REGULAMENTO TÉCNICO
GINÁSTICA RÍTMICA 2022
COPA SC DE CONJUNTOS

COPA SANTA CATARINA DE CONJUNTOS - 2022
Este regulamento é regido pelo Código de Pontuação da Ginástica Rítmica da FIG e segue
o Regulamento Técnico Específico da CBG de 2022
1.

GENERALIDADES

1.1

A participação na Copa Santa Catarina de Ginástica Rítmica é destinada a clubes filiados

ou não FGSC, podendo participar inclusive clubes vinculados a outras federações.
1.2

As inscrições deverão ser encaminhadas à FGSC até a data prevista no calendário.

1.3

Nas categorias onde o programa de competição for composto por duas provas, é permitido

a equipe participar em apenas uma, desta forma não concorrerá ao concurso geral (CII)
1.4
1.4.1

A Copa Santa Catarina de Conjuntos acontecerá em dois níveis:
Nível 1: Participam do Nível 1 os conjuntos cujas ginastas já participaram ou irão participar

no ano de 2022 do Campeonato Brasileiro de Conjuntos – Ilona Peuker
1.4.2

Participam do Nível 2 os conjuntos cujas as ginastas nunca participaram e não irão participar

no ano de 2022 no Campeonato Brasileiro de Conjuntos – Ilona Peuker
OBS.: Os conjuntos onde uma ( 1 ) única ginasta já participou do Campeonato Brasileiro de
Conjuntos – Ilona Peuker, podem competir no Nível 2.
2.

CATEGORIAS
PRÉ INFANTIL

9 a 10 anos

INFANTIL

11 a 12 anos *

INFANTO-JUVENIL

13 a 14 anos*

JUVENIL

13 a 15 anos*

ADULTA

a partir de 16 anos*

Obs.: * Será autorizada a participação de uma (1) ginasta com idade do último ano da categoría
anterior no Nível 1 e duas (2) ginastas no nível 2, com exceção da categoría pré-infantil.

3.

COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES:

a)

Cada clube poderá inscrever um (1) conjunto em cada categoria e nível;

b)

Cada clube poderá inscrever até dois (2) duos e (2) trios em cada categoria e nível;

c)

Cada clube poderá inscrever seis ( 6 ) ginastas em cada conjunto. Neste caso, todas as 6

ginastas devem fazer parte de pelo menos 01 (um) exercício. Exceção para a categoria pré infantil
e para o Nível 2.
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d)

Uma mesma ginasta poderá participar de mais de uma categoria, porém dentro do mesmo

nível. Desde que preencha os requisitos anteriores deste regulamento.
4.

PROVAS

4.1. Nível 1
CATEGORIA

DUOS

TRIOS

CONJUNTO

PRÉ –INFANTIL
9 a 10 anos
(2011 e 2012)
INFANTIL
11 a 12 anos
(2009 a 2010)

INFANTIL-JUVENIL
12 a 13 anos

JUVENIL
13 a 15 anos

ADULTO
A partir de 16 anos

4.2. Nível 2
CATEGORIA

CONJUNTO/TRIO

PRÉ –INFANTIL
9 a 10 anos
INFANTIL
11 a 12 anos
JUVENIL
13 a 15 anos
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ADULTO
A partir de 16 anos

5.

PROGRAMAÇÃO:

5.1.

Copa Santa Catarina de Conjuntos se realizará em um, dois ou três dias conforme o número

de inscrições. A data será prevista no Calendário de competições da FGSC.
5.2.

As provas serão realizadas em duas apresentações, para cada aparelho

- Concurso Geral: Participam todas as equipes inscritas;
- Concurso Final: Participam as 8 (oito) melhores equipes de cada conjunto/duo-trio,
classificadas no concurso geral.
6.

PREMIAÇÃO

6.1.

Classificação Geral (CI) – Troféus e medalhas do 1º ao 3º lugar.

a)

Categoria Pré-infantil: não haverá premiação geral,

b)

Categorias Infantil, Infanto-Juvenil, Juvenil e Adulto: o resultado será dado pela soma das

notas obtidas nos dois conjuntos no concurso geral.
6.2.

Classificação por aparelho (CII) – Medalhas do 1º ao 3º lugar para cada exercício

a)

Categoria Pré-infantil: o resultado será dado através da soma das notas do CI e CII

b)

Categorias Infantil, Juvenil e Adulto: o resultado será dado pelas notas obtidas no CII, para

cada exercício.
NOTA: Nas categorias pré-infantil e infantil, as ginastas que não forem premiadas receberão
medalha de participação.
7.

ARBITRAGEM

A convocação da arbitragem é de responsabilidade da FGSC
8.

EXIGENCIAS TÉCNICAS:

As exigencias técnicas seguirão o Regulamento Técnico Específico da Confederação Brasileira de
Ginástica,
Nível 1 seguirá o regulamento do Campeonato Ilona Peuker
Nível 2 seguirá o regulamento do Torneio Regional/Nacional
9.

REGRAS DE DESEMPATE PARA TODAS AS CATEGORIAS:
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Em caso de empate em pontos em qualquer colocação dentro da Competição Geral e Final, a
classificação será determinada pelos seguintes critérios:
a)

O conjunto com maior pontuação Execução total (dois exercícios), prevalecerá;

b)

O conjunto com as mais baixas faltas técnicas de execução (dois exercícios), prevalecerá;

c)

O conjunto com a maior nota de Dificuldade total (dois exercícios), prevalecerá. Se ainda

houver empate, permanecerão empatadas.
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