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REGULAMENTO ESPECÍFICO DE GINÁSTICA RÍTMICA – Categoria 11 a 12 anos

1. A  compe ção  de  Ginás ca  Rítmica  (GR)  11  a  12 anos  será  regida  de acordo  com as  regras  oficiais  da
Federação Internacional de Ginás ca (FIG), reconhecidas pela Confederação Brasileira de Ginás ca (CBG), salvo
o estabelecido neste regulamento. Os regulamentos publicados em 2021 pela FPRG/CBG são vigentes
para essa competição. 
As compe ções serão duas provas dis ntas:

1.1. Provas Individuais
a.  Inscrição de até 03 (três) ginastas – aparelhos Arco e Maças (1ª divisão) e apenas Maças (2ª divisão);
b. A compe ção será realizada em 01 (um) dia. A apresentação única terá caráter geral e final. 

2. A compe ção de ginás ca rítmica será disputada em 2 (duas) divisões, conforme segue abaixo:
PROVAS INDIVIDUAIS:
2.1.  Primeira divisão:

a. Participam as instituições de ensino que possuem ginastas com maior experiência e executem
as dificuldades exigidas neste regulamento com índice técnico MUITO BOM. 

2.2. Segunda Divisão: 
b. Par cipam as ins tuições de ensino que possuem ginastas com menor experiência e executem as
dificuldades exigidas neste regulamento com índice técnico BOM ou RAZOÁVEL.
OBS: O (a) professor(a) é responsável por escolher a divisão que sua ins tuição de ensino será inscrita. 

3. A compe ção será disputada da seguinte forma para cada divisão: 
3.1. Compe ção por   equipe   e Compe ção individual geral   – par cipam todas as ginastas inscritas. A ordem

de apresentação será através de sorteio das ginastas inscritas. Os resultados ob dos irão determinar:  
a.  Classificação individual por equipe – A equipe será composta por no máximo  03 (três) ginastas. O
resultado será ob do pela somatória das 03 (três)  notas de cada aparelho (seis notas). Serão premiadas
todas as ginastas inscritas das equipes classificadas em 1º, 2º e 3º lugares de cada divisão. Considera-se
equipe todas as ginastas inscritas pela mesma ins tuição de ensino que representam, independente da
cidade de residência. 
b. Classificação   individual geral   - Somatória das notas ob das nos 02 (dois) aparelhos, serão premiadas
as ginastas classificadas em 1º, 2º e 3º lugares de cada divisão, 02 (duas) por ins tuição de ensino. 

3.2.   Compe ção final por aparelho   
a. Classificação final  do individual  por aparelhos – estabelecido pelas  notas  ob das  na classificação
individual geral, serão premiadas as ginastas classificadas em 1º, 2º e 3º lugares apenas da 1ª Divisão,
sendo 2 (duas) por ins tuição de ensino.
NOTA:  No caso de empate,  será classificada para a final  a  ginasta que ob ver  maior  pontuação na
execução total. Se persis r o empate, a ginasta com mais baixa falta técnica de execução prevalecera. Se
persis r  o  empate,  a  ginasta  com  maior  nota  de  dificuldade  prevalecera.  Se  persis r  o  empate
permanecerão empatadas.

4. 01 (um) treinador (a) e  03 (três)  alunas atletas tulares, que deverão realizar todos os aparelhos previstos
para a compe ção.

5. Inscrições:
5.1. As inscrições poderão ser encaminhadas para a FPRG, fprginas ca@gmail.com,  em nome do clube ou

estabelecimento de ensino. Ao lado do nome da ginasta deverá ser incluído o nome COMPLETO da esco-
la e anexado o comprovante de matrícula. Realizar a inscrição na ordem de apresentação desejada. 

5.2. Data da inscrição: até 02 de Julho de 2021
5.3. Data da compe ção: 11 de Julho de 2021 
5.4. Local: Cada Clube/Associação/Estabelecimento de Ensino deverá organizar seu ginásio ou outro local

para o evento e preparar o equipamento e internet de qualidade para a transmissão do evento pois o
mesmo será 100% online (Plataforma Zoom);
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5.5 As apresentações serão separadas por en dade e nível. Exemplo: todas as ginastas do Clube X, Nível I; de-
pois todas as ginastas da Associação Y, Nível I e assim até finalizar o nível. 

5.6 A classificação da 1ª divisão definirá a seleção paranaense para os Jogos Nacionais, conforme descrito no
regulamento. 

5.7 A premiação será enviada depois da compe ção 
5.8 Enviar as músicas até 05/julho para o e-mail da FPRG. As músicas serão colocadas pela organização do

evento. 
• Nível I/1ª divisão: ARCO E MAÇAS – Regulamento Individual Brasileiro Infan l. 
• Nível II/2ª divisão: MAÇAS – Regulamento Individual Torneio Nacional Infan l. 

6. A  reunião  técnica  de  modalidade  será  online com  os  representantes  das  equipes  par cipantes  tratará
exclusivamente de assuntos ligados à compe ção, tais como: normas gerais, ra ficação de inscrições, além de
outros assuntos correlatos. 

7. Os aparelhos e os collants das ginastas deverão estar em conformidade com as normas previstas no código de
pontuação de GR da FIG. Não será exigido emblema na malha/collant de compe ção. 

8. As músicas devem ser enviadas previamente para o e-mail  musicasfprg@gmail.com  em formato mp3 ou
wma, seguindo a seguinte denominação: sigla da cidade onde estuda a ginasta/ nome da ginasta / nome da
ins tuição de ensino / aparelho.

9. Provas Individuais: 
  Aparelho ARCO (70 a 90 cm de diâmetro);
  Aparelho MAÇAS (35 a 50 cm de cumprimento, peso 150 gr) 

10. Exigências técnicas para os exercícios – Aparelhos ARCO e MAÇAS:
a) Tempo do exercício – 1’15” a 1’30”.
b) As exigências técnicas seguem o Regulamento da Categoria Infan l da CBG;
c) É permi do música com palavras para as 2 (duas) provas;
d) Em casos omissos será aplicado o código de pontuação de GR da FIG;
e) Aparelho e collant de compe ção poderão ser aferidos pela coordenação de arbitragem.

REGRAS GERAIS:
11. Serão premiadas as alunas-atletas classificadas em 1º, 2º e 3º lugares nas seguintes compe ções para cada
divisão:

a. Individual por equipe – somatória das 03 (três) notas de cada aparelho (seis notas) da delegação na
compe ção por equipe. 
b. Individual geral – somatório das notas ob das nos 02 (dois) aparelhos na compe ção individual geral. 
c. Individual por aparelho – classificação pelas notas ob das na apresentação da compe ção Individual
Geral (apenas para a primeira divisão).

Nota: No caso de empate será classificada para final a ginasta que ob ver a maior pontuação na execução total.
Se persis r o empate, a ginasta com mais baixa falta técnica de execução prevalecerá. Se persis r o empate, a
ginasta com maior nota de dificuldade prevalecerá. Se persis r o empate permanecerão empatadas. 

12. Toda e qualquer solicitação de subs tuição de alunos-atletas inscritos na compe ção e categorias, deverá
obedecer ao Ar go 24 do Regulamento Geral. 

13. Segue o link para acesso ao código de pontuação, onde se encontram as regras especificas para avaliação,
tabela de dificuldades corporais e seus critérios, elementos dinâmicos de rotação (R), Dificuldades de Aparelho
(AD), descrição dos manejos de aparelho e seus símbolos, e outros.
h ps://www.gymnas cs.sport/publicdir/rules/files/es_RG%20CoP%202017-2020%20with%20Errata%20Dec.
%2017.pdf5
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14. Segue link para acesso aos Regulamentos Técnicos de GR da CBG:
h ps://www.cbginas ca.com.br/ginas ca-ritmica 

15. Classificação Final de todos os estabelecimentos de ensino inscritos e par cipantes para cada divisão, dar-se-
á pela soma dos pontos ob dos nas disputas das provas, conforme segue:

CLASSIFICAÇÃO PONTOS CLASSIFICAÇÃO PONTOS
1º lugar 14 6º lugar 4
2º lugar 9 7º lugar 3
3º lugar 7 8º lugar 2
4º lugar 6 9º ao 12º lugares 1
5º lugar 5

15.1. Como critérios de desempate será considerado os seguintes itens:
15.1.1 O estabelecimento de ensino que obtiver maior número de primeiros lugares nas diversas provas;
15.1.2 O estabelecimento de ensino que obtiver maior número de segundos lugares nas diversas provas;
15.1.3 O estabelecimento de ensino que obtiver maior número de terceiros lugares nas diversas provas;
15.1.4  Persis ndo o empate será ofertado  premiação para os estabelecimentos de ensino empatados.

16. Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação da modalidade, com a anuência da gerência de esporte,
não podendo, essas resoluções, contrariar as regras oficiais e o regulamento geral. 

CRITÉRIOS PARA CONVOCAÇÃO DOS TÉCNICOS E ATLETAS PARA O 
JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 2021 – CBDE 12-14 anos

1. Serão convocados para representar o Paraná na Fase Final dos Jogos Escolares da Juventude – Etapa Nacional
04 atletas na Categoria 11 a 12 anos da 1ª Divisão  ,   inscritas e par cipantes dos Jogos Escolares do Paraná, como
critério de convocação fica estabelecido o seguinte:

1.1. As  atletas  campeã,  vice-campeã,  terceira  colocada  e  quarta  colocada  da  modalidade  na  prova  do
Individual Geral da Categoria de 11 a 12 anos  - 1ª Divisão da Fase Final dos Jogos Escolares do Paraná.

2. Serão convocados para representar o Paraná na Fase Final dos Jogos Escolares da Juventude – Etapa Nacional
02 técnicos inscritos (com nome na ficha de inscrição do atleta convocado) e par cipante dos Jogos Escolares do
Paraná para a Categoria 11 a 12 anos -1ª Divisão, como critério de convocação fica estabelecido o seguinte:

2.1. Técnico 1 -  Técnico que ver o maior número de atletas convocadas para o JEBS 2021. Em caso de
empate entre os técnicos, será convocado o técnico que  ver a atleta campeã na compe ção Individual
Geral.
2.2. Técnico 2 – Técnico que  ver o segundo  maior número de atletas convocadas para o JEB’S 2021 não
contemplado no item anterior. Em caso de empate entre os técnicos, será convocado o técnico que ver a
atleta melhor colocada na compe ção Individual Geral
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REGULAMENTO ESPECÍFICO DA GINÁSTICA RÍTMICA – 13 a 15 ANOS

1. A compe ção de ginás ca rítmica (GR) 13 a 15 anos será regida de acordo com as regras oficiais da Federação
Internacional  de  Ginás ca  (FIG),  reconhecidas  pela  Confederação  Brasileira  de  Ginás ca  (CBG),  salvo  o
estabelecido neste regulamento. As compe ções serão individuais:

1.1. Provas Individuais
a. Inscrição de até 03 (três) ginastas – aparelhos bola e maças (1ª divisão) e apenas bola (2ª divisão)
b. A compe ção será realizada em 01 (um) dia. A apresentação única terá caráter geral e final.

2. A compe ção de ginás ca rítmica será disputada em 2 (duas) divisões, conforme segue abaixo:
PROVAS INDIVIDUAIS:
2.1.  Primeira divisão:

a. Par cipam as ins tuições de ensino que possuem ginastas com maior experiência e executem as
dificuldades exigidas neste regulamento com índice técnico MUITO BOM. 

2.2. Segunda Divisão: 
b. Par cipam as ins tuições de ensino que possuem ginastas com menor experiência e executem as
dificuldades exigidas neste regulamento com índice técnico BOM ou RAZOÁVEL.
OBS: O(a) professor(a) é responsável por escolher a divisão que sua ins tuição de ensino será inscrita. 

3. A compe ção será disputada da seguinte forma: 
3.1. Compe ção por equipe (Classificatória para a compe ção final por aparelho) e Compe ção individual

geral – par cipam todas as ginastas inscritas. A ordem de apresentação será através de sorteio das
ginastas inscritas. Os resultados ob dos determinarão:  
a. Classificação individual por equipe – A equipe será composta por no máximo  03 (três) ginastas. O
resultado será ob do pela somatória das 03 (três) notas de cada aparelho (seis notas). Serão premiadas
todas as ginastas inscritas das equipes classificadas em 1º, 2º e 3º lugares. Considera-se equipe todas as
ginastas  inscritas  pela  mesma  ins tuição  de  ensino  que  representam,  independente  da  cidade  de
residência. 
b. Classificação individual geral - somatória das notas ob das nos 02 (dois) aparelhos, serão premiadas
as ginastas classificadas em 1º, 2º e 3º lugares. 

3.2. Compe ção final por aparelho - Serão premiadas as ginastas classificadas em 1º, 2º e 3º lugares na
classificação individual geral apenas na 1ª divisão sendo 02 (duas) no máximo por ins tuição de ensino.

4.  A ins tuição de ensino poderá inscrever 01 (um) treinador(a) e 03 (três) alunas atletas tulares, que deverão
realizar todos os aparelhos previstos para a compe ção.

5. Inscrições
5.1. As inscrições poderão ser encaminhadas para a FPRG, fprginas ca@gmail.com,  em nome do clube ou

estabelecimento de ensino. Ao lado do nome da ginasta deverá ser incluído o nome COMPLETO da esco-
la e anexado o comprovante de matrícula. Realizar a inscrição na ordem de apresentação desejada. 

5.2. Data da inscrição: até 02 de Julho de 2021
5.3. Data da compe ção: 31 de Julho de 2021 
5.4. Local: Cada Clube/Associação/Estabelecimento de Ensino deverá organizar seu ginásio ou outro local

para o evento e preparar o equipamento e internet de qualidade para a transmissão do evento pois o
mesmo será 100% online (Plataforma Zoom);

5.5 As apresentações serão separadas por en dade e nível. Exemplo: todas as ginastas do Clube X, Nível I; de-
pois todas as ginastas da Associação Y, Nível I e assim até finalizar o nível. 

5.6 A classificação da 1ª divisão definirá a seleção paranaense para os Jogos Nacionais, conforme descrito no
regulamento. 

5.7 A premiação será enviada depois da compe ção 
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5.8 Enviar as músicas até 23/julho para o e-mail da FPRG. As músicas serão colocadas pela organização do
evento. 

6. A reunião técnica  de modalidade com os representantes das equipes  par cipantes  será  online  e  tratará
exclusivamente de assuntos ligados à compe ção, tais como: normas gerais, ra ficação de inscrições, além de
outros assuntos correlatos. 

7. Os aparelhos e os collants das ginastas deverão estar em conformidade com as normas previstas no código de
pontuação de GR da FIG. Não será exigido emblema na malha/collant de compe ção. 

8. As músicas devem ser enviadas previamente para o e-mail  musicasfprg@gmail.com  em formato mp3 ou
wma, seguindo a seguinte denominação: sigla da cidade onde estuda a ginasta/ nome da ginasta / nome da
ins tuição de ensino / aparelho. 

9. Provas Individuais: 
• Aparelho BOLA (peso mínimo 400g, 18 a 20 cm de diâmetro). 
• Aparelho MAÇAS (40 a 50 cm de cumprimento, peso 150gr). 

10. Exigências para os exercícios – Aparelhos BOLA e MAÇAS. 
 As exigências técnicas seguem o regulamento da categoria Juvenil da CBG.
 É permi do música com palavras para as 2 (duas) provas. 
 Na omissão do regulamento específico será aplicado o código de pontuação de GR da FIG.
 Aparelho e collant de compe ção poderão ser aferidos pela coordenação de arbitragem.

REGRAS GERAIS:
11. Serão premiadas as alunas-atletas classificadas em 1º, 2º e 3º lugares nas seguintes compe ções:

a. Individual por equipe – somatória das 03 (três) notas de cada aparelho (seis notas) da delegação na
compe ção por equipe. 
b. Individual geral – somatório das notas ob das nos 02 (dois) aparelhos na compe ção individual geral.
c. Individual por aparelho – classificação pelas notas ob das na apresentação da compe ção Individual
Geral (apenas 1ª divisão)

Nota: No caso de empate será classificada para final a ginasta que ob ver a maior pontuação na execução
total. Se persis r o empate, a ginasta com mais baixa falta técnica de execução prevalecerá. Se persis r
o empate, a ginasta com maior nota de dificuldade prevalecerá. Se persis r o empate permanecerão
empatadas. 

12. Toda e qualquer solicitação de subs tuição de alunos-atletas inscritos na compe ção e categorias, deverá
obedecer ao Ar go 24 do Regulamento Geral. 

13. Segue o link para acesso ao código de pontuação, onde se encontram as regras específicas para avaliação,
tabela de dificuldades corporais e seus critérios, elementos dinâmicos de rotação (R), Dificuldades de Aparelho
(AD), descrição dos manejos de aparelho e seus símbolos, e outros.
h ps://www.gymnas cs.sport/publicdir/rules/files/es_RG%20CoP%202017-2020%20with%20Errata%20Dec.
%2017.pdf5

14. Segue link para acesso aos Regulamentos Técnicos de GR da CBG: h ps://www.cbginas ca.com.br/ginas ca-
ritmica 

 15. Classificação Final de todos os estabelecimentos de ensino inscritos e par cipantes para cada divisão, dar-
se-á pela soma dos pontos ob dos nas disputas das provas, conforme segue:
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CLASSIFICAÇÃO PONTOS CLASSIFICAÇÃO PONTOS
1º lugar 14 6º lugar 4

2º lugar 9 7º lugar 3

3º lugar 7 8º lugar 2

4º lugar 6 9º ao 12º lugares 1

5º lugar 5

15.1.1. O estabelecimento de ensino que obtiver maior número de primeiros lugares nas diversas provas;
15.1.2. O estabelecimento de ensino que obtiver maior número de segundos lugares nas diversas provas;
15.1.3. O estabelecimento de ensino que obtiver maior número de terceiros lugares nas diversas provas;
15.1.4.  Persis ndo o empate será ofertado  premiação para os estabelecimentos de ensino empatados.

16. Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação da modalidade, com a anuência da gerência de esporte,
não podendo, essas resoluções, contrariar as regras oficiais e o regulamento geral. 

CRITÉRIOS PARA CONVOCAÇÃO DOS TÉCNICOS E ATLETAS PARA OS JOGOS DA JUVENTUDE 2021 - COB

1. Serão convocados para representar o Paraná na Fase Final dos  Jogos da Juventude 2021 - 03 atletas na
Categoria 13 a 15 anos  ,   inscritas e par cipantes dos Jogos Escolares do Paraná, como critério de convocação fica
estabelecido o seguinte:

1.1. As atletas deverão campeã, vice-campeã e terceira colocada da modalidade na prova do Individual Geral
da Fase Final dos Jogos Escolares do Paraná.

2. Será convocado para representar o Paraná na Fase Final dos  Jogos da Juventude 2021 – 01 técnico inscrito
(com nome na ficha de inscrição do atleta convocado)   e par cipante dos Jogos Escolares do Paraná para a
Categoria 15 a 17 anos, como critério de convocação fica estabelecido o seguinte:

2.1. Técnico 1 - Técnico que ver o maior número de atletas convocadas para os  Jogos da Juventude
2021. Em caso de não haver mais que uma atleta por técnico, será convocado o técnico que ver a atleta
campeã na compe ção Individual Geral.
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