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Art. 1º - A competição de ginástica artística feminina dos Jogos Escolares de 
Belo Horizonte - JEBH/2022 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 
3 (três) aparelhos. 
 
2.1 – Exclusivamente para estudantes-atletas nascidas em 2008, 2009 e 2010. 
 
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 na 
modalidade. 
 
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 - Aparelhos e configuração dos aparelhos: 
 

Provas Medidas 

Salto sobre a mesa 1,20m 

Trave de equilíbrio 1,25m 

Solo Tablado oficial ou pista de 16m 

 
Art. 7º - Tempos das séries  

Provas Tempos 

Trave de equilíbrio  Máximo de 1’30” 

Solo Máximo de 1’30” 

 
Art. 8º - É permitida a utilização da mesma música para toda a equipe. Cada 
escola deverá entregar um único pen drive com todas as músicas, separadas por 
estudantes-atletas e aparelhos. Nos pen drives devem constar o nome da 
estudante-atleta, nome da instituição de ensino. 
 
Art. 9º - Programa: 
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PROGRAMA OBRIGATÓRIO 

Aparelhos  Salto sobre a mesa,Trave de equilíbrio de Solo. 

Configuração dos 
aparelhos 

Mesa de Salto 1.20 metros 

Trave 1.25 metros 

Solo Tablado oficial ou pista de 
16 metros 

Observações Gerais 

Salto – é permitido apresentar apenas o salto obrigatório 
Trave e Solo - séries livres com elementos obrigatórios, a 
ordem de apresentação pode ser opcional. 

Em caso de omissão de qualquer elemento das séries, 
haverá uma dedução neutra de – 0,50p.(Dedução Neutra) 
+ o valor da parte (Painel D). 

As séries devem ser compostas somente pelos elementos 
obrigatórios. Caso seja acrescentado qualquer elemento à 
série: Painel D: – 0,50p por inclusão de item Painel E: 
deduções por falhas de execução  Exceção: no solo a 
inclusão de elementos A dos grupos 1,2 e 3 que não 
fazem parte dos requisitos obrigatórios serão permitidos 
como parte da coreografia sem dedução por inclusão. 

Se um elemento não atingir as especificações descritas, 
não será considerado, perdendo seu valor total, porém 
não acarretará na dedução neutra por elemento faltante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 PROGRAMA OBRIGATÓRIO 
 
                                       SALTO SOBRE A MESA 
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                                                TRAVE DE EQUILIBRIO 
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 A série deve ser composta somente pelos elementos acima descritos com 
coreografia livre. A ordem de apresentação dos elementos pode ser feita 
livremente 
Deduções Neutras – Painel D 
- 0,50p por omissão do elemento (sem tentativa na realização do 
elemento). 
 

 Painel D – A não realização de qualquer dos itens acarretará na dedução 
do valor total de acordo com as especificações constantes na tabela de 
elementos obrigatórios do respectivo aparelho. 

# 1. Entrada: deve ser realizado com impulso nos 2 pés e elevação simultânea 
de ambas as pernas à posição de esquadro livre em afastamento lateral das 
pernas. 
Obs: caso não seja obedecido o critério para a entrada – Painel D não atribuirá 
o valor do elemento obrigatório, sem dedução por omissão. Painel E aplicará 
dedução - 0.20. 
 

# 2 - Parada de mãos no sentido longitudinal (4.103):  
Painel D – atribuir o valor do elemento mesmo não chegando à vertical.  
Painel E:  
• De 10º a 30º - 0.10 por amplitude.  
• De 31º a 45º - 0.30 por amplitude. 
• Abaixo de 46º - 0.50 por amplitude.  
  

# 4 - Equilíbrio Facial sobre um pé (2”) - Avião (4.102)  
Painel E:  
• De 10º a 30º - 0.10 por amplitude.  
• De 31º a 45º - 0.30 por amplitude.  
• Abaixo de 46º - 0.50 por amplitude. 
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Observações:  

➢ Elementos que exigem manutenção 2”   
Painel D – atribuirá o valor do elemento.  
Painel E - 0.20 por falha na manutenção. 
  
# 5 e # 6 – Saltos: grupado e tesoura que não constam no Código de Pontuação 
(CP) podem ser utilizados para cumprir os Elementos Obrigatórios, mas devem 
cumprir com as exigências técnicas de salto, apresentando altura e definição das 
posições.    
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SOLO 

 

 

A série deverá ser composta somente pelos elementos descritos, com 
coreografia livre. A ordem de apresentação dos elementos pode ser feita 
livremente.  
• Deduções Neutras – Painel D – 0,50p por omissão do elemento/ ligações 
(sem tentativa na realização do elemento).  
• Painel D – A não realização de qualquer dos itens acarretará a dedução do 
valor total de acordo com as especificações constantes.  
• Música – Para as séries obrigatórias é permitida a utilização da mesma 
música para toda a equipe.  
 # 1 Sequência Acrobática: os elementos devem ser realizados sem pausa.  
 # 1 caso a não realize o salto estendido 
 Painel D atribuir o elemento.  
 Painel E – 0.20.  

  
 
#4 – Giro de no mínimo 360º sobre 1 dos pés.  
Giro incompleto (até ¼).   
Painel D – Atribuir o valor do elemento.  
Painel E - 0.10 por falta de giro.   
 Giro incompleto (mais que ¼) - não atribuir o valor do elemento, dedução – 0.50 
por falta de giro, mas sem dedução por omissão.               
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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 3 (três) 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/2022 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: 
 

Prof. Welington Cattete de Athayde 
CREF6 Nº 006.349-G/MG 
Coordenador Técnico 
 

Prof. Rodrigo Tavares Moreira 
CREF6 Nº 036.086-G/MG 
Coordenador-Geral 
 

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


