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REGULAMENTO PROVISÓRIO DO CAMPEONATO ALAGOANO DE GINÁSTICA 

RÍTMICA - 2019 

 

Para participar do Campeonato Alagoano de Ginástica Rítmica é necessário a entidade estar 

federada/vinculada e a ginasta estar federada à FAGIN. 

 

1.PARTICIPAÇÃO 

 

Este Campeonato será dividido em 2 níveis: 

Nível A: Ginastas que já participaram de Campeonatos Brasileiros.  

*As provas do Nível A seguem o regulamento do Campeonato Brasileiro. 

 

Nível B: Ginastas que já participaram de Torneios Regionais e Torneios Nacionais, e ginastas 

que não se incluam no nível A. 

*As provas do Nível B seguem o regulamento do Torneio Nacional  + Categoria Mirim (ver 

regulamento do Torneio Estadual 2019), no que diz respeito ao regulamento técnico. 

 

1. As provas em Conjunto acontecerão em nível aberto, ou seja, os conjuntos podem ser 

compostos por ginastas de qualquer nível, não havendo distinção de níveis para a classificação 

final. 

2. As provas Individuais acontecerão nos dois níveis, quando houver necessidade. 

 

 

2.PROVAS 

Provas de Conjunto (nível aberto):  

- Mirim – Mãos Livres 

- Pré Infantil – Mãos Livres 

- Infantil – 5 Arcos 

- Juvenil – 5 Bolas 
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- Adulto – 5 Bolas 

 

Provas Individuais (nível A): 

- Segue aparelhos do Campeonato Brasileiro 

 

Provas Individuais (nível B): 

- Mirim – Mãos Livres e Bola 

- Pré Infantil– Mãos Livres e Arco 

- Infantil– Mãos Livres e Corda 

- Juvenil – Maças e Fita 

- Adulto – Arco e Bola 

 

3.ESPECIFICIDADES DAS PROVAS DE CONJUNTO 

 

- Uma ginasta da categoria anterior poderá participar do conjunto da categoria posterior, no entanto, 

nas provas individuais, ela deverá competir na sua categoria atual. 

 

- Cada conjunto poderá ter inscrito até 06 ginastas (sendo 01 reserva). 

 

- Nas provas de Conjunto, as entidades poderão inscrever mais de um conjunto, porém terão 

nomenclaturas distintas I, II, etc. e apenas um deles, o que obtiver maior nota na competição, 

concorrerá para a somatória do Troféu por Categoria. 

 

- As provas de conjunto serão em 2 apresentações, onde o resultado dos conjuntos será obtido através 

do somatório das notas das duas apresentações. 

 

- Caso só haja um conjunto, o mesmo se apresentará e será avaliado, bem como a sua nota somará 

para o Troféu de Campeão por Categoria. 
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4.ESPECIFICIDADES DAS PROVAS INDIVIDUAIS 

 

- A ginasta deverá fazer todas as provas previstas na sua categoria, para concorrer ao Campeão 

Individual Geral. 

 

- As provas acontecerão em concurso único (única apresentação). 

 

- É livre a quantidade de ginastas inscritas por entidade.  

 

- Caso só haja uma ginasta, a mesma se apresentará e será avaliada, bem como a sua nota somará para 

o Troféu de Campeão por Categoria. 

 

5.EXIGÊNCIAS PARA AS PROVAS DE CONJUNTOS 

 

- Segue o regulamento do Torneio Nacional. 

 

6.EXIGÊNCIAS PARA AS PROVAS INDIVIDUAIS 

 

 DIFICULDADE NÍVEL A:  

- Segue o regulamento do Campeonato Brasileiro 2019. 

 

 DIFICULDADE NÍVEL B:  

- Segue o regulamento do Torneio  Nacional + Categoria Mirim (ver o regulamento do Torneio 

Estadual 2019). 

 

7.NOTA FINAL 
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Somatório da nota de Dificuldade + nota de Execução. 

As ginastas serão avaliadas de acordo com o Código Internacional de Pontuação de Ginástica Rítmica. 

A nota máxima de Execução é de 10,00 pontos. 

 

8. PONTUAÇÃO POR EQUIPES 

 

- A nota final dos conjuntos + as 2 notas mais altas por aparelho, resultarão  na pontuação final para 

o Campeão por Categoria (somando Nível A + Nível B, se houver) 

 

- Para a pontuação de Campeão Geral, somam-se as notas de todas as categorias. 

 

 

9.PREMIAÇÃO 

 

- Medalhas de ouro, prata e bronze, respectivamente, para os 1ºs, 2ºs e 3ºs lugares nas Provas 

Individuais por Aparelho, (para os dois níveis na categoria Juvenil e Adulto), separadamente por 

Categoria. 

 

- Medalhas de ouro, prata e bronze, respectivamente, para os 1ºs, 2ºs e 3ºs lugares nas Provas 

Individuais Gerais, (para os dois níveis na categoria Juvenil e Adulto), separadamente por Categoria. 

 

- Medalhas de ouro, prata e bronze, respectivamente, para os 1ºs, 2ºs  e 3ºs lugares nas Provas 

em Conjuntos, separadamente por Categoria. 

 

- Troféus de 1º ao 3º lugar, para os Campeões por Categoria. 

 

- Troféus de 1º ao 3º lugar, para os Campeões Gerais. 

 

- Só um conjunto entra para a pontuação Geral. 
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- No caso de empate segue o regulamento Técnico específico. 

 

10.ARBITRAGEM 

 

- A Banca de arbitragem será composta por árbitros estaduais/nacionais deste novo ciclo.  

 

- A Banca poderá ser reduzida, de acordo com as possibilidades da organização do evento. 

 

 

OBS: Os casos omissos serão resolvidos nas reuniões técnicas, ou mesmo pela organização do 

Evento. 

 

 

      Larissa Biana 

    Diretora Técnica 

 

     Renata Fonseca 

    Diretora Adjunta 
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