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NOTA OFICIAL Nº 03/2018 – CE/SER/JAPS – DIVISÃO “A” 

 

    O Governo do Paraná, Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo, Coordenação 

de Esporte, Supervisão de Esporte Rendimento, no uso de suas atribuições legais: 

 
Legenda: Redações tachadas serão suprimidas e redações em vermelho são alterações ou inclusões. As alterações publicadas 
nesta nota irão constar do regulamento consolidado que será publicado no link a seguir: 
http://www.jogosabertos.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=9 

 

C O M U N I C A 

 

    Inclusões e alterações na redação abaixo do Regulamento Geral do 61º Jogos 

Abertos do Paraná / Divisão “A” 2018: 

 

ANEXO II - REGULAMENTOS TÉCNICOS DAS MODALIDADES ESPORTIVAS 

CAMPEONATO DE GINÁSTICA RÍTMICA 
 

1. O Campeonato de Ginástica Rítmica (GR) será regido pelas regras oficiais em vigor no país, obedecendo 
as normas contidas neste Regulamento. 
 

2. Julgamento: A Competição terá como base de julgamento o Código de Pontuação da FIG (ciclo 2017-
2020), obedecendo às normas de Competição estabelecidas pelo Comitê Técnico de GR da Federação 
Paranaense de Ginástica - FPRG. 
 

3. O número de atletas permitido para a Competição será: 
3.1. Provas Individuais – até 04 ginastas 
3.2. Prova de Conjunto – 05 ginastas titulares + 02 reservas 

Observação: A técnica poderá distribuir as ginastas nas diferentes provas de acordo com o seu 
critério, inclusive as reservas, durante a sessão técnica, desde que todas estejam devidamente 
inscritas na competição. 

4. A Sessão Técnica com os representantes dos municípios participantes tratará exclusivamente de 
assuntos ligados á Competição, tais como: normas gerais, aferição de implementos, além de outros 
assuntos correlatos. 
4.1. Após as inscrições de atletas realizadas dentro dos prazos estabelecidos neste regulamento, na 

Sessão Técnica da modalidade os atletas serão confirmados nas provas. Caso o município não se 
faça presente na Sessão Técnica da modalidade, serão confirmados os atletas por prova conforme 
as inscrições feitas regularmente dentro dos prazos estabelecidos. 

4.2. O município que não se fizer presente estará automaticamente acatando as decisões tomadas na 
referida sessão. 

 
5. Provas: serão realizadas em até 04 dias de Competição: 

5.1. Prova Individual: Aparelho MAÇAS e ARCO FITA; 
5.2. Prova de Conjunto: Aparelho 05 ARCOS; 

 
6. Normas dos Aparelhos: 

6.1. MAÇAS / Prova Individual: material sintético, PVC, madeira ou borracha, medindo entre 40 e 50cm.; 
6.2. FITA / Prova Individual: material de cetim ou semelhante, comprimento mínimo de 6m, 4 a 6cm de 

largura / Estilete - madeira, plástico, bambu ou fibra de vidro, 1cm de diâmetro e 50 a 60cm de 
comprimento; 

6.3. ARCO / Prova de Conjunto: peso mínimo - 300g (material sintético ou madeira); 80cm a 90cm de 
diâmetro;  

http://www.jogosabertos.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=9


GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DO TURISMO 

COORDENAÇÃO DE ESPORTE / SUPERVISÃO DE ESPORTE RENDIMENTO 

Rua Pastor Manoel Virgínio de Souza, nº 1020 – CEP 82810-400 
Capão da Imbuia – Curitiba/PR 

Atualizado - 25/07/2018 15:46 

6.4. AFERIÇÃO DOS APARELHOS: será feita no local de Competição durante o treinamento livre antes 
do início da Competição e/ou durante a Competição, caso a Coordenação de Modalidade julgue 
necessário. 

 
7. Critérios de Competição - Normas Técnicas: 

7.1. Provas Individuais – MAÇAS e ARCO FITA: 
7.1.1. Duração dos exercícios: 01’15” a 01’30”. Cada ginasta deverá apresentar os 02 exercícios. 
7.1.2.  É permitido música com palavras em ambas as provas. 
7.1.3.  Todas as ginastas devem executar os dois aparelhos. 
7.1.4. Dificuldade: valor máximo 10,00 pontos: 

7.1.4.1. Dificuldades Corporais: mínimo de 3 e máximo de 9 dificuldades, de valor mais alto 
executadas corretamente; 

7.1.4.2. Mínimo de 01 (um) passo de dança (S), valor = 0,30; 
7.1.4.3. Mínimo de 03 01 (um) e no máximo 05 (cinco) Elemento Dinâmico de Rotação (R); 
7.1.4.4. Mínimo de uma dificuldade do Aparelho (AD) 
7.1.4.5. Na distribuição dos grupos corporais (saltos, equilíbrios e rotações), a dificuldade deve 

ser apresentada no mínimo uma vez cada. 
7.1.5. Penalidade: 

7.1.5.1. 0,30 por cada grupo corporal ausente, por menos de três dificuldades corporais 
realizadas, por mais de nove dificuldades com valor superior a 0.10. 

7.1.5.2. 0,30 pela ausência de no mínimo uma combinação de passos de dança. 
7.1.5.3. 0,30 por cada elemento de grupo fundamental do aparelho ausente. 
7.1.5.4. 0,30 pela ausência de no mínimo um Elemento Dinâmico de Rotação. 
7.1.5.5. 0,30 pela ausência de no mínimo uma dificuldade do aparelho. 

7.1.6. NOTA:  
7.1.6.1. As exigências para a composição dos exercícios, nos critérios de dificuldade e execução, 

deverão seguir as normas do Código de Pontuação da FIG (versão 2017-2020).  
7.1.6.2. Valor máximo da nota de execução: 10.00 pontos. 
7.1.6.3. A nota final se dará pela soma das notas de Dificuldade e Execução, no total de máximo 

20.00 pontos. 
7.2. Prova de Conjunto – 05 ARCOS: 

7.2.1. Duração dos exercícios: 02’15” a 02'30”. 
7.2.2. É permitido música com palavras em ambas as provas. 
7.2.3. Dificuldade: valor 10,00 pontos no máximo: 

7.2.3.1. 09 dificuldades no máximo = mínimo de 4 dificuldades corporais e no mínimo 4 
dificuldades de trocas (um elemento fica a livre escolha para somar as nove dificuldades) 

7.2.3.2. Mínimo de 1combinação de passos de dança, combinado com no mínimo um elemento 
técnico do aparelho valor = 0,30; 

7.2.3.3. Elementos dinâmicos com rotação (EDR) máximo de 1; 
7.2.3.4. Elementos de Colaboração, no mínimo de 4; 
7.2.3.5. Na distribuição dos grupos corporais (saltos, equilíbrios e rotações), a dificuldade deve 

se apresentada no mínimo uma vez cada. 
7.2.3.6. Na troca, distância mínima de 6m para receber a bonificação de 0,10. 

7.2.4. Penalidade: 
7.2.4.1. 0,30 por cada grupo corporal ausente, por menos de três dificuldades corporais 

realizadas, por mais de nove dificuldades com valor superior a 0.10. 
7.2.4.2. 0,30 pela ausência de no mínimo uma combinação de passos de dança. 
7.2.4.3. 0,30 por cada elemento de grupo fundamental do aparelho ausente. 
7.2.4.4. 0,30 pela ausência de no mínimo um Elemento Dinâmico de Rotação. 
7.2.4.5. 0,30 pela ausência de no mínimo uma dificuldade do aparelho. 

7.2.5. NOTA: 
7.2.5.1.  As exigências para a composição dos exercícios, nos critérios de dificuldade e 

execução, deverão seguir as normas do Código de Pontuação da FIG (versão 2017-2020).  
7.2.5.2. Valor máximo da nota de execução: 10.00 pontos. 
7.2.5.3. A nota final se dará pela soma das notas de Dificuldade e Execução, no total de 

máximo 20.00 pontos. 
7.3. Abaixo 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 
(EDR), maestrias, descrição dos manejos de aparelho e seus símbolos, e outros. (http://www.fig-
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gymnastics.com/publicdir/rules/files/rg/RG_CoP%202018-2020_sp.pdf) 
 

7.4. As músicas podem ser levadas em pendrive em formato mp3 ou wma, seguindo a seguinte 
denominação: sigla da cidade onde estuda a ginasta/ nome da ginasta / nome do município / 
aparelho. Entretanto, conforme o Código de Pontuação de GR da FIG, os municípios mantêm o 
direito de usar CD para competir. Nos CDs das músicas, que devem ser individuais (uma música por 
CD), há que constar por escrito e bem legível, obrigatoriamente: 

7.4.1. O primeiro e último nome da ginasta; 
7.4.2. O nome da instituição de Ensino; 
7.4.3. Aparelho; 
7.4.4. Nome e Tempo da Música. 

 
8. Critérios de Classificação 

8.1. Provas Individuais 
8.1.1. Concurso I - Participam todas as ginastas inscritas na Competição. 
8.1.2. Concurso II - Participam na final as 08 primeiras classificadas em cada aparelho, sendo no 

máximo 02 por município.  
8.1.3. Em caso de empate será utilizada a nota de Execução, como critério de desempate. Caso 

persista o empate, será utilizada a nota de Dificuldade, como segundo critério de desempate. 
Ainda persistindo o empate, ambas as ginastas manterão a classificação (Seja no Concurso I 
ou Concurso II). 

8.2. Provas de Conjunto 
8.2.1. Serão realizadas em dois Concursos: 
8.2.2. Concurso Geral - com todas as equipes inscritas; 
8.2.3. Concurso Final - participação dos 08 melhores conjuntos classificados. 
8.2.4. Em caso de empate será utilizada a nota de Execução, como critério de desempate. Caso 

persista o empate, será utilizada a nota de Dificuldade, como segundo critério de desempate. 
Ainda persistindo o empate, ambos os conjuntos manterão a classificação. (Seja no Concurso 
Geral ou Final). 

 
9. Premiação / Classificação Final 

9.1. Classificação Geral da Competição: Troféu para os municípios 1º, 2º e 3º lugares geral da 
Competição, que se dará por intermédio da soma dos pontos obtidos pelas equipes nas provas 
individuais (Concurso por Equipe) e nas 02 apresentações do Conjunto. 

9.2. Classificação por Equipe - Medalhas para as 03 primeiras equipes classificadas (04 ginastas da 
equipe), por intermédio da soma das 03 melhores notas da equipe nos aparelhos individuais, no 
Concurso por Equipe. 

9.3. Classificação Individual Geral - Medalhas para as 03 primeiras ginastas, classificadas por intermédio 
da soma dos aparelhos, no Concurso por Equipe.  

9.4. Classificação Individual por Aparelho - Medalhas para as 03 primeiras colocadas em cada aparelho, 
no Concurso Final por aparelho.  

9.5. Classificação do Conjunto - Medalhas para as 03 primeiras equipes de Conjunto, por intermédio da 
soma das notas das 02 apresentações do conjunto.  

 
10. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Geral da Modalidade, com a anuência da Gerência 

de Competição, não podendo essas resoluções contrariar as regras oficiais e o Regulamento Geral. 
 

DÊ SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE 

Curitiba, 25 de julho de 2018. 

 

Cristiano Barros Homem Del Rei               Emerson Luis Venturini de Oliveira 

SEET / Coordenação de Esporte           SEET / CE / Supervisão Esporte Rendimento 

 

João Barbieiro 
Secretário de Estado do Esporte e do Turismo 
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