.3) Colchões de lançamento: Deverão ser encapados com material que deslize 
facilmente e conter duas alças de cada lado para facilitar o lançamento.  

 
                 Comprimento     200cm  - 50cm 
                 Largura      150cm  - 50cm 
                 Espessura      15cm  -   5cm 
 
1.4)  Redes de Trampolim - As redes dos Trampolins devem ser as homologadas pela 
FIG (6mmX4mm; 5mmX4mm; 4mmX4mm). 

 
1.5) Colchões para toda área ao redor dos Trampolins: tipo Spieth de comprimento de 
300 cm, largura 200 cm e espessura 20 cm, com dispositivo de fixação contínua. 
 
 
2) DUPLO MINI-TRAMPOLIM. 
 
2.1) 01 Duplo Mini Oficial -  Altura do solo: entrada 45 cm/ centro e final 70 cm.  

 
2.2)  Área de aterrissagem: deverá ser coberta um colchão que absorvam choques e        
possibilitem aterrissagem sobre os pés com estabilidade. 

 
Comprimento       600 cm +/- 1 cm.  
Largura               300 cm +/- 1 cm. 
Espessura             30 cm +/- 1 cm. 
 

2.3) Um colchão adicional atrás da área de aterrissagem deverá ser providenciado e 
deverá ter o comprimento de 300 cm, largura 200cm e espessura de 30cm.  

 
2.4) Zonas de Aterrissagem: duas zonas de aterrissagem deverão ser delimitadas com 
cores distintas ou separadas por linhas de 5 cm de espessura, que neste caso 
pertencerão as suas respectiva zonas. 

 
2.5) Zona de Aterrissagem C: idêntica em tamanho à área de aterrissagem. 

 
2.6) Zona de Aterrissagem B:  
 

Comprimento   400 cm +/- 1 cm 
Largura                200 cm +/-1 cm 

 
2.7) Zona de Aterrissagem A: 
 

Comprimento       200 cm +/- 1 cm 
Largura               100 cm +/- 1 cm 

 
2.8) Pista de corrida.  
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Comprimento       2000 cm + 250 cm 
Largura                 100 cm 
Espessura              2,5 cm +/- 0,5cm 
 

2.9) Colchões de Lançamento: Deverão ser encapados com material que deslize 
facilmente e conter duas alças de cada lado para facilitar o lançamento.  
 
            Comprimento      200cm  - 50cm 
            Largura       150cm  - 50cm 
            Espessura       15cm  -       5cm 
 
2.10) Colchões para cobrir todo o solo ao redor do DMT e o solo ao redor da área de 
aterrissagem, por questões de segurança. Os colchões deverão absorver choques e ter 
comprimento de 300 cm, largura de 200 cm e espessura de 20 cm, com tolerância de +/- 
1 cm. 
 
 

3) TUMBLING 
 
3.1) 01 Pista Oficial.  
 

Comprimento                                             2500 cm + 100 cm 
Altura                                                            30 cm máxima +/- 1 cm 
Largura do equipamento (estrutura)               200 cm +/- 5 cm 

 
3.2) Marcação – duas linhas limítrofes de espessura de 50 mm em cores contrastantes 
devem marcar as bordas externas da pista. 
 
       Distância das linhas             150 cm +/- 1cm. 
 
3.3) Uma Linha Central de 05 cm de espessura, em cor contrastante, deve marcar o 
centro da pista. 
 
3.4) Área de Aterrissagem. 
 
3.4.1)  A área de aterrissagem deve ser coberta com um colchão que absorva choques e 
que possibilite 
aterrissagens estáveis sobre os pés. A altura do colchão deverá ser a mesma da pista 
de tumbling. 
 
Dimensões da Área de aterrissagem: 
 
Comprimento                        600 cm +/-1  
Largura                                 300 cm +/-1 
Espessura                             30 cm +/-1 
 
3.4.2) Um colchão adicional de comprimento 300cm, largura de 200cm e espessura de 
20 cm deverá ser providenciado para cobrir todo o solo atrás da área de aterrissagem. 
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Colchões adicionais de comprimento de 200 cm e espessura de 20 cm deverão ser 
providenciados para cobrir todo o solo ao redor da área de aterrissagem. 
 
3.5) Zona de Aterrissagem – A zona de aterrissagem deverá ser delimitada na área de 
aterrissagem com linhas de espessura de 50 mm ou cores contrastantes. As bordas 
externas ou linhas pertencem à zona de aterrissagem. 
 
Dimensões: 
 
Comprimento       400 cm +/-1 cm. 
Largura                    200cm +/-1 cm. 
 
3.5.1) Um colchão suplementar, com as mesmas dimensões da zona de aterrissagem 
poderá ser utilizado durante as competições, desde que possua sistema de fixação (ex: 
velcro) e seja em contrastante com a área de aterrissagem. 
 
 
3.6) Corrida – deve haver uma plataforma para a corrida posicionada ao início da pista 
no mesmo nível desta. 
 
Dimensões: 
 
Comprimento              1000 cm + 100 cm 
Largura mínima            100 cm 
 
 
 

RESUMO DO EQUIPAMENTO NECESSÁRIO 
(VERIFICAR DIMENSÕES NAS INSTRUÇÕES ANTERIORES) 

 
 

EQUIPAMENTO QUANT. OBS.: 

Trampolim oficial 2 Eurotramp, Gymnova, etc. 

Plataforma de Segurança 4 TR 

Colchões para Plataforma de Segurança: 4 TR 

Colchões de lançamento: 3 2 TR / 1 DMT 

Colchões Área do Trampolim  20 300cmX200cmX20cm 

Duplo mini-trampolim 1 Eurotramp 

Colchão Área de Aterrisagem DMT 1 600cmX300cmX30cm 

Colchão área posterior Área Aterrissagem DMT 1 200cmX300cmX30cm 

Colchões Solo ao redor DMT  6 300cmX200cmX20cm 

Pista corrida DMT  1 2000cmX100cmX2,5cm 

Pista tumbling oficial com marcação das linhas 
limítrofes 

1 
2500cmX200cmX30cm 

Plataforma de Corrida TUMB  1 1000cmX100cmX30cm 

Colchão Área de Aterrissagem TUMB 1 600cmX300cmX30cm 

Colchão área posterior Área Aterrissagem TUMB 1 200cmX300cmX30cm 

Colchões solo ao redor Área Aterrissagem TUMB 6 300cmX200cmX20cm 
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4 - INSTALAÇÕES DO CAMPEONATO 
 4.1) PLATAFORMAS DE ARBITRAGEM DE TRAMPOLIM 
 
4.1.1) Uma plataforma de altura entre 1m e 2m, largura 1,5m a 2m, comprimento 20m (2 
bancas) ou 10 m (1 banca). 
4.1.2) Toalhas ou papel para cobrir/enfeitar a plataforma. 
4.1.3) Mesas para 20 pessoas sentadas (2 bancas) ou 10 pessoas sentadas (1 banca). 
4.1.4) Vinte cadeiras (2 bancas) ou dez cadeiras (1 banca). 
4.1.5) Toalhas para as mesas 
4.1.6) Ponto de energia com extensão para o computador e a impressora, no meio da 
plataforma (se 2 bancas) ou na extremidade da plataforma (se 1 banca).  
 
 
 
 
 
 
 
 4.2) MÁQUINA DE SINCRONISMO (SINCRO-MACHINE) E APARELHO DE MEDIDA 
DE TEMPO (TMD). 
 
4.2.1) O equipamento deve ser capaz de medir deduções tanto para aterrissagens 
durante as competições de sincronizado quanto a soma dos tempos de voo dos saltos 
nas competições individuais. Caso não seja fornecido o equipamento os árbitros de 
sincronismo julgarão posicionados no solo, sendo necessário fornecer três cadeiras. 
 
 4.3) TUMBLING 
 
4.3.1) Mesas para 9 pessoas sentadas, de +/- 9m 

 
4.3.2) Nove cadeiras 
 
 
 
 
 
4.3.3) Toalhas para a mesa. 
4.3.4) Pontos de energia com extensão para computador e impressora. 
 
.4.4) DUPLO MINI TRAMPOLIM 
 
4.4.1) Mesas para nove pessoas sentadas, de +/- 10m. 
4.4.2) Nove cadeiras. 
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4.4.3) Toalhas para as mesas. 
4.4.4) Pontos de energia com extensão para computador e impressora. 
 
 
 4.5) ÁREA DE ESPERA 
4.5.1) Deverá ser igual para todas as provas. 
4.5.2) Área isolada com 20 cadeiras. 

 
 4.6) ÁREA DE PREMIAÇÃO 
 
4.6.1) Pódio com largura mínima em cada colocação de dois metros para fins de 
premiação por equipe. 
4.6.2) Painel (“Back-Drop”) para fins de afixação atrás do pódio. 
4.6.3) Mesa (150cmX100cm) e toalha para disposição das medalhas. 
4.6.4) Bandeja ou aparato similar para proceder a entrega de medalhas. 
4.6.5) Bandeira do Brasil e do Estado sede. 
4.6.6) Decoração ornamental. 
 
 4.7) ÁREA DE CONCENTRAÇÃO 
 
4.7.1) Área isolada com acesso à área de competição para fins de concentração dos 
grupos antes da marcha de entrada. 
 
 4.8) DISTRIBUIÇÃO GERAL DO EQUIPAMENTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.9) MATERIAL PARA APURAÇÃO. 
 
4.9.1) Quatro Computadores. 
4.9.2) Rede sem fio (wireless). 
4.9.3) Duas Impressoras a Jato de Tinta ou a laser. 
4.9.4) Placares de notas:12 Pastas de números Pretos com duas colunas  (De 0 A 
9) 03 Pastas de números Vermelhos com três colunas (De 0 A 9) 
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 4.10) EQUIPE DE APOIO (Vinte e oito pessoas). 
 
4.10.1) Mínimo de seis pessoas para montagem e desmontagem do equipamento de 
competição sob a supervisão do responsável da CBG. 
4.10.2) Oito pessoas para a segurança (“spotters”) dos trampolins durante todo o 
período de aquecimento e de competição. 
4.10.3) Três pessoas para a divulgação dos resultados. 
4.10.4) Três pessoas para a formação dos grupos de competição e premiação. 
4.10.5) Seis mesários. 
4.10.6) Dois responsáveis pela operação do som. 

 
 

4.11) MATERIAL DE APOIO. 
 
4.11.1) Aparelhagem de som e caixas acústicas. 
4.11.2) Dois microfones sem fio. 
4.11.3) Três cronômetros. 
4.11.4)  Duas trenas de 25m (1 DMT/ 1 TUMB). 
4.11.5)  Magnésio (TR / DMT / TUMB). 
4.11.6) Gravação do Hino Nacional. 
4.11.7) Quatro resmas de papel. 
4.11.8) Dois Grampeadores e uma caixa de grampos compatível. 
4.11.9) Quatro rolos de fita tape. 

 
4.12) FILMAGEM OFICIAL DO CAMPEONATO. 
  
4.12.1) Filmagem das provas para fins de recurso somente no caso de dúvidas nas 
notas de dificuldade. 
4.12.2) Ponto de energia para as câmeras com extensão. 

 
4.13) PRIMEIROS SOCORROS. 
 
4.13.1) Uma ambulância com equipe de paramédicos, contendo desfibrilador e todos os 
equipamentos para imobilização e remoção (macas) em caso de traumas, que deverá 
permanecer no local de competição durante todas as sessões de treino e campeonato. 
 
 


