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INSCRIÇÃO NA PROVA 

 Para todas as competições, os clubes deverão fazer a inscrição dos seus ginastas, através 

das fichas próprias para esse efeito, disponibilizadas em www.acrogymcc.com. 

 Treinadores Adjuntos serão admitidos em prova, desde que filiados e devidamente 

referenciados na ficha de inscrição. 

 O diretor de prova ou quem o substitua, tem autoridade para decidir acerca da 

participação de um ginasta que apresente sinais evidentes de lesão (limitação física, 

próteses, etc.) 

 Aquando da inscrição em prova, o clube deverá indicar, obrigatoriamente, o primeiro, 

segundo e último nome do ginasta. 

 As inscrições em prova deverão ser recebidas até 10 dias antes da data da Competição, 

para que possam ser agendadas e organizadas todas as especificidades logísticas para o 

efeito. 

 Todas as inscrições serão cobradas a 4,00€ por ginasta, independentemente das 

desistências. 

 Só são aceites diagramas do modelo disponível no sítio do AgCC (www.acrogymcc.com) 

e/ou modelo da Federação Portuguesa de Ginástica em vigor e devidamente preenchidos. 

Os Diagramas têm que dar entrada no AgCC até à 2ª feira anterior à prova, às 13h00 

enviados por via eletrónica para acrogymister@gmail.com. Diagramas que não sejam 

enviados para o endereço de e-mail indicado, sofrem uma penalização de 0,3 pts cada. Os 

diagramas tem de ser enviados em ficheiros independentes, identificados com número do 

par/grupo (se disponibilizado), especialidade, escalão, exercício e sigla do Clube, usando a 

terminologia abaixo apresentada, caso contrário os diagramas não são considerados como 

enviados. (Ex: 26_W2_JUV_EQ_Sigla do Clube). 

Par Feminino W2 

Par Masculino M2 

Par Misto MX2 

Grupo Feminino W3 

Grupo Masculino M4

Nível 0 (zero) N0 

Nível 1 (um) N1 

Nível 2 (dois) N2 

Nível 3 (três) N3 

Iniciados INIC 

Juvenis JUV 

Juniores JUN 

Seniores SEN 

Juniores Elite JUN E 

Seniores Elite SEN E 

Equilíbrio EQ 

Dinâmico DIN 

Combinado COM 

 

 

 

 As músicas têm de dar entrada na AgCC até à 3ª feira anterior à prova, às 13h00 

enviados por via eletrónica para acrogymister@gmail.com, em formato mp3. 

Solicitamos que sejam enviadas no máximo 2 músicas por e-mail. Em alternativa podem 

colocar/enviar as músicas através de dropbox. As músicas têm que estar devidamente 

identificadas, utilizando a nomenclatura de identificação dos diagramas. Por segurança 

os Clubes também devem ser portadores das músicas em suporte de CD (pode ser um 

CD com todas as músicas desde que as faixas estejam devidamente identificadas 

utilizando a nomenclatura dos diagramas). 

  

http://www.acrogymcc.com/
http://www.acrogymcc.com/
mailto:acrogymister@gmail.com
mailto:acrogymister@gmail.com
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TORNEIO DE NÍVEIS DE ACROBÁTICA 

 

Introdução - Objetivos 

O Acrogym Clube de Coimbra criou esta competição devido à necessidade de colocar os jovens 

ginastas em situação de prova, criando níveis ajustados às idades e capacidades motoras. 

Neste Torneio de Níveis existem várias etapas sendo que, na primeira Fase, introdução à 

Ginástica Acrobática, em que se pretende dar os primeiros passos na modalidade. Depois 

apresentamos os diversos níveis, criando a possibilidade de englobar a maioria dos praticantes 

de acrobática, levando ao seu desenvolvimento consoante as suas capacidades e idades dando 

maior enfase à execução técnica. Por fim, os escalões do federado ligeiramente alterados 

proporcionando a possibilidade de enquadrar uma maior diferença etária. Esta competição 

permite não só aos jovens ginastas a participação num plano de evolução contínua, como 

também a todos os ginastas ou treinadores que, por força da idade ou de outras condicionantes 

não tenham a capacidade de participar nas competições do calendário nacional e distrital. 

Quanto aos exercícios, estes são obrigatórios, com o intuito de facilitar o trabalho dos diversos 

intervenientes, promovendo a execução técnica e artística em detrimento da dificuldade. Com 

a definição destes exercícios obrigatórios, tentou‐se criar uma forma de progressão para os 

primeiros níveis definidos de forma a orientar todos os jovens ginastas para o programa nacional 

em vigor. 

 

 

Escalões / Categorias 
 

Escalões Etários / 
Categorias 

Data de Nascimento Idade 

Nível 0 ** 01/01/2008 a 01/01/2010 6 / 8 

Nível 1 01/01/2002 a 01/01/2010 6 / 14 

Nível 2 01/01/2001 a 01/01/2010 6 / 15 

Nível 3 01/01/2000 a 01/01/2010 6 / 16 

Infantis 01/01/2004 a 31/12/2008 6 / 12 

Iniciados 01/01/2000 a 31/12/2008 8 / 16 

Juvenis 01/01/2000 a 31/12 2005 11 / 16 

(*1) Juniores 01/01/1997 a 31/12/2007 9 / 19 

Seniores Antes de 01/01/2004 12 / … 

(*1) Um P/G Júnior não pode ter mais de 9 anos de diferença entre os seus elementos. 

(**) Nível zero só se aplica a ginastas inscritos no Acrogym Clube de Coimbra. 
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Especialidades 

 Competição Individual por Especialidade. 

W2 - Pares Femininos; 

M2 - Pares Masculinos; 

Mx2 - Pares Mistos; 

W3 - Grupos/Trios Femininos; 

M3 - Grupos/Trios Masculinos; 

M4 - Quadras Masculinas. 

 

Ponderação das componentes avaliadas (Nível 0, 1, 2 e 3) 

 As Notas de Dificuldade e Artística terão por base as tabelas presentes no diagrama da 

prova. 

Dificuldade 

N1/N2 0,50 
10,00 

0,40 
9,80 

0,30 
9,60 

0,20 
9,40 

0,10 
9,20 

0,00 
9,00 

N3 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 

 

Artística 

Quadro de avaliação da componente artística (será atribuído o valor específico sempre que os 

ginastas respeitem o descrito em baixo): 

Artística (5,00 pontos): Somar os itens não verificados em esquema 

Os ginastas não se apresentam ao Júri (inicio:0,1;final:0,1). 0,2 

Ginastas com diferença de maturidade / massa. 0,3 

O esquema não apresenta harmonia com a música. 0,5 

Sem fluidez e lógica no exercício. 0,5 

Falta de sincronismo entre os ginastas durante o exercício. 0,3 

Posição inicial e final mal definidas. 0,2 

Sem entradas e saídas das posições originais 0,3 

Sem movimentos e figuras nos três níveis 0,5 

Falta de expressão facial 0,3 

Durante o exercício, saem das linhas do praticável. 0,2 

Maillots não complementares ou sem emblema do Clube. 0,1 

O exercício excede o tempo limite. 0,3 

Ausência ou reduzida relação entre parceiros (-de 2vezes) 0,3 

Ocupação do Praticável 1,0 

              TOTAL 5,00 

 

1,00 a 1,99 2,00 a 2,49 2,50 a 3,49 3,50 a 3,99 4,00 a 4,49 4,50 a 5,00 
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Execução 

 As Notas de Execução serão calculadas de acordo com as normas do Código 

Internacional de Pontuação. 

1,00 a 5,99 6,00 a 7,49 7,50 a 8,49 8,50 a 8,99 9,00 a 9,49 9,50 a 10,00 

 

Nota Final 

 A Nota Final do Exercício e as Penalizações [Faltas de Requisitos (FR), Faltas de Tempo 

(FT) e Entrega Tardia de Diagramas (ETD) e entrega tardia de músicas] serão calculadas 

de acordo com as normas do Código Internacional de Pontuação. 

1,00 a 9,99 10,00 a 11,49 11,50 a 12,49 12,50 a 17,99 18,00 a 22,49 22,50 a 25,00 

 

Prémios 

 Diplomas de participação. 

 Para os níveis serão atribuídas medalhas aos três primeiros individuais e equipas 

classificadas. 

 Cada Clube só poderá inscrever no máximo até 2 equipas. As equipas são constituídas 

por três pares/grupos e as especialidades só podem repetir uma vez. (ex: 2 pares 

femininos e 1 trio feminino) 

 Nos escalões infantis, iniciados, juvenis, juniores e seniores só serão atribuídos prémios 

se: 

1. Cada escalão/especialidade tiver mais de dois clubes participantes e pódio 

completo. 

 

Programa técnico dos níveis 

 O mesmo ginasta apenas poderá integrar 1 Par/ Grupo, excetuando os ginastas que 

participem nas competições de grupos masculinos, não podendo, no entanto, integrar 

mais do que duas especialidades. 

 Os ginastas devem utilizar vestuário de acordo com as normas do Código Internacional 

de Pontuação. 

 Excecionalmente 1 ginasta poderá repetir para que outro ginasta da sua equipa/classe 

não fique excluído. Neste caso, se ambos os pares forem premiados será atribuído 

prémios aos 2 pares/grupos, sendo que o ginasta que repete só recebe prémio na sua 

melhor classificação. 

 Todos os Pares/Grupos deverão efetuar 1 Exercício Combinado, coreografado, com 

acompanhamento musical (instrumental) e a duração máxima de 2'00''. O nível 0 (zero) 

não tem obrigação de acompanhamento musical. 
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 As figuras são escolhidas das tabelas apresentadas em anexo. 

 Os elementos individuais não são considerados para o cálculo da dificuldade. 

 A realização de elementos (de Grupo ou Individuais) não constantes das tabelas 

apresentadas em anexo serão penalizados (execução e artística) e não entram para a 

dificuldade e cumprimento de requisitos. 

 Por cada requisito em falta haverá uma dedução de 1,0 pts. 

 Face ao cariz formativo do campeonato não serão admitidos qualquer tipo de protesto 

às notas atribuídas. 

 Este regulamento pode ser alterado parcialmente ou na sua totalidade sempre que o 

AgCC julgue necessário. Essa alteração deve ser dada a conhecer até 30 dias antes da 

realização de cada prova. 

 Regras não cumpridas ou omissas serão decisão do AgCC. 

 

Nível 0 (Só para ginastas do Acrogym Clube de Coimbra) 

 Os exercícios poderão ser ou não coreografados, logo ter ou não acompanhamento 

musical. Neste caso, terão obrigatoriamente a penalização de 0,5 (o esquema não 

apresenta harmonia com a música). 

 As tabelas são constituídas por duas linhas de figuras de Equilíbrio e 1 linha de figuras 

de Dinâmico. A seleção das figuras deverá ser, obrigatoriamente, de linhas diferentes. 

Requisitos específicos 

 Das tabelas que estão em anexo, devem ser escolhidas ou 2 figuras de equilíbrio + 1 

figura de dinâmico. 

 Cada elemento do Par/Grupo deverá realizar 3 elementos individuais de natureza 

diferente, escolhidos das tabelas de individuais que estão em anexo. 

 

Níveis 1, 2 e 3 

 As tabelas são constituídas por três linhas de figuras de Equilíbrio e três linhas de figuras 

de Dinâmico. A seleção das figuras deverá ser, obrigatoriamente, de linhas diferentes. 

 

Requisitos específicos 

 Das tabelas que estão em anexo, devem ser escolhidas ou 2 figuras de equilíbrio + 3 

figuras de dinâmico ou 3 figuras de equilíbrio + 2 figuras de dinâmico. 

 Cada elemento do Par/Grupo deverá realizar 3 elementos individuais de natureza 

diferente, escolhidos das tabelas de individuais que estão em anexo. 
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Programa técnico dos Infantis, Iniciados, Juvenis, Juniores e 

Seniores 

 

Infantis e Iniciados 

 O exercício tem que ser coreografado e com acompanhamento musical com duração 

máxima de 2,30 minutos; 

 Não é aplicada qualquer penalização por diferença de altura ao escalão Iniciado, no 

entanto são aplicadas as regras de diferença de massa e maturidade constantes na 

componente artística; 

 Cada par/grupo tem que realizar figuras/elementos obrigatórios de acordo com as 

tabelas no (documento específico) e realizar figuras facultativas retiradas das Tabelas 

de Dificuldade FIG. 

 Podem ser utilizadas figuras constantes das tabelas de exercícios obrigatórios (como 

facultativas), desde que figurem em linhas diferentes daquelas em que já foram usadas 

figuras como obrigatórias e que constem nas tabelas de Dificuldade FIG; 

 A dificuldade máxima para cada exercício é de 0,50 pts, mesmo que ultrapassado esse 

valor. Para conversão em nota de dificuldade (A) é aplicada a seguinte tabela: 

 

Valor de Dificuldade Nota A (Dif) 

0.5 10.00 

0.4 9.80 

0.3 9.60 

0.2 9.40 

0.1 9.20 

0.0 9.00 

 Os elementos individuais e as figuras facultativas (retirados das tabela FIG) não são 

considerados para o cálculo da dificuldade; 

 Por cada requisito em falta há uma dedução de 1,0 pts; 

 Alguns elementos não são permitidos. A realização desses elementos implica a 

penalização de 2,0 pts; 

 Todos os exercícios que cumpram os requisitos estipulados são avaliados para 10,00 pts 

de nota de execução e 10,00 pts de nota artística; 

 Têm que ser realizados dois elementos individuais de Categoria I demonstrando 

variedade (documento específico); 

 Têm que ser realizados dois elementos individuais de Categoria II; 

 Não é obrigatória a realização de mortais como elementos individuais. 
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Nível 0 

Requisitos específicos 

PARES (femininos, mistos e masculinos) 

 Das Tabelas de Figuras Obrigatórias anexadas são escolhidas 2 figuras de Equilíbrio e 1 

figura de Dinâmico; 

 Têm que ser realizadas 4 figuras individuais da tabela anexada, mas não é considerada 

para o cálculo da nota de dificuldade; 

 

 

Infantis 

Requisitos específicos 

PARES (femininos, mistos e masculinos) 

 Das Tabelas de Figuras Obrigatórias (documento específico) é escolhida uma figura de 

Equilíbrio e uma figura de Dinâmico; 

 Tem que ser realizada uma figura de equilíbrio, retirada das Tabelas de Dificuldade FIG, 

com valor entre 1 e 6, mas que não é considerada para o cálculo da nota de dificuldade; 

 Tem que ser realizado um elemento dinâmico, retirado das Tabelas de Dificuldade FIG, 

com valor entre 1 e 14, mas que não é considerado para o cálculo da nota de dificuldade. 

 

GRUPOS (femininos e masculinos) 

 Das Tabelas de Figuras Obrigatórias (documento específico) é escolhida uma pirâmide 

de Equilíbrio e um elemento Dinâmico; 

 Tem que ser realizada uma pirâmide, retirada da Tabelas de Dificuldade FIG, com valor 

entre 4 e 16, mas que não é considerada para o cálculo da nota de dificuldade; 

 Nos Grupos Femininos nas pirâmides têm de ser realizadas 2 manutenções de 3 

segundos (uma na obrigatória e outra facultativa); 

 Nos Grupos Femininos tem que ser realizado um elemento dinâmico, retirado das 

Tabelas de Dificuldade FIG, com o valor entre 1 e 14, mas que não é considerado para o 

cálculo da nota de dificuldade; 

 Nos Grupos Masculinos tem que ser realizado um elemento dinâmico, retirado das 

Tabelas de Dificuldade FIG, com o valor entre 1 e 10, mas que não é considerado para o 

cálculo da nota de dificuldade; 

 São observadas as regras de construção de exercícios constantes dos códigos de 

pontuação da FGP/FIG. 
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Iniciados 

Requisitos específicos 

PARES (femininos, mistos e masculinos) 

 Das Tabelas de Figuras Obrigatórias (documento específico) são escolhidas duas figuras 

de Equilíbrio e duas figuras de Dinâmico, de linhas diferentes; 

 Tem que ser realizada uma figura de equilíbrio, retirada das Tabelas de Dificuldade FIG, 

com valor entre 1 e 6, mas que não é considerada para o cálculo da nota de dificuldade; 

 Tem que ser realizado um elemento dinâmico, retirado das Tabelas de Dificuldade FIG, 

com valor entre 1 e 14, mas que não é considerado para o cálculo da nota de dificuldade. 

GRUPOS (femininos e masculinos) 

 Das Tabelas de Figuras Obrigatórias (documento específico) é escolhida uma pirâmide 

de Equilíbrio e dois elementos Dinâmicos, de linhas diferentes; 

 Tem que ser realizada uma pirâmide, retirada da Tabelas de Dificuldade FIG, com valor 

entre 4 e 16, mas que não é considerada para o cálculo da nota de dificuldade; 

 Nos Grupos Femininos em uma das pirâmides (obrigatória ou facultativa) tem de ser 

realizadas 2 manutenções de 3 segundos; 

 Nos Grupos Femininos tem que ser realizado um elemento dinâmico, retirado das 

Tabelas de Dificuldade FIG, com o valor entre 1 e 14, mas que não é considerado para o 

cálculo da nota de dificuldade; 

 Nos Grupos Masculinos tem que ser realizado um elemento dinâmico, retirado das 

Tabelas de Dificuldade FIG, com o valor entre 1 e 10, mas que não é considerado para o 

cálculo da nota de dificuldade; 

 São observadas as regras de construção de exercícios constantes dos códigos de 

pontuação da FGP/FIG. 

 

Juvenis 

 Aplica-se na íntegra todas as regras do escalão 11/16 anos, referidos para a Competição 

Internacional por Grupos de Idades. 

Juniores 12-18 

 Aplica-se na íntegra todas as regras do escalão 12/18 anos, referidos para a Competição 

Internacional por Grupos de Idades. 

Juniores 13-19 

 Aplica-se na íntegra todas as regras do escalão 13/19 anos, referidos para a Competição 

Internacional por Grupos de Idades. 

Seniores 

 Aplica-se na íntegra o código internacional da FIG. 
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NÍVEL 0 - INDIVIDUAIS 
 

Categoria 
1 

Flexibilidade ´ 
Espargata 

 
Ponte 

 
Folha 

Equlíbrio 
 

Vela 
 

Pino de Cabeça 

 
 
 
 
 

Agilidade 
 

Rolamento à frente 
 

Pino Rolamento 

 

Categoria 2 
 

Roda 
 

Rondada 

 

 

NÍVEL 0 - PARES 
 

Equilíbrio 
Pega Cruzada 

   

0.0 0.1 0.2 
  

 

 
 

 

0.0 0.2  

Dinâmico  

0/4 

      

0/4        180⁰ 

       

 

0.0 0.1  
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NÍVEL 1, 2 E 3 - INDIVIDUAIS 
 
 

C
at

e
go

ri
a 

1
 

Força 

 

 

   

Avião ou Bandeira 
Prancha ou 

Ângulo 
Pino de Cabeça Vela 

Flexibilidade 

    

Espargata Lateral 
ou Frontal 

Ponte Folha 
Aranha à frente ou 

atrás 

C
at

e
go

ri
a 

2
 

Agilidade 

   

Rondada prévia 
permitida 

 

 
Roda Rondada Pino Rolamento Flic ou Salto Mãos 
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NÍVEL 1 - PARES 
 

Equilíbrio 

    

0.0 0.1 0.2 0.3 
 

 
  

   
 

0.1 0.2 0.2 0.3 
 

 
  

 
 

  

0.1 0.2 0.2 0.3 
 

Dinâmico 

¼ Frente 

 

¼ Atrás 

 

0/4 + 180⁰ 
←→ 

 

0.1 0.2 0.3 
 

 
 

0/4 

 

0/4 + 180⁰ 

 

0/4 

 

0.1 0.2 0.3 
 

 
 

0/4 

 

0/4 + 180⁰ 

 

0/4 

 
0.1 0.1 0.2 
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NÍVEL 1 - TRIOS 
 

Equilíbrio 

 

ou 

 

ou 

 

ou 

 

0,0 0.1 0.2 0.3 
    

 

 
  

0,0 0.1 0.2 0.3 
    

 

   

0,0 0.1 0.2 0.3 

 Dinâmico 

 
¼ Frente 

 

0/4 

 

0/4 + 180⁰ 

 

 0.1 0.2 0.3 
 

   

 
Sem fase de voo 

 

0/4 

     

0/4 

 

 0.1 0.2 0.3 
 

   

 
1/4 

 

¼ Atrás 

 

¼ 
 

 
 0.1 0.2 0.3 
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NÍVEL 2 - PARES 
 

Equilíbrio 

        

0.1 0.2 0.3 0.3 
 

 
  

   

1’’                             3’’ 
→ 
 
 

→ 

0.1 0.2 0.3 0.3 
 

 
  

   
 

0.1 0.2 0,3 0.3 

 

Dinâmico 

¼ Atrás 

 

¼ Atrás + 180⁰ 

 

2/4 

 

0.1 0.2 0.3 
   

0/4 + 180⁰ 

 

0/4 + 360⁰ 

 

0/4 

 

0.0 0.1 0.3 
   

0/4 

 

¼ Atrás 

 

4/4 Atrás 

 

    

0.1 0.2 0.3 
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NÍVEL 2 - TRIOS 
 

Equilíbrio 

 

  

 

 

0.1 0.2 0.3 
   

   

0.1 0.2 0.3 
   

   

0.1 0.2 0.3 

 

Equilíbrio 

0/4 + 180⁰/360⁰ 
 

 

2/4 

  

0/4 

 

0.1 0.2 0.3 0,3 
 

 
  

0/4 

          

¼ Frente 

 

¾ Frente 

      

1/4 Frente 

 

0.0 0.1 0.2 0.3 
 

 
  

¼ Atrás 

 

0/4 

 

2/4 Atrás 

 

4/4 Atrás 

      

0.1 0.2 0.3 0.3 
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NÍVEL 3 - PARES 
 

Equilíbrio 

           

1’’                             3’’ 
→ 
 
 

→ 

0.1 0.2 0.3 0.3 
 

 
  

 
 

 

 

0.1 0.2 0.3  
 

 
  

  
 

 

0.1 0.2 0.3  

 

Dinâmico 

1/4 

 

2/4 Atrás + 180⁰ 

 

2/4 Atrás 

 

0.1 0.2 0.3 
   

0/4 Frente 

 

0/4 

     

4/4 Atrás 

           

0.1 0.2 0.3 
   

4/4 Atrás 

 

    

4/4 Frente 

 

4/4 Atrás 

 

0.1 0.2 0.3 
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NÍVEL 3 - TRIOS 
 

Equilíbrio 

 
  

0.1 0.2 0.3 
 

  

   

0.1 0.2 0.3 
 

  

   

0.1 0.2 0.3 

 

Dinâmico 

0/4 + 540⁰/720⁰ 
 

 

2/4 + 180º 

 

¾ 

 

0.1 0,2 0.3 
   

¾ Frente 

      

4/4 Frente 

 

2/4 Frente 

 

0.1 0.2 0.3 
   

4/4 Atrás 

 

4/4 Atrás 

      

3/4 Atrás 

 

0.2 0.2 0.3 
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NÍVEL 3 - QUADRAS 
 

Equilíbrio 

    
0.0 0.1 0.2 0.3 

    

    

0.0 0.2 0.3 0.3 
    

    
0.0 0.1 0.2 0.3 

 

Dinâmico 

0/4 + 0/4 

 

0/4 

 

4//4 Atrás (TB) 

 
0.1 0.1 0.3 

   

4/4 Atrás (TB) 

 

2/4 Frente (TB) +  
¾ Atrás 

 

4/4 Atrás (TB) 

 
0.1 0.2 0.3 

   

0/4 + 540⁰/720⁰ 

 

2/4 Atrás (TB) 

 

¾ Atrás (TB) 

 
0.2 0.2 0.3 

(TB) – Troca de Base 


