
 

GINÁSTICA RÍTMICA – JOGOS ESCOLARES DO PARANÁ. 
 

ELEMENTOS ADAPTADOS (SD e DI) 
 

1. DIFICULDADE CORPORAL (D1) 
 

� Para todos os aparelhos: na ficha a sucessão das dificuldades deve seguir a mesma que a ginasta executa em sua 
coreografia.  

� Em qualquer aparelho das competições adaptadas as dificuldades corporais deverão aparecer de forma equilibrada, não 
podendo nenhum grupo corporal ser dominante.  

� As dificuldades são identificadas por letras, que tem um valor correspondente: 
A = 0,10 B=0,20 C=0,30 D=0,40 E=0,50 

F=0,60 G=0,70 H=0,80 I=0,90 J=1,00 

� Cada dificuldade vale no máximo 1,00 ponto e ela pode ser isolada ou combinada, sendo que a combinada equivale a 
junção de 02 ou 03 isolados.  

� Ex: B + C + B = 0,20 + 0,30 + 0,20 = 01 dificuldade combinada de 0,70 pontos 

      E + D + D = 0,50 + 0,40 + 0,40 = 01 dificuldade combinada de 1,00 ponto 

� Critérios de Combinação: As combinações podem ser executadas com um passo intermediário se a dificuldade for de 
salto e com troca de apoio se a dificuldade for de equilíbrio, pivot ou flexibilidades/onda. 

� As dificuldades poderão aparecer na coreografia da seguinte forma: 1 vez isolada e 1 vez combinada, ou em duas 
combinações diferentes, sendo assim cada dificuldade poderá aparecer apenas 2 vezes em cada série. 

� Todas as dificuldades devem ter relação com o aparelho, não é necessário Maestria, porem o aparelho não pode estar 
parado, deve estar em movimento. 

� Obs. Não haverá despontuação por erro de ficha.  
 

 
a.) SALTOS:  

 
� Característica de Base: Forma Definida e Altura; 
� A serie de salto é possível, será considerada com uma única dificuldade. Ela pode ser composta de até no máximo 3 
saltos (iguais ou diferentes); 



 

� Todos os saltos da tabela são executados com impulso de um (1) pé de apoio. O impulso dos dois (2) pés terá um 
acréscimo de 0,10 ao salto, e na ficha o desenho deverá vir acrescido do símbolo de flecha dupla abaixo do desenho do salto. 
Somente nos saltos verticais que o valor da dificuldade é o mesmo, se executado com o impulso de 1 ou 2 pés.   
 

- Lista das Dificuldades de Salto: 
 
A = 0,10 B = 0,20 C = 0,30  D = 0,40  E = 0,50  F = 0,60 G = 0,70  H = 0,80 
  Spacato à frente 

pernas estica-
das, flexionadas 
ou laterais 

 

 Jeté entournant 

 

Com flexão de 
coluna (predomínio 
de trabalho de 
tronco) 

 

  

 Corsa  

 

 Corsa com 
círculo (pé na 
cabeça)  

 

Jeté com corsa 

 

   

Uma perna em 
círculo  

 

Cosaque  

 

  Corsa com 
flexão de coluna 

 

   

Tesoura a 
frente ou atrás  

 

Tesoura: pernas 
acima da 
cabeça  

 

      

Cabriole: frente 
ou lateral 

Cabriole atrás  

B 

Cambré      



 

 

C  

Salto Vertical 
Passe (180°) 

 
 

Vertical Perna 
Livre 180° 
(frente, lateral 
ou atrás) 

 

Salto Vertical 
Passe (360°) 

 

Vertical Perna 
Livre 360° 
(frente, lateral 
ou atrás) 

 

    

Salto Vertical 
Grupado 180° 

 

Salto Vertical 
Esticado 180°  

 

Salto Vertical 
Grupado 360° 

C 

Salto Vertical 
Esticado 360°  

D 

    

 
b. EQUILÍBRIOS  

 
� Característica de Base: Forma Definida; devem ser executados com eleve (meia-ponta) ou sobre o joelho; 
� É possível executar um equilíbrio com “tour-lent” de até no máximo 180º, todas as dificuldades terão ó valor da base do 
equilíbrio acrescido do valor de 0.40 pelo “tour-lent”. Este tour deverá ser executado sobre a meia-ponta. 

� As dificuldades combinadas poderão ser executadas com troca de apoio. Cada dificuldade combinada poderá ter no 
máximo 3 dificuldades, podendo ser repetida a mesma dificuldade no máximo duas vezes. Cada Dificuldade combinada conta 
com uma dificuldade.  

� A dificuldade de equilíbrio fouette poderá ser realizada com duas retomadas ou três retomadas. O fouette com duas 
retomadas terá o valor da base do equilíbrio acrescido do valor de 0.30 e com três retomadas o valor da base do equilíbrio 

acrescido do valor de 0.50. O Símbolo será  com a letra correspondente ao valor da dificuldade.  
 
 



 

- Lista das Dificuldades de Equilíbrio: 
 
A = 0,10 B = 0,20 C = 0,30  D = 0,40  E = 0,50  F = 0,60 G = 0,70  H = 0,80 
Passé  

 

Passe com 
tronco à frente 

B  

Perna 45º com 
flexão de coluna  

c 

Passé com 
coluna atrás 

D  

    

 Equilíbrio 90° 
perna livre à 
frente 

 

Grande écart 
com ajuda 
frontal 

C  

Grande écart 
sem ajuda 
frontal 

D  

    

 Equilíbrio 90° 
perna livre 
lateral. 

 

Grande écart 
com ajuda 
lateral 

C  

Grande écart 
sem ajuda 
lateral 

D  

    

 Arabésque  

 

 Grande écart 
dorsal com 
ajuda dobrado  

D     

Grande écart 
dorsal com 
ajuda esticado 

E   

Arabésque com 
flexão de coluna  

F  

  

 Attitude   Prancha Facial  

D  

Prancha lateral  

E  

Attitude com flexão 
de coluna  

  



 

 F  
  Cosaque: frontal 

lateral, atitude 
ou arabesque  

 

  Prancha Dorsal  

F  

 Prancha Dorsal  

H  

 
c. Flexibilidades e Ondas:  

 
� Característica de Base: Forma Definida, pode ser executada com apoio em diferentes partes do corpo, não precisa ter 
uma posição fixada; As dificuldades de flexibilidade ondas, previstas para serem executadas com o pé inteiro no solo, se 
executadas sobre a meia-ponta, não alteram o nível e nem o grupo corporal a qual elas pertencem.  

� As dificuldades combinadas poderão ser executadas com troca de apoio. Cada dificuldade combinada poderá ter no 
máximo 3 dificuldades, podendo ser repetida a mesma dificuldade no máximo duas vezes. Cada Dificuldade combinada conta 
com uma dificuldade.  

� Na série é possível acrescentar em uma dificuldade, um tour-lent de 180º ( ) com o acréscimo do valor de 0,30 ao 

valor da base da dificuldade, e também acrescentar em uma dificuldade uma onda total do corpo ( ) com o valor de 0,20 ao 
valor de base da dificuldade.  

� Não é possível unir os seguintes critérios:  
� Cada modalidade de inversão ou rotação do corpo pode ser utilizado no máximo duas vezes em cada exercício.  

 
- Lista das Dificuldades de Flexibilidade e Onda: 
 
A = 0,10 B = 0,20 C = 0,30  D = 0,40  E = 0,50  F = 0,60 G = 0,70  H = 

0,80 
 Perna a frente 

90º, rotação do 
Perna a frente 90º, 
ronde para a 

 Perna a frente 90º, 
ronde para a 

   



 

tronco 180º 
para posição 

arabesque B 

 

posição em 

arabesque C 

 

posição em 
arabesque com 
flexão do tronco 

atrás  E 

  
 Grande ecart a 

frente com 
ajuda + rotação 
do tronco ou 
vice-versa 

 

Grande ecart a 
frente com ajuda + 
ronde ou vice-
versa 
 

 

 Grande ecart a 
frente + rotação do 
tronco ou vice-
versa 

 

Grande ecart a 
frente + ronde ou 
vice-versa 
 

 

  

Fouete com 
passagem de 
uma for-ma a 
outra com 
movi-mento 
livre da perna, 
com ou sem 
rotação do 
tronco. 

 Fouete: attitude 
para grand ecárt 
facial ou lateral 
sem ajuda e sem 
rotação ou vice-
versa 

 

Attitude com um 
impulso a mais 
ou com rotação  

 

 

Attitude com um 
impulso a mais e 
com rotação  

 

   

    Movimento livre de 
um grande ecart à 
outro 

 

Movimento livre de 
um grande ecart à 
outro com 1 impul-
so suplementar 

 

  



 

     Movimento livre de 
um grande ecart à 
outro com rotação  

 

Movimento livre 
de um grande 
ecart à outro 
com um impulso 
suplementar.  
 

 

 

  Grand écart dor-sal 
com tronco baixo 

C  

Grand écart 
lateral tronco na 
horizontal  

D  

Grand écart dorsal 
com tronco na 
horizontal 

E  

   

Grand écart 
boucle  

A  

  Grand écart 
boucle com 
reversão  

 
 

Grand écart boucle 
com reversão 
saindo do solo  

 
 

   

Tour plongé 
em apoio sobre 
um pé  

1 Tour plongé  

B  

 2 Tour plongé  

D  

 3 Tour plongé  

F  

  

De joelhos 
flexão de 
coluna atrás 

A  

 Grand écart joelho 
flexionado e flexão 
de coluna  

C  

 Sobre o joelho 
marca posição em 
mundial 

E  

   



 

 Sobre o ventre 
e flexão de 
coluna atrás  

B  

 Reversão, apoio 
sobre o ventre e 
flexão coluna 
atrás 

D  

  Apoio sobre o 
ventre + posição 
em vela  

 

 

    Kabaeva  

 

Kabaeva com 
mudança de forma 
+ rotação 

  

  

Grand écart 
facial  

A  

  Grand écart 
facial com giro 
de 360º  

 

    

Onda total do 
corpo  

 

Onda total do 
corpo descendo 
ao solo  

 

  Subida no dorso  

 

   

 Tonneau sobre 
os dois pés 

 

 Tonneau sobre 
os dois pés 

 

    

 
d.) Pivots (Giros):  

� Característica de Base: Forma Definida e fixada durante toda a rotação, executado sobre a meia-ponta.  



 

� As dificuldades combinadas poderão ser executadas com troca de apoio. Cada dificuldade combinada poderá ter no 
máximo 3 dificuldades, podendo ser repetida a mesma dificuldade no máximo duas vezes. Cada Dificuldade combinada conta 
com uma dificuldade.  

� Toda e qualquer dificuldade precisa ser executada com giro de no mínimo 360º. Cada volta suplementar terá um 
acréscimo ao valor da base do pivô de 0,30 pontos.  

� Um sobre-salto ou encostar o calcanhar no solo, interrompem a dificuldade.  
� No caso de números incompletos de voltas executadas em relação ao enunciado na ficha, a avaliação será por aquelas 
voltas executadas.  

 
 
- Lista das Dificuldades de Giro: 
 
A = 0,10 B = 0,20 C = 0,30  D = 0,40  E = 0,50  F = 0,60 G = 0,70  H = 0,80 
Passé  

 

Passe tronco 
frente  

 

Perna atrás 45º 
com flexão tronco 

C  

 Passe com giro 
do tronco  

E  

   

  Perna Livre a 
frente 90º 

 

Perna a frente 
com ajuda  

D  

Prancha facial  

 

Perna a Frente 
sem ajuda 

F  

 Panché  

H  

  Perna Livre lateral 
90º  

 

Perna lateral 
com ajuda  

D  

Prancha lateral  

 

Perna lateral sem 
ajuda 

F  

  

Perna Livre 45º   Arrabesque    Com ajuda perna 
atrás esticada  

  



 

 
 F  

  Attitude  

 

  Boucle com ajuda  

 F   

 Attitude com 
flexão de coluna  

H  
  Cosaque: frontal 

lateral ou atrás 
(esticado/ do-
brado)  

 

     

Fouetté    Fouetté Passé  

D  

 Fouetté Perna livre  

D  

  

  
2.) DIFICULDADE DO APARELHO (D2):  
 

a.) Movimentos técnicos de base do aparelho CORDA (cada um dos manejos terá um valor de 0,10 pontos para D2, porém só poderão ser 
considerados se executado com movimento corporal, tais como dificuldades corporais, passos rítmicos, etc. assim a base terá valor de 
0,10 + 0,10 por cada critério executado com o movimento de base.)  

� Passagem por dentro do aparelho: saltos ou outros elementos  e saltitos ; 

� Escapadas de uma ponta:  

� Rotação da corda dobrada:  
� Rotação da corda aberta: segura por uma ponta  ou segura pelo meio  
� Manejos: balanceio, circundução, movimentos em oito, etc. . 



 

� Equilíbrio instável:  
� Pequenos lançamentos (neste quesito, cada dois critérios terão o valor de 0,10): ; 

� Grandes lançamentos  e recuperações ↓; 
 

 
b.) Movimentos técnicos de base do aparelho ARCO (cada um dos manejos terá um valor de 0,10 pontos para D2, porém só poderão ser 

considerados se executado com movimento corporal, tais como dificuldades corporais, passos rítmicos, etc. assim a base terá valor de 
0,10 + 0,10 por cada critério executado com o movimento de base.)  

� Passagem por dentro do aparelho: saltos ou outros elementos  e saltitos ; 
� Passagem por cima: ; 

� Rolamento sobre o corpo: ;  
� Rolamento sobre o solo ; 

� Rotação do aparelho na mão:  
� Rotação do arco no próprio eixo: ; 
� Manejos: balanceio, circundução, movimentos em oito, etc. . 

� Equilíbrio instável:  
� Pequenos lançamentos (neste quesito, cada dois critérios terão o valor de 0,10): ; 

� Grandes lançamentos  e recuperações ↓; 

� Relançamento: ; 
 

c.) Movimentos técnicos de base do aparelho BOLA (cada um dos manejos terá um valor de 0,10 pontos para D2, porém só poderão ser 
considerados se executado com movimento corporal, tais como dificuldades corporais, passos rítmicos, etc. assim a base terá valor de 
0,10 + 0,10 por cada critério executado com o movimento de base.)  

� Quicadas:  

� Rolamento sobre o corpo: ;  
� Manejos: balanceio, circundução, movimentos em oito, etc. . 

� Equilíbrio instável:  
� Pequenos lançamentos (neste quesito, cada dois critérios terão o valor de 0,10): ; 



 

� Grandes lançamentos  e recuperações ↓; 

� Relançamento: ; 
 

d.) RISCO:  
� O Risco com um movimento rotatório terá um valor de 0,30 + os critérios de maestria do lançamento e da recuperação.  
� O Risco com dois movimentos rotatórios de livre escolha terá um valor de 0,50 + os critério do lançamento e da recuperação, + se 

houver mudança de nível (de alto para baixo, de baixo para alto) = 0,10; + se houver mudança de direção (vertical x horizontal) = 
0,10;  

� No Risco o lançamento deve acontecer antes do primeiro movimento rotatório, e recuperação poderá ser durante o segundo 
movimento rotatório ou imediatamente ao final do movimento rotatório.  

� Os critério que estão diretamente ligados ao Risco: mudança de nível mudança de direção . 
� Os demais são os mesmos da maestria; 

 
e.) CRITÉRIOS DE MAESTRIA (estes estão em anexo na tabela de maestria.)  

� Corpo em Vôo: para todas as dificuldades de salto para todos os elementos corporais onde a elevação do corpo seja suficiente 
para entrar na categoria de salto, a saber: mínimo uma elevação superior a um saltito ou um passo chassé. ; 

� para todas as dificuldades de equilíbrio para todos os elementos corporais – fixados e mantidos sobre um pé em releve ou sobre o 

joelho, . 
� Corpo em rotação ao redor do eixo vertical e do eixo horizontal: para todas as dificuldades de giro, para todos os elementos 

corporais, seja qual for a posição do tronco ou da perna livre, realizados na rotação/inversão (360º como mínimo) ao redor do eixo  

vertical/horizontal/sagital, em apoio sobre 1 ou 2 pés (360º como mínimo), ou sobre 1 ou 2 manos (não “tour lento”), ; 
� Corpo que executa uma flexibilidade ou onda: para todas as dificuldades de flexibilidade e ondas para todos os elementos 

corporais executados no solo ou em apoio sobre 1 ou 2 pés, uma posição com tronco flexionado ou claramente inclinado para frete 
ou atrás ou lateralmente ou com uma posição de grand écart. ; 

� Executada em serie: a serie esta composta pela sucessão de 3 elementos diferentes como mínimo, salvo na serie de saltos por 

dentro da corda, que podem ser iguais e também apenas 2;  ; 
� Passos rítmicos: todos os passos de bailes folclóricos, todos os passos rítmicos previstos nos manuais de educação física, os 

passos rítmicos no lugar ou com deslocamento, os passos rítmicos em diferentes direções. Todos os passos rítmicos devem estar 

estritamente ligados com a música e expressar um ritmo.  ;  



 

� Movimento executado sem ajuda das mãos. Durante um movimento técnico qualquer, sem mãos, o aparato deve ter um 
movimento autónomo que poderá ser produzido: - com o impulso de outra parte do corpo; - com o impulso inicial das mãos, porem 
é necessário que o aparato efetue um movimento autônomo completo sem mãos.  ; 

� Executada em uma posição no solo: durante um largo rolamento do aparelho sobre o corpo, durante passagem através ou por 
cima do aparelho; durante um amplo movimento do tronco. ; 

� Movimento fora do campo visual: ; 

� Executada com passagem da corda dobrada: ;  
� Passagem dupla da corda: ;  

� Troca de: plano; direção; nível; ritmo; do aparelho e/ou da ginasta. ;  
� Executada com passagem completa do corpo ou de uma parte do corpo por encima do aparato ou através, ; 
� Transmissão do aparelho: por baixo da perna durante um salto , fora do campo visual durante um elemento de rotação do 

aparelho  (aro), (cuerda y cinta con espirales) sem ajuda das mãos .  

� Relançamento (lançar e sem recuperar, lançar imediatamente de novo) o reimpulso (pode ser mais baixo); ; 

� Lançar e recuperar por baixo da perna; ; 

� Lançamento no plano horizontal:  ; 

� Lançamento do arco com rotação ao redor de seu diâmetro: ;  

� Lançamento do arco sobre o plano oblíquo:  ;  
� Recuperação diretamente com rolamento (arco, bola); ; 

� Arco: recuperação direta com rotação do aparelho:  ; 

� Bola: Recuperação no dorso das mãos: ;  
 


