APÊNDICE I
FICHA DE INSCRIÇÃO
FESTIVAL GYM BRASIL - GINÁSTICA PARA TODOS
Data: 11 de dezembro de 2021.
Local: Palácio dos Esportes – Natal – Rio Grande do Norte

1- Dados do Grupo
Nome completo do Grupo
Sigla (se houver)
Federação à que pertence o grupo
Vínculo

( ) escola ( ) universidade (
( ) Outros: _________________

) ONG (

) Prefeitura (

) Clube

Endereço*
CEP*

Whatsapp*

Cidade-Estado*

Tel*:

E-mail*:

Fax:

Responsável*:

CREF*:

Recibo em nome de*:

2- Perfil do Grupo
Composição do Grupo

0-13
anos

14-17
anos

18-24
anos

25-39
anos

40-59
anos

60 anos TOTAL
ou +

Dirigentes/Treinadoras (F)
Dirigentes/Treinadores (M)
Ginastas Feminino
Ginastas Masculino
Pessoa com Deficiência
Nº total de ginastas inscritos (levando-se em consideração todas as coreografias, sem
repetição de ginastas)

3Dados Coreográficos
Coreografia 1 - Preencher 01 Ficha para cada Coreografia inscrita (se necessário, duplicar esta
tabela).
GRUPO
Nome da Coreografia
Tema da Coreografia
Tempo da música
Característica predominante
dos movimentos
(é possível marcar mais de
uma opção)
Característica predominante
dos aparelhos
(é possível marcar mais de
uma opção)

Posicionamento do Grupo
para início coreográfico

( ) Ginástica Acrobática ( ) Ginástica Aeróbica
( ) Ginástica Rítmica ( ) Ginástica Artística ( ) Parkour
( ) Ginástica de Trampolim ( ) Dança ( ) Folclore
( ) Ginástica para Todos (Fundamentos Básicos)
( ) aparelhos de competição grande porte (trave, paralelas, trampolim
etc)
( ) aparelhos não-tradicionais de grande porte (plinto, jacaré, etc)
( ) aparelhos de competição de pequeno porte (maças, cordas, arco,
fita e bola)
( ) aparelhos não-tradicionais de pequeno porte ( bastão, jump etc)
( ) aparelhos construídos (baragandã, etc)
( ) aparelhos adaptados à ginástica (balde, carretel, piscina inflável,
sofá inflável, etc)
( ) grupo se posiciona no espaço sem música
( ) grupo posiciona material no espaço e se retira
( ) grupo entra em ação no espaço quando do início da música

Breve descrição sobre a
coreografia, para incluirmos
no programa
(aproximadamente 25
palavras)
OBS: mesmo com a descrição da coreografia, seu posicionamento inicial e ensaio prévio no local, é
importante que alguém do grupo esteja presente junto ao sistema de som um pouco antes e
durante a apresentação de cada uma das coreografias do grupo.

FICHA DE INSCRIÇÃO
FESTIVAL GYM BRASIL - GINÁSTICA PARA TODOS
Data: 11 de dezembro de 2021.
Local: Palácio dos Esportes – Natal – Rio Grande do Norte
GRUPO:

DECLARAÇÃO – NÍVEL TÉCNICO

Eu, _______________________________________________________________________________________
RG nº ____________________________, declaro que os ginastas inscritos possuem nível técnico
compatível ao evento.

Assinatura do/a Treinador/a

