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JOGOS ESCOLARES DE SANTA CATARINA – JESC/2021 

GINÁSTICA ARTÍSTICA FEMININA 
11 e 12 anos 

 
Art. 1º - A competição de ginástica artística feminina dos Jogos Escolares de 
Santa Catarina – JESC/2021 obedecerá às Regras Oficiais da Federação 
Internacional de Ginástica - FIG, reconhecidas pela Confederação Brasileira 
de Ginástica - CBG, salvo o estabelecido neste regulamento, observando-se 
as adaptações deste Regulamento e do caderno de deduções específicas, 
disponível no site da Confederação Brasileira de Ginástica - CBG. 

 
Art. 2º - É livre o número de estudantes-atletas inscritos por delegação. 
 
Art. 3º - A competição será realizada para as estudantes-atletas nascidas, 
exclusivamente, nos anos de 2009 e 2010. 
 
Art. 4º - É obrigatória a participação dos representantes na reunião técnica 
da modalidade, que será realizada em data e local previamente 
estabelecidos pela Comissão Organizadora. 
 
 
Art. 5º - SISTEMA DE COMPETIÇÃO 
 

Programa Obrigatório 

Opções de séries 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08 

Sistema de Competição 
 
1º Dia  

 
Treinamento Oficial  
 

2º Dia  - Individual Geral  
- Por equipes  
- Classificatória final 
por aparelhos  

 
Regulamento 
Obrigatório  

Contabilizam as 04 
(quatro) melhores 
notas para equipe.  

3º Dia  - Finais por aparelhos  Regulamento Livre  10 melhores em cada 
aparelho  

 
Art. 6º - As exigências técnicas seguirão o regulamento específico da etapa 
nacional, onde Santa Catarina compete, podendo ser acessado clicando 
aqui. 

https://www.cbde.org.br/cbde/wp-content/uploads/2021/02/Regulamento-Espec%C3%ADfico-Gin%C3%A1stica-Art%C3%ADstica-Feminina.pdf
https://www.cbde.org.br/cbde/wp-content/uploads/2021/02/Regulamento-Espec%C3%ADfico-Gin%C3%A1stica-Art%C3%ADstica-Feminina.pdf
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Art. 7º - A formação da equipe para participar da Etapa Nacional acontecerá 
a partir da Classificação do Individual Geral (CII), as três (3) alunas-atletas 
melhores classificadas, independente da delegação que representam mais 
o técnico com o maior número de ginastas classificadas, ou pelo técnico da 
ginasta campeã.  
 
Art. 8 – Da Premiação 
A premiação ocorrerá das seguintes maneiras: 
a) Por equipe - 4 (quatro) melhores notas por aparelho na Competição 
Obrigatória. Serão premiadas com medalhas as equipes classificadas em 1º, 
2º e 3º lugares; 
b) Individual Geral - somatório das 4 (quatro) notas por ginastas na 
Competição Obrigatória – Serão premiados com medalhas as ginastas 
classificados em 1º, 2º e 3º lugares. 
c) Por Aparelhos – 10 melhores ginastas por aparelhos – resultado da 
Competição obrigatória, competirão as Finais Individual por aparelho (CIII) 
– livre. Serão premiados com medalhas as ginastas classificadas em 1º, 2º e 
3º lugares por aparelho 
 
 

SELETIVA ESTADUAL JOGOS DA JUVENTUDE – 2021 

GINÁSTICA ARTÍSTICA FEMININA 
13 a 15 anos 

 
 
Art. 9º - A competição por equipe será realizada de acordo com o Código 
de pontuação FIG categoria Juvenil. 
 
Art. 10º - A competição será realizada para ginastas nascidas, 
exclusivamente, nos anos de 2006, 2007 e 2008. 
 
Art. 11º - A equipe poderá ser composta de até 10 ginastas, considerando 
as quatro (4) maiores notas em cada aparelho para pontuação por equipes. 
 
Art. 12º - É obrigatória a participação dos representantes na reunião técnica 
da modalidade, que será realizada em data e local previamente 
estabelecidos pela Comissão Organizadora. 
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Art. 13º - SISTEMA DE COMPETIÇÃO 
 

Programa Livre – FIG JUVENIL 

Sistema de Competição 
 
1º Dia  

 
Treinamento Oficial  
 

2º Dia  - Individual Geral  
- Por equipes  
- Classificatória final 
por aparelhos  

 
FIG JUVENIL 

Contabilizam as 04 
(quatro) melhores 
notas para equipe. 

3º Dia  - Finais por aparelhos  FIG JUVENIL 10 melhores em cada 
aparelho  

 
Art. 14º - As exigências técnicas seguirão o Código de Pontuação da FIG para 
categoria Juvenil, onde Santa Catarina compete, podendo ser acessado 
clicando aqui. 
 
Art. 15º - A formação da equipe para participar da Etapa Nacional 
acontecerá a partir da Classificação do Individual Geral (CII), as duas (2) 
ginastas melhores classificadas, independente da delegação que 
representam mais o técnico com o maior número de ginastas classificadas, 
ou pelo técnico da ginasta campeã. Os casos omissos serão resolvidos pela 
Coordenação da Modalidade, com a anuência da Gerência de Esporte, não 
podendo, essas resoluções, contrariar as regras oficiais e o Regulamento 
Geral. 
 
Art. 16 – Da Premiação 
A premiação ocorrerá das seguintes maneiras: 
a) Por equipe - 4 (quatro) melhores notas por aparelho na Competição 
Obrigatória. Serão premiadas com medalhas as equipes classificadas em 1º, 
2º e 3º lugares; 
b) Individual Geral - somatório das 4 (quatro) notas por ginastas na 
Competição Classificatória, Individual Geral (CI, CII) – Serão premiados com 
medalhas as ginastas classificadas em 1º, 2º e 3º lugares. 
c) Por Aparelhos - 10 melhores ginastas por aparelhos – resultado da 
Competição Classificatória (CI), competirão as Finais Individual por aparelho 
(CIII). Serão premiados com medalhas as ginastas classificados em 1º, 2º e 
3º lugares por aparelho 
 

https://www.gymnastics.sport/publicdir/rules/files/en_WAG%20CoP%202017-2020.pdf

