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FEDERAÇÃO DE GINÁSTICA 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 

Gym Brasil 2018 
Festival de GPT - CBG 

Objetivo: 
Motivar a prática da Ginástica Geral no Estado do Rio de Janeiro mostrando suas 
tendências e evoluções, numa prática não competitiva em que o maior objetivo é a 
integração entre ginastas e técnicos dos grupos participantes. 
 
Regulamento: 
•Os grupos deverão ser compostos de no mínimo 10 participantes. 
•As apresentações não poderão ultrapassar 05 (cinco) minutos. 
•Levar uma cópia de CD e Pen drive no Dia do Evento. 
CATEGORIAS: 
- O evento acontece em categoria única (GRUPOS). 
 
TEMPO DA COREOGRAFIA: 

• Cada coreografia terá a duração máxima de quatro (4) minutos, já incluída a arrumação 
do material portátil no local da apresentação. O descumprimento será analisados pelo CT 
de CBG da CBG, podendo haver sanções ao grupo; 
 
• Cada coreografia inscrita, que utilize qualquer tipo de material não portátil, terá a 
duração máxima de seis (6) minutos já incluída a arrumação do material de grande porte; 
 
• Os grupos que possuem qualquer tipo de material não portátil, de grande porte, deverão 
fazer a descrição dos mesmos no momento da inscrição, para que seja avaliada a 
necessidade da utilização do tempo extra. 
 
•A contagem do tempo da apresentação inicia-se quando o primeiro ginasta acessa a área 
de apresentação, ou quando se inicia a música da apresentação ou a montagem do 
material, sendo considerado o que ocorrer primeiro. 
 
• A contagem do tempo da apresentação finaliza-se quando o último ginasta deixa a área 
de apresentação, ou quando termina a música da apresentação ou finaliza-se a retirada do 
material, sendo considerado o que ocorrer por último. 
 
MÚSICA: 

- As músicas das coreografias inscritas deverão ser enviadas ao Comitê Organizador do 
Gym Rio Fest, com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data do evento pelo meio que 
a organização divulgar como pertinente aos equipamentos disponíveis. 



 

- É importante que cada responsável por grupo também tenha posse da música em 
diferentes dispositivos, como CD e pen-drive. 
- O responsável deve identificar no dispositivo o nome do grupo, o título e o tempo da 
coreografia inscrita; 
 
COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS: 
- Os grupos inscritos no Festival Gym Brasil deverão apresentar suas coreografias com o 
número mínimo de 10 dez ginastas ativos. Exceções serão analisadas pelo Comitê 
Organizador e Diretoria de GPT da FGERJ. 
 
PROGRAMAÇÃO: 
- Os grupos deverão participar da solenidade de abertura devidamente uniformizados; 
 
- Participarão das apresentações todos os grupos inscritos com, no mínimo, uma 
coreografia. As demais coreografias ficam sujeitas a aprovação do Comitê Técnico de 
Ginástica para Todos e do Comitê Organizador; 
 
- A ordem de apresentação dos grupos será estabelecida em acordo com o Comitê Técnico 
de Ginástica para Todos e o Comitê Organizador; 
 
- Outras atividades serão incentivadas para acontecer durante o Festival de GPT (Fórum, 
palestras, apresentações em praças, shoppings etc...), a partir de um acordo entre o 
Comitê Organizador e da Diretoria de Ginástica para Todos da FGERJ. 
 
EXIGÊNCIAS: 
- É necessária uma área mínima de 14m x 14m, para apresentações sem material, com o 
piso plano e não abrasivo. Caso o local indicado para o evento não possua essas 
dimensões, fica a critério do Comitê Técnico e Comitê Organizador, a avaliação da área 
disponível, assim como a divulgação das medidas para os grupos antes das inscrições; 
- É necessária uma aparelhagem de som de boa qualidade; 
- As apresentações dos grupos participantes deverão refletir o domínio da Ginástica para 
Todos dentro de toda a sua diversidade; 
- Cada grupo poderá inscrever número máximo de 4 coreografias, mas tendo no referido 
festival obrigatoriedade de apresentar, ao menos, uma. As demais deverão ser inscritas 
por ordem de preferência e serão apresentadas, ou não, de acordo com o número de 
grupos e coreografias inscritos no Gym Rio Fest; 
- As coreografias poderão ser realizadas a mãos livres ou utilizando qualquer tipo de 
material, procurando formas originais de expressão. 
 
 

05 de Abril de 2018 
 

                              Prof Suzana Thomas – CREF 8001-RJ 
                   DIRETOR TÉCNICO DE GINÁSTICA PARA TODOS 


