FEDERAÇÃO DE GINÁSTICA DE SANTA CATARINA

CAMPEONATO ESTADUAL DE GINÁSTICA RÍTMICA
REGULAMENTO TÉCNICO – INDIVIDUAL 2021
APROVADO NA ASSEMBLÉIA GERAL EM 06/03/2021

Este regulamento é regido pelo Código de Pontuação da Ginástica Rítmica da FIG e segue o
Regulamento Técnico Específico da CBG de 2021

1

GENERALIDADES

1.1 A participação no Campeonato Estadual de Ginástica Rítmica é destinada aos clubes filiados a
FGSC.

1.2 As inscrições deverão ser realizadas no sistema de gerenciamento digital da FGSC até a data
prevista no calendário.

1.3 O Campeonato Estadual de Ginástica Rítmica de 2021 acontecerá em duas divisões:

1.3.1 Participam da 1ª Divisão:
 CATEGORIA PRÉ INFANTIL, INFANTIL, JUVENIL, ADULTO: as 12 melhores atletas no
Concurso I.
1.3.2 Participam da 2ª Divisão:
 CATEGORIA PRÉ INFANTIL, INFANTIL, JUVENIL, ADULTO: as 8 ginastas classificadas a
partir da 13ª colocação no Concurso I.

1.4 É permitido à ginasta participar das provas individuais em 3 (três), 2 (dois) ou apenas 1 (um)
exercício, neste caso ela entra automaticamente na segunda divisão e concorre somente ao
Concurso I e III.

2.

COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES:
Os clubes poderão inscrever até 12 (doze) ginastas por categoria.

3

CATEGORIAS
PRÉ INFANTIL

9 a 10 anos

INFANTIL

11 a 12 anos

JUVENIL

13 a 15 anos

ADULTA

a partir de 16 anos*

*Cada clube está autorizado a inscrever uma ginasta de 15 anos na categoria adulta
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4

PROVAS INDIVIDUAIS
CATEGORIAS

APARELHOS

PRÉ – INFANTIL

INFANTIL

JUVENIL

ADULTO

4

PROGRAMAÇÃO:

4.1 O Campeonato Estadual Individual acontecerá em etapas seguindo ao calendário das
competições individuais da FGSC;
a) Etapa Pré-Infantil;
b) Etapa Infantil;
c) Etapa Juvenil;
d) Etapa Adulto;

4.2 CONCURSOS


CATEGORIA PRÉ INFANTIL, INFANTIL, JUVENIL, ADULTO.

4.2..1 Primeira Divisão e Segunda Divisão

- CONCURSO I – Participam todas as ginastas inscritas no campeonato, este concurso
definirá o individual por equipe (soma das 3 melhores notas de cada aparelho) e a
composição da 1ª e 2ª divisão; soma dos 3 (três) exercícios no pré infantil e dos 4 quatro)
exercícios no infantil, juvenil e adulto) O Concurso I também definirá a final por aparelhos.
- CONCURSO II – Participam do Concurso II na 1ª Divisão as ginastas classificadas de 1º ao 12º
lugar no Concurso I. Na segunda divisão participam as ginastas classificadas do 13º ao 20º
lugar.no Concurso I. O Concurso II, a definirá o individual geral, que será obtido através da soma
das notas obtidas pela ginasta em todos os aparelhos).
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- CONCURSO III – Participam do concurso III as 8 melhores ginastas de cada aparelho e em
cada divisão, respeitando o número máximo de 3 ginastas por clube em cada divisão.
NOTAS:
1- O Concurso II e III acontecem juntos.
2- Para o ranqueamento das diferentes categorias será considerada a pontuação das ginastas
das 2 divisões do concurso I, formando uma única categoria, o qual será o parâmetro para
eventuais convocações, bolsa atleta e pontuação para os melhores do ano.
5

PREMIAÇÃO

5.1 Por equipe – Troféus e medalhas do 1º ao 3º lugar. Somatória das três melhores notas em cada
aparelho independente da divisão que a ginasta compita. A classificação por equipe será
determinada no C I.
5.2 Individual geral: Troféus do 1º ao 3º lugar e medalha de 4º ao 8º lugar. Somatória das três notas
obtidas pela ginasta na categoria pré-infantil e as quatro notas nas categorias infantil, juvenil e
adulto. A classificação individual geral será determinada no C II. Serão premiadas as ginastas da
1ª e da 2ª divisão separadamente. Em função de 2020 ter sido um ano atípico, devido a
pandemia do COVID 19, faremos uma premiação especial para cada categoria:


Pré Infantil - Troféu de 1º a 3º - 09 anos e 1º a 3º - 10 anos - 1ª e 2ª divisão



Infantil - Troféu de 1º a 3º - 11 anos e 1º a 3º - 12 anos - 1ª e 2ª divisão



Juvenil - Troféu de 1º a 3º - 13 anos e 1º a 3º - 14/15 anos - 1ª e 2ª divisão



Adulto - Troféu de 1º a 3º - 15/16 anos e 17 anos e diante - 1ª e 2ª divisão

5.3 Individual por aparelho: Medalhas do 1º ao 8º lugar. A classificação por aparelho será
determinada no CIII. Serão premiadas as ginastas da 1ª e da 2ª divisão separadamente.
6

ARBITRAGEM
A convocação da arbitragem é de responsabilidade da FGSC

7

EXIGENCIAS TÉCNICAS:

As exigencias técnicas seguirão o Regulamento Técnico Específico da Confederação
Brasileira de Ginástica para o Campeonato Brasileiro Individual de Ginástica Rítmica.
8

REGRAS DE DESEMPATE PARA TODAS AS CATEGORIAS (INDIVIDUAL):

8.1 Em caso de empate em pontos em qualquer colocação na Competição por Equipe e
Classificatória para a Final por Aparelho, a classificação será determinada pelos seguintes
critérios:
1. A ginasta com maior pontuação de Execução total, prevalecerá;
2. A ginasta com a mais baixa falta técnica de Execução, prevalecerá;
3. A ginasta com a maior nota de Dificuldade total, prevalecerá.
Se ainda houver empate, permanecerão empatadas.
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8.2

Em caso de empate em pontos em qualquer colocação dentro da Competição Individual

Geral, a classificação será determinada pelos seguintes critérios:
1. A ginasta com maior pontuação de Execução total (todos os aparelhos), prevalecerá;
2. A ginasta com as mais baixas faltas técnicas de Execução (todos os aparelhos),
prevalecerá;
3. A ginasta com a maior nota de Dificuldade total (todos os aparelhos), prevalecerá; Se ainda
houver empate, permanecerão empatadas.

Em caso de empate em pontos em qualquer colocação dentro da Competição Final por
aparelho, não haverá desempate.

OBSERVAÇÕES
Nas categorias pré-infantil e infantil todas as ginastas não premiadas receberão medalha de
participação.

As dúvidas referentes a este regulamento deverão ser direcionadas à Letícia Visbeck, membro
do CTGR/FGSC, através do email: fginasticasc@gmail.com

Comitê Técnico GR/FGSC
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