REGULAMENTO DE GINÁSTICA ARTÍSTICA
GINÁSTICA ARTÍSTICA
1.

A competição de Ginástica Artística será regida de acordo com as regras oficiais da Federação
Internacional de Ginástica (FIG), reconhecidas pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), salvo o
estabelecido neste regulamento.

2.

Objetivos:
Incentivar e divulgar a prática da Ginástica Artística no estado de Sergipe.

3.

Participantes (Categorias):

PRÉ-INFANTIL
Nasc. a partir de 2007
( SUB 10 anos)








JUVENIL
Nascidos em
2002 a 1999
(15 a 18 anos)

Cada Entidade poderá inscrever um número ilimitado de alunos por categoria e nível.
Apesar de haver premiação (medalhas) para as equipes com melhor classificação em cada categoria, esta
disputa por equipes não contará para o quadro geral de medalhas.
4.





FEMININO/MASCULINO
INFANTIL
Nascidos em
2006 a 2003
(11 a 14 anos)

Sistema de disputa / Provas

A competição será realizada em 3 (três) níveis.
O nível 1 (um) será em formato de festival e não contará para o quadro geral de medalhas.
O regulamento técnico da competição será definido pela Federação Sergipana de Ginástica e comunicado
às escolas pela mesma.
As séries serão com coreografia livre e movimentos obrigatórios.
A série do solo, na categoria feminina, deve ser acompanhada com música instrumental.
Será considerada campeã na categoria, a entidade que somar o maior número de pontos no individual
geral em cada gênero, somando–se os resulta dos nos níveis 2 (dois) e 3 (três). Serão computados
somente os dez primeiros classificados do individual geral segundo a tabela abaixo.
1º
15

2º
12

3º
9

4º
7

5º
6

6º
5

7º
4

8º
3

9º
2

10º
1

Provas:
NÍVEL I
a) FEMININO Solo e salto
b) MASCULINO – Solo e salto
NÍVEL II e III
a) FEMININO Solo, trave, assimétricas e salto
b) MASCULINO – Solo, salto e barra fixa.
OBS.: Só haverá competição nas provas de assimétricas e barra fixa caso o local programado para a realização
da competição ofereça condições para a montagem destes aparelhos, o que será informado no congresso
técnico.
5.

Arbitragem



A arbitragem será de responsabilidade da Federação Sergipana de Ginástica.

6.

Premiação
6.1 Individual (Medalhas)




No Nível I todos os atletas receberão medalha de participação.
Serão premiados com medalhas de ouro prata e bronze os 03 (três) melhores atletas na competição
individual geral nos níveis II e III (em caso de empate, vence aquele que tiver o menor desconto no
somatório das notas de execução de todos os aparelhos) e por aparelho (em caso de empate, será
considerado vencedor o atleta que tiver o menor desconto na nota de execução).
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Serão oferecidas medalhas de ouro, prata e bronze, para as 03 melhores equipes (Escolas) em cada
categoria, lembrando que estas medalhas não serão computadas para o quadro geral de medalhas. O
critério de pontuação para a disputa por equipe será definido no Congresso Técnico da Modalidade.
6.2 Entidades (TROFÉUS)




Será oferecido troféu de Campeão em cada categoria
Será declarada Escola campeã Geral na modalidade Ginástica Artística, com direito a troféu específico,
aquela que obtiver o maior número de Medalhas de Ouro no Quadro Geral, da modalidade, dos JOGOS
ESCOLARES TV SERGIPE.

7.

Casos Omissos



Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora dos Jogos Escolares TV SERGIPE 2017.
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