ERRATA
* Alteração na data
* Alteração no item 3.1
* Inclusão do item 3.5
* Alteração no item 7

I CAMPEONATO ONLINE

CONSIDERAÇÕES GERAIS

PROGRAMAÇÃO
NOVAS DATAS
Dia 05/setembro
14h Nível II
Dia 06/setembro
9h Nível I

1.1- Competição Individual (Não haverá competição por
equipe).
1.2- Cada entidade pode inscrever um número ilimitado de
ginastas.

1.3- O Campeonato online será dividido em dois níveis:
1.3.1- Nível I – ginastas que participam do campeonato
estadual, torneios regionais (classificadas até o 6º lugar
geral), torneios nacionais, campeonatos brasileiros e
campeonatos internacionais;
1.3.2- Nível II – ginastas que participam de torneios
estaduais níveis I e II, torneios regionais (sem
classificação entre as 6 primeiras no geral) ou que
tenham competido apenas conjuntos nos anos anteriores.

GENERALIDADES
2- UNIFORME
2.1- Collant de apresentação.
2.2- Uniforme de treino do clube/escola.
3- PREMIAÇÃO
3.1- ONDE SE LÊ: Medalha virtual do 1º ao 3º lugar
LEIA-SE: Medalha virtual do 1º ao 6º lugar
3.2- Pódio virtual publicado no instagram da FESG
3.3- Certificado para todas as participantes
3.4- Em caso de empate será aplicada a regra FIG
3.5- Caso a ginasta apresente em ambiente doméstico (dentro de casa)
deverá ser encaminhada autorização anexa à ficha de inscrição (o
modelo será disponibilizado junto com a ficha de inscrição)
Este Regulamento é regido pelas diretrizes do Código de Pontuação
(COP) de Ginástica Rítmica da FIG, com suas devidas adaptações para
atender as demandas do processo atual de Competição online.
Os casos omissos serão resolvidos pelo CT GR FESG.

GENERALIDADES
4- Plataforma virtual:
4.1- A plataforma oficial para apresentação e avaliação
será
o
aplicativo
www.zoom.us
(disponível
para
smartphones e computadores).
4.2- O link com o endereço da sala de competição será
encaminhado para os treinadores que serão responsáveis
pela distribuição entre suas ginastas.
4.3- cada ginasta terá direito apenas a uma chave de
acesso que após a sua apresentação poderá ser utilizada
para assistir as demais competidoras.
4.4- Cada ginasta receberá um convite para que seus
familiares assistam a competição. O convite será enviado
pela treinadora.

GENERALIDADES

5- APRESENTAÇÃO:
5.1- Cada ginasta é responsável pela transmissão do seu exercício.
5.2- A princípio problemas de conexão ou velocidade da internet não
serão motivos para repetição do exercício. A direção de arbitragem
avaliará cada caso e se necessário a ginasta será convidada a
apresentar novamente no final da competição.
5.3- Caso a ginasta seja chamada para apresentação e não inicie sua
rotina por problemas de conexão, será convidada a apresentar
novamente no final da competição. Após a segunda oportunidade, se
ainda assim persistir o problema, a ginasta estará automaticamente
desclassificada.
5.4- Se durante a apresentação da ginasta, familiares ou animais de
estimação passem na frente do vídeo, total ou parcialmente, a
ginasta será desclassificada.
5.5- Para garantia da avaliação, caso haja problemas com a conexão,
será permitido que a ginasta envie um vídeo para a banca de
arbitragem. Todavia, para manter o principio da equidade nas
avaliações é NECESSÁRIO que o vídeo enviado seja da mesma
apresentação que a ginasta realizou para os árbitros. Para tanto, o
familiar responsável pela filmagem do vídeo de apoio deve filmar
desde a chamada da ginasta pela organização do evento. Vídeos
enviados fora deste padrão não serão aceitos e a ginasta estará
desclassificada se outra não for a deliberação da organização (vide
itens 5.2 e 5.3).

PROVAS

6- CATEGORIAS
6.1- Desde 2019 a FESG segue integralmente as regras da
CBG quanto às categorias nos Torneios regional e
nacional. Portanto, não haverá mais competição na
categoria Mirim.

6.2- Ginastas mirins (Faixa etária – 06 a 08 anos,
completos no ano da competição (nascidas em 2012, 2013
e 2014) deverão participar exclusivamente da Copa online.
6.3- Pré–Infantil 9 a 10 anos (2010,2011)

6.4- Infantil 11 a 12 anos (2008,2009)
6.5- Juvenil 13 a 15 anos (2005,2006,2007)
6.6- Adulto A partir de 16 anos (2004...)

6- ELEMENTOS PROIBIDOS PARA TODOS O NÍVEIS E
CATEGORIAS - Serão terminantemente PROIBIDOS os
elementos listados:
6.1- Grandes Lançamentos
6.2- Riscos
6.3- Saltos com deslocamento

Penalidade: –1,0 (menos um ponto da nota final) para
cada elemento proibido.

7- ONDE SE LÊ: Permitidos TODOS os saltos verticais, sem

deslocamentos, da Tabela do COP do numero 01 ao 18. OBS:
os saltos de valor 0,10 serão computados na avaliação das
BDs,

caso

seja

necessário.

EXEMPLOS

de

Saltos

Autorizados:
7- LEIA-SE: Permitidos SOMENTE os saltos da tabela abaixo:

NIVEL II

7- CATEGORIA PRÉ-INFANTIL NIVEL II: Faixa etária - 09
e 10 anos - completos no ano da competição (anos
2010/2011)
7.1- Prova: Mãos livres
7.2- Tempo de música: 1’ a 1’30’’
7.3- Máximo de 5 BDs
7.4- Dificuldades corporais
(opcionais) de livre escolha,
com o valor máximo de 0,40
7.5- Deverá aparecer ao
menos 1 de cada grupo

Corporal dentre as quatro
BDs escolhidas.

7.6- Onda corporal anteroposterior - Equilíbrio dinâmico com onda total do corpo.
Valor: 0,10 pts
7.7- 02 Combinações de passos de dança de acordo com o ritmo e tempo do
caráter da música. Mínimo 08 segundos. Valor: 0,30 pts.

7.8- 01 elemento pré-acrobático isolado à livre escolha. Valor: 0,10 pts.
7.9- 01 (um) chainé. Valor: 0,10 pts
7.10- Os elementos de BDs são dificuldades obrigatórias e dificuldades à livre
escolha das tabelas do COP.
O valor dos elementos obrigatórios respeita os valores do COP.

A ginasta deverá escolher pelo menos UMA dificuldade dentre as disponibilizadas
de salto rotação e equilíbrio.
A dificuldade de rotação é obrigatória.
7.11- O valor máximo das BDs é de 0,40 pontos.
Se uma ginasta apresenta uma dificuldade maior do que o valor permitido ela não
será avaliada e terá uma penalização de 0,30 pontos.
Exceção: Para as dificuldades de rotação, a rotação se avaliará de acordo com o
número de rotações executadas.
7.12- Cada BD conta uma só vez; se a BD se repete, a dificuldade não é válida
(não se penaliza).
7.13 A dificuldade de equilíbrio obrigatória somente será validada se for mantida
por pelo menos dois segundos (ML).

8- CATEGORIA INFANTIL NIVEL II: Faixa etária - 11 e 12
anos - completos no ano da competição 11 a 12 anos
(2008, 2009)
8.1- Prova: Mãos livres
8.2- Tempo de música: 1’ a 1’30’’
8.3- Máximo de 6 BDs
8.4- Dificuldades corporais
(opcionais) de livre escolha,
com o valor máximo de 0,50
8.5- Deverá aparecer ao
menos 1 de cada grupo

Corporal dentre as quatro
BDs escolhidas.

8.6- Onda corporal LATERAL - Equilíbrio dinâmico com onda total do corpo.
Valor: 0,10 pts.
8.7- 02 Combinações de passos de dança de acordo com o ritmo e tempo do
caráter da música. Mínimo 08 segundos. Valor: 0,30 pts.
8.8- 01 elemento pré-acrobático isolado à livre escolha. Valor: 0,10 pts.
8.9- 01 (um) chainé. Valor: 0,10 pts

8.10- Os elementos de BDs são dificuldades obrigatórias e dificuldades à livre
escolha das tabelas do COP.
O valor dos elementos obrigatórios respeita os valores do COP.
A ginasta deverá escolher pelo menos
disponibilizadas de salto rotação e equilíbrio.

UMA

dificuldade

dentre

as

A dificuldade de rotação é obrigatória.
8.11- O valor máximo das BDs é de 0,50 pontos.
Se uma ginasta apresenta uma dificuldade maior do que o valor permitido ela
não será avaliada e terá uma penalização de 0,30 pontos.
Exceção: Para as dificuldades de rotação, a rotação se avaliará de acordo com
o número de rotações executadas.
8.12- Cada BD conta uma só vez; se a BD se repete, a dificuldade não é válida
(não se penaliza).
8.13 A dificuldade de equilíbrio obrigatória somente será validada se for
mantida por pelo menos dois segundos (ML).

9- CATEGORIA JUVENIL NIVEL II: 13 a 15 anos
completos no ano da competição (2005,2006,2007)
9.1- Prova: Bola
9.2- Tempo de música: 1’ a 1’30’’
9.3- Máximo de 7 BDs

9.4- Dificuldades corporais
(opcionais) de livre escolha
9.5- Deverá aparecer ao

menos 1 de cada grupo
Corporal dentre as quatro
BDs escolhidas.

9.6- 02 Combinações de passos de
dança de acordo com o ritmo e
tempo do caráter da música. Mínimo
08 segundos. Valor: 0,30 pts.
9.7- Os elementos de BDs são
dificuldades
obrigatórias
e
dificuldades à livre escolha das
tabelas do COP.
9.8- Cada BD conta uma só vez; se a
BD se repete, a dificuldade não é
válida (não se penaliza).

9- CATEGORIA ADULTO NIVEL II: 16 anos ou mais na
data da competição (2004 ou anterior)
9.1- Prova: Bola
9.2- Tempo de música: 1’ a 1’30’’
9.3- Máximo de 9 BDs

9.4- Dificuldades corporais
(opcionais) de livre escolha
9.5- Deverá aparecer ao

menos 1 de cada grupo
Corporal dentre as quatro
BDs escolhidas.

9.6- 01 Combinações de passos de
dança de acordo com o ritmo e
tempo do caráter da música. Mínimo
08 segundos. Valor: 0,30 pts.
9.7- Os elementos de BDs são
dificuldades
obrigatórias
e
dificuldades à livre escolha das
tabelas do COP.
9.8- Cada BD conta uma só vez; se a
BD se repete, a dificuldade não é
válida (não se penaliza).

NIVEL I

10- CATEGORIA PRÉ-INFANTIL NIVEL I: Faixa etária 09 e 10 anos - completos no ano da competição (anos
2010/2011)
10.1- Prova: Mãos livres
10.2- Tempo de música: 1’ a 1’30’’
10.3- Máximo de 5 BDs
10.4- Dificuldades corporais
(opcionais) de livre escolha,
com o valor máximo de 0,40
10.5- Deverá aparecer ao
menos 1 de cada grupo

Corporal dentre as quatro
BDs escolhidas.

10.6- Onda corporal anteroposterior - Equilíbrio dinâmico com onda total do
corpo. Valor: 0,10 pts
10.7- 02 Combinações de passos de dança de acordo com o ritmo e tempo do
caráter da música. Mínimo 08 segundos. Valor: 0,30 pts.

10.8- 01 elemento pré-acrobático isolado à livre escolha. Valor: 0,10 pts.
10.9- 01 (um) chainé. Valor: 0,10 pts
7.10- Os elementos de BDs são dificuldades obrigatórias e dificuldades à livre
escolha das tabelas do COP.
O valor dos elementos obrigatórios respeita os valores do COP.

A ginasta deverá escolher pelo menos UMA dificuldade dentre as disponibilizadas
de salto rotação e equilíbrio.
A dificuldade de rotação é obrigatória.
10.11- O valor máximo das BDs é de 0,40 pontos.
Se uma ginasta apresenta uma dificuldade maior do que o valor permitido ela não
será avaliada e terá uma penalização de 0,30 pontos.
Exceção: Para as dificuldades de rotação, a rotação se avaliará de acordo com o
número de rotações executadas.
10.12- Cada BD conta uma só vez; se a BD se repete, a dificuldade não é válida
(não se penaliza).
10.13 A dificuldade de equilíbrio obrigatória somente será validada se for mantida
por pelo menos dois segundos (ML).

11- CATEGORIA INFANTIL NIVEL I: Faixa etária - 11 e 12 anos completos no ano da competição 11 a 12 anos (2008, 2009)
11.1- Prova: Mãos livres
11.2- Tempo de música: 1’ a 1’30’’
11.3- Máximo de 6 BDs
11.4- Dificuldades corporais
(opcionais) de livre escolha,
com o valor máximo de 0,50
11.5- Deverá aparecer ao
menos 1 de cada grupo
Corporal dentre as quatro
BDs escolhidas.
Nota: é permito que a
ginasta realize os equilíbrios

grand ecart ou Boucle em
meia ponta. Neste caso serão
validados de acordo com
o Código FIG.

11.6- Onda corporal LATERAL - Equilíbrio dinâmico com onda total do corpo.
Valor: 0,10 pts.

11.7- 02 Combinações de passos de dança de acordo com o ritmo e tempo do
caráter da música. Mínimo 08 segundos. Valor: 0,30 pts.
11.8- 01 elemento pré-acrobático isolado à livre escolha. Valor: 0,10 pts.
11.9- 02 (dois) chainés. Valor: 0,20 pts
11.10- Os elementos de BDs são dificuldades obrigatórias e dificuldades à livre
escolha das tabelas do COP.
O valor dos elementos obrigatórios respeita os valores do COP.
A ginasta deverá escolher pelo menos UMA dificuldade dentre as disponibilizadas
de salto rotação e equilíbrio.
A dificuldade de rotação é obrigatória.

11.11- O valor máximo das BDs é de 0,50 pontos.
Se uma ginasta apresenta uma dificuldade maior do que o valor permitido ela
não será avaliada e terá uma penalização de 0,30 pontos.
Exceção: Para as dificuldades de rotação, a rotação se avaliará de acordo com o
número de rotações executadas.

11.12- Cada BD conta uma só vez; se a BD se repete, a dificuldade não é válida
(não se penaliza).
11.13 A dificuldade de equilíbrio obrigatória somente será validada se for
mantida por pelo menos dois segundos (ML).

12- CATEGORIA JUVENIL NIVEL I: 13 a 15 anos
completos no ano da competição (2005,2006,2007)
12.1- Prova: Bola
12.2- Tempo de música: 1’ a 1’30’’
12.3- Máximo de 7 BDs

12.4- Dificuldades corporais
(opcionais) de livre escolha
12.5- Deverá aparecer ao

menos 1 de cada grupo
Corporal dentre as quatro
BDs escolhidas.

12.6- 02 Combinações de passos de
dança de acordo com o ritmo e
tempo do caráter da música. Mínimo
08 segundos. Valor: 0,30 pts.
12.7- Os elementos de BDs são
dificuldades
obrigatórias
e
dificuldades à livre escolha das
tabelas do COP.
12.8- Cada BD conta uma só vez; se
a BD se repete, a dificuldade não é
válida (não se penaliza).

13- CATEGORIA ADULTO NIVEL I: 16 anos ou mais na
data da competição (2004 ou anterior)
13.1- Prova: Bola
13.2- Tempo de música: 1’ a 1’30’’
13.3- Máximo de 9 BDs

13.4- Dificuldades corporais
(opcionais) de livre escolha
13.5- Deverá aparecer ao

menos 1 de cada grupo
Corporal dentre as quatro
BDs escolhidas.

13.6- 01 Combinações de passos de
dança de acordo com o ritmo e
tempo do caráter da música. Mínimo
08 segundos. Valor: 0,30 pts.
13.7- Os elementos de BDs são
dificuldades
obrigatórias
e
dificuldades à livre escolha das
tabelas do COP.
13.8- Cada BD conta uma só vez; se
a BD se repete, a dificuldade não é
válida (não se penaliza).

ARBITRAGEM

14- A banca de arbitragem será reduzida
14.1- Diretor de Arbitragem: Flávio Barroca
14.2- Diretora de Competição: Mônika
Queiroz

14.3- Banca:
 D1/D2 – 02 árbitros
 D3/D4 – 02 árbitros
 Execução Faltas Artísticas – 02 árbitros
 Execução Faltas Técnicas – 02 árbitros

