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 CAMPEONATO ESTADUAL  2018 
 

CATEGORIA PRÉ-INFANTIL 

 
Faixa etária - 6 (seis) a 08 (oito) anos, completos no ano da competição. 

 

PROVAS 

a) Individual – 1 (um) ginasta feminino ou 1 (um) ginasta masculino. 

b) Dupla mista – 2 (dois) ginastas, 1 (um) feminino e 1 (um) masculino. 

c) Trio – 3 (três) ginastas com formação livre. 

d) Grupo – 5 (cinco) ginastas com formação livre. 

* Um ginasta poderá participar em até 3 (três) provas no máximo. 

 

Exigências: Código de Pontuação FIG. 

Tempo da música: 1’15” (+/- 5seg) para todas asProvas. 

Área de Competição:   7m x 7m: Individual, Dupla e Trio,  

                                      10m x 10m: Grupo. 

 

Elevações: não são permitidas. 

*Uma elevação será considerada quando um parceiro (ou mais de um) for elevado no mínimo na 

altura dos ombros de outro (ou mais de um) considerado como base que deve estar na posição em pé. 

Uma posição inicial com elevação já construída não será considerada como elevação. 

 

Roupa de Competição: uso opcional de meias transparentes para meninas; shorts ajustados são 

permitidos para meninos e meninas.  

 

Proibido o uso de maquiagem. 

 

Número máximo de Elementos de Dificuldade: 6(Seis), incluindo os Compulsórios abaixo, sem 

combinações: 

1) Flexão peitoral ou tríceps, pernas unidas. 

2) Esquadro Afastado 

3) 1 (Um) Giro no Ar 

4) Espacate Vertical. 
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Valor dos Elementos de Dificuldade: 0.10 até 0.40. 

 

Permitidos: 

1) 1 (um) Elemento opcional no valor de 0.5 

2) 4 (Quatro) elementos no solo, no máximo 

3) 1 (um) elemento do Grupo C com aterrissagem em espacate no máximo. 

 

Não permitidos 

1) Flexões em um braço. 

2) Elementos do Grupo B em um braço. 

3) Aterrissagens em flexão (1 ou 2 braços de 

elementos do Grupo C). 

4) Off Axis Jump. 

5) Combinação de elementos de dificuldade, ou com elemento acrobático. 

Elementos Acrobáticos (opcionais): até no máximo 2 (dois) elementos de A1 à A3 são permitidos. 

*Não permitidas combinações de elementos acrobáticos. 

 

PROGRAMAÇÃO 

a) Classificatória/Final por Provas – participam todos dos ginastas. 

 

PREMIAÇÃO 

a) Por prova: Medalhas do 1º ao 3º lugar, da etapa final. 

 
CATEGORIAS: INFANTIL, INFANTO-JUVENIL, JUVENIL E ADULTO 
 
SEGUIRÃO AS MESMAS REGRAS DO REGULAMENTO TÉCNICO DE GINÁSTICA AERÓBICA 
2017 DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE GINÁSTICA.  
 
PROGRAMAÇÃO 

a) Classificatória/Final por Provas – participam todos dos ginastas. 
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PREMIAÇÃO 

a) Por prova: Medalhas do 1º ao 3º lugar, da etapa final. 


