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Art. 1º - A competição de ginástica artística masculina dos Jogos Escolares de Belo Horizonte - 
JEBH/2020 será regida de acordo com as regras oficiais da Federação Internacional de Ginástica – 
FIG, reconhecidas pela Confederação Brasileira de Ginástica - CBG, observando-se as adaptações 
deste Regulamento. 

Art. 2º - Cada escola poderá inscrever 1 (um) técnico e no máximo 4 (quatro) estudantes-atletas. 
As estudantes-atletas deverão participar da competição nos 4 (quatro) aparelhos: solo, salto, 
paralela e barra. 

2.1 – Exclusivamente para estudantes-atletas nascidas em 2006, 2007 e 2008. 

Art. 3º - Cada escola deverá indicar sua equipe na reunião técnica específica, que será formada por 
no mínimo 3 (três) estudantes-atletas e no máximo 4 (quatro) estudantes-atletas. 

Art. 4º- A reunião técnica da modalidade, de participação obrigatória para os representantes, será 
realizada em data e local previamente estabelecidos pela Comissão Organizadora. A ausência 
acarretará na eliminação da escola. 

Art. 5º - Quando não houver no mínimo 2 (duas) escolas diferentes, não acontecerá a competição 
por equipe. Cada escola poderá indicar apenas uma equipe.  

Art. 6º - Informações gerais: 

 A participação, em relação aos níveis nos aparelhos é opcional, ou seja, de acordo com o 

nível técnico de cada ginasta. 

 O técnico deverá informar aos árbitros o nível que o ginasta irá executar através de um 

formulário próprio assinado, e este será avaliado por este nível. 

 Quando o ginasta acrescentar qualquer movimento à série será penalizado em 0,50 pontos. 

 As partes das séries têm exercícios principais, e se estes não forem válidos por qualquer 

motivo, o ginasta perderá o valor total da parte. 

 

Art. 7º - Configurações dos aparelhos. 

 
APARELHOS Observações Colchões de segurança 

SOLO Tablado oficial ou pista de 16 metros Não permitido 

SALTO 125 cm Oficial 

PARALELA 
Livre até 180 cm do colchão, altura 
única para toda equipe Colchão de 10 cm 

BARRA 220 cm Oficial 
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BONIFICAÇÕES PARA SAÍDAS E SALTOS CRAVADOS 
 

Todas as saídas ou Saltos cravados serão bonificadas em 0,10p. 

 

 

 

SOLO 

PROGRAMA OBRIGATÓRIO 

 

 

O Solo terá como referencia as seguintes linhas: 
 

A B 

 

D C 
 

SÉRIE 01 - Nota de partida – 11,00 pontos. 
Valor de Dificuldade – 5,00 pontos. 

Valor de Apresentação – 6,00 pontos. 
 

Parte Elemento Valor 

1. 
Posição fundamental, elevação dos braços acima da cabeça, chute com uma das 
pernas, avião (2 segs.) e retornar a posição fundamental. 

0,50 

2. Corrida sobre passo rodante salto levemente selado aterrissagem. (A-C) 1,00 

3. Rolamento para trás com as pernas estendidas e afastadas. 0,50 

4. 
Descer a posição sentada, com as pernas em grande afastamento, flexão do 
tronco à frente (cachorrinho) (2 segs.) 

0,50 

5. 
Esquadro afastado (2 segs.), elevação do quadril, sem as pernas tocarem o chão 
até o apoio dos pés unidos no solo. Levantar-se até a posição fundamental. 

1,00 

6. 
Chute com uma das pernas passagem pela parada de mãos no impulso seguido 
de rolamento à frente à posição fundamental. (C-A) 

0,50 

7. 
Corrida sobre passo Reversão com as pernas unidas, salto à posição 
fundamental. 

1,00 
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SÉRIE 02 - Nota de partida – 12,00 pontos. 
Valor de Dificuldade – 6,00 pontos. 

Valor de Apresentação – 6,00 pontos. 
 

Parte Elemento Valor 

1. 
Posição fundamental, elevação dos braços acima da cabeça, chute com uma das 
pernas, avião (2 segs.) e retornar a posição fundamental (A-C) 

0,50 

2. Corrida sobre passo rodante flic salto levemente selado aterrissagem 1,00 

3. Oitava à parada de mãos com os braços estendidos 0,50 

4. 
Descer a posição sentada, com as pernas em grande afastamento, flexão do 
tronco à frente (cachorrinho) (2 segs.) 

0,50 

5. 
Esquadro afastado (2 segs.), elevação do quadril, sem as pernas tocarem o chão 
até o apoio dos pés afastados no solo. 

1,00 

6. Parada de mãos à força, rolamento à frente à posição fundamental (C-A) 1,50 

7. 
Corrida sobre passo Reversão com as pernas unidas, salto à posição 
fundamental. 

1,00 

 
 
 
 

SÉRIE 03 - Nota de partida – 13,00 pontos. 

Valor de Dificuldade – 7,00 pontos. 
Valor de Apresentação – 6,00 pontos. 

 
Parte Elemento Valor 

1. 
Posição fundamental elevação lateral dos braços acima da cabeça, chute com 
uma das pernas, AVIÃO (2 segs.) e retornar a posição fundamental (A-C). 

0,50 

2. Rodante um flic seguido de 0,50 

3. Mortal grupado para trás a posição fundamental 1,00 

4. Oitava à parada de mãos com os braços estendidos 0,50 

5. 
Descer a posição sentada, com as pernas em grande afastamento, flexão do 
tronco à frente (cachorrinho) (2 segs.) 

0,50 

6. 
Esquadro afastado (2 segs.), elevação do quadril, sem as pernas tocarem o 
chão até o apoio dos pés afastados no solo. 

0,50 

7. 
Parada de mãos a força subindo com afastamento das pernas (2 segs.), 
rolamento à frente imediato salto direção C-B ou C-D 

1,50 

8. 
Corrida sobre passo REVERSÃO ao passo seguido de ESTRELA, coreografia 
qualquer 

1,00 

9. 
Corrida seguida de mortal para frente grupado a posição fundamental. (B-D ou 
D-B) 

1,00 
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SÉRIE 04 - Nota de partida – 14,00 pontos. 
Valor de Dificuldade – 8,00 pontos. 

Valor de Apresentação – 6,00 pontos. 
 

Parte Elemento Valor 

1. 
Posição fundamental, elevação dos braços acima da cabeça, chute com uma 
das pernas, avião (2 segs.) e retornar a posição fundamental (A-C). 

0,50 

2. Rodante Flic seguido de 0,50 

3. Mortal estendido à posição fundamental 1,00 

4. Oitava a parada de mãos com braços estendidos 0,50 

5. 
Descer a posição sentada, com as pernas em grande afastamento, flexão do 
tronco à frente (cachorrinho) (2 segs.) 

0,50 

6. Esquadro afastado (2 segs.) seguido de 1,00 

7. 
Parada de mãos a força (2 segs.) rolamento à frente com as pernas estendidas 
até a posição fundamental coreografia qualquer (C-B ou C-D). 

1,00 

8. Corrida sobre passo reversão ao passo seguido de 1,00 

9. Reversão com pernas unidas salto P.F., coreografia qualquer 1,00 

10. 
Mortal para frente grupado a posição fundamental 
(B-D ou D-B) 

1,00 

 
 

 

SALTO 

 

SALTO ND 
ALTURA 

MESA 
OBSERVAÇÕES 

 
Reversão (#101) 

 
2,00 

 
 
 
 
 
 

1,25cm 

 
 
 
 

 1º salto - Reversão 

 2º salto opcional Rodante ou 

Rodante Flic 

 
- Nota Final = Média dos dois saltos 

- Nota de apresentação:10,00 p. 

 
 

Rodante (#220) 

 

 
2,00 

 
 

Rodante Flic (#335) 

 

 
2,50 
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PARALELA 
 

SÉRIE 01 - Nota de partida – 11,00 pontos. 
Valor de Dificuldade – 5,00 pontos. 

Valor de Apresentação – 6,00 pontos. 
 

Parte Elemento Valor 

1. Corrida de impulso, balanço suspensão 2x (abrindo o quadril) 1,00 

2. Imediata dominação traseira ao apoio braquial, balanço à frente, 0,50 

3. 
Dominação dianteira, afastamento das pernas e apoio nos barrotes, extensão 
total do corpo à frente, 

0,50 

4. Esquadro com pernas unidas (2 segs.). 1,00 

5. Lançamento à frente com extensão do quadril 0,50 

6. Balanço completo no apoio de mãos 2x 1,00 

7. 
Saída lateral sobre o barrote, apoio de ambas as mãos neste barrote a posição 
final. 

0,50 

 
 
 

SÉRIE 02 - Nota de partida – 12,00 pontos. 
Valor de Dificuldade – 6,00 pontos. 

Valor de Apresentação – 6,00 pontos. 
 

Parte Elemento Valor 

1. 
Corrida de impulso, Quipe ao afastamento das pernas estendidas e apoio nos 
barrotes. 

0,50 

2. Esquadro com as pernas unidas (2 segs.), 1,00 

3. Lançamento à frente com extensão do quadril, balanço para trás, 0,25 

4. 
Descida à suspensão (extensão total do corpo altura do barrote), seguido de 
balanço completo abrindo o quadril embaixo, 

0,50 

5. Imediato balanço atrás ao apoio braquial, balanço à frente, 0,50 

6. 
Dominação dianteira, afastamento das pernas e apoio nos barrotes, extensão 
total do corpo à frente, passagem do apoio de mãos à frente 

0,25 

7. Esquadro afastado (2 segs.) 1,00 

8. Parada de mãos à força com pernas afastadas 1,00 

9. Balanço completo à parada de mãos passageira 0,50 

10. Balanço à frente, com saída à frente com ½ volta 0,50 
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SÉRIE 03 - Nota de partida – 13,00 pontos. 
Valor de Dificuldade – 7,00 pontos. 

Valor de Apresentação – 6,00 pontos. 
 

 Opção 1 
Parte Elemento Valor 

1. 
Quipe ao apoio, balanço para trás, (pés na altura dos ombros) imediata descida 
à suspensão, 

1,00 

2. Balanço completo na suspensão, 0,50 

3. Imediata dominação traseira ao apoio braquial, 0,50 

4. 
Balanço à frente, dominação dianteira, afastamento das pernas e apoio nos 
barrotes 

0,50 

5. Esquadro unido (2 segs.) 1,00 

6. Parada de mãos à força com pernas afastadas (2 segs.) 1,50 

7. Balanço completo à parada de mãos 0,50 

8. Saída em mortal grupado para trás 1,50 

 
  Opção 2 

Parte Elemento Valor 

1. 
Quipe ao apoio, balanço para trás, (pés na altura dos ombros) imediata descida 
à suspensão, 

1,00 

2. Balanço completo na suspensão, 0,50 

3. Imediata dominação traseira ao apoio braquial, 0,50 

4. 
Balanço à frente, dominação dianteira, afastamento das pernas e apoio nos 
barrotes 

0,50 

5. Esquadro unido (2 segs.), 1,00 

6. Parada de mãos à força com pernas afastadas (2 segs.). 1,50 

7. Balanço completo à parada de mãos 0,50 

8. Balanço à frente, balanço atrás com imediato mortal para frente grupado. 1,50 
 

 
 

 
Opção 1 

 

 

SÉRIE 04 - Nota de partida – 14,00 pontos. 

Valor de Dificuldade – 8,00 pontos. 
Valor de Apresentação – 6,00 pontos. 

Parte Elemento Valor 

1. Quipe ao apoio, 1,00 

2. Balanço para trás a parada de mãos (2 segs.) 1,00 

3. Descida à suspensão, Moy ao apoio braquial, 1,00 

4. Balanço para trás, imediata dominação traseira, 0,50 

5. Esquadro unido (2 Seg.), 1,00 

6. Parada de mãos à força pernas afastadas (2 segs.). 1,00 

7. Balanço completo à parada de mãos 1,00 

8. Saída em mortal grupado para trás 1,50 
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Opção 2 
Parte Elemento Valor 

1. Quipe ao apoio, 1,00 

2. Balanço para trás a parada de mãos (2 segs.) 1,00 

3. Descida à suspensão, Moy ao apoio braquial, 1,00 

4. Balanço para trás, imediata dominação traseira, 0,50 

5. Esquadro unido (2 segs.), 1,00 

6. Parada de mãos à força pernas afastadas (2 segs.). 1,00 

7. Balanço completo à parada de mãos 1,00 

8. Balanço à frente, balanço atrás imediata saída em mortal grupado para frente. 1,50 

 
 

BARRA 
 

* As séries que são compostas por câmbios na suspensão terão como referência 
a posição do corpo em relação a horizontal da linha da Barra 

 

SÉRIE 01 - Nota de partida – 11,00 pontos. 
Valor de Dificuldade – 5,00 pontos. 

Valor de Apresentação – 6,00 pontos. 
 

Parte Elemento Valor 

1. Subida em oitava 1,00 

2. Lançamento atrás 0,50 

3. Giro de quadril 1,00 

4. Descer a frente (sub-lançamento) balanço para trás 0,50 

5. Balanço para frente, balanço para trás 1,50 

6. Soltar a barra atrás ombros altura horizontal da barra a P.F. 0,50 

 

SÉRIE 02 - Nota de partida – 12,00 pontos. 
Valor de Dificuldade – 6,00 pontos. 

Valor de Apresentação – 6,00 pontos. 
 

Parte Elemento Valor 

1. Subida em oitava 1,00 

2. Lançamento atrás na horizontal (pés linha dos ombros) 1,00 

3. Giro de quadril 1,00 

4. Descer a frente (sub-lançamento) balanço para trás 0,50 

5. Balanço para frente ½ cambio 0,50 

6. Balanço misto completo 0,50 

7. Troca para tomada dorsal atrás 0,50 

8. Balanço completo 0,50 

9. Soltar a barra atrás ombros altura horizontal da barra a P.F. 0,50 
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SÉRIE 03 - Nota de partida – 13,00 pontos. 
Valor de Dificuldade – 7,00 pontos. 

Valor de Apresentação – 6,00 pontos. 
 

Parte Elemento Valor 

1. Tomada de impulso para frente, balanço para trás 0,25 

2. Balanço para frente ½ cambio 0,25 

3. Balanço para frente troca para tomada palmar 0,25 

4. 
Balanço para trás com troca simultânea das mãos para tomada dorsal balanço para 
frente 

0,25 

5. Quipe afastado, 1,50 

6. União das pernas à frente balanço atrás balanço para frente, 0,25 

7. Quipe 1,50 

8. Lançamento atrás na horizontal (pés linha dos ombros) 1,00 

9. Giro de quadril 1,00 

10. Descer à frente (sub-lançamento) balanço para trás 0,50 

11. Soltar a barra atrás ombros altura horizontal da barra a P.F. 0,25 

 
 
 
 

SÉRIE 04 - Nota de partida – 14,00 pontos. 

Valor de Dificuldade – 8,00 pontos. 
Valor de Apresentação – 6,00 pontos. 

 
Parte Elemento Valor 

1. Tomada de impulso para frente, balanço para trás, 0,25 

2. Quipe, 1,00 

3. Lançamento atrás na horizontal (pés linha dos ombros), 0,50 

4. Giro LIVRE HORIZONTAL, seguido de suspensão, 1,25 

5. Balanço para frente ½ cambio, 0,25 

6. Balanço para frente troca para tomada palmar, 0,25 

7. 
Balanço para trás com troca simultânea das mãos para tomada dorsal balanço para 
frente, 

0,25 

8. Quipe afastado, 1,00 

9. União das pernas à frente balanço atrás balanço para frente, 0,25 

10. Quipe, 1,00 

11. Lançamento atrás na horizontal (pés linha dos ombros), 0,50 

12. Saída em mortal estendido para trás 1,50 
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Art. 10 - Premiação: 

 Individual por Equipe - somatório das 3 (três) melhores notas de cada aparelho da escola 
na competição por equipe - medalhas de 1º, 2º e 3º lugares. 

 Individual Geral - somatório das notas obtidas nos 4 (quatro) aparelhos na competição 
individual geral - medalhas de 1º, 2º e 3º lugares. 

 Individual por Aparelho - classificação pelas notas obtidas na apresentação da competição 
final por aparelho - medalhas de 1º, 2º e 3º lugares. 

 Troféus para as escolas classificadas em 1º, 2º e 3º lugares. A classificação das escolas para 
premiação com troféus e medalhas para os técnicos se fará pela soma dos pontos obtidos 
pelas suas estudantes-atletas, seguindo o critério de pontuação abaixo: 

 

1º lugar  13 pontos  5º lugar  4 pontos 

 2º lugar  9 pontos  6º lugar  3 pontos  

 3º lugar  7 pontos  7° lugar  2 pontos 

 4º lugar  5 pontos  8° lugar  1 ponto 

 
Art. 11 – A definição das vagas na delegação de Belo Horizonte nos Jogos Escolares de Minas 
Gerais – JEMG/2020 será estabelecida no critério de convocação. 

 

Art. 12 - Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação da modalidade e pela Coordenação-
Geral, desde que as resoluções finais não contrariem as regras oficiais, o Regulamento Geral e o 
Regulamento Específico. 
 
 
 

Responsáveis Técnicos: 
 

Professor Antônio Geraldo de Campos Júnior 
CREF 6 Nº 022.433-G/MG 
 

Professor Welington Cattete de Athayde 
CREF6 Nº 006.349-G/MG 
 

Professor Adilson Márcio de Castro 
Diretor de Eventos Esportivo e de Lazer 
Prefeitura de Belo Horizonte 
 


