JOGOS ESCOLARES DE SANTA CATARINA – 2020
GINÁSTICA RÍTMICA
ETAPA 12 a 14 ANOS e 15 a 17 ANOS

1. A Competição de Ginástica Rítmica 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. A competição será disputada em 01 etapa:
2.1 Concurso I, II e III, participam todas as ginastas inscritas
2.2 Os resultados obtidos irão determinar:
a)
Classificação Individual por Equipe (CI) - o resultado será obtido pela
somatória das três (3) melhores notas em cada aparelho.
b)

Classificação Final Individual Geral (C II);
o 12 a 14 anos - definido pela somatória das notas obtidas nos três (2)
aparelhos.
o 15 a 17 anos - definido pela somatória das notas obtidas nos três (3)
aparelhos.

c) Classificação Final Individual por Aparelhos (C III).

3. Serão premiadas as alunas-atletas classificadas em 1º, 2º e 3º lugares nos
respectivos concursos, em cada uma das idades (12 a 14 anos e 15 a 17 anos),
conforme segue:
a) Individual por Equipe - somatório das três (3) melhores notas de cada aparelho
no C I.
b) Individual Geral - somatório das notas obtidas nos 3 (três) aparelhos no C II.
o 12 a 14 anos - somatório das notas obtidas nos três (2) aparelhos.
o 15 a 17 anos - somatório das notas obtidas nos três (3) aparelhos.
c) Individual por Aparelho - notas obtidas na apresentação do C III.
4. Cada delegação poderá inscrever 01 (um) técnico e 10 (dez) alunas-atletas.em
cada um um dos grupos etários.
5. A Reunião Técnica de Modalidade com os Representantes das equipes
participantes tratará exclusivamente de assuntos ligados à competição, tais como:
normas gerais, ratificação de inscrições, além de outros assuntos correlatos.

5. Os aparelhos e os collants das ginastas deverão estar em conformidade com as
normas previstas no Código de Pontuação da FIG e o emblema da Instituição de
ensino conforme Regulamento Geral da Competição.
6. As músicas deverão ser enviadas para o e-mail musicas.fgsc@gmail.com, .com até 05
dias antes da reunião técnica em formato mp3 ou wma, seguindo a seguinte
denominação: primeiro e último nome da Ginasta, o aparelho e escola. Entretanto,
conforme o Código de Pontuação de GR da FIG, as Unidades da Federação mantêm
o direito de usar CD para competir.
NOME.SOBRENOME_aparelho_ESCOLA

7. PROGRAMA DE COMPETIÇÃO:

7.1. APARELHOS

7.2. As exigencies técnicas seguirão o regulamento específico da etapa nacional,
primeira divisão, onde Santa Catarina compete, podendo ser acessado no seguinte
endereço:

https://www.cob.org.br/pt/documentos/download/a021aea965346/

A formação da equipe para participar da Etapa Nacional acontecerá a partir do
Concurso II,
o

12 a 14 anos -. quatro (4) 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.
o 15 a 17 anos - duas (2) alunas-atletas melhores classificadas, independente da
delegação que representam mais o técnico da ginasta campeã

8. 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.

