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Rio, 22 de Julho de 2021. 
 
 

                                                                      
 
Prezados Professores e amigos da Ginástica, 
 
 
 
 
    Temos a satisfação de convidá-los para a “1ª COPA RIO-NITERÓI DE 
GINÁSTICA”, a ser realizada no sábado, dia 25 de setembro de 2021, na Arena 
Carioca 3, localizada á Avenida Abelardo Bueno, Nº: 3401, Parque Olímpico - Barra 
da Tijuca, RJ. 

 
          
    O evento será realizado sem público, devidos aos protocolos estabelecidos pela 
Prefeitura Municipal da Cidade do Rio de Janeiro. 
 
 
Certos de sua valiosa participação, elevamos nossa estima e antecipamos nossos 
agradecimentos.  
 
 
 

Atenciosamente, 
 

                                                           
 

Suzana Thomas                Isabel Roboredo 
(21)99755-5484                 (21)99977-6065 

 
 

Coordenadoras 
I Copa Rio - Niterói de Ginástica 
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Regulamento Geral 

 
 
01 – PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO: Ginástica Niterói e Federação de Ginástica do  
                                                            Estado do Rio de Janeiro. 
02 - APOIO: SMEL Rio - Secretaria Municipal de Esportes e Laser da Cidade do Rio de Janeiro 
03 - DATA: 25 de Setembro de 2021. 
04 - LOCAL: Arena Carioca 3 - Parque Olímpico - Barra 
                     Avenida Abelardo Bueno, Nº: 3401 - Barra da Tijuca, RJ. 
 

Evento sem público, só será permitida a entrada na Arena 
 de apenas “um” responsável por ginasta menor de idade 

 
 
05 - PROGRAMAÇÃO: 

 

 COPA DE GINÁSTICA ARTÍSTICA E TRAMPOLIM 

   25/09/2021 - Sábado - 8h 

  FESTIVAL DE GINÁSTICA PARA TODOS 

   25/09/2021 - Sábado - 13h 

 

06- INSCRIÇÕES: Deverão ser efetuadas até o dia: 25/08/2021. 
 
Profª. Isabel Roboredo - Agendar Horário de participação 
Cel: (21) 99977-6065 
E-mail: isabelroboredofgerj@gmail.com 

Profª. Suzana Thomas - Enviar comprovante de pagamento de inscrição 

Cel.: (21) 99755-5484 
E-mail: suzanabthomas@yahoo.com.br 
 
07- TAXA DE INSCRIÇÃO: 
 
. Inscrições Até o dia 25/08/2021. 

 

TAXA DE 
ENTIDADE 

TAXA DO COPÃO DE 
GA Ginástica 

Artística 

TAXA DO FESTIVAL - 
GPT 

Ginástica Para Todos 

Filiados FGERJ 
Gratuita 

R$ 40,00 por Ginasta R$ 30,00 por Ginasta 

Não Filiados 
FGERJ 

R$ 60,00 

R$ 50,00 por Ginasta R$ 40,00 por Ginasta 

 
 
 
 

mailto:isabelroboredofgerj@gmail.com
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. O pagamento deverá ser efetuado por depósito bancário: 

BANCO DO BRASIL - agência: 1578-4, Conta Corrente 7610-4 - PIX: 831.765.357-91 

Suzana Thomas - suzanabthomas@yahoo.com.br e ou Whats: (21)99755-5484 
 
 
ATENÇÃO: Enviar a cópia do depósito bancário junto com as inscrições até o dia: 

 
 

           25/08/2021 

 

NÃO SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES FORA DO PRAZO 

 
  
 
OBSERVAÇÃO: 

 
A organização da 1ª Copa Rio - Niterói - FGERJ de Ginástica não se responsabilizará 
por acidentes que por ventura venham a ocorrer durante o evento, entretanto, será 
oferecido atendimento médico de emergência aos participantes. 
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Copa de Ginástica Artística e Trampolim 

Sábado, 25 de setembro, ás 8h 
 

                   Regulamento 
 
 

 AVALIAÇÃO: 

    Por percentual de aproveitamento. 
 

 PARTICIPAÇÃO: 

 As entidades participantes não precisam ser filiadas a FGERJ; 

 Poderão participar ginastas de qualquer categoria; 

 O número de participantes é ilimitado; 

 Os participantes deverão marcar o horário de competição entre 08h e 
12:00h, no ato da inscrição. 

 

 PREMIAÇÃO: 

    Todos os ginastas receberão medalha e Diploma de participação com as notas no verso. 
 

 CATEGORIAS: 
 
* GYM-BABY (até 06 anos de idade); 
 
* NIVEL I - aberto para todas as idades; 

 
* NIVEL II - aberto para todas as idades; 
 

 Gym Baby (Crianças até 6 anos) 
 
Circuito: Avião, Rolamento para frente, Vela, peito no Chão, Estrela (poderá 
usar a caixa do Plinto), pé na parede, um salto com a prancha. 

 

 NIVEL I (aberto a todas as idades): 
 

Solo  Executar uma série de no mínimo 8 exercícios incluindo: 
 
Um exercício de flexibilidade: 
Ex: Espacat ou peito no chão etc. 

        
Uma parada de mãos passageira: 
Ex: Tesourinha, parada Rolo etc. 
       
Um exercício de equilíbrio: 
Ex: avião ou pé na mão etc. 
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Sugestão de séries: 

 
Série 1 
 

1. Avião, marcar 2  
2. Tesoura  
3. Rolo para frente grupado  
4. Rolo para frente afastado 
5. Rolo para trás afastado 
6. Vela, ponte e peito no chão  
7. Passagem de dança- Galope e grupado.  
8. Estrela 

 
Série 2 
 
1. Avião, marcar 2  
2. Uma parada de mãos  
3. Rodante (3.106), salto estendido  
4. Estrela  
5. Estrela com uma das mãos  
6. Passagem de dança - 2 saltos: Longo (com grande afastamento ântero-
posterior das pernas e com impulso em 1 dos pés) e um galope  
7. Um salto em grande afastamento lateral das pernas com impulsão 
simultânea dos pés (salto afastado)  

8. Descer na ponte com as pernas unidas marcar 2” com uma das pernas 
elevadas-  

 
Salto  Executar 02 (dois) saltos livres, com a utilização de prancha ou mini-

trampolim. 
 

 NIVEL II: (aberto a todas as idades) 
 
 
Solo  Executar uma série de no mínimo 10 (dez) exercícios incluindo: 

               
Um exercício de flexibilidade: 
Ex: Espacat ou peito no chão etc 
 
Uma parada de mãos: 
Ex: Parada de mãos rolamento etc. 

       
Um exercício de equilíbrio: 
Ex: Avião ou pé na mão etc. 

   
Uma seqüência acrobática com no mínimo 02 (dois) exercícios diferenciados: 
Ex: estrela, estrela com uma das mãos ou reversão estrela etc. 
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OBS: As séries poderão conter elementos coreográficos, porém não serão 
considerados como exercícios; 

 
 
Sugestão de série: 
 

1. Avião, marcar 2 
2. Giro de 360º  
3. Rodante (3.106), salto estendido,  
4. Salto afastado 
5. Ponte para trás  
6. Passagem de dança 
7. Parada rolo 
8. Reversão + 
9. Estrela 
10. Estrela com uma mão 
 
 Salto  Executar 02 (dois) saltos livres, com a utilização de prancha ou mini-

trampolim. 
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Festival de Ginástica Para Todos 
Sábado, dia 25 de Setembro - 13h 

 
Objetivo: 

          Motivar a prática da Ginástica Para Todos 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. Entretanto, será feito uma avaliação e os grupos serão 
classificados em 1º, 2º ou 3º lugar.  
            
Regulamento: 
 

 Os grupos deverão ser compostos de no mínimo 10 participantes. 

 As apresentações não poderão ultrapassar 05 (cinco) minutos. 

 Enviar a música pelo formulário no ato da inscrição e levar uma cópia 
em Pen-drive no dia do evento. 

 As apresentações que necessitarem de montagem de equipamentos 
terão tempo máximo de 5 minutos incluindo o tempo de montagem e 
retirado dos mesmos. 

 A taxa de inscrição será individual; 

 As coreografias serão realizadas no tablado de Ginástica Artística, 
área de 14x14 m. 

 Preencher a ficha no formulário com o nome de todos os participantes. 

 A ordem de apresentação será enviada até o dia 10 de setembro. 
Cada grupo terá 1 minuto de aquecimento no tablado. Devido aos 
protocolos da COVID 19, de acordo com o número de grupos 
inscritos, será marcado cinco grupos a cada 30 minutos. Após a 
apresentação o grupo deverá se retirar da Arena para que os 
próximos grupos possam entrar.  

 O Evento será sem público, mas para cada participante menor de 
idade, poderá ter um adulto responsável para acompanhar. 

 Todos deverão usar máscara o tempo todo que permanecerem na 
Arena. 

 
Avaliação: 

Os grupos serão avaliados pelo CT de GPT da FGERJ e convidados, nos seguintes 
critérios:  
 
Tempo da Coreografia: (máxima 5´) já incluída arrumação material portátil e/ou 

ginastas  

Música: adequação; qualidade de gravação; alusão à cultura brasileira; não inserção 
de palavras de baixo calão ou preconceituosas;  

Espaço: utilização do espaço cedido (14x14); mudanças de formação do grupo no 

espaço (ocupação);  

Estética: Ritmicidade; Sincronismo entre participantes; participantes e materiais; 
participantes e música;  
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Ginástica: Utilização de elementos da ginástica como base da coreografia, qualidade 

técnica;  

Segurança: Grupo atende as normas básicas de segurança; nenhum ginasta é 
colocado em risco; equipamentos;  

Figurino: Há coerência entre tema, música e figurino; o figurino atende aos padrões 

básicos da sociedade e apresentação para público de qualquer idade e outros itens 
que o CT achar pertinente.  

O resultado da avaliação será enviado para o técnico responsável pelo grupo. 
  
Exceção: Os casos omissos neste regulamento serão analisados pelo CT de GPT da 

FGERJ.  
 

Premiação: 
Medalhas de participação para todos os participantes! 

 
* Os grupos poderão marcar a coreografia uma vez antes da avaliação. 

* Os técnicos deverão conferir as músicas na mesa do som antes do início 
da apresentação. 

  
 

 


