TORNEIO GRBRASIL - 2017

DATA: 11/11/2017
LOCAL: SÃO BERNARDO DO CAMPO
NÍVEIS: A,B,C,D,E,F,G feminino

INSCRIÇÃO: As Entidades deverão efetuar o pagamento das taxas até o dia 27/10, através
de depósito bancário: Banco Itaú agência 4530 conta corrente 07111-9.
As inscrições juntamente com o comprovante do depósito deverão ser enviadas para a Cia
GRBrasil, via fax 3375 8494, correio ou email ciagr@ciagrbrasil.com.br , até 27/10, sendo que
em HIPÓTESE ALGUMA, serão aceitas inscrições fora do prazo, pois o rodízio deverá
estar pronto até a quarta-feira que antecede a competição.

TAXAS COM DESCONTO PARA INSCRIÇÃO ATÉ O DIA 18/10:
Participação: R$ 24,50 por ginasta
Arbitragem: R$ 128,00 por entidade
TAXAS APÓS 18/10 ATÉ 27/10:
Participação: R$ 32,00 por ginasta
Arbitragem: R$ 151,00 por entidade

Dirigentes Técnicos
Profa. Fabiana Neves Rubini / cel: (11)999479276
Profa. Florência Rodriguez Rodriguez / cel: (11) 984134929

TORNEIO GRBRASIL - 2017

REGULAMENTO
OBJETIVO
Difundir e estimular a prática da Ginástica Rítmica no Estado de São Paulo.
PARTICIPAÇÃO
Poderão participar todas as entidades que desenvolvem a prática da modalidade.
Será vedada a participação de ginastas federadas que tenham competido nos últimos
02 (dois) anos (2016/2015), sendo que passado este tempo, as mesmas deverão
participar a partir do nível “D”.
CATEGORIAS
As ginastas serão
nascimento:
 Baby:
 PRÉ-MIRIM:
 MIRIM:
 INFANTIL:
 JUVENIL:
 ADULTO:

divididas nas seguintes categorias, de acordo com o ano de seu
06 anos
07 e 08 anos
09 e 10 anos
11 e 12 anos
13 e 14 anos
de 15 anos em diante

NÍVEIS
A competição será realizada em 07 (sete) níveis de dificuldades .
Os exercícios de cada nível são compostos por música e coreografia obrigatórios. A
descrição dos movimentos, deslocamentos DVD E CD podem ser adquiridos na Cia GRBrasil.
Feminino:
 NÍVEL A:
 NÍVEL B:
 NÍVEL C:
 NÍVEL D:
 NÍVEL E:
 NÍVEL F:
 NÍVEL G:

Mãos Livres (PRÉ-MIRIM e BABY)
Mãos Livres (demais categorias)
Bola
Corda
Arco
Fita (05 metros)
Maças

ESPAÇO A SER UTILIZADO
Um retângulo de 13x7 metros (1/4 de uma quadra de basquete).
PONTUAÇÃO
De zero a 10,00 pontos

PROMOÇÃO DE NÍVEL
 Nível A: não haverá promoção por nota, somente por idade.
 Demais níveis:
Permanece no nível:
nota final de zero a 6,50 pontos.
Promoção Optativa:
nota final de 6,51 a 7,99 pontos.
Promoção Automática:
nota final de 8,00 a 10,00 pontos.
PREMIAÇÃO
Serão conferidas medalhas e certificados personalizados do torneio, a todas os
ginastas participantes.
Serão conferidos troféus às 03 (três) Entidades melhores classificadas por nível, através
da soma das 10 (dez) melhores notas do nível, independentemente da categoria.
Para participar da premiação por equipe no nível a entidade deve ter no mínimo 4
ginastas.
Serão conferidas medalhas “GINASTA DESTAQUE” , de cada área de competição,
por categoria e nível.
OBS: No nível “B” serão somadas as 15 (quinze) melhores notas, por ser o Nível que tem
maior número de participantes.
O critério de desempate será pelo maior número de notas 10, 09, 08 etc.
A Entidade que alcançar a maior somatória de pontos, através de todas as notas
obtidas por todos os seus ginastas, ganhará um Troféu de Campeã Geral.
Casos omissos serão resolvidos pelos representantes presentes do Comitê Técnico.
INSCRIÇÕES
 A Entidade deverá preencher a ficha de inscrição, em anexo, sendo que cada ginasta
poderá participar, somente, na faixa etária definida pelo seu ano de nascimento e em
um único nível.
Atenciosamente,

COMITÊ TÉCNICO

TORNEIO GRBRASIL - 2017
FICHA DE INSCRIÇÃO
ENTIDADE:______________________________________________
PROFESSOR(A):_______________________________TEL:________________
CATEGORIA:____________________________NÍVEL:__________________
GINASTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

NOTA

Promoção

CADASTRO GINÁSTICA RÍTMICA/ 2017

ENTIDADE:____________________________________________
ENDEREÇO:___________________________________________
BAIRRO:___________________________________CEP:_______
CIDADE:__________________________________________UF:_
TEL: (___)_________________________FAX: (___)___________
E-MAIL:_______________________________________________

PROFESSOR(A):_______________________________________
ENDEREÇO:___________________________________________
BAIRRO:___________________________________CEP:_______
CIDADE:__________________________________________UF:_
TEL: (___)_________________________CEL: (___)___________
E-MAIL:_______________________________________________

