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REGULAMENTO ESPECÍFICO – GINÁSTICA ARTÍSTICA FEMININA - 11 e 12 Anos 

 

 

1. A competição de ginástica artística feminina (GAF) 11 e 12 anos será regida de acordo com o regulamento 
técnico aqui apresentado, reconhecido pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) e Federação 
Paranaense de Ginástica (FPRG). As competições serão em 02 (duas) provas distintas (o atleta deve realizar 
as duas provas): 

1.1. Solo 
1.2. Salto 

 

2. A competição será disputada em 01 (uma) fase: 
2.1.  Competição Individual Geral – participam todas as ginastas inscritas. Cada escola pode inscrever no 
máximo 06 (seis) atletas.  A ordem de apresentação será através de sorteio. Cada escola pode inscrever no 
máximo 06 (seis) atletas. Os resultados obtidos irão determinar a classificação Individual Geral e a 
classificação por Aparelhos: 

 

a. Classificação individual geral - somatória das notas obtidas nos 02 (dois) aparelhos. Serão premiadas 
as ginastas classificadas em 1º, 2º e 3º lugares. 
b. Classificação por aparelhos – estabelecido pelas notas obtidas na competição individual geral em 
cada aparelho. Serão premiadas as ginastas classificadas em 1º, 2º e 3º lugares. 

 
3. A reunião técnica da modalidade será duas horas antes do início da competição e tratará exclusivamente 
de assuntos ligados à competição, tais como: normas gerais, ratificação de inscrições, além de outros 
assuntos correlatos. 
 

4. Configuração dos aparelhos: 
APARELHOS Observações Colchões de segurança 

SOLO Tablado oficial ou pista de 16 
metros 

Não permitido 

SALTO 120 cm Oficial 

 
5. Salto - é permitido apresentar apenas o salto obrigatório. 
 

6. Solo - séries livres com elementos obrigatórios, a ordem de apresentação pode ser opcional. 
6.1. Em caso de omissão de qualquer elemento das séries, haverá uma dedução de – 0,50p. (Dedução 
Neutra) + o valor da parte (Painel D). 
6.2. 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. 
6.3. Se um elemento não atingir as especificações descritas, não será considerado, perdendo seu valor 
total, porém não acarretará na dedução neutra por elemento faltante. 

 
 

7. Programa obrigatório: 
 

7.1. SALTO SOBRE A MESA 
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SOLO 

 

 



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE / PARANÁ ESPORTE 

67º JOGOS ESCOLARES DOS PARANÁ  
  

67º JOGOS ESCOLARES DO PARANÁ 
 

 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 – livre 

# Sequência Acrobática: os elementos devem ser realizados sem pausa. 

# caso não realize o salto estendido, Painel D atribuir o elemento e Painel E – 0.20. 

# Giro de no mínimo 360º sobre 1 dos pés: Giro incompleto (até ¼) Painel D – Atribuir o 

valor do elemento e Painel E - 0.10 por falta de giro. 

# Giro incompleto (faltou mais que ¼) Painel D - não atribuir o valor do elemento- 

dedução – 0.50 por falta de giro, mas sem dedução por omissão. Painel E – execução do 

que foi apresentado. 
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 REGRAS GERAIS: 

8. A atleta deverá comparecer ao local de competição com antecedência e devidamente 
uniformizada. Para ter condição de participação, antes do início de cada apresentação, a aluna- atleta 
deverá apresentar seu RG à equipe de arbitragem. 

9. Serão premiadas as atletas classificadas em 1º, 2º e 3º lugares nas seguintes competições: 
a. Individual Geral – somatório das notas obtidas nos 02 (dois) aparelhos na competição individual 
geral. 

 

b. Por aparelho – classificação pelas notas obtidas em cada aparelho na apresentação da 
competição individual geral. 

 
10. As competições de GAF devem ser realizadas em 01 (um) dia. 
a. 1° Dia - Competição. 
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CRITÉRIOS PARA CONVOCAÇÃO DOS TÉCNICOS E ATLETAS PARA O JEB’S 2021 

 

11. Toda e qualquer solicitação de substituição de atletas inscritos na competição e categorias, deverá 
obedecer ao Artigo 24 do Regulamento Geral. 
 

12. Classificação Geral Final de todos os participantes dar-se-á pela soma dos pontos obtidos nas 
disputas das provas. 
 

13. Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação da competição, sem contrariar as regras oficiais 
e o regulamento geral. 

 

 

1. Serão convocados para representar o Paraná no JEB’S 2021 03 (três) atletas na Categoria 11 e 
12 anos, inscritos e participantes dos Jogos Escolares do Paraná. Como critério de convocação fica 
estabelecido o seguinte: 

1.1. As atletas campeã, vice-campeã e terceira colocada da modalidade na prova Individual Geral 
Categoria de 11 e 12 anos dos Jogos Escolares do Paraná. 

 

2. Será convocado para representar o Paraná JEB’S 2021 – 01 técnico/a inscrito/a (com nome na ficha 
de inscrição da atleta convocada) e participante dos Jogos Escolares do Paraná para a Categoria 11 e 
12 anos; como critério de convocação fica estabelecido o seguinte: 
2.1. Técnico 1 – Técnico que tiver o maior número de atletas convocadas para o JEB’S 2021. Em 
caso de empate entre os técnicos, será convocado o técnico que tiver a atleta campeã na 
competição Individual Geral. 
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REGULAMENTO ESPECÍFICO – GINÁSTICA ARTÍSTICA FEMININA - 13 e 15 Anos 
 

1. A competição de ginástica artística feminina (GAF) 13 a 15 anos será regida de acordo com o 
regulamento técnico aqui apresentado, reconhecido pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) e 
Federação Paranaense de Ginástica (FPRG). As competições serão em 02 (duas) provas distintas (o atleta 
deve realizar as duas provas): 

1.1. Solo 
1.2. Salto 

 
2. A competição será disputada em 01 (uma) fase: 

2.1. Competição Individual Geral – participam todas as ginastas inscritas. A ordem de apresentação será 
através de sorteio. Os resultados obtidos irão determinar: 
a. Classificação individual geral - somatória das notas obtidas nos 02 (dois) aparelhos, serão premiadas 
as ginastas classificadas em 1º, 2º e 3º lugares. 
b. Classificação por aparelhos - estabelecido pelas notas obtidas na competição Individual Geral em 
cada aparelho. Serão premiadas as ginastas classificadas em 1º, 2º e 3º lugares. 
 

3. A Reunião Técnica será duas horas antes do início da competição e tratará exclusivamente de assuntos 
ligados à competição, tais como: normas gerais, ratificação de inscrições, além de outros assuntos 
correlatos. 
 
4. Configuração dos aparelhos: 

APARELHOS Observações Colchões de segurança 

SOLO Tablado oficial ou pista de 16 
metros 

Não permitido 

SALTO 120 cm Oficial 

 
5. Salto – é permitido apresentar apenas o salto obrigatório. 
 

6. Solo - séries livres com elementos obrigatórios, a ordem de apresentação pode ser opcional. 
6.1. Em caso de omissão de qualquer elemento da série, haverá uma dedução de – 0,50p. (Dedução 
Neutra) + o valor da parte (Painel D). 
6.2. As séries devem ser compostas somente pelos elementos obrigatórios. Caso seja acrescentado 
qualquer elemento à série: Painel D: – 0,50p por inclusão de item e 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 permitidas como parte da coreografia sem dedução por inclusão. 
6.3. Se um elemento não atingir as especificações descritas, não será considerado, perdendo seu valor 
total, porém não acarretará na dedução neutra por elemento faltante. 

 

7. Programa obrigatório: 
 

7.1 SALTO SOBRE A MESA 



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE / PARANÁ ESPORTE 

67º JOGOS ESCOLARES DOS PARANÁ  
  

67º JOGOS ESCOLARES DO PARANÁ 
 

 

7.1 SOLO 
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 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 constante. 

• Música – Livre. 

# Sequência Acrobática: os elementos devem ser realizados sem pausa. 

# caso não realize o salto estendido - Painel D atribuir o elemento e Painel E – 0.20 

# 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 (faltou mais que ¼) – Painel D - não atribuir o valor do elemento, dedução – 0.50 

por falta de giro, mas sem dedução por omissão. Painel E – execução do que foi apresentado. 
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 REGRAS GERAIS: 

8. A atleta deverá comparecer ao local de competição com antecedência e devidamente 
uniformizada. Para ter condição de participação, antes do início de cada apresentação, a atleta deverá 
apresentar seu RG à equipe de arbitragem. 

 
9. Serão premiadas as atletas classificadas em 1º, 2º e 3º lugares no: 

a. Individual Geral – somatório das notas obtidas nos 02 (dois) aparelhos na competição 
individual geral. 



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE / PARANÁ ESPORTE 

67º JOGOS ESCOLARES DOS PARANÁ  
  

67º JOGOS ESCOLARES DO PARANÁ 
 

CRITÉRIOS PARA CONVOCAÇÃO DOS TÉCNICOS E ATLETAS JOGOS DA JUVENTUDE DO BRASIL 2021 

b. Por Aparelho – classificação pelas notas obtidas em cada aparelho na apresentação da 
competição individual geral 

 
10. A competição de GAF será realizada em 01 (um) dia. 

a. 1° Dia - Competição 
 

11. Toda e qualquer solicitação de substituição de atletas inscritos na competição e categorias, deverá 
obedecer ao Artigo 24 do Regulamento Geral. 
 

12. Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação da competição, sem contrariar as regras 
oficiais e o regulamento geral. 
 

 

1. Serão convocados para representar o Paraná no Jogos da Juventude do Brasil 2021, 02 (dois) atletas 
na Categoria 13 a 15 anos, inscritos e participantes dos Jogos Escolares do Paraná, como critério de 
convocação fica estabelecido o seguinte: 

1.1. As atletas campeã e vice-campeã da modalidade na prova do Individual Geral da 
Categoria de 13 a 15 anos dos Jogos Escolares do Paraná. 

 

2. Será convocado para representar o Paraná Jogos da Juventude do Brasil 2021, 01 técnico/a 
inscrito/a (com nome na ficha de inscrição da atleta convocada) e participante dos Jogos Escolares do 
Paraná para a Categoria 13 a 15 anos, como critério de convocação fica estabelecido o seguinte: 

2.1. Técnico 1 – Técnico que tiver a atleta campeã na competição Individual Geral. 
 
 

QUADRO DE MEDALHAS 

EVENTO COMPETIÇÃO OURO PRATA BRONZE 

11/12 anos     

Individual 
geral 

1 1 1 

Solo 1 1 1 

Salto 1 1 1 
    

13/15 anos     

Individual 
geral 

1 1 1 

Solo 1 1 1 

Salto 1 1 1 
    

Total de medalhas 6 6 6 
    

 


