
 

 

 

BOLETIM INFORMATIVO Nº 004/ 2022 

GINÁSTICA AERÓBICA (GAE) 

ERRATA REGULAMENTO ESPECÍFICO  

A Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), vem, por meio deste documento 

apresentar Errata acerca do Regulamento Específico da Ginástica Aeróbica do ano de 

2022, elaborado pelo Comitê Técnico da GAE, nos termos a seguir. 

 

CAMPEONATO BRASILEIRO – INFANTIL 

Número máximo de Elementos de Dificuldade: (07) sete incluindo os Compulsórios 

abaixo, sem combinações: 

1) Flexão de braço (PU) ou Wenson pus up  

2)Esquadro Afastado 

3) (Um) Giro no Ar 

Valor dos Elementos de Dificuldade: 0.10 até 0.40. ( coeficiente de divisão 2,0) 

Permitidos:  

1) 04 (Quatro) elementos no solo, no máximo 

2) 01 (um) salto com aterrissagem em espacate no máximo. 

3) Mínimo de 01 colaboração 

4) Serão permitidos shorts e collant para meninos e meninas 

5) Elementos Acrobáticos (opcionais): até no máximo 02 (dois) elementos de A1 

à A3 são permitidos. 

Não permitidos: 

1) Aterrissagens em flexão  

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

3) Não são permitidos elementos em apoio de 1 braço 

 

CAMPEONATO BRASILEIRO – INFANTO-JUVENIL 

Número máximo de Elementos de Dificuldade: 07(sete) para Todas as Provas, 

incluindo os Compulsórios abaixo sem combinações:  

1)  Helicóptero  

2) Straddle ou L support(máximo até 1/1 giro) 

3) Salto Grupado (Tuck Jump)1/1 turn 

4) Giro duplo 2/1 turn 

Valor dos Elementos de Dificuldade:  0,2 até 0.6. 

 



 

 

 

Permitidos: 

1)  04 (quatro) elementos no solo, no máximo. 

2) Mínimo de 2 colaborações 

3) Máximo de um salto com aterrisagem em Push Up para IM 

4) Máximo de um salto com aterrisagem em Push Up OU com aterrisagem em 

split para IF, MP, TR e GR 

5) 01 (uma) combinação de 2(dois) elementos 

6) até no máximo 02 (dois) elementos de A1 a  A4 são permitidos. 

Não permitidos: 

1) Flexões em um braço. 

2) Aterrissagens em um braço. 

3) Off Axis Jump. 

4) combinações de elementos acrobáticos 

 

CAMPEONATO BRASILEIRO – JUVENIL 

1) Máximo de 07 elementos de dificuldade serão permitidos 

2) Deverão ser apresentados elementos de dificuldade de 04 famílias no mínimo. 

3) 1 elemento de valor 0,80 (opcional) 

4) 1 elemento de valor 0,70 (obrigatório) 

5) 1 elemento de valor 0,70 (opcional) 

6)  06/05/04 elementos de valor 0,60 a 0,20 

Valor dos Elementos de Dificuldade: 0.2 até 0,8. 

* Elementos de valor 0,10 não serão contados e poderão ser executados livremente. 

Permitidos: 

1) Permitido 01 (um) elemento opcional no valor de 0.8. 

2)  04 (quatro) elementos no solo, no máximo. 

3) 02 (dois) elementos saltos com aterrisagem em flexão para IM, 01(um) salto 

em aterrisagem flexão de braços e 01 (um) em espacate, no máximo para as 

provas IF, D, TR e GR 

4) Mínimo de 03 colaborações 

5) 01 (uma) combinação de 02 (dois) ELEMENTOS de DIF de diferentes famílias 

(no máximo) durante a rotina, sem nenhuma parada, hesitação ou transição: 

as combinações podem ser de 02 (dois) Elementos de Dificuldade, ou podem 



 

 

 

ser de 01 (um) Elemento de Dificuldade com 01 (um) Elemento Acrobático, e 

vice-versa. 

6) Até no máximo 02 (dois) elementos de A1 a A5 são permitidos (sem 

repetições). 

7) Uma combinação de elementos acrobáticos para as provas IF e IM 

Não permitidos: 

1) Aterrissagens em um braço. 

2) Combinações de elementos acrobáticos para as provas D, TR e GR. 

Exceção: na prova Aerodance não são exigidos elementos de dificuldade nem 

elevações, e os elementos acrobáticos podem ser executados livremente, inclusive 

combinações de até 02 elementos acrobáticos (02 vezes). 

 

Sem mais para o momento, desejamos sucesso aos ginastas e apresentamos nossas 

cordiais saudações.   

 

 

                            Aracaju, 07 de julho de 2022. 

 

Catarina Souza Santos 

Secretária Técnica 


