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ENCONTRO NACIONAL DE INFANTIS de GINÁSTICA ACROBÁTICA 

ARTISPORT / CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA / UNIVERSIDADE DE ÉVORA 

Data: 
Sábado, 23 de Junho de 2018. 

Local: 
Pavilhão Don Bosco – Fundação Salesianos de Évora 

Hora da Competição: 

 Aquecimentos: 11:30 

 Inicio das Provas: 14:00  
Inscrições: 

até 15 de Junho de 2018. 
Escalões Etários: 

Infantis 
Participação: 

Ginastas filiados na FGP do escalão Infantil. 
Organização: 

ARTISPORT / CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA / UNIVERSIDADE DE ÉVORA 

 

1. Inscrições  

Todos os participantes tem de enviar a ficha de inscrição em anexo para o email 

jparraca@uevora.pt até ao dia 12 de Junho de 2018.  

Todos os participantes têm de efetuar igualmente a sua inscrição na plataforma 

Gymbase.  

A participação em prova apenas é permitida a clubes, ginastas, treinadores, 

dirigentes e juízes devidamente filiados na Federação de Ginástica de Portugal, na 

disciplina de Ginástica Acrobática. 

 

2 Idades 

6 – 12 anos   
  

3 Regulamento - Requisitos Específicos  

Têm de realizar um exercício combinado; 

As regras a seguir apresentadas constituem exceções ao Código de Pontuação FIG, World Age 

Group Rules para o escalão 11-16 anos, e Newsletters FIG: 

mailto:jparraca@uevora.pt
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o O exercício tem que ser coreografado e com acompanhamento musical com ou sem 

palavras, com duração máxima de 2,00 minutos; 

o Todos os exercícios são avaliados pela sua componente de execução e artística.  

o Não é aplicada qualquer penalização por diferença de altura, no entanto são aplicadas as 

regras de diferença de massa e maturidade constantes na componente artística; 

o Cada par/grupo tem que realizar elementos obrigatórios de acordo com as tabelas do 

World Age Group Rules e elementos facultativos realizados das Tabelas de Dificuldade FIG 

ou dos anexos do World Age Group Rules. 

o Podem ser realizados elementos constantes das tabelas do World Age Group Rules como 

facultativas, desde que figurem em linhas diferentes daqueles são realizados como 

elementos obrigatórios e que constem nas Tabelas de Dificuldade FIG; 

o Não é aplicada nota de dificuldade; 

o Têm que ser realizados dois elementos individuais de características diferentes (equilíbrio, 

flexibilidade ou agilidade), 

o Têm que ser realizado um elemento individual de Tumbling (permite-se a realização extra 

de uma rondada, apenas para permitir a realização de serie de dois elementos, caso 

contrario é aplicada a penalização por excesso de elementos); 

o Não é obrigatória a realização de salto mortal como elemento individual. 

o Por cada requisito em falta há uma dedução de 1,0 pt, 

o Elementos realizados a mais do que o número exigido de requisitos específicos implicam 

numa penalização de 1,0 pt  

o Realização de elementos proibidos implica a penalização de 2,0 pts, 

 

Requisitos Específicos - Pares (femininos, mistos e masculinos) 

o Das Tabelas do World Age Group Rules é escolhido um elemento obrigatório de equilíbrio 

e um elemento obrigatório de dinâmico; 

o Têm que realizar um elemento facultativo de equilíbrio, escolhido das Tabelas de 

Dificuldade FIG ou do World Age Group Rules; 

o Têm que realizar um elemento facultativo dinâmico, retirado das Tabelas de Dificuldade 

FIG, ou do anexo World Age Group Rules. 

o Dos elementos anteriormente escolhidos (obrigatórios ou facultativos) um tem de ser 

obrigatoriamente catch. 

o Apenas é permitida a realização de um desmonte; 

o Se algum dos requisitos acima referenciados não for realizado é aplicada uma penalização 

e 1,0 pt por falta de requisitos especiais. 
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Requisitos Específicos - Grupos (femininos e masculinos) 

o Das Tabelas do World Age Group Rules é escolhido apenas um elemento obrigatório de 

equilíbrio e um elemento obrigatório de dinâmico; 

o Têm que ser realizar um elemento facultativo de equilíbrio escolhido da Tabelas de 

Dificuldade FIG, ou do anexo do World Age Group Rules; 

o Nos Grupos Femininos têm que realizar um elemento facultativo de dinâmico, retirado das 

Tabelas de Dificuldade FIG, ou do anexo 4 do World Age Group Rules; 

o Nos Grupos Masculinos têm que realizar um elemento facultativo dinâmico, retirado das 

Tabelas de Dificuldade FIG, ou do anexo do World Age Group Rules. 

o Dos elementos dinâmicos escolhidos (obrigatórios ou facultativos), um tem de ser 

obrigatoriamente catch. 

o Apenas é permitida a realização de um desmonte; 

 

NOTA: Os grupos apenas necessitam realizar 2 elementos de equilíbrio, um obrigatório e um 

facultativo, totalizando duas manutenções estáticas, no entanto podem optar por realizar o 

elemento obrigatório existente com 2 manutenções, sem que sejam penalizados por excesso de 

elementos. 

 

3 Classificação 

o Na classificação individual vence o par/grupos de cada categoria que obtenha a nota mais 

alta de acordo com a seguinte fórmula: 

         Nota de Execução (x2) + Nota de Artística – Penalizações = NOTA FINAL 

o Na prova por equipas é atribuída classificação. A equipa é constituída no mínimo por 3 e no 

máximo por 5 pares/grupos, considerando as 3 melhores notas para a nota final da equipa. 

A constituição da equipa é livre, podendo repetir especialidades; 

o A constituição da equipa tem de ser indicada na ficha de inscrição. 

 

4 Desempates 

o Em caso de empate em qualquer posição, o mesmo não é desfeito.  

 

5 Folha de Avaliação da Componente de Artística 

o Em anexo.  

 


