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LAUSANNE (SUI), Janeiro de 2021 

 
Olhando para 2021 

 
Atualização do Comitê Técnico da Ginástica Rítmica da FIG  
 

O Comitê Técnico da Ginástica Rítmica da FIG aproveita para atualizar e engajar, 
todos da comunidade da Ginástica Rítmica, após a suspensão de competições da FIG, no início 
de 2020 devido à pandemia global. 
 

Os membros do Comitê Técnico da Ginastica Rítmica compartilham seu profundo 
respeito pelos ginastas e treinadores que encontraram maneiras de continuar seus esforços de 
treinamento, apesar de desafios sem precedentes, para se engajar em novas plataformas on-
line inovadoras criando estímulos para suas ginastas. 
 

Árbitros da Ginastica Rítmica também encontraram maneiras de permanecer 
ativos e engajados; o Comitê Técnico da Ginastica Rítmica da FIG é grato pelas perguntas e 
exemplos apresentados pelos árbitros ao CT de GR, ao longo do ano para esclarecimentos. 
 

A cada ano a Ginástica Rítmica mostra novos níveis de criatividade e 
engenhosidade pelos treinadores e suas ginastas; desenvolvimento continuado, mesmo em 
meio a uma pandemia mundial, fala-se muito sobre a perseverança na comunidade da 
Ginastica Rítmica mundial.  
 

No ano de 2020, houve apenas uma competição presencial da FIG, o Campeonato 
Africano, em março, que foi dirigido pela Presidente do CT de GR. Enquanto outros eventos 
da FIG realizados, tão bem como as competições online - com muito esforço dos organizadores 
e grandes trunfos - o julgamento nas competições de 2020 nem sempre refletia corretamente 
as regras do Código de Pontuação e dos Boletins Informativos (Newsletters). A Comissão 
Técnica da Ginástica Rítmica da FIG pede aos árbitros e treinadores que tenham conhecimento 
deste fato e leiam este Boletim Informativo, que abordará esclarecimentos e lembretes para 
ambos, árbitros e treinadores, um entendimento preciso, para a preparação da Copa do Mundo 
(Séries) e do Continental Qualifications 2021, as atribuições finais para os Jogos Olímpicos 
realizados em 2021. 
 

Com nosso sincero apreço pelo trabalho da disciplina de Ginastica Rítmica e um 
novo olhar para o futuro. 
 

Comitê Técnico da GR da FIG  
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Generalidades 

 
1. Quando um ginasta ultrapassa a linha com o aparelho e, após esta 
ultrapassagem, o aparelho permanece fora da área do tapete e toca o chão 
novamente, qual é a Penalidade? 
 
A Penalidade é dada uma vez, independentemente do número de vezes que o aparelho "toca" 
fora do tapete, durante o mesmo movimento. 
 

Execução Técnica 
 

2. Em relação às penalidades após o fim da música, antes que o ginasta pare: o 
arbitro de Execução Técnica para de julgar quando a música para? E o arbitro de 
linha neste caso? 
 
Exemplos dados:  
 

Para acessar - clique ALT + link abaixo: 
https://www.youtube.com/watch?v=jMheIUdPN-k 
 
Os exemplos mostram as seguintes falhas: 

•    A música termina e há uma perda ao mesmo tempo – primeiro exemplo de arco 
•   A música termina e logo após uma perda - segunda bola de exemplo 
•    A música termina e a ginasta ainda está se movendo (sem perda) – terceiro 

exemplo de bola. 
 

➢ Árbitros de dificuldade: pare de avaliar quando a música termina (exemplo: 
elemento D concluído após a música não é contada) 

➢ Execução Artística:  movimento após o fim da música é penalizado:  0,50 
➢ Execução Técnica: se houver uma perda no final do exercício que coincide com 

a música: Penalidade 1,00; em todos os outros casos, o arbitro deixa de avaliar 
quando a música termina. 

 
No final do exercício, a ginasta perde o aparelho e a música para. O aparelho 

continua se movendo, deixando a área oficial do tapete. Quais são as penalidades? 
 
➢ Penalidade por perda de aparelho (sem contato) no final do exercício: 1,00. 
➢ Sem Penalidade (Arbitro de Linha) se o aparelho sair da área do tapete após o                   

término do exercício e o fim da música. 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jMheIUdPN-k
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Dificuldade corporal 
Execução Técnica 

 
Saltos/ Saltitos 
3. Você poderia definir a diferença entre um “vai e vem” (tipo de balanço entre as 
pernas para alcançar máxima amplitude, em tempos diferentes da elevação das 
pernas), pequeno, médio e grande “vai e vem” - balanço - em Dificuldades 
Corporais de Salto? 
 
Na GR, "vai e vem" significa: alcançar a amplitude máxima, não é visível, para a perna da 
frente e a detrás ao mesmo tempo (e possivelmente o tronco). Na maioria dos saltos, é normal 
que a perna da frente chegue à posição (forma) antes da perna detrás. Isso por si só, não é 
motivo para penalizar. No entanto, a perna da frente, deve ser mantida até que a perna detrás 
também esteja em sua posição máxima. O tempo entre a perna da frente deixando sua posição 
e a perna detrás alcança sua posição, define o grau do “vai e vem” (pequeno/médio/grande). 
 
4. Quando avaliamos a quantidade de “vai e vem” em um salto gazela (corça):  
Deveríamos levar em conta o tempo da perna da frente flexionada (bem fechado), 
ou apenas o tempo que a perna detrás chegue a altura maxima?  
 
Sim, deveríamos. A perna da frente flexionada deve ser mantida até que a perna detrás 
também esteja em sua posição máxima. 
Podemos esclarecer que “vai e vem” (kip) tem a ver com o tempo: a combinação das formas, 
não apresentam uma só imagem ao mesmo tempo. 
O DESVIO tem a ver com a eventual posição dos segmentos corporais.   
 
5. Duas penalidades podem ser aplicadas para a mesma Dificuldade de Salto: 
"forma incorreta com pequeno/médio/grande desvio" e "Forma com movimento 
pequeno/médio/grande “vai e vem”? 
 
SIM, o arbitro deduzirá pela "forma incorreta com (pequeno, médio, grande) desvio" (para 
cada posição corporal que seja relevante #2.3.1) e "forma com (pequeno, médio, grande) 
movimento de vai e vem (kip)". 
 
6. Uma ginasta executa um Salto com as seguintes falhas técnicas: 
a. "Incorreta aterrissagem”:  visível tronco arqueado durante a fase final da 
chegada ao solo" 
b. "Aterrissagem pesada" 
 
O arbitro de execução técnica deve penalizar 0,30 (tronco arqueado) + 0,10 
(aterrissagem pesada)? 

Na maioria das vezes, um salto com "aterrissagem incorreta”: visível tronco arqueado 
durante a fase final da chegada ao solo" também tem uma aterrissagem pesada com a perna 
da frente; portanto, apenas uma penalidade deve ser deduzida para cada salto:  

➢ se o tronco arqueado durante a fase final 0.30;  
➢ se apenas uma aterrissagem pesada (sem arquear de volta durante a fase final) 

0,10. 
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EQUILÍBRIOS 
 
7. É uma Dificuldade de Equilíbrio válida se o ginasta executar a forma específica 
do equilíbrio com um elemento aparelho, mas não executa a parada na posição? 
 
De acordo com #9.1.2: "Se a forma estiver bem definida e o elemento do aparelho for 
executado corretamente, mas a posição de parada é insuficiente, o Equilíbrio é válido com uma 
penalidade de Execução Técnica: 

➢ 0,30 "Forma não mantida por no mínimo de 1 segundo." Árbitros de Execução 
Técnica (ET) devem aplicar corretamente e consistentemente esta 
Penalidade. 

 
8. Uma ginasta realiza um Equilíbrio com flexão para trás. A forma de Dificuldade é 
mostrada sem 1 segundo de fixação. Devido à perda de equilíbrio do seu "eixo", no 
final do equilíbrio, a ginasta dá um grande passo para frente. 
O arbitro vai penalizar 0,30 por perda de equilíbrio com passo, mas há também uma 
penalização por não fixar a forma por 1 segundo? 
 
A Dificuldade de Equilíbrio é válida. 
 
Penalidades de Execução Técnica: 

➢    0,30 "Perda de equilíbrio: movimento adicional com deslocamento" 
➢    0,30 "Forma não mantida por um mínimo de 1 segundo" 

 
9. Uma ginasta realiza um Equilíbrio Penché com espirais da Fita, durante o qual 
um pequeno nó aparece na Fita; BD de Equilíbrio será válido com este nó? 
 
Um nó na Fita sem interrupção no exercício é uma falta técnica de 0,30. Não importa, se for 
um nó pequeno ou grande. A BD de Equilíbrio não será válida de acordo com #2.2.3. 
 
10. Uma ginasta executa a segunda forma de um Equilíbrio Fouetté enquanto gira: 
esse Equilíbrio é válido? 
 
Este Equilíbrio não é válido porque a Dificuldade foi executada com faltas das características 
básicas: 

➢ Forma claramente definida: Todas as partes corporais relevantes estão nas posições 
corretas no mesmo momento do tempo (#9.1.2). 

➢ Cada forma de equilíbrio deve ser mostrada com definição - posição clara (#9.1.12). 

 
Rotações 

 
11. Você poderia definir a diferença entre deslizar e saltitar em Dificuldades 
Corporais de Rotação? 
 
«Deslizar» é o movimento ao longo do tapete, em que a ponta do pé não perde o contato com 
o tapete;  
«Saltitar» é quando o pé sai (perde o contato) do tapete. 
 



    BOLETIM INFORMATIVO DE GINÁSTICA RÍTMICA - Nº 03   
JANEIRO 2021 

Boletim Informativo -04/01/2021                          Tradução – Glicia Maria Bellemo                                            5 

12. Se a ginasta executa uma Dificuldade Corporal de Rotação com deslizamento, 
e durante o deslizamento, o tronco e/ou a perna começa a oscilar - devemos 
penalizar pela "perda de equilíbrio sem deslocamento", já que o deslocamento 
deslizado é permitido? (Nesse caso, "perda de equilíbrio com deslocamento" 
poderia ser usado apenas para a fase de fechamento da rotação). 
 

Deslizar em si não é uma falta. Uma dificuldade executada com deslizamento durante 
uma rotação é válida sem penalidade de execução. 

 
 Se, durante a rotação com deslizamento, o tronco e/ou a posição da perna começar a 

oscilar, devemos penalizar pela "perda de equilíbrio sem deslocamento". 
 
Se a posição do tronco e/ou da perna não estiver fixa, durante a rotação de base, da 

Dificuldade Corporal - Penalidade - 0.30 "Forma nem fixa nem mantida durante a rotação de 
base". 

     
Se a Dificuldade de Rotação finalizar com grande passo (fase de final da rotação) - 

Penalidade - 0.30 "Perda de equilíbrio: movimento suplementar com deslocamento". 
 
Não esqueçam que devemos também prestar atenção ao grau de desvio (pequeno/ 

médio/ grande) da forma correta da Dificuldade de Rotação. A validade da Dificuldade Corporal 
e a Penalidade de Execução dependem disso. 
 
13. Qual outra penalidade temos, após a ginasta sofrer uma "perda de equilíbrio" 
numa BD? Eventualmente, há mais penalidades a serem consideradas? 
 
Exemplo 1: 
Uma ginasta inicia uma Rotação em Penché na forma correta. Após a rotação da 
base, ela desiquilibra:  Seu tronco se torna assimétrico, há um pequeno desvio na 
posição (abertura da perna), o joelho é flexionado, e a bola é agarrada. A rotação 

termina com um grande passo*. O arbitro definitivamente penaliza 0,30 pela perda 

de equilíbrio com passo, mas há também uma penalidade pela falta de assimetria, 
amplitude, segmento incorreto e bola agarrada?  
 
Todos os erros cometidos nas Dificuldades Corporais devem ser penalizados: 
- Posição assimétrica do tronco durante a Rotação em Penché: 0,30 
- Forma com pequeno desvio (pernas não estão totalmente afastadas em “grand écart”):  0.10 
- Segmento do corpo incorreto durante um movimento corporal (o joelho flexionado):  0.10 
- Perda de equilíbrio:  movimento suplementar com deslocamento (a rotação termina com um 
grande passo):  0,30 

- Manejo incorreto (a bola agarrada): 0.10 
 

*Uma ginasta executa um passo controlado para sair da BD, passando para próximo 

movimento é diferente da rotação que finaliza em desequilíbrio, com um grande passo devido 
à perda de equilíbrio do eixo; uma saída (movimento) controlada não é penalizada. 
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14. Quando uma ginasta deve correr atrás do aparelho, o qual, ou está perdido, ou 
com uma grande imprecisão na trajetória: Temos outras penalidades, como perda 
de equilíbrio com queda/apoio, joelhos flexionados, ombros altos, etc?  
 
Para acessar - clique ALT + link abaixo: 
https://www.youtube.com/watch?v=_zOuHF-wJc0 
 
Os árbitros da Execução Técnica devem aplicar penalidades para: 

➢ A trajetória incorreta ou a perda do aparelho (não ambos) 
➢ Perda de equilíbrio, inclusive queda, ao correr atrás do aparelho, se aplicável; a 

Penalidade é aplicada de acordo com o grau de falta pela perda de equilíbrio (com 
deslocamento ou queda) 

➢ Sem Penalidade para segmentos incorretos (sem faltas dentro das faltas) 
➢ Arbitro de Linha aplica penalidades relevantes para aparelho ou ginasta que 

ultrapassa a linha limítrofe. 
 

15. O CoP não contém mais a penalidade específica para manejo de aparelhos 
"contato involuntário com o corpo, com alteração da trajetória”. Se o aparelho toca 
o corpo involuntariamente, (Por exemplo: arco durante as transmissões, parte da 
corda, extremidade da fita sem enrolar pelo corpo), os árbitros aplicam o princípio 
geral de 0,10 por um pequeno erro? 
 
Para acessar - clique ALT + link abaixo: 
https://www.youtube.com/watch?v=BX5lOTNfflI 
 
Sim: cada vez Penalidade 0.10 por manejo incorreto 
* O exemplo final não é o manejo incorreto, é: passando através da corda: pés (pernas) 
tropeçam na Corda, Penalidade 0.30 
 
16. Deveriam os árbitros aceitarem relevé quando o calcanhar toca o solo, mas a 
ginasta gira ao redor o antepé (sobre os dedos do pé)? 
 
Para os árbitros é importante estudar muitos exemplos para entender o que é "baixo relevé" 
e o que "não é relevé". Uma Dificuldade de Rotação executada sobre os dedos do pé (relevé), 
da perna de apoio, é chamada de Pivô. 
Um Pivô deve ser executado em uma posição alta de relevé (máxima elevação possível do 
calcanhar do solo). 
Relevé baixo significa que o calcanhar se eleva, ligeiramente do solo, durante a rotação e não 
toca o solo. 
 
Se um Pivô for executado em posição de relevé baixo, a Dificuldade é válida com uma 
Penalidade de Execução: 0.10 (Segmento de corpo incorreto). 
 
Se, durante um Pivô (executado em relevé), a ginasta apoia o calcanhar ("não é relevé"), 
durante parte da rotação, e, a rotação executada é menor do que a rotação básica necessária, 
a dificuldade não é válida, e uma Penalidade de Execução de 0.10 é aplicada pelo apoio do 
calcanhar durante uma parte da rotação, o qual deveria ser executado em relevé. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_zOuHF-wJc0
https://www.youtube.com/watch?v=BX5lOTNfflI
https://www.youtube.com/watch?v=BX5lOTNfflI
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No caso, de interrupção (apoio do calcanhar) durante outras rotações adicionais após a 
primeira rotação básica, apenas o valor das rotações já executadas, antes, da interrupção será 
válido. A Penalidade da Execução é a mesma 0.10. Não importa como a rotação é interrompida: 
o calcanhar toca suavemente o solo ou o peso está totalmente no calcanhar/pé todo no solo. 
 
17. Um pivô com troca de forma:  se a primeira forma estiver completa (rotação de 
base executada), mas a segunda forma não está completa (rotação base 
incompleta): Os árbitros da ET aplicam a Penalidade pela forma não fixa executada 
durante a rotação base? 
 
Se ela iniciar uma segunda forma, mas essa forma não for mantida durante a rotação de base, 
a Penalidade da ET é aplicada e a segunda forma não é válida. 
 
18. Em pivôs com flexão progressão, perna de apoio e/o vice versa: Por quanto 
tempo deve, a mais alta e mais baixa posição, ser mostrada, e até onde a ginasta 
deve ir? Se a ginasta não mostrar a troca de nível o suficiente, os árbitros devem 
validar um Pivô sem flexão/extensão progressiva? 
 
Durante este tipo de pivô, a transição de uma forma - "apoio perna estendida" para outra 
forma - "perna de apoio flexionada" (ou/e vice-versa) deve ser lenta e obviamente gradual, 
durante a qual a ginasta, do início ao fim, deve manter a posição de relevé. 
 
A posição da perna mais alta e a posição mais baixa devem ser mostradas por um momento, 
mas não durante a rotação completa.  
 
A primeira forma do Pivô determina o valor de base de toda a rotação, porém não é possível 
avaliar pela posição mais alta, se a ginasta não executa a flexão progressiva até a posição mais 
baixa (e vice-versa). 
 
Os árbitros validam esse tipo de Pivô quando, ambas as posições, mais alta e mais baixa, são 
mostradas.  
  
19. Para o Pivô Fouetté com a perna na horizontal:  Os árbitros devem contar a 
rotação inicial (começando das pernas em paralelo) como preparação, ou devem 
contar isso como a primeira rotação de 0,10 pontos? 
 
Fouetté com perna estendida na horizontal, executada em série de repetidas voltas, em um 
ritmo rápido e no mesmo lugar. Cada componente tem uma rotação na forma + uma posição 
aberta. 
A primeira volta no Fouetté, em Passé, perna à frente ou lateral, na horizontal se avalia como 
a primeira rotação. A contagem das rotações de Fouetté deve começar imediatamente após o 
pliê e o impulso para o relevé. Isto se aplica a ambas as formas: na posição Passé e com a 
perna em posição horizontal à frente, para um lado e para trás. 
 
20. Basta executar o elemento técnico do aparelho no final do Pivô Fouetté, quando 
a perna está aberta de um lado, com pé todo no solo, ou deve o elemento técnico 
ser visto durante uma parte da rotação de BD? 
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Uma ginasta pode executar o elemento técnico do aparelho durante toda a rotação, bem como 
a posição aberta da perna, frente ou lateral horizontal, mas não quando a perna começa a 
fechar. 
 
21. Durante um Pivô em Penché com arco (Boucle), a primeira rotação tem um 
pequeno desvio na posição do arco, a segunda rotação tem um desvio médio na 
posição do arco: qual é a falta técnica? 
 
Árbitros de Execução devem aplicar a Penalidade uma vez, pelo desvio do mesmo segmento 
corporal, durante uma BD (a falta mais alta), neste caso: 0,30 para o desvio médio, aplicada 
uma vez para este pivô Penché em arco. 
 

Elementos Técnicos dos Aparelhos/Bases  
 

22. Poderia esclarecer a diferença de conceitos de "Deslizamento do aparelho sobre 
qualquer parte do corpo" e "Pequeno lançamento/recuperação". 
 
Deslizamento: aparelho desliza para baixo ao longo da perna/braço/tronco e está em contato 
com o corpo. 
 
Pequeno lançamento/recuperação: aparelho deve estar perto do corpo, mas cai livremente 
para baixo (sem contato com o corpo), antes que, o aparelho seja recuperado. 
 
23. Uma BD se executa com uma base:  médio/grande lançamento. A BD é 
executada corretamente e o lançamento também. Depois da BD, a ginasta não 
recupera o aparelho – há uma perda do aparelho na recuperação. A BD é válida? 
 
Sim, a BD é válida: todos os requisitos para validar a BD são cumpridos: não há    penalização 
de Execução de 0.30 e nem a perda do aparelho durante a BD. A base do grande ou médio 
lançamento é uma Base independente da base de "lançamentos". 
 
24. Uma BD é executada com uma base: médio/grande lançamento. A BD é 
executada corretamente e o lançamento é executado com uma trajetória 
imprecisa. Depois da BD, a ginasta da os passos necessários para salvar a trajetória 
imprecisa de uma perda. A BD é válida? 
 
Não é válido. #2.2.3: A BD é válida quando executada sem faltas técnicas listadas no 2.2.3. 
Faltas Técnicas com o aparelho de 0,30 ou mais (inclui trajetória imprecisa, com uma tentativa 
de salvar a perda do aparelho durante a BD). 
 
25. Após um pequeno lançamento/impulso/deslizamento, a bola deve ser 
recuperada diretamente do ar, ou pode a bola, intencionalmente, ser deixada para 
quicar no solo, e logo ser recuperada? 
 
Os requisitos podem ser diferentes se a base for «quicar», após quicada, a bola deve ser 
recuperada. Se a base for «deslizamento» o aparelho desliza de uma superfície e pode realizar 
uma quicada passiva no solo.   
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26. Altura dos lançamentos: Poderia esclarecer sobre altura dos lançamentos, 
especialmente quando o corpo está em movimento durante o lançamento? 
 
Esclarecimentos: 
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27. Poderia dar algumas orientações sobre "grandes" e "pequenos" rolamentos 
(Bola, Arco)? 
Esclarecimentos: 
 
 

 

Pequeno Rolamento Grande Rolamento 

Mínimo de 1 segmento corporal. 
Ex. De 1 segmento: da mão para o 
ombro, de um lado para o outro 
dos ombros, do pé para perna; 
etc. 

Mínimo de 2 grandes segmentos 
corporais. 
Ex: da mão direita para a esquerda 
passando pelo corpo; tronco + pernas; 
braço + costas; etc. 

 
28. Poderia dar algumas diretrizes sobre quantas quicadas, é aceitável para um 
rolamento grande (Bola, Aro) para ser válido com uma pequena falta técnica vs 
rolamento executado com quicadas que afetam as solicitações da base para ser 
inválida (interrupção/não rolar)? 
 
➢ Pequena quicada quando o aparelho está realmente rolando é válido com falta – 

TE 
➢ Quando há quicada de um segmento a outro que não está com rolamento, indica 

uma base incorreta/base inválida (mais penalizações - TE). 
 

29. Poderia esclarecer de que maneira a ginasta pode "segurar" o final da Fita para 
executar um lançamento "Boomerang"? 
   
Lançamento "Bumerangue": Soltar (lançar) o estilete no ar/no solo: a extremidade da 
Fita é segura pela mão(s) ou outra parte do corpo, seguido por um puxão para trás com 
ou sem quicada do estilete no solo (para o "Bumerangue" no ar), e, em seguida, recupera 
o estilete. A soltura do estilete pode incluir um deslizamento do tecido da fita, através 
da mão ou do corpo (sem liberar o tecido da mão) ou uma soltura total da Fita, antes de 
recuperar imediatamente a extremidade da fita e puxar para trás. Um elemento que só 
inclui um puxão de volta da Fita (sem a soltura) não atende a definição de "Bumerangue" 
 
30. Para o elemento técnico "Movimento da Fita em torno de uma parte do corpo 
quando o estilete está preso por diferentes partes do corpo": Poderia definir um 
padrão justo do desenho da fita? 
Por exemplo: o desenho da fita deveria estar próximo, o suficiente, para desenhar 
mais de um círculo completo para ser válido? 
 
Sim, de fato. Durante este elemento técnico, o tecido da fita deve desenhar mais de um 
círculo completo para ser válido. 
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31. Nó na Fita durante a execução do elemento técnico do aparelho. Explique como 
julgar um exercício quando um nó na fita? 
 
4 situações possíveis: 

a) Um pequeno nó se forma e se desata sem interrupção do exercício. 
o Penalidade de Execução Técnica:  0.30 para o nó sem interrupção; 
 

b) Um nó se forma, a ginasta interrompe o exercício, desata o nó, e logo continua o 
exercício. 
o Penalidade de Execução Técnica:  0,50 pelo nó com interrupção; 
 

c) Um nó (laço) se forma, a ginasta determina que seu aparelho é inutilizável e pega a fita 
reserva. 
o Penalidade de Execução Técnica:  0,70 por aparelho inutilizável; 
 

d) Um nó se forma e a ginasta não vê ou se vê não o desfaz, mas em qualquer caso, 
continua o exercício com um nó. 
o D1-D2: elementos não válidos com nó; 
o D3-D4: somente R pode ser válido com um nó se, executado corretamente; 
o EA: avalia normal (incluindo quebras no ritmo, se ela parar para desatar o nó); 
o ET: penalização para o nó e continua a penalizar todas as faltas (incluindo qualquer 

subsequente imprecisão nos desenhos, ou trajetórias etc.) 
 

Dificuldade do aparelho (AD) 
 
32. Pode ser tolerada, que o estilete da fita esteja preso num manejo para o AD, 
com base no equilíbrio instável do aparelho? Isso significa, que nenhuma versão 
desta base pode ser utilizada como AD, ou pode um AD for considerado, quando a 
base é executada sem mãos em um BD com rotação?   
 
A posição específica do estilete de fita "preso" não é considerada como "equilíbrio instável", e 
portanto, não pode ser válido como base de uma AD. Outras posições de "equilíbrio instável" 
que não estão "presas" podem ser utilizado para o "equilíbrio instável", desde que atenda à 
definição. 
 
33. Se o estilete da fita está preso pelo pé, joelho, ou outras partes do corpo, é por 
si só instável e uma base válida, independentemente do manejo da fita (a Fita pode 
estar enrolada de maneiras distintas e com desenho irregular) – ou esse tipo de 
manejo do estilete da fita requer uma maneira correta do desenho ao redor do 
corpo ou de uma grande circundução/círculo? 
 
Esta posição do estilete da fita não pode servir como equilíbrio instável, mas se estiver preso 
por um segmento corporal com o propósito de criar um elemento técnico (como um 
circundução/círculo médio ou grande, desenhos ao redor do corpo, etc.) ai sim é possível, 
desde que, o elemento técnico proposto seja executado. 
 
34. A base "rolar sobre 2 grandes segmentos" é válida se houver, no rolamento uma 
pausa com equilíbrio instável? 
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Não, a base do rolamento ("rolar sobre 2 grandes segmentos") não será válido se houver uma 
pausa, em algum momento, com equilíbrio instável. 
 
35. É suficiente para AD, que a Bola seja mantida numa parte do corpo (sem mãos, 
fora do campo visual) e em seguida, cai para criar uma quicada passiva, ou 
deveriam os critérios ter uma contribuição ativa para a quicada (executar um 
impulso ou recuperação)? 
 
Deve haver uma contribuição ativa para ser uma verdadeira "quicada", seja pela mão ou outra 
parte do corpo – um aparelho que cai é uma quicada passiva e não ativa. 
 
36. Deve uma transmissão iniciar e finalizar com partes do corpo completamente 
separadas do corpo, ou é aceitável que algumas partes do corpo estão envolvidas 
em todo o elemento? Exemplo: Começar com o Arco entre o pescoço e a perna 
esquerda. Final com o Arco mantido entre o pescoço e a perna direita. 
 
Ambos os exemplos serão válidos para a "base de transmissão ", desde que se executem dois 
critérios válidos executado para esta base. 
 
37. Se uma base de aparelhos seguir diretamente após a outra, e ambas executadas 
no MESMO movimento corporal, seriam um ou dois ADs? Exemplo: Recuperar sem 
mãos, fora do campo visual, numa rotação + grande rolamento sem mãos, fora do 
campo visual, na mesma rotação. A bola recuperada com uma técnica de 
"bloqueio", depois que o rolamento inicia – não é "recuperar com rolamento". 
 
Neste exemplo, há 3 critérios (apenas 2 são necessários), e o 3º critério - a rotação – é 
compartilhado, por ambas as bases, na primeira base (recuperação), e na segunda base 
(rolamento), que são 2 bases porque o rolamento é executado claramente após a recuperação. 
 
É 1 AD - quando duas bases diferentes usam os mesmos critérios, como a rotação, este é um 
AD, mesmo se o critério comum de ambas as bases, for um 3º critério. 
 

38. O manejo do aparelho pode ser idêntico em dois ADs, desde que o movimento 
do corpo seja diferente? 
Exemplos: 
• Espirais com o braço atrás das costas, uma vez em caminhar normal e outra vez 
caminhar com "palmadas" das pernas. 
• Recuperar a bola com uma mão, primeiro caminha para trás, e segunda vez 
caminhar para trás e as pernas se unem no final. 
 
Para ser válido, o manejo do aparelho não pode ser idêntico em 2 ADs: idêntico significa uma 
execução exata da mesma Base e Critério. Porque é possível executar o “mesmo” critério (o 
mesmo símbolo), de maneiras "diferentes" (exemplo: o critério "rotação" pode ser executados 
"de forma diferente" de acordo com as definições do COP) caso, tal execução, for "diferente". 
Nos exemplos dados, estes são "diferentes" porque os elementos de rotação são "diferentes". 
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39. AD ou R. Quando dois elementos pré-acrobáticos são executados um após o 
outro (lançamento com reversão para a frente, recuperação em reversão para trás): 
Se a execução não é válida como R devido à uma pausa/pequeno passo/meio volta 
entre eles – os árbitros podem considerar as duas partes como AD? Devem os 
árbitros avaliarem a intenção ou interpretar o que a ginasta está realmente 
executando? 
 
Os árbitros não podem interpretar o que o ginasta pretende realizar; eles só podem avaliar o 
que é executado no momento. Se o arbitro reconhecer a Dificuldade como um R, executada 
com uma falta (pausa, passo, meia volta durante as rotações de base), o R não será válido; 
não é possível considerar as duas partes como ADs. Se o árbitro não reconhece as rotações 
de base, incluindo uma rotação sob o voo (exigido para R), tanto o lançamento como a 
recuperação são executados com dois critérios válidos, o arbitro pode aceitar as ADs. 
 
40. Quando um elemento começa e/ou finaliza numa posição sobre joelhos/costas, 
mas o próprio AD é executado em uma posição com apoio no solo apenas nas mãos: 
Isso é "no solo"? 
Exemplos: 
• Lançamento com a perna durante a fase de apoio das mãos de um rolamento para 
frente. 
• Ajoelhada, apoio das mãos para quicar a bola com as pernas, voltar para posição 
ajoelhada. 
 
Isso não é no solo: Posição no solo com o corpo ou com apoio no joelho #6.4 

41. Para os manejos do aparelho que tenham certa duração (por exemplo, longo 
rolamento/espirais): Poderiam esclarecer qual deve ser a duração do manejo do 
aparelho a ser aplicado durante a rotação? E se é suficiente, breve momento do 
manejo do aparelho relacionado a um breve momento da rotação? 
 
Exemplo: uma ginasta executa a base “espirais” embaixo da perna durante uma reversão para 
frente: para ser válido, 4 anéis devem estar embaixo da perna durante a rotação, ou seja, eles 
têm que acontecer juntos para ser válido. Exemplo: uma ginasta executa a base “espirais” fora 
do campo visual durante um rolamento no solo. 4 anéis devem estar fora do campo visual 
enquanto a ginasta rola no solo, não 2 fora do campo visual e os outros 2 enquanto ela se 
rola. O arbitro deve considerar a Base executada junto com os critérios. 
* Os critérios executados após a base não são válidos. 
 

Elementos dinâmicos com rotação (R) 
 

42. O critério "Recuperar durante uma rotação" pode ser dado para uma rotação 
que NÃO faz parte do R (por causa de um erro de execução ou voluntariamente)? 
 
Exemplo: 2 chainés - corrida - recupera na nas costas durante um rolamento para 
a frente. Valor de R: 

 R2, relançamento, sem mãos, fora do campo visual = 0,50? 
Ou 

 R2, relançamento, sem mãos, fora do campo visual, durante uma rotação = 0,60? 
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O valor R é determinado pelo número de rotações e critérios executados:  se o final da 
rotação for executado após interrupção ou após a recuperação do aparelho, essa rotação e os 
critérios pertencentes a esta rotação (possivelmente nível ou eixo) não são válidas. Outros 
critérios que são executados corretamente na recuperação são válidos, mesmo que, a rotação 
final não seja. 
Resposta:  Valor de R:  R2, relançamento, sem mãos, fora do campo visual = 0,50 está correto. 
 

43. Quando uma recuperação é corretamente executada durante a primeira fase de 
um rolamento para trás ou fish flop para trás (inicia o rolamento para trás, volta 
sobre o ombro e as pernas se abrem antes de finalizar - tronco flexionado/dobrado 
e olhando para o aparelho), devemos considerar «recuperação fora do campo 
visual» + «recuperar durante uma rotação», em todos os casos, por que esta é uma 
rotação para trás? Ou devemos considerar a sincronização e o contato visual real 
em cada caso, de modo que: 
- Algumas recuperações durante o rolamento para trás podem ser válidas - mas 
SEM esses critérios 
 
- Outras capturas durante o rolamento para trás podem ser válidas INCLUINDO 
esses critérios 
Para acessar - clique ALT + link abaixo: 
https://youtu.be/ZCXupb7Etqs 
 
Os árbitros devem considerar o tempo e o contato visual real em cada caso:  algumas 
recuperações durante o rolamento para trás pode ser válido, mas sem esses critérios. 
 
Para recuperações fora do campo visual: numa posição de flexão para tras ou um elemento 
de rotação para trás: 

➢ O braço de recuperação deve ter passado da posição vertical: Elementos executados na 
frente ou ao lado do corpo ou com o braço diretamente acima da cabeça não estão fora 
do campo visual, mesmo se o tronco estiver flexionado para tras ou girando (veja 
abaixo); para entrar na zona "fora do campo visual" para uma recuperação com o braço 
estendido acima da cabeça, o braço deve ter passado a linha vertical (ver abaixo). 

 

➢ Para saltos com grande lançamento para frente realizados durante saltos/saltos com 
flexão para trás do tronco: este lançamento não está fora do campo visual porque o 
braço está na frente do corpo (veja abaixo) 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ZCXupb7Etqs
https://youtu.be/ZCXupb7Etqs
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44. Um lançamento precisa de voo livre, enquanto em um Bumerangue", o fim da 
Fita está sempre em contato com o corpo. "Boomerang" é aceito como um 
relançamento em R, de modo que "relançar" significa “lançar/Bumerangue"? 
 
Sim, está correto. 

 
45. Quando um R com relançamento é realizado com Fita, a ginasta às vezes vai 
segurar/recupera o extremo da Fita, mas não recupera imediatamente o estilete. 
Quando exatamente o estilete deve ser recuperado, para que o R seja válido? 
- O estilete tem que ser recuperado imediatamente após relançar/ou puxar? 
- Ou é permitido realizar outros elementos usando o tecido (AD lançamento, ou 
passando através), antes de finalmente recuperar o estilete e finalizar o R? 
 
Para que R seja válido, o estilete da Fita deve ser recuperado imediatamente após o 
relançar/puxar. 
Um "Bumerangue" requer uma liberação e recuperação (captura), do estilete pela mão ou 
outra parte do corpo; se não houver recuperação, isto é, a preparação para o próximo 
lançamento apenas. Portanto, um relançamento com movimento corporal considera a 
recuperação aceitável, mas um relançamento seguido por um elemento intermediário (AD) não 
é. 
 
46. Ao avaliar o número de rotações em R com cascata de maças: Somamos todas 
as rotações, corretamente conectadas, executadas embaixo do voo de QUALQUER 
uma das Maças, para se tornar um R? Ou contamos apenas as rotações executadas 
embaixo de uma fase do voo? 
 
Para acessar - clique ALT + link abaixo: 
https://youtu.be/ApJhJnVFQ6g 
 
Primeiro: para que a cascata seja válida, ambos as maças devem estar no ar ao mesmo tempo, 
em algum momento do lançamento; uma vez que as rotações tenham começado, esta é a fase 
de voo sob a qual elas devem ser concluídas. Neste caso, é R2. 
 
47. Para aceitar um R com uma recuperação, durante a primeira fase da segunda 
rotação, sabemos que as rotações devem ser bem conectadas (sem passos 
adicionais, sem parada na posição), e sabemos que a segunda rotação deve 
começar antes da recuperação. Poderia ser útil dar alguns adicionais explicações. 
a)  Caso o tronco esteja inclinado para a frente no momento da recuperação e 

deve uma perna sai do solo no momento da recuperação (para 
reversão/estrela/illusion)? 

Sim, porque tal posição indica que a segunda rotação começou. 
 
b)  O braço de recuperação pode ter uma pausa, estendido em direção ao 

aparelho? 
Sim, o braço pode ser estendido (com pequena pausa quando recuperar um aparelho. Pegando 
o aparelho com o braço estendido é a técnica correta. 
 
 

https://youtu.be/ApJhJnVFQ6g
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c)  A ginasta pode diminuir a velocidade de rotação, desde que ela não pare? 
 
Sim, é possível, não é um requisito uma certa velocidade de quando se realiza um R. 

 
48. Quando a primeira rotação termina em pé, e a ginasta quer iniciar a segunda 
rotação a partir do(s) joelho(s): Como pode ser realizada a transição? Quantos 
passos dos pés/dos joelhos? 
 
A transição de uma rotação em pé para a rotação nos cotovelos/peito deve ser direta, sem 
interrupção, sem parada na posição ajoelhada. A abertura da perna para começar a rotação 
seguinte, mesmo que inclua mudança de nível, é o "passo" tolerado. 
 
49. Ao conectar uma rotação horizontal a uma reversão para trás: Quantos passos 
são permitidos? 
 
É permitido o "passo" para abrir a perna de apoio sobre a qual girará a segunda rotação (não 
um passo para caminhar). 
 
a) Deve começar a partir da reversão com o passo que finaliza o chainé (dois pés 
no chão)? 
Sim, os dois pés estão juntos em chainé; a ginasta deve dar o passo com a perna que começa 
a próxima rotação imediatamente; este é o "passo" que é tolerado, não um passo adicional. 
 
b) A ginasta pode dar um passo extra para mudar de pernas, para que ela possa 
realizar a reversão no seu "lado bom"? 
Ela não pode dar passos "extras", apenas o "passo" sobre a perna para a próxima rotação 
imediata. 
 

Combinação de passos de dança (S) 
 
50. Na Combinação de Passos de Dança (S) não é possível executar elementos pré-
acrobático(s), illusion(s). Significa BD de illusion. É permitido realizar modificações 
no Illusion (perna livre flexionada)? 
 
A modificação do Illusion não está autorizada, durante a combinação de passos de Dança, bem 
como qualquer modificação dos elementos pré-acrobacias. Tais modificações podem ser 
realizadas antes ou depois dos 8 segundos. 
 
51. Uma ginasta executa uma Combinação de Passos de Dança cumprindo os 
requisitos por 8 segundos, mas nos últimos 2 segundos ela realiza passos como 
preparação para a próxima Dificuldade. Como devem os árbitros contar a 
combinação de passos de dança? 
 
Se os dois passos finais são de preparação, eles devem incluir o caráter no movimento em 
harmonia com o resto da combinação e não ser, simplesmente, passos preparatórios, nesse 
caso os passos não são válidos porque eles não cumprem a definição para os 8 segundos 
completos. 
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52. Se uma ginasta realiza uma Combinação de Passos de Dança e, após 10 
segundos executado corretamente, ela perde o aparelho, como o arbitro avaliará 
isso? 
 
Se a ginasta completa 8 segundos atendendo a todos os requisitos, e depois perde o aparelho, 
ela cumpriu a definição e o Arbitro de D vai dará o valor e o arbitro de Execução vai penalizar 
a perda. 
 
53. Cada S deve ser executado com 1 elemento técnico fundamental do aparelho, 
no mínimo. 
Em que casos o elemento técnico fundamental do aparelho não conta e, portanto, 
é inválido? 
 
Os elementos técnicos fundamental do aparelho não são válidos nos seguintes casos: 
• Manejo de aparelhos não executado de acordo com a definição 
• Uma falta técnica de 0,30 ou mais durante o manejo, incluindo perda de aparelho 
Os passos de dança não serão válidos se o elemento técnico fundamental do aparelho 
executado com um ou ambos os erros acima. 
 
54. Se uma combinação de etapas de dança for realizada por 16 segundos, esta é 
uma combinação de 1 ou 2 combinações? 
 
Cada Combinação deve atender a todos os requisitos; se dentro de 16 segundos há os dois 
requisitos, neste caso são 2 Combinações. Se, por exemplo, há apenas 1 elemento técnico 
fundamental do aparelho, então, esta é uma combinação mais longa. 
 
55. Para a exigência do elemento fundamental “recuperação” da bola com uma 
mão: se a ginasta recupera numa mão e, imediatamente apoia a segunda mão, esta 
recuperação é válida para cumprir a Exigência do Grupo Fundamental? 
 
Sim, este trabalho de aparelho é válido para cumprir o requisito do Grupo Fundamental com 
uma falta de Execução Técnica - 0.10. 
 

Execução Artística 
 

56. Que penalidade deve ser aplicada, se uma ginasta definitivamente, terminou o 
exercício antes da música? 
Penalidade 0.50 deve ser aplicada por ausência de harmonia entre a música e o movimento 
no final do Exercício. 

 
57. Deve haver uma penalidade na Execução Artística do exercício se a maioria dos 
lançamentos que a ginasta executou são com a mesma técnica? 
 
A penalidade 0.20 deve ser aplicada por falta de variedade na técnica dos elementos do 
aparelho. 
 
58. O que significa: a ginasta não respeita as mudanças dinâmicas na música e a 
penalidade 0,30 é necessário aplicar? 
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A ginasta deve mostrar as mudanças dinâmicas mediante contrastes na energia, potência, 
velocidade e intensidade de seu corpo e dos movimentos do aparelho, de acordo com as 
mudanças na música. Para música que falta mudanças dinâmicas identificáveis, a ginasta cria 
sua própria mudança, variando visivelmente a velocidade, estilo ou intensidade de seus 
movimentos corporais e/ou aparelhos. Deve haver pelo menos uma mudança dinâmica 
identificável no exercício; caso contrário, há uma penalidade de 0,30. 
 

Exercício em Grupo 
 

Dificuldade corporal 
 
59. Se três (maioria) das ginastas do Conjunto não mantiverem no equilíbrio, por 1 
segundo,  o BD é válido? O que deve ser uma penalidade para execução técnica? 
 
BD é válido. Penalidade de Execução Técnica 0.30 (penalidade geral) 
 
60. Mínimo 1 dificuldade de cada Grupo Corporal deve estar presente no exercício 
de Conjunto. Podem estas Dificuldades serem realizadas por subgrupos em 
sucessão muito rápida? 
 
Não é possível executar Dificuldades em subgrupos. Elas devem ser executadas 
simultaneamente ou em sucessão muito rápida pelas 5 ginastas. 
 
No caso de BD não for executada simultaneamente ou em sucessão muito rápida, penalidade 
0.30 pelos árbitros D1-D2. 
 
61. Durante os Passos de Dança, se uma ginasta quica a bola e a parceira recupera, 
isso é válido como elemento Fundamental? 
 
Não, cada ginasta deve realizar um elemento fundamental completo e válido. 

 
Dificuldade de troca (DE – Exchange Difficult) 
 
62. As Trocas (DE) somente são válidas quando as trocas de aparelho entre as 
ginastas executadas por grandes lançamentos (sem Bumerangue"). Grandes 
lançamentos estão determinados pela altura necessária (no mínimo duas alturas 
da ginasta) ou uma distância mínima de 6m entre as ginastas. A distância de 6m 
deve estar entre as ginastas que executam a troca durante o lançamento e/ou 
recuperação. Pode ser útil ver exemplos e a explicação por escrito. 
 
Exemplo 1 e explicação 
DE com um grande lançamento do aparelho em posição de pé (no mínimo duas alturas do 
ginasta) 
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Exemplo 2 e explicação 
DE com um grande lançamento do aparelho (distância mínima entre ginastas 6m) 

 

 
 
Exemplo 3 e explicação 
DE não é valido (nem alto, nem distância) 
 

                          
 
63. Quando 5 ginastas trocam o aparelho com distância de 6m e altura baixa 
(menos de duas alturas da ginasta), mas 2 ginastas em um subgrupo têm menos 
de 6m. A DE é válida? 
 
Não, a DE não é válida. Se o lançamento não tem altura, as 5 ginastas devem realizar o 
lançamento com distância de 6m, a menos que outros critérios sejam validos. 
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64. Ginastas realizam ED com uma trajetória imprecisa do lançamento do aparelho: 
uma ginasta recupera o aparelho com um passo; outra ginasta – com 3 passos. A 
ED é válida? Qual seria a Penalidade? 
 

➢ DE é válido (#2.2.5) 
➢ Penalidade - Execução Técnica deve ser de 0,50 (baseado no número total de passos 

para recuperar o aparelho mais distante) 
 
65. A mesma BD pode ser executado pela segunda vez como critério durante uma 
Dificuldade de Troca? 
 
Sim, não é uma repetição; a BD (valor 0,10 somente) durante a Troca é apenas um critério 
e pode ser executado uma segunda vez. 
 
66. Ginastas executam uma DE, com recuperação do aparelho, após uma quicada 
no solo e para o aparelho durante um rolamento lateral nos antebraços. Isso é 
válido para DE? 
 
Sim, a DE é válida (#2.6.3. Critérios adicionais para DE:  recuperação direta de diferentes 
partes do corpo/piso). 

 

67. Quantos graus a rotação deve ter como critério para uma Dificuldade de 
Troca (DE)? 
 

O critério de rotação deve ser no mínimo de 360° como em todos os casos para rotação, 
a menos que 180° esteja especificado em o texto. 

68. Uma ginasta realiza uma Colaboração sem a ajuda das mãos e fora do 
campo visual. Outras duas ginastas não participam da ação principal; elas só 
recuperam os aparelhos sem a ajuda das mãos e fora do campo visual. Qual é o 
valor dessa Colaboração? 
 
Valor desta Colaboração=0,40 

0.20  + 0.10 lançamento do aparelho sem ajuda das mãos + 0,10 lançamento do aparelho 
fora do campo visual pela ginasta realizando a ação principal. 
 
69. Lançamento por baixo da perna de dois ou mais aparelhos, ao mesmo tempo, 
em direções diferentes, durante um salto ou elemento de rotação: o critério "fora 
do campo visual" pode ser válido para este lançamento? 
 
Sim, este tipo de lançamento é válido para critério "fora do campo visual". 
 
70. Por favor, esclareça a altura do lançamento, que requer as Colaborações CR e 
CRR. 
Para estes tipos de colaborações, são necessários lançamentos médios ou grandes. Essas 
colaborações seguem o mesmo princípio do R Individual (não pode ser realizado com um 
pequeno lançamento). 
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71. Quando se utiliza uma quicada numa parte do corpo, como um lançamento para 
iniciar CR/CRR/CRRR, deve a quicada ter a altura necessária como lançamento 
para ser válido? 
 
Sim, como em #67 acima, porque o serve como lançamento. 
 
72. Quando se utiliza uma quicada numa parte do corpo como recuperação do 
CR/CRR/CRRR, pode a quicada tem alguma altura? 
 
Sim, pode ter alguma altura se for a recuperação; esta quicada deve ser recuperada na 
Colaboração para ser Válida. 
 
73. Em uma Colaboração, é possível que, para uma quicada do Arco possa ser usado 
como uma recuperação e ao mesmo tempo como lançamento para a próxima 
Colaboração? 
 
1 quicada pode ser a recuperação, bem como o lançamento para o próximo, desde que a altura 
seja suficiente para o lançamento (requisito: médio ou grande) 
 
74. Colaborações CR ou CRR são executadas com um pequeno lançamento: essas 
Colaborações são válidas? 
Se não, haverá uma Penalidade de Execução Técnica? 
 
As colaborações CR ou CRR executadas com pequenos lançamentos não são válidas. Sem 
penalidades de execução técnica. 
 

75. Qual é a altura necessária para lançamentos em Colaborações CC e ? 
 
Colaboração CC requer lançamento pequeno ou médio. 

Colaboração requer lançamento médio ou grande. 
 
76. Uma distância de 6m é usada para definir a altura do grande lançamento em 
Colaborações? 
 
Não, a distância não é usada para definir a altura dos lançamentos em Colaborações. Uma 
distância de 6m é usado para definir um lançamento válido apenas em Dificuldades de Troca. 
 
77. Uma dificuldade de colaboração é válida com um nó?  
 
A Colaboração é válida se os outros requisitos da colaboração forem atendidos. 
 
78. Por favor, esclareça a Penalidade de Execução Técnica, em Colaboração CRR2: 
a) Para perda de dois aparelhos no mesmo elemento; na CRR2, duas recuperações 
são realizadas em rápida sucessão. 
b) Para perda de dois aparelhos em elementos diferentes, mas uma perda é 
consequência de outra.  
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Nós penalizamos apenas uma vez? 
 
A penalidade será aplicada cada vez porque as ginastas não perdem o aparelho, ao mesmo 
tempo. 
 
79. Quando um conjunto executa a Colaboração CRR, é possível avaliar uma nova 
Colaboração que se inicia antes que se complete o final da colaboração inicial? 
 
Colaborações com elementos dinâmicos de rotação corporal (#6.4) estão definidas pela(s) 
ginasta(s) realizando a ação principal; portanto, até que a ação principal esteja completa (uma 
recuperação do aparelho pela ginasta que realiza a ação principal), uma nova Colaboração não 
pode ser avaliada. 
 
80. Se um grupo está realizando uma Colaboração onde um subgrupo executa CR e 
um segundo subgrupo realiza CRR, e eles são ligados pelo aparelho de forma válida, 
pode tanto CR e CRR ser avaliado? 
 
Não, o menor valor é dado e explicado em NL # 1, Conjunto D3-D4, # 4 
 

Execução Artística 
 
81. É necessário aplicar uma penalidade se a maioria das colaborações no exercício 

forem combinadas com  ? 
 
Cada exercício de conjunto deve ter vários tipos de Colaborações; deve haver um equilíbrio 
entre os diferentes tipos de Colaborações. Se um tipo de colaboração predomina a composição; 
Penalidade de Execução Artística 0,20. 
 
82. É preciso haver equilíbrio entre diferentes tipos de trabalho coletivo. Qual 
penalidade será aplicada de no caso faltar um tipo de trabalho coletivo? 
 
Não há penalidade específica por faltar a um tipo de trabalho coletivo, apenas uma diretriz 
sobre o equilíbrio. 
Há apenas uma penalidade de 0,20 quando um tipo de trabalho coletivo predomina a 
composição. 
 


