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NOTA OFICIAL Nº 003/2018 – CE/SER/JOJUPS/DIV A 

 
O Governo do Paraná, Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo, Coordenação de Esporte, 
Supervisão de Esporte Rendimento, no uso de suas atribuições legais: 

 
DIVULGA: 
 

Regulamento Técnico atualizado: 
 
 

CAMPEONATO DE GINÁSTICA RÍTMICA 

 
1. O Campeonato de Ginástica Rítmica (GR) será regido pelas regras oficiais em vigor no país, 

obedecendo às normas contidas neste Regulamento. 
 

2. Julgamento - A competição terá como base de julgamento o Código de Pontuação da FIG (ciclo 
2017/2020 atualizado), obedecendo às normas de competição estabelecidas pelo Comitê Técnico de 
GR da Federação Paranaense de Ginástica - FPRG. 

 
3. A competição será realizada no mínimo em 03 (três) dias.  
 
4. Participantes: 

4,1 A competição será realizada em dois níveis: 
4.1.1 Nível A - Ginastas com maior experiência e que executem a contento as dificuldades 

exigidas no regulamento específico para o Nível A. 
4.1.2 Nível B - Ginastas com menor experiência e que executem a contento as dificuldades 

exigidas no regulamento específico para o Nível B. 
 

OBS.: Cada município inscrito, somente poderá participar do Nível A ou Nível B não podendo ter    
equipes nos dois níveis. Esta opção será feita na Sessão Preliminar do Congresso. 

4.2 O número de atletas permitido para a competição será: 
4.2.1 Provas Individuais 

a. Nível A - até 04 (quatro) ginastas 
b. Nível B - até 04 (quatro) ginastas 

4.2.2 Prova de Conjunto 
a. Nível A - 05 (cinco) ginastas titulares + 02 (duas) reservas 
b. Nível B – 05 (cinco) ginastas titulares + 02 (duas) reservas 

OBS.: A técnica poderá distribuir as ginastas nas diferentes provas de acordo com o seu critério, 
inclusive as reservas. 

 

NÍVEL B 

 
1. Provas Individuais: 

1.1 Aparelhos:  
1.1.1 Mãos livres  
1.1.2 Maças (tamanho mínimo de 35 cm e máximo de 50 cm) 

1.2 Tempo do exercício – 1’15” a 1’30”. 
1.3 É permitido música com palavras apenas para 01 (uma) prova.  
1.4 Todas as ginastas devem executar os dois aparelhos. 

 
 Exercício de Mãos Livres 
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REQUERIMENTOS – VALOR MÁX 4,00 pts. 

Exercício Quantidade BD Obrigatório Descrição 

 

BD 
3 + 3 

  
 
 
OU 

 
 

Grand écart: Preparação em chassé e saltar 
abrindo as duas pernas simultaneamente em 
180º com forma bem definida e fixada. O braço 
contrário à perna da frente se posiciona à frente 
e o outro braço lateralmente. Tronco na vertical. 
OU 
Grand écart em círculo: Preparação em chassé 
e saltar abrindo as duas pernas simultaneamente 
em 180º com forma bem definida e fixada. 
Tronco na vertical. 

 

 
 
OU 

 
 
OU 
 

 

Perna livre em posição lateral com ajuda. 
Manter no mínimo 2 segundos. 
OU 
Equilíbrio em círculo com ajuda em releve: 
Perna livre elevada atrás, em posição grand 
écart com joelho flexionado com ajuda. Manter 
no mínimo 2 segundos. 
OU 
Perna livre acima em posição de grand écart: 
tronco na horizontal sem ajuda, e pé plano. 
Manter no mínimo 2 segundos. 

 

 
 

 
 
(um à escolha) 

Pivot livre com ajuda em posição de grand 
écart (360º ou mais). 
OU 
Perna livre estendido a 180º à frente OU ao 
lado. Tronco alinhado. 
OU 
Perna livre com ajuda posição em círculo 
(360º ou mais). Troncos e ombros alinhados. 
OU 
Pivot em passe (360º ou mais). Perna livre 
flexionada, joelho na altura horizontal, tronco na 
vertical. 

+ 3 BDs livres 
03 (três) dificuldades corporais (opcionais) de 
livre escolha, com valor máximo de 0,50 pts. 

 

Onda Corporal Posteroanterior – Equilíbrio dinâmico com onda total do 
corpo. Valor 0,10 pts (máximo 01). 

S 
Combinação de Passos de Dança de acordo com o ritmo e tempo do 
caráter da música. Mínimo 8 segundos. Valor 0,30 pts (mínimo 02). 

 

02 (dois) elementos pré-acrobáticos à livre escolha. Valor 0,10 pts cada 
um. (Máximo 02) 

Uma combinação de 02 (dois elementos) pré-acrobáticos. Valor 0,20 
pts. (máximo 01) 

 

 Exercício Maças 
 

REQUERIMENTOS – VALOR MÁX 4,00 pts. 

Exercício Quantidade BD Obrigatório Descrição 

 

BD 
4 + 2 

 1 

04 (quatro) dificuldades corporais, uma de 
cada grupo, com o valor máximo de 0,50 pts 

cada. 

 1 

 
1  

(em ½ ponta) 
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+ 2 BDs livres 
02 (duas) dificuldades corporais (opcionais) 
de livre escolha, com valor máximo de 0,50 
pts. 

S 
Combinação de Passos de Dança de acordo com o ritmo e tempo do 
caráter da música. Mínimo 8 segundos. Valor 0,30 pts (mínimo 02). 

R Elementos Dinâmicos de Rotação (mínimo 01). 

AD Dificuldade do Aparelho (não há mínimo ou máximo). 

 

EXIGÊNCIAS 

 
1. DIFICULDADES CORPORAIS (BD) 

1.1  Os elementos de BDs são dificuldades obrigatórias e dificuldades à livre escolha das tabelas do 
código de pontuação.  

1.2  O valor dos elementos obrigatórios respeitam os valores do código de pontuação.  
1.3  O valor máximo das BDs é de 0,50 pontos. Se uma ginasta apresenta uma dificuldade maior do 

que o valor permitido ela não será avaliada e terá uma penalização de 0,30 pts.  
Exceção: Para as dificuldades de rotação obrigatórias em mãos livres, a rotação se 
avaliará de acordo com o número de rotações executadas.  

1.4  No caso das dificuldades obrigatórias em mãos livres, se a ginasta apresenta uma dificuldade 
diferente das previstas neste regulamento, a dificuldade não se avalia (não se penaliza), salvo 
as dificuldades à livre escolha.  

1.5  Se uma ginasta apresenta mais de duas dificuldades à livre escolha em mãos livres, as duas 
dificuldades executadas corretamente com o valor mais alto se contabilizarão, respeitando o 
valor máximo.  

1.6  Com os aparelhos, não é possível realizar mais de 06 (seis) BDs com um valor superior a 0,10 
pontos, as 06 (seis) dificuldades executadas corretamente com o valor mais alto se contabilizam, 
respeitando o valor máximo. 

 
2. ONDAS CORPORAIS 

2.1 Ver as tabelas das dificuldades de equilíbrios dinâmicos N.º 20 (primeiro símbolo)  
2.2 Uma onda corporal será válida sem as seguintes faltas de execução:  

a. Ausência de extensão corporal.  
b. Ausência de coordenação dos braços.  
c. Onda corporal pouco profunda.  

2.3  Não é possível executar as ondas corporais obrigatórias conectadas às dificuldades corporais 
(BD). 

 
3. ELEMENTOS PRÉ-ACROBÁTICOS 

3.1  Somente se contabilizarão, como máximo, 02 (dois) elementos pré-acrobáticos.  
3.2  A combinação de elementos pré-acrobáticos somente é válida se é realizada sem interrupção 

na conexão dos elementos e se apresenta dinamismo em sua execução. Os elementos podem 
ser iguais ou diferentes. 

 
4. EXECUÇÃO 

4.1 Faltas Artísticas e Técnicas: 10 pontos no máximo, conforme o Código de Pontuação de GR da 
FIG. 

 
Provas de Conjunto 
a. Aparelhos: 05 arcos 
b. Tempo do exercício – 2’15” a 2’30”. 
c. É permitido música com palavras. 
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EXIGÊNCIAS 

  
1. DIFICULDADES  

1.1.   Dificuldade: 03 (três) trocas e 03 (três) dificuldades corporais, mais uma dificuldade à escolha 
(BD ou Troca): Total 07 (sete) dificuldades. Valor máximo da BD: 0,50 pts.  

1.2.  Distância da troca: mínimo de 05 (cinco) metros.  
1.3.  Na distribuição das dificuldades deve haver a representação dos 03 (três) grupos corporais 

(salto, equilíbrio, rotação), mínimo de 01 (um) elemento de cada.  
1.4.  Combinações de passos de dança: mínimo de 01 (uma), valor 0,30 pts.  
1.5.  Elementos dinâmicos com rotação: máximo de 01 (um).  
1.6.  Elementos de colaboração: mínimo de 04 (quatro). 

 
2. EXECUÇÃO 

2.1 Faltas Artísticas e Técnicas: 10 pontos no máximo, conforme o Código de Pontuação de GR da 
FIG. 

 

NÍVEL A 

 
1.  Provas Individuais: 

a. Aparelhos:  
 Arco 
 Bola 
 Maças 
 Fita. 

b. Tempo do exercício – 1’15” a 1’30”. 
c. É permitido música com palavras apenas para 02 (duas) provas. 
d. Regulamento segue a norma do Código de Pontuação - FIG 2017/2020 (atualizado) e 

Regulamento da   Federação Paranaense de Ginástica 2018 – categoria Juvenil. 
e. A equipe será composta por 03 (três) ou 04 (quatro) ginastas (sendo no mínimo 01 (um) e no 

máximo 04 (quatro) exercícios por ginasta), totalizando 12 (doze) exercícios, sendo 03 (três) de 
cada aparelho. Cada ginasta pode executar no máximo 01 (um) exercício por aparelho. 

f. Para participar da Competição Individual Geral, a ginasta deve participar, obrigatoriamente, nos 
04 (quatro) aparelhos.  

 
2. Prova de Conjunto: 

a. Aparelhos: 05 pares de maças 
b. Tempo do exercício – 2’15” a 2’30”. 
c. É permitido música com palavras. 
d. Regulamento segue a norma do Código de Pontuação - FIG 2017/2020 (atualizado) e 

Regulamento da Federação Paranaense de Ginástica 2018 – categoria Juvenil. 
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3. Critérios de Classificação (Nível A e B): 
3.1 Provas Individuais: 

3.1.1 Competição Individual Geral /Equipe - Participam todas as ginastas inscritas na competição. 
3.1.2 Competição Individual Final por Aparelhos - Participam as 08 primeiras classificadas em 

cada aparelho, sendo no máximo 02 (duas) por município. 
          

3.2 Provas de Conjunto: 
3.2.1 Competição Geral - Participam todos os conjuntos inscritos. 
3.2.2 Competição Final - participação dos 08 melhores conjuntos classificados. 

 
4. Premiação 

4.1. Classificação Geral da Competição: 
Troféu para os municípios 1º, 2º e 3º lugares geral da competição, que se dará pela soma dos 
pontos obtidos pelas equipes nas provas individuais (Concurso por Equipe) e nas 02 
apresentações do Conjunto. Esta premiação será separada por nível. 
6.1.1  Em caso de empate será considerada vencedora a representação que tiver o maior número 

de primeiros lugares, persistindo o empate, pelo maior número de segundos lugares e assim 
sucessivamente com as classificações subsequentes; 

6.1.2  Caso persista o empate, será considerada vencedora a representação que tiver o menor 
número de atletas inscritos; 

6.1.3 Persistindo o empate, os municípios permanecerão empatados em classificação e 
pontuação, e as classificações subsequentes serão estabelecidas em relação a quantidade 
de equipes empatadas. 

4.2 Classificação Individual por Equipe Nível A - Medalhas para as 03 (três) primeiras equipes 
classificadas por meio do somatório das 10 (dez) melhores notas registradas pela equipe. 

4.3 Classificação Individual por Equipe Nível B - Medalhas para as 03 (três) primeiras equipes 
classificadas por meio do somatório das 03 (três) melhores notas por aparelho, totalizando 06 
(seis) notas. 

4.4 Classificação Individual Geral Nível A - Medalhas para as 03 (três) primeiras ginastas, 
classificadas pela soma das notas dos 04 (quatro) aparelhos realizados no Concurso Individual 
Geral.  

4.5 Classificação Individual Geral Nível B - Medalhas para as 03 (três) primeiras ginastas, 
classificadas pela soma das notas dos 02 (dois) aparelhos realizados no Concurso Individual 
Geral.  

 
OBS.: Em caso de empate, será utilizada a média de execução (dos quatro aparelhos) como critério 

de desempate. Persistindo o empate, será utilizado o critério de média de faltas técnicas. 
Persistindo o empate, será utilizado o critério de dificuldade. Persistindo o empate, as ginastas 
permanecerão empatadas. 

4.6 Classificação Individual por Aparelho - Medalhas para as 03 (três) primeiras colocadas em cada 
aparelho, no Concurso Final por aparelho. Esta premiação será separada por nível. 

4.7 Classificação do Conjunto - Medalhas para as 03 primeiras equipes de Conjunto, pela soma das 
notas das 02 apresentações do conjunto. Esta premiação será separada por nível. 

 
OBS.: As provas de conjunto serão desempatadas pela média da nota de Execução (seja no Concurso 

Geral ou Final). Persistindo o empate, será utilizada a nota do critério de faltas técnicas. 
Persistindo o empate, será utilizado o critério de dificuldade. Persistindo o empate, 
permanecerão empatadas. 

 
5. Pontuação Final: 
 

Nível A Nível B 

Colocação Pontuação Colocação Pontuação 

1º lugar 20 pontos 1º lugar 08 pontos 

2º lugar 18 pontos 2º lugar 06 pontos 
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6. A Sessão Técnica com os representantes dos municípios participantes tratará exclusivamente de 

assuntos ligados à competição, tais como: normas gerais, aferição de implementos, além de outros 
assuntos correlatos. 
 

7. Após as inscrições de atletas realizadas dentro dos prazos estabelecidos no Regulamento Geral dos 
Jogos da Juventude, na Sessão Técnica da modalidade as atletas serão confirmados nas provas. 
Caso o município não se faça presente na Sessão Técnica da modalidade, serão confirmados os 
atletas por prova conforme as inscrições feitas regularmente dentro dos prazos estabelecidos. 

 
8. O município que não se fizer presente estará automaticamente acatando as decisões tomadas na 

referida sessão. 
 
9. As músicas podem ser levadas em pendrive em formato mp3 ou wma, seguindo a seguinte 

denominação: sigla da cidade onde estuda a ginasta/ nome da ginasta / nome do município / aparelho. 
Entretanto, conforme o Código de Pontuação de GR da FIG, os municípios mantêm o direito de usar 
CD para competir. Nos CDs das músicas, que devem ser individuais (uma música por CD), há que 
constar por escrito e bem legível, obrigatoriamente: 
9.1 O primeiro e último nome da ginasta; 
9.2 O nome da instituição de Ensino; 
9.3 Aparelho; 
9.4 Nome e Tempo da Música. 
 

10. Segue o link para acesso ao código de pontuação, onde se encontram as regras específicas para 
avaliação, tabela de dificuldades corporais e seus critérios, elementos dinâmicos de rotação (R), 
Dificuldades de Aparelho (AD), descrição dos manejos de aparelho e seus símbolos, e outros. 

http://www.fig-gymnastics.com/site/rules/disciplines/rg 

 
11. Os casos omissos a este Regulamento serão resolvidos pela Comissão Técnica da Secretaria de 

Estado do Esporte e do Turismo no evento. 
 
 
 

DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE. 
  Curitiba, 20 de julho de 2018 

 
 
Cristiano Barros Homem Del Rei         Emerson Luiz Venturini de Oliveira 
     Coordenação de Esporte                     CE/Supervisão Esporte Rendimento 
 
 

João Carlos Barbiero 
Secretário de Estado do Esporte e do Turismo 

 

3º lugar 16 pontos 3º lugar 04 pontos 

4º lugar 14 pontos 4º lugar 03 pontos 

5º lugar 12 pontos 5º lugar 02 pontos 

6º lugar 10 pontos 6º lugar em diante 01 ponto 

7º lugar 09 pontos 

 8º lugar 08 pontos 

9º lugar em diante 01 pontos 

http://www.fig-gymnastics.com/site/rules/disciplines/rg

