REGULAMENTO TÉCNICO

EDIÇÃO 2019

CAPÍTULO XI – GINÁSTICA ARTÍSTICA MASCULINA
Art. 1º. Poderão participar da modalidade, atletas nas faixas etárias estabelecidas para cada
evento:
Evento/Naipe
Masculino

OLESC (9 a 13)
2006 a 2010

JOGUINHOS(11 a 15)
2004 a 2008

JASC (a partir de 12)
Até 2007

Art. 2º. A competição por equipe será realizada de acordo com Os Regulamentos das
respectivas categorias da Federação de Ginástica de Santa Catarina – OLESC (Infantil);
Joguinhos (Juvenil); JASC (Adulto). O município que não se apresentar com o número mínimo
de integrantes para composição da equipe não terá direito à pontuação por equipe.
Poderão participar da modalidade atletas nas faixas etárias estabelecidas para cada evento.
Art. 3º. Será de responsabilidade do município trazer para a competição o pó de magnésio de
uso de seus atletas.
JASC
Art. 4º. Art. 4º. As equipes masculinas serão compostas por até, 6 (seis) ginastas, contando
no máximo as (3) três melhores notas em cada aparelho.
Art. 5º. Com relação as prova dos, constarão do programa as seguintes:
a) Solo
b) Cavalo com alças
c) Argolas
d) Salto sobre a mesa
e) Paralelas Simétricas
f) Barra fixa
§ 1º. As séries para as competições serão livres em todos os aparelhos:
Competição I – FIG/Individual geral e por equipe;
Art. 5º. Classificação:
a) A classificação geral por equipe será obtida pela soma de no máximo as 3 maiores notas em
cada aparelho nas provas da Competição I;
b) A classificação individual geral
aparelhos na Competição I;

e será obtida pela soma das notas das provas nos 6

c) A classificação por aparelho será obtida na Competição I.
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JOGUINHOS ABERTOS
Art. 6º. A competição por equipe será realizada de acordo com o Regulamento da Federação
de Ginástica de Santa Catarina categoria Juvenil.
Art. 7º. As equipes masculinas serão compostas por até, 6 (seis) ginastas, contando no
máximo as (3) três melhores notas em cada aparelho.
Art. 8º. Constarão do programa as seguintes provas:
a) Solo ou esteira
b) Cavalo com alças
c) Argolas
d) Salto sobre a mesa
e) Paralelas simétricas
f) Barra fixa
§ 1º. As séries deverão ser realizadas conforme regulamento FGSC, categoria Juvenil.
Art. 9º. Classificação:
a) A classificação geral por equipe será obtida pela soma das três melhores notas em cada
aparelho na competição I;
b) A classificação individual geral será obtida pela soma das notas dos seis aparelhos, na
competição I;
c) Farão parte das finais por aparelho CIII, os oito melhores classificados em cada aparelho,
havendo empate na oitava colocação, os ginastas empatados participam da Competição III;
d) Havendo desistência, serão chamados os subsequentes, até completar o número de oito
ginastas em cada aparelho. A confirmação dos finalistas deverá ser feita ao final da competição
I.
OLESC
Art. 10. A competição por equipe será realizada de acordo com o Regulamento da Federação
de Ginástica de Santa Catarina, categoria Infantil.
Art. 11. As equipes masculinas serão compostas por até, 6 (seis) ginastas, contando no
máximo as (3) três melhores notas em cada aparelho.
Art. 12. Constarão do programa as seguintes provas:
a) Solo ou esteira
b) Cavalo com alças e Cavalo sem alças
c) Argolas
d) Salto sobre a mesa
e) Paralelas simétricas
f) Barra fixa
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Parágrafo único. As séries deverão ser realizadas conforme regulamento FGSC, categoria
Infantil.
Art. 13. Classificação:
a) A classificação geral por equipe será obtida pela soma das três melhores notas em cada
aparelho na competição I;
b) A classificação individual geral será obtida pela soma das notas dos seis aparelhos, na
competição I;
c) Farão parte das finais por aparelho CIII, os oito melhores classificados em cada aparelho,
havendo empate na oitava colocação, os ginastas empatados participam da Competição III;
d) Havendo desistência, serão chamados os subsequentes, até completar o número de oito
ginastas em cada aparelho. A confirmação dos finalistas deverá ser feita ao final da competição
I.

CAPÍTULO XII – GINÁSTICA ARTÍSTICA FEMININA
Art. 1º. Poderão participar da modalidade, atletas nas faixas etárias estabelecidas para cada
evento:
OLESC (8 a 12)
2007 a 2011

JOGUINHOS(11 a 15)
2004 a 2008

JASC (a partir de 12)
Até 2007

Art. 2º. A competição por equipe será realizada de acordo com Os Regulamentos das
respectivas categorias da Federação de Ginástica de Santa Catarina – OLESC (infantil);
Joguinhos (Juvenil); JASC (adulto). O município que não se apresentar com o número mínimo
de integrantes para composição da equipe não terá direito à pontuação por equipe.
Poderão participar da modalidade atletas nas faixas etárias estabelecidas para cada evento.
Art. 3º. Será de responsabilidade do município trazer para a competição o pó de magnésio de
uso de suas atletas.
JASC
Art. 4º. As equipes serão compostas por até, 6 (seis) ginastas, contando no máximo as (4)
quatro melhores notas em cada aparelho.
Art. 5º. Constarão na programação do sexo feminino as seguintes provas:
a) Salto sobre a Mesa;
b) Paralelas Assimétricas;
c)Trave;
d) Solo.
§ 1º. As séries para as competições serão livres em todos os aparelhos:
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a) Competição I-FIG/ por equipe e individual geral.
b) Competição III-FIG/ final por aparelho
Art. 6º. Da classificação:
a) A classificação geral por equipe será obtida pela soma de no máximo 4 (quatro) maiores
notas em cada aparelho nas provas da Competição I.
b) A classificação individual geral, será obtida pela soma das notas das provas nos 4 aparelhos
na Competição I;
c) Farão parte das finais por aparelho CIII, as oito melhores classificadas em cada aparelho,
havendo empate na oitava colocação, as ginastas empatadas participam da Competição III;
d) Havendo desistência, serão chamadas as subsequentes até completar o número de oito
ginastas em cada aparelho;
A confirmação das finalistas deverá ser feita ao final da competição I, só serão aceitos os
cancelamentos das finalistas até 1 hora antes da competição III mediante atestado médico.

JOGUINHOS ABERTOS
Art. 7º. A competição por equipe será realizada de acordo com o Regulamento da categoria
Juvenil da Federação de Ginástica de Santa Catarina
Art. 8º. As equipes serão compostas por até, 6 (seis) ginastas, contando no máximo as (4)
quatro melhores notas em cada aparelho.
Art. 9º. Constarão do programa as seguintes provas:
a) Salto sobre a Mesa
b) Paralelas Assimétricas
c) Trave
d) Solo ( ou esteira)
Art. 10. Classificação:
a) A classificação geral por equipe será obtida pela soma de no máximo 4 (quatro) maiores
notas em cada aparelho nas provas da Competição I.
b) A classificação individual geral será obtida pela soma das notas nos quatro aparelhos na
competição I;
c) Farão parte das finais por aparelho CIII, as oito melhores classificadas em cada aparelho,
havendo empate na oitava colocação, as ginastas empatadas participam da Competição III;
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d) Havendo desistência, serão chamadas as subsequentes, até completar o número de oito
ginastas em cada aparelho. A confirmação das finalistas deverá ser feita ao final da competição
I.
OLESC
Art. 11. A competição por equipe será realizada de acordo com o Regulamento da categoria
Infantil da Federação de Ginástica de Santa Catarina
Art. 12. As equipes serão compostas por até, 6 (seis) ginastas, contando no máximo as (4)
quatro melhores notas em cada aparelho.
Art. 13. Constarão no programa as seguintes provas:
a) Salto sobre a mesa (Plano alto);
b) Barra fixa com barrote das Paralelas Assimétricas;
c) Trave;
d) Solo ( ou esteira).
Art. 14. Classificação:
a) A classificação geral por equipe será obtida pela soma de no máximo 4 (quatro) maiores
notas em cada aparelho nas provas da Competição I.
b) A classificação individual geral será obtida pela soma das notas nos quatro aparelhos na
competição I.
c) Farão parte das finais por aparelho CIII, as oito melhores classificadas em cada aparelho,
havendo empate na oitava colocação, as ginastas empatadas participam da Competição III.
d) Havendo desistência, serão chamadas as subsequentes, até completar o número de oito
ginastas em cada aparelho. A confirmação das finalistas deverá ser feita ao final da competição
I.
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