
 

Regulamento 2015/16 
 

Local: Pavilhão da Escola Secundária 

Publico alvo: Todos os alunos do 5º ao 12º Ano 

Data: 15 de março de 2015 (3ª Feira) das 08h30 às 13h00. 

Inscrições: até dia 11 de março (6ª feira) 

Controlo da Prova: Luís Duarte 

Registo e tratamento dos resultados: Catarina Pires 

Coordenação de equipamento e equipa de montagem: Anabela Afonso 

Coordenação do ajuizamento: Sandra Romano 

Coordenação dos alunos em prova: Pedro Silva 

Aquecimentos: Raquel Pedroso e Fábio Varão 

Apoio logístico: alunos do 12º e 10º ano do Curso Profissional – Patrícia Reino 
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Horário da atividade 

08h30 – Concentração e Montagem de material 

08h50 – reunião de professores e juízes 

09h00 – Abertura da prova 

09H00 – 09h30 - Aquecimento Geral e específico  

09h30 - Inicio de Prova  

- Infantis A e B  Trampolins 

- Iniciados  Saltos 

- Juvenis e Juniores  Solo 

10h15 - 1ª rotação – Aquecimento específico 

10h30 – Inicio: 

- Infantis A e B  Solo 

- Iniciados  Trampolins 

- Juvenis e Juniores  Saltos 

11h15 - 2ª rotação – Aquecimento específico 

11h30 – Inicio: 

- Infantis A e B  Saltos 

- Iniciados  Solo 

- Juvenis e Juniores  Trampolins 

12h00 - Fim de Prova 

 

Nota: Antes do período de avaliação, sempre, 10 minutos de aquecimento e treino específico. 

Professores e alunos de 12º ano no ajuizamento. 

Obrigatório o uso de sapatilhas ou descalços. 
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Descrição da Competição: 

(Tem por base os Programas Nacionais de Educação Física para a Ginástica) 

1. O torneio é aberto a todos os alunos que queiram participar, devendo os professores das 

turmas ter uma influência positiva nessa participação. 

2. Teremos uma competição segundo os seguintes prossupostos: 

A - Escalão e género 

B - Especialidade (solo, mini e saltos) 

C - Turmas por ano 

3. Teremos três provas: Solo, Minitrampolim e Saltos 

Solo: Os alunos realizam uma série de elementos gímnicos, que inclua rolamentos, flexibilidade, 

equilíbrio e uma destreza (roda, rodada ou flicks). Esquema livre. 

Minitrampolim: Os alunos realizam 3 saltos, 1 obrigatório e 2 facultativos. Pode ser o mesmo caso 

não saiba outro. 

Saltos (Plinto transversal ou longitudinal e ou Bock): Os alunos realizam 3 saltos, 1 obrigatório e 2 

facultativos. Pode ser o mesmo caso não saiba outro. 

4. Os alunos podem inscrever-se numa só prova ou nas três. Os que se inscreverem em todas as 

provas participam na competição ginasta completo. 

5. Paralelamente haverá o torneio de turmas, onde cada turma terá que inscrever um rapaz e 

uma rapariga para participarem em todas as provas. 

6. As turmas que inscreverem mais alunos contabilizam para cada aparelho o melhor aluno da 

turma na prova, independentemente do escalão.  

7. No final haverá o vencedor por escalão / género por prova e a turma vencedora por ano de 

escolaridade. 

Exemplo: Vamos contabilizar no 7ºA que inscreveu 3 rapazes e 4 raparigas: dois rapazes e duas 

raparigas nas três provas, um rapaz só no mini e duas raparigas só no solo.  

As melhores classificações de cada prova contam para o apuramento da melhor turma. 

8. Juízes: 2 ou 3 Juízes por cada aparelho, sendo que um professor e dois alunos do 12º ano do 

Curso Profissional. 

9. Todas as apreciações são feitas de 1 a 5 pontos, ponderando os Juízes a dificuldade e a 

qualidade da execução. Será sempre o somatório das duas notas. Assim, todos os alunos, em 

cada aparelho, tem uma nota de 1 a 10, resultante do somatório das duas. 

10. Se estiverem muitos alunos inscritos, as provas serão organizadas em séries. 
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Logística das Provas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SOLO: Os alunos realizam uma série de elementos 
gímnicos, que inclua rolamentos, flexibilidade, 
equilíbrio e uma destreza (roda, rodada ou flicks). 
Esquema livre. 

Juízes: 
Isabel Trole,  Carlos Lopes, Pedro 
Jorge, Miguel Neto  Ana Luísa 

Montagem dos equipamentos: alunos do 10º ano do Curso Profissional de Desporto: 
 

Ajuizamento da prova e registos das classificações: alunos do 12º ano do Curso Profissional de 
Desporto 

MINITRAMPOLIM: Os alunos realizam 3 saltos, 1 
obrigatório e 2 facultativos. Pode ser o mesmo caso 
não saiba outro. 

Juízes: 
Luís Mocho, Patrícia Monteiro, Dora 
Carolo e  Alexandra Alves   

Montagem dos equipamentos: alunos do 10º ano do Curso Profissional de Desporto: 
 

Ajuizamento da prova e registos das classificações: alunos do 12º ano do Curso Profissional de 
Desporto 

PLINTO TRANSVERSAL OU LONGITUDINAL E/OU 
BOCK: Os alunos realizam 3 saltos, 1 obrigatório e 2 
facultativos. Pode ser o mesmo caso não saiba outro. 

Juízes: 
Isabel Figueiredo, Jorge Pacheco,  
José Fortes, Ana Cabral 

Montagem dos equipamentos: alunos do 10º ano do Curso Profissional de Desporto: 
 

Ajuizamento da prova e registos das classificações: alunos do 12º ano do Curso Profissional 
de Desporto 
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Esquema de competição:  

2 Minis, 2 corredores de colchões para o solo e uma zona para o Plinto / Bock. 
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