
Ginástica Artística na 30ª Olimpesec -  2022

Realização: Associação Presidentes Entidades Soc. Esportivas de
Campinas

Apoio: Clube Campineiro de Regatas e Natação

DATA:   06 /  08  / 2022
LOCAL: CLUBE CAMPINEIRO DE REGATAS E NATAÇÃO
HORÁRIO DO FESTIVAL: a partir das 8 horas
HORÁRIO DA COMPETIÇÃO: a partir das 10 horas

1. REGULAMENTO GERAL:

1.1. Difundir a modalidade Ginástica Artística, incentivando sua prática em
diversas faixas etárias e níveis de habilidade

1.2. Orientar os profissionais dando diretrizes para o desenvolvimento e
evolução técnica na preparação de ginastas iniciantes.

2. DAS INSCRIÇÕES, CATEGORIAS, PROVAS, PONTUAÇÃO E
CLASSIFICAÇÃO:

2.1 FESTIVAL

2.1.1. Serão realizadas APRESENTAÇÃO nos aparelhos SALTO E SOLO
feminino e masculino, sem limite de inscritos.

2.1.2. SALTO – Plinto até 5 gavetas com trampolim (até 2 saltos)

2.1.3. SOLO – Serão utilizados 4 colchões tipo sarneige.
OBS. As crianças mais novas deverão utilizar apenas uma passagem no Solo.

2.1.4. Serão organizadas 3 bancas divididos em grupos por idade e nível após
a confirmação da participação e quantidade de cada Clube.

2.1.5. Todas as crianças receberão uma medalha de participação.

2.2. COMPETIÇÂO FEMININA

2.2.1. CATEGORIA ÚNICA DE 7 A 17 ANOS nos 4 aparelhos oficiais

2.2.2. Serão utilizadas como referencia as Séries da Copa Campinas de
Ginástica Artística.

2.2.3 Poderão competir até 8 ginastas por Clube, sendo que, apenas para o
ano de 2022, poderão competir somente 2 em cada categoria (até 10 anos e
acima de 11) que são federadas ou que competem liga ou Regionais.
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2.2.4 No Individual geral: Destaque para as 10 primeiras ginastas com idade de
7 a 10 anos e as 10 primeiras de 11 a 17 anos.

2.2.5 As inscrições das ginastas devem ser realizadas até 15 dias antes do
evento (15/07/2022) e enviadas para o email flavia.garegatas@yahoo.com.br

2.2.6 - De acordo com o regulamento Geral da Olimpesec, no art.14.4 A
APESEC e os Clubes -Sede não se responsabilizarão por acidentes
ocorridos com atletas e/ou participamtes indiretos, antes, durante ou
depois de qualquer competição.

2.2.7 - De acordo com o regulamento Geral da Olimpesec, no art.16 Todo
atleta/equipe participante da 30ª OLIMPESEC deverá estar no local de
competição com antecedência mínima de 30(trinta) minutos antes do
horário previsto para o início, em condições de participação.

2.2.8 - De acordo com o regulamento Geral da Olimpesec, no art.43.3 Nas
competições os atletas inscritos poderão apresentar qualquer
documento original com foto que o identifique ...

2.2.9 - De acordo com o regulamento Geral da Olimpesec, no art. 43.3 A
Autorização de Participação (disponível no site do evento) devidamente
assinadas até o dia do 1º jogo(no caso de modalidades coletivas) ou da
prova (no caso de modalidades individuais). Ficará sob responsabilidade
de cada clube a apresentação ou não, isentando a organização de
qualquer responsabilidade.

3. PREMIAÇÃO:

3.1. Serão premiadas no Individual geral as 10 primeiras colocadas com idade
até 10 anos e as 10 primeiras colocadas de 11 a 17 anos.
Sendo 1º. Lugar - ouro, 2º lugar -prata e do 3º ao 10º lugar -bronze.

3.2 – Serão premiadas as equipes que ficarem em 1º, 2º, 3º e 4º Lugar.
Sendo 1º. Lugar - ouro, 2º lugar -prata e 3º e 4º lugar -bronze.
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SÉRIES:

BÁSICO

SALTO
A ginasta poderá executar dois saltos, a Nota Final será a do melhor salto.
O salto será realizado no plinto com 4 ou 5 caixas.
Salto em afastamento das pernas 12,00 pontos

PARALELA

NOTA D = 2,00
NOTA E = 10,00
1. Subida em oitava ao apoio facial 1,00 pontos
2. Impulso para trás, descer ao apoio dos pés no
solo

0,50 ponto

3. Sub-lançamento para frente com pernas unidas
sem apoio dos pés na barra

0,50 pontos

TRAVE

NOTA D = 2,00
NOTA E = 10,00
1. Esquadro livre com afastamento lateral das
pernas

0,20 ponto

2. Avião 0,40 ponto
3. Salto galope 0,40 ponto
4. 2 a 3 passos agachar e fazer uma pose livre
com os braços levantar

0,20 ponto

5. Salto estendido com troca de pernas, duas
vezes (troca-troca)

0,40 ponto

6. Saída com afastamento lateral das pernas 0,40 ponto
A série é apenas uma passada na trave (inicia numa ponta e finaliza na
outra).

SOLO

NOTA D = 2,00
NOTA E = 10,00
1. pose inicial
2. avião 0,20 ponto
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3. galope + grupado 0,20 ponto
4. rolamento para frente com pernas unidas 0,20 ponto
5. parada de mãos 0,40 ponto
6. rolamento para trás finalizando com
pernas afastadas

0,20 ponto

7. passagem pelo esquadro + ponte 0,20 ponto
8. canoinha + vela levantando com pernas
unidas

0,20 ponto

9. estrela 0,40 ponto
5,00 ponto

10,00 pontos de execução + 5,00 pontos de exigências = 15,00
pontos
Omissão de acordo com o valor do elemento.

INTERMEDIÁRIO

SALTO
A ginasta poderá executar dois saltos, a Nota Final será a do melhor salto.
O salto será realizado no plinto com 4 ou 5 caixas.
Salto reversão para frente ( mini-trampolim ou
trampolim)

15,00 pontos

PARALELA

NOTA D = 5,00
NOTA E = 10,00
1. Balanço de kipe 1,00 pontos
2. Oitava a força ou
Oitava com impulso

1,50 pontos
0,50 ponto

3.Lançamento com pernas unidas 0,50 ponto
4. Giro de quadril 1,00 ponto
5. Saída em afastamento lateral das pernas 1,00 ponto

TRAVE

NOTA D = 5,00
NOTA E = 10,00
1. Esquadro livre com afastamento lateral das
pernas

0,50 ponto

2. Avião 0,50 ponto
3. Salto tesoura + grupado 1,00 ponto
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4. 2 passos para frente e trás com pose a cada
passo

0,50 ponto

5. Passagem com pose utilizando a lateral da
trave para virar o sentido da série

0,50 ponto

6. Parada de mãos 1,00 ponto
7. Saída em rodante 1,00 ponto
Omissão de acordo com o valor do elemento

SOLO

NOTA D = 5,00
NOTA E = 10,00
1. pose incial de costas para o solo
2. avião + meio giro sobre 1 pé 0,50 ponto
3. rodante salto estendido 1,00 ponto
4. rolamento para trás com braços
estendidos finalizando na prancha

1,00 ponto

5. espacate ( antero-posterior ou lateral) 0,50 ponto
6. esquadro 2 segundos + canoinha + vela
levantando com pernas unidas

0,50 ponto

7. salto em afastamento antero-posterior das
pernas (180) com impulso em 1 pé – gete

0,50 ponto

8. ponte para trás ou
Descida na ponte

1,00 ponto
0,50 ponto
5,00 pontos

Omissão de acordo com o valor do elemento.


