Centro Universitário UNIVATES
Complexo Esportivo
IX JOGUEM – 2015
GINÁSTICA DE TRAMPOLIM
REGULAMENTO
DA PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO:
A promoção e organização é da UNIVATES
DAS FINALIDADES:
A promoção tem por finalidade oportunizar um espaço de competições desportivas
para as escolas de Ensino Médio com o intuito de solidificar o relacionamento entre a
Univates e as Escolas participantes, bem como propiciar às escolas participantes um
momento de integração de alunos e professores através do desporto e, com isso,
promover a educação, integração e socialização.
DOS PARTICIPANTES:
Poderão participar estudantes matriculados no corrente ano em estabelecimento de
Ensino Médio, com no máximo 18 anos completos (nascidos a partir de 1997). Somente
poderão participar da competição os ginastas que estiverem devidamente inscritos na
ficha de inscrição. Não será permitida a troca ou a inscrição de ginastas no local da
competição, salvo apresentação de nova ficha de inscrição devidamente carimbada e
assinada pela direção da escola. Será exigida a carteira de identidade original de cada
ginasta no dia da competição; sem a mesma, os ginastas serão proibidos de participarem.
DO LOCAL DA COMPETIÇÃO:
A competição será realiza no Complexo Esportivo UNIVATES, ginásio de Ginástica.
DO HORÁRIO DA COMPETIÇÃO:
As provas terão início às 9:00 horas.
DA COMPETIÇÃO:
Serão realizadas competições nos seguintes aparelhos:
TRAMPOLIM: Executar uma série livre com 10 elementos acrobáticos. Nota:
pontuação de execução + pontuação de dificuldade.
MINI-TRAMPOLIM: Executar duas passadas livres. Nota: pontuação de execução
+ pontuação de dificuldade.
DAS REGRAS E PONTUAÇÃO:
As regras serão as oficiais da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), na
modalidade de Ginástica de Trampolim (GT)

DA ARBITRAGEM:
A arbitragem ficará a cargo da UNIVATES, não cabendo veto por parte das
equipes.
DO “WO”:
A equipe, ou ginásta, que não comparecer no horário da competição ou se negar a
disputá-la será eliminada da competição.
DO UNIFORME:
É obrigatório que os ginástas apresentem-se no ginásio com cabelos presos (no
caso de cabelos compridos) e com a seguinte vestimenta:
 Naipe masculino: malha de competição, calça ou calção e sapatilhas; ou camiseta
da escola, calção e meias (para provas de trampolim e mini-trampolim).
 Naipe feminino: malha de competição e sapatilhas; ou camiseta da escola, calça
leggin e meias (para provas de trampolim e mini-trampolim).
DOS PROTESTOS:
As equipes poderão lançar protesto quanto a situação de atleta adversário até 30
minutos após o encerramento da partida.
DO SISTEMA DE DISPUTA:
Categoria única por aparelho e naipe, cuja classificação será em ordem
decrescente das notas obtidas pelos ginastas.
DA DISCIPLINA:
As decisões de punições são inapeláveis e a comissão organizadora poderá
suspender qualquer atleta ou professor, caso seja necessário. Cabendo a ela estabelecer
a dediva punição.
DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE:
O desempate será realizado atravez da nota de execução.
DA PREMIAÇÃO:
Os três ginastas com maior nota por aparelho receberão medalhas de 1ª, 2º e 3º
lugar, conforme valor da nota. Todos os alunos participantes terão inscrição gratuita no
Vestibular de Verão 2016/A.
DOS CASOS OMISSOS:
Os casos omissos ou referentes a este regulamento serão resolvidos pelo
Complexo Esportivo da UNIVATES.

_____________________________
Prof. Clairton Wachholz
Coordenador Complexo Esportivo
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GINÁSTICA DE TRAMPOLIM
DATA: 27/10/15
PROGRAMA DE COMPETIÇÃO
09h 00min às

TREINAMENTO GERAL

09h 30 min

ENTREGA DOS CARTÕES DE COMPETIÇÃO – ARBITRO

TRAMPOLIM INDIVIDUAL
09h 30min às

Todas categorias

10h 00 min

MINI TRAMPOLIM
10h 00min às

Todas categorias

10h 30 min

CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO

9h45min
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GINÁSTICA DE TRAMPOLIM
RESULTADOS
TRAMPOLIM ACROBÁTICO – FEMININO
Classificação
Ginasta

Nota

Escola

1º Lugar

Letícia Eiko Ichikava Ezawa

60,1

Mellinho

2º Lugar

Isadora Uhry

53,3

Gustavo Adolfo

3º Lugar

Amanda Luisa Henckes

52,7

Gustavo Adolfo

Nota

Escola

APARELHO MINI-TRAMPOLIM – FEMININO
Classificação
Ginasta
1º Lugar

Letícia Eiko Ichikava Ezawa

59,8

Mellinho

2º Lugar

Isadora Uhry

59,6

Gustavo Adolfo

3º Lugar

Amanda Luisa Henckes

59,6

Gustavo Adolfo

