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SELETIVA ESTADUAL GYMNASIADE 2022

REGULAMENTO ESPECÍFICO

Ginástica Artística

CAPÍTULO PRIMEIRO 

Da Competição 

Art. 1º – A competição de Ginástica Artística da Seletiva Nacional Gymnasiade Escolar
2022 será regida de acordo com as Regras Oficiais da Federação Internacional de
Ginástica - FIG (código de pontuação FIG Junior ciclo 2022– 2024), salvo no
estabelecido neste Regulamento.

Art. 2º – A competição será realizada para os Estudantes/Atletas, feminino e
masculino, nascidos exclusivamente, nos anos de 2004, 2005 e 2006. 

Art. 3º – Os estudantes/atletas deverão apresentar-se devidamente uniformizados, de
acordo com as regras oficiais. 

Art. 4º – É obrigatória a participação de um representante na reunião técnica da
modalidade, quando houver, que será realizada em data e local previamente
estabelecidos pela Comissão Organizadora.

Art. 5º – As equipes deverão apresentar-se 30 (trinta) minutos antes do início do
aquecimento geral devidamente uniformizadas, identificando-se ao representante da
arbitragem para a confirmação de suas provas.

Art. 6º– Os aparelhos serão:

a) Feminino – Salto, Paralelas Assimétricas, Trave de Equilíbrio e Solo.

b) Masculino – Solo, Cavalo com Alças, Argolas, Salto, Paralelas e Barra-Fixa.
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Art. 7º – Serão premiados com medalhas os 3 (três) estudantes/atletas com maior
pontuação por aparelho em cada naipe, 3 (três) estudantes/atletas com o maior
somatório de pontos no Individual-Geral em cada naipe.

 Art. 8° – Classificam-se para a Seletiva Nacional da Gymnasiade 2022 os participantes
que obtiverem as 4 (quatro) maiores notas no somatório de pontos do Individual-Geral.
A vaga remanescente será determinada pela comissão técnica da modalidade.

Art. 9º – Os treinadores da delegação feminina e masculina serão convocados pela
comissão técnica da FSDE:

Art. 10º – Serão utilizados como critério de classificação, em caso de empate:

I – O (a) ginasta que obtiver a maior média de notas da banca;

II – O (a) treinador(a) que classifica o(a) estudante/atleta com o melhor resultado na
disputa Individual-Geral.

CAPÍTULO SEGUNDO 

Da Arbitragem 

Art. 11 – Compete à FSDE, a escalação e designação dos árbitros para a Seletiva
Estadual Gymnasiade Escolar 2022. 

Art. 12 – Os árbitros atuarão junto aos coordenadores de arena. Estes serão
responsáveis por conferir as fichas de inscrição de cada atleta, verificar a
documentação de cada aluno, manter os horários programados, realizar as anotações
de classificação e andamento das equipes nas competições e ser o elo entre os
professores e a competição. 
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CAPÍTULO TERCEIRO

Das Considerações Finais

Art. 13º – A Seletiva Nacional da Gymnasiade /2022 tem por finalidades, além de
incentivar a prática desportiva no meio estudantil e de proporcionar os benefícios
educacionais de cooperação, espírito de equipe, integração, disciplina,
responsabilidade e amizade, selecionar os atletas e equipes que representarão o Brasil
no 19o Gymnasiade 2022 na Normandia - França no período de 14 a 22 de maio.

Art. 14 – Deverão ser consideradas válidas somente as informações contidas nos
Regulamentos Geral e Específico e as que forem publicadas no site da FSDE ou em
Notas Oficiais divulgadas pela FSDE. 

Parágrafo único: O site da FSDE será considerado normativo e será parte integrante
do Regulamento Geral. 

Art. 15 – Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo Comitê
Organizador da Seletiva Estadual Gymnasiade Escolar 2022.
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