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CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GINÁSTICA 

TORNEIO NACIONAL DE TRAMPOLIM -2018 

 
 

1.   CATEGORIAS DE COMPETIÇÃO. 

 
A) Pré-infantil (9 a 10 anos).  

B)  Infantil (11 a 12 anos). 

C) Infanto-Juvenil (13 a 15 anos).  

D) Adulto (16 anos ou mais) 

E) Categoria Especial (atletas do pré-infantil que disputaram o campeonato brasileiro 2018). 

 
2.   PROVAS 

. 

A) Trampolim Individual  (TRI) 

B) Trampolim sincronizado (TRS) 

C) Tumbling.(TUMB) 

D) Duplo Mini-Trampolim (DMT)  

E) Mini-trampolim (MT) 

 

 
3.   REGRAS DE COMPETIÇÃO. 

 

A) Poderá participar do Torneio Nacional qualquer entidade filiada ou de alguma forma ligada às 

Federações. 

B) Nos estados em que não existir Federação, as entidades poderão efetuar suas inscrições 

diretamente com a CBG. 

C) Os ginastas que participarem dos Campeonatos Brasileiros não poderão competir nos Torneios 

realizados no mesmo ano-calendário. 

D) Nas competições preliminares de Trampolim Individual, Trampolim sincronizado e Tumbling, os 

ginastas de todas as categorias deverão executar uma série livre. No Tumbling, as séries deverão 

conter 5 elementos em todas as categorias. 

E) No caso específico das competições de TUMB, em todas as categorias não se aplicam as regras 

5.5.1.1 (passada de mortais),5.5.2.1, 5.5.2.2 (ambas para as piruetas), 17.3 (obrigatoriedade de 

terminar a série no colchão) e 17.4 (obrigatoriedade de terminar a série com um mortal) do Código 

de Pontuação da FIG de TUMB 2017-2020.  A regra 5.2 (repetição d e  e l e m e n t o s ) 

continuará sendo aplicada. 

 F) Durante as competições preliminares de DMT e MT, os ginastas deverão executar duas passadas 

livres diferentes, sendo obrigatório efetuar elementos distintos nas duas, mesmo que estes tenham 

dificuldade zero. A repetição de um elemento com dificuldade zero acarretará a perda de 1.0 

ponto de cada árbitro de execução.   

G)  Nas passadas de MT, os descontos por elemento serão de 0,0 a 1,0 ponto. 
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CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GINÁSTICA 

G) Não haverá competições finais. 

H) As equipes poderão ser compostas por número ilimitado de ginastas. 

I) Os casos omissos serão solucionados de acordo com o Código de Pontuação da FIG 2017-2020 

e pelo Comitê Técnico da CBG. 

 
4.   PREMIAÇÃO. 

 
A) EQUIPE 

 TROFÉU MASSIFICAÇÃO: Será premiada a entidade que participar com o maior 

número de ginastas. 

 Serão premiadas com troféus as entidades classificadas do 1° ao 3º lugar, de acordo com a 

regra para obtenção de pontos – Equipe 

 

B) INDIVIDUAL 

 Serão premiados com medalhas os ginastas classificados do 1º ao 6º lugar por 

categoria, prova e sexo. 

Observação: Na(s) categoria(s) em que houver menos do que dez (10) participantes, haverá 

premiação Individual somente até o 3º lugar. 

 

C) EQUIPE – REGRA PARA PONTUAÇÃO 

As entidades receberão pontos de acordo com a classificação individual de seus ginastas por 

prova, independentemente da categoria, conforme disposto na Tabela 01: 

 
Tabela 01 – Pontuação de acordo com a classificação. 

Classificação Pontos 

1º. Lugar 15 

2º. Lugar 12 

3º. Lugar 9 

4º. Lugar 7 

5º. Lugar 6 

6º. Lugar 5 

7º. Lugar 4 

8º. Lugar 3 

9º. Lugar 2 

10º. Lugar 1 

 
E)  Serão computados somente os 10 (dez) melhores resultados de cada entidade. 

F) Caso haja empate, será considerada campeã a entidade com o maior número de primeiros lugares. 

Persistindo o empate, será considerada campeã a entidade com o maior número de segundos 

lugares, e assim sucessivamente. 
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5.   ARBITRAGEM 

 

A) A banca de arbitragem poderá ser composta com árbitros estaduais, assim como ter número 

reduzido. 

B) A convocação dos árbitros ficará a cargo da CBG 

 


