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Introdução 

 

A Ginástica Aeróbica (AER) é uma disciplina gímnica rápida e vibrante, caracterizada por um 

conjunto de passos e movimentos contínuos, complexos e de alta intensidade, executados 

ao ritmo da música. Tem origem nas tradicionais aulas de fitness e alia uma vertente 

coreográfica desafiante a um elevado nível de execução técnica de elementos de 

dificuldade oriundos de várias outras disciplinas gímnicas. 

Com a introdução de um novo Código Internacional de Pontuação de Ginástica Aeróbica 

(CIP_FIG 2022-24) para Ciclo Olímpico 2021-24, foi criado um novo Código de Pontuação 

Nacional para a Base, denominado Código Nacional Adaptado - Base & Infantis.  

Este Código Nacional Adaptado foi elaborado com base no CIP_FIG 2021-24 e contou com 

a participação ativa da Comissão Técnica Nacional da disciplina. 

O que estiver omisso ou não especificado neste código é remetido para o CIP-FIG 2022-24 

e para o Manual Técnico Nacional da Disciplina.  
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 Quadro Geral 

 

 

 

*PR (Par) – Constituído por dois ginastas de género opcional  

 

**Tempo&Música para o AD e AS Esperanças (Iniciado e Juvenil) é igual ao escalão juvenil 
(1’15). 

 

 

 

 

 

 

***Tempo&Música para o AD e AS Absolutos (Júnior e Sénior) é igual ao escalão sénior 

(1’25). 

  

 Infantis Iniciados Juvenis Juniores Seniores 
Idades 7 – 8 anos 9 – 11 anos 12 – 14 anos 15 – 17 anos 18 ou + anos 

Categorias IF IM PR* TR GR IF IM PR* TR GR IF IM PR* TR GR 
 

IF IM PR* TR GR AD AS IF IM PR* TR GR AD AS 

AD, AS Esperanças (6 a 8 ginastas) ** AD, AS Absolutos (6 a 8 ginastas) *** 

Tempo&Música 1’ (+ ou – 5’’) 1’15 (+ ou – 5’’) 1’15 (+ ou – 5’’) 1’20 (+ ou – 5’’) 1’25 (+ ou – 5’’) 

Elementos 
Obrigatórios 

Não há elementos obrigatórios 

Valor dos 
Elementos Dif. 

Entre 0,1 e 0,3 (1 Elemento Opcional com valor 0,4) Entre  0,1 – 0,4 (1 Elemento 
Opcional com valor 0,5) 

Entre  0,1 – 0,5 (2 Elementos 
Opcionais com valor 0,6) 

Entre 0,1 – 0,5 (1 Elemento Opcional com 
valor 0,6 e 1 Elemento Opcional com valor 

0,7/0,8) 

Máximo 
Permitido Dif. 

4 Elementos (Pelo menos 1 de cada 
Grupo) 

1 Salto/Queda para Espargata 
 

6 Elementos (Pelo menos 1 de 
cada Grupo) 

1 Salto/Queda para Espargata 
 

6 Elementos 
1 Combinação de 2 elementos  
1 Salto/Queda para Espargata 

OU  
1 Salto/Queda para apoio facial 

 

6 Elementos 
1 Combinação de 2 elementos 
1 Salto/Queda para Espargata 

1 Salto/Queda para apoio facial 
 

7 Elementos 
1 Combinação de 2 elementos 

2 Saltos/Queda para apoio facial e/ou 
para espargata 

 

Proibições Dif. 1 Arm Push Up  
1 Arm Support 

Saltos/Quedas para Apoio Facial 
Combinações de Elementos  

1 Arm Push Up  
1 Arm Support 

 

 
 

 
 

Elementos 
Acrobáticos 

No máximo 2 entre A1 e A4 
Proibida a combinação de 2 elementos acrobáticos 

Proibida a combinação de elementos acrobáticos com elementos de dificuldade 
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Conteúdo da Composição das Rotinas 

 

A rotina deve integrar os seguintes movimentos na música: 

- Padrões de Movimento Aeróbico (PMA’s) 

- Transições e Ligações 

- Elementos de Dificuldade e Acrobáticos 

- Colaborações / Interações (PR / TR / GR / AD / AS) 

A rotina deve mostrar um equilíbrio entre os componentes. Todos os movimentos têm que 

ser precisos e definidos. É essencial mostrar o uso equilibrado de todo o espaço ao longo 

da rotina. Temas que mostram violência e racismo, bem como aqueles com conotações 

religiosas e sexuais, não estão de acordo com os ideais olímpicos e o código de ética da FIG. 

Aerodance – Respeitando a especificidade da Ginástica Aeróbica, as sequências PMA’s 

devem ser executadas de forma mais livre, utilizando todo o corpo e cabeça, movendo-se 

como numa dança. Não devem ser como movimentos robóticos. Deve incluir no minino 6 

conjuntos de PMA’s no estilo de dança, para além dos 32 a 64 tempos de um 2º estilo 

(qualquer estilo de dança é permitido).  

Aerostep – A rotina deve incluir 3 conjuntos de 8 contagens (24 tempos), executados por 

todos os membros no seu próprio Step, sem mover os Steps. 
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Descrição dos Passos Básicos 

 

Nome Descrição (todas as etapas devem ser realizadas com ressalto – travar com a anca, joelho, articulações do pé) Opção de Passo Básico 

Marcha - A perna dobra à frente do corpo: flexão da anca e joelho 
- O tornozelo mostra um movimento claro, ponta do pé e calcanhar 
- O movimento total é para cima, não para baixo 
- Parte superior do corpo direito, com a coluna em posição neutra, 
alinhamento natural 

- Parte superior do corpo mostra força central, sem movimento 
para cima e para baixo ou para frente e para trás 
- Amplitude: da posição neutra até à flexão plantar completa do 
tornozelo, 30-40 graus de flexão na anca e joelho 

 
Corrida - A perna é levantada ao máximo para trás, em direção aos glúteos 

- Anca neutra ou leve flexão/ extensão de anca (+/- 10 graus) 
- Flexão do joelho 
- O tornozelo mostra flexão plantar na posição superior 

- Os pés mostram movimento controlado, receção com a ponta 
do pé - calcanhar 
- Parte superior do corpo direito com coluna neutra, alinhamento 
natural 
- Amplitude: posição neutra para a extensão da anca de 0-10 
graus, joelho de 11-130 graus de flexão, flexão plantar total  

Skip - Skip começa como a corrida, com a extensão da anca, flexão do 
joelho e calcanhar para trás, em direção aos glúteos, para iniciar 
chuto baixo, com flexão da anca a 30-45 graus e extensão total do 
joelho para os 0 graus – um salto.  
- O movimento é visto na anca e no joelho 

- O controlo muscular é mostrado em todos os movimentos. A 
parte inferior da perna é interrompida pelos quadricípites 
- A parte superior do corpo permanece direita com coluna neutra, 
alinhamento natural 
- Amplitude: da anca neutra até à flexão de 30-45 graus, da flexão 
completa do joelho para a extensão completa 

 
Elevação de 
Joelho 

- A perna ativa mostra um alto grau de flexão na anca e joelho, no 
mínimo de 90 graus de flexão em ambas as articulações  
- Em movimento, quando a coxa está na posição superior, a parte 
inferior da perna fica vertical, com flexão plantar do tornozelo.  
- O tornozelo elevado pode fazer uma flexão dorsal ou plantar, mas 
o controlo muscular deve ser visível 

- A perna em pé está esticada, a flexão máxima do joelho/anca é 
de aproximadamente 10 graus 
- A parte superior do corpo permanece direita com a coluna 
neutra, alinhamento natural 
- Amplitude: da posição neutra até ao mínimo de 90 graus de 
flexão do anca e joelho. 

 
Chuto - Chuto alto com a perna esticada, amplitude mínima: calcanhar na 

altura do ombro, aproximadamente 145 graus 
- O movimento é apenas a flexão da anca. A perna está em extensão 
– a articulação do joelho não tem movimento 
- O tornozelo faz uma flexão plantar durante todo o movimento 

- A perna em pé permanece esticada, com uma flexão máxima, de 
aproximadamente 10 graus, do joelho/anca 
- A parte superior do corpo permanece direita com coluna neutra, 
alinhamento natural 
- Amplitude: da posição neutra até 150-180 de flexão da anca, da 
perna em trabalho. O joelho mostra uma extensão total ao longo 
do movimento  
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Polichinelo 
(Jumping 
Jack) 

- Um salto para fora e para dentro com as pernas fletidas. Rotação 
natural para fora da articulação da anca 
- A receção é feita com os pés mais distantes do que a largura dos 
ombros, os joelhos e pés estão a apontar para fora  
- Saída do chão e receção controlada, mas poderosas. Movimento 
preciso e controlado do tornozelo e da ação do pé - ponta do pé – 
calcanhar 

- Pulando para dentro: pés / calcanhares juntos, dedos 
apontados para a frente (de preferência) ou para fora 
- Parte superior do corpo direita com a coluna neutra, 
alinhamento natural 
- Amplitude: da posição neutra até aproximadamente à largura 
dos ombros, mais 2 pés de comprimento, separados com 25-45 
graus de flexão na anca / joelhos (mais se for superbaixo ou 
baixo, com posição de grand plié)  

Lunge - Pernas / pés começam juntos ou na largura dos ombros, sem 
rotação da anca para fora. Uma perna é esticada (sem travar o 
joelho) para trás, no plano sagital  
- Os calcanhares permanecem no plano sagital. O corpo todo 
move-se como uma unidade  

- Baixo impacto: corpo ligeiramente para a frente (perna da 
frente suporta o peso), linha reta entre o pescoço e o calcanhar 
- Alto impacto: as pernas estão a saltar, alternando, no plano 
sagital num movimento de esqui. 
- Amplitude: Aproximadamente 2-3 pés de distância, no plano 
sagital. (Variações Lunge = diferentes amplitudes)   
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Elementos de Dificuldade 

 

- Todos os elementos de dificuldade têm “posição inicial”, “fase principal” e “posição final”. 

- Se o elemento não cumprir os “requisitos mínimos”, não recebe valor, mas conta para o 

número total de elementos. 

- Todos os elementos, em todos os grupos, devem ser executados sem quedas 

<Grupo B e C: Elementos com voltas> 

- Para serem reconhecidos como elementos com voltas, a volta tem que completar no 

mínimo ¾ da última volta ou o elemento receberá o valor que seja o mais próximo abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo A (Elementos no Solo) 

Família 1 - Força 

Dinâmica 

Família 2 - Força 

Estática 

Família 3 - Círculo de 

Pernas 

Família 9 - 

Flexibilidade no solo 

Nome Base A-Frame Support Helicopter Flexibilidade no solo 

 V-Support   

 

Grupo B (Elementos de Saltos) 

Família 4 – Saltos Dinâmicos Família 5 – Form Jump Família 6 – Split Leap / Jump 

Nome Base Air Turn Tuck Switch Split  

Free Fall Cossack Scissors Leap 

 Straddle/Frontal Split Sagittal Split 

 

Grupo C (Elementos de Pé) 

Família 7 – Turn (Volta) Família 8 – Flexibilidade 

Nome Base Turn Split 

Horizontal Turn Illusion 
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Grupo A (Elementos no Solo) 

Família 1 – Força Dinâmica  

Nº Valor Nome e Requisitos Imagem Símbolo 
A101 0.1 Push-Up (Flexão) 

1. Posição Frontal 
2. Executar um Push-Up com a fase descendente (até o braço paralelo 

ao solo) e a fase ascendente  
3. Retomar à posição frontal 

 

 

 

 0.2 Plio (Flexão Pliométrica) 
1. Posição Frontal 
2. Movimento de Push-Up, realizando repulsão do solo, com mãos e 

pés em simultâneo.  
3. Pousar em flexão (retorno à posição inicial) 

 

 
A104 0.4 A-Frame 

1. Posição Frontal 
2. Movimento de Push-Up, realizando repulsão do solo, com mãos e 

pés em simultâneo, marcando a posição de fecho a 90 graus (pike) 
na fase aérea 

3. Receção em flexão (retorno à posição inicial)  

 

 
A122 0.2 Wenson Push-Up (Flexão Wenson) 

1. Posição Frontal com uma perna estendida e apoiada na parte 
superior do Tricept do mesmo lado (Wenson) 

2. Ambas as pernas devem estar em extensão completa 
3. De Wenson, é executado push-up 
4. Finalizar em posição frontal 

 
 

 

 

Família 2 – Força Estática (Aguentar a posição pelo menos 2 segundos) 
 0.1 Prancha 

1. Posição Frontal 
2. Aguentar a posição durante pelo menos 2 segundos 

  

 

  
0.1 

Ângulo (em Straddle ou em L) com bacia ou pés no chão 
1. Sentado com membros inferiores juntos ou afastados 
2. Ambas as mãos são colocadas ao lado do corpo ou à frente, entre 

os membros inferiores 
3. Subir os membros inferiores ou o tronco. Suportar por 2 segundos 
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A202 0.2 L-Support (Ângulo em L) 
1. Sentado com os membros inferiores juntos 
2. Ambas as mãos são colocadas ao lado do corpo, perto da bacia. 
3. O corpo é sustentado por ambos os braços, apenas com as mãos 

em contacto com o solo 
4. Suportar este apoio por 2’’ em fecho de ângulo tronco/pernas 

(mínimo 90 graus), com os membros inferiores paralelos ao solo, 
unidos e estendidos. 

 

 

 
 

 

A212 0.2 Straddle Support (Ângulo de Pernas Afastadas) 
1. Sentado membros inferiores afastados (posição straddle) 
2. O corpo é sustentado por ambos os braços, apenas com as mãos 

em contacto com o solo 
3. Ambas as mãos são colocadas à frente do corpo 
4. Elevação e afastamento dos membros inferiores (mínimo de 90 

graus), fecho de angulo tronco/pernas 
5.  
6. Suportar durante 2 segundos 

 

 

 
 

 

A245 0.5 V-Support (Ângulo em V) 
1. O corpo é apoiado por ambos os braços, apenas com as mãos em 

contacto com o solo 
2. Ambas as mãos são colocadas ao lado do corpo, perto da bacia 
3. Elevação dos membros inferiores com fecho completo do angulo 

tronco/pernas. Suportar durante 2 segundos   

Família 3 – Círculo de Pernas (Rotação completa das pernas) 
A334 0.4 Helicóptero 

1. Sentado com os membros inferiores afastados 
2. Rotação completa da perna de balanço, realizando uma circular 

completa, passando pela posição de vela com os membros 
inferiores em afastamento, rotação de 180 graus sobre o eixo 
longitudinal até à posição de Push-Up. 

3. Terminar na mesma direção em que começou.  

 

 
 

A336 0.6 Helicóptero 1/1 Volta para Apoio Facial 
1. Sentado com os membros inferiores afastados 
2. Rotação completa da perna de balanço, realizando uma circular 

completa, passando pela posição de vela com os membros 
inferiores afastados, rotação de 360 graus sobre o eixo longitudinal 
até à posição de Push-Up. 

3. Terminar na mesma direção em que começou.  

 
 

Família 9 – Flexibilidade no Solo 
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 0.1 Folha 
1. Sentado de pernas afastadas (pelo menos 90 graus) 
2. Fecho do ângulo tronco/pernas, estando o tronco, mãos e pés em 

contacto com o solo. 

  

 0.1 Espargata 
1. Afastamento antero posterior dos membros inferiores (mínimo de 

170 graus). 
2. Membros superiores com apoio lateral e tronco a 90 graus em 

relação à linha do solo 

  

 0.3 Pancake 
1. Partindo da posição de sentado, com os membros inferiores em 

extensão 
2. Realizar afastamento frontal dos membros inferiores até 

completar a abertura a 180 graus de amplitude, sem levantar a 
bacia do solo 

3. Em simultâneo, realizar o fecho do tronco com apoio dos membros 
superiores no solo, acabando o movimento em decúbito ventral 
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Grupo B (Elementos no Solo) 

Família 4 – Saltos Dinâmicos 

Nº Valor Nome e Requisitos Imagem Símbolo 
 0.1 Salto em Extensão 

1. Saída a pés juntos, com o corpo na vertical, em extensão total 
2. Receção com os pés juntos 

 
 

 

 
 

B403 0.3 1/1 Air Turn (Pirueta) 
1. Saída a pés juntos, com o corpo na vertical, em extensão completa 
2. Enquanto está no ar, o corpo gira 360 graus sobre o eixo longitudinal. A 

posição dos braços é opcional 
3. Receção com os pés juntos. 

 

 

 0.4 1/1 Air Turn to Split (Pirueta para Espargata) 
1. Saída a pés juntos, com o corpo na vertical, em extensão completa  
2. Quando está no ar, o corpo gira 360 graus sobre o eixo longitudinal. A 

posição dos braços é opcional 
3. Receção em espargata. 

  
B414 0.4 Free Fall Airborne (Queda Facial com Salto) 

1. Saída a pés juntos 
2. salto vertical com rotação de 90 graus sobre eixo transversal com o corpo 

em total extensão 
3. Receção em apoio facial, mãos e pés juntos em simultâneo. 

 
 

 0.3 Tamaro (Avião para apoio facial) 
1. Partindo da posição de avião, com os membros superiores em afastamento 

lateral 
2. Realizar impulsão a um pé, definindo a posição empranchada na fase aérea 
3. Receção em push-up (apoio facial), mãos e pés juntos em simultâneo 
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B416 0.6 Free Fall 1/1 Twist Airborne (Queda Facial com 1/1 volta) 
1. Saída a pés juntos 
2. Salto vertical com rotação de 90 graus no eixo transversal e 360 graus no 

eixo longitudinal com o corpo em total extensão 
3. Receção em apoio facial, mãos e pés juntos em simultâneo   

Família 5 – Form Jump  

 0.2 Chuto Tesoura  
1. Partindo da posição de pé 
2. Realizar impulsão vertical a um pé, elevando a perna de balanço no mínimo 

90 graus do solo, realizando uma tesoura com a outra perna, devendo a 2ª 
perna estar mais elevada que a perna de balanço 

3. Receção a um pé 

  

B502 0.2 Tuck Jump (Salto Engrupado) 
1. Um salto vertical 
2. Após a saída do solo efetuar fecho tronco/ pernas na posição engrupada  
3. Receção com os pés juntos 

 

 

 
B504 0.4 1/1 Tuck Jump (Salto Engrupado com 1/1 Volta)  

1. Salto vertical com uma rotação de 360 graus 
2. Após a saída do solo efetuar fecho tronco/ pernas na posição engrupada  
3. Receção com os pés juntos, virados para a mesma direção da posição inicial 

 
 

B513 0.3 Tuck Jump to Split (Salto Engrupado para Espargata) 
1. Um salto vertical 
2. Após a saída do solo efetuar fecho tronco/ pernas na posição engrupada  
3. Receção em espargata sagital 

 
 

B514 0.4 ½ Tuck Jump to Split (Salto Engrupado com ½ Volta para Espargata) 
1. Um salto vertical com 180 graus de rotação no eixo longitudinal 
2. Na trajetória aérea mostrar posição engrupada 
3. Receção em espargata sagital 
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B515 0.5 1/1 Tuck Jump to Split (Salto Engrupado com 1/1 volta para Espargata) 
1. Um salto vertical com 360 graus de rotação no eixo longitudinal 
2. Na trajetória aérea mostrar posição engrupada 
3. Receção em espargata sagital 

 
 

B524 0.4 Tuck Jump to Push-Up (Salto Engrupado para Apoio Facial)  
1. Um salto vertical em posição engrupada 
2. Na trajetória aérea, o corpo roda 90 graus no eixo transversal colocando-

se em total extensão 
3. Receção em Apoio facial 

 

 

 

B525 0.5 ½ Tuck Jump to Push-Up (Salto Engrupado com ½ volta para Apoio Facial) 
1. Um salto vertical com rotação de 180 graus antes de mostrar posição 

engrupada 
2. Após a definição da posição engrupada, o corpo roda 90 graus no eixo 

transversal, colocando-se em total extensão 
3. Receção em Apoio Facial 

 

 

 

B533 0.3 Cossack Jump (Salto Cossack)  
1. Um salto vertical seguido de fecho tronco/pernas onde ambos os membros 

inferiores se elevam paralelamente ao solo, ou mais alto, com uma perna 
fletida (cossack) 

2. Receção com os pés juntos 
 

 

 
B544 0.4 Cossack Jump to Split (Salto Cossack para Espargata)  

1. Um salto vertical de Cossack 
2. Receção em espargata sagital 

 

 

 

B555 0.5 Cossack Jump to Push-Up (Salto Cossack para Apoio Facial)  
1. Um salto vertical de Cossack 
2. Na trajetória aérea o corpo roda 90 graus no eixo transversal, definindo 

uma total extensão 
3. Receção em Apoio Facial 
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B5104 0.4 Straddle Jump (Salto Carpa (Carpa destacada afastada)) 
1. Um salto vertical com fecho tronco/membros inferiores com um 

afastamento no mínimo de 90 graus 
2. O ângulo entre o tronco e as pernas não deve ser superior a 60 graus 
3. As pernas devem estar paralelas ou mais altas em relação ao solo 
4. Pés juntos na receção  

 

 

 

B5115 0.5 Straddle Jump to Split (Salto Carpa para Espargata)   
1. Um salto vertical em carpa destacada 
2. Receção em espargata frontal ou sagital 

 
 

B5126 0.6 Straddle Jump to Push-Up (Salto Carpa para Apoio Facial) 
1. Um salto vertical em carpa destacada 
2. Na trajetória aérea o corpo roda 90 graus no eixo transversal, definindo 

uma total extensão 
3. Receção em Apoio Facial 

  
Família 6 – Split Leap / Jump (Executar com a posição de Espargata, no mínimo a 170 graus) 

B604 0.4 Switch Split Leap  
1. Um salto com a chamada a um pé 
2. Enquanto estiver no ar, as pernas trocam para mostrar a espargata 

(mínimo 180 graus) 
3. Receção no pé da perna de trás 

  
B605 0.5 Switch Split Leap to Split 

1. Chamada a um pé  
2. Durante a fase aérea, as pernas trocam para mostrar a espargata (mínimo 

170 graus) 
3. Receção em espargata sagital 

  
B606 0.6 Switch Split Leap ½ Turn to Split 

1. Chamada a um pé 
2. Durante a fase aérea, as pernas mudam para mostrar a espargata (mínimo 

170 graus) 
3. O corpo roda 180 graus em fase aérea 
4. Receção em espargata sagital   
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B625 0.5 Scissors Leap ½ Turn (Tesoura com ½ volta) 
1. Chamada a um pé, com uma perna esticada para a frente, virando 180 

graus 
2. Durante a fase aérea, as pernas trocam para mostrar a espargata (mínimo 

170 graus) 
3. Receção numa perna 

  
B636 0.6 Scissors Leap ½ Turn to Split 

1. Chamada a um pé, com uma perna esticada para a frente, virando 180 
graus 

2. Durante a fase aérea, as pernas trocam para mostrar a espargata (mínimo 
170 graus) 

3. Receção em espargata sagital 
 

 

 
B664 0.4 Split Jump (Salto em Espargata) 

1. Um salto vertical 
2. Durante a fase aérea, os membros inferiores estão em extensão total e 

mostram uma espargata (mínimo 170 graus) 
Receção a pés juntos 

 

 

 

B675 0.5 Split Jump to Split (Salto em Espargata para Espargata) 
1. Um salto vertical em espargata 

Receção em espargata sagital 

 

 

 

B666 0.6 1/1 Split Jump (Salto em Espargata com 1/1 volta) 
1. Um salto vertical com 360 graus de rotação 
2. Durante a fase aérea, os membros inferiores estão em extensão total e no 

final da rotação mostram uma espargata (mínimo 170 graus) 
Receção a pés juntos 

 

 

B677 0.7 1/1 Split Jump to Split (Salto em Espargata com 1/1 volta para Espargata) 
1. Um salto vertical com rotação de 360 graus no eixo longitudinal 
2. Durante a fase aérea, os membros inferiores estão em extensão total e no 

final da rotação mostram uma espargata (mínimo 170 graus) 
Receção em espargata sagital 
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B696 0.6 Split Jump to Push-Up (Salto em Espargata para Apoio Facial)  
1. Um salto vertical em espargata (mínimo 180 graus) 
2. Após a definição da espargata, o corpo roda 90 graus no eixo longitudinal 

e define uma extensão total  
Receção em Push Up (Apoio Facial) 

 

 

B697 0.7 ½ Split Jump to Push-Up (Salto em Espargata com ½ volta para Apoio Facial)  
1. Um salto vertical com rotação de 180 graus no eixo longitudinal com a 

definição de espargata no final (mínimo 170 graus) 
2. Após a definição da espargata, o corpo roda 90 graus no eixo longitudinal 

e define uma extensão total 
Receção em Push Up (Apoio Facial) 
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Grupo C (Elementos de Pé) 
Família 7 – Turn (Toda a rotação deve ser na direção da perna de apoio – en dedans. Devem ser executados sem saltitar) 

Nº Valor Nome e Requisitos Imagem Símbolo 
C702 0.2 1/1 Turn (Pivot) 

1. Em pé sobre uma perna 
2. Uma volta completa (360 graus) apoiado na ponta do pé 
3. Colocação opcional dos membros superiores e membro superior livres 

 

 
 

C704 0.4 2/1 Turn (Pivot com 2 voltas) 
1. Em pé sobre uma perna 
2. Duas voltas completas (720 graus) apoiado na ponta do pé 
3. Colocação opcional dos membros superiores e membro inferior livre 

 

 

 

C715 0.5 1/1 Turn with Lega t Horizontal (Pivot com a perna na horizontal) 
1. Em pé sobre uma perna 
2. Uma volta completa (360 graus) com a perna livre na horizontal ao longo da rotação 

apoiado na ponta do pé 
3. Colocação opcional dos membros superiores 

  

Família 8 – Flexibilidade (Executado com um ângulo mínimo de 170 graus entre as pernas)  
C801 0.1 Vertical Split (Espargata Vertical) 

1. Enquanto uma perna apoia o corpo, a outra é elevada até definir uma espargata 
(mínimo 170 graus) 

2. As mãos tocam no solo ao lado do pé de apoio 
3. Cabeça, tronco e perna estão em alinhamento 
4. Termina em pé, com os pés juntos    

C803 0.3 Free Vertical Split (Espargata Vertical sem mãos) 
1. Enquanto uma perna apoia o corpo, a outra perna é elevada até definir uma 

espargata (mínimo 170 graus) 
2. As mãos não tocam no chão, sendo a sua colocação opcional 
3. Cabeça, tronco e perna em alinhamento 
4. Termina em pé, com os pés juntos   
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C824 0.4 Illusion 
1. Da posição de pé numa perna, uma perna é elevada para cima e para trás, para 

iniciar um círculo vertical de 360 graus 
2. Simultaneamente, o corpo roda 360 graus na perna de apoio. Uma mão toca no 

solo, ao lado do pé de apoio. A perna elevada desce para a posição inicial 
3. Em pé, com os pés juntos    

C835 0.5 Free Illusion (sem mãos) 
1. Apoiado numa perna, uma perna é elevada para cima e para trás, para iniciar um 

círculo vertical de 360 graus 
2. Simultaneamente, o corpo roda 360 graus na perna de apoio 
3. As mãos não tocam no solo e a perna elevada desce para a posição inicial 
4. Em pé, com os pés juntos 

 
  

C826 0.6 Double Illusion (Illusion Duplo) 
1. Da posição de pé numa perna, uma perna é elevada para cima e para trás, para 

iniciar um círculo vertical de 360 graus 
2. Simultaneamente, o corpo roda 360 graus na perna de apoio. Uma mão toca no 

solo, ao lado do pé de apoio. A perna elevada desce para a posição inicial 
3. Em pé, com os pés juntos 
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Elementos Acrobáticos 

 

  Elementos Acrobáticos 
• Os elementos acrobáticos podem ser 

realizados com 1 ou 2 mãos/braços 
ou a partir de 1 ou 2 pés 

• A-1 a A-4 deve ser utilizado sem 
repetição, incluindo variações  

• Qualquer elemento acrobático 
executado com os cotovelos 
receberá uma dedução de -0.5 por 
parte do Juiz de Execução 

A-1) Rodada 

 

A-2.1) Aranha à frente 

 
A-2.2) Aranha Atrás 

 

A-3) Salto de Mãos 

 

A-4) Flic Flac 

 
Movimentos Proibidos 

• P-1) Movimentos estáticos que 
mostrem flexibilidade extrema (p.ex.: 
Hiper extensão lombar, ponte, etc) 

• P-2) Pino estático durante mais de 2 
segundos 

• P-3) Salto de peixe com rotação 

• P-4) Salto superior a 360 graus 

• Combinação de Elementos 
Acrobáticos 

 
 

 

 

P-5) Combinações de Elementos Acrobáticos 
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Equipamento de Prova 

 

O Fato de Competição deve demonstrar que se enquadra no perfil desportivo de uma 

disciplina de ginástica. Uma aparência atlética limpa e adequada deve ser a impressão geral.  

Feminino (-0.2 pontos cada vez que o critério for diferente) 

- As ginastas devem usar um Fato de Competição de peça única com collants da cor da pele 

ou transparente ou um macacão comprido (um fato de competição de uma peça do 

pescoço ao tornozelo); 

- São permitidos tipos de lantejoulas diferentes; 

- O decote do fato de competição não deve ser abaixo de metade do esterno para a parte 

da frente nem abaixo da linha das omoplatas para a parte das costas;  

- O corte do Fato de Competição na parte superior das pernas não deve ser mais alto do 

que a cintura e a costura externa deve passar pela crista ilíaca. O Fato deve cobrir 

completamente a virilha; 

- O Fato Feminino pode ser com ou sem mangas compridas (1 ou 2 mangas). Mangas 

compridas terminam, no máximo, no pulso. É permitido material transparente nas mangas. 

Exemplos Femininos: 

 

Masculino (-0.2 pontos cada vez que o critério for diferente) 

- Os ginastas devem usar 2 peças (calças curtas ou longas e a parte de cima justa) ou um 

fato de corpo inteiro. Calções/Calças não devem ser colados à pele; 

- As calças curtas devem cobrir 1/3 do comprimento da coxa, a partir da articulação da anca; 

- O fato não deve ter corte aberto na frente ou nas costas; 

- A cava não deve ser cortada abaixo das omoplatas (escapular); 

- Não é permitido qualquer tipo de lantejoulas no fato masculino; 

- Calças de ¾, calças compridas de ginástica (fato + calças), combinados de 1 peça, são 

autorizadas.  

Exemplos Masculinos: 
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Perfil Desportivo Correto – Critérios (-0.2 pontos cada vez que o critério for 

diferente) 

- O cabelo deve estar bem preso e seguro à cabeça; 

- Maquilhagem é permitida apenas no género feminino e deve ser usada de forma 

moderada; 

- Sapatilhas/sabrinas de ginástica brancas ou ténis específicos da AER com meias brancas 

(todos os ginastas devem usar o mesmo tipo de calçado), para os escalões Infantil, Iniciado 

e Juvenil; 

- Ténis específicos da AER com meias brancas para os escalões Júnior e Sénior; 

- Itens soltos e adicionais ao fato de competição não são permitidos; 

- Não devem ser usadas jóias; 

- Durante a rotina não deve ser mostrado roupa interior ou partes rasgadas; 

- Os fatos de competição não devem ter material transparente, à exceção das mangas 

(género feminino); 

- Fatos de competição que representem guerra, violência ou temas religiosos são proibidos; 

- A pintura corporal é proibida; 

- Só é permitido usar tape da cor da pele (não são permitidos ‘pulsos’ ou estafas) 

- Fatos de Competição em que a maioria do tecido seja cor de pele não são permitidos. 

Aerodance / Aerostep (igual aos parâmetros indicados acima + as seguintes 

especificidades): 

- Fato completo ou de duas peças (calças, leggings, shorts e tops) é permitido; 

- O fato pode ser diferente entre os membros, mas deve ser harmonizado; 

- Roupas demasiados soltas não são permitidas; 

- Uma saia que não caia além da área pélvica sobre o fato de competição, meia-calça ou 

macacão são permitidos (como na Ginástica Rítmica); 

- O estilo de saia (corte ou enfeites) é livre, mas o look de ballet (“tutu”) é proibido; 

Critérios de Desempate (Ranking Individual) 

Em caso de empate em qualquer lugar, o desempate vai ser feito através dos seguintes 

critérios: 

1. Nota mais alta de Execução 

2. Nota mais alta de Artística; 

3. Nota mais alta de Dificuldade 

Se o empate continuar, este não é desfeito. 

  



 

Página 23 de 45 | 03.JAN.2022 
 

Critérios de Pontuação 

 

Chefe de Painel (CPJ) 

A. Funções 

- Regista toda a rotina realizada, incluindo os Elementos de Dificuldade; 

- Controla o trabalho dos juízes conforme determinado no Regulamento Técnico da FIG; 

- Deduz as infrações, de acordo com o Código de Pontuação, da pontuação total; 

- Verifica as pontuações de E e A para que tenham lógica e aborda os juízes com desvios 

significativos (fora da tolerância) em relação ao esperado ou quando as notas são 

impossíveis de justificar e considera que a nota deve ser alterada (o juiz está autorizado a 

recusar); 

- Lançamento de Notas: Depois de dar tempo para o Júri Superior intervir, se necessário (15 

segundos); 

- Uma vez divulgadas ao público, não é possível nenhuma alteração de pontuações, exceto 

no caso de exibição de pontuação incorreta ou protesto.  

O CPJ deve interferir quando: 

- As notas atribuídas pelo painel estão incorretas ou são impossíveis; 

- Os Juízes de Dificuldade não chegam a um consenso de nota; 

- Um juiz de linha não viu uma falha 

B. Critérios: 

• Colaboração em Pirâmide Proibida (-0.5) – A altura da colaboração em pirâmide 

não deve ser superior a 2 pessoas em pé, na posição vertical. 

 

• Elementos Acrobáticos e Movimentos Proibidos (-0.5) – Elementos acrobáticos e 

movimentos proibidos estão listados na página 9 

Movimentos proibidos não são permitidos na rotina 

Combinações de 2 elementos acrobáticos não são permitidos 

Elementos acrobáticos durante a colaboração com contato físico são 

permitidos e não serão contados como elementos acrobáticos; 

Impulsionar em colaboração é permitido 

• Fato de Competição (-0.2) – Desvio dos parâmetros acima referidos, que resultará 

numa dedução cada vez que se verifique uma falha. 

• Emblema do Clube (-0.3) – (Ver Manual Técnico e Regulamento Geral e das 

Competições). O ginasta deve usar uma identificação do clube ou emblema no seu 

fato de competição, de acordo com o regulamento em vigor. 

• Atraso de Comparência (-0.5) – Quando um ginasta não comparece no praticável 

mais de 20 segundos após ter sido chamado; 

• Walk-Over (Desqualificação) – Quando um ginasta não comparece no praticável 

60 segundos após ter sido chamado. O ginasta é desclassificado da categoria em 

questão.  
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• Falha de apresentação (-0.2) – Quando chamados pela locução, os ginastas devem 

apresentar-se de uma maneira desportiva (sem apresentação teatral) e ir para a 

posição inicial; 

• Paragem de Performance (-2.0) – Uma paragem de performance acontece quando 

um ginasta para por mais de 10 segundos (aplica-se a todas as categorias); 

• Tempo (duração da música) – O tempo começa com o primeiro som audível (sinal 

inicial excluído) e termina com o último som audível. A duração da rotina tem uma 

tolerância de mais ou menos 5 segundos. Se a duração da rotina com a música for 

inferior ou superior aos tempos indicados na tabela geral (Pág. 1), será feita a 

seguinte dedução: 

o Infração de Tempo (+/- 2 segundos de Tolerância) - -0.2; 

o Falha de Tempo (+/- 5 segundos) - -0.5 

• Temas (-2.0) – Temas que violam a Carta Olímpica e o Código de Ética 

• Penalizações Disciplinares 

o Avisos 

Caso um ginasta receba um aviso, o segundo aviso resultará na 

desqualificação imediata, independentemente da categoria. Os avisos são 

dados nas seguintes situações: 

• Presença em área proibida; 

• Comportamento impróprio no pódio; 

• Maneiras desrespeitosas para com os juízes e oficiais; 

• Comportamento antidesportivo; 

• O fato de treino do clube não ser usado durante a Abertura (desfile 

inicial); 

• O fato de treino do clube não ser usado na Cerimónia Protocolar.  

o Desqualificação 

A desqualificação é declarada se: 

• Existirem violações graves dos Estatutos, Regulamentos, Manuais 

e/ou Códigos; 

• Existir Walk-Over. 

C. Deduções: 

Deduções e Penalidades feitas pelo Chefe de Painel 

Código Detalhe Deduções 

A Falha de Apresentação -0.2 

B Fato incorreto -0.2 (cada critério) 

C Emblema do clube ausente -0.3 

D Infração de tempo (+/- 2 seg. 

tolerância) 

-0.2 

E Falha de tempo (+/- 5 seg. 

Tolerância) 

-0.5 

F Atraso de Comparência -0.5 

G Colaboração proibida -0.5 (cada vez) 

H Movimentos proibidos -0.5 (cada vez) 

I Combinação de Elementos 

Acrobáticos  

-0.5 (cada vez) 

J Elementos acrobáticos a mais -0.5 (cada vez) 

K Repetição de elementos 

acrobáticos 

-0.5 (cada vez) 
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M Elementos Acrobáticos 

diferentes (PR / TR / GR) 

-0.5 (cada vez) 

N Elementos acrobáticos iguais 

não realizados ao mesmo 

tempo (PR / TR / GR) 

-0.5 (cada vez) 

P Paragem da Performance -2.0 

Q Temas em violação da Carta 

Olímpica e do Código de Ética 

-2.0 

W-1 Presença em área proibida Aviso 

W-2 Comportamento / maneiras 

impróprias 

Aviso 

W-3 Não utilização do Fato de 

Treino do clube 

Aviso 

D-1 Walk-Over Desqualificação 

D-2 Violação grave dos Estatutos, 

Regulamentos, Manuais e/ou 

Códigos 

Desqualificação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dificuldade (Ver também Elementos de Dificuldade) 

A. Função: 

O Juiz de Dificuldade é responsável por avaliar os elementos de dificuldade do exercício e 

determinar a pontuação de dificuldade correta. O juiz de Dificuldade é obrigado a validar, 

reconhecer e creditar cada elemento que é executado corretamente de acordo com os 

requisitos mínimos. Elementos que não atinjam os requisitos mínimos e/ou elementos com 

queda / execução inaceitável não serão validados e não receberão o respetivo valor.  

- Registam a rotina inteira (todos os elementos de dificuldade / elementos acrobáticos); 

- Contam o número de elementos de dificuldade e combinações, para atribuir os valores de 

acordo com o Código de Pontuação; 

- Aplicam as deduções de dificuldade.  

Os dois juízes devem comparar as suas pontuações e deduções para garantir que estão de 

acordo e enviar uma pontuação. No caso de uma diferença inaceitável, eles consultarão o 

Chefe de Painel. 

B. Critérios: 

- Registo dos Elementos de Dificuldade – Todos os elementos de dificuldade realizados 

devem ser escritos usando a abreviatura da FIG (Tabelas de Dificuldade / Elementos e 

valores), independentemente dos requisitos mínimos serem cumpridos ou não. 

- Avaliação dos Elementos de Dificuldade – O valor é definido conforme o ponto Elementos 

de Dificuldade, desde que o elemento atenda aos requisitos mínimos indicados; apenas é 
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atribuído valor aos primeiros elementos de dificuldade executados (até ao limite de 

elementos definidos na tabela geral); todos os elementos com queda e/ou execução 

inaceitável receberão valor “0” 

- Avaliação de Combinação de Elementos de Dificuldade – Se todos os elementos numa 

combinação cumprirem os requisitos mínimos: a combinação de 2 elementos receberá um 

valor adicional de 0.1; mais combinações do que o número permitido não receberão valor 

adicional e serão penalizadas. Se um dos elementos da combinação não cumprir os 

requisitos mínimos, a combinação não receberá nenhum valor adicional. Combinações de 

elementos com uma queda / execução inaceitável não receberão valor adicional. Se for 

executado mais de 1 passo na conexão dos elementos, não será considerada combinação e 

não será atribuído valor adicional. 

C. Deduções: 

Deduções de Dificuldade: -0.5 por elemento/por combinação 

Categoria Razões 

Todas as 

categorias 

Mais de 2 elementos de dificuldade da mesma 

família (mesma base de nome) 

Elementos de dificuldade acima do número 

máximo permitido 

Receções no solo (apoio facial e/ou espargata) 

acima do número máximo permitido em 

elementos do Grupo B 

Repetição de elemento de dificuldade 

Combinação de mais de 2 elementos de dificuldade 

Mais de 1 combinação de elementos de dificuldade 

 

 

Execução 

Todos os movimentos devem ser executados com a máxima precisão (perfeição). Os 

desvios serão deduzidos de 10.00 pontos, com incrementos de 0.1 ponto.  

Nos PR / TR / GR: a falha a penalizar deverá ser a maior que ocorrer  

A. Funções: 

O juiz de Execução avalia as competências de toda a rotina, desde o início, até ao final dos 

seguintes movimentos (posição inicial / final incluídas): 

A. Elementos (dificuldade e acrobáticos) 

B. Técnica das sequências PMA (passos e movimentos dos braços) 

C. Transições e Ligações 

D. Parcerias: Colaborações e Interações  

E. Sincronismo (PR/TR/GR) 

B. Ajuizamento 

Ajuizamento de habilidades técnicas em PR / TR / GR: Avaliar sempre o desempenho mais 

fraco.  
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Forma Mostrar a forma precisa de cada movimento 

(Ex. Cossack, Tuck, L-Support, Split, Knee Lift, 

Polichinelo, etc.) 

Postura/Alinhamento Executar os movimentos com cada parte do corpo na 

posição / colocação correta: 

- Carriage do pescoço, ombros e cabeça em relação 

com a coluna.  

- Colocação do tronco (parte inferior das costas, pélvis 

e contração dos músculos abdominais) 

- Posição dos dedos / pés em relação à articulação da 

anca, joelhos, tornozelos. 

- Extensão total das pernas (joelhos e pés) 

Precisão/Perfeição Cada movimento deve ser executado com a técnica 

correta, utilizando a capacidade física necessária 

Cada movimento tem uma posição clara de início e fim 

Todos os saltos requerem amplitude (altura) 

 

C. Erros 

Descrições  

Erros pequenos Desvio menor da execução 

perfeita 

-0.1 

Erros Médios Desvio significativo da execução 

perfeita 

-0.3 

Erros Grandes Técnica incorreta / tocar no solo -0.5 

Queda / Toques Múltiplos  Queda sem controlo / toques 

múltiplos 

-1.0 

 

D. Critérios e Deduções 

- Todos os movimentos com “Queda” ou “Toques Múltiplos” serão deduzidos (-1.0) 

- Todos os movimentos com “1 Toque” serão deduzidos (-0.5) 

• Deduções para Elementos de Dificuldade / Acrobáticos 

- Avaliar as competências técnicas em cada elemento executado  

Pequeno Médio Grande Queda 

-0.1 -0.3 -0.5 -1.0 

Erros múltiplos são adicionados, mas a dedução máxima é: -0.8 por elemento 

  

• Deduções para Coreografia 

Avaliar a execução com a máxima precisão durante a execução de sequências de PMA’s, 

transições e parcerias.  

Coreografia Pequeno Médio Grande Queda 

Posição inicial e/ou final -0.1 -0.3  -1.0 

Sequências de PMA’s (cada uma com 8 

tempos) 

-0.1 -0.3  -1.0 

Transições / Ligações (cada vez) -0.1 -0.3 -0.5 -1.0 
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Parcerias (cada vez) -0.1 -0.3 -0.5 -1.0 

 

• Sincronismo 

Avaliar a capacidade de todos os ginastas realizarem como um só todos os movimentos, 

demonstrando uma amplitude idêntica, igual precisão nos tempos de execução e a mesma 

qualidade. 

Deduções de Sincronismo Pequeno 

Sequências PMA (8-Tempos) -0.1 cada falha 

Elementos de Dificuldade / Acrobáticos, 

transições, parcerias 

-0.1 cada vez 

 

Artística  

A. Funções 

O juiz de Artística avalia todos os componentes da coreografia, perfeitamente combinados 

com a música, a fim de transformar um exercício desportivo numa performance artística, 

com criatividade e características únicas, respeitando o ideal da Ginástica Aeróbica.  

Componentes da Rotina 

- Sequências PMA 

- Elementos Dificuldade / Acrobáticos 

- Transições / Ligações 

- Parcerias / Colaborações  

B. Critérios 

- Um juiz avalia os critérios abaixo enunciados, utilizando a escala fornecida 

- O resultado total de Artística é de 10.00 pontos, com incrementos de 0.1 

Composição (6.0 pts) 

1. Música (max. 2.0 pts) 

a. Seleção / Composição / Qualidade de Edição (2.0 pts) 

2. Conteúdo Aeróbico (max. 2.0 pts) 

a. Quantidade – Nº de PMA (1.0 pt) 

b. Qualidade – Variedade (1.0 pt) 

3. Conteúdo Geral (max. 2.0 pts) 

a. Complexidade / Variedade (1.0 pt) 

b. Espaço (1.0 pt) 

Performance (4.0 pts) 

4. Rotina Artística (max. 2.0 pts) 

a. Construção da Coreografia (1.0 pt) 

b. Musicalidade (1.0 pt) 

5. Performance Artística (max. 2.0 pts) 

a. Apresentação / Qualidade dos movimentos (2.0 pts) 

  



 

Página 29 de 45 | 03.JAN.2022 
 

C. Escala 

Escala de Artística:  

Critério Pobre Satisfatório Bom Muito 

Bom 

Excelente 

Música 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 

Conteúdo 

Aeróbico 

1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 

Conteúdo 

Geral 

1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 

Rotina 

Artística 

1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 

Performance 

Artística 

1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 

 

Nível Pontos A rotina inclui / mostra 

Excelente 2.0 Nível excelente 

Muito Bom 1.8 – 1.9 Alto nível 

Bom 1.6 – 1.7 Nível médio 

Satisfatório 1.4 – 1.5 Nível baixo 

Pobre 1.0 – 1.3 Nível inaceitável  

 

 

 

 

 

Intervalo de Referência 

Nota Total de Artística Rotinas 

9.6 – 10.0 Rotinas excelentes 

9.0 – 9.5 Rotinas muito boas 

8.0 – 8.9 Rotinas boas 

7.0 – 7.9 Rotinas satisfatórias (medianas) 

6.0 – 6.9 Rotinas pobres 

5.0 – 5.9 Rotinas inaceitáveis 
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D. Critérios Detalhados  

Composição 

1. Música (Max. 2.0 pts) 

A rotina deve ser executada, na sua totalidade, com música. Qualquer estilo de música adaptado para a AER pode ser utilizado. Isso significa que a música utilizada pelos ginastas deve refletir 

e transmitir as principais características da AER, bem como a especificidade da disciplina e a sua natureza. 

Seleção / Composição / Qualidade da Edição (2.0 pts) 

<Seleção> 

- Uma boa seleção musical ajudará a estabelecer a estrutura e ritmo, bem como o tema do 

exercício. Vai apoiar e destacar o desempenho. Também deve ser usada para inspirar a 

coreografia e contribuir para o estilo e qualidade da coreografia, bem como para a expressão 

dos ginastas. 

A música escolhida deve dar vantagem às características e estilo individuais do/a ginasta. A 

música deve ser adequada para a categoria e melhorar a rotina.  

Há interpretes masculinos e femininos, bem como as diferentes idades dos ginastas. Ser 

ginasta em Individual, PR, TR ou GR é diferente: nem toda a música se adequa a todas as 

categorias e idades.  Essas diferenças devem ser refletidas na música escolhida. 

. 

<Composição (Estrutura)> 

- A música utilizada pelos ginastas deve respeitar as características da AER e a sua natureza. 

- Deve ser dinâmica, variada (não monótona), rítmica, original (criativa), contável (com 

batimentos ou não, mas possível identificar o timing apropriado, com um ritmo que pode ser 

contado). 

<Qualidade de Edição> 

- Tecnicamente, a música pode ser a original ou pode ser uma versão arranjada, sem abusar 

de efeitos extra e sem o uso excessivo de base rítmica como fundo (muito alta / mais alta que 

a melodia); a melodia da música deve ser audível sobre a base ou fundo adicionado e não o 

contrário. 

- A gravação e mixagem da música deve ser bem integrada, sem cortes abruptos, dando a 

sensação de uma peça musical (ruído vs. música). 

- Deve fluir, com um início e um final claros (fade out não é recomendado), com efeitos sonoros 

bem integrados (se estiverem incluídos), respeitando as frases musicais e melódicas. 

- A música utilizada tem uma estrutura: 

➢ Melodia / História / Estilo de música (por exemplo: Salsa, Tango, Folk, Disco, Rock, 

Alegre, Dramático, Trilhas Sonoras de Filmes, etc.) 

➢ Abertura, finalização, frases, acentos, batidas 

➢ Ritmo, tempo/ritmo 

- Para ter os conjuntos adequados de sequências PMA’s, é recomendado usar música com 

estrutura de 8 tempos (8-counts), que ajudará no reconhecimento das sequências PMA. 
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- Bem equilibrada entre as batidas editadas e as batidas originais e a melodia da música.  

- O ginasta deve começar a mover-se após o primeiro som audível (sinal inicial excluído). 

- O ritmo da música não deve ser muito lento nem muito rápido (recomendação: 145 – 160 

BPM), permitindo ao ginasta mover-se com a música.  

1. Música / Sumário 

Critério Pontos Principais Desvio de Excelente (Exemplos) 

1.1 Seleção / 

Composição / 

Qualidade de 

Edição  

- Apoiar e destacar o desempenho  

- Música apropriada para a AER, evitar 

a monotonia 

- Tecnicamente perfeito, sem batidas 

editadas desnecessárias  

 

- A música escolhida e as características e estilo do ginasta não correspondem e/ou não eram adequadas para a sua idade e/ou 

categoria 

- A música escolhida não é para rotinas de AER (muito lento, muito rápido, ritmo incontável, ritmo da batida apenas, etc) 

- Uso excessivo de base rítmica como fundo (muito alto / mais alto que a melodia = ruído) 

- Uso excessivo e/ou sem sentido de efeitos sonoros ou acentos extras 

- O ritmo da música está muito lento ou muito rápido 

- A música escolhida é monótona 

- O arranjo (mixagem) da peça musical é de baixa qualidade, mesmo se apenas uma única música for usada 

- Conexão desnecessária de várias músicas juntas de forma que não haja uma sensação de unificação nem um senso de unidade. 
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2. Conteúdo Aeróbico (Max. 2.0 pts) 

No Conteúdo Aeróbico, avaliam-se os Padrões de Movimento Aeróbico (PMA) ao longo da rotina, com intensidade adequada. A série de PMA’s é a base das rotinas da AER. 

A qualidade (técnica perfeita) dos PMA’s é muito importante para ser reconhecida como uma sequência clara. 

Os PMA’s devem incluir variações de passos com movimentos de braços, para produzir combinações com a coordenação corporal e deve ser reconhecível como padrão de movimento contínuo.  

Uma sequência de PMA pressupõe uma contagem completa de 8 tempos de música com padrões de movimentos aeróbicos executados numa frase musical (da 1ª batida até à 8ª batida) em 

consonância com a música. Se o PMA for executado em menos de 8 tempos, este não será reconhecido como uma sequência de PMA e será considerado como movimentos de ligação. 

As sequências de PMA devem fornecer a intensidade adequada para as rotinas de AER.  

2.1 Quantidade – Número de PMA’s (1.0 pt) 

- Ao longo da rotina, devem ser realizadas sequências de PMA’s. Isso significa que, além 

de Elementos de Dificuldade e/ou Acrobáticos, Transições / Ligações e Parcerias (físicas, 

interação / colaborações), a rotina deve fornecer uma quantidade suficiente de 

sequências de PMA’s. 

Uma sequência de PMA = 8 tempos (por exemplo: 3 sequências = 3x8) 

Requisitos Mínimos: 

Categoria     Sequências PMA     Blocos PMA 

IM/IF                         9             1 bloco (4 sequências) 

PR/TR/GR                 8             1 bloco (3 sequências) 

A por cada conjunto de 8 tempos  

Um bloco de sequências de PMA’s significa PMA’s consecutivos e, claro, mostra a identidade da 

disciplina, usando os passos aeróbicos tradicionais com ressaltos constantes e realizado sem saltos 

coreográficos (ex. air jack). 

Não cumprindo estes requisitos: 

- Se não houver 8/9 sequências de PMA’s na rotina, o juiz de Artística deve reduzir automaticamente 

-0.2 por cada sequência em falta no critério Quantidade. 

- Se não houver nenhum bloco (sequências consecutivas de 3/4 sequências de PMA), o juiz de 

Artística reduz imediatamente -0.5 no critério Quantidade. 

2.2 Qualidade – Variedade (1.0 pt) 
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- O PMA é a base da AER e a sua principal característica. 

- A técnica especifica dos passos básicos é descrita em “Conteúdo e composição da 

rotina”. 

- Os movimentos das pernas devem mostrar a técnica correta dos Passos Básicos de 

Aeróbica, com variedade e coordenação.  

- Os movimentos dos braços devem ser realizados com qualidade, demonstrando 

precisão e fluência 

A variedade nas sequências de PMA’s pode ser alcançada: 

- Envolvendo mais partes do corpo (cabeça, ombros, etc) 

- Utilizando diferentes ações conjuntas / planos / amplitude de movimento 

- Utilizando movimentos simétricos / assimétricos 

- Utilizando ritmos diferentes 

- Utilizando os dois braços 

- Introduzindo variações na velocidade do movimento  

- Mudança de orientação  

- Mudança de formação 

- Deslocação com sequências PMA’s 

- Ao longo da rotina, as sequências de PMA’s devem mostrar variedade sem repetição, 

evitando o mesmo tipo de sequências durante a rotina. Todas os passos básicos devem 

ser utilizados em toda a rotina.  

Exemplos de fatores de variação para movimentos dos braços: 

(Não é necessário utilizar todos os exemplos) 

- Uso de movimentos simétricos e assimétricos 

- As sequências de PMA’s devem representar o estilo de música. Combinar: passos básicos de 

aeróbica, passos de dança, saltos coreográficos (exceto para o bloco de PMA), corpo, expressões, 

etc sem repetição.  

- O bloco de PMA deve ser diferente do resto das sequências, sem saltos coreográficos (salto de 

águia, salto de cervo, etc). O bloco deve ter movimentos tradicionais de aeróbica, sem combinação 

repetitiva, e deve mostrar a coordenação do corpo, que produz sequências complexas e variadas, 

para evitar que fiquem no mesmo lugar). 

- Para PR / TR / GR: este bloco deve ser executado com os ginastas próximos entre si (curta distância) 

como uma unidade com sincronização perfeita, possivelmente utilizando orientação, 

posicionamento, mudanças de formação e deslocamento. 

Exemplos de variações dos 7 passos básicos: 

• Marcha – ângulo, altura, velocidade, mudança de ritmo ou direções (ou seja, passo em V, 

turnstep, box-step,…) 

• Corrida – ângulo, velocidade, mudança de ritmo e direções. 

• Elevação de Joelho – planos, ângulo, velocidade, mudança de ritmo, em alto ou baixo 

impacto 

• Chuto – planos, altura, velocidade, mudança de ritmo, em alto ou baixo impacto e direções 

(por exemplo, chuto médio, chuto alto e chuto vertical) 

• Polichinelo – ângulo na velocidade da anca e joelhos, mudança de ritmo, em alto ou baixo 

impacto (agachamento) 

• Lunge – planos, àngulo, velocidade, mudança de ritmo, em alto ou baixo impacto 

• Skip – planos, ângulos e direções, velocidade, mudança de ritmo, em alto ou baixo impacto.  
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- Uso de diferentes alturas e deslocações (alto, baixo, diagonal) 

- Uso de ações articulares diferentes (dobrar, esticar) 

- Uso de movimentos lineares e circulares 

- Uso de diferentes ritmos / velocidades 

- Uso de diferentes planos (frontal, transversal, sagital) 

- Uso de diferentes ações (flexão, extensão, abdução, adução, pronação, supinação, etc) 

- Uso de diferentes posições das mãos (palma aberta, palma fechada, punho, etc). O 

abuso dos movimentos dos dedos não está de acordo com a direção da disciplina.  

- A variação dos movimentos dos braços não significa alta frequência. 

- Os movimentos dos braços podem ser em diferentes intervalos de movimentos, alguns 

deles podem ser mais “delicados”, desde que tenham um significado com a ideia da 

coreografia, com o estilo e a categoria.  

 

Exemplos de mãos: 

 

Exemplos inadequados (não abusar): 

 

2. Conteúdo Aeróbico / Sumário 

Critério Pontos Principais Desvio de Excelente (exemplos) 

2.1 Quantidade de 

PMA’s 

Quantidade de sequências de PMA’s As rotinas mostram menos de 8 ou 9 conjuntos de sequências de PMA’s completas. Fica em falta o 

bloco (3 ou 4 conjuntos de PMA’s executados consecutivamente) da rotina. 

2.2 Variedade - Uso dos critérios de coordenação 

- Técnica perfeita (qualidade) 

- Uso dos critérios de variedade 

- Baixo nível de coordenação corporal 

- Uso excessivo dos passos corrida / chassé 

- Falta de variedade dos passos básicos 

- Sem combinação de movimentos dos braços e movimentos das pernas 

- Manter um mesmo tipo de ritmo em toda a rotina 

- Movimentos dos braços realizados apenas em batidas duplas (lento) 

- Movimentos robóticos 
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- Sem forma precisa / clara de movimentos de passo / braço 

- Ausência de movimentos dos braços 

- Movimentos repetitivos de braços / pernas 

- Abuso de ações inadequadas dos dedos.  
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3. Conteúdo Geral (Max. 2.0 pts) 

O conteúdo geral das rotinas diz respeito a: 

- Transições / Ligações 

- Parcerias / Colaborações 

- Elementos Acrobáticos  

3.1 Complexidade / Variedade (1.0 pt) 

- Os movimentos são complexos quando muitas partes do corpo são envolvidas 

simultaneamente.  

Um movimento é complexo quando: 

• Requer coordenação 

• Necessita de habilidade técnica e capacidade física 

• É dinâmico 

• Tem mais fluidez 

• É imprevisível  

- Para avaliar a variedade do conteúdo geral, o juiz de artística tem em consideração que 

todos esses movimentos devem ser sem repetição ou reiteração dos mesmos ou tipos de 

movimentos semelhantes.  

- Rotinas excelentes devem mostrar diferentes tipos de movimentos. Todos eles devem 

incluir ações diferentes, formas diferentes e aspetos de capacidade física diferentes 

durante o desempenho das transições / vinculação e parceria / colaboração. O conteúdo 

Requisitos de Complexidade / Variedade: 

IM / IF – A rotina deve ser equilibrada no fator de complexidade, mostrando transições, capacidades 

físicas e formas diferentes, sem repetição de movimentos da rotina.  

PR / TR / GR – Devem realizar no mínimo 3 colaborações sem repetição. Se houver menos de 3 

colaborações, o juiz de artística reduz -0.2 de Complexidade / Variedade. O resto das transições / 

ligações / parcerias devem ser equilibrados, significativos e fornecer vantagem para a rotina. 

Incluindo os elementos acrobáticos. Se forem mostradas colaborações diferentes ao mesmo tempo 

(começando ao mesmo tempo), são contadas como 1 colaboração.  

<Simbologia para o Conteúdo Geral> 

Para avaliar o Conteúdo Geral, serão tidos em consideração os movimentos como um todo, como 

uma unidade (realizada no mesmo período de tempo): 

G para cada movimento ou bloco de movimentos (1 unidade) 

<Exemplos de Simbologia (IF)> 

G (intro) A E G E + E E G A A Acro + E 
G A A A E A G E G E G A A 
G E G (ending) 
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geral deve ser significativo, adequado à música e mostrar movimentos únicos dentro da 

rotina.  

- Se o conteúdo geral for significativamente repetitivo na rotina, o júri de artística reduz 

-0.2 com critérios diferentes do fator complexidade / variedade 

- A conexão de / para os movimentos deve ser suave e fluida. Todos os movimentos 

apresentados na rotina devem ser ligados sem quaisquer pausas desnecessárias, 

mostrando agilidade 

- Pausas excessivas no conteúdo geral irão diminuir a fluência da rotina e não combinam 

com as características e natureza da AER. 

3.2 Espaço (1.0 pt) 

<Uso da área de competição e formações> 

- Ao longo da rotina, a deslocação deve ser em todas as direções (para a frente, para trás, 

lateralmente, diagonalmente e circular) e incluir distâncias longas e curtas, sem repetição 

de traços / direções semelhantes 

- Na categoria GR, apenas ir aos cantos não é suficiente para cumprir os critérios de uso 

do espaço; é necessário haver deslocação através de sequências PMA’s em todas as 

direções e distâncias.  

Exemplos de possíveis formações em Pares: 

 

Exemplos de possíveis formações em Trios: 

 

Exemplos de possíveis formações em Grupos: 

 

<Componentes da Rotina> 
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 A área de competição deve ser utilizada de forma eficaz durante toda a rotina, não 

apenas os cantos e o centro do espaço de competição, mas todas as áreas do espaço de 

competição.  

 <Mudanças de formação> 

As formações incluem posições / posicionamento dos parceiros e a forma como mudam 

de posição para outra 

formação ou na mesma 

formação enquanto realizam 

PMA’s ou outros movimentos, e as distâncias entre os concorrentes. 

Ao longo da rotina, devem ser mostradas diferentes formações e posições dos ginastas 

(incluindo distâncias longe versus perto entre ginastas) 

As mudanças de formação devem ser fluidas. 

Todos os três níveis do espaço de competição devem ser usados (solo, em pé e aéreo). Não é 

recomendado haver mais de 32 tempos no solo ou na superfície sem alteração de nível.  

Todos as componentes da rotina devem ser adequadamente distribuídas entre a área de 

competição e a duração da rotina.  

Os movimentos devem ser colocados de forma equilibrada no espaço de competição (este significa, 

por exemplo, se houver momentos no chão, devem ser colocado em zonas diferentes). Aplica-se a 

todas as componentes da rotina.  

3. Conteúdo Geral / Sumário 

Critério Pontos Principais Desvio do Excelente (Exemplo) 

3.1 

Complexidade / 

Variedade 

Movimentos Complexos vs Simples 

Transições / Ligações / Parcerias / Colaborações 

Repetição de movimentos 

- Falta de complexidade no conteúdo geral 

- Movimentos de ligação no solo sem significado 

- Tentar realizar movimentos duros e difíceis e o(s) ginasta(s) não consegue(m) realizá-los. 

- Repetição ou reiteração ou o mesmo tipo de transições / links 

- Pausas ou preparação excessiva 

- As conexões dos movimentos não são fluídas 

- Nenhum uso significativo de elementos acrobáticos 

3.2  

Espaço 

Deslocação através de sequências PMA’s (distâncias longas e curtas) 

Utilização da área de competição e níveis 

- O (s) ginasta (s) não se deslocou(aram) numa variedade de distâncias em direções diferentes 

através de PMA’s 
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Formações / distâncias diferentes 

Equilíbrio da rotina 

Local dos movimentos  

- Trajetória de deslocações ausente 

- Predominância em deslocações circulares 

- Os grupos cobrem apenas o espaço de competição e usam mudanças de formação, mas não 

mostram deslocações 

- Falta de posições diferentes dos ginastas 

- Juntam mais de 4 sequências de PMA’s (exceto para o bloco obrigatório) 

- Juntam mais de 3 elementos sem qualquer sequência PMA entre eles ou mais de 32 tempos sem 

realizar nenhuma sequência de PMA’s. 

- Atuar apenas numa área de alcance estreito, sem fazer uso efetivo do espaço. 

- Elementos e conteúdos gerais realizados na mesma zona da área de competição 

- Uso predominante de uma das áreas de competição 

- Desempenho num nível por muito tempo (óbvio ou significativo). 
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Performance 

4. Rotina Artística (Max. 2.0 pts) 

- Rotinas únicas / memoráveis incluem detalhes para melhorar a qualidade da rotina. 

- Todos os componentes da coreografia devem encaixar-se para transformar um exercício desportivo numa performance artística, com criatividade e originalidade, respeitando a especificidade 

da AER. 

- Originalidade / criatividade das rotinas, de acordo com a música selecionada e também a inovação e singularidade em outros movimentos (parcerias, transições, etc.) atuando com expressão 

natural e genuína.  

- A abertura da coreografia começa com o primeiro movimento do (s) ginasta (s). A abertura da coreografia significa quaisquer outros movimentos ao invés de elementos. 

- Um juiz avalia a rotina como um todo.  

4.1 Construção da Coreografia (1.0 pt) 

- A rotina deve ser como uma pequena obra de arte, dando uma impressão memorável, 

com base nas características da AER. 

- Rotinas memoráveis acontecem quando todos os componentes da rotina combinam com 

a música. 

- A coreografia deve apresentar movimentos novos, criativos e originais (colaborações, transições, 

etc.) 

- Movimentos únicos enfatizarão a componente artística da coreografia. 

- Se a rotina iniciar / terminar diretamente com um elemento, reduz-se imediatamente -0.2 pts / 

cada. 

4.2 Musicalidade (1.0 pt) 

- Musicalidade é a capacidade do(s) ginasta (s) interpretar(em) e demonstrar(em), não só 

o seu ritmo e velocidade, como também o fluxo, intensidade e paixão dentro do 

desempenho físico. 

- A rotina deve ser executada inteiramente com música. A coreografia utiliza a ideia dada 

pela música. 

- As sequências de PMA’s também devem ter altas correlações com o estilo da música. Deve haver 

uma razão para incluir um determinado movimento de braço (s), por exemplo, sem perder o estilo 

da coreografia. O uso da cabeça e do torso durante a execução do PMA pode ser outra 

possibilidade a ser incluída na coreografia. 
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- Deve haver uma forte coesão entre o desempenho geral (movimentos) e a escolha da 

música. Todos os movimentos devem encaixar perfeitamente na música escolhida. No 

processo criativo, o coreógrafo cria os movimentos para aquela música especifica e para 

o(s) ginasta (s) específico(s).  

- A rotina deve estar harmonizada com o estilo da música. O estilo de música deve adequar-se às 

características e estilo dos movimentos apresentados pelo ginasta, respeitando as frases musicais. 

O ginasta deve ser capaz de expressar, com os seus movimentos e a sua linguagem corporal, a 

música tocada.  

- A coreografia deve seguir o ritmo, as batidas as frases musicais e a melodia. A incapacidade de 

se mover com a música resultará em BGM (Back Ground Music – Música de Fundo) 

4. Performance Artística / Sumário 

Critério Pontos Principais Desvio do Excelente (Exemplos) 

4.1 Construção da 

Coreografia 

- Incluir movimentos originais / exclusivos 

- Rotinas memoráveis 

- Movimentos repetitivos e comuns 

- A coreografia é separada da música; a música é apenas BGM (música de fundo) 

- Os movimentos estão fora do ritmo durante a rotina (erro de tempo).  

- Os movimentos executados estão fora da frase da música durante a rotina 

- Os movimentos não combinam com a estrutura da música e/ou tema (melodia) 

- O estilo da rotina não tem relação com a ideia da música e a música não é significativamente 

usada. 

4.2 Musicalidade - Deve haver uma forte coesão entre o desempenho geral e a escolha 

da música 

- Interpretação da música 

- Usar as diferentes partes e ficar com a música para ser significativo 

5. Performance Artística (Max. 2.0 pts) 

- Os ginastas têm que transformar a composição de uma rotina bem estrutura numa performance artística, utilizando a sua personalidade, estilo único e excelente forma de utilização da 

música.  

Os ginastas devem representar o seu próprio género e idade no palco.  

- Nos PR / TR / GR, todos funcionam como uma unidade, utilizando colaborações / parcerias para mostrar a beleza do trabalho em equipa.  

- Através da expressão, transformar os movimentos, elementos da ginástica e coreografia num todo artístico singular. 

- Combinam os elementos da arte e do desporto da AER numa mensagem atraente para o publico, de forma desportiva. 

- Os ginastas devem, portanto, demonstrar: Musicalidade, Expressão e Parceria, além da execução impecável.  
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- A qualidade da rotina (domínio / perfeição) é fundamental, não só por apresentar alto grau de execução perfeita em toda a dificuldade e elementos acrobáticos, como também em 

movimentos coreográficos (PMA’s, transições / ligações, parcerias, etc.), com a técnica correta de todos os movimentos. 

5.1 Apresentação / Qualidade dos movimentos (2.0 pts) 

- Como um ginasta ou grupo de ginastas geralmente se apresentam aos juízes e ao público 

Compartilhar as suas próprias emoções durante a rotina com o público, através de 

expressões, movimentos com qualidade e fluidez. 

- Atitude e amplitude de emoção que se expressa, não apenas nos rostos, mas com os 

corpos dos ginastas.  

- Para PR / TR / GR, os ginastas devem demonstrar que são uma equipa, como uma unidade e, 

portanto, mostrar as vantagens de ser mais do que uma pessoa. Os movimentos devem ser 

distintos, respeitando o género (mulher = feminino, homem = masculino). 

- Quando homens e mulheres estão juntos na mesma categoria (PR / TR / GR), movimentos que 

respeitem as diferenças de género não são considerados como erro de sincronização.  

5. Performance Artística / Sumário 

Critério Pontos Principais Desvio do Excelente (Exemplos) 

5.1 Apresentação 

/ Qualidade dos 

Movimentos 

- Cativar o público 

- Apresentação 

- Atitude 

- Emoções 

- Singularidade 

- Personalidade 

- Relações entre parceiros 

- O desempenho não é adaptado às características individuais e categoria 

- Os movimentos são tão indistintos que não há uma impressão clara. 

- Não há impressão atlética apropriada para a AER 

- Os movimentos são vagos ou parecem ter sido esquecidos, deixando o público inquieto 

- Apresentação não original (cópia) 

- Não há compromisso com o desempenho, falta de paixão e energia 

- Muitos movimentos são sem sentido e falta de espírito na apresentação ao público (rotina 

entediante) 

- Apresentar expressões faciais não naturais e/ou expressões faciais exageradas 

- Perda de confiança durante a rotina e expressão nervosa 

- Para PR / TR / GR, atuar como indivíduos, não mostrando as vantagens do trabalho em equipa. 
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Juiz de Linha 

A. Função 

As faltas de linha são verificadas pelos juízes de linha, colocados diagonalmente em 2 dos 

4 cantos do praticável.  

Cada juiz é responsável por duas linhas.  

 

 

 

 

 

Juiz de Linha 1 (L1): Responsável pelas linhas A e B 

Juiz de Linha 2 (L2): Responsável pelas linhas C e D 

B. Critérios e Deduções 

A fita em volta do praticável faz parte da área de competição, portanto, tocar na fita é 

permitido.  

- Se alguma parte do corpo tocar na área fora da fita, será feita uma dedução. 

- O corpo movendo-se no ar, fora da linha, não será deduzido. 

- Os juízes de linha irão levantar a mão para mostrar quando um ginasta pisa fora da linha.  

Deduções: 0.1 por cada vez e por ginasta 

Juiz de Tempo 

A. Função 

O juiz de tempo é responsável por: 

- Atraso de comparência / Walk-over 

- Falha / infração de tempo 

- Interrupção / paragem da rotina 

B. Critérios e Deduções 

- A medição do tempo, falta / infração, começa com o primeiro som audível (sinal inicial 

excluído) e termina com o último som audível.  

- A contagem do tempo para determinar atraso de comparência no praticável / walk-over 

começa com o último som da chamada para o ginasta e termina quando o ginasta se 

apresenta ou 60 segundos depois.  

Se alguma das situações acima ocorrer, o juiz de tempo deve informar o Chefe de Painel, 

que aplicará uma dedução. 
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Sistema de Pontuação  

 

Constituição do Júri das Competições – (ver Manual Técnico) 

Painel Completo 

- 1 Chefe de Painel 

- 2 Juízes de Dificuldade  

- 4 Juízes de Execução 

- 4 Juízes de Artística  

- 2 Juízes de Linha (opcional) 

- 1 Juiz de Tempo (opcional) 

Painel Mínimo  

- 1 Chefe de Painel  

- 1 Juiz de Dificuldade 

- 3 Juízes de Execução 

- 3 Juízes de Artística  

Princípios Gerais 

• Notas de Artística / Execução 

3 juízes – Sai a nota mais alta e a mais baixa e fica a nota intermédia  

4 juízes - Sai a nota mais alta e a mais baixa e é feita a média das notas intermédias 

• Desvio Máximo permitido para as notas de Artística e Execução  

Durante as competições, a diferença entre as notas do meio, que fazem média, não pode 

ter intervalos superiores a: 

Nota final entre: 

10.00 e 8.00 – 0.3 

7.99 e 7.00 – 0.4 

6.99 e 6.00 – 0.5 

5.99 e 5.00 – 0.6 

Se o desvio que ocorrer for superior ao indicado acima, será feita a média de todas as notas. 

• Nota de Dificuldade 

2 Juízes – A nota acordada entre ambos será a nota final de Dificuldade, sendo dividida por 

um coeficiente diferenciado. 

Coeficiente para os Escalões Infantil, Iniciado, Juvenil e Júnior: 

2.0 – IM / IF / PR / TR / GR 

Coeficiente para o Escalão Sénior: 

2.0 – IM / IF / PR (Masculino) / TR (Masculino) / GR (Masculino) 
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1.8 – PR (Misto) / TR (Misto) / GR (Misto) 

1.7 – PR (Feminino) / TR (Feminino) / GR (Feminino) 

Dedução de Dificuldade (-0.5 / cada) 

As deduções de dificuldade não são divididas.  

• Nota Total 

A nota de Artística, de Execução e de Dificuldade são somadas e constituem a nota total. 

• Nota Final  

As deduções dadas pelos juízes de dificuldade, linha e Chefe de Painel são deduzidas da 

nota total para dar a nota final.  

No caso de um juiz não conseguir a dar a sua nota a tempo ou não atribuir nota, a média 

das notas dadas substituirá a nota em falta.  

• Desvio máximo entre extremos: 

Para Artística e Execução – Em caso de desvio de 1.0 ou mais entre os extremos (nota mais 

alta e nota mais baixa atribuídas), será feita uma análise posterior das notas dos juízes. 

Para Dificuldade – Em princípio, os dois juízes devem dar uma nota única, acordada entre 

ambos. No entanto, se houver desacordo entre os dois juízes, resultando num desvio de 

0.3 ou mais (antes de dividir), será feita uma análise posterior.   

• Protestos de Nota (ver Circular 0124/2021): 

São permitidos apenas para as notas dos ginastas do clube que apresenta o protesto; 

São permitidos apenas para as notas de Dificuldade; 


