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Introdução 
 
O sistema de pontuação da IPSF é constituido por quatro partes: Bônus Técnicos, Deduções Técnicas, 
Apresentação Artística e Coreografia e Obrigatórios. Os atletas serão avaliados nas quatro sessões. A pontuação 
final é uma combinação dos pontos de obrigatórios + bônus técnicos de apresentação + deduções técnicas de 
apresentação + apresentação artística e coreografia. No caso de empate, o atleta com o maior pontuação em 
deduções técnicas de apresentação será o vencedor. É importante que um atleta inclua todas as sessões em sua 
coreografia para receber o máximo de pontos. O sistema de pontuação não apenas encoraja e promove uma 
coreografia equilibrada, mas também um atleta equilibrado. O mínimo de pontos gerais que um atleta pode 
receber é zero. Todos os atletas devem usar uma barra giratória e uma barra estática (veja as regras e 
regulamentos sobre configuração). Para definições de diversos termos, favor consultar o glossário. 
 

Divisões 
• Amadora 

• Profissional 

• Elite 
 

Categorias 
• Senior Feminino  

• Senior Masculino  

• Master 40+ Feminino 

• Master 40+ Masculino  

• Master 50+ Feminino 

• Master 50+ Masculino 

• Junior Feminino 

• Junior Masculino 

• Novice Feminino 

• Novice Masculino 

• Pre Novice 

• Duplas Novice  

• Duplas Junior  

• Duplas Juvenil 

• Duplas Senior (Masculino / 

Masculino) 

• Duplas Senior (Feminino/ 

Masculino) 

• Duplas Senior (Feminino / 

Feminino) 

• Para Pole* 

 
*Por favor, veja o adendo 3 para todas as regras e requisitos aplicáveis para os atletas do Para Pole além das 
regras já descritas nesse regulamento  
 
Abaixo listamos um breve sumário do que os árbitros estarão observando. Um plano detalhado das quatro 
sessões deste documento permite que o atleta organize sua coreografia com sucesso. 

 

Bônus Técnicos 
• Bônus individuais são concedidos cada vez que um bônus é executado. 

• Pontos Gerais são concedidos apenas uma vez de acordo com o nível de dificuldade da 
coreografia como um todo. 

 

Deduções Técnicas 
• Pontos individuais são deduzidos toda vez que uma infração é observada na coreografia. 

• Pontos Gerais são deduzidos apenas uma vez pela totalidade de infrações durante toda a 
coreografia. 

 

Artístico e Coreografia 
• Pontos são concedidos por qualidade e aspectos artísticos e coreográficos. 

• Pontos são deduzidos cada vez que uma infração for observada. 

 
Obrigatórios  

• Nove (Amadores & Novatos) ou onze (todas as demais categorias) elementos obrigatórios são 
exigidos para cada categoria e divisão dos atletas. 

• Bônus obrigatórios, individuais e de duplas. 
 

  



5 

Penalidades do Chefe de Arbitragem 
• Penalidades são dadas por infrações e quebra das regras e regulamentos. 

• Penalidades podem ser aplicadas antes, durante e depois do atleta ter competido. 

 
Por favor, veja as Regras e Regulamentos para restrições sobre música, cabelo, maquiagem, figurino e colas 
(grips). 
Observação: Os atletas serão penalizados por não observar as regras, regulamentos e o Código de Ética e 
Conduta da IPSF. 
Essas penalidades podem ser aplicadas antes, durante ou após a apresentação do atleta e pode ser deduzida 
após o termino da competção se necessário, o que poderá afetar na classificação final no ranking. 

 

Bônus Técnicos 
Um máximo de 25.0 pontos pode ser concedido como bônus técnico de apresentação. Esta seção julga o nível 
de dificuldade, combinações e transições no pole e fora dele, assim como os elementos de pole 
sincronizados/entrelaçados/de equilíbrio em duplas. Os árbitros estarão observando os truques realizados com 
facilidade e beleza. Todos os atletas devem preencher uma Ficha de Bônus Técnicos mencionando os elementos 
de bônus na ordem em que serão realizados na coreografia; os atletas devem enviar o formulário mesmo que 
não incluam esses truques em sua coreografia. No final do Código de Pontos há um exemplo de formulário. Esta 
seção é dividida nas seguintes áreas: 
 

INDIVIDUAIS – PONTOS DE BONUS INDIVIDUAIS (CONCEDIDOS POR VEZ): 
O total acumulado de Pontos de Bônus Individuais indicado na Ficha de Bônus Técnicos não deve ser superior a 
15.0. 
 
Pegadas Acrobáticas (Acrobatic catches): AC (Max 1.0 pt) 
Uma pegada acrobática é definida como a perda de todo o contado com o pole, quando nenhuma parte do 
corpo toca o pole por um breve instante, e “re-pega” o pole. O atleta pode se mover para cima ou para baixo 
no pole e/ou mudar de direção/posição ao realizar a re-pegada. +0.5 (Max 1 pt) 
 
Combinação de giros com outros giros no pole giratório: SP/SP (Max 2.0 pts) 
Se refere a todos os giros que são combinados com um giro no pole giratório (veja definição de giros). A 
posição de cada giro nesta combinação deve girar 720° completos antes de mudar para a posição do próximo 
giro (o qual deve incluir a mudação da posição do corpo), e a transição deve ser direta. Conta-se o giro a partir 
do momento em que a posição fica fixa. +0.5 
Três giros podem ser combinados para este bônus técnico. Ao se combinar 3 giros de valor 1.0 cada, a posição 
de cada giro deve ficar fixa e girar por 720°; neste caso deve-se usar o código SP/SP/SP. +1.0 
 
Combinação de giros com outros giros no pole estático: SP/ST (Max 2.0 pts) 
Refere-se a todos os giros que são combinados com outro giro no pole estático (veja definição de giros). Cada 
giro deve ter uma rotação mínima de 360° (e deve incluir a mudança da posição do corpo), e a transição de um 
para o outro deve ser direta. +0.5 
Três giros podem ser combinados para este bônus técnico. Ao se combinar 3 giros de valor 1.0 cada, a posição 
de cada giro deve ficar fixa e girar por 360°; neste caso deve-se usar o código SP/SP/ST. +1.0 
 
Combinação de giros com outros elementos no pole estático: SP/E/ST 
Se refere a todos os outros elementos combinados com um giro no pole estático (veja definição de giros). O 
elemento deve ser mantido por um breve instante em uma posição fixa. +0.5  
Para esse bônus técnico, dois giros podem ser combinados, terminando com outro elemento mantido por um 
breve instante em uma posição fixa, no pole estático. Cada giro deve ser mantido em uma posição fixa e girar 
por 360°; neste caso deve-se usar o código SP/SP/E/ST. +1.0 
 
Quedas: D (Max 1.0 pt) 
Uma descida rápida e controlada no pole, que deve ter pelo menos 1 metro. Não pode haver contato da mão 
com o pole durante a queda. +0.2  
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Combinações dinâmicas no pole giratório ou estático: DC (Max 3.0 pts) 
Combinações dinâmicas são as combinações de dois movimentos dinâmicos separados (vide definição de 
combinação dinâmica) onde o corpo tem um controle forte de impulso. O atleta deve demonstrar um alto nível 
de controle de força centrípeta onde pelo menos uma parte do corpo se solta do pole. Ex: movimentos 
dinâmicos podem incluir re-pegadas, quedas, pegadas acrobáticas, saltos para fora, etc. 
Eles devem ser executados em sucessão rápida, sem pausa entre os movimentos dinâmicos para que o atleta 
possa receber este bônus. A repetição de uma combinação dinâmica será concedida no máximo duas vezes. Ex: 
se um atleta executa o meio fonji seis vezes (da posição do shoulder mount para a do monkey/bandeira conta 
como um movimento), apenas os pontos dos quatro primeiros meio fonjis serão concedidos (2 combinações – 
então 2 fonjis completos). Também apenas 1 re-pegada pode ser incluída nas combinações dinâmicas. +0.5  
 
Saltos para fora/ Saltos para o pole (Jump-out / Jump-on): JO (Max 1.2 pts) 
Salto para fora é um salto executado de uma posição inicial no pole, que termina no solo, longe do pole. Um 
salto para o pole é um salto executado de uma posição inicial no solo, longe do pole, que termina em uma 
posição no pole. Não pode haver contato com o pole entre as posições inicial e final. +0.2  
 
Flip para Fora/Flip para o pole (Flip-out / Flip-on): FO (Max 1.0 pt) 
Um flip para fora (flip-out) é um flip realizado em uma posição de início no pole que termina no solo. 
Um flip para o pole (flip-on) é um flip executado de uma posição no chão que termina em uma posição no pole. 
Tanto os flips para fora quanto os para o pole devem girar totalmente, com o quadril passando por cima dos 
calcanhares e sem contato nem com o pole nem com o solo. Os flips podem ser realizados para frente, para 
trás ou de lado. Parafusos são proibidos (veja penalidades). +1.0  
 
Flip com contato (Contact Flip): CF (Max 1.0 pt) 
Um flip no pole com contato é um flip realizado a partir de uma posição inicial no pole, que gira para trás, para 
frente ou de lado e que termina em uma posição no mesmo pole. Um flip must deve girar completamente 
(quadril e pés passando acima da cabeça) de forma dinâmica enquanto mantém contato com o pole. Flips no 
pole com contato podem ser executados para a frente, para trás ou lateralmente. Parafusos são proibidos (veja 
penalidades). +0.5 
 
Flip no Pole (começando e terminando no mesmo pole): F (Max 1.5 pts) 
Um flip no pole é um flip realizado a partir de uma posição inicial no pole, que gira para trás, para frente ou de 
lado e que termina em uma posição no mesmo pole. Um flip must deve girar completamente (quadril e pés 
passando acima da cabeça) sem contato nem com o pole nem com o solo. Flips no pole podem ser executados 
para a frente, para trás ou lateralmente. Parafusos são proibidos (veja penalidades). +1.5  
 
Re-grips (Recaptura): RG (Max 1.0 pt) 
Recapturas são definidas como soltar a barra com uma mão ou com uma trava de braço por um breve 
momento e intencionalmente recapturar o pole com uma nova pegada de mão ou trava de braço. Ex: trava de 
cotovelo para pegada da mão. Para que uma recaptura seja reconhecida, o atleta não pode conseguir manter a 
posição do seu corpo quando solta a pegada. Não pode haver contato do corpo com o pole, apenas as posições 
de pegada. +0.2 
 

DUPLAS - PONTOS DE BONUS INDIVIDUAIS (CONCEDIDOS POR VEZ): 
Obs: Todas as explicações de Individuais se aplicam a duplas. O total acumulado de Pontos de Bônus Individuais 
indicado na Ficha de Bônus Técnicos não deve ser superior a 10.0. 
 
Pegadas acrobáticas em sincronia: AC/SYN (Max 1.0 pt) 
Os dois parceiros devem realizar pegadas acrobáticas em sincronia. +0.5  
 
Flip para Fora/Flip para o pole (Flip-out / Flip on): FO (Max 1.0 pt) 
Apenas um dos parceiros deve executar o flip para fora/flip para o pole para receber o bônus +1.0  
 
Flip para Fora/Flip para o pole em sincronia (Flip-out / Flip on in synchronicity): FO/SYN (Max 2.0 pts) 
Os dois parceiros devem realizar Flip para Fora/Flip para o pole (Flip-out / Flip on) em sincronia para receber o 
bônus +2.0 
 
Flip com contato (Contact Flip) (começando e terminando no mesmo pole) em sincronia: CF/SYN (Max 1.0 pt) 
Os dois parceiros devem realizar Flip com contato (Contact Flip) em sincronia para receber o bônus +0.5 
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Combinação de giros com outros giros em sincronia: SP/SYN (Max 1.0 pt) 
Os dois parceiros devem realizar dois giros em sucessão e em sincronia para receberem o bônus. Estes giros 
devem ser iguais ou espelhados. Estes giros podem ser realizados em um ou dois poles. Uma rotação completa 
de 360° deve ser realizada se os dois parceiros estão no pole estático e de 720° completos se os dois parceiros 
estão no pole giratório (este também deve incluir a mudança na posição do corpo). Se por acaso forem 
utilizados dois poles diferentes, a rotação completa deverá ser de 360°. (veja definição de giros). +0.5  
Três giros podem ser combinados para este bônus técnico. Ao se combinar 3 giros de valor 1.0 cada, a posição 
de cada giro deve ficar fixa ; neste caso deve-se usar o código SP/SP/SYN. +1.0 
 
Combinação de giros com outros elementos em sincronia: SP/E/SYN (Max 1.0 pt) 
Os dois parceiros devem realizar os giros para receber o bônus. Estes giros devem ser realizados em um ou dois 
poles. Uma rotação completa de 360° deve ser realizada se os dois parceiros estão no pole estático e de 720° 
completos se os dois parceiros estão no pole giratório. Se por acaso forem utilizados dois poles diferentes, a 
rotação completa deverá ser de 360°. A posição final do elemento deve ser mantida fixa por um breve período. 
(veja definição de giros) +0.5  
 
Quedas em sincronia: D/SYN (Max 1.0 pt) 
Quedas devem ser realizadas em sincronia total. Estas devem ser as mesmas quedas ou em imagem espelhada. 
Os dois parceiros devem começar e terminar ao mesmo tempo. +0.2  
 
Saltos para fora/ Saltos para o pole em sincronia: JO/SYN (Max 1.2 pts) 
Saltos devem ser realizados em sincronia total. Os dois parceiros devem começar e terminar ao mesmo tempo. 
+0.2  
 
Pegar o parceiro do pole ou Jogar o parceiro para o pole: PCT (Max 0.8 pts) 
Pegar o parceiro significa que um parceiro inicia em uma posição no pole e salta para os braços do outro 
parceiro que está no solo. Jogar o parceiro significa que os dois parceiros estão em uma posição inicial no solo 
e um parceiro joga o outro para o pole. (Veja definição de jogar) +0.4  
 
Recaptura (Re-grips) em sincronia: RG/SYN (Max 1.0 pt) 
Devem ser realizados em sincronia total. +0.2  
 
Combinações dinâmicas em sincronia no pole estático ou giratório: DC/SYN (Max 2.0 pts) 
Devem ser realizadas em sincronia total. +0.5 
 

INDIVIDUAIS – PONTOS DE BONUS GERAIS (CONCEDIDOS UMA VEZ): 

Nível de Dificuldade (Level of difficulty - LOD) se refere aos elementos e combinações de elementos. (veja 
definição de LOD). 
Observação: Os atletas receberão pontos baseado no LOD médio dos elementos da coreografia. 
0 = simples 0.5 = moderado 1 = difícil 1.5 = muito difícil  2 = extremamente difícil 
 
Subidas (Max +2.0 pts) 
Subidas são as formas que o atleta se movimento para cima e para baixo no pole usando as mãos e pernas ou 
apenas as mãos. Subidas podem ser realizadas com o corpo para cima, invertido, ao longo do pole. É necessário 
um mínimo de 2 movimentos repetidos para ser considerada a subida. 
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Exemplos de Subidas 

Exemplos de 
Subidas 

  
Basic climb 

 
Side climb 

 
Caterpillar climb 

 
Outside leg hang climb 

Nível de 
dificuldade 

Simples Simples - Moderado Moderado - Difícil 

Exemplos de 
Subidas 

 
Seated climb 

 
Walking climb 

 
Hands only climb 

 
Hop-up climb 

Nível de 
dificuldade 

Moderado - Difícil 
Muito Difícil – Extremamente Difícil  

 

 
Movimentos de Flexibilidade (Max +2.0) 
Flexibilidade se refere à flexibilidade das pernas, costas, quadris e ombros. Para apresentar o maio LOD aos 
árbitros o atleta deve realizar movimentos, combinações e transições com extensão e mobilidade totais. 
 
Transições no Pole (Max +2.0) 
Transições se referem às transições de movimentos, para dentro e fora do pole, do solo para o pole e do pole 
para o solo. De forma a apresentar o maior nível de dificuldade (LOD) o atleta deve realizar movimentos fluidos 
e com boa posição de corpo. O atleta deve realizar as transições com precisão e facilidade.  
 
Giros (Max +2.0) 
A posição do giro deve ser mantida para demonstrar a rotação indicada nos critérios de giro. Ao realizar giros no 
pole estático o atleta deve manter a posição do giro fixa por 360°, e no pole giratório ele deve manter a posição 
fixa durante 720° de rotação. A transição para montar e sair da posição do giro não conta como mínimo exigido 
de rotação.  
 
Elementos de Força (Max +2.0) 
Elemento de força se refere à força de braços, core e pernas. De forma a demonstrar o maior LOD para os 
árbitros, o atleta deve realizar tanto elementos de força de membros superiores e abdome quanto combinações 
destes. Sustentar e controlar um elemento de força como uma bandeira por dois (2) segundos ou mais irá 
demonstrar um LOD mais alto.  
 

DUPLAS - PONTOS DE BONUS GERAIS (CONCEDIDOS UMA VEZ): 
Observação: Todas as explicações de Individuais se aplicam a duplas. Será feita a média dos LOD de cada 
parceiro para a nota final. 
 
Subidas (Max +2.0) 
As subidas dos dois parceiros serão consideradas e será feita a média das notas dos dois parceiros.  
 
Elementos de Flexibilidade (Max +2.0) 
A flexibilidade dos dois parceiros será avaliada e será feita a média das duas notas.  
 
Elementos de Equilibrio (Max +2.0) 
Veja o glossário para definição 
 
Elementos de parceiro no ar (Max +2.0) 
Veja o glossário para definição.  
 
Transições no Pole (Max +2.0) 
As transições dos dois parceiros serão avaliadas e será feita a média das duas notas. 
 
Elementos de Força (Max +2.0) 
A força dos dois parceiros serão avaliadas e feito a média das duas.   
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Movimentos sincronizados paralelos / entrelaçados e de equilíbrio (Max +2.0) 
Veja o índice para definição. 
 

PONTOS DE BONUS ADICIONAIS (APENAS PARA DUPLAS): 

Duplas receberão pontos adicionais quando: 

• Dois parceiros demonstrarem que de podem segurar e voar igualmente ao longo da coreografia. Esse 
bônus será determinado baseado em todos os movimentos que envolvem pegadas acrobaticas e voos. 
+1.0 
 

 
DEDUÇÕES: 

O atleta deve receber dedução pelo preenchimento incorreto do Formulário. Esta dedução é feita apenas uma 
vez. Isso inclui, mas não está limitado a: 

• Indicando mais bônus técnicos do que o solicitado; 
• Não assinar o formulário; 
• O formulário sendo assinado por qualquer pessoa que não seja um treinador reconhecido pela IPSF (ou 

pais/guardiões no caso de atletas das categorias Junior, Novice ou Pre-Novice); 
• Não preenchimento correto do cabeçalho do formulário ( Fichas de bônus técnicos e Obrigatórios) .-1.0 

 

Deduções Técnicas 
Um máximo de 25.0 pontos podem ser descontados como deduções técnicas. Esta seção é para deduzir pontos 
de execução fraca de todos os elementos (inclusive os obrigatórios). Os árbitros devem também deduzir pontos 
por perda de equilíbrio, quedas, e por falha ao realizar um dado elemento. O número de pontos deduzidos 
depende do grau da infração. Os movimentos são divididos nas seguintes categorias: 
 

INDIVIDUAIS/DUPLAS – DEDUÇÕES ESPECÍFICAS (DEDUZIDAS POR VEZ): 

Queda 
A definição de queda é uma descida descontrolada rápida súbita até o chão. Esta pode ser a partir de qualquer 
posição no pole ou fora do pole. -3.0 
 
Falta de sincronia do elemento (Duplas) 
A falta de sincronia de um elemento refere-se aos parceiros que executam um elemento de forma 
descoordenada e não sincronizada. -0.5 
 
Má execução e linhas incorretas  
Execução de elementos de pole deve ter as seguintes características: 
• Alinhamento do joelho e do dedo do pé – O joelho e dedo do pé devem estar alinhados. Deve haver uma linha 
reta da rótula até o dedão. O pé o o dedão devem estar em ponta. Os dedos não podem estar em forma de garra 
nem mostrando tensão. Não deve haver pegada desnecessária do pole com os dedos do pé. -0.2 
• Linhas limpas – Braços e pernas devem estar posicionados corretamente e em extensão total, pés e dedos 
devem estar em ponta. Dedos das mãos e dos pés não podem mostrar tensão e os pés não podem ser 
flexionados, exceto se estiver fazendo uma caminhada aérea ou se for uma escolha coreográfica. -0.2 
• Extensão – As linhas das pernas, braços, costas, pescoço, pulsos e tronco devem ser extendidas 
completamente. Os ombros e/ou as costas não devem estar arredondadas e a cabeça deve estar elevada sem 
apresentar esforço. -0.2 
• Postura – Alinhamento correto do corpo deve ser usado no pole e fora dele. Todos os movimentos corporais 
devem ser controlados. -0.2 
 
Má apresentação de um elemento 
Se refere a elementos executados com má posição ou ângulo ruim para os árbitros impedindo-os de ver 
completamente o elemento. Também se refere a elementos apresentados mostrando uma parte desfavorável 
do corpo. -0.5 
 
Transições ruins para realizar e sair de elementos e para e fora do pole 
Uma transição ruim é quando um atleta falha ao executar a entrada e a saída de um elemento suavemente Ex: 
uma entrada descontrolada / saída abrupta não realizada com facilidade e graça. Transições deve parecer que 
são feitas sem esforço. -0.5 
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Escorregar ou perder o equilíbrio 
A definição de escorregar ou perder o equilíbrio é quando um atleta executa um movimento e ele 
temporariamente e sem querer perde o controle de seu equilíbrio ou o posicionomento de seu corpo ou parte 
do seu corpo no pole ou fora do pole. Isso acontece por um breve momento e o atleta é capaz de corrigir seu 
posicionomento quase que instantaneamente. Um escorregão que acaba no chão será considerado uma queda 
(ver Queda). -1.0 
 
Tocar o box truss ou armação de sustentação de barras durante a coreografia 
É estritamente proibido tocar ou usar o Box struss durante a apresentação. Isto inclui tocar o banner de fundo, 
qualquer iluminação que esteja atras do palco ou fora da área delimitada. O atleta dever ter contato apenas 
com os poles e o solo. -1.0 
 

INDIVIDUAIS/ DUPLAS – DEDUÇÕES GERAIS (DEDUZIDAS UMA VEZ): 

Falha ao girar em pole estático / Falha ao girar com impulso no pole giratório (apenas para individuais) 
O atleta será penalizado por não girar no pole estático pelo menos uma vez (veja definição de giro) e por não 
girar com impulso no pole giratório pelo menos uma vez durante a coreografia. O atleta deve ser capaz de realizar 
giros em ambos os poles tanto em posição invertida quanto de cabeça para cima. (veja definição de impulso). 
 -2.0 / -2.0 
 
Falta de sincronia (Duplas) 
Os atletas terão pontos deduzidos se não conseguirem realizar a coreografia de forma sincronizada por pelo 
menos 70% de sua duração, tanto quando estão ambos em um pole, quando cada um no seu próprio pole ou no 
solo. -3.0 
 
Não usar os dois poles de maneira equilibrada 
Atletas individuais e duplas devem ser hábeis tanto no pole estático quanto no giratório e isso deve ser 
demonstrado pelo uso equilibrado dos dois poles, sem haver favorecimento de um ou outro pole. Para duplas, 
os atletas devem também trabalhar simultaneamente em dois poles separados de forma sincronizada. -2.0 
 
Usar menos do que a altura total do pole 
Todos os atletas terão pontos deduzidos se não usarem a altura total do pole, por pelo menos duas (2) vezes 
(em qualquer um dos poles ou em ambos) durante a coreografia. Para duplas apenas um parceiro necessita 
usar a altura total do pole pelo menos duas (2) vezes (em qualquer um dos poles ou em ambos). A altura total 
do pole refere-se ao uso desde sua base até não menos que 10cm abaixo do seu topo. Os atletas que 
pretendem usar a altura total do pole devem garantir que eles tenham contato com o pole ou alcancem 
qualquer parte do corpo até este ponto, com ou sem contato com o pole. 
Atletas novatos precisam usar pelo menos 50% da altura total dos poles duas vezes. -2.0 

 

Apresentação Artística e Coreografia 
Um máximo de 20.0 pontos pode ser concedido por apresentação artística e coreografia. Essa seção é para julgar 
a apresentação artística do atleta, sua interpretação e sua apresentação de palco. Apresentação artística é a 
forma como o atleta se expressa e se apresenta para os árbitros. Os árbitros irão averiguar a habilidade do atleta 
de demonstrar emoção e expressão através do movimento. Eles devem ser confiantes, atraentes, capazes de 
entreter o público e demonstrar um alto nível de presença de palco em cada elemento de sua coreografia no 
pole e fora dele. Figurino, música e apresentação devem estar relacionados entre si. O atleta deve criar uma 
apresentação original e apresentar um estilo único. A apresentação de maneira geral deve fluir sem interrupção 
e sem esforço, garantindo que altos e baixos (sombras) sejam demonstrados. Apresentação da coreografia é 
definida por todos os movimentos realizados ao redor do pole, na área do palco ou na superfície do palco, 
quando não há contato com o pole. Os árbitros irão avaliar a habilidade do atleta em realizar uma dança ou uma 
coreografia acrobática que seja executada com imaginação, fluidez e graça. 
 
Todo o trabalho realizado sem o contato com o pole deve ser limitado a um máximo de 40 segundos da duração 
total da coreografia. Observação: veja as penalidades do Chefe de Arbitragem. 
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INDIVIDUAIS/DUPLAS – BONUS ARTISTICOS: 

O nível de criatividade se refere a coreografia no pole e fora dele de maneira geral. 
Favor observar: Atletas irão receber pontos baseados na coreografia de maneira geral, na maior parte dela. 
 
0 = ruim   Quase não existente, menos de 20% da coreografia 
0.5 = razoável  Uma pequena quantidade, entre 20% -40% da coreografia 
1.0 = bom  Quantidade justa, entre 40% - 60% da coreografia 
1.5 = muito bom  Grande quantidade, entre 60% - 80% da coreografia 
2.0 = excelente  Mais de 80% da coreografia 
 
Equilíbrio (Max +2.0) 
Equilíbrio se refere à habilidade de criar uma coreografia bem equilibrada que apresente quantidades iguais de 
diversos elementos. O atleta deve criar uma coreografia equilibrada com diferentes tipos de truques, ex: 
flexibilidade, força, giros, movimentos dinâmicos, movimentos acrobáticos, trabalho de palco e transições, 
integrando todos em uma coreografia com presença de palco e conteúdo artístico, usando o pole giratório e o 
estático igualmente.  
 
Confiança (Max +2.0) 
Confiança se refere ao nível de confiança do atleta durante sua coreografia. O atleta não deve mostrar que está 
nervoso, mas sim se portar de maneira confiante e ser envolvente, comandar o palco e a atenção do público, 
fazendo toda sua apresentação crível.  
 
Fluidez (Max +2.0) 
Fluidez se refere à habilidade do atleta de criar uma apresentação perfeita e sem esforço. O atleta deve mostrar 
fluidez fora do pole, entre os poles, do chão ao pole, do pole para o solo, e do solo ao ficar em pé ou de pé para 
o solo. As sequências, truques, transições, coreografia e/ou ginástica e movimentos acrobáticos devem fluir de 
uma forma perfeita, suave, natural, sem falhas, e graciosamente. O Movimento para entrar e sair dos elementos 
devem continuar para o próximo elemento perfeitamente. A coreografia não deve parecer desarticulada de 
maneira alguma. Um atleta receberá dedução de pontos se ele executar elementos e esperar por aplausos.  
 
Interpretação (Max +2.0) 
Interpretação se refere à habilidade do atleta para interpretar a música, suas expressões faciais, suas emoções, 
coreografia e a criação de um personagem ou história. O atleta deve criar uma coreografia que apresente a luz, 
as sombras, os sentimentos e a emoção da música. O atleta deve se conectar com a música e demonstrar 
expressão através de seu figurino, seu corpo e suas expressões faciais. Ele precisa demonstrar que pode trabalhar 
sua coreografia no ritmo e na frase da música e da melodia.  
 
Originalidade da apresentação como um todo (Max +2.0) 
Se refere à originalidade e criatividade do desempenho global de truques e combinações, elementos e 
movimentos originais dentro e fora do pole e a originalidade coreográfica em toda a apresentação. O atleta deve 
criar combinações originais de truques e criar novos temas na coreografia. Os árbitros não estão à procura de 
apenas um ou dois truques e combinações exclusivos, mas de originalidade geral em todos os componentes da 
coreografia.  
 
Originalidade dos elementos (Max +2.0) 
Se refere à originalidade e criatividade do desempenho global de truques , elementos e movimentos no pole em 
toda a apresentação. Os atletas receberão dedução de pontos se os elementos, truques e movimentos se 
tornarem repetitivos (por exemplo, se as mesmas subidas, JO ou RG for usada repetidamente ao invés vez de 
uma variedade de elementos, truques e movimentos). 
 
Originalidade das transições entrando e saindo dos elementos (Max +2.0) 
Se refere a originalidade de todas as transições, entradas e saídas de truques e combinações durante toda a 
coreografia. O atleta deve criar movimentos novos e originais para suas transições entrando e saindo de truques 
e entrando e saindo do pole.  
 
Presença de palco e carisma (Max +2.0) 
O atleta deve conquistar a atenção dos espectadores. Ele ou ela deve controlar totalmente sua apresentação e 
se portar com estilo ou de maneira impressionante, que seja tanto atraente quanto carismática. 
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INDIVIDUAIS/ DUPLAS – BÔNUS COREOGRÁFICOS: 

Originalidade da coreografia e sua composição como um todo (Max +2.0) 
O nível de originalidade da coreografia e sua composição como um todo se refere ao nível de de criatividade dos 
movimentos dentro e fora do pole. Coreografia é a arte de compor uma dança, planejando e organizando os 
movimentos, passos e padrões. Os árbitros estão à procura de originalidade na composição da coreografia, ou 
seja, como ela foi montada. 
 
Originalidade do trabalho de solo (Max +2.0) 
O nível de originalidade do trabalho de solo se refere a combinações coreografadas de passos de dança e 
movimentos executados no chão sem contato com o pole. Isto inclui, mas não se limita a dança coreográfica 
complexa, musicalidade, criatividade e fluidez. O atleta deve criar movimentos que trabalhem com a batida da 
musica, que reflita sua coreografia, de forma envolvente e capaz de entreter o público. 
 

INDIVIDUAIS/ DUPLAS – DEDUÇÕES ESPECIFICAS (DEDUZIDAS POR VEZ): 

Causando distrações emitindo sons vocais 
A definição de sons vocais são falas, dicas, grunhindo, gritos, aplausos e emissão de palavras que causem 
distração. -1.0 
 
Defeito ou distração devido ao figurino 
A definição de um defeito no figurino é quando parte dele acidentalmente cai ou se solta, se torna revelador, ou 
atrapalha a apresentação do atleta (isso não se refere a decorações que se soltam durante a apresentação, por 
exemplo, diamantes, pedras ou penas caindo dos trajes). Não deve ser confundido com a retirada proposital de 
roupa, que é uma violação direta à regra da IPSF de não retirada de roupa e pode resultar na desclassificação 
imediata da competição. -1.0 
 
Secar as mãos no figurino, corpo, pole ou chão e/ou ajustar o cabelo e o figurino 
Secar as mãos no figurino, no corpo, no pole ou no chão e/ou tirar o cabelo do rosto ou do pescoço, puxar ou 
corrigir o figurino. -1.0 
 
Falta de início e fim lógicos de apresentação e/ou coreografia começar antes ou terminar depois da música  
É importante que o atleta edite sua música de modo que corresponda com o início e o fim da coreografia. A 
coreografia dever ter um início e um fim lógicos que se encaixem com a música. Os atletas devem começar e 
terminar sua apresentação em uma posição no palco, visível para os árbitros. O atleta deve começar a sua 
apresentação quando a música começa e parar quando a música termina. -1.0 
 

INDIVIDUAIS/ DUPLAS – DEDUÇÕES GERAIS (DEDUZIDAS UMA VEZ) 

Não se esforçar nem se dedicar na criação do figurino 
O atleta deve participar da competição em um figurino adequado a competição e não um figurino de treino. O 
que significa que deve se considerar estilo, corte e decoração ao escolher um figurino para a competição. -1.0 

 

Obrigatórios 
Todos os atletas devem realizar o número exigido de elementos obrigatórios. Por favor, note que todos os 
elementos compulsórios devem ser executados aereamente, a não ser que seja especificado para fazer de outra 
forma. Um valor técnico entre + 0,1 e 1,0 será concedido se os requisitos mínimos forem atendidos, por exemplo, 
posição mantida por dois segundos, ângulo do corpo/abertura corretos. É responsabilidade do atleta executar o 
elemento obrigatório claramente para os árbitros. Se um elemento obrigatório está no limite, ele não será 
concedido. Elementos com um valor de +0,1 são mais fáceis do que aqueles com um valor de +1,0. Pontos extras 
serão concedidos se o atleta executar qualquer um dos bônus compulsório sobre os elementos obrigatórios. O 
valor técnico permitido para os elementos obrigatórios depende tanto categoria de idade e divisão competitiva. 
Os juízes sempre julgam de acordo com o código do elemento colocado no seu formulario (e não pelo nome do 
elemento) e somente a primeira tentativa do elemento será julgada. Um elemento obrigatório não contará após 
a primeira tentativa, mesmo que o elemento seja executado corretamente depois. Elementos obrigatórios não 
devem ser repetidos (ex. elementos individuais só podem ser usados uma vez). Não serão dados pontos para 
repetições do mesmo elemento obrigatório, mas resultará em dedução por forma incorreta e contará como 
elemento que falta. Elementos obrigatórios também devem ser mantidos em uma posição fixa, a menos que 
especificado em contrário. Vide divisão de categorias abaixo. 
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Elite 

Senior, Junior e Master 
Atletas devem escolher 11 elementos: 

o quatro (4) elementos de flexibilidade 
o quatro (4) elementos de força 
o um (1) giro no pole giratório 
o um (1) giro no pole estático 
o um (1) dead lift (inversão) aéreo (ADL) 

 

Novatos* 
Atletas devem escolher 9 elementos: 

o três (3) elementos de flexibilidade 
o três (3) elementos de força 
o um (1) giro no pole giratório 
o um (1) giro no pole estático 
o um (1) dead lift (DL) 

 

Duplas – Senior e Junior 
Atletas devem escolher 11 elementos: 

o três (3) elementos de parceiro sincronizados, divididos conforme abaixo: 
- um (1) elemento sincronizado paralelo 
- um (1) elemento sincronizado entrelaçado 
- um (1) elemento sincronizado de equilíbrio com o parceiro 

o dois (2) elementos de equilíbrio do parceiro, divididos conforme abaixo: 
- um (1) elemento de equilíbrio com o parceiro 
- um (1) elemento de equilíbrio e força 

o três (3) elementos de parceiro no ar, atletas devem incluir: 
- um (1) elemento de parceiro no ar - apenas um parceiro toca o pole 
- um (1) elemento de parceiro no ar - dois parceiros tocam o pole 
- um (1) elemento de parceiro no ar de livre escolha dos atletas 

o um (1) elemento de sustentação do parceiro 
o um (1) elemento no pole com parceiro no solo 
o um (1) dead lift aéreo sincronizado (ADL) 

 
Duplas – Juvenil e Novice* 
Os atletas devem escolher 9 elementos: 

o três (3) elementos sincronizados com o parceiro a incluir: 
- um (1) elemento sincronizado paralelo 
- um (1) elemento sincronizado entrelaçado 
- um (1) elemento sincronizado de equilíbrio com o parceiro 

o um (1) elemento de equilíbrio com o parceiro 
o dois (2) elementos de parceiro no ar, os atletas devem escolher: 

- um (1) elemento de parceiro no ar – apenas um parceiro toca o pole 
- um (1) elemento de parceiro no ar – dois parceiros tocam o pole 

o um (1) elemento de sustentação do parceiro 
o um (1) elemento no pole com parceiro no solo 
o um (1) dead lift sincronizado (DL) 

 

*Favor observar: não há categoria Pré-Novato 
 
Profissional 

Senior, Junior e Master 
Atletas devem escolher 11 elementos: 

o quatro (4) elementos de flexibilidade 
o quatro (4) elementos de força 
o um (1) giro no pole giratório 
o um (1) giro no pole estático 
o um (1) dead lift aéreo (ADL) 
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Duplas 
Atletas devem escolher 11 elementos: 

o três (3) elementos de parceiro sincronizados, divididos conforme abaixo: 
- um (1) elemento sincronizado paralelo 
- um (1) elemento sincronizado entrelaçado 
- um (1) elemento sincronizado de equilíbrio com o parceiro 

o dois (2) elementos de equilíbrio do parceiro, divididos conforme abaixo: 
- um (1) elemento de equilíbrio com o parceiro 
- um (1) elemento de equilíbrio e força 

o três (3) elementos de parceiro no ar, atletas devem incluir: 
- um (1) elemento de parceiro no ar - apenas um parceiro toca o pole 
- um (1) elemento de parceiro no ar - dois parceiros tocam o pole 
- um (1) elemento de parceiro no ar de livre escolha dos atletas 

o um (1) elemento de sustentação do parceiro 
o um (1) elemento no pole com parceiro no solo 
o um (1) dead lift aéreo sincronizado (ADL) 

 

*Favor observar: não há categorias Pré-Novato, Novato, Junior ou Juvenil. 
 

Amador 

Senior, Junior, Pré-Novato, Novato e Master 
Os atletas devem escolher 9 elementos: 

o três (3) elementos de flexibilidade 
o três (3) elementos de força 
o um (1) giro no pole giratório 
o um (1) giro no pole estático 
o um (1) dead lift (DL) 

 

Duplas 
Os atletas devem escolher 9 elementos: 

o três (3) elementos sincronizados com o parceiro a incluir: 
- um (1) elemento sincronizado paralelo 
- um (1) elemento sincronizado entrelaçado 
- um (1) elemento sincronizado de equilíbrio com o parceiro 

o um (1) elemento de equilíbrio com o parceiro 
o dois (2) elementos de parceiro no ar, os atletas devem escolher: 

- um (1) elemento de parceiro no ar – apenas um parceiro toca o pole 
- um (1) elemento de parceiro no ar – dois parceiros tocam o pole 

o um (1) elemento de sustentação do parceiro 
o um (1) elemento no pole com parceiro no solo 
o um (1) dead lift sincronizado (DL) 

 

DIVISÃO DE CATEGORIAS  

Favor observar: os atletas não podem escolher o mesmo elemento duas vezes, mesmo se executados em 
ângulos diferentes. Ex: F7 (splits 160°)/F25 (splits 180°). O mesmo vale para tolerância de corpo. Ex. FLR8 (20° 
tolerância) /FLR16 (sem tolerância) 

 
Senior, Master e Duplas (Senior): 
Elite atletas devem escolher os elementos obrigatórios com valor técnico entre +0.5 e +1.0 

*Atletas de Elite devem escolher um dead lift aéreo com o quarto valor de ponto ou mais.  

Profissional atletas devem escolher elementos obrigatórios com valor técnico +0.3 e +0.8  

Amador e todo Para Pole atletas devem escolher elementos obrigatórios com valor técnico +0.1 e +0.5 

Favor observar: categoria Master 50+ em todas as divisões poderá ter tolerância de 20° em todos os ângulos de 
corpo e de aberturas (splits). 
 

Novato, Junior e Duplas (Junior, Novato e Juvenil): 
Elite atletas devem escolher elementos obrigatório com valor técnico +0.3 e +0.8  

Amador atletas devem escolher elementos obrigatório com valor técnico +0.1 e +0.5  

Favor observar: não há divisões Novato ou Junior para a categoria Profissional. 
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Pré-Novato: 
Amador atletas devem escolher elementos obrigatórios com valor técnico +0.1 e +0.5 
Favor observar: não há divisão Pré-Novato para as categorias Elite e Profissional 
 

REQUISITOS DOS PONTOS COMPULSORIOS 
Favor observar: Exigências de pontos obrigatórios não incluem pontos de bônus de obrigatórios. 
Favor observar: Caso as Exigências de pontos obrigatórios não sejam respeitadas ou o máximo / 
mínimo esteja fora do limite prescrito, isso resultará na aplicação de uma dedução de -3 –Por favor 
verifique a seção de Deduções de Obrigatórios. 
 

Exigências De Pontos Para As Categorias De Elite 
Senior deve ter um valor total de 7.7 a 11.0 pontos na ficha de obrigatórios  
Duplas Senior (Feminino /Feminino, Masculino/ Masculino, Feminino / Masculino) deve ter um valor 

total de from 7.7 a 11.0 pontos na sua ficha de obrigatórios 

Master deve ter um valor total de 6.6 a 11.0 pontos na ficha de obrigatórios  
Junior deve ter um valor total de 5.5 a 8.8 pontos na ficha de obrigatórios  
Duplas (Junior) deve ter um valor total de from 5.5 a 8.8 pontos na sua ficha de obrigatórios  
Novato deve ter um valor total de 4.4 a 7.2 pontos na ficha de obrigatórios 
Duplas (Novato, Juvenil) deve ter um valor total de from 4.4 a 7.2 pontos na sua ficha de obrigatórios  
 

Exigências De Pontos Para A Categoria Profissional 
Profissional (todas as categorias incluindo Duplas) atletas devem ter um valor total de 5.5 a 8.8 
pontos na ficha de obrigatórios 
 

Exigências De Pontos Para A Categoria Amadora 
Amador (todas as categorias incluindo Duplas e Para Pole) atletas devem ter um valor total de 1.1 a 
4.5 pontos na ficha de obrigatórios 
 

Divisão Categoria 
Alcance permitido 

dos elementos obrigatórios 
Alcance permitido 

do valor total 

Amador 
Todas categorias (Pre-Novato, Novato, 
Junior, Senior, Masters, todas as 
Duplas) incluindo Para Pole 

entre +0.1 e +0.5 de 1.1 a 4.5 

Profissional 
Todas Categorias (Senior, Masters, 
Todas as Duplas) 

entre +0.3 e +0.8 de 5.5 a 8.8 

Elite 
Novato, Duplas Novatos e Duplas 
Juvenil 

entre +0.3 e +0.8 de 4.4 a 7.2 

Elite Junior e Duplas Junior entre +0.3 e +0.8 de 5.5 a 8.8 

Elite Senior e Todas as Duplas Senior entre +0.5 e +1.0 de 7.7 a 11.0 

Elite Master 40+ e Master 50+ entre +0.5 e +1.0 de 6.6 a 11.0 

 

DEDUÇÕES DE OBRIGATÓRIOS  

Um atleta poderá receber as seguintes deduções: 
• Falha ao realizar um dos seus elementos obrigatórios ou se o elemento não for reconhecido como o 

elemento obrigatório. Isso deduz cada vez. -3.0 
• Falha em atingir o mínimo de pontos necessário. Isso será deduzido uma vez apenas. -3.0 
• Exceder o máximo de pontos permitidos pela exigência dos pontos. -3.0  
• Se for indicado um elemento com um valor fora do permitido, este será considerado como um elemento 

em falta -3.0 por elemento 
• Não executar o elemento indicado pelo código do elemento (em oposição ao nome do elemento) será 

visto como um elemento ausente. -3.0 por elemento 
• O nome do elemento errado versus o código do elemento ou o valor técnico será considerado como 

preenchimento incorreto do formulário de obrigatórios. -1.0 descontado apenas uma vez 
• Preenchimento incorreto da ficha de obrigatórios antes da competição (veja exemplo dos formulários 

ao final do Código de Pontos – isso inclui preencher a parte superior do formulário incorretamente e 
não usar o nome correto do elemento) -1.0 descontado apenas uma vez 
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• O formulário de obrigatórios não sendo assinado pelo atleta, e / ou sendo assinado por alguém que não 
seja um treinador reconhecido da IPSF (ou pai / mãe / tutor no caso de atletas juniores, novatos e pré-
novatos) -1.0 descontado apenas uma vez. 

• Falha ao executar o elemento obrigatório na ordem da sequência listada na ficha de obrigatórios.* -1.0 
a cada erro 

 
*se dois elementos que estão em sucessão imediata na ficha são trocados (ex: o atleta realiza o elemento 1, então o elemento 
3, e então o elemento 2) os dois elementos que foram trocados de ordem vão receber 0 pontos e uma penalidade de -1 será 
dada por troca da ordem dos dois elementos. A penalidade de -1.0 será dada por troca. Se um elemento for incluído na 
coreografia mas não na ordem correta e for feito depois ou antes de dois ou mais elementos do que deveria ter sido feito, 
ele será considerado um elemento não realizado, e vai receber uma penalidade de -3.0. 

 
Um elemento obrigatório não será reconhecido se: 

• Falha ao manter o elemento obrigatório: O atleta NÃO receberá pontos se não conseguir manter o 
elemento obrigatório na posição exigida por dois (2) segundos, conforme as exigências mínimas 
descritas nos critérios. 

• Falha ao executar a abertura ou ângulo do corpo exigidos: O atleta NÃO receberá pontos se não 
conseguir manter o elemento obrigatório na abertura ou ângulo de corpo exigidos conforme as 
exigências mínimas descritas nos critérios. 

• Falha ao sustentar o giro pela duração indicada nas exigências: O atleta NÃO receberá pontos se não 
conseguir manter a posição de um elemento obrigatório conforme as exigências mínimas descritas 
nos critérios. 

• Falha ao atender demais exigências mínimas: O atleta NÃO receberá pontos se não conseguir realizar 
as demais exigências mínimas descritas nos critérios.  

• Deixar de mostrar com precisão elementos individuais: o atleta deve indicar claramente cada elemento 
como um elemento individual - por exemplo, se estiver realizando um giro Phoenix para um 
Handspring Straddle, o atleta deve executar claramente o giro Phoenix e, em seguida, mostrar uma 
clara diferenciação entre o final do giro da Phoenix e o início do movimento Handspring Straddle. O 
atleta deve demonstrar que estes são dois elementos separados do código, ao contrário de apenas a 
continuação do primeiro elemento. 

 

PONTOS DE BONUS DE OBRIGATORIOS: 
Cada bônus de obrigatórios pode ser concedido no máximo duas (2) vezes. Qualquer bônus preenchido além do 
máximo permitido será desconsiderado. Bônus de obrigatórios só serão concedidos se os elementos obrigatórios 
atenderem as exigências mínimas. Por favor, consulte a pagina 107 para elementos obrigatórios que não são 
permitidos combinar para qualquer tipo de bonus de obrigatórios. 
 
Os bônus de obrigatórios são os seguintes: 
 

Individuais 
 

CBS1: Combinação de elementos obrigatórios no pole giratório(Max +2.0) 
Combinar dois (2) ou mais elementos obrigatórios e fazer cada elemento girar separadamente 360° completos. 
A transição do primeiro para o segundo elemento deve ser direta. Veja o índice para definição de giro. +1.0  
*Nota: bônus de obrigatórios NÃO se aplicam a giros obrigatórios nem a dead lifts. 
**Nota: ao se combinar três (3) elementos obrigatórios para este bônus, cada elemento separado deverá girar 
360° completos. Veja como preencher a ficha de obrigatórios em “descrição dos bônus”. 
***Nota: Variações do mesmo nome de elemento não podem ser combinados para bônus de obrigatórios.  
Ex: dragon tail split para dragon tail fang ou iron x para iron x passé. 
 
CBS2: Combinação de elementos obrigatórios no pole estático girando (Max +4.0) 
Combinar dois (2) elementos obrigatórios e faze-los girar uma rotação de 360° completos. A transição do 
primeiro para o segundo elemento deve ser direta. O segundo elemento deve estar ainda em rotação giratória 
e alcançar as exigências mínimas para receber este bônus. Veja o glossário para definição de giro. +2.0 
*Nota: bônus de obrigatórios NÃO se aplicam a giros obrigatórios ou a dead lifts 
**Nota: ao se combinar três (3) elementos obrigatórios para este bônus, o primeiro e o segundo elemento juntos 
devem girar 360° completos e o segundo e o terceiro elementos juntos devem girar 360° completos. Veja como 
preencher a ficha de pontuação de obrigatórios em “descrição de bônus”. 
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CBS3: Realizar um elemento obrigatório no pole estático girando (Max +1.0) 
Veja o glossário para definição de giro. +0.5  
*Nota: Bônus obrigatórios NÃO se aplicam a giros obrigatórios ou a dead lifts. 
Duplas 
 
CBD1: Combinar dois elementos obrigatórios sem tocar o chão, os dois parceiros devem mudar de posição 
(Max +2.0) 
A transição do primeiro elemento para o segundo elemento deve ser direta. Os dois parceiros devem trocar suas 
posições. Veja definição de troca de posição no glossário. +1.0 
*Nota: Bônus obrigatórios NÃO se aplicam a dead lifts. 
 
CBD2: Realizar um elemento obrigatório de parceiro no ar com impulso no pole giratório (Max +2.0) 
Este elemento de parceiro no ar deve girar 720° completos para receber este bônus. +1.0 
*Nota: Bônus obrigatórios NÃO se aplicam a dead lifts. 
 
CBD3: Realizar um elemento sincronizado obrigatório em um pole estático girando (Max +2.0) 
Os dois parceiros devem realizar este elemento em sincronia e devem realizar uma rotação completa de 360°. 
Veja a definição de giros no glossário. +1.0 
*Nota: Bônus obrigatórios NÃO se aplicam a dead lifts. 
 

Definição das Exigências Mínimas para Obrigatórios 
O braço ou perna de dentro é o mais próximo ao pole. O braço ou perna de fora está mais longe do pole. 
 

Posição do corpos:  

• Perna/pé/braço/mão de dentro e perna/pé/braço/mão de fora 

• À frente, atrás, para trás e para a frente 
 

 
Posição das mãos – dedões para cima, polegares para baixo, cup grip 

 

Dedões para Cima 
Nesta posição, o dedão vai ao redor do pole no lado oposto aos outros dedos, 
polegar para cima. 
A direção dos polegares é sempre a mesma posição do tronco e cabeça, por 
exemplo, se o tronco/cabeça está para cima, é necessário que os polegares 
estejam para cima também. 

 

Polegares para Baixo 
Nessa posição, o polegar gira em torno do pole no lado oposto aos outros 
dedos, Polegar na parte inferior. 
A direção dos polegares é sempre a mesma que a posição do tronco e da 
cabeça, por exemplo Se o tronco / cabeça estiver virado para baixo, é necessária 
a posição de polegares para baixo. 

 

Cup Grip  
Nesta posição, o dedão está do mesmo lado que os outros dedos. 

 
  



18 

Posição de Braços & Pegadas de mão:  

 

Pegada Básica 
Ambas as mãos no pole em 
um polegar para cima ou 
polegar para baixo, sem 
rotação no ombro. 
(veja as posições das mãos)  

Trava de Axila 
A trava no pole 
acontece pela axila. 

 

Pegada Básica Aberta 
Pelo menos um braço está 
totalmente estendido, o 
outro braço pode ser 
flexionado. Ambas as mãos 
no pole em posição de 
polegar para cima, sem 
rotação no ombro. 
(veja as posições das mãos) 

 

Trava de Antebraço 
Uma mão e o 
antebraço 
agarram o pole, a 
outra 
mão está em 
qualquer 
posição fixa à escolha. 

 

Cup grip 
Mão está em uma posição 
com dedão para baixo, 
dedos e o dedão do mesmo 
lado do pole 

 

Pegada com braços 
abertos  
Posição da mão em 
uma imagem 
espelhada sem 
rotação no ombro. 
As mãos devem estar 
com um polegar para 
cima ou polegar para 
baixo. 

 

Pegada torcida 
Um punho torce ao redor 
do pole, a outra mão está 
em posição fixa de livre 
escolha  

 

Back support 
(suporte nas costas) 
O braço de fora 
sustenta o corpo por 
trás das costas, o 
braço de dentro está 
em contato com o 
pole apenas pela mão 

 

Trava de Cotovelo  
Dobra do cotovelo; outra 
mão em pegada de livre 
escolha  

 

Pegada do braço 
enrolado  
Antebraço contra o 
pole 
Pegada da mão de 
livre escolha 

 

Pegada da Bandeira Um 
cotovelo está dobrado e o 
pole está preso na axila e 
pela mão. A outra mão e 
braço estão em uma 
posição fixa de livre 
escolha.  

Pegada Iguana e 
posição do braço 
Posição do braço 
atrás do corpo com 
rotação de ombros. 
Grip: Pegada Básica 
(ver definição) 

  

 

Pegada Cruzada 
Braços estão cruzados 
e extendidos 
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Posição da pernas:  

 

Atitude 
Duas pernas dobradas a 
um ângulo de 90° e 
paralelas ao solo 

 

Pike (lança) 
Duas pernas estão extendidas, 
fechadas e próximas uma a 
outra em frente do corpo, 
quadril em ângulo 

 

Cadeira 
Duas pernas dobradas a 
um ângulo de 90° 
(ambos, quadril e 
joelhos devem estar a 
90°), e fechadas  

Anel 
Uma perna está dobrada para 
trás em direção à cabeça, 
tocando a cabeça ou acima 
dela 

 

Diamante 
As pernas formam um 
triângulo: os joelhos 
separados e os dedões 
se tocam 

 

Split – Frontal Split /  
Side split 
As pernas estão estendidas e 
abertas. A perna da frente está 
posicionada na frente da parte 
superior do corpo (tronco / 
quadris) e a perna de trás deve 
estar para trás da parte 
superior do corpo 
(tronco/quadril), as pernas em 
uma posição split de acordo 
com o grau informado 

 

Fang (Canino) 
Duas pernas dobradas 
para trás, pés para trás 
da cabeça 

 

Split – Meio Split / 
Box split 
As pernas estão estendidas e 
abertas. As pernas são 
posicionadas para os lados da 
parte superior do corpo 
(tronco / quadris), pernas em 
uma posição de Split de acordo 
com o grau informado. 

 

Passê 
Uma perna dobrada a 
um angulo de 90° do 
quadril enquanto a 
outra esta estendida 

 

Abertura Straddle 
Ambas as pernas estendidas e 
abertas. 

 

Pencil 
Pernas estão estendidas 
e fechadas, pernas e 
corpo devidamente 
alinhados sem 
desalinhar o quadril. 

 

Tuck (Encolhido)  
Joelhos encolhidos e fechados 
no peito  

 

Códigos Para os Obrigatórios 
F = Elemento de Flexibilidade 
S = Elemento de Força 
ST = Giro no pole estático 
SP = Giro no pole giratório 
DL/ADL = Dead lift / Dead lift Aéreo 
SYN = Elemento de sincronia com o parceiro  
BLN = Elemento de equilíbrio com o parceiro  
FLY = Elemento de parceiro no ar 
PSE = Elemento de sustentação do parceiro 
FLR = Elemento de solo com parceiro  
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Movimentos proibidos e penalidades 
• Todos os tipos de levantamentos e equilíbrios com braços estendidos onde o parceiro que levanta o 

outro está em pé são proibidos. Todos o levantamentos em que o parceiro é levantado e mantido acima 
do ombro são proibidos. 

• Todos os levantamentos usando o pole como auxílio fixando a posição de levantamento são proibidas. 
Estes levantamentos só são usados como transição do/para o pole sem fixar uma posição. 

• Jogar o parceiro para o ar e pegá-lo novamente sem haver contato com o pole é proibido. 

• Todo trabalho, onde os atletas não estão em contato com o pole, deve ser limitado a 40 segundos da 
duração total da apresentação. 

• Saltos em parafuso ou dois ou mais saltos consecutivos são proibidos, seja, saindo ou entrando no pole.  

• Não é permitido nenhum movimento de rotação, incluindo saltos, pivots e piruetas com mais de 720° 
em um ponto. 

• Para uma lista adicional de movimentos proibidos consulte o Anexo 1. 
 
Penalidade: se as regras acima não forem respeitadas, haverá uma dedução de –5 dada pelo chefe de 
arbitragem para cada vez que for feita e não será avaliado o grau de dificuldade da coreografia. 
 
  



21 

Penalidades do Chefe de Arbitragem 
 
Um atleta pode receber penalidade do Chefe de Arbitragem durante a competição pelas seguintes infrações: 
 

Critérios  Limitações  Penalidade  

Exceder o tempo máximo 
permitido sem tocar o pole 

40 segundos -5 

Jogar o parceiro no ar Pegar ele/ela sem contato com o pole -5 por vez 

Levantamentos e equilíbrios 
com braços estendidos. 

Suspender o parceiro em uma posção de cabeça para cima. -5 por vez 

Elementos proibidos  Dentro e fora do pole -5 por vez 

Ficha de obrigatórios / ficha 
de bônus técnicos – fichas 
enviados após prazo. 

Atraso de 1 – 5 dias -1 por dia por ficha 

Atraso de mais de 5 dias mas não mais de 48 horas antes da 
data da competição 

-5 por ficha 

Fichas recebidas em menos de 48 horas do início do 
campeonato. 

Desclassificação 
(dada por qualquer 
ficha) 

Música enviada após o 
prazo. 

Todas as músicas enviadas em atraso, porém até 48 horas 
antes da data da competição. 

-1 por dia 

Musica recebida em menos de 48 horas do início da 
competição. 

Desclassificação 

Musica que infringe as 
Regras e Regulamentos 

Veja Regras -3 

Fornecer informação falsa 
ou errada na ficha de 
inscrição 

Fornecer informação falsa ou errada -5 por vez 

Informação falsa sobre idade, divisão ou categoria Desclassificação 

Demorar para subir ao palco 
quando anunciado 

Atraso de até 60 segundos -1 

Atleta não chega dentro de 1 minuto Desclassificação 

Tempo de apresentação 

5 segundos a menos ou a mais fora do tempo permitido -3 

Mais de 5 segundos a menos ou a mais do tempo permitido -5 

Interrupções 

Atletas pegos recebendo dicas de alguém fora do palco 
durante suas apresentações 

-3 

Atletas e/ou seus treinadores/representantes abordando a 
mesa de arbitragem e/ou sala ou obstruindo a visão dos 
árbiteos a qualquer momento durante a competição 

-3 
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Não começar ou terminar a 
coreografia no palco 

Não começar ou terminar a coreografia no palco -1 por vez 

Uso de colas e grips 

Colocar a cola diretamente no pole - 5 

Uso de colas/grips proibidos Desclassificação 

Uso de jóias e adereços de 
acordo com as Regras e 
Regulamentos 

Uso de jóias/piercings  
(exceção: brincos pequenos/alargadores lisos e coloridos) 

-3 

Uso de adereço ou item que ajude a apresentação -5 

Coreografia, figurino, cabelo 
e maquiagem inadequados, 
conforme descriminado nas 
Regras e Regulamentos 

- Cabelo cobrindo/caindo no rosto 
- Figurino fora do estabelecido nas Regras e Regulamentos 

-1 

- Palavras promocionais, logos, conotação religiosa, 
conotação negativa 

Uso de máscaras, uso de tinta corporal em uma parte do 
corpo. Ex: perna, usar pintura de rosto cobrindo mais da 
metade da face 

-3 

- Figurino provocante (incluindo tecidos como couro e látex) 
- Uso de tinta corporal em várias partes do corpo ou 

coreografia provocante, usar pintura de rosto cobrindo 
toda face 

-5 

- Uso de tinta corporal no corpo todo 
- Coreografia agressivamente provocante e comportamento 

lascivo 
Desclassificação 

Uniforme 

- Uniforme fora do padrão estabelecido nas Regras e 
Regulamentos 

-1 

- Não ter uniforme 
- Não usar uniforme enquanto aguarda resultado na area 

designada ou durante a cerimonia de medalhas 
-5 

Infrações gerais das regras 

- Uso gestual obsceno, profano ou linguagem desrespeitosa 
privadamente ou publicamente para com qualquer 
participante esportivo 

-10 

- Tentativa de agressão ou agressão intencional a um oficial, 
competidor, espectador ou outro oficial esportivo, 
participar ou incitar outros atletas e/ou espectadores a 
participar em ações abusivas ou violentas 

- Uso de drogas (exceto as com objetivo médico), consumo 
de álcool antes ou durante a competição 

- Exibir nudismo antes, durante ou após a competição 
- Infrações múltiplas ou severas às Regras e Regulamentos 

Desclassificação 

Credenciamento - Atletas que não fizerem seu credenciamento no dia oficial  -1 

 

Lesão durante a coreografia 

Se na opinião do chefe de arbitragem, é necessária atendimento médico, o chefe de arbitragem deve parar a apresentação 

se o atleta ainda não houver parado. Se o atleta for capaz de continuar dentro de um minuto ele deve retomar de onde 

parou, ou se isso não for possível, deve-se permitir um período de no máximo dez segundos antes da continuação. Se o 

atleta não puder completar a apresentação, ele não receberá pontuação e ele será considerado uma desistência. O mesmo 

se aplica à situação onde o atleta tiver recebido a oportunidade de continuar a apresentação do ponto de interrupção e 

novamente for incapaz de completar a apresentação. Apenas uma interrupção é permitida. 

 

Não é permitido reinício da apresentação, exceto por motivo de falha na música. Por favor, consulte Regras & 
Regulamentos. 
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INDIVIDUAIS OBRIGATÓRIOS 
Favor notar que os desenhos devem ser usados apenas como guia.  
É importante seguir as exigências mínimas definidas nos critérios.  

 

ELEMENTOS DE FLEXIBILIDADE 

Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

F1 Inside leg hang 

 

0.1 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: perna de dentro, lateral do 

tronco, parte de trás do braço 
- Posição do braço/grip: braços em posição fixa de 

livre escolha, mãos não têm contato com o pole 
- Posição da perna: perna de dentro está 

enrolada, perna de fora flexionada para trás 
- Posição do corpo: invertido 
- Ângulo da abertura: mínimo de 160° 

F2 
Side pole straddle 

base 

 

0.1 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: duas mãos, o arco dos dois 

pés 
- Posição do braço/grip: básica ou cup grip 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas em abertura lateral com o pé de 
baixo no chão e o arco do pé de cima em contato 
com o pole 

- Posição do corpo: tronco extendido para longe 
do pole 

- Ângulo da abertura: mínimo de 160° 

F3 Ballerina sit attitude 

 

0.2 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: axila de dentro, lateral do 

tronco, perna de dentro 
- Posição do braço/grip: braço de dentro segura o 

pé de fora, braço de fora está em posição de 
livre escolha sem contato com o pole 

- Posição da perna: perna de dentro esta ao redor 
do pole, perna de fora flexionada para trás 

- Posição do corpo: de cabeça para cima 
- Ângulo da abertura: mínimo de 160° 

F4 Inside leg hang  

 

0.2 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: perna de dentro, lateral do 

tronco, parte de trás do braço 
- Posição do braço/grip: braços em posição fixa de 

livre escolha, mãos não tem contato com o pole 
- Posição da perna: perna de dentro ao redor do 

pole, perna de fora flexionada para trás 
- Posição do corpo: invertido 
- Ângulo da abertura: mínimo de 180° 
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Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

F5 
Side pole straddle 

base 

 

0.2 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: duas mãos, duas pernas, 

arco do pé superior 
- Posição do braço/grip: básica ou cup grip 
- Posição da perna: duas pernas estão totalmente 

estendidas na abertura lateral com o pé debaixo 
no chão e o arco do pé de cima em contato com 
o pole 

- Posição do corpo: tronco estendido para fora do 
pole 

- Ângulo da abertura: mínimo de 180° 

F6 Allegra split 1 

 

0.3 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de Contato: Mão de dentro, parte 

interna da coxa de dentro, parte lateral/ Inferior 
das costas 

- Posição do braço/grip: mão de dentro do pole, 
acima da perna de dentro, o braço de fora 
estendido em uma posição fixa de livre escolha. 

- Posição da Perna: posição split frontal com 
ambas as pernas completamente estendidas 

- Posição do Corpo: Costas arqueadas, de costas 
para o Pole 

- Ângulo da Abertura: mínimo de 160° 

F7 Hip hold split  

 

0.3 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: coxa da perna de dentro, 

lateral do tronco, parte de trás do braço de 
dentro 

- Posição do braço/grip: braço de dentro em 
contato com o pole. Mãos sem contato com o 
pole 

- Posição da perna: Ambas as pernas 
completamente estendidas em split frontal e a 
perna da frente paralela ao chão 

- Posição do corpo: horizontal, virado para cima 
- Ângulo da abertura: mínimo de 160° 

F8 Pole straddle 

 

0.3 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: mãos, pernas, tornozelos 

(não o arco do pé) 
- Posição do braço/grip: básica ou cup grip 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas na posição de abertura lateral 
- Posição do corpo: tronco deve estar a um ângulo 

de 90° do pole 
- Ângulo da abertura: mínimo de 160° 

F9 Front split on pole 

 

0.3 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: pernas, mãos, antebraços 

(opcional), calcanhar da perna da frente, peito 
do pé da perna de baixo 

- Posição do braço/grip: pegada básica 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas na posição de abertura 
- Posição do corpo: de cabeça para cima 
- Ângulo da abertura: mínimo de 180° 
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Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

F10 Allegra split 2 

 

0.4 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de Contato: Mão de dentro, Parte 

interna da perna de dentro, lateral/ parte 
inferior das costas 

- Posição do braço/grip: mão de dentro segura o 
pole, por trás da perna de dentro , o braço de 
fora estendido em uma posição fixa de livre 
escolha 

- Posição da Perna: posição de split frontal com 
ambas as pernas completamente estendidas 

- Posição do Corpo: Arqueado de costas para o 
pole 

- Ângulo da Abertura: mínimo de 180° 

F11 Allegra passé 1 

 

0.4 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: braço da mão de dentro, 

coxa da perna de dentro, braço de fora, lateral 
da coluna/ lombar 

- Posição do braço/grip: mão de dentro segura o 
pole, por trás da perna de dentro, braço de fora 
estendido segurando o tornozelo da perna de 
fora 

- Posição da perna: posição de abertura com a 
perna de dentro totalmente estendida, perna de 
fora flexionada para trás 

- Posição do corpo: Arqueado de costas para o 
pole 

- Ângulo da abertura: mínimo de 160° 

F12 Bridge 

 

0.4 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: ambas as mãos, parte 

interna das coxas 
- Posição do braço/grip: pegada de livre escolha, 

braços totalmente estendidos 
- Posição da perna: ambas as pernas totalmente 

estendidas e fechadas 
- Posição do corpo: costas arqueadas com o 

quadril e ambas as pernas paralelos ao solo 
- Posição do corpo: invertido 

F13 Capezio passé 

 

0.4 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: axila do braço de trás, costas, 

coxa da perna de dentro 
- Posição do braço/grip: sem contato das mãos 

com o pole, o mesmo braço segura o tornozelo 
da perna de trás e está totalmente estendido, o 
braço oposto segura a perna da frente  

- Posição da perna: posição de abertura com a 
perna da frente totalmente estendida, a perna 
de trás flexionada 

- Posição do corpo: de cabeça para cima 
- Ângulo da abertura: mínimo de 160° 

F14 
Cross bow  
elbow hold 

 

0.4 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: tornozelos (não o arco dos 

pés), cotovelos, tronco (opcional) 
- Posição do braço/grip: trava de cotovelo 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas na posição de abertura lateral 
- Posição do corpo: tronco deve estar a um ângulo 

de 90° com o pole 
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Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

F15 
Handstand vertical 

split 

 

0.4 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: costas, uma perna, um 

ombro (opcional), gluteos 
- Posição do braço/grip: apenas uma mão toca o 

chão, a outra está segurando o tornozelo da 
perna da frente, braço no chão está totalmente 
estendido. 

- Posição da perna: Ambas as pernas totalmente 
estendidas em uma posição de Split vertical 

- Posição do corpo: Posição de parada de mão 
(quadris acima da cabeça e acima dos ombros em 
linha reta) 

- Ângulo da abertura: mínimo de 160° 

F16 Pole straddle 

 

0.4 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: tornozelos (não o arco dos 

pés), pernas, mãos 
- Posição do braço/grip: básica ou cup grip 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas em posição de abertura lateral 
- Posição do corpo: tronco a um ângulo de 90° do 

pole 
- Ângulo da abertura: mínimo de 180° 

F17 
Split grip  

leg through split 

 

0.4 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: duas mãos, um tornozelo 
- Posição do braço/grip: Pegada de livre 

escolha,braço de baixo completamente 
estendido 

- Posição da perna: duas pernas totalmente 
estendidas em posição de abertura 

- Posição do corpo: invertido 
- Ângulo da abertura: mínimo de 160° 

F18 Superman crescent 

 
 

0.4 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: duas mãos, interior das coxas 
- Posição do braço/grip: básica ou cup grip 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas e fechadas 
- Posição do corpo: costas arqueadas com quadris 

e duas pernas paralelas ao chão 

F19 
Underarm hold  

pike 

 

0.4 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: axila e/ou mão, tronco 
- Posição do braço/grip: axila e/ou mão 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas paralelas ao pole com os pés acima da 
cabeça 

- Posição do corpo: tronco está de cabeça para 
cima 

F20 Yogini 

 

0.4 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: axila, lateral do tronco 
- Posição do braço/grip: braços completamente 

estendidos, trava na axila interna do braço de 
dentro, mãos segurando os tornozelos 

- Posição da perna: ambas as pernas estão 
flexionadas e as coxas estão paralelas ao chão ou 
acima dos quadris  

- Posição do corpo: tronco está de cabeça para 
cima, quadril virado para o chão 
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Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

F21 Allegra passé 2 

 

0.5 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: mão do braço de dentro, 

coxa da perna de dentro, braço de fora, 
lateral/parte inferior das costas 

- Posição do braço/grip: mão de dentro segura o 
pole por trás da perna de dentro, braço de fora 
estendido e segurando o tornozelo da perna de 
fora 

- Posição da perna: perna de dentro totalmente 
estendida, perna de fora flexionada para trás 

- Posição do corpo: Costas arqueadas 
- Ângulo da abertura: mínimo de 180° 

F22 Chopsticks 

 

0.5 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: axila, lateral do tronco, parte 

superior da coxa 
- Posição do braço/grip: axila ou bíceps do braço 

de dentro tem contato com o pole. Braço de 
dentro totalmente estendido. Braço de fora 
segura o tornozelo da perna de dentro. Mãos não 
tocam o pole. 

- Posição da perna: duas pernas totalmente 
estendidas em posição de abertura. 

- Posição do corpo: de cabeça para cima 
- Ângulo da abertura: mínimo de 160° 

F23 Front split 

  

0.5 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: Ambas as pernas e ambas as 

mãos  
- Posição do braço/grip: básica ou cup grip 
- Posição da perna: Ambas as pernas totalmente 

estendidas em posição de Split frontal em 
contato com o pole 

- Posição do corpo: tronco deve estar a um ângulo 
de 90° do pole 

- Ângulo da abertura: mínimo de 180° 

F24 Handspring Split 

 

0.5 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: mãos, interior do antebraço 

do braço de dentro, ombro do braço de dentro, 
interior da coxa da perna de dentro 

- Posição do braço: pegada aberta: antebraço de 
dentro envolve a perna de dentro e segura o 
pole. Mão de fora segura o pole acima da cabeça 

- Grip: pegada de livre escolha. 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas em posição de abertura frontal 
- Posição do corpo: invertido 
- Ângulo da abertura: mínimo de 180° 

F25 Hip hold split  

 

0.5 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: coxa da perna de dentro, 

lateral do tronco, atrás do braço de dentro 
- Posição do braço/grip: axila ou bíceps do braço 

de dentro tem contato com o pole. Braço de 
dentro totalmente estendido. Braço de fora 
segura o tornozelo da perna de dentro. Mãos não 
tocam o pole 

- Posição da perna: ambas as pernas estendidas 
em posição de split frontal e paralelo ao chão 

- Posição do corpo: horizontal, virado para cima 
- Ângulo da abertura: 180° 
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Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

F26 
Inside leg hang  

back split  

 

0.5 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: perna de dentro, lateral do 

tronco, ombro 
- Posição do braço: mãos não tocam o pole, braços 

totalmente estendidos acima da cabeça em 
posição de anel segurando o pé da perna de fora 

- Posição da perna: perna de dentro está ao redor 
da barra, perna de fora flexionada 

- Posição do corpo: invertido 
- Ângulo da abertura: mínimo de 160° 

F27 Inverted front split 

 

0.5 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: ambas as pernas e ambas as 

mãos, peito do pé de trás, calcanhar/tornozelo 
do pé da frente (opcional) 

- Posição do braço/grip: básica ou cup grip 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas em posição de abertura 
- Posição do corpo: invertido 
- Ângulo da abertura: mínimo de 180° 

F28 Inverted split 

 

0.5 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: braço de dentro, perna de 

dentro, pé da perna de fora 
- Posição do braço: braço de fora em uma posição 

fixa de livre escolha. Mãos não tocam o pole 
- Grip: trava de cotovelo 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas em posição de abertura 
- Posição do corpo: invertido 
- Ângulo da abertura: mínimo de 160° 

F29 Lux 

 

0.5 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: mãos, perna de dentro, 

quadril 
- Posição do braço/grip: braços totalmente 

estendidos com pegada aberta 
- Posição da perna: pernas em posição de livre 

escolha, do mesmo lado do pole que o corpo 
- Posição do corpo: de cabeça para cima, tronco 

arqueado para trás 

F30 
Pegasus split facing 

floor 1 

 

0.5 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de Contato: cotovelo do braço de trás, 

parte de trás dos ombros / pescoço, antebraço e 
mão do braço de baixo  

- Posição do braço: braço superior está segurando 
a coxa da perna de trás ao redor do pole, braço 
inferior está segurando no pole 

- Grip: Braço de cima em pegada de cotovelo, 
braço de baixo em pegada de antebraço 

- Posição da Perna: ambas as pernas totalmente 
estendidas em posição de Split frontal  

- Posção do Corpo: tronco virado para o chão 
- Ângulo da abertura: mínimo de 180° 
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Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

F31 
Split grip leg 
through split 

 

0.5 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: ambas as mãos e perna de 

dentro 
- Posição do braço/grip: pegada aberta 
- Posição da perna: ambas as pernas totalmente 

estendidas em posição de Split de livre escolha 
- Posição do corpo: invertido 
- Ângulo da abertura: mínimo de 180° 

F32 Allegra 

 

0.6 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: mão do braço de dentro, 

coxa da perna de dentro, braço de fora, 
lateral/parte inferior das costas 

- Posição do braço/grip: mão de dentro segura o 
pole por trás da perna de dentro, braço de fora 
estendido e segurando o tornozelo da perna de 
fora 

- Posição da perna: ambas as pernas totalmente 
estendidas em posição de Split frontal 

- Posição do corpo: costas arqueadas 
- Ângulo da abertura: mínimo de 180° 

F33 Capezio passé 

 

0.6 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: axila do braço de trás, costas, 

coxa da perna de dentro 
- Posição do braço/grip: as mãos não tocam o 

pole, o mesmo braço segura o tornozelo da perna 
de trás e está totalmente estendido, o braço 
oposto segura a perna da frente 

- Posição da perna: posição de abertura com a 
perna da frente totalmente estendida e a perna 
de trás flexionada 

- Posição do corpo: de cabeça para cima 
- Ângulo da abertura: mínimo de 180° 

F34 Chopstick passé 

 

0.6 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: axila do braço de dentro, 

lateral do tronco, coxa da perna de dentro 
- Posição do braço/grip: axila ou bíceps braço de 

dentro tem contato com o pole. Braço de dentro 
totalmente estendido segura o pé ou tornozelo 
da perna oposta. Braço de fora segura o 
tornozelo da perna de dentro. Mãos não tocam o 
pole 

- Posição da perna: posição de abertura com 
perna de dentro totalmente estendidas e a perna 
de trás dobrada, a linha das pernas é paralela ao 
chão 

- Posição do corpo: de cabeça para cima 
- Ângulo da abertura: mínimo de 180° 

F35 Cocoon 

 

0.6 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: curva do joelho, coxa, tronco 
- Posição do braço/grip: braços totalmente 

estendidos acima da cabeça em posição de anel 
seguram a perna de trás  

- Posição da perna: posição de abertura com 
perna da frente prendendo o pole no joelho, 
perna de trás totalmente estendida 

- Posição do corpo: invertido, costas arqueadas 
- Ângulo da abertura: mínimo de 160° 
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Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

F36 
Handstand hip hold 

split 

 

0.6 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: lateral do tronco, tornozelo 

da perna de fora, parte de trás do ombro do 
braço de dentro 

- Posição do braço/grip: braços totalmente 
estendidos, mão de dentro segura a perna de 
dentro na altura da canela (entrejoelho e 
tornozelo), mão de fora toca o solo 

- Posição da perna: duas pernas totalmente 
estendidas em posição de abertura. Pé de dentro 
toca o solo 

- Posição do corpo: Apoiado em uma mão, 
curvado para trás 

- Ângulo da abertura: mínimo de 180° 

F37 
Handstand vertical 

split 

 

0.6 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: costas, uma perna, um 

ombro (opcional), gluteos 
- Posição do braço/grip: apenas uma mão toca o 

chão, a outra segura o tornozelo da perna da 
frente, o braço que está no chão fica totalmente 
estendido 

- Posição da perna: Ambas as pernas estão 
totalmente estendidas em posição de Split 
vertical 

- Posição do corpo: Posição de parada de mãos 
(quadris acima da cabeça e ombros em linha 
reta) 

- Ângulo da abertura: mínimo de 180° 

F38 Yogini 

 

0.6 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: axila, lateral do tronco 
- Posição do braço/grip: trava de Axila. Mãos 

seguram as pernas pelos tornozelos  
- Posição da perna: pernas totalmente estendidas, 

pés acima da cabeça 
- Posição do corpo: tronco está de cabeça para 

cima, quadril virado para o chão 

F39 Inverted front split  

 

0.6 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: duas pernas e duas mãos 
- Posição do braço/grip: básica ou cup grip 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas em posição de abertura com os dois 
pés em contato com o pole 

- Posição do corpo: tronco deve estar a um ângulo 
de 90° do pole e virado para baixo 

- Ângulo da abertura: mínimo de 180° 

F40 One hand flying split 

 

0.6 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: uma mão, pé da perna 

oposta 
- Posição de braço: braço de dentro totalmente 

estendido e segurando o pole. Mão de fora 
segura o tornozelo oposto. 

- Posição da perna: em abertura/abertura 
negativa; Perna da frente não toca o pole, e as 
duas pernas estão totalmente estendidas. 

- Posição do corpo: de cabeça para cima, virado de 
costas para o pole 

- Ângulo da abertura: mínimo de 180° 
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Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

F41 Eagle 1 

 

0.6 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: perna da frente, lado do 

tronco, parte de trás do ombro 
- Posição do braço/grip: os braços podem ser 

flexionados, as mãos não tocam o pole, as mãos 
estão segurando o pé / tornozelo da perna de 
trás  

- Posição da perna: a perna da frente está 
enrolada, a perna de trás e o pé devem ser 
alongados sobre a cabeça ou em posição de anel 

- Posição do corpo: cabeça para cima 
- Ângulo da abertura: mínimo de 180° 

F42 Brass Monkey Split 

 

0.7 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: axila e mão do braço de 

dentro, cotovelo do braço de fora 
- Posição do braço/grip: mão de fora não encosta 

no pole e segura a perna de fora 
- Grip: pegada de bandeira 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas em posição de abertura e paralelas ao 
pole 

- Posição do corpo: invertido 
- Ângulo da abertura: mínimo de 180° 

F43 
Back split to pole 

ring position 

 

0.7 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: duas pernas e duas mãos 
- Posição do braço/grip: básica ou cup grip 
- Posição da perna: posição de abertura com a 

perna da frente totalmente estendidas, perna de 
trás flexionada, pé deve tocar a cabeça 

- Posição do corpo: Costas arqueadas 
- Ângulo da abertura: mínimo de 180° 

F44 
Bird of paradise 

inverted 

 

0.7 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: coxa, lado do tronco, costas, 

nuca, braço de fora, curva do cotovelo de fora, 
parte posterior do ombro de fora 

- Posição do braço/grip: dois braços flexionados e 
acima da cabeça, mãos unidas atrás da cabeça 

- Posição da perna: duas pernas totalmente 
estendidas em abertura diagonal 

- Posição do corpo: invertido 
- Ângulo da abertura: mínimo de 180° 

F45 Capezio split 

 

0.7 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: axila do braço de trás, costas, 

coxa da perna de dentro 
- Posição do braço/grip: as mãos não tem contato 

com o pole, o braço de dentro segura a perna de 
trás no tornozelo e está totalmente estendida. O 
braço de fora segura a perna da frente  

- Posição da perna: duas pernas totalmente 
estendidas em posição de abertura 

- Posição do corpo: de cabeça para cima 
- Ângulo da abertura: mínimo de 180° 
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Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

F46 Chopsticks 

 

0.7 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: axila, lateral do tronco, 

superior da coxa 
- Posição do braço/grip: axila braço de dentro 

tocam o pole. Braço de dentro totalmente 
estendido. Braço de fora segura o tornozelo da 
perna de dentro. Mãos não tocam o pole. 

- Posição da perna: duas pernas totalmente 
estendidas em posição de abertura e paralelas ao 
solo 

- Posição do corpo: de cabeça para cima 
- Ângulo da abertura: 180° 

F47 Dragon tail split 

 

0.7 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: Ambas as mãos, lateral do 

tronco, superior da coxa 
- Posição do braço/grip: braço de dentro 

totalmente estendido e em contato com o pole, 
braço de fora segura o pole por trás das costas 

- Posição da perna: ambas as pernas totalmente 
estendidas em posição de split frontal e paralelas 
ao chão  

- Posição do corpo: invertido 
- Ângulo da abertura: 180° 

F48 
Elbow Bracket Split 

1 

 

0.7 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: curva do cotovelo de um 

braço, mão do outro braço 
- Posição de braço: braço de cima segura o pole 

com a curva do cotovelo e segura a perna de 
cima. Braço de baixo totalmente estendido 
segura o pole 

- Grip: trava de cotovelo. 
- Posição da perna: duas pernas estendidas em 

posição de abertura 
- Posição do corpo: de cabeça para cima, de frente 

para o pole 
- Ângulo da abertura: mínimo de 180° 

F49 
Elbow hold 
frontal split 

 

0.7 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: ombro, pescoço, cotovelo 
- Posição do braço/grip: mãos sem contato com o 

pole, trava de cotovelo mão segura o tornozelo 
da perna oposta, braço livre em posição fixa de 
livre escolha sem tocar o pole 

- Posição da perna: duas pernas totalmente 
estendidas em posição de Split Frontal  

- Posição do corpo: de cabeça para cima 
- Ângulo da abertura: mínimo de 180° 
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Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

F50 
Forearm grip leg 

through split 

 

0.7 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos  
- Pontos de contato: mão do braço de cima,mão e 

antebraço do braço de baixo coxa da perna de 
dentro, peitoral (opcional)  

- Grip: mão de cima em cup grip, braço de baixo 
em pegada de antebraço 

- Posição do braço: ambos braços flexionados, 
braço de fora esta envolta da perna de dentro e 
segura o pole acima da perna de dentro 

- Posição da perna: ambas totalmente estendidas 
em posição de split diagonal e a 45° do pole 

- Posição do corpo: invertido  
- Angle of split is: mínimo de 180° 

F51 
Hip hold split elbow 

grip 

 

0.7 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: coxa da perna de dentro, 

tronco/costas, braço de baixo/cotovelo. Braço de 
cima não toca o pole 

- Posição do braço/grip: braços dobrados, mãos 
estão entrelaçadas atrás da perna de dentro e 
das costas 

- Posição da perna: duas pernas totalmente 
estendidas em posição de abertura horizontal 

- Ângulo da abertura: mínimo de 180° 

F52 Hip hold split passé 

 

0.7 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: perna de dentro coxa, lateral 

do tronco, parte de trás do braço de dentro 
- Posição do braço/grip: axila ou bíceps do braço 

de dentro toca o pole. Braço de dentro 
totalmente estendido segura o pé ou tornozelo 
da perna oposta. Mão de fora segurando o 
tornozelo da perna de dentro. As mãos não tem 
contato com o pole 

- Posição da perna: posiçãode split frontal com a 
perna da frente totalmente estendida e paralela 
ao chão, perna de trás flexionada  

- Posição do corpo: horizontal, virado para cima 
- Ângulo da abertura: 180° 

F53 
Inside leg hang back 

split  

 

0.7 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: perna de dentro, lateral do 

tronco, ombro, um braço 
- Posição do braço/grip: mãos não tocam o pole, 

braços totalmente estendidos acima da cabeça 
em posição de anel seguram o pé da perna de 
fora 

- Posição da perna: Ambas as pernas estão 
Flexionadas, pé de trás acima da cabeça 

- Posição do corpo: invertido 
- Ângulo da abertura: mínimo de 180° 
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Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

F54 Inverted split 

 

0.7 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: duas pernas, braço de 

dentro, parte posterior de ombro do braço de 
dentro, pés (opcional) 

- Posição do braço: braço de fora em posição fixa 
de livre escolha. Mãos não tocam o pole. Braço 
de dentro envolve o pole e a perna. 

- Posição da perna: duas pernas totalmente 
estendidas em posição de abertura alinhadas 
com o pole 

- Posição do corpo: invertido 
- Ângulo da abertura: mínimo de 180° 

F55 Oversplit on pole 

 

0.7 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: pés, gluteos, perna de trás, 

ambas as mãos 
- Posição do braço/grip: básica ou cup grip 
- Posição da perna: posição de abertura com 

perna da frente Flexionada, perna de trás 
totalmente estendida 

- Posição do corpo: invertido, costas arqueadas 
- Ângulo da abertura: mínimo de 190° 

F56 
Pegasus split facing 

upwards 

 

0.7 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: antebraço de baixo, mão de 

baixo, pescoço, ombros, cotovelo de cima 
- Posição do braço/grip: braço segura a perna de 

cima em uma trava de cotovelo, braço de baixo 
segura o pole em uma pegada de antebraço 

- Posição da perna: duas pernas totalmente 
estendidas em abertura diagonal 

- Posição do corpo: tronco virado para cima 
- Ângulo da abertura: mínimo de 180° 

F57 
Split grip leg 

through frontal split 

 

0.7 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: duas mãos e coxa da perna 

de dentro 
- Posição do braço/grip: pegada aberta 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas em posição de abertura 
- Posição do corpo: tronco e cabeça paralelos ao 

chão 
- Ângulo da abertura: mínimo de 180° 

F58 Superman V 

 

0.7 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: duas coxas, um braço 
- Posição do braço/grip: dois braços totalmente 

estendidas, mesma mão segura a mesma perna 
na altura da canela (entre tornozelo e joelho), 
mãos sem contato com o pole 

- Posição da perna: perna de trás totalmente 
estendidas, outra perna em passé 

- Posição do corpo: de cabeça para cima fazendo a 
forma de um V 
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Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

F59 Underarm hold split  

 

0.7 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: axila do braço de dentro, 

tornozelos no pole (não o arco dos pés) 
- Posição do braço: Mãos não tocam o pole. Dois 

braços devem estar estendidos. 
- Trava: trava de axila 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas em posição de abertura lateral 
- Posição do corpo: tronco deve estar a um ângulo 

de 90° do pole, peito virado para cima 

F60 
Bird of paradise 

upright 

 

0.8 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: curva do cotovelo de fora, 

coxa da perna da frente, lateral do tronco, costas, 
parte de trás do pescoço, Posterior do ombro de 
fora 

- Posição do braço/grip: dois braços Flexionados, 
mãos estão entrelaçadas atrás da cabeça 

- Posição da perna: duas pernas totalmente 
estendidas em uma posição de abertura diagonal 

- Posição do corpo: de cabeça para cima 
- Ângulo da abertura: mínimo de 180° 

F61 Cobra 

 

0.8 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos  
- Pontos de contato: Ambas as mãos, joelho e 

tornozelo da perna de cima, coxa da perna de 
baixo  

- Posição de braço/grip: braços totalmente 
estendidos em pegada aberta básica. Mão de 
cima segura o pole acima da mesma perna na 
altura do tornozelo. A mão de baixo segura pole 
abaixo da coxa de baixo  

- Posição da perna: Pernas totalmente estendidas 
- Posição do corpo: Arqueado para trás 

F62 Cocoon 

 

0.8 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: curva do joelho, coxa, tronco 
- Posição do braço/grip: braços totalmente 

estendidos acima da cabeça em posição de anel 
seguram a perna de trás 

- Posição da perna: posição de abertura com a 
perna da frente prendendo o pole no joelho, 
perna de trás totalmente estendida 

- Posição do corpo: invertido, costas arqueadas 
- Ângulo da abertura: mínimo de 180° 

F63 Dragon tail fang 

 

0.8 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: duas mãos 
- Posição do braço/grip: braço de dentro 

totalmente estendidas e em contato com o pole, 
braço de fora segura o pole por trás das costas 

- Posição da perna: posição de fang (canino) com 
ambas as pernas Flexionadas para trás, dedões 
tocam os ombros ou o topo da cabeça. 

- Posição do corpo: invertido 
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Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

F64 Floor K 

 

0.8 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: uma mão e a sola de um pé 
- Posição do braço/grip: braços totalmente 

estendidos, mão de dentro toca o pole, parte de 
trás do braço toca a perna de dentro. Mão de 
fora toca o chão. 

- Posição da perna: duas pernas totalmente 
estendidas em posição de abertura 

- Posição do corpo: parada de uma mão invertida 
- Ângulo da abertura: mínimo de 160° 
- Posição inicial: do chão  
- Por Favor, Consulte o Glossario: Posição inicial 

do Chão 

F65 Floor balance split 

 

0.8 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: arco de um pé 
- Posição de braço: mão do braço de baixo em 

contato com o chão e braço totalmente 
estendido, braço de cima segura a mesma perna 

- Posição da perna: duas pernas estendidas em 
abertura, e apenas o pé de uma perna toca o 
pole. Pernas paralelas ao chão. 

- Posição do corpo: o tronco está a 90° do pole 
- Ângulo da abertura: 180° 

F66 
Iguana elbow hold 

split no hands 

 

0.8 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: posterior de ombro, braço, 

cotovelo do braço de dentro, pescoço (opcional), 
costas, gluteos, coxa da perna de trás 

- Posição do braço: um braço segura o pole por 
trás do corpo em pegada de cotovelo. O outro 
braço fica completamente estendido e segura a 
perna de trás no nível da canela (Entre Joelho e 
tornozelo) 

- Grip : Trava de cotovelo 
- Posição da perna: ambas as pernas totalmente 

estendidas em posição de split e horizontal. 
- Posição do corpo: invertido 
- Ângulo da abertura: mínimo de 180° 

F67 Machine gun 

 

0.8 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: uma mão, lateral do tronco, 

uma coxa 
- Posição do braço: dois braços flexionados, uma 

mão segura o pole, outra mão segura a perna 
oposta que está estendida à frente pelo 
tornozelo ou panturrilha 

- Trava: de livre escolha 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas em posição de abertura 
- Posição do corpo: paralelo ao chão 
- Ângulo da abertura: mínimo de 180° 

F68 Russian split 

 

0.8 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: Sola de um pé, Duas mãos 
- Posição do braço/grip: básica ou cup grip 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas em posição de abertura. Perna que 
toca o pole está paralela ao chão, sem tolerância. 

- Posição do corpo: horizontal, virado para cima. 
- Ângulo da abertura: mínimo de 160° 
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Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

F69 
Russian split elbow 

lock 

 

0.8 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: cotovelo de dentro e a sola 

de um pé 
- Posição do braço/grip: dois braços Flexionados e 

mãos entrelaçadas, apenas o braço de cima toca 
o pole 

- Trava: trava de cotovelo 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas, o ângulo da abertura é de 45° do 
chão 

- Posição do corpo: invertido, todo o corpo está a 
um ângulo de 45° do chão 

- Ângulo da abertura: mínimo de 180° 

F70 Twisted Floor K 

 

0.8 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: uma mão e a sola do pé 

oposto 
- Posição do braço/grip: braços totalmente 

estendidos, uma mão toca o pole, a outra mão 
toca o chão. 

- Grip: pegada básica ou cup grip 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas em posição de abertura 
- Posição do corpo: parada de uma mão olhando 

para o pole 
- Ângulo da abertura: mínimo de 180° 
- Posição inicial: do chão  
- Por Favor, Consulte o Glossario: Posição inicial 

do chão 

F71 Vertical jade 

 

0.8 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: mão do braço de fora, axila 

do braço de dentro, lateral das costas, perna de 
fora, pé da perna de fora, glúteos 

- Posição do braço: o braço de fora envolve a 
perna de dentro e segura o pole na altura do 
tornozelo do pé oposto; o braço de dentro fica ao 
redor do pole e da perna, com a axila em contato 
com o pole. 

- Trava: braço de dentro: trava de axila 
- Braço de fora: básica ou cup grip 
- Posição da perna: ambas as pernas totalmente 

estendidas em posição de split frontal, pé da 
perna de fora deve estar na parte de trás do pole. 
A perna da frente deve ser a perna de dentro, a 
perna de trás é a de fora. 

- Posição do corpo: de cabeça para cima 
- Ângulo da abertura: mínimo de 180° 

F72 Eagle 2 

 

0.9 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: perna da frente, lateral do 

tronco, parte posterior do ombro 
- Posição do braço/grip: mãos não tocam o pole, 

braços totalmente estendidos e mãos seguram o 
pé/tornozelo da perna de trás 

- Posição da perna: perna da frente está ao redor 
do pole, perna de trás e pé devem estar esticados 
acima da cabeça ou em posição de anel 

- Posição do corpo: de cabeça para cima 
- Ângulo da abertura: mínimo de 180° 
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Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

F73 
Back elbow vertical 

split 

 

0.9 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: pescoço, torácica (parte de 

cima das costas) e um cotovelo 
- Posição do braço/grip: cotovelo segura o pole 

atrás das costas, outra mão segura a perna 
oposta 

- Trava: trava de cotovelo 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas em posição de abertura e paralelas ao 
pole 

- Posição do corpo: invertido 
- Ângulo da abertura: mínimo de 180° 

F74 Back split 

 

0.9 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: duas mãos, toda a extensão 

de ambas as pernas 
- Posição do braço: duas mãos seguram o pole 

atrás das pernas 
- Pegada: pegada aberta 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas em posição de abertura 
- Posição do corpo: tronco com costas arqueadas 
- Ângulo da abertura: mínimo de 180° 

F75 
Back split overhead 

hold on pole 

 

0.9 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: duas mãos, duas pernas 
- Posição do braço/grip: dois braços totalmente 

estendidos e mãos seguram o pole acima da 
cabeça na altura do tornozelo/panturrilha 

- Posição da perna: duas pernas totalmente 
estendidas em posição de abertura 

- Posição do corpo: de cabeça para cima com as 
costas arqueadas 

- Ângulo da abertura: mínimo de 180° 

F76 
Dragon tail back 

bend 1 

 

0.9 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: Ambas as mãos 
- Posição do braço/grip: braço de dentro 

totalmente estendido e em contato com o pole, 
braço de fora segura o pole por trás das costas 

- Posição da perna: duas pernas totalmente 
estendidas, abertas, e ambas as pernas paralelas 
ao chão e uma à outra 

- Posição do corpo: invertido, quadril paralelo ao 
chão 

F77 
Elbow Grip 

Horizontal Back 
Bend 

 

0.9 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: dois braços, parte de cima 

das costas, parte de trás da cabeça. 
- Posição de braço: braço de cima com trava de 

axila, mão segura na perna de cima; braço de 
baixo enrolado no pole pelo cotovelo. Mãos não 
tocam o pole. 

- Trava: Trava de axila (braço de cima) e trava de 
cotovelo (braço de baixo) 

- Posição da perna: duas pernas totalmente 
estendidas 

- Posição do corpo: corpo enrolado ao redor do 
pole com as costas arqueadas. 
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Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

F78 
Elbow hold 

split 

 

0.9 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: pescoço, parte de cima das 

costas, cotovelo de cima 
- Posição do braço: O braço de cima deve estar em 

pegada de cotovelo, o outro braço segura o 
tronozelo da perna oposta por trás do pole 

- Trava: trava de cotovelo 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas e paralelas ao chão em posição de 
abertura 

- Posição do corpo: paralelo ao chão 
- Ângulo da abertura: 180° 

F79 Floor K 

 

0.9 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: uma mão e sola de um pé 
- Posição do braço/grip: braços totalmente 

estendidos, mão de dentro toca o pole, parte de 
trás do braço em contato com a perna de dentro. 
Mão de fora toca o chão 

- Posição da perna: duas pernas totalmente 
estendidas em posição de abertura 

- Posição do corpo: invertida, parada de mão de 
uma mão 

- Ângulo da abertura: mínimo de 180° 
- Posição de início: do chão  
- Por Favor, Consulte o Glossario: Iniciando a 

posição do chão 

F80 Flying K  

 

0.9 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: mão de dentro, pé de dentro 
- Posição do braço/grip: dois braços totalmente 

estendidos, uma mão segura o pole, a outra está 
em posição fixa de livre escolha, sem contato 
com o pole 

- Posição da perna: duas pernas totalmente 
estendidas em posição de abertura 

- Posição do corpo: diagonal para baixo 
- Ângulo da abertura: mínimo de 180° 

F81 
Half back split on 

pole 

 

0.9 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: duas mãos, perna de cima, 

pelve, coxa da perna de baixo 
- Posição do braço/grip: dois braços totalmente 

estendidos seguram o pole acima da cabeça na 
altura do tornozelo 

- Posição da perna: perna de trás estendida, perna 
de baixo em passé 

- Posição do corpo: de cabeça para cima 
- Ângulo da abertura: mínimo de 180° 

F82 
Handspring  
split on pole 

 

0.9 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: um pé, duas mãos 
- Posição do braço/grip: pegada de livre escolha, 

ambos os braços totalmente estendidos 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas em posição de abertura, a linha das 
pernas é paralela ao chão, toda a sola do pé deve 
estar em contato com o pole 

- Posição do corpo: invertido 
- Ângulo da abertura: 180° 
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Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

F83 
Pegasus split facing 

floor 2 

 

0.9 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: coxa da perna de trás, 

cotovelo do braço de trás, parte de trás do 
ombro/pescoço, antebraço e mão do braço de 
baixo 

- Posição do braço/grip: braço de cima segura a 
coxa da perna de trás ao redor do pole, braço de 
baixo segura o pole 

- Grip: braço de cima com pegada de cotovelo, 
braço de baixo com pegada de antebraço 

- Posição da perna: duas pernas totalmente 
estendidas em posição de abertura frontal 

- Posição do corpo: tronco virado para o solo 
- Ângulo da abertura: mínimo de 180° 

F84 
Rainbow 

Marchenko back 
bend scissor 

 

0.9 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: axila, mão do braço de 

dentro, lateral do tronco, e coxas 
- Posição de braço: braço de dentro em pegada de 

bandeira, braço de fora totalmente estendido 
segura a perna de dentro no 
tornozelo/panturrilha 

- Grip: pegada de bandeira 
- Posição da perna: ambas as pernas totalmente 

estendidas do mesmo lado do corpo 
- Posição do corpo: invertido, costas arqueadas 

para trás, peito virado para baixo 

F85 
Underarm grip 

chopsticks 

 

0.9 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos  
- Pontos de contato: axila, posterior de coxa da 

perna de dentro 
- Posição do braço/grip: axila ou biceps do braço 

de dentro tem contato com o pole. Braço de 
dentro totalmente estendido. Braço de fora 
segurando o tornozelo da perna de dentro. As 
mãos não tocam o pole. 

- Posição da perna: ambas as pernas totalmente 
estendidas em posição de Split e paralelas ao 
chão  

- Posição do corpo: de cabeça para cima  
- Ãngulo da abertura: 180° 

F86 
Russian split 
horizontal 

  

0.9 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: sola de um pé, duas mãos 
- Posição do braço/grip: básica ou cup grip 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas em posição de abertura. Perna de trás 
paralela ao chão, sem tolerância 

- Posição do corpo: paralelo ao chão, com 
tolerância de 20° 

- Ângulo da abertura: mínimo de 180° 
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Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

F87 Vertical Split 

 

0.9 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: mãos, antebraço do braço de 

baixo, parte de fora da panturrilha da perna de 
baixo, peito do pé da perna de baixo (não o arco 
do pé) 

- Posição do braço/grip: braço de cima totalmente 
estendido, antebraço de baixo enrolado em 
torno da perna de baixo na altura do joelho 
segurando o pole 

- Grip: pegada básica de braços abertos 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas e paralelas ao pole; perna de cima 
não toca o pole 

- Posição do corpo: invertido 
- Ângulo da abertura: mínimo de 180° 

F88 Vertical Split Passé 

 

0.9 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato:Parte interna dos dois braços, 

parte de trás do pescoço, ombros 
- Posição de braço: mão de cima segura o pé 

oposto, mão de baixo segura o pé oposto 
próximo ao tornozelo. Ambos os braços 
enrolados em volta do pole.  

- Trava: braço de cima em trava de cotovelo 
- Posição da perna: pernas em posição de 

abertura. Perna de cima flexionada em passé, 
perna de baixo totalmente estendida. 

- Posição do corpo: tronco paralelo ao chão, peito 
virado para baixo 

- Ângulo da abertura: mínimo de 180° 

F89 Wenson split 

 

0.9 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: uma mão 
- Posição do braço/grip: uma mão em contato 

com o chão e o braço totalmente estendido, o 
braço de cima esta flexionado e a mão segurando 
o pole 

- Posição da perna: duas pernas totalmente 
estendidas em posição de abertura, linha da 
abertura é paralela ao chão. A perna de cima 
deve estar apoiada na parte superior do 
tríceps/ombro do braço do mesmo lado. Não há 
contato da perna com o pole. 

- Posição do corpo: invertida, parada de mão 
- Ângulo da abertura: 180° 
- Posição de início: do chão  
- Por Favor, Consulte o Glossario: Iniciando a 

posição do chão 

F90 Bui bend 

 

1.0 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: uma mão, braço oposto e 

cintura 
- Posição do braço/grip: braço de dentro 

totalmente estendido e segurando a mesma 
perna. Braço de fora flexionado e segurando o 
pole logo abaixo da cabeça  

- Posição da perna: Ambas as pernas totalmente 
estendidas e na horizontal 

- Posição do corpo: invertido, quadris paralelos ao 
chão 
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Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

F91 
Dragon tail back 

bend 2 

 

1.0 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos  
- Pontos de contato: mão de fora, antebraço do 

braço de dentro, ombro de dentro, tronco e 
pescoço (opcional) 

- Posição do braço/grip: braço de dentro 
flexionado e o antebraço em contato com o pole, 
braço de fora segura no pole por trás das costas  

- Posição da perna: Ambas as pernas totalmente 
estendidas, fechadas e paralelas em relação ao 
chão e entre si. 

- Posição do corpo: invertido, quadril paralelo ao 
chão  

F92 
Elbow bracket split 

2 

 

1.0 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: uma mão, peitoral, um braço, 

um pé (opcional)  
- Posição do braço: o Braço de cima segura a 

perna de cima no tornozelo acima da cabeça. O 
braço de baixo fica completamente estendido e 
segura o pole.  

- Grip: pegada de braço enrolado (braço de cima) 
- Posição da perna: pernas em posição de split 

frontal e totalmente estendidas 
- Posição do corpo: cabeça para cima, de frente 

para pole  
- Ângulo da abertura: mínimo de 180° 

F93 
Floor based 
Marchenko 

 

1.0 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: axila do braço de dentro, 

lateral do tronco, posterior de uma coxa 
- Posição do braço/grip: dois braços totalmente 

estendidos, braço de dentro toca o chão em trava 
de axila, braço de fora segura a perna de dentro 
no tornozelo/panturrilha 

- Trava: trava de axila 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas em posição de abertura 
- Posição do corpo: invertido, parada de mão, 

peito virado para baixo 
- Ângulo da abertura: mínimo de 180° 
- Posição de início: do chão  
- Por Favor, Consulte o Glossario: Iniciando a 

posição do chão 

F94 Crossbow  

 

1.0 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: dois tornozelos, parte 

posterior dos Ombros (o pescoço não toca o 
pole) 

- Posição do braço/grip: dois braços totalmente 
estendidos e abertos. Mãos não tocam o pole 

- Posição da perna: duas pernas totalmente 
estendidas em posição de abertura lateral com os 
tornozelos no pole (não o arco dos pés) 

- Posição do corpo: tronco em ângulo de 90° do 
pole 
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Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

F95 Low back crossbow 

 

1.0 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: arco de ambos os pés, 

lombar/Glúteos 
- Posição do braço/grip: dois braços totalmente 

estendidos e abertos. Mãos não tocam o pole 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas em posição de abertura lateral 
- Posição do corpo: tronco em ângulo de 90° do 

pole 

F96 
Rainbow 

Marchenko back 
bent pencil 

 

1.0 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: axila e mão do braço de 

dentro, lateral do tronco, coxas 
- Posição do braço: braço de dentro em pegada de 

bandeira, braço de fora totalmente estendido 
segura a perna de dentro no tornozelo/ Canela 
(entre joelho e tornozelo) 

- Pegada: pegada de bandeira 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas e paralelas ao chão 
- Posição do corpo: invertido, peito virado para 

baixo 

F97 
Rainbow 

Marchenko split 

 

1.0 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: axila e mão do braço de 

dentro, lateral do tronco, posterior de uma coxa 
- Posição do braço: braço de dentro em pegada de 

bandeira, braço de fora totalmente estendidas 
segura a perna de dentro no tornozelo/ canela 

- Pegada: pegada de bandeira 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas em posição de abertura, paralelo ao 
chão 

- Posição do corpo: invertido, peito virado para 
baixo 

- Ângulo da abertura: 180° 

F98 
Russian split 
horizontal 

 

1.0 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: um pé, Ambas as mãos 
- Posição do braço/grip: básica ou cup grip 
- Posição da perna: totalmente estendidas em 

posição de abertura, perna da frente (em contato 
com o pole) paralela ao chão, sem tolerância 

- Posição do corpo: paralelo ao chão, sem 
tolerância 

- Ângulo da abertura: 180° 

F99 
Superman crescent 

attitude 

 

1.0 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: duas coxas, uma panturrilha 
- Posição do braço/grip: braços totalmente 

estendidos acima da cabeça, mãos seguram o pé 
de cima 

- Posição da perna: Ambas as pernas Flexionadas 
em posição de atitude 

- Posição do corpo: de cabeça para cima, tronco 
com as costas arqueadas, da cintura para o 
quadril paralelos ao chão 
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Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

F100 
Vertical Marchenko 

Split 

 

1.0 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: lateral interna do pé e canela 

da perna de dentro, costas, glúteos (opcional), 
cotovelo do braço de dentro 

- Posição de braço: braço de fora totalmente 
estendido segura a perna de fora 

- Grip: braço de dentro em trava de cotovelo. 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas em posição de abertura. 
- Posição do corpo: enrolado ao redor do pole 
- Ângulo da abertura: mínimo 180° 

F101 
Vertical split no 

hands 

 

1.0 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: perna de dentro, parte 

interna do pé da perna de dentro, 
quadril/glúteos, pé e canela da perna de fora 

- Posição de braço: braços em posição de livre 
escolha sem tocar o pole 

- Posição da perna: duas pernas totalmente 
estendidas em posição de abertura. 

- Posição do corpo: corpo deve estar a um ângulo 
de 90° do pole 

- Ângulo da abertura: mínimo 180° 
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ELEMENTOS DE FORÇA 

Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

S1 
Basic invert 

no hands 

 

0.1 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: toda extensão das pernas, 

tronco (opcional) 
- Posição do braço/grip: posição fixa de livre 

escolha, mãos não tocam o pole 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas seguram o pole 
- Posição do corpo: invertido 

S2 
Inverted 
Straddle 

 

0.1 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: duas mãos, braço de dentro, 

tronco, uma coxa 
- Posição do braço: dois braços totalmente 

estendidos, seguram o pole 
- Pegada: pegada básica 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas em posição de abertura lateral 
- Posição do corpo: invertido 

S3 Elbow grip seat 

 

0.1 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: curva do cotovelo do braço 

de dentro, posterior de joelho da perna de 
dentro, posterior da coxa da perna de dentro, 
glúteos  

- Posição do braço/grip: Trava de cotovelo do 
braço de dentro, braço de fora em posição fixa de 
livre escolha  

- Posição da perna: perna de dentro enganchada, 
perna de fora totalmente estendida, ambas as 
pernas do mesmo lado do pole 

S4 Stargazer 

 

0.1 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: curva do joelho/panturrilha 

da perna de cima, peito do pé, canela e joelho da 
perna de baixo, quadril (opcional)) 

- Posição do braço/grip: uma mão segura a perna 
oposta (que esta flexionada em torno do pole) 
em qualquer ponto, o outro braço em posição 
fixa de livre escolha. Não há contato de mãos 
com o pole  

- Posição da perna: uma perna flexionda em torno 
do pole e cruzada na frente da outra perna  

- Posição do corpo: Costas arqueadas para trás 

S5 
Outside knee hook, 

passé  

 

0.1 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: Mão do braço de dentro, 

parte superior da coxa da perna de dentro, curva 
do joelho da perna oposta/perna de fora 

- Posição do braço/grip: Braço de dentro 
estendido, empurra o pole, braço de fora em 
posição fixa de livre escolha 

- Posição da perna: perna da frente ao redor do 
pole em passé, perna de trás totalmente 
estendida atrás 

- Posição do corpo: invertido e em ângulo para 
fora do pole 
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Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

S6 
Pole hug 

Pencil 

 

0.1 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: Ambos os cotovelos, tronco 
- Posição do braço: braços enrolados ao redor do 

pole, com o pole na curva do cotovelo 
- Trava: trava de cotovelo 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas e fechadas 
- Posição do corpo: de cabeça para cima 

S7 
Split grip cradle  

Tuck 

 

0.1 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: Ambas as mãos, quadril, 

parte de cima das coxas 
- Posição do braço/grip: pegada aberta 
- Posição da perna: encolhidas 
- Posição do corpo: corpo em ângulo de 90° do 

pole 

S8 Basic brass monkey 

 

0.2 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: Ambas as mãos, antebraço do 

braço de fora (opcional), axila do braço de 
dentro, lateral do tronco, joelho da perna de 
dentro e posterior da coxa 

- Posição do braço/grip: pegada de bandeira 
- Posição da perna: posição de fang (caninos), 

perna de dentro faz um gancho no pole 
- Posição do corpo: invertido 

S9 Butterfly split grip 

 

0.2 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: Ambas as mãos, uma perna, 

(tronco opcional) 
- Posição do braço/grip: pegada aberta 
- Posição da perna: Ambas as pernas Flexionadas, 

um perna faz um gancho no pole 
- Posição do corpo: invertido 

S10 Cupid 

 

0.2 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: curva do joelho da perna de 

dentro, pé da perna de fora 
- Posição do braço/grip: dois braços em posição 

fixa de livre escolha sem tocar o pole 
- Posição da perna: perna de dentro Faz um 

gancho no pole pelo joelho, perna de fora 
totalmente estendida com a sola do pé tocando o 
pole 

- Posição do corpo: cabeça para cima, diagonal ao 
pole 

S11 Elbow hold hang 

 

0.2 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: Lateral do tronco, curva do 

cotovelo  
- Grip: trava de cotovelo 
- Posição do braço: braço de dentro em trava de 

cotovelo, braço de fora em posição fechada de 
livre escolha. As mãos não tocam o pole 

- Posição da perna: Ambas as pernas em posição 
fixa de livre escolha sem contato com o pole  

- Posiçao do Corpo: de cabeça para cima 
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Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

S12 
Extended brass 

monkey 

 

0.2 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: mão de dentro, mão de fora 

(opcional). Curva do joelho, panturrilha, posterior 
e lateral da perna de dentro 

- Posição do braço /grip: ambos os braços 
completamente estendidos  

- Posição da perna: perna de dentro faz um gancho 
no pole, perna de fora estendida em posição fixa 
de livre escolha 

- Posiçao do corpo: invertido, ombros empurados 
para fora do pole 

S13 
Inside leg hang 

flatline 

 

0.2 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: mão do braço de dentro, 

lateral do tronco, perna de dentro 
- Posição do braço/grip: Braço de dentro 

estendido empurra o pole, braço de fora em 
posição fixa de livre escolha sem tocar o pole 

- Posição da perna: perna de dentro faz um gancho 
no pole, perna de fora totalmente estendidas e 
paralela ao chão 

- Posição do corpo: paralelo ao chão 

S14 
Layback crossed 

knee release 

 

0.2 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: Ambas as coxas, panturrilha 

de uma perna, gluteos 
- Posição do braço/grip: dois braços em posição 

fixa de livre escolha sem tocar o pole 
- Posição da perna: um perna totalmente 

estendidas, outra perna flexionada ao redor do 
pole e cruzada pela frente da outra perna 

- Posição do corpo: inclinado para trás, invertido 

S15 
Outside knee hang 

back passé 

 

0.2 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: perna de fora, lateral do 

tronco, parte de trás do braço de dentro e do 
ombro, axila (opcional) 

- Posição do braço/grip: braços em posição fixa de 
livre escolha sem tocar o pole 

- Posição da perna: perna de fora flexionada ao 
redor do pole, perna de dentro totalmente 
estendida e paralela ao chão 

- Posição do corpo: invertido 

S16 
Pole straddle split 

grip 

 

0.2 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: Ambas as mãos 
- Posição do braço: dois braços totalmente 

estendidos, 
- Grip: pegada aberta 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas em posição de abertura lateral 
(alinhadas com os quadris ou mais alto) 

- Posição do corpo: de cabeça para cima 

S17 Basic superman 

 

0.3 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: Parte interna de ambas as 

coxas, uma mão 
- Posição do braço/grip: dois braços totalmente 

estendidos, apenas uma mão segura o pole 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas e fechadas 
- Posição do corpo: quadril e pernas paralelos ao 

chão 
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Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

S18 Butterfly extention 

 

0.3 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: Ambas as mãos e um 

calcanhar 
- Posição do braço: dois braços totalmente 

estendidos 
- Grip: Posição de livre escolha 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas em posição de abertura 
- Posição do corpo: invertido 

S19 
Flag grip side 

attitude 

  

0.3 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: dois braços, duas mãos, e 

peitoral 
- Posição do braço/grip: pegada de bandeira 
- Posição da perna: duas pernas em posição de 

atitude 
- Posição do corpo: parte superior do corpo 

(cabeça aos quadris) em um ângulo de 90 ° em 
relação ao pole, com uma tolerância não superior 
a 20 ° 

S20 Knee hold 

 

0.3 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: dois joelhos 
- Posição do braço/grip: dois braços em posição 

fixa de livre escolha sem tocar o pole 
- Posição da perna: duas pernas flexionadas, 

joelho de cima preso faz um gancho no pole, 
joelho debaixo empurra o pole, pés podem se 
tocar 

- Posição do corpo: estendido afastado do pole 

S21 
Layback crossed 

ankle release 

 

0.3 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: Parte interna das duas coxas, 

gluteos 
- Posição do braço/grip: braços em posição fixa de 

livre escolha sem tocar o pole 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas e fechadas com tornozelos cruzados 
- Posição do corpo: invertido, deitado para trás 

S22 Remi layback 

 

0.3 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: curva do joelho de cima, 

parte de cima do pé da perna de baixo 
- Posição do braço: dois braços totalmente 

estendidos 
- Posição da perna: pernas cruzadas ao redor do 

pole: uma perna segura o pole com a curva do 
joelho enquanto o pé da outra perna toca o pole 

- Posição do corpo: invertido, de costas para o pole 

S23 
Shoulder mount 
pencil/straddle 

 

0.3 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: duas mãos, um ombro, 

(pescoço opcional) 
- Posição do braço: braços Flexionados 
- Pegada: pegada de livre escolha 
- Posição da perna: abertura lateral ou pencil 
- Posição do corpo: horizontal se finalizar em 

abertura lateral, vertical e invertido se finalizar 
em pencil 
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Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

S24 
Underarm hold 

hang 

 

0.3 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: axila de dentro, lateral do 

tronco 
- Posição do braço/grip: braços em posição fixa de 

livre escolha sem tocar o pole 
- Trava: trava de axila 
- Posição da perna: pernas em posição de livre 

escolha, sem tocar o pole 
- Posição do corpo: de cabeça para cima 

S25 
Back support  

Split 

 

0.4 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: costas/lado (sem contato 

com o quadril), mão de fora e braço de dentro 
- Posição de braço: braço de dentro segura a perna 

de dentro ao redor do pole 
- Pegada: pegada de suporte nas costas 
- Posição da perna: Ambas as pernas totalmente 

estendidas, o braço de dentro segura a 
panturrilha da perna de dentro 

- Posição do corpo: de cabeça para cima 

S26 Back support tuck 

 

0.4 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: braço de dentro, lateral do 

tronco, ambas as mãos 
- Posição do braço/grip: suporte nas costas 
- Posição da perna: joelhos no peito 
- Posição do corpo: paralelo ao chão 

S27 
Butterfly twist  

one hand 

 

0.4 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: uma mão, uma perna, tronco 

- opcional (o quadril não toca o pole) 
- Posição do braço/grip: dois braços totalmente 

estendidos; uma mão segura o pé oposto, a outra 
mão segura o pole 

- Posição da perna: duas pernas flexionadas, uma 
faz um gancho no pole com a curva do joelho, a 
outra está flexionada para trás e é segurada pela 
mão oposta 

- Posição do corpo: invertido 

S28 Extended hang 

 

0.4 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: Ambas as mãos 
- Posição do braço/grip: dois braços totalmente 

estendidos 
- Pegada: pegada de livre escolha 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas e fechadas 
- Posição do corpo: peito e quadril estão virados 

para fora do pole 

S29 
Flag grip side 

straddle 

 

0.4 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: dois braços, duas mãos, peito 
- Posição do braço/grip: pegada de bandeira 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas em posição de abertura lateral 
- Posição do corpo: tronco paralelo ao chão 
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Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

S30 
Handspring 

straddle/pencil 

 

0.4 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: duas mãos 
- Posição do braço/grip: posição de livre escolha 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas 
- Posição do corpo: invertido 

S31 Russian Layback 

 

0.4 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: Ambas as mãos, curva do 

joelho e posterior da coxa 
- Posição de braço: dois braços totalmente 

estendidos seguram o pole acima da cabeça 
- Pegada: pegada básica 
- Posição da perna: um perna segura o pole com a 

curva do joelho e com o posterior da coxa, a 
outra perna está cruzada por cima da primeira 
perna 

- Posição do corpo: invertido, de costas para o pole 

S32 Superman one side 

 

0.4 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: uma mão, joelho de dentro, 

parte posterior de ambas as coxas, gluteos 
(opcional) 

- Posição do braço/grip: uma mão segura o pole; o 
outro braço totalmente estendido. 

- Posição da perna: perna de dentro em passé, 
perna de fora totalmente estendida e paralela ao 
chão, ambas as pernas do mesmo lado do pole  

- Posição do corpo: quadril e um perna paralelos 
ao chão 

S33 Thinker 

 

0.4 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos  
- Pontos de contato: mãos e pés, glúteos 

(opcional) 
- Posição do braço: os braços podem estar 

flexionados e seguram o pole por trás do corpo  
- Grip: cup grip 
- Posição da perna: ambas as pernas flexionadas e 

as coxas em contato com o tronco  
- Posição do corpo: a cabeça fica mais baixa que os 

quadris  

S34 
Butterfly Reverse 

extension 

 

0.5 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: Ambas as mãos e um 

calcanhar 
- Posição do braço/grip: dois braços totalmente 

estendidos em posição cup grip 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas em posição de abertura 
- Posição do corpo: invertido. Calcanhar da perna 

oposta à mão de cima está no pole, girando o 
quadril 

S35 
Flag grip  

side passé 

 

0.5 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: dois braços, duas mãos, peito 
- Posição do braço/grip: pegada de bandeira 
- Posição da perna: perna de cima totalmente 

estendidas, perna de baixo em passé 
- Posição do corpo: tronco e perna de cima 

paralelos ao chão 
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Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

S36 
Forearm grip 

inverted 
straddle/pencil 

 

0.5 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: tronco, antebraço de dentro, 

mão de fora 
- Posição do braço/grip: trava de antebraço 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas em abertura lateral ou pencil 
- Posição do corpo: invertido 

S37 Hiphold half split 

 

0.5 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: cintura de dentro, quadril, 

perna de dentro, sem contato de pé ou tornozelo 
na barra 

- Posição do braço/grip: Braços em Posição Fixa de 
livre escolha, sem tocar a barra ou o corpo 

- Posição da perna: perna de fora totalmente 
estendidas, perna de dentro Flexionada, posição 
se mantém pela pressão da perna de dentro 
contra o pole e não está enganchada no joelho 

- Posição do corpo: em ângulo, cabeça em direção 
ao chão 

S38 Superpassé 

 

0.5 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: coxa de uma perna, parte 

interna da coxa e panturrilha da outra perna 
- Posição do braço/grip: um braço estendido com 

uma mão segurando a perna oposta, que está 
enrolada ao redor do pole, outro braço em 
posição fixa de livre escolha 

- Posição da perna: um perna totalmente 
estendidas, outra perna flexionada ao redor do 
pole 

- Posição do corpo: horizontal 

S39 Elbow grip straddle 

 

0.6 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: uma mão e um cotovelo 
- Posição do braço/grip: um braço totalmente 

estendido segura o pole acima da cabeça, outro 
braço em trava de cotovelo 

- Posição da perna: duas pernas totalmente 
estendidas em posição de abertura lateral 

- Posição do corpo: invertido 

S40 Elbow hold passé  

 

0.6 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: cotovelo de cima, mão de 

baixo e parte de trás do pescoço ombro de baixo 
(opcional) 

- Posição do braço/grip: braço de cima em trava 
de cotovelo, braço de baixo flexionado segura o 
pole 

- Pegada: trava de cotovelo (no braço de cima) 
- Posição da perna: perna de cima totalmente 

estendida e paralela ao chão 
- Posição do corpo: o corpo inteiro paralelo ao 

chão 
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Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

S41 Flag grip pencil 

 

0.6 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: dois braços, duas mãos, peito 
- Posição do braço/grip: pegada de bandeira 
- Posição da perna: Ambas as pernas totalmente 

estendidas e fechadas 
- Posição do corpo: corpo em ângulo de 90° do 

pole 

S42 
Forearm grip 

butterfly 

 

0.6 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos  
- Pontos de contato: mãos, antebraços, peitoral, 

um tronozelo 
- Posição do braço/grip: braços flexionados em 

pegada de antebraço 
- Posição da perna: ambas pernas flexionadas, 

tornozelo da perna oposta ao braço de cima está 
em contato com o pole, a outra perna flexionada 
está em posição de livre escolha  

- Posição do corpo: O corpo está voltato para 
frente, quadris estão longe do pole 

S43 Janeiro 

 

0.6 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: um braço, costas 
- Posição do braço: mão de fora não toca o pole e 

está em uma posição fixa 
- Pegada: pegada de bandeira 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas e abertas 
- Posição do corpo: costas para o pole e o quadril 

apoia no cotovelo 

S44 No hands superman 

 

0.6 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: Parte interna das coxas, pelo 

menos um dos pés 
- Posição do braço/grip: braços em posição fixa de 

livre escolha sem tocar o pole 
- Posição da perna: ambas as pernas flexionadas 

seguram o pole na parte interna das coxas e 
apenas um pé toca o pole, as pernas não são 
cruzadas, os quadris e as coxas paralelos ao chão. 
Os pés estão em contato um com os outro 

- Posição do corpo: tronco com as costas 
arqueadas 

S45 
Shouldermount 
plank straddle  

 

0.6 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos na 
posição final (Prancha de ombro com as pernas 
em posição aberta) 

- Pontos de contato: duas mãos, um ombro, 
(pescoço opcional) 

- Posição do braço: braços Flexionados 
- Pegada: pegada de livre escolha 
- Posição da perna: a posição final é com as pernas 

totalmente estendidas e abertas 
- Posição do corpo: o corpo está a 90° do pole na 

posição final, o corpo completa uma subida 
controlada ou descida para a posição final sem 
impulso 
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Código 
nr. 

Nome Elemento 
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técn. 

Critérios 

S46 
Back support plank 

thigh hold 

 

0.7 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: panturrilha e coxa da perna 

de dentro, lateral da cintura, uma mão 
- Posição do braço: braço de fora em pegada de 

suporte das costas, braço de dentro em posição 
fixa de livre escolha sem tocar o pole 

- Pegada: suporte das costas 
- Posição da perna: perna de fora totalmente 

estendida, perna de dentro flexionada em 
contato com o pole 

- Posição do corpo: corpo, braço de dentro e perna 
de fora paralelos ao chão 

S47 
Butterfly extended 

twist one hand 

 

0.7 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: uma mão, pé oposto, canela 

(opcional) 
- Posição do braço/grip: um braço estendido 

segura o pole acima da cabeça, o outro braço 
está em posição fixa de livre escolha sem tocar o 
pole 

- Posição da perna: duas pernas totalmente 
estendidas, um pé toca o pole, perna oposta 
estendida para longe do pole 

- Posição do corpo: invertido 

S48 
Flag grip handstand 

flag 

 

0.7 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: axila do braço de dentro e 

mão, lateral do peito 
- Posição do braço: braço de fora totalmente 

estentido em contato com o chão, braço de 
dentro em pegada de bandeira 

- Posição da perna: duas pernas totalmente 
estendidas, paralelas ao chão, quadril e pernas 
fechados 

- Posição do corpo: Virado para baixo 

S49 Iron X 

 

0.7 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: Ambas as mãos 
- Posição do braço: dois braços totalmente 

estendidos 
- Pegada: pegada de livre escolha, exceto cup grip 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas em posição de abertura lateral, 
quadril naturalmente alinhado com a posição do 
corpo, pernas iguais 

- Posição do corpo: todo o tronco (cabeça ao 
quadril) está em ângulo de 90° do pole e voltado 
na mesma direção 

S50 Janeiro plank 

 

0.7 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: duas mãos, braço de dentro, 

lateral do tronco 
- Posição do braço: Braço de dentro em pegada de 

bandeira, braço de fora em posição fixa de livre 
escolha toca o pole acima do corpo 

- Pegada: pegada de bandeira 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas e abertas 
- Posição do corpo: corpo virado para baixo e em 

ângulo de 90° do pole 
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Código 
nr. 

Nome Elemento 
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técn. 

Critérios 

S51 
Shoulder stand floor 

based straddle 

 

0.7 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: uma mão, um ombro 

(pescoço opcional) 
- Posição do braço: Braço de cima flexionado e em 

contato com o pole, braço de baixo estendido e 
em contato com o chão  

- Grip: mão de cima em pegada cup grip  
- Posição da perna: Pernas estendidas em posição 

aberta, paralelas ao chão 
- Posição do corpo: invertido 
- Posição de início: Com pelo menos um pé e uma 

mão no chão, realizar a subida (deadlift) (sem 
impluso) para o shoulder stand floor based 
straddle 

S52 
Back grip plank 

straddle 

 

0.8 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: mãos, lateral da cintura 
- Posição do braço: braços dobrados, seguram o 

pole atrás das costas 
- Pegada: pegada básica 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas e abertas 
- Posição do corpo: paralelo ao chão 

S53 
Back support plank 
outside leg passé 

 

0.8 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: duas mãos, cintura. 

Antebraço não toca o pole 
- Pegada: suporte nas costas 
- Posição da perna: perna de dentro totalmente 

estendida, perna de fora em passé 
- Posição do corpo: costas e comprimento total do 

corpo em ângulo de 90° do pole 

S54 Cross grip tulip 

 

0.8 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: Ambas as mãos 
- Posição do braço: dois braços totalmente 

estendidos, cruzados um acima do outro 
- Pegada: pegada Cruzada 
- Posição da perna:Pernas totalmente estendidas 

em posição de abertura lateral 
- Posição do corpo: pernas, pelve e corpo estão do 

mesmo lado do pole sem contato nenhum com o 
pole ou com as mãos, tronco em ângulo de 90° do 
pole 

S55 
Elbow/neck hold 

straddle 

 

0.8 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: ambos os cotovelos e nuca 
- Posição do braço/grip: ambos os cotovelos  estão 

ao redor do pole, enrolados por trás do pole (de 
trás para Frente) ao lado da cabeça 

- Grip: Trava de cotovelo (ambos os braços) 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas em posição de abertura lateral, 
quadril naturalmente alinhado a posição do 
corpo, pernas iguais 

- Posição do corpo: tronco a um ângulo de 90° do 
pole 
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nr. 

Nome Elemento 
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técn. 

Critérios 

S56 
Handstand plank 

jack knife 

 

0.8 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: uma mão e punho, topo da 

cabeça opcional 
- Posição do braço/grip: dois braços totalmente 

estendidos; braço de cima toca o pole, braço de 
baixo toca o chão. 

- Posição da perna: pernas fechadas e juntas em 
posição de lança e pés acima da cabeça, pernas 
paralelas ao chão 

- Posição do corpo: corpo em posição horizontal 
- Posição de início: do chão  
- Por Favor, Consulte o Glossario: Iniciando a 

posição do chão 

S57 
Iguana elbow hold 
straddle no hands 

 

0.8 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: um ombro, um cotovelo, 

costas/ombro 
- Posição do braço: um braço segura o pole por 

trás do corpo com o cotovelo, o outro braço em 
posição fixa de livre escolha sem tocar o pole 

- Trava: trava de cotovelo 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas em posição de abertura lateral, e do 
mesmo lado do pole que o corpo 

- Posição do corpo: invertido 

S58 
Iron flag  

bottom leg passé 

 

0.8 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: Ambas as mãos 
- Posição do braço: dois braços totalmente 

estendidos 
- Pegada: pegada de livre escolha 
- Posição da perna: perna de cima totalmente 

estendida, perna de baixo em passé 
- Posição do corpo: parte superior do corpo 

(cabeça aos quadris) e perna de cima em um 
ângulo de 90 ° em relação ao pole em linha reta e 
voltado para a mesma direção do corpo, com 
uma tolerância não mais de 20 ° 

S59 
Underarm flag plank 

open legs 

 

0.8 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: uma mão e a axila do braço 

oposto 
- Posição do braço/grip: Braço de dentro 

estendido toca o pole na axila, braço de fora 
flexionado e a mão toca o pole 

- Pegada: Braço de dentro em trava de axila, braço 
de fora em pegada de bandeira 

- Posição da perna: duas pernas totalmente 
estendidas e abertas 

- Posição do corpo: corpo e ambas as pernas 
virados para baixo a um ângulo de 90° do pole 

S60 X pose  

 

0.8 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: dois pés, tornozelo da perna 

de cima (opcional) 
- Posição do braço/grip: braços em posição fixa de 

livre escolha sem tocar o pole 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas 
- Posição do corpo: tronco a 90° do pole 
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Nome Elemento 
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S61 Wenson straddle 

 

0.8 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: uma mão 
- Posição do braço/grip: braço de cima flexionado 

em contato com o pole, braço de baixo estendido 
em contato com o chão 

- Posição da perna: duas pernas totalmente 
estendidas na posição de abertura lateral (sem 
tocar o pole ou o chão). A perna de cima deve 
estar apoiada na parte superior do tríceps/ombro 
do Braço de cima do mesmo lado. Não deve 
haver contato das pernas com o pole 

- Posição do corpo: tronco paralelo ao chão 
- Posição de início: iniciar a posição do chão 

S62 Cupgrip X 

 

0.9 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: duas mãos 
- Posição do braço: braço de baixo totalmente 

estendido; braço de cima pode estar estendido 
ou flexionado. 

- Pegada: mão de cima em cup grip 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas em posição de abertura lateral, 
quadril naturalmente alinhado com a posição do 
corpo, pernas iguais 

- Posição do corpo: todo o tronco (cabeça ao 
quadril) em ângulo de 90° do pole e voltado para 
a mesma direção 

S63 
Handstand plank 

side split 

 

0.9 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: uma mão, topo da cabeça 

(opcional) 
- Posição do braço/grip: dois braços totalmente 

estendidos; braço de cima toca o pole, braço de 
baixo toca o chão. 

- Posição da perna: pernas totalmente estendidas 
e abertas em posição de abertura 

- Posição do corpo: ângulo do corpo e a perna de 
baixo estão paralelos ao chão 

- Posição de início: do chão  
- Por Favor, Consulte o Glossario: Iniciando a 

posição do chão 

S64 Iguana airwalk 

 

0.9 

- Manter a posição: caminhar por no mínimo de 2 
segundos, posição final – Iguana horizontal Deve 
ser segurado por um breve momento 

- Pontos de contato: mãos, pescoço, ombro 
- Posição do braço/grip: Braço de cima estendido, 

braço de baixo pode estar flexionado, braços 
seguram o pole por trás das costas em posição de 
iguana 

- Pegada: pegada básica 
- Posição da perna: movimento de caminhada 
- Posição do corpo: posição inicial invertida, na 

posição final o comprimento total do corpo é 
paralelo ao chão, incluindo as pernas  

- Posição de início: De uma posição vertical 
invertida realiza uma descida lenta e constante 
até ficar a um ângulo de 90° do pole 
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técn. 
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S65 
Janeiro plank  

one hand 

 

0.9 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: braço de dentro, lateral do 

tronco 
- Posição do braço: Braço de dentro flexionado 

com a axila e a mão no pole, braço de fora em 
posição fixa de livre escolha sem tocar o pole 

- Pegada: pegada de bandeira 
- Posição da perna: Amas as pernas totalmente 

estendidas e abertas 
- Posição do corpo: corpo virado para baixo a um 

ângulo de 90° do pole 

S66 
One shoulder side 

plank legs open 

 

0.9 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: braço de dentro, mão do 

braço de fora, ombro, pescoço (opcional) 
- Posição do braço/grip: braço de dentro 

totalmente estendido toca pole, braço de fora 
flexionado com a mão segurando o pole atrás da 
cabeça 

- Posição da perna: Ambas as pernas totalmente 
estendidas, paralelas ao chão e abertas  

- Posição do corpo: corpo a um ângulo de 90° do 
pole 

S67 
Shoulder mount 
plank passé hold 

 

0.9 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: duas mãos, um ombro 
- Posição do braço: braços flexionados 
- Pegada: pegada de livre escolha 
- Posição da perna: um perna totalmente 

estendidas, outra perna em passé a um ângulo de 
90° do pole 

- Posição do corpo: corpo e perna estendida estão 
a um ângulo de 90° do pole 

- Posição de início: de uma super inversão aérea 
subir ou desder até a prancha 

S68 
Split grip reverse 
plank legs open 

 

0.9 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: duas mãos, lateral da cintura 
- Posição do braço: dois braços totalmente 

estendidos, braço de dentro embaixo, braço de 
fora em cima 

- Pegada: pegada aberta (invertida) 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas e abertas 
- Posição do corpo: corpo virado para baixo a um 

ângulo de 90° do pole 

S69 
Split grip side plank 

legs open 

 

0.9 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: duas mãos, lateral da cintura 
- Posição do braço: dois braços totalmente 

estendidos, braço de dentro em cima, braço de 
fora embaixo 

- Pegada: pegada aberta 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas e abertas 
- Posição do corpo: corpo virado para baixo a um 

ângulo de 90° do pole 
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S70 
Underarm flag plank 

closed legs 

 

0.9 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: uma mão uma axila 
- Posição do braço/grip: braço de dentro 

estendido toca o pole na axila, braço de fora 
flexionado e a mão toca o pole 

- Trava: braço de dentro em trava de axila 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas, quadril e pernas fechados 
- Posição do corpo: corpo e ambas as pernas 

virados para baixo a um ângulo de 90° do pole 

S71 Back grip plank 

 

1.0 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: duas mãos, lateral da cintura 
- Posição do braço/grip: braços flexionados, 

seguram o pole atrás das costas 
- Pegada: pegada básica 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas, paralelas ao chão, quadris e pernas 
fechados 

- Posição do corpo: corpo a um ângulo de 90° do 
pole 

S72 Back support plank 

 

1.0 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: duas mãos, cintura, 

antebraço não toca o pole 
- Pegada: Pegada do suporte de costas 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas, paralelas ao chão, quadris e pernas 
fechados 

- Posição do corpo: corpo a um ângulo de 90° do 
pole 

S73 Cupgrip plank 

 

1.0 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: Ambas as mãos, quadris 
- Posição do braço: dois braços totalmente 

estendidos 
- Pegada: mão de cima em pegada cup grip 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas, quadris e pernas fechados 
- Posição do corpo: corpo a um ângulo de 90° do 

pole 

S74 Elbow plank 

 

1.0 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: cotovelo de Cima , pescoço, 

ombro de baixo (opcional) 
- Posição do braço: braço de cima em contato com 

o pole na curvatura do cotovelo, braço de baixo 
totalmente estendido próximo ao corpo e sem 
contato com o pole  

- Posição da perna: duas pernas totalmente 
estendidas, paralelas ao chão, quadris e pernas 
fechados 

- Posição do corpo: corpo a um ângulo de 90° do 
pole 
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S75 Floor based clock 

 

1.0 

- Pontos de contato: uma mão 
- Posição do braço/grip: dois braços totalmente 

estendidos; braço de cima toca o pole, braço de 
baixo toca o chão. 

- Posição da perna: duas pernas totalmente 
estendidas e fechadas 

- Posição do corpo: giratório 
- Posição de início: posição fixa inicial de livre 

escolha com uma mão no pole e uma mão no 
chão, realiza uma rotação completa do corpo de 
360° até retornar a posição inicial 

S76 Handstand plank 

 

1.0 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: uma mão, (topo da cabeça, 

opcional) 
- Posição do braço/grip: dois braços totalmente 

estendidos; braço de cima toca o pole, braço de 
baixo toca o chão 

- Posição da perna: duas pernas totalmente 
estendidas, paralelas ao chão, quadris e pernas 
fechados 

- Posição do corpo: todo o corpo a um ângulo de 
90° do pole 

- Posição de início: do chão  
- Por Favor, Consulte o Glossario: Iniciando a 

posição do chão 

S77 
Iguana  

horizontal  

 

1.0 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos na 
posição final 

- Pontos de contato: duas mãos, um ombro, 
(pescoço opcional) 

- Posição do braço/grip: o braço de baixo pode 
estar flexionado, o braço de cima totalmente 
estendido, segurando o pole por trás das costas 
em posição de iguana 

- Pegada: pegada básica 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas, paralelas ao chão, quadris e pernas 
fechados 

- Posição do corpo: todo o corpo a um ângulo de 
90° do pole 

- Posição de início: de uma posição aérea, subir ou 
descer a um ângulo horizontal de 90° do pole, 
paralelo ao chão 

S78 Iron pencil 

 

1.0 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: duas mãos 
- Posição do braço: dois braços totalmente 

estendidos 
- Grip: mão de cima em pegada cup grip 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas, paralelas ao chão, quadris e pernas 
fechados 

- Posição do corpo: todo o corpo (da cabeça aos 
pés) a um ângulo de 90° do pole voltado na 
mesma direção 
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Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

S79 
One shoulder side 
plank legs closed 

 

1.0 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: braço de dentro, mão do 

braço de fora, ombro, (pescoço opcional) 
- Posição do braço/grip: braço de dentro 

totalmente estendido toca o pole, braço de fora 
flexionado com a mão segurando o pole por trás 
da cabeça 

- Posição da perna: duas pernas totalmente 
estendidas, paralelas ao chão, quadris e pernas 
fechados 

- Posição do corpo: todo o corpo a um ângulo de 
90° do pole 

S80 
Shouldermount 

horizontal 

 

1.0 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: duas mãos, um ombro, 

(pescoço opcional) 
- Posição do braço: braços flexionados 
- Pegada: cup grip ou pegada básica 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas, paralelas ao chão, quadris e pernas 
fechados 

- Posição do corpo: costas e pernas a um ângulo de 
90° do pole 

- Posição de início: de uma posição de super 
inversão aérea, subir ou descer até a prancha 

S81 Split grip flag  

 

1.0 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: dois braços, duas mãos, peito 
- Posição do braço: dois braços totalmente 

estendidos 
- Pegada: pegada aberta 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas, paralelas ao chão, quadris e pernas 
fechados 

- Posição do corpo: todo o corpo a um ângulo de 
90° do pole 

S82 
Split grip leg 

through plank 

 

1.0 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: duas mãos, parte de baixo 

dos glúteos toca o pole 
- Posição do braço: dois braços totalmente 

estendidos 
- Pegada: pegada aberta 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas, paralelas ao chão, quadris e pernas 
fechados 

- Posição do corpo: todo o corpo (da cabeça aos 
pés) está reto e a um ângulo de 90° do pole 

S83 
Split grip  

reverse plank 

 

1.0 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: duas mãos, lateral da cintura 
- Posição do braço: dois braços totalmente 

estendidos, braço de dentro embaixo, braço de 
fora em cima 

- Pegada: pegada aberta (invertida) 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas, paralelas ao chão, quadris e pernas 
fechados 

- Posição do corpo: todo o corpo virado para baixo, 
a um ângulo de 90° do pole 
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Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

S84 
Split grip  

side plank 

 

1.0 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Pontos de contato: Ambas as mãos, lateral da 

cintura 
- Posição do braço: dois braços totalmente 

estendidos, braço de dentro em cima, braço de 
fora embaixo 

- Pegada: pegada aberta 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas, paralelas ao chão, quadris e pernas 
fechados 

- Posição do corpo: todo o corpo virado para baixo 
a um ângulo de 90° do pole 

S85 720° air walk 

 

1.0 

- Manter a posição: andar no mínimo 2 voltas 
- Pontos de contato: mãos, cintura (opcional)  
- Posição do braço/grip: Pegada aberta 
- Posção da perna: iniciando de cabeça para cima 

em posição de livre escolha, estendidas distantes 
do pole. Faça uma rotação complete de 360° do 
corpo todo (pernas, quadril e corpo) por cima da 
cabeça, retornando a posição inicial e repita. 

- Posição do corpo: de cabeça para cima movendo-
se para invertido 
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GIROS NO POLE ESTÁTICO 

Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

ST1 Back hook spin 

 

0.1 

- Manter a posição: rotação mínima de 360° 
- Pontos de contato: duas mãos, curvatura do 

joelho e posterior da coxa da perna de dentro 
- Pegada: pegada básica aberta 
- Posição da perna: diamante 
- Posição do corpo: de cabeça para cima 
- Direção do giro: de costas 

ST2 
Fireman spin 
crossed ankle 

 

0.1 

- Manter a posição: rotação mínima de 360° 
- Pontos de contato: Ambas as mãos, calcanhar da 

perna da frente, tornozelo da perna de trás 
- Pegada: pegada básica aberta 
- Posição da perna: duas pernas flexionadas tocam 

o pole pelo (tornozelo e calcanhar) 
- Posição do corpo: de cabeça para cima 

ST3 Front hook spin 

 

0.1 

- Manter a posição: rotação mínima de 360° 
- Pontos de contato: duas mãos, curvatura do 

joelho e Posterior da coxa da perna de dentro 
- Pegada: pegada básica aberta 
- Posição da perna: diamante 
- Posição do corpo: de cabeça para cima 
- Direção do giro: para frente 

ST4 
Attitude spin  

outside heel on pole 

 

0.2 

- Manter a posição: rotação mínima de 360° 
- Pontos de contato: duas mãos, calcanhar de um 

pé 
- Pegada: pegada aberta 
- Posição da perna: pernas em posição de atitude, 

paralelas ao solo 
- Posição do corpo: de cabeça para cima 

ST5 Chair spin 

 

0.2 

- Manter a posição: rotação mínima de 360° 
- Pontos de contato: duas mãos 
- Pegada: pegada básica aberta 
- Posição da perna: posição de cadeira a um 

ângulo de 90° 
- Posição do corpo: de cabeça para cima 

ST6 
Forwards  

attitude spin 

 

0.2 

- Manter a posição: rotação mínima de 360° 
- Pontos de contato: duas mãos 
- Pegada: pegada básica aberta 
- Posição da perna: pernas em posição de atitude, 

paralelas ao solo 
- Posição do corpo: de cabeça para cima 
- Direção do giro: para frente 
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Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

ST7 
Knee hook spin  

Passé 

 

0.2 

- Manter a posição: rotação mínima de 360° 
- Pontos de contato: duas mãos, parte de trás de 

um joelho, coxas, curvatura do joelho e 
panturrilhas da perna de cima (opcional) 

- Posição do braço: braço de dentro estendido 
segura o pole acima do joelho de dentro, mão de 
fora em posição fixa de livre escolha 

- Pegada: pegada básica aberta 
- Posição da perna: perna de dentro flexionada 

pela frente do pole, perna de fora totalmente 
estendida por trás do pole 

- Posição do corpo: de cabeça para cima 

ST8 Back spin attitude 

 

0.3 

- Manter a posição: rotação mínima de 360° 
- Pontos de contato: mão de fora, antebraço do 

braço de dentro (opcional) e mãos 
- Pegada: trava de antebraço 
- Posição da perna: pernas em posição de atitude, 

paralelas ao solo 
- Posição do corpo: de cabeça para cima 
- Direção do giro: para trás 

ST9 
Body spiral  

reverse grab  
attitude  

 

0.3 

- Manter a posição: rotação mínima de 360° na 
posição final 

- Pontos de contato: duas mãos 
- Posição do braço: giro reversa começando com 

um braço no pole e indo para a pegada aberta 
- Pegada: pegada aberta 
- Posição da perna: pernas em atitude na posição 

final 
- Posição do corpo: de cabeça para cima afastado 

do pole 

ST10 Carousel fang 

 

0.3 

- Manter a posição: rotação mínima de 360° 
- Pontos de contato: duas mãos 
- Posição do braço: ambos os braços totalmente 

estendidos 
- Pegada: pegada de livre escolha 
- Posição da perna: diamante 
- Posição do corpo: de cabeça para cima 

ST11 
Chairspin pike  

both legs stretched 

 

0.3 

- Manter a posição: rotação mínima de 360° 
- Pontos de contato: Ambas as mãos 
- Posição do braço: dois braços estendidos 
- Pegada: pegada de livre escolha 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas e fechadas em posição de lança (pike), 
paralelas ao solo 

- Posição do corpo: de cabeça para cima 

ST12 
Cradle spin  

split grip tuck 

 

0.3 

- Manter a posição: rotação mínima de 360° 
- Pontos de contato: duas mãos, quadris e parte de 

cima das coxas 
- Pegada: pegada aberta 
- Posição da perna: encolhidas ao redor do pole 
- Posição do corpo: 90°do pole 
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Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

ST13 
Body spiral attitude  

one hand 

 

0.4 

- Manter a posição: rotação mínima de 360° 
- Pontos de contato: braço de dentro e mão, 

costas 
- Posição do braço: mão de dentro toca o pole 
- Pegada: trava de axila 
- Posição da perna: duas pernas em atitude 
- Posição do corpo: de cabeça para cima 

ST14 
Cradle spin  

split grip straddle 

 

0.4 

- Manter a posição: rotação mínima de 360° 
- Pontos de contato: Ambas as mãos, quadris, 

coxas (opcional) 
- Pegada: pegada aberta 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas em posição de abertura lateral 
- Posição do corpo: tronco paralelo ao chão 

ST15 
Reverse grab  

pencil 

 

0.4 

- Manter a posição: rotação mínima de 360° 
- Pontos de contato: duas mãos, dois braços, 

Escápulas 
- Posição do braço: o giro reverse inicia com uma 

mão no pole em pegada twisted  
- Pegada: pegada torcida 
- Posição da perna: duas pernas terminam em 

posição de pencil totalmente estendidas 
- Posição do corpo: estendido em posição de 

posição de pencil afastado do pole 

ST16 Split grip straddle 

 

0.4 

- Manter a posição: rotação mínima de 360° 
- Pontos de contato: duas mãos 
- Pegada: pegada aberta 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas em posição de abertura lateral acima 
do quadril 

- Posição do corpo: de cabeça para cima 

ST17 
Reverse grab 

straddle into pencil 

 

0.5 

- Manter a posição: rotação mínima de 360° 
- Pontos de contato: duas mãos 
- Posição do braço: giro reverse começando com 

um braço no pole passando para a pegada aberta 
- Pegada: pegada aberta 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas em posição de abertura lateral, depois 
pencil 

- Posição do corpo: de cabeça para cima, afastado 
pole 

ST18 
Spinning into a 

shoulder mount 
straddle 

 

0.5 

- Manter a posição: rotação mínima de 360° 
- Pontos de contato: duas mãos, um ombro 
- Posição do braço: braços Flexionados 
- Pegada: pegada de livre escolha 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas em posição de abertura lateral, 
paralelas ao solo 

- Posição do corpo: horizontal 
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Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

ST19 
Cup grip spin  

pencil 

 

0.6 

- Manter a posição: rotação mínima de 360° 
- Pontos de contato: duas mãos, um punho 

(opcional), sem contato de antebraço 
- Posição do braço/grip: braço de cima totalmente 

estendido, braço de baixo pode estar 
ligeiramente flexionado 

- Pegada: duas mãos em cup grip 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas e fechadas 
- Posição do corpo: estendido em uma posição de 

pencil afastado do pole 

ST20 
Cradle spin into 

extended butterfly 

 

0.6 

- Manter a posição: rotação mínima de 360°,onde 
a rotação deve ser mandita até que o butterfly 
extension esteja totalmente estendido 

- Pontos de contato: duas mãos, quadris, parte de 
cima das coxas, muda para duas mãos, um 
tornozelo 

- Pegada: pegada aberta 
- Posição da perna: posição encolhida em seguida 

muda para posição de abertura frontal 
- Posição do corpo: são aplicados os critérios do 

Cradle spin e do Butterfly extension (consulte 
ST12 e S18) 

ST21 
Double reverse grab 

body spiral 1 

 

0.7 

- Manter a posição: rotação mínima de 720° 
- Pontos de contato: duas mãos 
- Posição do braço: giro reverso começando com 

uma mão no pole, mão pega novamente o pole e 
repete o giro reverso sem tocar o solo 

- Pegada: pegada aberta (somente na segunda vez) 
- Posição da perna: pernas em posição fixa de livre 

escolha 
- Posição do corpo: de cabeça para cima afastado 

do pole 

ST22 Phoenix spin 1 

 

0.7 

- Manter a posição: rotação mínima de 360°, até a 
entrada para o handspring deve-se estar girando 

- Pontos de contato: duas mãos 
- Posição do braço: giro reverso começando com 

um braço no pole indo para uma handspring com 
pegada torcida sem tocar o chão 

- Pegada: pegada torcida 
- Posição da perna: pernas finalizam em posição 

fixa de livre escolha 
- Posição do corpo: corpo faz handspring e termina 

em uma posição invertida 

ST23 
Double reverse grab 

body spiral 2 

 

0.8 

- Manter a posição: rotação mínima de 720° 
- Pontos de contato: duas mãos 
- Posição do braço: giro reverso começando com 

uma mão no pole, mão pega novamente o pole e 
repete o giro reverso sem tocar o solo 

- Pegada: pegada aberta (nas duas vezes) 
- Posição da perna: pernas em posição fixa de livre 

escolha 
- Posição do corpo: de cabeça para cima afastado 

do pole 
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Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

ST24 
Double reverse grab 

into phoenix 

 

0.9 

- Manter a posição: rotação mínima de 720°, até a 
entrada para o handspring deve-se estar girando 

- Pontos de contato: duas mãos 
- Posição do braço: se aplica o critério para Double 

reverse grab body spiral 1 (consulte ST21), 
terminando em Handspring com pegada torcida 
sem tocar o solo 

- Pegada: pegada torcida 
- Posição da perna: posição da perna fixa de livre 

escolha 
- Posição do corpo: de cabeça para cima muda 

para invertida 

ST25 Phoenix spin 2 

 

0.9 

- Manter a posição: rotação mínima de 360°, até a 
entrada para o handspring deve-se estar girando 

- Pontos de contato: duas mãos 
- Posição do braço: giro reverso começando com 

uma mão no pole vai para um dead lift com 
pegada torcida sem tocar o solo 

- Pegada: pegada torcida 
- Posição da perna: pernas terminam em posição 

fixa das pernas de livre escolha 
- Posição do corpo: de costas para o pole durante 

o giro reverso, corpo fica invertido após o 
handspring sem mudar a direção (ex. girar para 
trás), quadril deve estar virado para cima 

ST26 
Chinese grip 

phoenix 

 

1.0 

- Manter a posição: rotação mínima de 720°, até a 
entrada para o handspring deve-se estar girando 

- Pontos de contato: duas mãos, um punho 
(opcional), sem contato de antebraço 

- Posição do braço: começa com as duas mãos em 
cup grip, mão de baixo recaptura o pole enquanto 
continua o giro em cup grip, faz um dead lift sem 
fazer contato com o solo 

- Pegada: cup grip –em pencil com as duas mãos, 
mas com a mão de cima na posição invertida  

- Posição da perna: giro começa em pencil (veja 
ST19 para os critérios mínimos), e termina em 
uma posição fixa de pernas de livre escolha 

- Posição do corpo: posição do pencil para o giro, 
invertido na posição final 

ST27 
Double reverse grab 

into phoenix 

 

1.0 

- Manter a posição: rotação mínima de 720°, até a 
entrada para o handspring deve-se estar girando 

- Pontos de contato: duas mãos 
- Posição do braço: se aplica o critério para Double 

reverse grab body spiral 2 (Consulte ST23, 
terminando em dead lift com pegada torcida sem 
tocar o solo 

- Pegada: pegada torcida – em posição final 
- Posição da perna: posição da perna fixa de livre 

escolha 
- Posição do corpo: de cabeça para cima muda 

para invertida 
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GIROS NO POLE GIRATÓRIO 

Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

SP1 
Fireman spin 

chair 

 

0.1 

- Manter a posição: rotação mínima de 720° 
- Pontos de contato: duas mãos, dois joelhos 
- Pegada: pegada básica aberta 
- Posição da perna: coxas paralelas ao chão e 

pernas fechadas 
- Posição do corpo: de cabeça para cima 

SP2 Helix Spin  

 

0.2 

- Manter a posição: mínimo de 720° 
- Pontos de contato: curva do joelho da perna de 

fora, braço de dentro, cintura 
- Posição de braço: Mão de dentro segura o pole 

por trás do joelho de fora, mão de fora segura o 
pé de dentro 

- Posição da perna: perna de fora segura o pole 
pela curva do joelho, perna de dentro flexionada 

- Posição do corpo: invertido 

SP3 Twisted spin 

 

0.2 

- Manter a posição: rotação mínima de 720°  
- Pontos de contato: comprimento total de uma 

perna, panturrilha, Posterior da coxa e curvatura 
do joelho da outra perna, quadris, lateral do 
tronco, costas, pescoço (opcional) 

- Posição do braço/grip: Braços em posição fixa de 
livre escolha, Mãos não tocam o pole 

- Posição da perna: uma perna totalmente 
estendida ao longo do pole a outra perna 
flexionada em torno do pole  

- Posição do corpo: de cabeça para cima, cabeça 
está no mesmo lado do pole que o da perna 
flexionada 

SP4 
Outside knee hang 

closed fang  

 

0.2 

- Manter a posição: rotação mínima de720° 
- Pontos de contato: curvatura do joelho e uma 

coxa  
- Posição do braço/grip: ambas as mãos seguram 

as pernas na altura dos tornozelos 
- Posição da perna: posição de fang (caninos) 
- Posição do corpo: invertido 
- Posição de início: mínimo de um pé no chão 

SP5 
Pencil 

 forearm grip 

 

0.2 

- Manter a posição: rotação mínima de 720° 
- Pontos de contato: duas mãos, um antebraço 
- Posição do braço: um braço em trava de 

antebraço, outro braço totalmente estendido 
toca o pole acima com uma das mãos 

- Pegada: trava de antebraço 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas e fechadas in posição de pencil 
- Posição do corpo: de cabeça para cima 
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Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

SP6 Ballerina passé  

 

0.3 

- Manter a posição: rotação mínima de 720° 
- Pontos de contato: interior das coxas, uma mão, 

interior do braço, lateral do tronco, costas 
- Posição do braço/grip: braço de dentro enrolado 

ao redor do pole por trás do corpo, braço de fora 
flexionado segura o pole na altura da cabeça ou 
acima 

- Posição da perna:sentada com pernas 
flexionadas e encolhidas de um lado do pole 

- Posição do corpo: de cabeça para cima 

SP7 
Carousel spin  

elbow grip 

 

0.3 

- Manter a posição: rotação mínima de 720° 
- Pontos de contato: um cotovelo e uma mão 
- Posição do braço: cotovelo de cima segura o 

pole, braço de baixo totalmente estendido toca o 
pole 

- Pegada: trava de cotovelo 
- Posição da perna: diamante 
- Posição do corpo: de cabeça para cima 

SP8 Inverted straddle 

 

0.3 

- Manter a posição: rotação mínima de 720° 
- Pontos de contato: duas mãos, lateral do tronco 
- Posição do braço/grip: pegada básica 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas em posição de abertura lateral, 
paralelas ao solo 

- Posição do corpo: invertido 

SP9 Seated side tuck 

 

0.3 

- Manter a posição: rotação mínima de 720° 
- Pontos de contato: interno das coxas 
- Posição do braço/grip: braços abraçam as pernas 

encolhidas 
- Posição da perna: encolhidas, com o pole entre o 

interno das coxas em posição sentada 
- Posição do corpo: corpo em ângulo de 90° do 

pole 

SP10 Underarm hold 

 

0.3 

- Manter a posição: rotação mínima de 720° 
- Pontos de contato: axila de dentro, Posterior da 

coxa de dentro, joelho de dentro, pé de fora, 
panturrilha da perna de fora (opcional) 

- Posição do braço: braços em posição fixa de livre 
escolha. Mãos não tocam o pole. Apenas o braço 
de dentro toca pole 

- Trava: trava de axila 
- Posição da perna: um perna totalmente 

estendida ao lado do pole, a outra com joelho 
Flexionado  

- Posição do corpo: de cabeça para cima 
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Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

SP11 Vortex spin 

 

0.3 

- Manter a posição: rotação mínima de 720° 
- Pontos de contato: curva do cotovelo do braço 

de dentro, interno da coxa da perna de dentro, 
panturrilha da perna de fora 

- Posição de braço: mãos entrelaçadas acima e por 
trás da cabeça. Curva do cotovelo de dentro toca 
o pole. 

- Trava: trava de cotovelo. 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas 
- Posição do corpo: de cabeça para cima 

SP12 Wrap grip spin 

 

0.3 

- Manter a posição: rotação mínima de 720°  
- Pontos de contato: posterior de um ombro e o 

mesmo braço 
-Posição do braço: um braço está enrolado, outro 
braço está em posição fixa de livre escolha sem 
contato com o pole  
- Grip : pegada enrolada 
- Posição da perna: Posição fixa de livre escolha se 

contato com o pole  
- Posição do corpo: cabeça para cima 

SP13 
Body spiral 
no hands 

 

0.4 

- Manter a posição: rotação mínima de 720° 
- Pontos de contato: axila, curva do joelho da 

perna de dentro e posterior da coxa 
- Posição do braço/grip: braços em posição fixa de 

livre escolha. Mãos não tocam o pole. Apenas o 
braço de dentro toca o pole 

- Trava: trava de axila 
- Posição da perna: perna de fora totalmente 

estendida, perna de dentro envolve o pole pelo 
joelho 

- Posição do corpo: de cabeça para cima com 
costas inclinadas 

SP14 
Cradle spin tuck no 

hands 

 

0.4 

- Manter a posição: rotação mínima de 720° 
- Pontos de contato: quadris, tronco, parte de 

cima das coxas 
- Posição do braço/grip: braços envolvidos ao 

redor das pernas 
- Posição da perna: encolhidas 
- Posição do corpo: corpo em ângulo de 90° do 

pole 

SP15 

Inverted bodyspiral 
outside leg 

stretched behind 
pole. 

 

0.4 

- Manter a posição: rotação mínima de 720° 
- Pontos de contato: braço e mão de dentro, 

cotovelo de fora, posterior de ombro e parte 
superior do braço de fora, lateral do corpo, costas 

- Posição do braço/grip: braço de dentro segura o 
pole, cotovelo do braço de fora toca o pole 

- Posição da perna: perna de dentro em passé pela 
frente do pole, perna de fora totalmente 
estendida por trás do pole 

- Posição do corpo: invertido 
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Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

SP16 
Inverted thigh hold 

tuck 

 

0.4 

- Manter a posição: rotação mínima de 720° 
- Pontos de contato: Parte interna das coxas e 

tronco 
- Posição do braço/grip: braços em volta das 

pernas sem tocar o pole 
- Posição da perna: encolhidas invertidas 
- Posição do corpo: invertido com as costas virada 

para baixo 

SP17 
Outside knee hang 

closed fang  

 

0.4 

- Manter a posição: rotação mínima de 720° 
- Pontos de contato: um joelho e uma coxa 
- Posição do braço/grip: ambas as mãos seguram 

as pernas na altura do tronozelo 
- Posição da perna: posição de fang (caninos) 
- Posição do corpo: invertido 
- Posição de início: posição aéra no pole 

SP18 
Cradle spin pike  

no hands  
legs fully stretched 

 

0.5 

- Manter a posição: rotação mínima de 720° 
- Pontos de contato: quadris, tronco, coxas 
- Posição do braço/grip: dois braços envolvem as 

pernas sem tocar o pole 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas e fechadas em posição de lança (pike) 
- Posição do corpo: ao redor do pole e paralelo ao 

chão 

SP19 
Cradle spin  

one handed pike 

 

0.5 

- Manter a posição: rotação mínima de 720° 
- Pontos de contato: uma mão e um braço, ombro 

(opcional), coxas, quadril, tronco 
- Posição do braço/grip: braço de dentro 

totalmente estendido segura o pole, braço de 
fora em posição fixa de livre escolha sem tocar o 
pole 

- Posição da perna: duas pernas totalmente 
estendidas e fechadas em posição de pike 

- Posição do corpo: enrolado ao redor do pole 

SP20 
Elbow spin  

attitude  

 

0.5 

- Manter a posição: rotação mínima de 720° 
- Pontos de contato: curva dos dois cotovelos, 

escápulas 
- Posição do braço: dois cotovelos seguram o pole, 

Mãos não tocam o pole 
- Trava: trava de cotovelo 
- Posição da perna: duas pernas em atitude, 

paralelas ao chão 
- Posição do corpo: de costas para o pole, corpo na 

horizontal 

SP21 Hip hold straddle 

 

0.5 

- Manter a posição: rotação mínima de 720°  
- Pontos de Contato: axila do braço de dentro, 

tronco e coxas 
- Posição do braço/grip: ambos os braços 

totalmente estendidos, braço de fora em posição 
fixa de livre escolha, braço de dentro em trava de 
axila 

- Posição da perna: ambas as pernas totalmente 
estendidas em posição aberta 

- Posição do Corpo: invertido 
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Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

SP22 Iguana fang 

 

0.5 

- Manter a posição: rotação mínima de 720° 
- Pontos de contato: duas mãos, um ombro, 

Posterior de coxa/ glúteos opcional 
- Posição de braço: posição iguana de braço 
- Pegada: pegada básica 
- Posição da perna: duas pernas flexionadas em 

posição de fang (caninos) 
- Posição do corpo: invertido, costas arqueadas 

SP23 Pencil spin basic grip 

 

0.5 

- Manter a posição: rotação mínima de 720° 
- Pontos de contato: duas mãos 
- Posição do braço/grip: pegada básica 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas e fechadas em posição de pencil 
- Posição do corpo: de cabeça para cima e paralelo 

ao pole  

SP24 
Straddle spin  
2 hands up  

 

0.5 

- Manter a posição: rotação mínima de 720° 
- Pontos de contato: duas mãos 
- Posição do braço/grip: pegada básica 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas em posição de abertura lateral, 
paralelas ao chão ou acima dos quadris 

- Posição do corpo: de cabeça para cima 

SP25 
Butterfly extended 

twist no hands 

 

0.6 

- Manter a posição: mínimo de 720° 
- Pontos de contato: um pé e tornozelo/canela, 

ombro oposto e pescoço, costas (opcional) 
- Posição do braço/grip: mesmo braço do ombro 

que está no pole está estendido, o outro braço 
está em posição fixa de livre escolha sem tocar o 
pole 

- Posição da perna: duas pernas totalmente 
estendidas, um pé toca o pole, perna oposta 
estendida para longe do pole 

- Posição do corpo: invertido 

SP26 Icarus Spin  

 

0.6 

- Manter a posição: rotação mínima de 720° 
- Pontos de contato: curva do joelho da perna de 

dentro, posterior do ombro do braço de dentro, 
parte de trás do pescoço 

- Posição de braço: Posterior do ombro do braço 
de dentro no pole. Braço de fora em posição de 
livre escolha sem tocar o pole. 

- Posição da perna: perna de dentro segura o pole 
pela curva do joelho, perna de fora em posição de 
livre escolha 

- Posição do corpo: de cabeça para cima 

SP27 Elbow attitude spin 

 

0.7 

- Manter a posição: rotação mínima de 720° 
- Pontos de contato: cotovelo do braço de dentro 
- Posição do braço: um braço em trava de 

cotovelo, outro braço em posição fixa de livre 
escolha sem tocar o pole 

- Trava: trava de cotovelo 
- Posição da perna: perna de dentro em atitude, 

perna de fora totalmente estendida 
- Posição do corpo: de cabeça para cima afastado 

do pole 
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Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

SP28 
Hand based split 

spin 

 

0.7 

- Manter a posição: rotação mínima de 720° 
- Pontos de contato: Ambos os braços e mãos, um 

pé, parte de cima das costas 
- Posição de braço: braço de cima totalmente 

estendido segura o pole, braço de baixo envolve 
ao redor do pole  

- Posição da perna: pé de baixo na mão de baixo, 
perna de cima em posição de livre escolha 

- Posição do corpo: 90° do pole, tronco virado para 
fora do pole 

SP29 Parallel split spin 

 

0.7 

- Manter a posição: rotação mínima de 720° 
- Pontos de contato: Ambas as mãos 
- Posição do braço: dois braços totalmente 

estendidos 
- Pegada: pegada básica aberta 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas em posição de abertura, paralelas ao 
pole 

- Posição do corpo: de cabeça para cima 

SP30 
Tuck through spin 

pike 

 

0.7 

- Manter a posição: rotação mínima de 720° 
- Pontos de contato: duas mãos, posterior das 

duas pernas 
- Posição do braço: braços não tocam as pernas 
- Grip: pegada aberta, 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas em posição de pike (lança) fechada ou 
cruzada 

- Posição do corpo: corpo e pernas pela frente do 
pole a um ângulo de 90° do pole 

SP31 
Cradle spin no 

hands 

 

0.8 

- Manter a posição: rotação mínima de 720° 
- Pontos de contato: quadris e parte de cima das 

coxas 
- Posição do braço/grip: braços não tocam o corpo 

ou o pole 
- Posição da perna: encolhidas (pernas fechadas) 
- Posição do corpo: corpo em ângulo de 90° do 

pole 

SP32 Cupgrip pencil 

 

0.8 

- Manter a posição: rotação mínima de 720° 
- Pontos de contato: Ambas as mãos 
- Posição do braço: braço de cima totalmente 

estendido, braço de baixo ligeiramente 
flexionado 

- Pegada: duas mãos em posição cup grip 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas em posição de pencil 
- Posição do corpo: de cabeça para cima afastado 

do pole 

SP33 
Reverse butterfly 

extension 

 

0.8 

- Manter a posição: rotação mínima de 720° 
- Pontos de contato: braço de dentro, ombro, pé e 

tornozelo de dentro 
- Posição do braço/grip: dois braços totalmente 

estendidos, braço de dentro segura o pole, braço 
de fora segura a perna de fora 

- Posição da perna: duas pernas totalmente 
estendidas em posição de abertura 

- Posição do corpo: invertido 
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Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

SP34 Titanic support 

 

0.8 

- Manter a posição: rotação mínima de 720° 
- Pontos de contato: uma perna, um ombro/lateral 

do pescoço (opcional), glúteos 
- Posição do braço/grip: dois braços totalmente 

estendidos para trás, não tocam o pole 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas 
- Posição do corpo: de cabeça para cima, tronco 

com costas arqueadas  

SP35 
Cross bow  

2 hands on pole 

 

0.9 

- Manter a posição: rotação mínima de 720° 
- Pontos de contato: Ambas as mãos 
- Posição do braço/grip: pegada aberta 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas em posição de abertura lateral sem 
tocar o pole 

- Posição do corpo: ângulo de 90° do pole 

SP36 
Elbow Grip Vertical 

Split 

 

0.9 

- Manter a posição: rotação mínima de 720° 
- Pontos de contato: duas panturrilhas (joelho e 

coxa opcionais), tornozelo e pé da perna de 
baixo, cotovelo do braço de dentro 

- Posição de braço: braço de dentro enrola o pole 
pelo cotovelo, braço de fora em posição de livre 
escolha sem tocar o pole. 

- Trava: trava de cotovelo 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas em posição de abertura 
- Posição do corpo: invertido  

SP37 Inverted split spin 

 

0.9 

- Manter a posição: rotação mínima de 720° 
- Pontos de contato: axila do braço de dentro, 

perna de fora, pé da perna de fora, parte inferior 
das costas  

- Posição do braço: ambos os braços estão 
segurando o tornozelo da perna de dentro 

- Trava: trava de axila do braço de dentro 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas em posição de abertura 
- Posição do corpo: invertido  

SP38 One handed spin 

 

0.9 

- Manter a posição: rotação mínima de 720° 
- Pontos de contato: uma mão 
- Posição do braço/grip: braço de dentro 

estendido toca o pole, braço de fora em posição 
fixa de livre escolha sem tocar o pole 

- Posição da perna: duas pernas totalmente 
estendidas e fechadas em posição de pencil 

- Posição do corpo: de cabeça para cima, afastado 
do pole, paralelo ao pole 
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Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

SP39 Supported sailor 

 

0.9 

- Manter a posição: rotação mínima de 720° 
- Pontos de contato: Um calcanhar, um tornozelo, 

uma canela e uma panturrilha, uma mão 
- Posição do braço/grip: braço de dentro 

totalmente estendido toca o pole, braço de fora 
em posição fixa de livre escolha não toca o pole 

- Posição da perna: totalmente estendidas e 
fechadas 

- Posição do corpo: invertido e estendido  

SP40 Crossed hands plank 

 

1.0 

- Manter a posição: rotação mínima de 720° 
- Pontos de contato: flexores do quadril e duas 

mãos 
- Posição do braço/grip: pegada cruzada 
- Posição da perna: duas pernas totalmente 

estendidas e fechadas, paralelas ao chão 
- Posição do corpo: Ângulo de 90° do pole 

SP41 No hands plank spin 

 

1.0 

- Manter a Posição: rotação minima de 720°  
- Pontos de contato: tronco e ambos os 

antebraços / cotovelos 
- Posição do braço/grip: as mãos não tocam o 

pole, ambos os braços totalmente estendidos 
- Posição da perna: ambas as pernas totalmente 

estendidas, paralelas ao chão, quadril e pernas 
devem estar fechados  

- Posição do corpo: o corpo inteiro (cabeça aos 
pés) está reto e a 90° do pole, com tolerância de 
até 20°  

SP42 
One Handed Parallel 

Split Spin 

 

1.0 

- Manter a posição: rotação mínima de 720° 
- Pontos de contato: uma mão 
- Posição do braço/grip: braço de dentro 

totalmente estendido e em contato com o pole, o 
braço oposto flexionado, segurando a perna 
oposta acima da cabeça 

- Pegada: pegada básica 
- Posição da perna: ambas as pernas totalmente 

estendidas em posição split, paralelas ao pole 
- Posição do corpo: em pé, fora do pole, paralelo 

ao pole  

SP43 Pole based clock 

 

1.0 

- Manter a posição: rotação mínima de 720° 
- Pontos de contato: Ambas as mãos 
- Posição do braço/grip: pegada aberta 
- Posição da perna: inicia em posição de cabeça 

para cima, pernas e quadris fazem rotação 
circular (ventilador) passando por uma posição 
invertida com os quadris acima da cabeça, 
termina em posição de pike (jackknife ou 
canivete) acima da cabeça por 2 vezes 

- Posição do corpo: de cabeça para cima/invertido 
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Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

SP44 Sailor 

 

1.0 

- Manter a posição: rotação mínima de 720° 
- Pontos de contato: tríceps do braço de dentro, 

um tornozelo, um calcanhar, uma canela e uma 
panturrilha 

- Posição do braço/grip: braço de dentro 
totalmente estendido, o tríceps toca o pole; 
braço de fora em posição fixa de livre escolha 
sem tocar o pole. 

- Posição da perna: totalmente estendidas e 
fechadas 

- Posição do corpo: invertido e estendido 

SP45 
Split grip contortion 

spin 

 

1.0 

- Manter a posição: rotação mínima de 720° 
- Pontos de contato: duas mãos, canela da perna 

de cima, curva do joelho da perna de baixo 
- Posição de braço: mão de cima segura o pole por 

cima da canela da perna de cima, Mão de baixo 
segura o pole por baixo da coxa de baixo 

- Pegada: pegada aberta. 
- Posição da perna: perna de baixo deve estar 

estendida, com canela da perna de cima tocando 
o pole 

- Posição do corpo: de cabeça para cima, virado 
para fora do pole 

SP46 
Supported sailor 

back bend 

 

1.0 

- Manter a posição: rotação mínima de 720° 
- Pontos de contato: uma mão, pé e canela da 

mesma perna 
- Posição do braço/grip: ambos os braços 

totalmente estendidos. Mão de dentro segura o 
pole abaixo da cabeça, a mão de fora segura a 
mesma perna na altura do tornozelo 

- Posição da perna: ambas as pernas totalmente 
estendidas. Pé e canela da perna de dentro tem 
contato com o pole, perna de fora estendida para 
trás 

- Posição do corpo: invertido e suspenso distante 
do pole, costas arqueadas para trás 
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DEADLIFTS - CRITÉRIOS 

 
DEAD LIFT (DL) 
Um dead lift é definido pela posição de início do corpo. Os pés devem tocar o chão antes de começar o dead lift. 
O corpo deve se afastar do pole antes de iniciar o dead lift. 
 
O pole NÃO pode ser usado para auxiliar o dead lift e as pernas não podem ser usadas para criar impulso nem 
movimento de balanço/chute. O dead lift deve terminar em uma posição totalmente invertida. Um dead lift pode 
ser realizado tanto no pole estático quanto no pole giratório. 
 
a - O menor valor de pontuação é para um dead lift (do chão) com as pernas flexionadas 
 
b - O segundo valor de pontuação é para um dead lift (do chão) com as duas pernas estendidas 
 
c - O terceiro valor de pontuação é para um dead lift (do chão) com as duas pernas estendidas e fechadas 
 
 
DEAD LIFT AÉREO (ADL) 
Um dead lift aéreo é definido pela posição de início do corpo. Nenhuma parte do corpo pode tocar o solo. O 
corpo deve estar fixo e suspenso distante do pole e as pernas paralelas ao pole antes de iniciar o dead lift aéreo. 
O pole NÃO pode ser usado para auxiliar o dead lift e as pernas não podem ser usadas para criar impulso nem 
movimento de balanço. O dead lift deve terminar em uma posição totalmente invertida. Um dead lift pode ser 
realizado tanto no pole estático quanto no pole giratório e pode ser realizado de uma posição estática ou de um 
giro. 
 
a - O quarto valor de pontuação é para um dead lift aéreo com as pernas flexionadas 
 
b - O quinto valor de pontuação é para um dead lift aéreo com as duas pernas estendidas 
 
c - O sexto valor de pontuação é para um dead lift aéreo com as duas pernas estendidas e fechadas 
 
Ao indicar o dead lift específico na forma compulsória, indicando um Dead-Lift (DL) contrário ao Aerial Dead Lift 
(ADL), o número do movimento e a letra que representa o dead lift escolhido (a, b ou c ), por exemplo, ADL3c, 
DL8a. 
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DEAD LIFTS 

Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

DL1/ 
ADL1 

Dead lift from 
shoulder mount grip 

 

a - 0.2 
b - 0.3 
c - 0.4 
a - 0.5 
b - 0.6 
c - 0.8 

- Pontos de contato: duas mãos, um ombro 
- Posição do braço/grip: duas mãos pegada de 

livre escolha 

DL2/ 
ADL2 

Dead lift from  
twist grip 

 

a - 0.2 
b - 0.3 
c - 0.4 
a - 0.5 
b - 0.6 
c - 0.8 

- Pontos de contato: duas mãos 
- Posição do braço/grip: pegada Twist grip 

(torcida) 

DL3/ 
ADL3 

Dead lift from 
 flag grip 

 

a - 0.2 
b - 0.3 
c - 0.4 
a - 0.5 
b - 0.6 
c - 0.8 

- Pontos de contato: braço de dentro, mão de 
fora, antebraço, axila 

- Posição do braço/grip: pegada de bandeira 
- Posição do corpo: corpo virado para baixo 

DL4/ 
ADL4 

Dead lift from 
forearm handspring 

 

a - 0.2 
b - 0.3 
c - 0.4 
a - 0.5 
b - 0.6 
c - 0.8 

- Pontos de contato: antebraço de baixo, mão de 
cima 

- Posição do braço/grip: pegada de antebraço 
- Posição de início: de cabeça para cima 

DL5/ 
ADL5 

Dead lift from 
iguana grip 

 

a - 0.2 
b - 0.3 
c - 0.4 
a - 0.5 
b - 0.6 
c - 0.8 

- Pontos de contato: duas mãos, costas 
- Posição do braço: braço de cima estendido, 

braço de baixo pode estar flexionado segurando 
o pole em uma posição invertida atrás das 
costas  

- Pegada: pegada básica 

DL6/ 
ADL6 

Dead lift from  
neck hold  

 

a - 0.3 
b - 0.4 
c - 0.5 
a - 0.6 
b - 0.7 
c - 0.9 

- Pontos de contato: pescoço, dois braços 
- Posição do braço: dois braços totalmente 

estendidos 
- Pegada: pegada torcida 

DL7/A
DL7 

Dead lift from  
cup grip 

 

a - 0.4 
b - 0.5 
c - 0.6 
a - 0.7 
b - 0.8 
c - 1.0 

- Pontos de contato: duas mãos 
- Posição do braço/grip: mão de cima em cup 

grip 

DL8/ 
ADL8 

Dead lift from  
elbow hold 

 

a - 0.4 
b - 0.5 
c - 0.6 
a - 0.7 
b - 0.8 
c - 1.0 

- Pontos de contato: um cotovelo, parte de cima 
das costas, pescoço, ombro 

- Posição do braço: braço de cima em trava de 
cotovelo, braço de baixo em posição fixa de 
livre escolha sem contato com o pole e com o 
outro braço 

- Pegada: trava de cotovelo 
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OBIRGATÓRIOS PARA DUPLAS 
Favor observar que os desenhos devem ser usados apenas como guia.  

É importante seguir os critérios mínimos estipulados. 
 

ELEMENTOS SINCRONIZADOS PARALELOS 

Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

SYN1 

Different direction to 
the pole 

OR 
Horizontal position 

OR 
Vertical to the pole 

OR 
Mirror image 

 

 

0.1/ 
1.0 

- Manter a posição por 2 segundos 
- Este elemento deve ser um elemento de 

Flexibilidade ou Força escolhido entre os 
elementos individuais obrigatórios. O 
mesmo elemento deve ser usado por 
todos, exceto na imagem espelhada. 

- Parceiros devem estar paralelos um ao 
outro. 

- Caso dois elementos paralelos sejam 
executados, mas sejam dois elementos 
diferentes, o Valor Técnico do elemento 
de menor pontuação será aplicado.  

- Por favor, inclua o código do elemento 
assim como no formulário de obrigatórios 
(por exemplo, SYN1 / F8 ou SYN1 / S32, 
etc.). Por favor, indique apenas o nome (s) 
do elemento individual a ser executado. 

- Isto pode ser feito no mesmo pole ou em 
poles separados. 
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ELEMENTOS SINCRONIZADOS ENTRELAÇADOS 

Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

SYN2 
Floor based 

Position 

 

0.5 

- Manter a posição por 2 segundos 
- Parceiros presos um ao outro em uma posição 

invertida entrelaçada sincronizada com base no 
solo 

- Pernas podem estar em posição fixa de livre 
escolha 

- Parceiros devem ser uma imagem espelhada 
um do outro 

SYN3 
Inverted aerial 

position 

   

0.6 

- Manter a posição por 2 segundos 
- Parceiros presos um ao outro em uma posição 

no pole aérea, invertida, entrelaçada e 
sincronizada 

- Pernas/corpo/braços podem estar em posição 
fixa de livre escolha 

- Parceiros devem ser uma imagem espelhada 
um do outro 

SYN4 
Upright aerial 

position 

    

0.6 

- Manter a posição por 2 segundos 
- Parceiros presos um ao outro em uma posição 

aérea, sincronizada, entrelaçada, de cabeça 
para cima no pole 

- Pernas/corpo/braços podem estar em posição 
fixa de livre escolha 

- Parceiros devem ser uma imagem espelhada 
um do outro 
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ELEMENTOS SINCRONIZADOS DE EQUILÍBRIO COM O PARCEIRO 

Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

SYN5 
Balance in upright 

position 

 

0.4 

- Manter a posição por 2 segundos 
- Um elemento de equilíbrio de cabeça para cima 

com os parceiros de frente um para o outro que 
não pode ser executado sem um dos dois 
parceiros 

- Parceiros devem ser uma imagem espelhada um 
do outro 

SYN6 
Balance facing each 

other  

 

0.6  

- Manter a posição por 2 segundos 
- Um elemento de equilíbrio com parceiros de 

frente um para o outro que não pode ser 
executado sem um dos dois parceiros 

SYN7 
Balance in same 

direction 
 

 

0.6 

- Manter a posição por 2 segundos 
- Um elemento de equilíbrio entre os parceiros que 

não pode ser executado sem um dos dois 
parceiros 

- Parceiros virados para a mesma direção 

SYN8 
Balance facing away 

from each other 

 

0.7 

- Manter a posição por 2 segundos 
- Um elemento de equilíbrio onde os parceiros 

estão de costas um para o outro que não pode 
ser executado sem um dos dois parceiros 
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ELEMENTOS DE EQUILÍBRIO COM O PARCEIRO  
Código 

nr. 
Nome Elemento 

Valor 
técn. 

Critérios 

BLN1 Seated Balance 1 

 

0.2 

- Manter a posição por 2 segundos 
- Um elemento de equilíbrio com os parceiros 

posicionados em direções diferentes  
- O parceiro de cima está sentado de cabeça para 

cima 
- O parceiro debaixo está em posição invertida, em 

imagem espelhada do parceiro de cima 
- Ambos os parceiros devem ter contato com o 

pole 

BLN2 Seated Balance 2 

 

0.2 

- Manter a posição por 2 segundos.  
- Um elemento com parceiros posicionados em 

diferentes direções. 
- O parceiro debaixo está em uma posição sentado 

de cabeça para cima.  
- O parceiro de cima está invertido em posiçao de 

livre escolha equilibrando o parceiro debaixo. 
- Ambos os parceiros tem contato com o pole.  

BLN3 
Extended brass 

monkey balance 1 

 

0.4 

- Manter a posição por 2 segundos 
- Um elemento com os parceiros posicionados na 

mesma direção. 
- O parceiro de apoio executa um brass monkey 

estendido 
- O parceiro que se apoia está em uma posição fixa 

de livre escolha e tem contato com o pole e se 
equilibra no parceiro de apoio 

- Ambos os parceiros devem ter contato com o 
pole 

- Aplica-se o critério do Extended brass monkey 
(Consulte o S12) 

BLN4 Standing Balance 

 

0.4 

- Manter a posição por 2 segundos 
- Um elemento com os parceiros posicionados em 

direções diferentes  
- Ambos os parceiros têm contato com o pole 
- O parceiro debaixo executa uma posição de livre 

escolha, de cabeça para cima, sem contato com o 
solo 

- O outro parceiro está em posição invertida de 
parada de mão equilibrado no parceiro debaixo 
apenas uma mão em contato com o pole. 

BLN5 
Superman and knee 

hold position 

 

0.4 

- Manter a posição por 2 segundos 
- Um elemento de equilíbrio com os parceiros 

posicionados em direções diferentes 
- O parceiro de cima está em posição de super-

homem preso apenas pelas pernas, quadris e 
pernas paralelos ao chão 

- O parceiro debaixo está em posição de trava de 
joelho, sustenta o outro parceiro com a mão 

- Dois parceiros devem ter contato com o pole 
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Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

BLN6 X pose balance 1 

 

0.4 

- Manter a posição por 2 segundos  
- Elemento de equilíbrio com os parceiros 

posicionados em diferentes direções.  
- O parceiro de apoio está em uma posição de 

cabeça pra cima de livre escolha com apenas as 
pernas em contato com o pole, sem contato com 
o chão. 

- O parceiro apoiado posição X pose, equilibrado 
no parceiro de apoio.  

- Apenas o parceiro de apoio tem contato com o 
pole. 

BLN7 Layback position 1 

 

0.5 

- Manter a posição por 2 segundos 
- Um elemento de equilíbrio com os parceiros 

posicionados em direções diferentes 
- O parceiro de cima está em posição reclinada 

preso apenas pelas pernas 
- O parceiro debaixo está em posição fixa de livre 

escolha de cabeça para cima segura o pole com 
apenas uma mão, e sustenta o parceiro de cima 
com a outra mão 

- Dois parceiros devem ter contato com o pole 

BLN8 
Shoulder mount 

position 

 

0.5 

- Manter a posição por 2 segundos 
- Um elemento de equilíbrio com os parceiros 

posicionados em direções diferentes 
- O parceiro debaixo sustenta o parceiro de cima 

empurrando-o(a) pelos quadris com suas pernas 
- Dois parceiros devem estar totalmente 

estendidos. 
- Dois parceiros devem ter contato com o pole 

BLN9 Titanic balance 1 

 

0.5 

- Manter a posição por 2 segundos  
- O parceiro debaixo está em posição de titanic 

com as pernas flexionadas.Os glúteos e pernas 
podem estar em contato com o pole, contato do 
ombro/pescoço é opcional. Sem contato de 
braço/mão e pés com o pole. 

- O parceiro de cima está em pé em cima dos pés 
do parceiro debaixo e segura o pole com uma 
mão ou trava de cotovelo apenas. 

- Ambos os parceiros tem contato com o pole. 

BLN10 
Extended brass 

monkey balance 2 

 

0.6 

- Manter a posição por 2 segundos 
- Elemento com os parceiros posicionados na 

mesma direção. 
- O parceiro de apoio executa um Brass monkey 

estendido 
- O parceiro apoiado está numa posição invertida 

fixa de livre escolha sem contato com o pole e se 
equilibra no parceiro de apoio  

- Apenas o parceiro de apoio tem contato com o 
pole  

- Aplica-se o critério de Extended brass monkey 
(consulte S12) 
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Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

BLN11 Layback position 2 

 

0.6 

- Manter a posição por 2 segundos 
- Um elemento de equilíbrio com os parceiros 

posicionados em direções diferentes 
- O parceiro debaixo está em posição reclinada 

preso apenas pelas pernas 
- O parceiro de cima está em pé ou sentado no 

parceiro debaixo e segura o pole apenas com 
uma mão ou com o cotovelo 

- Dois parceiros devem ter contato com o pole 

BLN12 Handstand balance 1 

 

0.7 

- Manter a posição por 2 segundos.  
- Elemento de equilíbrio com os parceiros 

posicionados em diferentes direções.  
- O parceiro de apoio está em uma posição de 

cabeça pra cima de livre escolha 
- O parceiro apoiado está em uma parada de mãos 

em posição de livre escolha sem contato com o 
pole equilibrado no parceiro de apoio . 

- Apenas o parceiro de apoio tem contato com o 
pole. 

BLN13 Russian Split Balance 

 

0.7 

- Manter a posição por 2 segundos 
- Um elemento de equilíbrio com os parceiros 

posicionados em direções diferentes 
- O parceiro que suporta está com trava de axila 

(veja SP10 para exigências mínimas – giro não é 
exigido) 

- O parceiro que está sendo suportado está na 
posição de russian split, com um ângulo mínimo 
de abertura de 180° (corpo não precisa estar 
paralelo) – o russian split deve ser executado 
contra o corpo do parceiro que suporta 

- Somente o parceiro que suporta toca o pole 

BLN14 Superman position 1 

 

0.7 

- Manter a posição por 2 segundos 
- Um elemento de equilíbrio com os parceiros 

posicionados em direções diferentes 
- O parceiro debaixo está em posição de super-

homem, preso apenas pelas pernas, quadris e 
pernas estão paralelos ao chão 

- O parceiro de cima está em pé ou sentado no 
parceiro debaixo e segura o pole com apenas 
uma mão ou pelo cotovelo 

- Dois parceiros devem ter contato com o pole 
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Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

BLN15 Superman position 2 

 

0.8 

- Manter a posição por 2 segundos 
- Um elemento de equilíbrio com os parceiros 

posicionados em direções diferentes 
- O parceiro de cima está em posição de super-

homem preso apenas pelas pernas 
- O parceiro debaixo está em posição invertida e 

segura o parceiro de cima apenas pelas pernas e 
não toca o pole 

- Apenas o parceiro de cima toca o pole  

 
  



85 

ELEMENTOS DE EQUILÍBRIO E FORÇA COM O PARCEIRO 

Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

BLN16 
Shoulder mount 

balance 

 

0.3 

- Manter a posição por 2 segundos.  
- Elemento de Equilibrio com os parceiros 

posicionados em diferentes direções.  
- O parceiro de cima está em posição de cabeça 

para cima com as costas arqueadas e sem contato 
das mãos ou braço com o pole. 

- O parceiro debaixo executa um shoulder mount 
split – o parceiro debaixo apoia e segura o 
parceiro de cima na altura dos joelhos com 
cotovelo/braços.  

- Ambos os parceiros tem contato com o pole. Não 
é permitido contato das mãos.  

BLN17 Knee hold support 

 

0.4 

- Manter a posição por 2 segundos 
- O parceiro debaixo deve executar a posição Knee 

hold (aplica-se características mínimas do 
movimento) 

- O parceiro de cima se posiciona sobre o parceiro 
debaixo e segura no pole com o braço apenas 
(pegada de livre escolha) 

- Ambos os parceiros tem contato com o pole. 
Aplica-se o critério do Knee hold (Consulte S20) 

BLN18 Handstand position 

 

0.5 

- Manter a posição por 2 segundos 
- Um elemento com os parceiros posicionados em 

direções diferentes 
- O parceiro debaixo em posição horizontal virado 

para cima preso apenas pelas coxas com 
tolerância de 40° no ângulo do corpo, o parceiro 
de cima em parada de mão invertida com o corpo 
encostado no pole 

- Mãos/braços não tocam o pole 

BLN19 Hanging balance 

 

0.5 

- Manter a posição por 2 segundos 
- Um elemento com os parceiros posicionados em 

direções diferentes 
- O parceiro de cima segura o debaixo nos ombros 

e tem contato com o pole apenas com as mãos e 
punhos. 

- O parceiro debaixo só toca o pole com os pés 
- O corpo dos parceiros devem estar totalmente 

estendidos 
- Ambos os parceiros devem tocar o pole  

BLN20 Pencil hug balance 

 

0.5 

- Manter a posição por 2 segundos 
- Um elemento com os parceiros posicionados em 

direções diferentes 
- O parceiro de cima está de cabeça para cima com 

as costas arqueadas. Somente as pernas tocam o 
pole (sem contato de quadril)  

- O parceiro debaixo realiza a posição pencil com 
abraço no pole (S6 – ver requisitos mínimos) - o 
parceiro de baixo sustenta e segura o parceiro de 
cima na altura dos joelhos com os cotovelos / 
braços 

- Ambos os parceiros devem tocar o pole 
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Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

BLN21 Cupid balance 1 

 

0.6 

- Manter a posição por 2 segundos 
- Um elemento de equilíbrio interligado com 

ambos os parceiros em contato com o pole 
- O parceiro debaixo executa uma posição de 

cupido com pegada de cotovelo 
- O parceiro de cima executa uma parada de 

ombros (shoulder stand) se equilibrando no 
parceiro de baixo. Pernas totalmente estendidas 
em posição fixa de livre escolha. Corpo paralelo 
ao pole 

- Os parceiros olham para direções diferentes 
- Ambos os parceiros tem contato com o pole, mas 

sem o contato das mãos. 

BLN22 Iguana balance 

 

0.6 

- Manter a posição por 2 segundos 
- Um elemento com os parceiros posicionados em 

diferentes direções.  
- O parceiro de apoio executa uma posição 

invertida de escolha com posição de braços em 
iguana. 

- O parceiro apoiado deve estar em uma posição 
horizontal fixa de livre escolha equilibrado nos 
pés dos parceiro de baixo sem mãos ou braços 
em contato com o pole.  

- Ambos os parceiros tem contato com o pole 

BLN23 
Layback - X pose 

balance 1 

 

0.6 

- Manter a posição por 2 segundos 
- O parceiro de cima deve estar em posição layback 

sem o contato das mãos no pole  
- O parceiro debaixo executa um X pose com o 

corpo na horizontal 
- Ambos os parceiros tem contato com o pole 

BLN24 
Shoulder mount 

plank balance 

 

0.6 

- Manter a posição por 2 segundos 
- Um elemento com os parceiros posicionados em 

direções diferentes 
- O parceiro de cima está de cabeça para cima com 

as costas arqueadas. Somente as pernas tocam o 
pole (sem contato de quadril)  

- O parceiro debaixo realiza a posição 
shouldermount plank ( com os braços ao redor do 
parceiro) a um ângulo de 45° do pole 

- Ambos os parceiros devem tocar o pole 

BLN25 Titanic balance 1 

 

0.6 

- Manter a posição por 2 segundos 
- Um elemento com os parceiros posicionados em 

direções diferentes 
- O parceiro debaixo realiza a posição titanic com 

contato de mão, na qual uma perna, glúteos, um 
pé e mãos podem tocar o pole 

- O outro parceiro está invertido na posição de 
parada de mão, se equilibrando no parceiro de 
baixo e somente uma mão toca o pole 
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Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

BLN26 
Handstand plank 

position 

 

0.7 

- Manter a posição por 2 segundos 
- Um elemento com os parceiros posicionados em 

direções diferentes 
- O parceiro debaixo está em posição de prancha 

horizontal virado para cima preso apenas pelas 
coxas, o parceiro de cima em parada de mão 
invertida com o corpo encostado no pole 

- Mãos/braços não tocam o pole 

BLN27 Titanic Balance 2 

 

0.7 

- Manter a posição por 2 segundos 
- Um elemento com os parceiros posicionados em 

direções diferentes 
- O parceiro debaixo realiza a posição titanic na 

qual uma perna, glúteos e um pé tocam o pole; 
mãos e /ou pescoço/ombro podem tocar o pole 

- O outro parceiro está invertido na posição de 
parada de mão, se equilibrando no ombro do 
parceiro de baixo e somente uma mão toca o 
pole (contato de antebraço / cotovelo é opcional) 

BLN28 Iron X position 1 

 

0.8 

- Manter a posição por 2 segundos 
- Um elemento com os parceiros posicionados em 

direções diferentes 
- O parceiro debaixo realiza um iron X (ver 

exigências mínimas), tronco paralelo ao chão, o 
parceiro de cima está em posição de cabeça para 
cima posição fixa de livre escolha 

- Dois parceiros devem tocar o pole apenas com 
suas mãos 

- Aplica-se o critério de Iron X (Consulte S49) 

BLN29 Layback arch balance 

 

0.8 

- Manter a posição por 2 segundos 
- Parceiro de cima em posição reclinada. Mãos não 

tocam o pole 
- Parceiro debaixo deve realizar um elemento de 

força e pode ter apenas um ponto de contato 
com o pole 

- Dois parceiros podem tocar o pole 

BLN30 Split hold balance 

 

0.8 

- Manter a posição por 2 segundos  
- Um elemento com os parceiros posicionados em 

direções diferentes  
- O parceiro debaixo está em uma posição split de 

livre escolha.  
- O parceiro de cima está em uma posição invertida 

em parada de mão se equilibrando no parceiro 
debaixo com a mão ou braço em contato com o 
pole. 

- Ambos os parceiros tem contato com o pole.  
- Ângulo da abertura: mínimo de 180° 

BLN31 
Strength hold 

balance 1 

 

0.8 

- Manter a posição por 2 segundos 
- Um elemento com os parceiros posicionados em 

direções diferentes 
- O parceiro debaixo realiza algum elemento de 

força onde o corpo está paralelo ao chão, o outro 
parceiro está em posição de parada de mão 
invertida e se equilibra no parceiro de baixo 
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Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

BLN32 
Thigh/outside knee 

hang support 

 

0.8 

- Manter a posição por 2 segundos 
- Um elemento com os parceiros posicionados em 

direções diferentes  
- O parceiro debaixo realiza uma trava de 

coxa/joelho com as duas mãos no pole e braços 
estendidos 

- O parceiro de cima está de cabeça para cima, em 
posição fixa de livre escolha sem tocar o pole e se 
equilibra no parceiro debaixo 

- Somente o parceiro debaixo deve tocar o pole 

BLN33 Elbow hold balance 1 

 

0.9 

- Manter a posição por 2 segundos  
- Um elemento com os parceiros posicionados em 

direções diferentes .  
- O parceiro de apoio executa um elbow/neck hold 

straddle com antebraço inferior no pole e tronco 
paralelo ao chão. 

- O Parceiro apoiado deve estar em posição de 
prancha horizontal de livre escolha equilibrando-
se no pé de cima do parceiro debaixo . 

- Ambos os parceiros tem contato com o pole.  

BLN34 Iron X position 2 

 

0.9 

- Manter a posição por 2 segundos  
- Um elemento com os parceiros posicionados em 

direções diferentes. 
- O parceiro debaixo executa um Iron X (veja 

requisitos mínimos), a parte superior do corpo 
está paralelo ao chão. 

- O parceiro de cima está em uma posição fixa 
invertida de livre escolha com o corpo paralelo ao 
pole.  

- Ambos os parceiros tem contato com o pole com 
as mãos.  

- Aplica-se os critérios de Iron X applies (Consulte 
S49) 

BLN35 
Layback – X pose 

balance 2 

 

0.9 

- Manter a posição por 2 segundos  
- O parceiro de cima executa uma posição de 

layback sem contato de mãos com o pole  
- O parceiro debaixo executa a posção de X Pose 

com o corpo em um ângulo de 90° do pole 
- Ambos os parceiros devem ter contato com o 

pole  

BLN36 Vertical Jade balance 

 

0.9 

- Manter a posição por 2 segundos 
- Um elemento com os parceiros posicionados em 

direções diferentes  
- Os dois parceiros tocam o pole 
- O parceiro debaixo realiza um Jade vertical. 

Aplica-se o critério para o Jade Vertical (consulte 
F72). 

- O outro parceiro está invertido em posição de 
parada de mão equilibrado no pé de cima do 
parceiro debaixo e só toca o pole com uma mão. 
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Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

BLN37 Chest balance 

 

1.0 

- Manter a posição por 2 segundos 
- Parceiro sustentado faz uma posição chest stand 

equilibrado no parceiro que sustenta, e só tocam 
o pole com as mãos 

- O parceiro que sustenta está de cabeça para 
cima. Mãos e pés não tocam o pole. 

BLN38 Double Russian split 

 

1.0 

- Manter a posição por 2 segundos 
- Dois parceiros realizam a abertura russa (russian 

Split) 
- Apenas os pés tocam o pole 
- Dois parceiros estão de mãos dadas, não pegam 

no pole 
- Os parceiros devem estar em posição espelhada 

BLN39 
Elbow grip/Iron 

Pencil 

 

1.0 

- Manter a posição 2 segundos 
- Dois parceiros se equilibram pelas mãos dadas 
- Parceiro de cima realiza uma bandeira com trava 

de cotovelo 
- O parceiro debaixo realiza um Iron pencil 

BLN40 Iron X position 3 

 

1.0 

- Manter a posição por 2 segundos 
- Um elemento com os parceiros posicionados em 

direções diferentes 
- O parceiro debaixo realiza um Iron x, com o 

tronco paralelo ao chão, o parceiro de cima está 
de cabeça para cima em posição fixa de livre 
escolha sem tocar o pole 

- Apenas o parceiro debaixo toca o pole 
- Aplica-se os critérios de Iron X (Consulte S49) 

BLN41 
Layback balance 
element, partner 
upright position 

 

1.0 

- Manter a posição por 2 segundos 
- Um elemento com os parceiros posicionados em 

direções diferentes 
- Um dos parceiros está em posição reclinada e 

toca o pole apenas pelas pernas 
- O outro parceiro está em posição de parada de 

mão invertida e não toca o pole 
- Dois parceiros com braços e pernas totalmente 

estendidos 
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ELEMENTOS DE PARCEIRO NO AR – APENAS UM PARCEIRO PODE TOCAR O POLE  

Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

FLY1 Seated position 1 

 

0.1 

- Manter a posição por 2 segundos  
- O parceiro que segura está em uma posição 

sentada 
- Uma mão ou cotovelo tem contato com o pole. É 

permitido contato dos pés. 
- O parceiro no ar deve estar de cabeça para cima 

em posição de livre escolha  
- Apenas um dos parceiros tem contato com o pole 

FLY2 Cupid hang 

 

0.3 

- Manter a posição por 2 segundos  
- O parceiro que segura está na posição de Cupido, 

pé ou tornozelo podem ser segurados 
- O parceiro no ar está de cabeça para cima em 

posição fixa de livre escolha  
- Apenas um dos parceiros tem contato com o pole 

FLY3 Seated position 2 

 

0.3 

- Manter a posição por 2 segundos 
- O parceiro que segura está em posição sentada 
- Uma mão ou cotovelo toca o pole, Não é 

permitido contato dos pés. 
- O parceiro no ar deve estar em posição fixa de 

livre escolha de cabeça para cima 
- Apenas um parceiro toca o pole  

FLY4 
Horizontal inverted 

position  

 

0.4 

- Manter a posição 2 segundos 
- Um elemento com os parceiros posicionados em 

direções diferentes 
- O parceiro que segura está olhando para cima e 

paralelo ao chão se segurando com as coxas 
apenas com 40° de tolerância para o corpo 

- O parceiro no ar está em posição aérea, invertida, 
fixa, de livre escolha, e se prende ao parceiro de 
cima apenas por um ou dois pés 

- Apenas um parceiro toca o pole  

FLY5 Seated position 3 

 

0.5 

- Manter a posição 2 segundos 
- Somente um parceiro toca o pole 
- O parceiro que segura está em posição sentada 
- Uma mão ou cotovelo tem contato com o pole 
- O parceiro no ar deve estar em posição invertida 

fixa de livre escolha 
- Somente o parceiro que segura toca o pole 

FLY6 Seated position 4 

 

0.6 

- Manter a posição por 2 segundos 
- O parceiro que segura está em posição sentada, 

Uma mão ou cotovelo toca o pole 
- Parceiro no ar deve estar em posição fixa, 

invertida, de livre escolha 
- Apenas um parceiro toca o pole 
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Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

FLY7 
Elbow grip straddle 

hang 

 

0.7 

- Manter a posição por 2 segundos  
- O parceiro que segura executa um Elbow grip 

split 
- O parceiro no ar deve estar em posição fixa de 

cabeça para cima de livre escolha sem contato 
com o pole 

- Apenas um dos parceiros tem contato com o pole 
- Aplica-se os critérios de Elbow grip straddle 

(Consulte S39) 

FLY8 
Horizontal plank 
inverted position 

 

0.7 

- Manter a posição 2 segundos 
- Um elemento com os parceiros posicionados em 

direções diferentes 
- O parceiro que segura está em posição de 

prancha horizontal virado para cima preso apenas 
pelas coxas 

- O parceiro no ar está em posição aérea, fixa, 
invertida, de livre escolha e se prende ao parceiro 
de cima apenas por um ou dois pés 

- Apenas um parceiro toca o pole 

FLY9 
Thigh/outside knee 

hang 1 

 

0.7 

- Manter a posição por 2 segundos 
- O parceiro que segura está em posição invertida 

preso pela coxa / joelho da perna de fora  
- Parceiro no ar pode estar de cabeça para cima, 

em posição fixa, de livre escolha 
- Apenas um parceiro toca o pole 

FLY10 Inside knee hang 1 

 

0.8 

- Manter a posição por 2 segundos 
- O parceiro que segura está invertido com trava 

de joelho da perna de dentro  
- Parceiro no ar segura a perna de fora do parceiro 

que sustenta e deve estar em posição fixa, 
invertida, de livre escolha ou pelo menos deve 
suspender os pés acima da cabeça 

- Apenas um parceiro toca o pole 

FLY11 
Seated position 5 

 

0.8 

- Manter a posição por 2 segundos 
- O parceiro que segura está em posição sentada 
- Uma mão ou cotovelo toca o pole 
- Parceiro no ar deve estar em posição horizontal 

fixa de livre escolha 
- Apenas um parceiro toca o pole 

FLY12 Only hands holding 

 

0.8 

- Manter a posição por 2 segundos. 
- O parceiro que segura está preso pelas mãos e 

axila 
- Parceiro no ar deve estar em posição fixa de livre 

escolha 
- Apenas um parceiro toca o pole 
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Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

FLY13 
Thigh/outside knee 

hang 2 

 

0.8 

- Manter a posição por 2 segundos 
- O parceiro que segura está invertido com trava 

de coxa / joelho de fora 
- Parceiro no ar deve estar em posição fixa, 

invertida, de livre escolha ou pelo menos deve 
suspender os pés acima da cabeça 

- Apenas um parceiro toca o pole 

FLY14 Split hang 1 

 

0.9 

- Manter a posição por 2 segundos 
- O parceiro que segura está em posição de 

abertura de livre escolha 
- Ângulo de abertura mínimo de 180° 
- Parceiro no ar segura a perna do parceiro que 

segura e deve estar em posição invertida fixa de 
livre escolha ou deve ao menos ter o pé erguido 
acima da cabeça 

- Apenas um parceiro toca o pole 

FLY15 
Split grip reverse 

plank hang 1 

 

1.0 

- Manter a posição 2 segundos 
- Um elemento com os parceiros posicionados em 

direções diferentes  
- O parceiro que segura está em posição prancha 

com pegada aberta invertida (ver requisitos 
mínimos) 

- Parceiro no ar está de cabeça para cima, em 
posição fixa de livre escolha 

- Apenas um parceiro toca o pole 

FLY16 
Split grip reverse 

plank hang 2 

 

1.0 

- Manter a posição 2 segundos 
- Um elemento com os parceiros posicionados em 

direções diferentes  
- O parceiro que segura está em posição prancha 

com pegada aberta invertida (ver requisitos 
mínimos) 

- Parceiro no ar deve estar em posição fixa 
horizontal de abertura de livre escolha 

- Ângulo de abertura mínimo de 180° 
- Apenas um parceiro toca o pole 
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ELEMENTOS DE PARCEIRO NO AR – DOIS PARCEIROS DEVEM TOCAR O POLE 

Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

FLY17 
Elbow grip seated 

position 

 

0.2 

- Manter a posição por 2 segundos  
- Ambos os parceiros tem contato com o pole  
- O parceiro que segura está em posição de 

elbow grip seated 
- O parceiro no ar deve estar em uma posição 

fixa de livre escolha 
- Aplica-se os critérios de Elbow grip seat 

(Consulte S3) 

FLY18 Seated position 6 

 

0.2 

- Manter a posição por 2 segundos 
- Dois parceiros tocam o pole 
- O parceiro que segura está em posição 

sentada 
- Uma mão ou cotovelo tem contato com o 

pole 
- O parceiro no ar deve estar em posição 

invertida fixa de livre escolha  

FLY19 Seated position 7 

 

0.3 

- Manter a posição por 2 segundos 
- Dois parceiros tocam o pole 
- O parceiro que segura está em posição 

sentada 
- O parceiro no ar deve estar em posição fixa 

de livre escolha 

FLY20 Inverted thigh hold 

 

0.4 

- Manter a posição por 2 segundos 
- O parceiro que segura está em posição 

invertida com trava de coxa/joelho de fora 
- Parceiro no ar em posição reclinada com 

uma perna estendida e a outra perna em 
passé 

- Parceiro no ar não pode cruzar as pernas 
- Dois parceiros não tocam o pole com as 

mãos 

FLY21 Layback position 

 

0.4 

- Manter a posição por 2 segundos 
- Dois parceiros tocam o pole 
- O parceiro que segura está em posição 

reclinada 
- O parceiro no ar deve estar em posição fixa 

de livre escolha 

FLY22 Superman hang 1 

 

0.4 

- Manter a posição por 2 segundos  
- O parceiro que segura está em posição de 

superman – pegada de cotovelo (elbow) é 
permitida.  

- O parceiro que está no ar pode estar numa 
posição de split invertido de livre escolha 
apenas com as mãos em contato com o 
pole.  

- Ambos os parceiros devem ter contato com 
o pole. 
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Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

FLY23 Allegra passé hang 1 

 

0.5 

- Manter a posição por 2 segundos 
- O parceiro de cima está em posição Allegra 

passé 1 (Consulte F11) 
- O parceiro debaixo toca o pole apenas com 

uma mão. Os dois parceiros devem tocar o 
pole. 

- Ângulo mínimo de abertura para Allegra 
passé: 160° 

FLY24 Remi hang 

 

0.5 

- Manter a posição por 2 segundos 
- Os dois parceiros tocam o pole 
- O parceiro que segura está em posição remi 

layback segurando as pernas do parceiro no 
ar 

- O parceiro no ar deve estar em posição fixa 
de livre tem contato com o pole ao menos 
com as mãos 

FLY25 Upright split position 

 

0.5 

- Manter a posição por 2 segundos 
- Ambos os parceiros tem contato com o pole  
- O parceiro que segura está em uma posição 

sentado sem contato de mãos com o pole. 
- O parceiro no ar deve estar em uma posição 

de Split invertida de livre escolha 
- Ângulo da abertura: mínimo de 160° 

FLY26 Allegra passé hang 2 

 

0.6 

- Manter a posição por 2 segundos 
- O parceiro de cima está em posição de 

Allegra passé (Consulte F21) 
- O parceiro debaixo toca o pole apenas com 

uma das mãos 
- Os dois parceiros devem tocar o pole 
- Ângulo mínimo de abertura para allegra: 

180° 

FLY27 Iguana - Superman hang 

 

0.6 

- Manter a posição por 2 segundos 
- O parceiro que segura está em uma posição 

split de livre escolha com os braços em 
posição de iguana.  

- O parceiro no ar executa um superman sem 
contato de mãos com o pole, segurando na 
perna debaixo do parceiro.  

- Ambos os parceiros tem contato com o pole  

FLY28 Janeiro hang 

 

0.6 

- Manter a posição por 2 segundos 
- Os dois parceiros tocam o pole 
- O parceiro que segura está em posição de 

janeiro segurando a perna do parceiro no ar 
- Parceiro no ar se pendura na perna debaixo 

do parceiro que segura em posição fixa de 
livre escolha com apenas uma mão tocando 
o pole 
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Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

FLY29 Janeiro Superman hang 

 

0.6 

- Manter a posição por 2 segundos 
- Os dois parceiros tocam o pole 
- O parceiro que segura está em posição de 

janeiro 
- Parceiro no ar realiza um superman 

crescente segurando a perna debaixo do 
parceiro que segura. Mãos não tocam o pole 

- Aplicam-se os critérios de Janeiro (S43) 

FLY30 
Thigh/outside knee hang 

3 

 

0.6 

- Manter a posição por 2 segundos 
- Os dois parceiros tocam o pole 
- O parceiro que segura está em posição trava 

de Coxa/joelho de fora invertida segurando 
a perna do parceiro no ar 

- O parceiro no ar deve estar de cabeça para 
cima em posição fixa de livre escolha, mãos 
não tocam o pole 

FLY31 Seated position 8 

 

0.6 

- Manter a posição por 2 segundos 

- O parceiro que segura está em posição 
sentada 

- Uma mão ou cotovelo toca o pole 

- O parceiro no ar deve estar em posição 
horizontal fixa de livre escolha 

- Os dois parceiros tocam o pole 

FLY32 Superman hang 2 

 

0.6 

- Manter a posição por 2 segundos 
- O parceiro que segura está em posição de 

superman, é permitido a pegada de 
cotovelo.  

- O parceiro no ar deve estar em uma posição 
de split invertido de sua escolha e apenas 
uma mão tem contato com o pole.  

- Ambos os parceiros tem contato com o pole. 

FLY33 Allegra split hang 

 

0.7 

- Manter a posição por 2 segundos 

- O parceiro de cima está em posição Allegra 
Split 2 (Consulte F10) 

- O parceiro debaixo toca o pole apenas com 
uma mão 

- Os dois parceiros devem tocar o pole 
- Ângulo mínimo de abertura para Allegra 

split: 180° 

FLY34 Outside knee hang 

 

0.7 

- Manter a posição por 2 segundos 
- O parceiro que segura está em posição 

invertida com trava de joelho de fora 
- O parceiro no ar deve estar em posição 

invertida fixa de livre escolha 
- Os dois parceiros tocam o pole 
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Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

FLY35 Seated position 8 

 

0.7 

- Manter a posição por 2 segundos 
- Ambos os parceiros tem contato com o pole 
- O parceiro que segura executa uma posição 

sentado 
- O parceiro no ar deve executar em uma 

posição fixa de split de cabeça para cima de 
sua escolha 

- Ângulo da abertura: mínimo de 180° 

FLY36 Split Hang 2 

 

0.7 

- Manter a posição por 2 segundos 
- O parceiro que segura está em uma posição 

Split de sua escolha  
- O parceiro no ar segura o braço ou perna do 

parceiro em uma posição fixa de livre 
escolha sem contato de mãos com o pole.  

- Ambos os parceiros tem contato com o pole.  
- Ângulo da abertura: mínimo de 180° 

FLY37 Split hang 3 

 

0.7 

- Manter a posição por 2 segundos 
- O parceiro que segura está em uma posição 

de livre escolha  
- O parceiro no ar está em uma posição fixa 

de livre escolha com contato com o pole 
- Ângulo da abertura: mínimo de 180° 

FLY38 
Thigh/outside knee hang 

4 

 

0.7 

- Manter a posição por 2 segundos 
- Dois parceiros tocam o pole 
- O parceiro que segura está em posição 

invertida com trava de coxa/joelho de fora 
- Parceiro no ar deve estar em posição fixa 

invertida de abertura de livre escolha 

FLY39 Titanic hang 1 

 

0.7 

- Manter a posição por 2 segundos 
- Parceiro que segura realiza um a posição 

titanic, em que as pernas e glúteos podem 
tocar o pole. Mãos/ braços e pés não tocam 
o pole 

- Parceiro no ar segura as pernas/pés do 
parceiro que segura e deve estar em posição 
fixa invertida de livre escolha, ou deve, ao 
menos, ter os pés levantados acima da 
cabeça 

- Ambos os parceiros devem ter contato com 
o pole 
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Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

FLY40 Only hands holding split 

 

0.8 

- Manter a posição por 2 segundos 
- Dois parceiros tocam o pole 
- O parceiro que segura usa as mãos e axila. 
- Parceiro no ar deve estar em posição fixa de 

abertura horizontal de livre escolha 
- Ângulo da abertura: mínimo de 180° 

FLY41 Superman V position 

 

0.8 

- Manter a posição por 2 segundos 
- O parceiro que segura está em posição de 

Superman V  
- O parceiro no ar deve estar em uma posição 

fixa invertida de sua escolha  
- Ambos os parceiros devem ter contato com 

o pole 
- Aplica-se os crit´rios do Superman V 

(consulte F58) 

FLY42 
Thigh/outside knee hang 

5 

 

0.8 

- Manter a posição por 2 segundos 
- Os dois parceiros tocam o pole e um ao 

outro 
- O parceiro que segura está em posição 

invertida com trava de coxa/joelho de fora 
- Parceiro no ar deve estar em posição fixa de 

abertura horizontal de livre escolha 
- Ângulo da abertura: mínimo de 180° 

FLY43 
Thigh/outside knee hang 

6 

 

0.8 

- Manter a posição por 2 segundos 
- O parceiro de cima está em posição 

invertida com trava de coxa/joelho de fora 
- Parceiro debaixo só deve tocar o pole com 

as mãos 
- Parceiros devem tocar um ao outro com um 

pé 
- Os dois parceiros devem tocar o pole 

FLY44 Titanic hang 2 

 

0.8 

- Manter a posição por 2 segundos 
- Parceiro que segura realiza um a posição 

titanic, em que as pernas, mãos e glúteos 
podem tocar o pole. Pés não tocam o pole 

- Parceiro no ar segura a perna/pé do 
parceiro que segura e deve estar em posição 
fixa horizontal de livre escolha a 90° do pole 

- Os dois parceiros podem tocar o pole 
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Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

FLY45 Inside knee hang 2 

 

0.9 

- Manter a posição por 2 segundos 
- Dois parceiros tocam o pole 
- O parceiro que segura está invertido com 

trava de joelho de dentro 
- Parceiro no ar deve estar em posição fixa de 

livre escolha na qual apenas um pé toca o 
pole 

FLY46 Inside knee hang 3 

 

0.9 

- Manter a posição por 2 segundos 
- O parceiro de cima está em posição de 

Allegra passé e a perna de dentro pode estar 
flexionada.  

- O parceiro debaixo está com uma mão no 
pole e outro ponto de contato (opcional). O 
corpo deve estar completamente estendido 
e paralelo ao chão.  

- Ambos os parceiros devem ter contato com 
o pole.  

- Ângulo mínimo de abertura no Allegra 
passé: 180° 

FLY47 
Thigh/outside knee hang 

7 

 

0.9 

- Manter a posição por 2 segundos 
- O parceiro de cima está em posição 

invertida com trava de joelho de fora 
- O parceiro debaixo só deve tocar o pole com 

o ombro (tocar com o pescoço é opcional) 
- Parceiros devem tocar um ao outro com um 

pé 
- Os dois parceiros devem tocar o pole 

FLY48 Elbow hold balance 2 

 

1.0 

- Manter a posição por 2 segundos 
- Um elemento com os parceiros 

posicionados em direções diferentes 
- O parceiro que segura faz qualquer 

movimento de força em que seu corpo 
esteja totalmente estendido e quadril 
paralelo ao chão. As pernas devem estar 
totalmente estendidas, fechadas e paralelas 
ao chão e apenas uma mão/cotovelo está 
em contato com o pole.  

- O parceiro no ar deve estar em posição fixa 
de livre escolha apenas com um pé em 
contato com o pole e virado para o lado 
oposto do parceiro que segura. 
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ELEMENTOS DE SUSTENTAÇÃO DO PARCEIRO 

Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

PSE1 Basic invert hold 1 

 

0.1 

- Manter a posição por 2 segundos 
- O parceiro de apoio está em uma posição 

basica invertida sem as mãos em contato 
com o pole 

- O parceiro apoiado está de cabeça para 
cima em posição de livre escolha sem mãos 
ou pernas em contato com o pole 

- Ambos os parceiros devem ter contato com 
o pole 

PSE2 Basic invert hold 2 

 

0.2 

- Manter a posição por 2 segundos 
- O parceiro de apoio está em uma posição 

basica invertida sem as mãos em contato 
com o pole 

- O parceiro apoiado está em posição 
invertida de livre escolha sem contato de 
mãos ou pernas com o pole 

- Ambos os parceiros devem ter contato com 
o pole 

PSE3 Upright hanging support 

 

0.3 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Um dos parceiros segura o pole em posição 

de cabeça para cima, com as solas dos pés 
no pole e as pernas estendidas 

- O parceiro que está sendo suportado toca o 
pole apenas com uma das mãos e está 
posicionado sobre o parceiro que suporta 

- Dois parceiros devem tocar o pole 

PSE4 Seated support 

 

0.4 

- Manter a posição por 2 segundos 
- Dois parceiros de cabeça para cima 
- Um parceiro está sentado no pole suporta o 

outro parceiro 
- Apenas o parceiro sentado toca o pole 

PSE5 Standing support 

 

0.5 

- Manter a posição por 2 segundos 
- Um parceiro está de cabeça para cima em 

posição de livre escolha segurando o 
parceiro com as mãos ou braços apenas 

- O outro parceiro executa qualquer 
movimento de força em que o corpo fique 
paralelo ao chão. 

- Ambos os parceiros devem ter contato com 
o pole – não é permitido contato das mãos 
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Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

PSE6 Upright standing support 

 

0.5 

- Manter a posição por 2 segundos 
- O parceiro que está sendo suportado está 

em posição invertida sem contato de pernas 
com o pole 

- Dois parceiros tocam o pole 

PSE7 Ballerina support 

 

0.6 

- Manter a posição por 2 segundos 
- O parceiro que suporta está em posição de 

ballerina 
- O parceiro que está sendo suportado deve 

estar em posição fixa de livre escolha 
- Apenas um parceiro toca o pole 

PSE8 Horizontal support 

 

0.7 

- Manter a posição por 2 segundos 
- Dois parceiros se seguram ao pole em 

posição deitada. 
- O parceiro que sustenta toca o pole com a 

mão, o parceiro que é sustentado não toca o 
pole com as mãos. 

- Ambos os parceiros devem estar em uma 
posição horizontal 

PSE9 Upright hanging support 

 

0.7 

- Manter a posição por 2 segundos 
- Um dos parceiros segura o pole em posição 

de cabeça para cima 
- O parceiro que é sustentado não toca o pole 

e está posicionado sobre o parceiro que 
sustenta 

- Apenas um parceiro toca o pole 

PSE10 
Hanging on two hands 

support 1 

 

0.8 

- Manter a posição por 2 segundos 
- Um dos parceiros segura o pole apenas com 

as mãos em posição de cabeça para cima 
- O parceiro que é sustentado está de frente 

para o pole e toca o pole sem segurá-lo 
pelas pernas ou braços, e é preso apenas 
pela pressão do parceiro que sustenta 
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Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

PSE11 
Hanging on two hands 

support 2 

 

0.8 

- Manter a posição por 2 segundos 
- Um dos parceiros segura o pole apenas com 

as mãos em posição de cabeça para cima 
- O parceiro que é sustentado está de costas 

para o pole sem contato da mão ou do 
braço e está preso apenas pela pressão do 
parceiro que sustenta 

PSE12 
Hanging from one hand 

support 

 

1.0 

- Manter a posição por 2 segundos 
- Um dos parceiros segura o pole com apenas 

uma mão em posição de cabeça para cima. 
- O parceiro que é sustentado está de frente 

para o pole e toca o pole sem usar pernas 
ou braços 

- O parceiro que é sustentado está preso 
apenas pela pressão do parceiro que 
sustenta 

PSE13 Straddle support 

 

1.0 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Um dos parceiros segura o pole com o 

cotovelo de cima, mão de baixo, antebraço e 
sola dos pés, em posição de abertura lateral. 
Tronco deve estar a um ângulo de 90° do 
pole 

- Parceiro suportado esta de frente para o 
pole, pernas e corpo devem estar a um 
ângulo de 90° do pole e totalmente 
estendidos 

- Parceiro suportado está preso apenas pela 
pressão do parceiro que suporta sem 
contato com o braço ou com a mão 
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ELEMENTOS NO POLE COM PARCEIRO NO SOLO  

Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

FLR1 
Shoulder mount 

balance 

 

0.2 

- Manter a posição por 2 segundos 
- O parceiro debaixo segura o de cima 

empurrando-o nos glúteos com os pés e em 
contato com o chão. 

- O parceiro de cima deve estar paralelo ao 
chão e em contato com o pole com um 
ombro e mãos. 

- Ambos os parceiros devem estar totalmente 
estendidos e os braços podem estar 
flexionados.  

- Ambos os parceiros devem ter contato com 
o pole. 

FLR2 X pose balance 2 

 

0.2 

- Manter a posição por 2 segundos.  
- Um elemento com os parceiros posicionados 

em direções diferentes.  
- Apenas um parceiro deve ter contato com o 

pole.  
- O Parceiro debaixo executa um movimento 

de cabeça para cima de livre escolha em 
contato com o chão.  

- O parceiro de cima está em posição X pose 
equilibrando-se no parceiro debaixo e sem 
contato com o pole  

FLR3 
Upright handstand 

balance 

 

0.3 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Um elemento com os parceiros posicionados 

em direções diferentes  
- Dois parceiros tocam o pole 
- Parceiro debaixo realiza uma posição de 

cabeça para cima de livre escolha tocando o 
pole 

- O outro parceiro está invertido em posição 
de parada de mão se equilibrando no 
parceiro debaixo 

FLR4 Cupid balance 2 

 

0.4 

- Manter a posição por 2 segundos 
- Um elemento de entrelaçamento dos 

parceiros em contato com o pole 
- O Parceiro debaixo executa um cupid com 

pegada de cotovelo em pé no chão. 
- O parceiro de cima faz uma parada de 

ombros se equilibrando no parceiro debaixo. 
Pernas totalmente estendidas em posição 
fixa de livre escolha. Corpo paralelo ao pole. 

- Os parceiros estão virados para direções 
opostas 

- Ambos os parceiros devem ter contato com 
o pole, mas sem as mãos 

- Apenas o parceiro debaixo tem contato com 
o chão com um pé. 
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Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

FLR5 
Floor arch plank 

balance 1 

 

0.4 

- Manter a posição por 2 segundos 
- Um elemento com os parceiros posicionados 

em direções diferentes 
- O Parceiro debaixo está em uma posição 

superman crescent (consulte requisitos 
mínimos) no chão com as pernas 
flexionadas, o parceiro de cima executa um 
Shoulder mount straddle (S23 - consulte 
requisitos mínimos) se equilibrando nos pés 
do parceiro debaixo. 

- O parceiro debaixo tem contato com o solo 
(quadris e coxas) apoiando o parceiro na 
parte inferior das costas com seus pés. 

FLR6 Bridge balance 

 

0.5 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Um elemento com os parceiros posicionados 

em direções diferentes  
- O parceiro debaixo executa uma ponte 

apoiado no chão (ver requisitos mínimos) no 
qual, as pernas estão paralelas ao chão. O 
outro parceiro está invertido, em posição de 
parada de peito se equilibrando no parceiro 
debaixo. Só a mão toca o pole. 

- O parceiro debaixo toca o pole somente 
com a parte interna das coxas, e o chão 
apenas com as mãos. 

FLR7 
Standing inverted 

balance 1 

 

0.5 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Um elemento entrelaçado de força em que 

um parceiro toca o pole e o chão 
- O parceiro equilibrado pode estar em uma 

posição fixa invertida de livre escolha, sem 
tocar o chão 

- O parceiro em pé deve estar em uma 
posição de cabeça para cima de livre escolha 
tocando o chão e o pole 

- Ângulo da abertura: mínimo de 160° 

FLR8 
Straddle plank balance 

1 

 

0.5 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Parceiros realizam o mesmo elemento de 

força 
- O parceiro debaixo realiza um elemento de 

equilíbrio no solo. Somente uma mão e a 
lateral do tronco tocam o pole e só um 
ponto de contato com o solo. 

- O parceiro de cima deve realizar o mesmo 
elemento se equilibrando no parceiro 
debaixo. Somente uma mão e a lateral do 
tronco tocam o pole e só um ponto de 
contato com o parceiro debaixo 

- Parceiros devem estar paralelos ao chão e 
um ao outro, com 20 graus de tolerância, 
olhando para a mesma direção. 
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Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

FLR9 
Floor arch plank 

balance 2 

 

0.6 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Um elemento com os parceiros posicionados 

em direções diferentes  
- O parceiro debaixo está na posição 

superman crescente (ver requisitos 
mínimos) no chão, com as pernas 
flexionadas. O outro parceiro executa um 
Shoulder mount plank straddle (S45 - 
consulte requisitos mínimos) equilibrando-
se nos pés do parceiro debaixo. 

- O parceiro debaixo tem contato com o chão 
(quadris e coxas) apoiando o parceiro na 
parte inferior das costas com seus pés. 

FLR10 Handstand balance 2 

 

0.6 

- Manter a posição por 2 segundos 
- Um elemento com os parceiros posicionados 

em direções diferentes.  
- O parceiro debaixo executa uma parada de 

mão, seu corpo e pernas ficam paralelos ao 
pole; o braço de dentro e perna/pé estão 
em contato com o pole.  

- O outro parceiro deve estar em uma posição 
horizontal fixa de livre escolha equilibrado 
nos pés do parceiro debaixo.  

- O parceiro debaixo tem contato com o chão 
com apenas uma mão.  

- Ambos os parceiros devem ter contato com 
o pole. 

FLR11 Passé plank balance 

 

0.6 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Parceiros realizam o mesmo elemento de 

força 
- O parceiro debaixo realiza um elemento de 

equilíbrio no solo. Somente uma mão, perna 
de dentro e a lateral do tronco tocam o pole  

- O parceiro de cima deve realizar o mesmo 
elemento se equilibrando no parceiro 
debaixo. Somente uma mão e a lateral do 
tronco tocam o pole  

- Parceiros devem estar paralelos ao chão e 
um ao outro, olhando para a mesma direção 

FLR12 Split balance 1 

 

0.6 

- Manter a posição por 2 segundos.  
- Os parceiros executatm o mesmo 

movimento de flexibilidade. 
- O parceiro debaixo faz um split com o pé no 

chão em que as pernas e braços estejam 
totalmente estendidos e o corpo paralelo ao 
chão 

- O parceiro de cima deve executar o mesmo 
elemento se equilibrando no pé do parceiro 
de baixo. 

- Os parceiros devem estar paralelos um ao 
outro e virados para a mesma direção.  

- Apenas o parceiro debaixo tem contato com 
o chão  

- Ambos os parceiros devem ter contato com 
o pole.  

- Ângulo da abertura: mínimo de 180° 
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Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

FLR13 
Floor arch plank 

balance 3 

 

0.7 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Um elemento com os parceiros posicionados 

em direções diferentes  
- O parceiro debaixo está na posição 

superman crescente (ver requisitos 
mínimos) no chão, com as pernas 
flexionadas. O parceiro de cima executa um 
shoulder mount plank passé horizontal (S67 
– consulte requerimentos mínimos) se 
equilibrando nos pés do parceiro debaixo. 

- O parceiro debaixo tem contato com o chão 
com os quadris e coxas, apoiando o parceiro 
nas escápulas com seus pés . 

FLR14 Split balance 2 

 

0.7 

- Manter a posição por 2 segundos.  
- Um elemento com os parceiros posicionados 

em direções diferentes.  
- O parceiro debaixo executa um split de sua 

escolha no chão.  
- O parceiro de cima está em uma posição 

invertida de parada de mãos se equilibando 
na sola do pé do parceiro debaixo, tem 
contato com o pole (cotovelo ou axila/mão 
apenas). 

- Apenas o parceiro debaixo tem contato com 
o solo com um pé e uma mão (opcional)  

- Ambos os parceiros tem contato com o pole 
- Ângulo da abertura: mínimo de 180° 

FLR15 
Standing inverted 

balance 2 

 

0.7 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Um elemento entrelaçado de força em que 

um parceiro toca o pole e o chão 
- O parceiro equilibrado pode estar em uma 

posição fixa invertida de livre escolha, sem 
tocar o chão 

- O parceiro em pé deve realizar um elemento 
de abertura vertical em contato com o pole 

- Ângulo da abertura: mínimo de 180° 

FLR16 
Straddle plank balance 

2 

 

0.7 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Parceiros realizam o mesmo elemento de 

força 
- O parceiro debaixo realiza um elemento de 

equilíbrio no solo. Somente uma mão e a 
lateral do tronco tocam o pole e só um 
ponto de contato com o solo. 

- O parceiro de cima deve realizar o mesmo 
elemento se equilibrando no parceiro 
debaixo. Somente uma mão e a lateral do 
tronco tocam o pole e só um ponto de 
contato com o parceiro debaixo 

- Parceiros devem estar paralelos ao chão e 
um ao outro, olhando para a mesma direção 
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Código 
nr. 

Nome Elemento 
Valor 
técn. 

Critérios 

FLR17 Split balance 3 

 

0.8 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Um elemento de equilibrio com parada de 

mão que não pode ser realizado sem um dos 
parceiros 

- Parceiro que suporta está em posição de 
parada de mão com as pernas em uma 
abertura de 180°. Somente um pé toca o 
pole 

- O parceiro que está sendo suportado está 
em posição de abertura em cima do parceiro 
que suporta. Somente um pé toca o pole. 

FLR18 
Standing horizontal 

balance 

 

0.9 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Um elemento entrelaçado de força em que 

um parceiro toca o pole e o chão 
- O parceiro que se equilibra deve estar em 

uma posição de livre escolha que seu corpo 
fique paralelo ao chão sem contato com o 
pole 

- O parceiro em pé deve realizar um elemento 
de abertura vertical e tocar o pole 

- Ângulo da abertura: mínimo de 180° 

FLR19 
Strength hold balance 

2 

 

0.9 

- Manter a posição: mínimo de 2 segundos 
- Um elemento com os parceiros posicionados 

em direções diferentes 
- O parceiro debaixo executa qualquer 

movimento de força em que o corpo fique 
paralelo ao chão e apenas uma mão tenha 
contato com o chão  

- O parceiro de cima está em uma posição 
invertida de parada de mão se equilibrando 
no parceiro debaixo com uma mão/braço 
em contato com o pole e sem contato com o 
chão. 

  



107 

 
COMBINAÇÕES DE ELEMENTOS EXCLUÍDAS DOS BÔNUS DE OBRIGATÓRIOS 
 

Código 
nr. 

Não pode ser 
combinado com  

Código 
nr. 

Não pode ser 
combinado com 

Código 
nr. 

Não pode ser 
combinado com 

Código 
nr. 

Não pode ser 
combinado com 

F1 F4 F26 F53  F41 F72 S8 S12 S49 S30 S58 S62 S78  

F2 F5 F8 F16  F45 F13 F33 S9 S18 S27 S34 S50 S43 S65 

F4 F1 F26 F53  F46 F22 F34 S12 S8 S52 S71 

F5 F2 F8 F16  F47 F63 F76 F91 S14 S21 F12 S53 S25 S26 S46 S72 

F6 F10 F11 F21 F32 F52 F7 F25  S17 S44 S58 S30 S49 S62 S78 

F7 F25 F52 F53 F1 F4 F26  S18 S9 S27 S34 S59 S70 

F8 F2 F5 F16  F54 F28  S19 S29 S35 S41 S62 S30 S43 S58 S78 

F9 F23 F58 F99 S38 S21 S14 F12 S64 S77 

F10 F6 F11 F21 F32 F62 F35  S23 S45 S67 S80 S65 S43 S50 

F11 F6 F10 F21 F32 F63 F47 F76 F91 S25 S26 S46 S53 S72 S66 S79 

F12 S14 S21 F68 F86 F98 S26 S25 S46 S53 S72 S67 S23 S45 S80 

F13 F33 F45  F72 F41 S27 S9 S18 S34 S68 S83 

F16 F2 F5 F8  F75 F81 S29 S19 S35 S41 S69 S84 

F20 F38 F76 F47 F63 F91 S30 
S49 S58 S62 S78 
F82 

S70 S59 

F21 F11 F32 F81 F75 S34 S9 S18 S27 S71 S52 

F22 F34 F46  F82 S30 S35 S19 S29 S41 S72 S25 S26 S46 S53 

F23 F9  F83 F30 S38 F58 F100 S74 S40 

F25 F7 F52  F84 F96 F97 S40 S74 S77 S64 

F26 F1 F4 F53 F86 F68 F98 S41 S19 S29 S35 S78 S30 S49 S58 S62 

F28 F54 F91 F47 F63 F76 S43 S50 S65 S79 S66 

F30 F83 F94 F95 S44 S17  S80 S23 S45 S67  

F32 F11 F21 F95 F94 S45 S23 S67 S80 S83 S68 

F33 F13 F45  F96 F84 F97 S46 S25 S26 S53 S72 S84 S69 

F34 F22 F46 F97 F84 F96     

F35 F62  F98 F68 F86     

F38 F20 F99 F58 S38     
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Ficha de Pontuação de Obrigatórios 
Instruções sobre como preencher o formulário de pontuação de obrigatórios: uma dedução de -1 é feita para 
um formulário preenchido incorretamente. Por favor note: o formulário deve ser digitado no Microsoft Word, 
usando cor preta. Somente o formulário oficial de compulsórios da IPSF poderá ser enviado. Uma dedução de -1 
será feita para o uso do formulário incorreto. 
 

Atleta(s): 
Coloque o seu nome complete no caso da categoria Solo, ou o nome de ambos os atletas na categoria Duplas. 
 
País/Região: 
Coloque o país ou região de origem do atleta. Para competições internacionais, os atletas devem preencher 
apenas seu país. Para competições Nacionais ou Open o atleta deverá colocar região/província/ país. 
 
Divisão:  
Coloque a divisão em que o atleta competirá de acordo com as opções: Amador, Profissional ou Elite. Por favor, 
consulte as Regras & Regulamentos para cada divisão.  
 
Categoria:  
Coloque a categoria que o atleta competirá de acordo com as opções: Pré-Novato, Novato Masculino, Novato 
Feminino, Junior Masculino, Junior Feminino, Dupla Novato, Dupla Junior, Sênior Masculino, Sênior Feminino, 
Master 40+ Masculino, Master 40+ Feminino, Master 50+ Masculino, Master 50+ Feminino, Duplas 
Feminino/Feminino, Duplas Masculino/Masculino, Duplas Masculino/Feminino. 
 
Data:  
Coloque a data de envio do formulário. Se um novo formulário for enviado, a nova data de envio deve ser 
colocada. 
 
Federação:  
Coloque a Federação Nacional, reconhecida pela ISPF, que o atleta representa. Caso em seu país uma 
Federação Nacional ainda não tenha sido reconhecida pela ISPF, deixe esse campo em branco. 
  
Elemento Nr.: 
Se refere aos elementos obrigatórios que o atleta(s) deve realizar em sua coreografia.  
Elemento No. 1 = primeiro elemento obrigatório realizado na coreografia. 
Elemento No. 2 = segundo elemento obrigatório realizado na coreografia, etc. 
 
Código do Elemento Nr: 
É importante listar os códigos dos elementos de acordo com o Código de Pontos na ordem correta da 
sequência em que serão executados na coreografia. Se um atleta decidir combinar dois elementos obrigatórios, 
ele deve escrever os elementos na mesma caixa. O primeiro que for executado na combinação deve ser 
mencionado primeiro. Neste caso é importante deixar a próxima linha em branco antes de preencher o 
elemento obrigatório que virá após a combinação para que a quantidade total de elementos obrigatórios 
permaneça correta. (veja o exemplo dos formulários de pontuação) 
Duplas: o Código nr. SYN1 deve ser escrito junto com o Código nr. do elemento obrigatório individual e.g. 
SYN1/F45 
Os árbitros irão sempre procurar os elementos pelo código do elemento. O mesmo se aplica se o nome do 
elemento estiver escrito errado. 
 
Nome de Elemento: 
É importante preencher o Nome do Elemento da forma como ele aparece no Código de Pontos. O nome deve 
corresponder exatamente ao número do elemento no Código. Se no formulário o nome do elemento não 
corresponder ao número do elemento escrito, será considerado para fins de arbitragem o número do elemento 
indicado, e o atleta irá receber penalidade por não preencher o formulário corretamente. 
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Código do Bônus de Obrigatório (caso aplicável): 
Os atletas devem completar esta seção se quiserem realizar um bônus de obrigatório. Exemplo de 
preenchimento de bônus de três (3) elementos obrigatórios: 

Elemento Código Nr: F63 + F31 + F55 
Nome do Elemento: Dragon tail fang + Split Grip leg through split + Oversplit on pole  
Descrição do Bônus: CBS1 
Valor Técnico: 0.8 + 0.5+7 + 0.7 
Valor Técnico (T.V.) dos bônus: +1.0 +1.0 

Os elementos de Bônus devem ser escritos todos na mesma linha. Uma linha de elemento deve ser deixada em 
branco quando for incluído um bônus (ver elementos numeros 10/11 no formulário de obrigatórios abaixo). Se 
três elementos estão combinados para bônus, duas linhas devem ser deixadas em branco (Veja os elementos 
numeros. 6/7/8 no formulário de obrigatórios abaixo). 
 
Valor Técnico: 
O atleta(s) deve preencher o valor técnico do elemento obrigatório encontrado no Código de Pontos. É 
importante que o atleta preencha corretamente o valor técnico correspondente ao elemento que tiver 
escolhido. Se um atleta escolher combinar dois elementos obrigatórios ele deve escrever o valor técnico na 
mesma caixa. O elemento realizado primeiro na combinação deve ser listado primeiro. 
*Duplas: o Valor Técnico do Código nr. SYN1, deve ser retirado dos elementos obrigatórios individuais ex. 
SYN1/F48 = Valor técnico de +0.7. 
 
Valor Técnico (T.V.) dos Bônus: 
O atleta deve preencher o valor técnico dos bônus de obrigatórios encontrado no Código de Pontos, se 
escolher apresentar um bônus em um elemento ou combinação de elementos obrigatórios. É importante que o 
atleta preencha corretamente o valor técnico correspondente ao bônus de obrigatório escolhido. 
 
Assinatura do (s) Atleta(s):O formulários deve ser assinado pelo(s) atletas (s). O nome deve estar digitado no 
campo designado. 
 
Assinatura do Treinador: O(s) atleta(s) devem ter um treinador reconhecido pela IPSF, dessa forma sua 
assinatura pode ser colocada no formulário de inscrição, fichas de obrigatórios e bônus técnico. No caso de 
atletas Pré-novatos, Novatos ou Junior, é necessário a assinatura de um dos pais ou responsável se o atleta não 
possuir um treinador reconhecido pela IPSF. 
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EXEMPLO DE COMO PREENCHER A FICHA DE OBRIGATÓRIOS INDIVIDUAIS 
 

 
  

 

FORMULÁRIO DE COMPULSÓRIOS 
Por favor, preencha o formúlario na sequenciaquence da sua apresentação. Por favor use cor preta. 

Atleta(s): Nome  Data: 32 de Dezembro de 2032 

País/Região: Hungria  Federação: HPSF  

Divisão: Elite  Categoria: Junior Feminino  Name do Juiz: 

Eleme
nto 
No 

Cod 
Elemeno 

No 
Nome do Elemento 

Código do 
bônus 

Compulsorio 
(se houver) 

Valor 
Técnico 

Valor Bônus 
Compulsori

o 

Pontos 
(Juiz 

apenas) 

Pontos 
Bonus  
(juiz 

apenas) 

Notas 
(Juiz apenas) 

1 ADL1a 
Dead lift from shoulder 

mount grip 
 0.5     

2 S61 Wenson straddle  0.8     

3 ST22 Phoenix spin 1  0.7     

4 F25 Hip hold split CBS3 0.5 +0.5    

5 S53 
Back support plank 
outside leg passé 

 0.8     

6 
F63 + 
F31 + 
F55 

Dragon tail fang + Split 
grip leg through split + 

Oversplit on pole 
CBS1 

0.8 + 
0.5 + 
0.7 

+1.0 +1.0    

7         

8         

9 SP24 
Straddle spin  
2 hands up 

 0.5     

10 
S49 + 
S47 

Iron X + Butterfly 
extended twist one hand 

CBS2 
0.7 + 
0.7 

+2.0    

11         

Formulário de Compulsórios preenchido incorretamente  
 

Ordem errada da sequência  

TOTAL DE PONTOS    

Assinatura do(s) Atleta(s) : Nome  
Assinatura do Treinador: Treinador IPSF ou Pais/Responsável (para 
atletas com menos de 18 anos) apenas 
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EXEMPLO DE COMO PREENCHER A FICHA DE OBRIGATÓRIOS PARA DUPLAS  
 

 
  

 

FORMULÁRIO DE COMPULSÓRIOS 
Por favor, preencha o formúlario na sequenciaquence da sua apresentação. Por favor use cor preta. 

Atleta(s): Nome + Nome Data: 32 de Dezembro de 2032 

País/Região: Hungria  Federação: HPSF  

Divisão: Elite  
Categoria: Duplas Senior 
(Feminino/Masculino) 

Nome do Juiz: 

Eleme
nto 
No 

Cod 
Elemen

o No 
Nome do Elemento 

Código do 
bônus 

Compulsorio 
(se houver) 

Valor 
Técnico 

Valor Bônus 
Compulsori

o 

Pontos 
(Juiz 

apenas) 

Pontos 
Bonus  
(juiz 

apenas) 

Notas 
(Juiz apenas) 

1 ADL2b 
Dead lift from  

twist grip 
 0.6     

2 
SYN1/ 
S49 + 

BLN23 

Iron X + Layback - X pose 
balance 1 

CBD1 
0.7 + 
0.6 

+1.0    

3         

4 BLN15 Superman position 2  0.8     

5 SYN4 Upright aerial position CBD3 0.6 +1.0    

6 
FLY9 + 
FLY39 

Inside knee hang 1 + 
Only hands holding split 

CBD2 + 
CBD1 

0.8 + 
0.8 

+1.0 +1.0    

7         

8 FLY34 Seated position 8 CBD2 0.7 +1.0    

9 SYN8 
Balance facing away 

from each other 
 0.7     

10 FLR15 
Standing horizontal 

balance 2 
 0.7     

11 PSE11 
Hanging on two hands 

support 2 
 0.8     

Formulário de Compulsórios preenchido incorretamente  
 

Ordem errada da sequência  

TOTAL DE PONTOS    

Assinatura do(s) Atleta(s) : Nome + Nome 
Assinatura do Treinador: Treinador IPSF ou Pais/Responsável (para 
atletas com menos de 18 anos) apenas 
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Ficha de Bônus Técnico 
Instruções sobre como preencher o formulário de pontuação de obrigatórios: uma dedução de -1 é feita para o formulário 
preenchido incorretamente. Por favor note: o formulário deve ser digitado no Microsoft Word, usando cor preta. Somente o 
formulário oficial de compulsórios da IPSF deverá ser enviado. Uma dedução de -1 será feita para o uso do formulário incorreto. 
 

Atleta(s): 
Coloque o seu nome completo no caso da categoria Solo, ou o nome de ambos os atletas na categoria Duplas. 
 
País/Região: 
Coloque o país ou região de origem do atleta. Para competições internacionais, os atletas devem preencher apenas seu país. 
Para competições Nacionais ou Open o atleta deverá colocar região/província/ país. 
 
Divisão:  
Coloque a divisão em que o atleta competirá de acordo com as opções: Amador, Profissional ou Elite. Por favor, consulte as 
Regras & Regulamentos para cada divisão.  
 
Categoria:  
Coloque a categoria que o atleta competirá de acordo com as opções: Pré-Novato, Novato Masculino, Novato Feminino, Junior 
Masculino, Junior Feminino, Dupla Novato, Dupla Junior, Sênior Masculino, Sênior Feminino, Master 40+ Masculino, Master 40+ 
Feminino, Master 50+ Masculino, Master 50+ Feminino, Duplas Feminino/Feminino, Duplas Masculino/Masculino, Duplas 
Masculino/Feminino. 
 
Data:  
Coloque a data de envio do formulário. Se um novo formulário for enviado, a nova data de envio deve ser colocada. 
 
Federação:  
Coloque a Federação Nacional, reconhecida pela ISPF, que o atleta representa. Caso em seu país uma Federação Nacional ainda 
não tenha sido reconhecida pela ISPF, deixe esse campo em branco. 
 
Ordem: 
Se refere aos bônus técnicos que o atleta decide realizar em sua coreografia.  
Ordem No. 1 = primeiro bônus técnico realizado na coreografia. 
Ordem No. 2 = segundo bônus técnico realizado na coreografia, etc. 
 
Código do Bônus: 
O atleta deve preencher o Código de Bônus relacionado ao bônus que ele deseja realizar, de acordo com o Código de Pontos. É 
importante listá-los na correta sequência em que serão executados na coreografia. Se o atleta decidir combinar dois ou mais 
bônus técnicos, ele deve escrevê-los na mesma caixa. Combinações de 2 ou 3 bônus técnicos podem ser escritas na mesma 
linha; sequências longas de bônus técnicos podem ser escritas em diversas linhas. O que for realizado primeiro na combinação, 
deve ser listado primeiro (veja o exemplo de formulários de pontuação). 
*Os bônus e seus códigos são encontrados na seção de bônus técnico em bônus individuais. 
 
Valor técnico: 
O atleta(s) deve preencher o valor técnico dos bônus técnicos. É importante que o atleta preencha corretamente o valor técnico 
que corresponde ao bônus técnico que ele escolheu. Se o atleta decidir combinar dois ou mais bônus técnicos, ele deve escrever 
os valores técnicos na mesma caixa. O que for realizado primeiro na combinação deve ser listado primeiro. 
*Os bônus e seus valores técnicos são encontrados na seção de bônus técnico em bônus individuais. 
 
Assinatura do (s) Atleta(s): O formulários deve ser assinado pelo(s) atletas (s). O nome deve estar digitado no campo designado. 
 
Assinatura do Treinador: O(s) atleta(s) devem ter um treinador reconhecido pela IPSF, dessa forma sua assinatura pode ser 
colocada. No caso de atletas Pré-novatos, Novatos ou Junior, é necessário a assinatura de um dos pais ou responsável se o atleta 
não possuir um treinador reconhecido pela IPSF. 
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EXEMPLO DE COMO PREENCHER A FICHA DE BÔNUS TÉCNICOS INDIVIDUAL 

 

FORMULÁRIO DE BONUS TECNICO SOLO 
Por favor, preencha o formúlario na sequenciaquence da sua apresentação. Adicione linhas extras, se necessário. Por favor 

use cor preta. 

Atleta: Nome Data: 32 de Dezembro de 2032 

País/Região: Hungria Federação: HPSF 

Divisão: Elite Categoria: Junior Feminino Juiz: 

Orde
m 

Código do Bônus  Bônus TV 
Pontos 

(juíz apenas) 
Notas 

(juíz apenas) 

1 JO 0.2   

2 SP/SP/ST 1.0   

3 JO + JO 0.2 + 0.2   

4 AC + AC (DC) + D + JO 
0.5 + 0.5 + 0.5 + 0.2 

+ 0.2 
  

5 JO (DC) 0.2 + 0.5   

6 SP/SP/SP 1.0   

7 RG + RG 0.2 + 0.2   

8 RG (DC) 0.2 + 0.5   

9 CF 0.5   

10     

11     

12     

13     

14     

15     

Total De Bônus Unitário (Máximo de +15)  +  

Pontos de Bônus Globais (juízes apenas) 

0 = simples, 0.5 = moderado, 1.0 =difícil, 1.5 = muito difícil, 2.0 = extremamente difícil 

 Pontos (juíz apenas) Notas (juíz apenas) 

Elementos de Flexibilidade Max +2     

Elementos de Força  Max +2     

Giros Max +2     

Transições de Pole  Max +2     

Subidas Max +2     

Total Geral de Bônus (Máximo de +10) +   

Formulário preenchido incorretanente -1 -   

TOTAL Max 25     

Assinatura do atleta : Nome    Assinatura do Treinador: Treinador IPSF ou Pais/Responsável (para atletas com menos de 18 
anos) apenas 
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EXEMPLO DE COMO PREENCHER A FICHA DE BÔNUS TÉCNICOS PARA DUPLAS  

 

FORMULÁRIO DE BONUS TECNICO DUPLA 
Por favor, preencha o formúlario na sequenciaquence da sua apresentação. Adicione linhas extras, se necessário. Por favor 

use cor preta. 

Atletas: Nome + Nome 
Data: 32 de Dezembro de 
2032 

País/Região: Hungria Federação: HPSF 

Divisão: Elite Categoria: Duplas Senior (Feminino/Masculino) Juiz: 

Ordem Código do Bônus  Bônus TV 
Pontos 

(juíz apenas) 
Notas 

(juíz apenas) 

1 AC/SYN + AC/SYN (DC/SYN) 0.5 + 0.5 + 0.5   

2 JO/SYN + JO/SYN 0.2 + 0.2   

3 FO 1.0   

4 SP/E/SYN 0.5   

5 JO/SYN + SP/SYN 0.2 + 0.5   

6 PCT 0.4   

7 DC/SYN 0.5   

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

Total De Bônus Unitário (Máximo de +15)  +  

Pontos de Bônus Globais (juízes apenas) 

0 = simples, 0.5 = moderado, 1.0 =difícil, 1.5 = muito difícil, 2.0 = extremamente difícil 

 Pontos (juíz apenas) Notas (juíz apenas) 

Sincronismo paralelo/ elementos interligados Max +2     

Elementos de Parceiro no Ar Max +2     

Elementos de Equilibrio  Max +2     

Elementos de Flexibilidade Max +2     

Elementos de Força Max +2     

Transições de Pole  Max +2     

Subidas Max +2     

Total Geral de Bônus (Máximo de +14) +   

Ambos os parceiros seguram e voam 
igualmente na apresentação 

+1 +   

Formulário preenchido incorretamente -1 -   

TOTAL Max 25     

Assinatura do atleta : Nome + Nome   Assinatura do Treinador: Treinador IPSF ou Pais/Responsável (para atletas com menos 
de 18 anos) apenas 
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Glossário: 
 
20° (graus) de tolerância 
A tolerância de 20° só pode ser aplicada se estiver estipulada nas exigências mínimas. Os elementos ainda serão válidos se o 
ângulo de execução/do corpo variar não mais do que 20° do que o ângulo exigido. Ex: se um 
elemento com uma exigência de ângulo do corpo em relação ao pole de 90° for executado a um 
ângulo de 70°, ele ainda será validado desde que as demais exigências mínimas tenham sido 
alcançadas. 
*Favor observar: Master 50+ recebem tolerância de 20° em todos os ângulos e aberturas para 
elementos obrigatórios de força e flexibilidade exceto quando a tolerância já está incluída no 
próprio elemento. 
 
Dead lift aéreo (ADL) 
Um dead lift aéreo é definido pela posição inicial do corpo. Nenhuma parte do corpo pode tocar o solo. O corpo deve estar 
suspenso, afastado do pole, e as pernas devem estar paralelas ao pole antes de subir no dead lift aéreo. O pole NÃO pode ser 
utilizado para ajudar o dead lift e as pernas não podem ser usadas para criar impulso ou movimento de balanço. Um dead lift 
deve terminar em uma posição totalmente invertida. Esses elementos podem ser realizados tanto no pole estático quanto no 
pole giratório e podem ser realizados de uma posição estática ou de um giro. Os dois parceiros das duplas devem realizar um 
dead lift aéreo sincronizado. 
 
Posição aérea 
Posição aérea refere-se à posição em que o atleta tem contato apenas com o pole e nenhum contato com o solo. No caso de um 
elemento de duplas, os parceiros podem ter contato uns com os outros e com o pole também, mas sem contato com o chão. 
 
Elementos de equilíbrio com o parceiro (Duplas BLN 1-15) 
Elementos de equilíbrio com o parceiro se referem aos elementos que não podem ser realizados sem os dois parceiros, nos 
quais os parceiros estão em posições diferentes (Exceção: BLN1). Os dois parceiros devem estar no mesmo pole em contato um 
com o outro. 
 
Elementos de equilíbrio e força (Duplas BLN 16-41) 
Elementos de equilíbrio e força são os elementos que não podem ser realizados sem os dois parceiros, nos quais os parceiros 
estão em posições diferentes e um dos parceiros está em uma posição de força. Os dois parceiros devem estar no mesmo pole 
em contato um com o outro. 
 
Mudança de posições (Duplas) 
Mudança de posições significa mudar a posição total do corpo no pole, ex: de uma posição de cabeça para cima para uma 
posição invertida, mudar de lado no pole, mudar a direção em relação ao pole (de frente para o pole, de costas para o pole), 
mudar de direção verticalmente e horizontalmente. 
 
Categorias 
Essas são as categorias de idade definidas nas Regras e Regulamentos  
 
Ângulo correto das aberturas 
O ângulo de uma abertura é medida pelas linhas formadas pela parte interna das coxas e seu 
alinhamento com o quadril e os joelhos. 
 
Dead lift (DL) 
Um dead lift é definido pela posição de início do corpo. Os pés devem tocar o chão antes de iniciar o 
dead lift. O corpo deve estar estendendido e afastado do pole antes de começar o dead lift. O pole NÃO deve ser usado para 
auxiliar o dead lift e as pernas não podem ser usadas para criar impulso ou fazer movimento de balanço. Um dead lift deve 
terminar em uma posição totalmente invertida. Dead lifts podem ser realizados em pole estático ou giratório. Os dois parceiros 
da categoria duplas devem realizar um dead lift sincronizado. 
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Descrição do corpo 
Abaixo, encontre um diagrama indicando as regiões do corpo mencionadas nos requisitos mínimos. Por favor, note que isto sirva 
apenas como um guia de referência, e não se destina a ser 100% anatomicamente correto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Divisão 
Essas são as divisões em que os atletas podem competir nos Campeonatos Nacionais de Pole Sport reconhecidos pela ISPF. Elas 
dependem das habilidades e experiências do atleta. 
 
Movimento Dinâmico 
Um movimento dinâmico (no pole ou no chão) é um movimento rápido que tem força onde o corpo realiza 
um poderoso controle do momento - o atleta não pode parar no meio do caminho. O atleta deve 
demonstrar um alto nível de controle da força centrípeta, em que pelo menos uma parte do corpo está 
solta do pole. Uma vez que o atleta é capaz de parar, o movimento acaba, e. quedas, pegadas acrobáticas, 
jump-outs, cartwheels, back flips etc. 
 
Posição fixa 
A posição fixa é quando um elemento é realizado sem mover, bambolear ou escorregar qualquer parte do corpo (por exemplo  
rotação de cintura durante um elemento). O elemento deve ser completamente fixo, sem movimento algum do corpo, a ser 
julgado. 
 
Trabalho de solo 
Trabalho de solo é definido por todos os movimentos realizados no chão sem contato com o pole. Pode incluir movimentos onde 
o atleta toca o pole. Assim sendo, o trabalho de solo deve ser usado apenas como transição de um pole para outro, para 
apresentação e expressão da música e para se recuperar da performance no pole. O tempo no chão deve ser usado apenas para 
elementos de dança e elementos básicos de ginástica e não deve ser usado como performance de ginástica. 
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Elementos de parceiro no ar (Duplas FLY 1-48) 
São os elementos nos quais um parceiro suspende/sustenta o outro, neles um parceiro segura o outro que está tocando ou não. 
De forma a demonstrar o maior Nível de Dificuldade (LOD) para os árbitros, o atleta deve realizar sustentações que consistam de 
elementos difíceis de força ou flexibilidade. 
 
Extensão total do corpo 
Extensão total do corpo compreende cabeça, tronco, pernas e pés. 
 
Posição horizontal 
A posição horizontal só é aplicável quando indicado nos requisitos mínimos. Os elementos serão válidos se o ângulo / grau 
executado do corpo não variar mais que o máximo de 20 ° (graus) para a posição paralela.  
 
Manter a posição por dois segundos 
Um elemento obrigatório será contabilizado do momento em que o atleta fica na posição exigida. A posição final deve ser 
mantida fixa por dois segundos. A transição entrando e saindo do elemento obrigatório não vai contar no tempo em que se deve 
manter a posição. Favor observar: isso se destina a uma arbitragem justa, permitindo que os atletas demonstrem forma, 
execução corporal e força corretas nos elementos obrigatórios, mas não deve atrapalhar a fluidez de movimentos. 
 
Posição de entrelaçamento (duplas) 
A posição entrelaçada refere-se à posição em que o mesmo membro (pelo menos um braço ou uma perna) dos parceiros está 
enganchado em torno do pole e um do outro. Os parceiros devem estar em contato com o pole e um com o outro. 
 
Posição invertida 
A posição invertida refere-se à posição em que os quadris são mais altos que os ombros, e os ombros são mais altos ou na 
mesma altura que a cabeça.  
 
Reclinar 
Reclinar é quando apenas o interior das coxas segura o pole com o atleta de costas para o pole. A parte superior do tronco deve 
estar em uma posição mais baixa do que as pernas e o quadril. Mãos não tocam o pole 
 
LOC 
LOC se refere ao Nível de Criatividade (Level of Creativity) de uma coreografia. O atleta demonstra criatividade ao produzir ou 
usar ideais originais e inovadoras para criar sua coreografia. Quanto maior for o nível de criatividade, maior serão os pontos que 
o atleta receberá por este elemento. 
(0 = Fraco, 0.5= Razoável, 1 = Bom, 1.5 = Muito bom e 2 = Extremo) 
Significa à extensão ou à quantidade que este critério aparece na coreografia do atleta. 

• 0 = Fraco, quase não existe na coreografia 

• 0.5 = Razoável, pequena quantidade, menos da metade da coreografia 

• 1 = Bom, quantidade justa, aproximadamente metade da coreografia 

• 1.5 = Muito bom, boa quantidade, mais da metade da coreografia 

• 2 = Significa quase toda a coreografia 
 
LOD 
LOD se refere ao Nível de Dificuldade (Level of Difficulty) de um elemento. Quanto maior for o nível de dificuldade, mais pontos 
o atleta receberá por este elemento. 
 
LOD dentro de Bônus Gerais (Bônus Tecnico) 
(0 = Simples, 0.5= Moderado, 1.0 = Difícil, 1.5= Muito difícil e 2.0 = Extremamente Difícil): 
Se refere ao nível geral de um tipo de elemento particular através da coreografia de um atleta. 

• 0 = Simples, para elementos com valor técnico de 0.1 - 0.2 

• 0.5 = Moderado, para elementos com valor técnico de 0.3 - 0.4 

• 1.0 = Difícil, para elementos com valor técnico de 0.5 - 0.6 

• 1.5 = Muito difícil, para elementos com valor técnico de 0.7- 0.8 

• 2.0 = Extremamente difícil, para elementos com valor técnico de 0.9 - 1.0 
 
Maioria 
Significa a maior porcentagem de um dado aspecto na coreografia do atleta. Ex: 70% ou mais. 
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Imagem Espelhada 
Significa que os parceiros em uma dupla estão realizando um movimento idêntico, como se fosse o reflexo do outro em um 
espelho. Também pode significar que os parceiros realizam elementos diferentes, mas que são elementos em imagem espelhada 
um do outro (refere-se especificamente ao SYN1). 
 
Impulso em um giro 
Impulso se refere à velocidade adquirida ao se realizar um giro. Bom impulso em um giro significa rotação a alta velocidade, que 
empurra o corpo para fora do pole. Falta de impulso em um giro significa que a rotação acontece em baixa velocidade, deixando 
o corpo perto do pole. Impulso para duplas significa que deve haver uma rotação constante para que o giro não desacelere 
durante a rotação mínima de 720° para ser considerado impulso em um giro. 
 
Posição de corpo paralelo 
Posição corporal paralela refere-se à linha imaginária no meio de todo o corpo. Esta linha deve estar em um ângulo de 90 graus 
em relação ao pole e paralela ao chão. 
 
Elementos de Sustentação do Parceiro (Duplas PSE 1-13) 
Elementos de sustentação do parceiro são os elementos nos quais um parceiro carrega o outro parceiro e suporta/sustenta 
totalmente o seu peso. Os dois parceiros podem tocar o pole, entretanto apenas um parceiro pode usar o pole como suporte. 
 
Elementos no pole com parceiro no solo (Duplas FLR 1-19) 
Isso inclui elementos com parceiro no solo em que um parceiro ou ambos tocam o chão e um ao outro. Ao menos um parceiro 
deve tocar o pole 
 
Apresentação ruim do elemento 
Significa que o elemento foi executado com posição ou ângulo ruim para que os árbitros pudessem vê-lo totalmente. Também 
se refere a um elemento apresentado que mostre partes intimas do corpo. 
 
Posicionados em direções diferentes (Duplas) 
Parceiros devem estar em lados diferentes do pole, de frente para direções diferentes 
 
Giro 
A posição final do giro no pole estático deve ser de 360° completos de rotação. A posição final do giro no pole giratório deve ser 
720° completos de rotação. A transição para entrar e sair do giro obrigatório não irá ser incluído na rotação mínima exigida. 
Giros podem ser realizados em sentido horário ou anti-horário. É importante observar que para combinações de giro na seção 
de bônus técnicos, cada giro deve ser completado corretamente para receber o bônus.  
 
Iniciando a posição do chão 
A posição inicial do chão refere-se à posição em que pelo menos um pé ou uma mão está no chão, e o atleta faz a transição para 
o elemento com uma transição direta e contínua, sem parar. O atleta não deve ter nenhum contato com o pole antes da 
transição. 
 
Sincronização / sincronia (Duplas) 
Sincronização / sincronia se refere à sincronia durante toda a apresentação. Inclui no pole e fora dele, ao redor do pole e na área 
do palco, bem como quão bem os parceiros trabalham juntos através de toda a apresentação. Sincronização também se refere 
ao nível de execução dos truques e combinações em parceira. Pode ser os dois atletas em um pole ou em poles separados, 
realizando uma imagem espelhada do truque ou da combinação. De forma a apresentar o maior LOD para os árbitros, os atletas 
devem estar em uníssono no tempo, execução e amplitude dos movimentos. 
 
Elementos sincronizados de equilíbrio com o parceiro (Duplas SYN 5-8) 
Elementos sincronizados de equilíbrio são os elementos que não podem ser realizados sem os dois parceiros, nos quais ambos 
parceiros estão na mesma posição sincronizada. 
 
Elementos sincronizados entrelaçados (Duplas SYN 2-4) 
Elementos sincronizados entrelaçados são os elementos nos quais ambos os parceiros estão conectados um ao outro através de 
ganchos e junções para formar uma posição sincronizada no pole. Ao menos uma parte do corpo deve estar entrelaçada e os 
atletas devem fazer os elementos de forma espelhada. Veja definição de sincronização. 
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Elementos sincronizados paralelos (Duplas SYN 1) 
Este elemento deve ser escolhido dos elementos de flexibilidade ou força na seção de individuais. Um elemento sincronizado 
paralelo se refere aos dois parceiros realizando o elemento na mesma direção, em direções opostas ou como imagem espelhada 
no pole. Qualquer uma das opções deve ser realizada no mesmo ângulo do pole. Os dois atletas podem estar no mesmo pole ou 
em dois poles separados. Veja definição de sincronização. 
 
Lançar para o pole (Duplas) 
Os dois parceiros devem começar no chão. O que segura deve lançar o que voa para o pole com força. Deve haver um momento 
no qual o parceiro que está no ar perde o contato com o solo, com o parceiro e o pole antes de aterrissar no pole. 
 
Transição 
Uma transição é um movimento que liga giros, trabalho de solo, inversões e subidas. Uma transição direta é aquela que 
incorpora a menor quantidade de movimento e tempo de um elemento para outro. Requer uma transição suave sem 
movimentos desnecessários. 
 
 

Para maiores detalhes ou esclarecimentos sobre qualquer parte deste documento, por favor entre em contato 
com tech@polesports.org. Em caso de dúvidas, favor utilizar o documento original em inglês. 
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Campeonatos Nacionais / Regionais Regras e Regulamentos 

Definições  
Atleta se refere a pessoa convidada a participar de uma competição. Categoria se refere aos 
grupos etários e de gênero em cada divisão. Competição se refere às competições 
reconhecidas pela IPSF.  
Divisão se refere aos níveis de dificuldade dentro da competição. 
Documento se refere a este documento em sua totalidade.  
IPSF se refere a International Pole Sports Federation. 
Organizador se refere ao organizador de uma competição reconhecida pela IPSF. 
Coreografia se refere ao programa do atleta do início ao fim, que deve incluir giros, 
transições, inversões, pegadas, poses, truques, levantamentos, acrobacias, ginástica, quedas, 
deslizamentos, subidas, pegadas, aberturas e trabalho de solo. 
WPSC se refere ao World Pole Sports Championship 

 

Elegibilidade 

1. DIVISÃO  

• Elite 

• Profissional 

• Amador 

 
1.1 Amador 

Atletas que tem experiência básica e que podem escolher apenas movimentos com os menores valore técnicos 
devem se inscrever para participar na divisão Amadora. Nenhum atleta pode se inscrever para a divisão Amadora 
se: 

• Competiu em Divisão Profissional ou Elite em alguma competição nacional da IPSF em anos anteriores  e/ou 

• Colocado duas vezes nos 3 primeiros lugares em uma divisão Amador de uma competição nacional da IPSF 

nos últimos anos e/ou 

• É ou foi instrutor/professor/treinador de pole sport/pole dance/pole fitness e/ou 

• Recebeu compensação financeira ou promocionais por apresentações de pole. 

 
1.2 Profissional  

Atletas que têm uma boa experiência e que podem escolher elementos com maior valor técnico podem se 
inscrever para competir na divisão Profissional se: 

• Estudantes de turmas intermediárias/avançadas e/ou 

• São ou já foram instrutores/professores/treinadores e/ou 

• Atletas que competiram em Divisão Profissional em campeonato nacional da IPSF em anos anteriores  e/ou 

• Atletas que se colocaram duas vezes em qualquer um dos 3 primeiros lugares em uma divisão de Amador nos 

últimos anos de uma competição nacional da IPSF. e/ou 

• Atletas que receberam compensação financeira ou promocionais por apresentações de pole. 

 

Não serão aceitas inscrições na categoria Profissional daqueles que: 

• Competiram em divisão de Elite em competição nacional da IPSF em anos anteriores e/ou 

• Se classificaram duas vezes entre os 3 melhores atletas na divisão Profissional em campeonatos nacionais 

anteriores da IPSF. 

 
*Favor observar: Atletas profissionais que se classificaram entre os 3 primeiros, podem competir um Segundo ano na 
mesma divisão.  
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1.3 Elite 

A divisão de Elite é para os atletas de ponta que podem elementos com valor técnico mais altos e que desejam 
competir com outros atletas de ponta e se tornar parte da equipe nacional do seu país para representá-lo. Os 
atletas de Elite geralmente são: 

• Estudante de classes avançadas e/ou 

• Instrutores/professores/treinadores, já aposentados ou ainda em atividade e/ou 

• Atletas que competiram na divisão de Elite em campeonatos nacionais anteriores da IPSF e/ou 

• Atletas que se classificaram entre os 3 primeiros em divisão Profissional em anos anteriores em campeonatos 

nacionais da IPSF. 

 

Todas as competições abertas irão oferecer divisão de elite para todas as categorias. Categorias Profissional e Amador não 
estarão disponíveis para os atletas que competirem em campeonatos abertos. 

 

2. CATEGORIAS 

Cada uma das categorias de Elite deve ser disponibilizada em nível nacional para qualificação para o WPSC. 

• Senior Feminino  

• Senior Masculino  

• Master 40+ Feminino 

• Master 40+ Masculino 

• Master 50+ Feminino 

• Master 50+ Masculino 

• Junior Feminino 

• Junior Masculino 

• Novato Feminino * 

• Novato Masculino * 

• Pre-Novato*  

• Novato Duplas 

• Junior Duplas  

• Juvenil Duplas ** 

• Senior Duplas (Masculino / Masculino) *** 

• Senior Duplas (Feminino / Masculino) *** 

• Senior Duplas (Feminino / Feminino) *** 

• Para Pole**** 

 
*Categorias de Pré-Novatos e Novatos: Atletas de 6 a 9 anos de idade podem competir em nível amador como atleta 
Pré-Novato. Atleta de 10 a 14 anos de idade podem competir no nível amador ou no nível de elite como atleta Novato.  
Um atleta de 9 anos de idade pode competir no nível de elite Novato em campeonato nacional e regional desde que ele 
vá ter 10 anos de idade na data do WPSC. 
 
** Juvenil Duplas é uma categoria de faixa etária mista para atletas com idades entre 10 e 17 anos - ou seja, um atleta 
junior e um novato. Estes atletas seguem os requisitos do Novice Doubles. 
 
***Senior Duplas são para atletas com mais de 18 anos no primeiro dia do WPSC. 
 
**** Por favor, veja o Adendo 3 para todas as regras e requisitos que são aplicáveis aos atletas de Para Pole  
 

3. IDADE 

A idade para cada categoria é determinada pela idade do atleta ao final do ano competitivo, na data do World Pole 
Sports Championship. 

• Pré-Novatos – Idades 6-9 no primeiro dia do WPSC 

• Novatos - Idades 10-14 no primeiro dia do WPSC 

• Junior - Idades 15-17 no primeiro dia do WPSC 

• Senior - Idades 18-39 no primeiro dia do WPSC 

• Master 40+ - Idades 40-49 no primeiro dia do WPSC 

• Master 50+ - Idade 50+ no primeiro dia do WPSC 

• Duplas – Aplicam-se as regras de Novato, Junior, e Senior. Para grupos de idade mista, aplica-se a idade 

mínima para atletas Elite. 

*Exemplo: Um atleta junior terá 17 anos na competição regional e nacional em seu país, mas terá 18 anos ao 
primeiro dia do WPSC - esse atleta deve competir na categoria Senior Masculino/Feminino em ambos campenatos: 
regional e nacional (independentemente de querer ou não competir no WPSC ). Um atleta Junior que compete 
como Elite pode competir em nível Profissional quando completar 18 anos, eles devem fazer isso por 1 ano. 
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4. PROCESSO DE SELEÇÃO DE ATLETA  

4.1. Todos que se inscreverem para competições nacionais devem ter cidadania ou residência no país no qual irão 

competir, exceto quando estiverem competindo em Campeonatos Abertos. 

4.2. Prazos devem ser respeitados rigorosamente. Se um atleta enviar sua inscrição para competir após o prazo, ele 

não será autorizado a competir. Todos os atletas receberão dedução de pontos por envio de fichas e música em 

atraso. 

4.3. A participação do atleta é por qualificação, ex: eliminatórias ou regionais. O processo de seleção pode ser 

determinado pelo Organizador da competição nacional. 

4.4. Os atletas devem estar na categoria etária correta. 

4.5. A ordem de apresentação dos atletas será por sorteio aleatório, que será registrado pelo organizador da 

competição. No caso de um atleta que se apresenta em várias categorias (por exemplo, duplas e sênior 

feminino), o organizador da competição se reserva o direito de colocar o atleta (ou seja, não aleatori zar sua 

posição na ordem de apresentações) levar isso em consideração. 

4.6. Todos os atletas devem competir nas eliminatórias se solicitado para se obter uma colocação nas finais. Os atletas 

competirão apenas uma vez. 

4.7. Um atleta poderá reiniciar sua apresentação apenas por um dos seguintes motivos: 

• Falha técnica com a música. 

• Falha de segurança e saúde. Ex: problema com equipamento inseguro, tal como um pole caindo, líquido de 

limpeza no chão. Isso não inclui poles escorregadios, já que isso é subjetivo de cada atleta. 

• Por determinação do chefe de arbitragem. 

*Favor observar: se um atleta escolher continuar sua apresentação apesar da falha técnica (por exemplo, na música),  ele 
não poderá reiniciar sua apresentação. 
4.8. Atletas podem realizar uma (1) apresentação nas eliminatórias para se classificar para a final. 

4.9. Os atletas com maior pontuação em cada categoria passarão para a final. 

4.10. Número de finalistas para todas as categorias*: 

• 10 finalistas em cada categoria. 

• O máximo de 13 atletas é permitido; com a condição de que isso eliminará a necessidade de haver 

eliminatórias para uma dada categoria. 

*O número exato de participantes será anunciado ao fechamento das inscrições. Todas as categorias de Elite devem existir 
para que os atletas daquela categoria possam se qualificar para uma vaga WPSC; mesmo que apenas 1 atleta se inscreva. 
4.11. Vencedores são os atletas com a maior pontuação em sua categoria competitiva. Se dois atletas obtiverem a mesma 

pontuação final, o atleta com maior dedução técnica será declarado vencedor. Se dois atletas tiverem a mesma 

pontuação final em deduções técnicas, o atleta com a maior pontuação em bônus técnicos será declarado 

vencedor. 

4.12. O título de Campeão Nacional de Pole Sports de 2019 ou Campeão do Aberto de Pole Sports de 2019 (caso haja) 

em todas as categorias será um título vitalício, a menos que alguma sanção seja aplicada ao atleta. 

4.13. Atletas que ocuparem o 1º lugar na categoria Elite em uma competição nacional endossada pela IPSF se qualificarão 

automaticamente para competir no WPSC. O segundo colocado na categoria Elite se qualificará, desde que atenda 

ao requisito de pontuação mínima, conforme determinado pela IPSF a cada ano. O requisito de ponto mínimo, 

conforme premiado na competição Nacional / Open qualificada para a atual temporada de competições, é de 25 

pontos para todas as categorias, exceto Sênior Masculino, Senior feminino e Senior Duplass; para essas três 

categorias, o requisito de ponto mínimo é de 30 pontos. Os atletas de 3º e 4º colocados podem ser aceitos no 

WPSC como atletas de reserva, no caso de o 1º e / ou 2º atleta estiverem impossibilitados de competir no WPSC.  

4.14. Atletas de países onde não há campeonato nacional podem competir em campeonatos abertos para se qualificar 

para WPSC. Os dois atletas com maior pontuação em seu país se classificarão para o WPSC. Isso será determinado 

após o final da competição open ao final da temporada de competição. 
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Processo de Inscrição 

5.  INSCRIÇÃO INICIAL 

Não atender às seguintes exigências pode resultar em desclassificação da competição. (Veja também penalidades do 
Chefe de Arbitragem no Código de Pontos.) 

5.1. Todos os atletas qualificados devem:  

• Fazer o Download da ficha de inscrição do website do organizador, preencher, assinar e enviar a ficha de 

inscrição completa para o endereço de e-mail do organizador dentro do prazo de inscrições. Se a ficha não 

estiver disponível no site, por favor contate o organizador e peça por ela. O mesmo vale para atletas que 

entram uma competição aberta. 

• Pagar a taxa de inscrição, que não é reembolsável. O valor da taxa de inscrição e os detalhes de pagamento 

podem ser encontrados na ficha de inscrição. 

• Enviar sua música em formato mp3 para o endereço de e-mail informado no pacote de inscrição dentro do 

prazo (Veja também penalidades do Chefe de Arbitragem no Código de Pontos). 

• Enviar sua ficha de obrigatórios dentro do prazo estabelecido pelo organizador. (Veja também penalidades do 

Chefe de Arbitragem no Código de Pontos). Os atletas podem mudar sua ficha de obrigatórios entre as 

eliminatórias e a final. A nova ficha deve ser entregue dentro de uma hora da conclusão das eliminatórias ou 

dentro do prazo estabelecido pelo organizador. 

*Favor observar: fichas escritas à mão não serão aceitas a menos que seja especificamente permitido pelo 
organizador caso haja alteração de fichas entre as eliminatórias e a final. Assinaturas devem ser 
datilografadas. 

• Se o atleta desejar que o Chefe de Arbitragem verifique a precisão de seu formulário, haverá um custo 

adicional. A data para envio dos formulários para verificação será sempre duas (2) semanas antes do envio 

final dos formulários para a competição. 

• Fornecer informação sobre seu gênero legal. Uma cópia da sua certidão de nascimento poderá ser 

solicitada. 

5.2. Todas as inscrições devem ser realizadas na língua natal do país que sedia o campeonato (ou língua determinada 

pelo organizador do evento or ser mais relevante). Todas as inscrições para campeonatos abertos devem ser 

realizadas em inglês. 

5.3. Todos os atletas devem estar em forma, com saúde e não podem estar grávidas. Pode ser solicitado a um atleta a 

apresentação de documentação médica comprovando sua boa saúde e nível físico. Todas as informações serão 

confidenciais. 

5.4. Todos os atletas que desejarem usar luvas devem apresentar carta de seu médico comprovando que sofre de 

hiperidrose (mãos que suam muito) ou similar. 

5.5. Todos os atletas devem informar se já foram desqualificados de alguma competição IPSF. 

5.6. Atletas só podem competir em campeonato nacional se tiverem cidadania e/ou residência permanente naquele 

país. No caso de cidadania dupla, os atletas poderão representar apenas um país no WSPC. Atletas que desejem 

mudar seu país de representação devem deixar transcorrer um ano competitivo antes de efetivar a mudança. 

Atletas de duplas só podem representar um país, a ambos os atletas será requisitado provar e respeitar essas 

condições. É importante observar que se um dos atletas da Dupla tiver competido por um país específico no 

mesmo ano da competição (ou no ano anterior), ambos os atletas devem competir por esse país.  

5.7. Inscrições de menores de 18 anos de idade só podem se inscrever para a competição mediante apresentação  de 

permissão assinada de um pai ou guardião legal. Documentação deverá ser apresentada caso solicitada. 

5.8. Inscrições não serão totalmente processadas se não preencherem todos os requisitos acima dentro do prazo.  
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6.  ESCOLHA DA MÚSICA 

6.1. Atletas podem escolher a música de acordo com sua preferência pessoal; a música pode ser um míx de vários 

artistas e músicas. 

6.2. A música deve ser apenas instrumental. Letras/palavras em qualquer língua ou dialeto não são permitidas e 

nenhuma conotação religiosa é permitida. Vocais só podem ser usadas se usadas como um acompanhamento 

instrumental e nenhuma palavra for cantada. 

6.3. A mesma música pode ser usada tanto para as eliminatórias quanto para a final. 

6.4. Música deve ser enviada dentro do prazo, caso contrário haverá penalidade. Se a música não for 48 horas antes do 

início da competição, o atleta será desclassificado. 

6.5. Música deve ser submetida em formato MP3 ou no formato especificado pelo organizador do campeonato dentro 

do prazo estipulado pelo organizador da competição e deve ser intitulada com o nome e a categoria do atleta. 

6.6. Uma cópia em CD ou pendrive USB deve ser etiquetada claramente com o nome do atleta e sua categoria e 

entregue no momento do credenciamento. Caso o atleta não entregue o CD/pendrive, ele não poderá competir. 

 

7.  FICHAS DE PONTUAÇÃO 

7.1. Atletas devem seguir as seguintes regras: 

• Atletas devem preencher e entregar as fichas de obrigatório e de bônus técnicos dentro do prazo. 
• Fichas devem ser datilografadas em tinta preta; fichas escritas à mão não serão aceitas, exceto se for 

estipulado pelo organizador da competição. 
• Atletas devem assinar todas as fichas; treinadores podem também incluir sua assinatura. 
• Uma penalidade de -1 será dada para cada dia de atraso na entrega das fichas até um máximo de -5 pontos; 

depois disso o atleta será desclassificado. 
• Fichas devem ser preenchidas em tinta preta, e digitadas apenas no Microsoft Word fornecido – qualquer 

outro formato receberá dedução. As assinaturas são adicionadas eletronicamente (podem ser datilografadas). 
• Fichas devem ser entregues ao organizador da competição dentro do prazo estipulado. 

 

Processo de Credenciamento 

8.  CREDENCIAMENTO DO ATLETA 

Caso o atleta não compareça para o credenciamento e não apresente uma razão legítima, o atleta será banido de  
todos os campeonatos da IPSF (próprios ou reconhecidos) em todo o mundo por um período de um ano. Os nomes  
dos atletas banidos serão publicados em www.polesports.org. Os atletas poderão cancelar a participação sem serem 
penalizados desde que informem o organizador no máximo 21 dias úteis antes da competição. Exceções serão feitas 
por motivos médicos e emergenciais, neste caso a documentação médica e a prova da passagem devem ser 
apresentados ao organizar até um dia antes da competição. Os atletas que não se apresentarem no dia do 
credenciamento devido a emergência terão até sete (7) dias após o fim da competição para apresentar  a 
documentação necessária. Não serão feitas exceções. Favor ler: Política de Não Comparecimento (em anexo). 

 

8.1. Todos os atletas devem chegar e se credenciar no horário designado pelo Organizador. Exceção poderá ser 

feita mediante o recebimento de permissão escrita. 

8.2. Se no país de origem do atleta tanto o passaporte quanto a carteira de identidade são usados, ambos devem 

ser trazidos com ele. 

8.3. Todos os atletas, incluindo as duplas, devem apresentar prova de cidadania, residência ou visto de trabalho 

no país pelo qual estão competindo (ou representando no caso de Campeonato Aberto). A prova deve ser 

aceita de acordo com cada país, ex: green card, passaporte, carteira de identidade, papeis de residência, etc. 

8.4. Todos os atletas devem assinar as confirmações no momento do credenciamento: 

• Regras e Regulamentos foram lidos e aceitos. 

• O Código de Ética da IPSF foi lido, aceito e o atleta concorda em se comportar de maneira adequada a um 

profissional dos esportes. 

• Todas as despesas do atleta são de sua exclusiva responsabilidade e não do Organizador. 

• Ceder todos os direitos de imagem e concordar que as imagens podem ser usadas para a promoção do pole 

sports em todo o mundo pela IPSF e/ou Federação Nacional que pertença a IPSF. Atletas não irão receber 

compensação por fotos e vídeos feitos durante o evento. 

• Ser entrevistado, filmado e fotografado pela mídia aprovada pelo Organizador. 
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• Participar em teste anti-doping de acordo com o Código WADA. 

• Entrar no Campeonato Nacional ou Aberto por seu próprio desejo e risco. Quaisquer lesões ou acidentes que 

porventura venha a sofrer são de responsabilidade do atleta e não do Organizador nem da IPSF. 

• Respeitar e seguir os horários de ensaio e apresentação. 

• Usar o uniforme de seu estúdio ou regional durante todo o tempo, exceto quando estiver se apresentando. 

• Estar presente na cerimônia de entrega de medalhas, exceto em casos de emergência médica que impede a 

participação. 

8.5. Caso cause problema na competição, o atleta poderá ser penalizado ou desqualificado, de acordo com o 

disposto nas Regras e Regulamentos da IPSF.  

8.6. Os atletas que não chegarem no dia do registro receberão uma dedução de - 1 do juiz principal (Head Judge) 

8.7. Observe que todos os locais de competição da IPSF são locais para não fumantes, não é permitido fumar em 

um raio de 100 metros do local. 

Competição 

Estas regras de aplicam às regionais, eliminatórias e final. 
 

9. TEMPO DE APRESENTAÇÃO 

Atletas devem respeitar as seguintes regras: 

9.1. Nas categorias Senior/Duplas/Master/Junior, as coreografias devem ter o mínimo de três minutos e cinquenta 

segundos (3.50) e o máximo de (4) minutos. 

9.2. Nas categorias Pré-Novato e Novato, a coreografia pode durar um mínimo três minutos e vinte segundos (3.20) 

e o máximo de três minutos e trinta segundos (3.30). 

9.3. A primeira nota da música indica o início. 

9.4. A última nota da música indica o fim. A última nota não pode ultrapassar o tempo estipulado de cada categoria. 

9.5. Caso os tempos mínimo e máximo exigidos não sejam cumpridos, o atleta será penalizado com dedução de  

-3/-5 deduction, dependente da gravidade.  

 

10.  FIGURINO 

Figurinos devem ser apropriados a um esporte atlético de competição. Eles devem cobrir inteiramente área da pelve e 
dos glúteos de todos os atletas e também a região dos seios para as mulheres. Atletas serão penalizados com dedução 
caso não respeitem as seguintes exigências para o figurino: 

10.1. Figurino deve ter natureza esportiva. 

10.2. Figurino deve ser colado à pele de maneira a mostrar o alinhamento corpo de maneira a permitir uma arbitragem 

correta. 

10.3. Duas peças ou um collant cortado é permitido para todos os atletas; uma parte de baixo é permitida apenas para os 

homens. 

10.4. O top deve cobrir completamente os seios das mulheres e não pode apresentar nenhum decote desnecessário. O 

top deve ter tiras de pelo menos dez (10) milímetros de largura. A linha do pescoço não pode ser mais baixa do que 

oitenta (80) milímetros da parte inferior da clavícula é permitido. 

10.5. Homens podem usar colete, top, collant recortado ou estar com o peito de fora. 

10.6. O corte do short não pode ser mais alto do que a dobra do quadril na frente (frente onde a coxa e o quadril se 

encontram), e deve cobrir totalmente os ossos pélvicos (Eles devem cobrir todo o glúteo). Não pode haver cortes – 

ex.:parte do tecido faltando embaixo 
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10.7. A parte debaixo pode ser shorts esportivos, collants ou bermudas esportivas que sejam roupas apropriadas para 

esportes de competição. Shorts devem cobrir toda a fenda interglútea em todo o corpo (ou seja, a dobra formada 

onde a área glútea e a coxa se encontram deve ser coberta). 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Shorts masculino Shorts feminino 

10.8. Shorts longos ou leggings podem ser usados, desde que sejam justos e o tecido não proporcione maior grip. 

10.9. Uma saia é permitida para as mulheres se ela não for mais comprida do que 3cm abaixo da região pélvica de forma 

a não prejudicar a trava de pernas do atleta no pole. A saia deve ficar justa no quadril e não pode abrir para fora. 

Tutus de ballet e saias parecidas com tutu, tais como saias com tule por baixo não são permitidas. 

10.10. Roupas usadas para dar aderência extra ao corpo, mãos ou pés são proibidas, exceto por razões médicas, com 

apresentação de documentação comprobatória. 

10.11. Toda a decoração deve ser fixa no figurino (não destacável) e nenhum acessório ou adereço adicional é permitido. 

Todo e qualquer acessório que possa por em risco a segurança e/ou distração da apresentação do atleta não é 

permitido. Isso inclui piercings, peças de cabelo solto, brincos, pulseiras, colares e qualquer outra jóia ou bijuteria. 

Não são permitidos acessórios de pescoço ou de punhos. 

10.12. Fitas médicas (kinesio, etc) não podem ser usadas, exceto se forem cor de pele. Qualquer suporte para as 

articulações deve ser pré-aprovada, com apresentação de documentação médica. 

10.13. Sapatos: o atleta pode se apresentar descalço ou com sapatilhas de ginástica/dança na cor da pele. Saltos, 

sapatilhas de ballet ou sapatos tipo sapatilhas não são permitidos. 

10.14. Figurinos não podem ser compostos por: 

• Roupa de baixo (apenas calcinha e sutiã) 

• Itens de vestuário que dão a ilusão de roupas íntimas são proibidos. 

• A cor nude / da pele não pode ser da mesma cor do tom de pele real do atleta 

• Nudez implícita é proibido (isso inclui tecidos de malha nude). 

• Roupa de banho ou biquínis. 

• Roupas transparentes que não cubram os seios, a pelve e a região glútea 

• Couro, látex, PVC ou borracha. 

• Jóias e piercings de nenhum tipo; brincos e alargadores pequenos são permitidos. 

• Qualquer coisa que interfira com a apresentação ou que seja considerado questão de saúde ou segurança.  

• Pintura facial parcial ou inteira. 

• Pintura de corpo ou óleo em qualquer parte do corpo. (Maquiagem e embelezamentos só podem ser 

usados no rosto.) 

• Adereços tais como chapéus, bengalas e qualquer outro que não esteja preso ao figurino.  

• Capuz não pode ser preso ao figurino. 

10.15. Exigências adicionais: 

• Figurinos para todos podem incluir lantejoulas e diamantes; franjas e babados devem ser mínimas, não 

podem ultrapassar 3cm e são permitidas apenas acima de materiais, cobrindo-os. 

• Decoração para a categoria Jovem (Pré-Novato, Novato e Junior) devem ser adequadas ao figurino e à 

idade. 

10.16. É expressamente proibido se apresentar em qualquer coisa que não seja vestuário e figurino, e nada pode ser 

removido intencionalmente. Não respeitar esse quesito pode resultar desclassificação. 

10.17. Figurinos não podem ter logos de patrocinadores nem letras/texto. 

10.18. Todos os atletas e treinadores registrados pela IPSF-devem ter o uniforme de acordo com os requerimentos abaixo: 

• Os uniformes devem ser trajes esportivos e devem incluir: calças combinando, camiseta/regata e jaqueta. 

Agasalhos/Agasalhos tipo moletom não são permitidos. 

• Em condições de clima quente é aceitável que se use apenas a camiseta ou regatta ao invés da jaqueta, 



128 

exceto para a cerimônia de medalhas.  

• Os Uniformes Nacionais para uso durante o WPSC devem seguir as regras estabelecidas em Regras & 

regulamentos conforme estabelacido no Adendo 2. 

• Treinadores devem vestir o uniforme. Pés descalços também são permitidos. Nenhum outro tipo de calçado 

é permitido 

• Membros do mesmo time devem usar o mesmo uniforme. Se o atleta não estiver representando uma 

equipe/clube/escola/studio/região, ele deverá comprar o uniforme da federação (isso não é o mesmo que 

um uniforme nacional). 

• Os logos de Time/clube/escola/studio/região devem estar no uniforme, tanto na frente quanto nas costas. O 

tamanho não pode ser maior que 10x10cm. 

• Um logo de patrocinador pode estar estampado na jaqueta do uniforme na jaqueta, e até 5 patrocinadores 

podem ser colocados na camiseta/regata. O tamanho dos logos não pode ser superior a 10x10cm e deve ser 

menor que o logo do Time/clube/escola/studio. 

• Outros logos, imagens e escritas não podem ser colocados no uniforme.  

• Atletas participantes de competições Open devem vestir o uniforme nacional. Todos os atletas da categoria 

Open representantes do mesmo país devem vestir o mesmo uniforme. Por favor, contate a IPSF se você 

precisar de ajuda para coordenar isso. 

• Apenas atletas e treinadores reconhecidos pela IPSF podem vestir o uniforme oficial. 

 

 

11.  CABELO E MAQUIAGEM 

*Favor observar: Não respeitas as restrições abaixo resultará em dedução. 

11.1. O cabelo deve estar para trás e longe do rosto e do pescoço para que todas as feições e expressões faciais, 

assim como o alinhamento do pescoço sejam visíveis para os árbitros. Não deve haver distração pela 

necessidade de tirar o cabelo do rosto ou do  pescoço. 

11.2. Maquiagem para a categoria Jovem deve ser usada de forma a ressaltar as características naturais, 

portanto deve ser aplicada levemente. A única exceção para esta regra é uma coreografia temática.  

11.3. Maquiagem para adultos pode ser usada para refletir sua apresentação. Pode incluir, mas não está 

limitada a cílios postiços, embelezamentos e pedrarias. Pintura facial é permitida em não mais da metade 

do rosto. Também é proibido usar máscara, usar tinta facial em todo o rosto ou pintura corporal de 

qualquer tipo.  

11.4. Perucas são proibidas. 

 

12. GRIPS (PRODUTOS PARA ADERÊNCIA) 

12.1. Qualquer produto para grip (aderência) pode ser usado, exceto pelos produtos indicados na lista de produtos 

banidos, disponível no site da IPSF. Por favor entenda que NENHUM produto pode ser passado diretamente no 

pole. Os produtos para aderência só podem ser usados no corpo do atleta. Por favor, consulte o site da IPSF para 

lista completa e atualizada. 

12.2. Luvas de aderência só podem ser utilizadas com documentação médica (conforme determinado na seção 10: 

Figurinos). 
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13. PALCO 

13.1 O palco tem um mínimo de três (3) metros livres na frente, no lado e atrás de cada pole. Há uma distância de 
2.90 a 3.10 metros entre os poles. 

 

14. POLES  

14.1. Poles de competição de latão, de 45mm, quarto (4) metro de altura usável e inteiriços.  

14.2. O pole giratório está localizado à direita e o pole estático à esquerda do palco, do ponto de vista dos 

espectadores. Todos os atletas devem usar a mesma configuração. 

14.3. Limpeza dos poles: 

• Todos os poles serão limpos antes da apresentação de cada atleta por no mínimo (2) pole cleaners 

(uma ou duas por pole). Poles serão limpos em toda sua extensão; primeiro com um removedor de 

óleo e depois com uma toalha /pano seco. 

• Atletas podem verificar os poles antes de competir e podem pedir uma segunda limpeza. 

• Os Atletas podem solicitar e limpar seus poles caso prefiram, mas devem usar os produtos de limpeza 

fornecidos pelo organizador. 

• Atletas são proibidos de limpar os poles com seus próprios produtos de limpeza. A exceção à regra são 

os casos de alergias severas, para os quais documentação médica deve ser apresentada. 
 

15.  FILMAGEM 

15.1. Todos os atletas ao participar de um Campeonato Nacional ou Aberto, confirma que cedem os direitos de 

filmagem e fotografia e que não receberão nenhum tipo de compensação por fotos e vídeos feitos durante o 

evento. Todos os atletas concordam que sua imagem pode ser usada em propagandas, treinamentos e para 

fins promocionais e comerciais pela IPSF e / ou pela Federação Nacional que faça parte da IPSF. 

15.2. Todos os atletas concordam em ser entrevistados, filmados e fotografados pela mídia aprovada IPSF.  

15.3. Todos os atletas devem concordar em ser filmados/fotografados em qualquer evento nos quais eles apareçam 

antes, durante ou após a competição, que seja relacionado com a competição (tais como workshops, 

entrevistas, apresentações, etc.) 

15.4. Filmagem e fotografia não são permitidas no camarim exceto se houver autorização expressa do Organizador.  

15.5. Todas as fotografias e imagens são de propriedade do Organizador. 
 

Arbitragem 

16. ÁRBITROS E SISTEMA DE ARBITRAGEM 

16.1. Assim que a arbitragem tiver terminado e todos os recursos e reclamações imediatas forem processadas, nenhum 
ajuste/alteração será feito nos resultados 
*Veja: sistema de reclamações e recursos. 

16.2. A pontuação das eliminatórias e da final não são somadas. 

16.3. Árbitros devem permanecer separados dos atletas e espectadores o tempo todo. 

16.4. Árbitros e atletas serão desclassificados se forem encontrados juntos discutindo qualquer assunto a qualquer 

tempo da competição.  

16.5. Os juízes não podem competir no mesmo ano em que estão julgando. Da mesma forma, os juízes não podem ser 

treinadores reconhecidos pela IPSF em competições no mesmo ano em que estão julgando. Os organizadores da 

competição / membros do comitê da federação não podem competir, julgar ou ser um treinador reconhecido pela 

IPSF na competição que estão realizando (a menos que circunstâncias extenuantes sejam apresentadas ao 

executivo da IPSF por escrito). 
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17.  PENALIDADES 

O atleta pode ser penalizado pelo Chefe de Arbitragem durante a competição pelas seguintes infrações: 

*Veja também: Penalidades do Chefe de Arbitragem 

17.1. Quebra das regras, regulamento e código de ética. Penalidades dependem da infração. 

17.2. Fornecer informação falsa ou errônea na ficha de inscrição. Penalidades dependem da infração. 

17.3. Comportamento anti-esportivo ou anti-social. 

17.4. Não respeitar os requisitos de tempo mínimo e máximo para o tempo de coreografia. 

17.5. Tocar o sistema de estrutura (boxtruss) enquanto está competindo. Isso inclui tocar o pano de fundo do 

palco 

17.6. Contatar diretamente o público do palco (com gestos, falando com os espectadores,  etc.). 

17.7. Coreografia, figurino, cabelo e maquiagem inapropriados (como especificado acima). Penalidades dependem 

da gravidade da infração. 

17.8. Uso de jóias/bijuterias e adereços (como especificado acima). 

17.9. Não usar uniforme ou usar uniforme inapropriado (como especificado acima). 

17.10. Chegar atrasado para o cadastro e ensaio (ou não chegar) sem aviso prévio.  

17.11. Chegar tarde aos bastidores antes de competir. 

17.12. Chegar tarde ao palco quando anunciado. 

17.13. Atletas pegos recebendo dicas de alguém fora do palco durante suas apresentações (isso inclui receber dicas 

da plateia) 

17.14. Atletas e/ou seus treinadores/representantes abordando a mesa de arbitragem e/ou sala ou obstruindo a 

visão dos árbiteos a qualquer momento durante a competição 

17.15. Chefes de arbitragem podem aplicar penalidade a qualquer momento da competição ou depois, se julgarem 

necessário. Caso isso resulte em mudança nas posições no podium, o organizador fará a correção e entregará 

as medalhas corretamente como necessário. 

 

18. RESULTADOS  

18.1. Todos os resultados são calculados por computador. 

18.2. Resultados serão calculados e informados de acordo com o Sistema Nacional de Informação de Pontuação. 

18.3. Resultados das eliminatórias serão passados para os atletas quando os resultados forem anunciados. 

18.4. Atletas devem esperar por seus pontos no local designado. Somente técnicos registradospela ISPF tem permissão 

para acompanhar os atletas. Atletas e técnicos devem vestir seus uniformes enquanto aguardam os resultados 

18.5. Todos os resultados serão listados no site dos organizadores dentro de vinte e quatro (24) horas após a entrega 

das medalhas. 

18.6. Todos os atletas que se qualificarem para o WPSC serão listados no site da IPSF dentro de vinte e quatro (24) 

horas. 

 

19.  PREMIAÇÃO 

19.1. Nos Campeonatos Nacionais, cada atleta compete pelo título de Campeão Nacional de Pole Sports 2019. Nos 

Campeonatos Abertos, cada atleta compete pelo título de Campeão de Open Pole Sports 2019.  

19.2. Apenas tênis ou pés descalços são permitidos no palco para a cerimônia de entrega das medalhas.  

19.3. O vencedor de cada categoria em cada divisão irá receber uma medalha de ouro. 

19.4. O segundo e o terceiro lugar receberão medalhas de prata e bronze respectivamente.  

19.5. Todos os demais atletas irão receber um certificado de participação. 

19.6. Não podem ser dados presentes em dinheiro nem outros, exceto patrocínios e apoios. Todos os acordos de 

patrocínio oferecidos para os atletas serão anunciados pelo Organizador antes da competição, assim que o 

acordo for firmado e antes do início do final da competição. 
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20. COACHES 

20.1. Para ser um treinador registrado pelo IPSF, o treinador deve ter completado pelo menos um curso de Código de 

Pontos, bem como uma qualificação de Anatomia (que inclui aquecimento e desaquecimento, e ter um exame 

incorporado no curso - isso pode ser curso universitário ou curso de Anatomia, Fisiologia e Biomecânica da IPSF). 

Um curso de coaching também é altamente recomendado. O treinador deve então enviar essas qualificações 

para o IPSF, e será obrigado a pagar uma taxa de inscrição. Esta taxa é aplicável por ano. 

20.2. Todos os treinadores que assinam os formulários de bônus técnicos e obrigatórios dos atletas devem ser 

treinadores registrados pela IPSF. Apenas o treinador reconhecido pela IPSF que assina os formulários será 

considerado o treinador do atleta, e assim somente este treinador terá os privilégios que acompanham o título. 

20.3. Todos os treinadores devem completar sua certificação no mínimo duas semanas antes da competição na qual 

desejam representar seu atleta. Os treinadores devem apresentar essa prova duas semanas antes da competição 

(em outras palavras, se o treinador estiver fazendo um curso que exige que os exames sejam marcados, os 

prazos deste curso devem ser respeitados; para todos os cursos da IPSF, deve ser dado 2 semanas para marcar o 

exame de vídeo) 

20.4. O treinador deve estar vestido com o uniforme do seu clube / escola (Nacionais) ou país (em competições 

internacionais). 

20.5. Apenas um treinador registrado pela IPSF pode acompanhar o atleta no local preparado para esperar sua nota, e 

tanto ele como o atleta devem estar vestindo apenas seu uniforme de treino e pés descalços.  

20.6. Atletas jovens (qualquer atleta com menos de 18 anos) podem ter um treinador registrado da IPSF com eles no 

sofá mesmo que este técnico não seja o treinador registrado para a competição. 

 

21.  DESCLASSIFICAÇÃO 

Um atleta pode ser automaticamente desclassificado antes, durante ou depois da competição. A IPSF também se reserva 
o direto de revogar o título de um atleta pelas seguinte infrações: 
21.1. Quebra das Regras e Regulamentos ou do Código de Ética. A desclassificação depende da infração. 

21.2. Fornecer informação falsa ou errônea na ficha de inscrição. A desclassificação depende da infração. 

21.3. Comportamento não esportivo ou que traga descrédito para a competição, o Organizador, ou a IPSF. 

21.4. Ameaça à vida ou saúde de um atleta, organizador, árbitro ou espectador. 

21.5. Não comparecer ao palco quando chamado. 

21.6. Uso de produto para aderência proibido. 

21.7. Coreografia, figurino, cabelo e maquiagem (como especificado acima) inapropriados. A desclassificação depende 

da infração. 

21.8. Remoção intencional de roupas durante a apresentação. 

21.9. Uso intencional do sistema de estrutura como parte de sua apresentação. 

21.10. Qualquer pessoa não autorizada que acompanhe o atleta ao palco. 

21.11. Contatar diretamente os árbitros para discutir competição, ou diretamente ou indiretamente influenciar a 

decisão da arbitragem antes ou durante a competição. 

21.12. Uso vulgar de linguagem ou gestos para qualquer oficial da IPSF. 

21.13. Teste der positivo para substâncias controladas (veja Regulamentos Médicos e de Doping). 

21.14. Se recusar a participar dos testes anti-doping quando solicitado. 

 

Regulamentos Médicos e de Doping 

22. SANÇÕES COM DOPING 

Caso um resultado positivo ou a recusa de participar do controle de doping, as seguintes penalidades serão aplicadas 
como finais: 
22.1. O atleta cujo resultado de teste fora da competição foi positivo está automaticamente suspenso pelo resto do 

campeonato e não é possível susbtituí-lo (a). 

22.2. Os pontos de uma equipe que foram obtidos com o atleta dopado não serão válidos. 

22.3. Um atleta com teste positivo deve ser suspenso de todas as competições reconhecidas pela IPSF pelo período 

determinado no Código WADA. 
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22.4. Um resultado positivo para anabolizantes resultará em suspensão de todas as competições reconhecidas pela 

IPSF por um período de quatro anos. O atleta dopado não receberá medalha nem título. 

22.5. Em todos os casos de doping positivo, as recomendações WADA precedem qualquer ação disciplinária da 

IPSF. 

22.6. Atletas com sanção anti-doping podem perder os títulos que obtiveram anteriormente. 

 

23.  MUDANÇA DE SEXO NO ESPORTE 

A IPSF adotou as orientações, recomendações, regras e regulamentos da IOC Medical Commission – Mudança de Sexo  
no Esporte 2003: 

23.1. Quaisquer “indivíduos que façam mudança do sexo masculino para o feminino antes da puberdade devem ser 

considerados garotas ou mulheres” (feminino). O mesmo se aplica para mudança do sexo feminino para o 

masculino, as pessoas que o fizeram deverão ser consideradas meninos ou homens (masculino). 

23.2. Indivíduos que façam mudança de sexo de masculino para feminino após a puberdade (válido também para a 

mudança oposta) podem se candidatar para participar em competições feminina ou masculina, respectivamente, 

nas seguintes condições: 

• Mudanças anatômicas cirúrgicas completas, incluindo mudança na genitália externa e gonadectomia. 

• Reconhecimento legal de sua mudança de sexo dada pelas autoridades oficiais adequadas. 

• Terapia hormonal apropriada para a mudança de sexo foi administrada de maneira verificável e por 

um prazo de tempo suficiente para minimizar as vantagens relativas à gênero nas competições 

esportivas. 

• Na opinião do grupo, a possibilidade deverá ocorrer após dois anos da gonadectomia. 

Entende-se que uma avaliação confidencial caso-a-caso é necessária. Caso o gênero de um atleta que está competindo 
seja questionado, o delegado médico (ou equivalente) do corpo esportivo relevante terá a autoridade  para tomar as 
medidas apropriadas para determinar o gênero do atleta. 

 

Direitos e responsabilidades 

24. DIREITOS E RESPONSABILIDADES DOS ATLETAS 

24.1. Todos os atletas devem ler as regras, regulamentos e suas atualizações. 

24.2. Todos os atletas devem se portar de acordo com as regras, regulamentos e Código de Ética da IPSF. 

24.3. Todos os atletas devem assinar código de ética da IPSF e se portar de acordo. 

24.4. Atletas menores de 18 devem ter um acompanhante aprovado (pai/representante legal autorizado/treinador) 

com autoridade de assinar. 

24.5. Todos os atletas são obrigados a portar documentos de identificação para a competição. 

24.6. Todos os atletas são totalmente responsáveis pela sua condição de saúde e habilidade para competir. De maneira 

a evitar lesões, todos os atletas não devem realizar elementos nos quais não se sintam seguros e totalmente 

confiantes. 

24.7. Todos os atletas participam de Campeonatos Nacionais ou Abertos de livre e espontânea vontade correndo seu 

próprio risco e entender que qualquer lesão ou acidente que possa ocorrer é sua  responsabilidade. 

24.8. Todos os atletas devem participar da cerimônia de abertura e de resultados de eliminatórias (caso haja) exceto 

caso tenha acontecido alguma emergência médica, ou exceto que eles sejam um dos dois primeiros atletas a 

competir. Todos os finalistas devem participar da cerimônia de entrega de medalhas exceto caso tenha havido 

alguma emergência médica. 

24.9. Uso de álcool ou substâncias banidas ou controladas antes ou durante competição é estritamente proibido. 

24.10. Todos os atletas devem concordar em participar de testes anti-doping de acordo com o Código WADA. Para obter 

a lista de substâncias proibidas, por favor acesse https://www.wada-ama.org.  Falha ao fornecer amostra  quando 

solicitado resultará em desclassificação do atleta da competição, retirada de qualquer título ganho e a 

possibilidade de banimento de demais competições da IPSF. 

24.11. Todas as despesas que o atleta tiver são de sua responsabilidade e não do Organizador. Confirmação disto requer 

a assinatura no momento do credenciamento. 

24.12. Atletas que estão entrando em um campeonato aberto internacional devem comprar/adquirir um visto de entrada 

para o país onde será a competição. Caso o atleta necessite ajuda, favor contatar o organizador da competição.  
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24.13. Todos os atletas têm o direito de receber todas as informações públicas disponíveis sobre o sistema de pontuação 

ou sobre a competição em geral que podem ser encontradas no site da IPSF: www.polesports.org. 

24.14. Durante as eliminatórias e a final: 

• Todos os atletas devem competir na sua categoria de gênero, exceto no caso de duplas e se a categoria for 

mista. 

• Os atletas devem estar nos bastidores dois atletas antes de sua vez de competir. 

• Os atletas devem ficar fora do palco e esperar serem anunciados antes de subir ao palco. 
 

25.  DIREITOS E RESPONSABILIDADES DO ORGANIZADOR 

A IPSF e/ou o Organizador se reservam o direito de: 

25.1. Alterar as Regras e Regulamentos da competição ou seus anexos a qualquer momento. Qualquer mudança será 

anunciada imediatamente em www.polesports.org. 

25.2. Informar ao Chefe de Arbitragem sobre qualquer atleta que tenha quebrado as Regras e Regulamentos ou o 

Código de Ética para que sejam consideradas as penalidades ou desclassificação. 

25.3. Informar ao Chefe de Arbitragem sobre qualquer árbitro que tenha quebrado as Regras e Regulamentos ou o 

Código de Ética para que sejam consideradas a desclassificação. 

25.4. Decidir sobre qualquer decisão que ainda não esteja definida nas Regras e Regulamentos e no código de ética 

antes ou durante a competição. 

25.5. O Organizador irá fornecer primeiros socorros básicos para os casos de incidentes ou acidentes e assistência 

médica para o caso de lesões mais graves. O representante médico tem a decisão final se a lesão do atleta deve 

impedí-lo de entrar ou de continuar na competição. 

25.6. A IPSF e o Organizador não podem ser responsabilizados por perdas e danos aos ítens dos atletas ou dos oficiais. 

 

O Organizador é obrigado a: 

25.7. Publicar todos os critérios da competição como descrito acima. 

25.8. Anunciar todas as mudanças referentes à competição no website do organizador da competição. 

25.9. Disponibilizar espaços para os atletas poderem se aquecer e se trocar, com banheiros que sejam separados 

daqueles usados pelos árbitros e espectadores. 

25.10. Disponibilizar uma área separada para atletas Jovens se trocarem ou um tempo fixo para que os vestiários fiquem 

só para uso deles. 

25.11. Checar a instalação dos poles e testá-los. 

25.12. Dar aos atletas a chance de praticar com os poles antes do início da competição. 

25.13. Organizar a limpeza dos poles antes de cada apresentação. 

25.14. Fornecer aos árbitros todas as informações necessárias referentes à competição. 

25.15. Fornecer primeiros socorros no local no caso de incidentes ou acidentes. 

25.16. Fornecer teste anti-doping de acordo com o Código WADA (www.wada-ama.org). 

 

Reclamações e Recursos 

26.  SISTEMA DE PONTUAÇÃO 

26.1. Para reclamações sobre pontuação, os atletas podem entrar com um recurso sobre seus pontos dentro de 10 
minutos a partir do anúncio da pontuação pessoal do atleta, de acordo com os procedimentos nacionais de 
recursos de pontuação da IPSF. Depois deste momento, a pontuação não será alterada. Há um custo envolvido, que 
será devolvido caso a reclamação ou recurso ser acolhido. 
*Veja: Informação sobre a Pontuação Nacional da IPSF abaixo. 

26.2. Demais reclamações sobre qualquer outro assunto devem ser feitas por escrito para o organizador da competição 

dentro de 7 dias úteis. 

26.3. Para mais informações favor contatar o organizador da competição. 
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26.4. O processo para contestação é o seguinte: 

26.4.1. Indicar a intenção de apelação dentro dos 10 minutos seguintes depois de saber sua pontuação. 

26.4.2. O organizador da competição dará permissão para assistir seu vídeo para determinar se você deseja 

prosseguir com a contestação. Você terá 5 minutos para assistir seu vídeo. Você poderá assistir ao seu 

vídeo sozinho ou com seu técnico reconhecido pela IPSF e uma pessoa de suporte técnico, se necessário 

(técnico de suporte relacionado ao equipamento e não ao atleta / à competição) Atletas jovens podem ter 

seu acompanhante com eles. 

26.4.3. Um depósito não reembolsável será requerido para a revisão do vídeo. O custo será determinado pelo 

organizador em colaboração com a ISPF. 

26.4.4. Uma vez tomada a decisão de contestar, será requerido o pagamento da taxa de contestação a ser 

determinada pelo organizador da competição em conjunto com a ISPF. O organizador da competição 

explicará o processo para o pagamento. 

26.4.5. Favor observar que essa taxa se aplica a cada seção a ser julgada, ou seja, será requisitado que você pague 

por cada seção que deseja contestar. Por exemplo – se você deseja contestar Obrigatórios e Deduções 

Técnicas, será requerido que você pague separadamente por cada um deles. 

26.4.6. Quando seu pagamento for recebido, o Chefe de Arbitragem da respectiva competição conduzirá o 

processo de contestação. Isso só acontecerá quando a confirmação do pagamento for recebida. O Head 

Judge julgará o vídeo em particular e explicará as decisões posteriormente, se necessário. 

26.4.7. Caso sua reclamação/recurso seja deferida em favor do atleta, o organizador da competição reembolsará 

seu pagamento. Caso sua pontuação / resultado se mantenha igual ou diminua, o valor não será 

reembolsado. 

26.4.8. Sua pontuação será atualizada na primeira oportunidade conveniente ao organizador da competição, mas 

será feita antes da cerimônia final de medalhas. 

26.4.9. A decisão do Juiz de apelações é final e negociações não serão feitas. 
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Sistema de Pontuação da IPSF 
 
Esta informação é para os atletas e treinadores sobre o sistema de pontuação usado nos Campeonatos Nacionais e irá explicar 
como os pontos serão concedidos, quando o resultado final for anunciado e demais informações relevantes. 
 
Pontuação pessoal 
Sua pontuação total será anunciada até dez minutos do fim de sua coreografia. Depois que o atleta houver se apresentado, é 
necessário que ele espere com seu treinador/acompanhante em seu uniforme para ouvir sua pontuação. O atleta receberá sua 
pontuação em cada seção. 
 
Finalistas (No caso de eliminatórias) 
Os finalistas de cada categoria das eliminatórias serão anunciados ao final de cada categoria, aproximadamente após 5 - 10 
minutos após a apresentação do ultimo atleta da categoria. Todos os atletas da categoria devem estar na área de espera em 
seus uniformes para imediatamente subir ao palco quando chamados. Todos os atletas irão então subir ao palco e cada finalista 
deverá dar um passo a frente, sem ordem especial. Os atletas então serão convidados a se retirar do palco e os finalistas deverão 
esperar nos bastidores para demais instruções. Uma cópia da pontuação dos atletas será colocada no vestiário. 
 
Final 
O resultado de todas as categorias no dia da final serão anunciados ao término da competição na cerimônia de premiação. 
Aproximadamente 15 minutos depois que o último atleta se apresentar, os atletas devem estar vestidos em seus uniformes 
prontos para subir ao palco quando chamados. Cada categoria será convidada a subir ao palco e os vencedores serão 
anunciados com sua pontuação final total. Todas as pontuações finais serão também disponibilizadas no website da competição 
e os atletas qualificados para o WPSC serão incluídos no ranking mundial da IPSF. 
 
Retorno 
Nenhum retorno será dado sobre as coreografias individuais; todos os vídeos serão disponibilizados online o mais rápido 
possível depois da competição para que os atletas e treinadores possam avaliar suas apresentações. 
 
Recomendações sobre sua pontuação 
Obrigatório – Uma pontuação baixa indica que as exigências mínimas dos elementos não foram alcançadas, faltou um elemento 
ou os elementos estavam em ordem errada. Não serão dados pontos para qualquer elemento que esteja muito no limite. Os 
elementos devem ser executados corretamente de acordo com todas as exigências mínimas. 
Bônus Técnico – Uma pontuação baixa indica que houve falta de truques executados de acordo com as exigências do Código de 
Pontos, um baixo nível de dificuldade em todos os movimentos escolhidos na coreografia, ou ambos. 
Dedução Técnica – Uma pontuação baixa indica execução fraca dos movimentos e linhas, além das exigências mínimas não 
serem alcançadas ou ainda caso aconteça algo previsto no Código de Pontos. 
Artístico e Coreografia – Uma pontuação baixa indica poucos pontos em questões como fluidez, confiança, figurino, etc. 
 
Sua Pontuação 
Se houver alguma reclamação sobre sua pontuação em uma seção específica, você pode contestar a pontuação que recebeu 
desde que você registre sua reclamação dentro de 10 minutos do momento em que recebeu sua pontuação. Apenas 
reclamações sobre seções específicas serão aceitas dentro do prazo de 10 minutos. Por favor siga os procedimentos corretos 
no documento sobre Reclamações sobre Pontuação se você quiser contestar sua pontuação. 
 
Taxas – conforme determinado pela Federação Nacional e pela ISPF 
Há uma taxa para registrar uma reclamação sobre pontuação. Caso alguma pontuação deva ser corrigida para mais, a taxa será 
restituída imediatamente para o a atleta. A taxa é pagável no momento do credenciamento da reclamação em dinheiro ou 
através de cartão de crédito/débito apenas para a IPSF – o organizador da competição nacional irá organizar a forma de 
pagamento. A taxa é por seção a ser contestada. 
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POLÍTICA DA IPSF DE NÃO COMPARECIMENTO À COMPETIÇÕES  
 

Objetivo 
Esta política determina a abordagem da International Pole Sports Federation’s (IPSF) em relação a atletas que se inscrevem 
para competições nacionais e internacionais e não participam dos eventos. 
 
Contexto 
Esta política foi implementada como resultado de ocasiões frequentes onde os competidores simplesmente não compareciam 
para competir nas competições nas quais se inscreviam sem informar aos organizadores das competições. Esta política irá 
ajudar a eliminar os seguintes problemas: 
 

- Impedir que outros atletas participem das competições 
- Cause atrasos aos organizadores 
- Desapontar os fãs do esporte e espectadores 
- Atrapalhar o programa da competição 
- Criar dificuldades com patrocinadores 

 
Opções para Informar os Organizadores da Competição  
Atletas que não puderem comparecer às competições para as quais se inscreverem devem se incluir em pelo menos uma das 
seguintes opções de acordo com o motivo do seu não comparecimento e quanto tempo antes da competição o atleta deseja 
cancelar sua participação: 
 

1. Atletas podem optar por informar os organizadores de competição nacional e internacional que não irão comparecer. 
O limite para esta opção é de três semanas antes da data da competição. É responsabilidade do atleta saber a data de 
corte. 

2. Atletas que devem cancelar sua participação após a data de corte devem informar os organizadores da competição o 
mais rápido possível (é permitido que alguém faça isso para o atleta). Um certificado médico (com cópia traduzida 
para inglês caso o certificado original não seja em inglês) deve ser enviado ao organizador da competição. 

3. Atletas que não possuam razão médica para não comparecer, caso informem com prazo curto, deverão enviar suas 
razões para o organizador da competição para apreciação pelo Comitê Executivo da IPSF que irá decidir se os motivos 
são aceitáveis. Caso não sejam, as sanções acima serão aplicadas ao atleta. 

 
Procedimentos de Notificação a IPSF  

1. Atletas têm até sete dias após a data da competição para enviar a informação como descrito acima. 
2. Se a ficha não for enviada depois de sete dias, a IPSF irá escrever ao atleta informando que ele está sendo cadastrado 

como ausente (não comparecimento). 
3. Se não houver resposta, a IPSF irá cadastrar o atleta como não comparecimento com as penalidades aplicáveis 

(detalhes abaixo). 
4. Para registrar um recurso, o atleta deve fazê-lo dentro de sete dias do recebimento da informação de cadastramento 

como não comparecimento. Um recurso será avaliado pelo Comitê Executivo da IPSF. 
 
Sanções  
Atletas que não satisfizerem os critérios de não comparecimento em competição nacional ou internacional da IPSF serão 
cadastrados como atleta sem comparecimento e serão banidos de todas as competições regionais, nacionais e internacionais 
por um período de um ano da data da competição. Todos os detalhes (nomes e competição) serão publicados nos websites 
nacionais e internacional da IPSF. 
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ANEXO 1 

 

ELEMENTOS/MOVIMENTOS PROIBIDOS 

 
Estes elementos e movimentos são completamente proibidos e são adicionais aos movimentos e elementos proibidos 
listados no Código de Pontos. Esta proibição está sujeita a acordos com a FIG em relação à coexistência dos dois corpos, 
e é diretamente do Código de Pontos FIG Ginástica Acrobática (junto a estipulações sobre outros códigos de ginástica 
já listados neste documento). Por favor, note que as penalidades serão aplicadas por infringimento. Em caso de dúvida, 
visite o site da IPSF para obter links para os vídeos desses elementos (ou use os links abaixo). 
 

ELEMENTOS/MOVIMENTOS PROIBIDOS 

CÓDIGO NR. NOME LINK 

A 184 EXPLOSIVE A-FRAME https://www.fig-aerobic.com/A-184-EXPLOSIVE-A-FRAME_a600.html  

A 186 EXPLOSIVE A-FRAME ½ TURN 
https://www.fig-aerobic.com/A-186-EXPLOSIVE-A-FRAME-
TURN_a602.html  

A 194 EXPLOSIVE A-FRAME TO SPLIT 
https://www.fig-aerobic.com/A-194-EXPLOSIVE-A-FRAME-TO-
SPLIT_a1144.html  

A 196 
EXPLOSIVE A-FRAME ½ TURN TO 
SPLIT 

https://www.fig-aerobic.com/A-196-EXPLOSIVE-A-FRAME-TURN-TO-
SPLIT_a1042.html  

A 198 
EXPLOSIVE A-FRAME½ TURN ½ 
TWIST TO BACK SUPPORT 

https://www.fig-aerobic.com/A-198-EXPLOSIVE-A-FRAME-TURN-
TWIST-TO-BACK-SUPPORT_a1145.html  

A 205 EXPLOSIVE A-FRAME TO WENSON 
https://www.fig-aerobic.com/A-205-EXPLOSIVE-A-FRAME-TO-
WENSON_a601.html  

A 206 
EXPLOSIVE A-FRAME TO LIFTED 
WENSON 

https://www.fig-aerobic.com/A-206-EXPLOSIVE-A-FRAME-TO-LIFTED-
WENSON_a1146.html  

A 207 
EXPLOSIVE A-FRAME ½ TURN TO 
WENSON 

https://www.fig-aerobic.com/A-207-EXPLOSIVE-A-FRAME-TURN-TO-
WENSON_a603.html  

A 208 
EXPLOSIVE A-FRAME ½ TURN TO 
LIFTED WENSON 

https://www.fig-aerobic.com/A-208-EXPLOSIVE-A-FRAME-TURN-TO-
LIFTED-WENSON_a604.html  

A 215 STRADDLE CUT https://www.fig-aerobic.com/A-215-STRADDLE-CUT_a607.html  

A 216 STRADDLE CUT TO L-SUPPORT 
https://www.fig-aerobic.com/A-216-STRADDLE-CUT-TO-L-
SUPPORT_a608.html  

A 217 
STRADDLE CUT TO STRADDLE V-
SUPPORT 

https://www.fig-aerobic.com/A-217-STRADDLE-CUT-TO-STRADDLE-V-
SUPPORT_a1147.html  

A 218 STRADDLE CUT TO V-SUPPORT 
https://www.fig-aerobic.com/A-218-STRADDLE-CUT-TO-V-
SUPPORT_a609.html  

A 219 
STRADDLE CUT½ TWIST TO PUSH 
UP 

https://www.fig-aerobic.com/A-219-STRADDLE-CUT-TWIST-TO-PUSH-
UP_a610.html  

A 220 
STRADDLE CUT ½ TWIST TO 
WENSON OR LIFTED WENSON 

https://www.fig-aerobic.com/A-220-STRADDLE-CUT-TWIST-TO-
WENSON-OR-LIFTED-WENSON_a611.html  

A 225 
HIGH V-SUPPORT TO FRONTAL 
SPLIT 

https://www.fig-aerobic.com/A-225-HIGH-V-SUPPORT-TO-FRONTAL-
SPLIT_a1149.html  

A 226 
HIGH V-SUPPORT REVERSE CUT 
TO SPLIT 

https://www.fig-aerobic.com/A-226-HIGH-V-SUPPORT-REVERSE-CUT-
TO-SPLIT_a614.html  

A 227 
HIGH V SUPPORT ½ TURN TO 
FRONTAL SPLIT 

https://www.fig-aerobic.com/A-227-HIGH-V-SUPPORT-TURN-TO-
FRONTAL-SPLIT_a615.html  

A 228 
HIGH V-SUPPORT REVERSE CUT ½ 
TURN TO SPLIT 

https://www.fig-aerobic.com/A-228-HIGH-V-SUPPORT-REVERSE-CUT-
TURN-TO-SPLIT_a1150.html  

https://www.fig-aerobic.com/A-184-EXPLOSIVE-A-FRAME_a600.html
https://www.fig-aerobic.com/A-186-EXPLOSIVE-A-FRAME-TURN_a602.html
https://www.fig-aerobic.com/A-186-EXPLOSIVE-A-FRAME-TURN_a602.html
https://www.fig-aerobic.com/A-194-EXPLOSIVE-A-FRAME-TO-SPLIT_a1144.html
https://www.fig-aerobic.com/A-194-EXPLOSIVE-A-FRAME-TO-SPLIT_a1144.html
https://www.fig-aerobic.com/A-196-EXPLOSIVE-A-FRAME-TURN-TO-SPLIT_a1042.html
https://www.fig-aerobic.com/A-196-EXPLOSIVE-A-FRAME-TURN-TO-SPLIT_a1042.html
https://www.fig-aerobic.com/A-198-EXPLOSIVE-A-FRAME-TURN-TWIST-TO-BACK-SUPPORT_a1145.html
https://www.fig-aerobic.com/A-198-EXPLOSIVE-A-FRAME-TURN-TWIST-TO-BACK-SUPPORT_a1145.html
https://www.fig-aerobic.com/A-205-EXPLOSIVE-A-FRAME-TO-WENSON_a601.html
https://www.fig-aerobic.com/A-205-EXPLOSIVE-A-FRAME-TO-WENSON_a601.html
https://www.fig-aerobic.com/A-206-EXPLOSIVE-A-FRAME-TO-LIFTED-WENSON_a1146.html
https://www.fig-aerobic.com/A-206-EXPLOSIVE-A-FRAME-TO-LIFTED-WENSON_a1146.html
https://www.fig-aerobic.com/A-207-EXPLOSIVE-A-FRAME-TURN-TO-WENSON_a603.html
https://www.fig-aerobic.com/A-207-EXPLOSIVE-A-FRAME-TURN-TO-WENSON_a603.html
https://www.fig-aerobic.com/A-208-EXPLOSIVE-A-FRAME-TURN-TO-LIFTED-WENSON_a604.html
https://www.fig-aerobic.com/A-208-EXPLOSIVE-A-FRAME-TURN-TO-LIFTED-WENSON_a604.html
https://www.fig-aerobic.com/A-215-STRADDLE-CUT_a607.html
https://www.fig-aerobic.com/A-216-STRADDLE-CUT-TO-L-SUPPORT_a608.html
https://www.fig-aerobic.com/A-216-STRADDLE-CUT-TO-L-SUPPORT_a608.html
https://www.fig-aerobic.com/A-217-STRADDLE-CUT-TO-STRADDLE-V-SUPPORT_a1147.html
https://www.fig-aerobic.com/A-217-STRADDLE-CUT-TO-STRADDLE-V-SUPPORT_a1147.html
https://www.fig-aerobic.com/A-218-STRADDLE-CUT-TO-V-SUPPORT_a609.html
https://www.fig-aerobic.com/A-218-STRADDLE-CUT-TO-V-SUPPORT_a609.html
https://www.fig-aerobic.com/A-219-STRADDLE-CUT-TWIST-TO-PUSH-UP_a610.html
https://www.fig-aerobic.com/A-219-STRADDLE-CUT-TWIST-TO-PUSH-UP_a610.html
https://www.fig-aerobic.com/A-220-STRADDLE-CUT-TWIST-TO-WENSON-OR-LIFTED-WENSON_a611.html
https://www.fig-aerobic.com/A-220-STRADDLE-CUT-TWIST-TO-WENSON-OR-LIFTED-WENSON_a611.html
https://www.fig-aerobic.com/A-225-HIGH-V-SUPPORT-TO-FRONTAL-SPLIT_a1149.html
https://www.fig-aerobic.com/A-225-HIGH-V-SUPPORT-TO-FRONTAL-SPLIT_a1149.html
https://www.fig-aerobic.com/A-226-HIGH-V-SUPPORT-REVERSE-CUT-TO-SPLIT_a614.html
https://www.fig-aerobic.com/A-226-HIGH-V-SUPPORT-REVERSE-CUT-TO-SPLIT_a614.html
https://www.fig-aerobic.com/A-227-HIGH-V-SUPPORT-TURN-TO-FRONTAL-SPLIT_a615.html
https://www.fig-aerobic.com/A-227-HIGH-V-SUPPORT-TURN-TO-FRONTAL-SPLIT_a615.html
https://www.fig-aerobic.com/A-228-HIGH-V-SUPPORT-REVERSE-CUT-TURN-TO-SPLIT_a1150.html
https://www.fig-aerobic.com/A-228-HIGH-V-SUPPORT-REVERSE-CUT-TURN-TO-SPLIT_a1150.html
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A 237 
HIGH V-SUPPORT ½ TWIST TO 
PUSH UP 

https://www.fig-aerobic.com/A-237-HIGH-V-SUPPORT-TWIST-TO-
PUSH-UP_a620.html  

A 239 
HIGH V- SUPPORT ½ TWIST TO 
WENSON 

https://www.fig-aerobic.com/A-239-HIGH-V-SUPPORT-TWIST-TO-
WENSON_a618.html  

A 240 
HIGH V- SUPPORT ½ TWIST TO 
LIFTED WENSON 

https://www.fig-aerobic.com/A-240-HIGH-V-SUPPORT-TWIST-TO-
LIFTED-WENSON_a619.html  

A 309 
FLAIR 1/1 TWIST AIRBORNE TO 
PU 

https://www.fig-aerobic.com/A-309-FLAIR-1-1-TWIST-AIRBORNE-TO-
PU_a1160.html  

A 310 
FLAIR ½ TURN, 1/1 TWIST 
AIRBORNE TO PU (PIMPA) OR TO 
WENSON (KIM) 

https://www.fig-aerobic.com/A-310-FLAIR-TURN-1-1-TWIST-
AIRBORNE-TO-PU-PIMPA-OR-TO-WENSON-KIM_a1161.html  

A 326 FLAIR TO WENSON https://www.fig-aerobic.com/A-326-FLAIR-TO-WENSON_a625.html  

A 327 FLAIR ½ TURN TO WENSON 
https://www.fig-aerobic.com/A-327-FLAIR-TURN-TO-
WENSON_a626.html  

A 328 FLAIR 1/1 TURN TO WENSON 
https://www.fig-aerobic.com/A-328-FLAIR-1-1-TURN-TO-
WENSON_a627.html  

A 329 FLAIR 1/1 SPINDLE TO WENSON 
https://www.fig-aerobic.com/A-329-FLAIR-1-1-SPINDLE-TO-
WENSON_a1044.html  

A 337 FLAIR TO LIFTED WENSON 
https://www.fig-aerobic.com/A-337-FLAIR-TO-LIFTED-
WENSON_a629.html  

A 338 
FLAIR ½ TURN TO LIFTED 
WENSON 

https://www.fig-aerobic.com/A-338-FLAIR-TURN-TO-LIFTED-
WENSON_a630.html  

A 339 
FLAIR 1/1 TURN TO LIFTED 
WENSON 

https://www.fig-aerobic.com/A-339-FLAIR-1-1-TURN-TO-LIFTED-
WENSON_a631.html  

A 364 HELICOPTER https://www.fig-aerobic.com/A-364-HELICOPTER_a637.html  

A 365 HELICOPTER TO WENSON 
https://www.fig-aerobic.com/A-365-HELICOPTER-TO-
WENSON_a641.html  

A 366 
HELICOPTER TO LIFTED WENSON 
BOTH SIDE 

https://www.fig-aerobic.com/A-366-HELICOPTER-TO-LIFTED-
WENSON-BOTH-SIDE_a1282.html  

A 368 
HELICOPTER 1/1 TWIST 
AIRBORNE TO PU 

https://www.fig-aerobic.com/A-368-HELICOPTER-1-1-TWIST-
AIRBORNE-TO-PU_a1163.html  

A 374 HELICOPTER TO SPLIT https://www.fig-aerobic.com/A-374-HELICOPTER-TO-SPLIT_a640.html  

A 375 HELICOPTER 1/2 TURN TO SPLIT 
https://www.fig-aerobic.com/A-375-HELICOPTER-1-2-TURN-TO-
SPLIT_a1162.html  

B 104 STRADDLE SUPPORT 1/1 TURN 
https://www.fig-aerobic.com/B-104-STRADDLE-SUPPORT-1-1-
TURN_a650.html  

B 106 
STRADDLE SUPPORT 2/1 TURN 
OR MORE 

https://www.fig-aerobic.com/B-106-STRADDLE-SUPPORT-2-1-TURN-
OR-MORE_a652.html  

B 114 1 ARM STRADDLE SUPPORT 
https://www.fig-aerobic.com/B-114-1-ARM-STRADDLE-
SUPPORT_a653.html  

B 115 
1 ARM ½ TURN STRADDLE 
SUPPORT 

https://www.fig-aerobic.com/B-115-1-ARM-TURN-STRADDLE-
SUPPORT_a654.html  

B 116 
1 ARM 1/1 TURN STRADDLE 
SUPPORT (LACATUS) 

https://www.fig-aerobic.com/B-116-1-ARM-1-1-TURN-STRADDLE-
SUPPORT-LACATUS_a655.html  

B 117 
1 ARM 1 1/2 TURN STRADDLE 
SUPPORT 

https://www.fig-aerobic.com/B-117-1-ARM-1-1-2-TURN-STRADDLE-
SUPPORT_a656.html  

B 124 STRADDLE / L SUPPORT 1/1 TURN 
https://www.fig-aerobic.com/B-124-STRADDLE-L-SUPPORT-1-1-
TURN_a1180.html  

https://www.fig-aerobic.com/A-237-HIGH-V-SUPPORT-TWIST-TO-PUSH-UP_a620.html
https://www.fig-aerobic.com/A-237-HIGH-V-SUPPORT-TWIST-TO-PUSH-UP_a620.html
https://www.fig-aerobic.com/A-239-HIGH-V-SUPPORT-TWIST-TO-WENSON_a618.html
https://www.fig-aerobic.com/A-239-HIGH-V-SUPPORT-TWIST-TO-WENSON_a618.html
https://www.fig-aerobic.com/A-240-HIGH-V-SUPPORT-TWIST-TO-LIFTED-WENSON_a619.html
https://www.fig-aerobic.com/A-240-HIGH-V-SUPPORT-TWIST-TO-LIFTED-WENSON_a619.html
https://www.fig-aerobic.com/A-309-FLAIR-1-1-TWIST-AIRBORNE-TO-PU_a1160.html
https://www.fig-aerobic.com/A-309-FLAIR-1-1-TWIST-AIRBORNE-TO-PU_a1160.html
https://www.fig-aerobic.com/A-310-FLAIR-TURN-1-1-TWIST-AIRBORNE-TO-PU-PIMPA-OR-TO-WENSON-KIM_a1161.html
https://www.fig-aerobic.com/A-310-FLAIR-TURN-1-1-TWIST-AIRBORNE-TO-PU-PIMPA-OR-TO-WENSON-KIM_a1161.html
https://www.fig-aerobic.com/A-326-FLAIR-TO-WENSON_a625.html
https://www.fig-aerobic.com/A-327-FLAIR-TURN-TO-WENSON_a626.html
https://www.fig-aerobic.com/A-327-FLAIR-TURN-TO-WENSON_a626.html
https://www.fig-aerobic.com/A-328-FLAIR-1-1-TURN-TO-WENSON_a627.html
https://www.fig-aerobic.com/A-328-FLAIR-1-1-TURN-TO-WENSON_a627.html
https://www.fig-aerobic.com/A-329-FLAIR-1-1-SPINDLE-TO-WENSON_a1044.html
https://www.fig-aerobic.com/A-329-FLAIR-1-1-SPINDLE-TO-WENSON_a1044.html
https://www.fig-aerobic.com/A-337-FLAIR-TO-LIFTED-WENSON_a629.html
https://www.fig-aerobic.com/A-337-FLAIR-TO-LIFTED-WENSON_a629.html
https://www.fig-aerobic.com/A-338-FLAIR-TURN-TO-LIFTED-WENSON_a630.html
https://www.fig-aerobic.com/A-338-FLAIR-TURN-TO-LIFTED-WENSON_a630.html
https://www.fig-aerobic.com/A-339-FLAIR-1-1-TURN-TO-LIFTED-WENSON_a631.html
https://www.fig-aerobic.com/A-339-FLAIR-1-1-TURN-TO-LIFTED-WENSON_a631.html
https://www.fig-aerobic.com/A-364-HELICOPTER_a637.html
https://www.fig-aerobic.com/A-365-HELICOPTER-TO-WENSON_a641.html
https://www.fig-aerobic.com/A-365-HELICOPTER-TO-WENSON_a641.html
https://www.fig-aerobic.com/A-366-HELICOPTER-TO-LIFTED-WENSON-BOTH-SIDE_a1282.html
https://www.fig-aerobic.com/A-366-HELICOPTER-TO-LIFTED-WENSON-BOTH-SIDE_a1282.html
https://www.fig-aerobic.com/A-368-HELICOPTER-1-1-TWIST-AIRBORNE-TO-PU_a1163.html
https://www.fig-aerobic.com/A-368-HELICOPTER-1-1-TWIST-AIRBORNE-TO-PU_a1163.html
https://www.fig-aerobic.com/A-374-HELICOPTER-TO-SPLIT_a640.html
https://www.fig-aerobic.com/A-375-HELICOPTER-1-2-TURN-TO-SPLIT_a1162.html
https://www.fig-aerobic.com/A-375-HELICOPTER-1-2-TURN-TO-SPLIT_a1162.html
https://www.fig-aerobic.com/B-104-STRADDLE-SUPPORT-1-1-TURN_a650.html
https://www.fig-aerobic.com/B-104-STRADDLE-SUPPORT-1-1-TURN_a650.html
https://www.fig-aerobic.com/B-106-STRADDLE-SUPPORT-2-1-TURN-OR-MORE_a652.html
https://www.fig-aerobic.com/B-106-STRADDLE-SUPPORT-2-1-TURN-OR-MORE_a652.html
https://www.fig-aerobic.com/B-114-1-ARM-STRADDLE-SUPPORT_a653.html
https://www.fig-aerobic.com/B-114-1-ARM-STRADDLE-SUPPORT_a653.html
https://www.fig-aerobic.com/B-115-1-ARM-TURN-STRADDLE-SUPPORT_a654.html
https://www.fig-aerobic.com/B-115-1-ARM-TURN-STRADDLE-SUPPORT_a654.html
https://www.fig-aerobic.com/B-116-1-ARM-1-1-TURN-STRADDLE-SUPPORT-LACATUS_a655.html
https://www.fig-aerobic.com/B-116-1-ARM-1-1-TURN-STRADDLE-SUPPORT-LACATUS_a655.html
https://www.fig-aerobic.com/B-117-1-ARM-1-1-2-TURN-STRADDLE-SUPPORT_a656.html
https://www.fig-aerobic.com/B-117-1-ARM-1-1-2-TURN-STRADDLE-SUPPORT_a656.html
https://www.fig-aerobic.com/B-124-STRADDLE-L-SUPPORT-1-1-TURN_a1180.html
https://www.fig-aerobic.com/B-124-STRADDLE-L-SUPPORT-1-1-TURN_a1180.html
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B 126 
STRADDLE / L SUPPORT 2/1 TURN 
(MOLDOVAN) 

https://www.fig-aerobic.com/B-126-STRADDLE-L-SUPPORT-2-1-TURN-
MOLDOVAN_a1181.html  

B 134 L-SUPPORT 1/1 TURN https://www.fig-aerobic.com/B-134-L-SUPPORT-1-1-TURN_a664.html  

B 136 L-SUPPORT 2/1 TURN OR MORE 
https://www.fig-aerobic.com/B-136-L-SUPPORT-2-1-TURN-OR-
MORE_a666.html  

B 145 STRADDLE V-SUPPORT 1/1 TURN 
https://www.fig-aerobic.com/B-145-STRADDLE-V-SUPPORT-1-1-
TURN_a672.html  

B 147 STRADDLE V-SUPPORT 2/1 TURN 
https://www.fig-aerobic.com/B-147-STRADDLE-V-SUPPORT-2-1-
TURN_a674.html  

B 157 V-SUPPORT 1/1 TURN https://www.fig-aerobic.com/B-157-V-SUPPORT-1-1-TURN_a677.html  

B 159 V-SUPPORT 2/1 TURN https://www.fig-aerobic.com/B-159-V-SUPPORT-2-1-TURN_a679.html  

B 170 HIGH V-SUPPORT 1/1 TURN 
https://www.fig-aerobic.com/B-170-HIGH-V-SUPPORT-1-1-
TURN_a1187.html  

B 186 STRADDLE PLANCHE https://www.fig-aerobic.com/B-186-STRADDLE-PLANCHE_a695.html  

B 187 STRADDLE PLANCHE TO PUSH UP 
https://www.fig-aerobic.com/B-187-STRADDLE-PLANCHE-TO-PUSH-
UP_a696.html  

B 200 
PLANCHE TO LIFTED WENSON 
BACK TO STRADDLE PLANCHE 

https://www.fig-aerobic.com/B-200-PLANCHE-TO-LIFTED-WENSON-
BACK-TO-STRADDLE-PLANCHE_a1262.html  

B 208 
STRADDLE PLANCHE TO LIFTED 
WENSON BOTH SIDES 

https://www.fig-aerobic.com/B-208-STRADDLE-PLANCHE-TO-LIFTED-
WENSON-BOTH-SIDES_a1190.html  

B 210 
STRADDLE PLANCHE TO LIFTED 
WENSON BOTH SIDES BACK TO 
STRADDLE PLANCHE 

https://www.fig-aerobic.com/B-210-STRADDLE-PLANCHE-TO-LIFTED-
WENSON-BOTH-SIDES-BACK-TO-STRADDLE-PLANCHE_a1191.html  

B 218 PLANCHE https://www.fig-aerobic.com/B-218-PLANCHE_a699.html  

B 219 PLANCHE TO PUSH-UP 
https://www.fig-aerobic.com/B-219-PLANCHE-TO-PUSH-
UP_a700.html  

B 220 PLANCHE TO LIFTED WENSON 
https://www.fig-aerobic.com/B-220-PLANCHE-TO-LIFTED-
WENSON_a701.html  

C 108 3/1 AIR TURNS https://www.fig-aerobic.com/C-108-3-1-AIR-TURNS_a769.html  

C 118 2 ½ AIR TURNS TO SPLIT 
https://www.fig-aerobic.com/C-118-2-AIR-TURNS-TO-
SPLIT_a774.html  

C 119 3/1 AIR TURN TO SPLIT 
https://www.fig-aerobic.com/C-119-3-1-AIR-TURN-TO-
SPLIT_a775.html  

C 153 GAINER ½ TWIST TO SPLIT 
https://www.fig-aerobic.com/C-153-GAINER-TWIST-TO-
SPLIT_a792.html  

C 156 GAINER 1 ½ TWIST TO SPLIT 
https://www.fig-aerobic.com/C-156-GAINER-1-TWIST-TO-
SPLIT_a793.html  

C 159 GAINER 2 ½ TWIST TO SPLIT 
https://www.fig-aerobic.com/C-159-GAINER-2-TWIST-TO-
SPLIT_a1210.html  

C 144 GAINER ½ TWIST https://www.fig-aerobic.com/C-144-GAINER-TWIST_a789.html  

C 147 GAINER 1 ½ TWIST https://www.fig-aerobic.com/C-147-GAINER-1-TWIST_a790.html  

C 150 GAINER 2 ½ TWIST https://www.fig-aerobic.com/C-150-GAINER-2-TWIST_a1209.html  

C 193 TUCK JUMP TO SPLIT https://www.fig-aerobic.com/C-193-TUCK-JUMP-TO-SPLIT_a807.html  

C 194 ½ TURN TUCK JUMP TO SPLIT 
https://www.fig-aerobic.com/C-194-TURN-TUCK-JUMP-TO-
SPLIT_a808.html  

https://www.fig-aerobic.com/B-126-STRADDLE-L-SUPPORT-2-1-TURN-MOLDOVAN_a1181.html
https://www.fig-aerobic.com/B-126-STRADDLE-L-SUPPORT-2-1-TURN-MOLDOVAN_a1181.html
https://www.fig-aerobic.com/B-134-L-SUPPORT-1-1-TURN_a664.html
https://www.fig-aerobic.com/B-136-L-SUPPORT-2-1-TURN-OR-MORE_a666.html
https://www.fig-aerobic.com/B-136-L-SUPPORT-2-1-TURN-OR-MORE_a666.html
https://www.fig-aerobic.com/B-145-STRADDLE-V-SUPPORT-1-1-TURN_a672.html
https://www.fig-aerobic.com/B-145-STRADDLE-V-SUPPORT-1-1-TURN_a672.html
https://www.fig-aerobic.com/B-147-STRADDLE-V-SUPPORT-2-1-TURN_a674.html
https://www.fig-aerobic.com/B-147-STRADDLE-V-SUPPORT-2-1-TURN_a674.html
https://www.fig-aerobic.com/B-157-V-SUPPORT-1-1-TURN_a677.html
https://www.fig-aerobic.com/B-159-V-SUPPORT-2-1-TURN_a679.html
https://www.fig-aerobic.com/B-170-HIGH-V-SUPPORT-1-1-TURN_a1187.html
https://www.fig-aerobic.com/B-170-HIGH-V-SUPPORT-1-1-TURN_a1187.html
https://www.fig-aerobic.com/B-186-STRADDLE-PLANCHE_a695.html
https://www.fig-aerobic.com/B-187-STRADDLE-PLANCHE-TO-PUSH-UP_a696.html
https://www.fig-aerobic.com/B-187-STRADDLE-PLANCHE-TO-PUSH-UP_a696.html
https://www.fig-aerobic.com/B-200-PLANCHE-TO-LIFTED-WENSON-BACK-TO-STRADDLE-PLANCHE_a1262.html
https://www.fig-aerobic.com/B-200-PLANCHE-TO-LIFTED-WENSON-BACK-TO-STRADDLE-PLANCHE_a1262.html
https://www.fig-aerobic.com/B-208-STRADDLE-PLANCHE-TO-LIFTED-WENSON-BOTH-SIDES_a1190.html
https://www.fig-aerobic.com/B-208-STRADDLE-PLANCHE-TO-LIFTED-WENSON-BOTH-SIDES_a1190.html
https://www.fig-aerobic.com/B-210-STRADDLE-PLANCHE-TO-LIFTED-WENSON-BOTH-SIDES-BACK-TO-STRADDLE-PLANCHE_a1191.html
https://www.fig-aerobic.com/B-210-STRADDLE-PLANCHE-TO-LIFTED-WENSON-BOTH-SIDES-BACK-TO-STRADDLE-PLANCHE_a1191.html
https://www.fig-aerobic.com/B-218-PLANCHE_a699.html
https://www.fig-aerobic.com/B-219-PLANCHE-TO-PUSH-UP_a700.html
https://www.fig-aerobic.com/B-219-PLANCHE-TO-PUSH-UP_a700.html
https://www.fig-aerobic.com/B-220-PLANCHE-TO-LIFTED-WENSON_a701.html
https://www.fig-aerobic.com/B-220-PLANCHE-TO-LIFTED-WENSON_a701.html
https://www.fig-aerobic.com/C-108-3-1-AIR-TURNS_a769.html
https://www.fig-aerobic.com/C-118-2-AIR-TURNS-TO-SPLIT_a774.html
https://www.fig-aerobic.com/C-118-2-AIR-TURNS-TO-SPLIT_a774.html
https://www.fig-aerobic.com/C-119-3-1-AIR-TURN-TO-SPLIT_a775.html
https://www.fig-aerobic.com/C-119-3-1-AIR-TURN-TO-SPLIT_a775.html
https://www.fig-aerobic.com/C-153-GAINER-TWIST-TO-SPLIT_a792.html
https://www.fig-aerobic.com/C-153-GAINER-TWIST-TO-SPLIT_a792.html
https://www.fig-aerobic.com/C-156-GAINER-1-TWIST-TO-SPLIT_a793.html
https://www.fig-aerobic.com/C-156-GAINER-1-TWIST-TO-SPLIT_a793.html
https://www.fig-aerobic.com/C-159-GAINER-2-TWIST-TO-SPLIT_a1210.html
https://www.fig-aerobic.com/C-159-GAINER-2-TWIST-TO-SPLIT_a1210.html
https://www.fig-aerobic.com/C-144-GAINER-TWIST_a789.html
https://www.fig-aerobic.com/C-147-GAINER-1-TWIST_a790.html
https://www.fig-aerobic.com/C-150-GAINER-2-TWIST_a1209.html
https://www.fig-aerobic.com/C-193-TUCK-JUMP-TO-SPLIT_a807.html
https://www.fig-aerobic.com/C-194-TURN-TUCK-JUMP-TO-SPLIT_a808.html
https://www.fig-aerobic.com/C-194-TURN-TUCK-JUMP-TO-SPLIT_a808.html
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C 325 STRADDLE JUMP TO SPLIT 
https://www.fig-aerobic.com/C-325-STRADDLE-JUMP-TO-
SPLIT_a863.html  

C 326 
½ TURN STRADDLE JUMP TO 
SPLIT 

https://www.fig-aerobic.com/C-326-TURN-STRADDLE-JUMP-TO-
SPLIT_a864.html  

C 327 
1/1 TURN STRADDLE JUMP TO 
SPLIT 

https://www.fig-aerobic.com/C-327-1-1-TURN-STRADDLE-JUMP-TO-
SPLIT_a865.html  

C 328 
1 ½ TURN STRADDLE JUMP TO 
SPLIT 

https://www.fig-aerobic.com/C-328-1-TURN-STRADDLE-JUMP-TO-
SPLIT_a1224.html  

C 336 STRADDLE JUMP TO PUSH UP 
https://www.fig-aerobic.com/C-336-STRADDLE-JUMP-TO-PUSH-
UP_a866.html  

C 337 
½ TURN STRADDLE JUMP TO 
PUSH UP 

https://www.fig-aerobic.com/C-337-TURN-STRADDLE-JUMP-TO-
PUSH-UP_a867.html  

C 338 
1/1 TURN STRADDLE JUMP TO 
PUSH UP 

https://www.fig-aerobic.com/C-338-1-1-TURN-STRADDLE-JUMP-TO-
PUSH-UP_a868.html  

C 339 
1 ½ TURN STRADDLE JUMP TO 
PUSH UP 

https://www.fig-aerobic.com/C-339-1-TURN-STRADDLE-JUMP-TO-
PUSH-UP_a1225.html  

C 347 
STRADDLE JUMP ½ TWIST TO 
PUSH UP 

https://www.fig-aerobic.com/C-347-STRADDLE-JUMP-TWIST-TO-
PUSH-UP_a869.html  

C 348 
½ TURN STRADDLE JUMP ½ 
TWIST TO PUSH UP 

https://www.fig-aerobic.com/C-348-TURN-STRADDLE-JUMP-TWIST-
TO-PUSH-UP_a870.html  

C 349 
1/1 TURN STRADDLE JUMP ½ 
TWIST TO PUSH UP 

https://www.fig-aerobic.com/C-349-1-1-TURN-STRADDLE-JUMP-
TWIST-TO-PUSH-UP_a1226.html  

C 350 
1 ½ TURN STRADDLE JUMP ½ 
TWIST TO PUSH UP 

https://www.fig-aerobic.com/C-350-1-TURN-STRADDLE-JUMP-TWIST-
TO-PUSH-UP_a1227.html  

C 365 
FRONTAL SPLIT JUMP TO 
FRONTAL SPLIT 

https://www.fig-aerobic.com/C-365-FRONTAL-SPLIT-JUMP-TO-
FRONTAL-SPLIT_a877.html  

C 366 
½ TURN FRONTAL SPLIT JUMP TO 
FRONTAL SPLIT 

https://www.fig-aerobic.com/C-366-TURN-FRONTAL-SPLIT-JUMP-TO-
FRONTAL-SPLIT_a878.html  

C 367 
1/1 TURN FRONTAL SPLIT JUMP 
TO FRONTAL SPLIT 

https://www.fig-aerobic.com/C-367-1-1-TURN-FRONTAL-SPLIT-JUMP-
TO-FRONTAL-SPLIT_a879.html  

C 368 
1 1/2 TURN FRONTAL SPLIT JUMP 
TO FRONTAL SPLIT 

https://www.fig-aerobic.com/C-368-1-1-2-TURN-FRONTAL-SPLIT-
JUMP-TO-FRONTAL-SPLIT_a1234.html  

D 250 
BALANCE 3/1 TURNS TO FREE 
VERTICAL SPLIT 

https://www.fig-aerobic.com/D-250-BALANCE-3-1-TURNS-TO-FREE-
VERTICAL-SPLIT_a1202.html  

C 376 
FRONTAL SPLIT JUMP TO PUSH 
UP (SHUSHUNOVA) 

https://www.fig-aerobic.com/C-376-FRONTAL-SPLIT-JUMP-TO-PUSH-
UP-SHUSHUNOVA_a880.html  

C 377 
FRONTAL SPLIT JUMP ½ TWIST TO 
PUSH UP 

https://www.fig-aerobic.com/C-377-FRONTAL-SPLIT-JUMP-TWIST-TO-
PUSH-UP_a881.html  

C 378 
½ TURN FRONTAL SPLIT JUMP 1/2 
TWIST TO PU 

https://www.fig-aerobic.com/C-378-TURN-FRONTAL-SPLIT-JUMP-1-2-
TWIST-TO-PU_a882.html  

C 379 
1/1 TURN FRONTAL SPLIT JUMP ½ 
TWIST TO PU 

https://www.fig-aerobic.com/C-379-1-1-TURN-FRONTAL-SPLIT-JUMP-
TWIST-TO-PU_a1235.html  

C 395 SPLIT JUMP TO SPLIT https://www.fig-aerobic.com/C-395-SPLIT-JUMP-TO-SPLIT_a896.html  

C 396 ½ TURN SPLIT JUMP TO SPLIT 
https://www.fig-aerobic.com/C-396-TURN-SPLIT-JUMP-TO-
SPLIT_a897.html  

C 397 1/1 TURN SPLIT JUMP TO SPLIT 
https://www.fig-aerobic.com/C-397-1-1-TURN-SPLIT-JUMP-TO-
SPLIT_a898.html  

C 398 1 ½ TURN SPLIT JUMP TO SPLIT 
https://www.fig-aerobic.com/C-398-1-TURN-SPLIT-JUMP-TO-
SPLIT_a1020.html  

https://www.fig-aerobic.com/C-325-STRADDLE-JUMP-TO-SPLIT_a863.html
https://www.fig-aerobic.com/C-325-STRADDLE-JUMP-TO-SPLIT_a863.html
https://www.fig-aerobic.com/C-326-TURN-STRADDLE-JUMP-TO-SPLIT_a864.html
https://www.fig-aerobic.com/C-326-TURN-STRADDLE-JUMP-TO-SPLIT_a864.html
https://www.fig-aerobic.com/C-327-1-1-TURN-STRADDLE-JUMP-TO-SPLIT_a865.html
https://www.fig-aerobic.com/C-327-1-1-TURN-STRADDLE-JUMP-TO-SPLIT_a865.html
https://www.fig-aerobic.com/C-328-1-TURN-STRADDLE-JUMP-TO-SPLIT_a1224.html
https://www.fig-aerobic.com/C-328-1-TURN-STRADDLE-JUMP-TO-SPLIT_a1224.html
https://www.fig-aerobic.com/C-336-STRADDLE-JUMP-TO-PUSH-UP_a866.html
https://www.fig-aerobic.com/C-336-STRADDLE-JUMP-TO-PUSH-UP_a866.html
https://www.fig-aerobic.com/C-337-TURN-STRADDLE-JUMP-TO-PUSH-UP_a867.html
https://www.fig-aerobic.com/C-337-TURN-STRADDLE-JUMP-TO-PUSH-UP_a867.html
https://www.fig-aerobic.com/C-338-1-1-TURN-STRADDLE-JUMP-TO-PUSH-UP_a868.html
https://www.fig-aerobic.com/C-338-1-1-TURN-STRADDLE-JUMP-TO-PUSH-UP_a868.html
https://www.fig-aerobic.com/C-339-1-TURN-STRADDLE-JUMP-TO-PUSH-UP_a1225.html
https://www.fig-aerobic.com/C-339-1-TURN-STRADDLE-JUMP-TO-PUSH-UP_a1225.html
https://www.fig-aerobic.com/C-347-STRADDLE-JUMP-TWIST-TO-PUSH-UP_a869.html
https://www.fig-aerobic.com/C-347-STRADDLE-JUMP-TWIST-TO-PUSH-UP_a869.html
https://www.fig-aerobic.com/C-348-TURN-STRADDLE-JUMP-TWIST-TO-PUSH-UP_a870.html
https://www.fig-aerobic.com/C-348-TURN-STRADDLE-JUMP-TWIST-TO-PUSH-UP_a870.html
https://www.fig-aerobic.com/C-349-1-1-TURN-STRADDLE-JUMP-TWIST-TO-PUSH-UP_a1226.html
https://www.fig-aerobic.com/C-349-1-1-TURN-STRADDLE-JUMP-TWIST-TO-PUSH-UP_a1226.html
https://www.fig-aerobic.com/C-350-1-TURN-STRADDLE-JUMP-TWIST-TO-PUSH-UP_a1227.html
https://www.fig-aerobic.com/C-350-1-TURN-STRADDLE-JUMP-TWIST-TO-PUSH-UP_a1227.html
https://www.fig-aerobic.com/C-365-FRONTAL-SPLIT-JUMP-TO-FRONTAL-SPLIT_a877.html
https://www.fig-aerobic.com/C-365-FRONTAL-SPLIT-JUMP-TO-FRONTAL-SPLIT_a877.html
https://www.fig-aerobic.com/C-366-TURN-FRONTAL-SPLIT-JUMP-TO-FRONTAL-SPLIT_a878.html
https://www.fig-aerobic.com/C-366-TURN-FRONTAL-SPLIT-JUMP-TO-FRONTAL-SPLIT_a878.html
https://www.fig-aerobic.com/C-367-1-1-TURN-FRONTAL-SPLIT-JUMP-TO-FRONTAL-SPLIT_a879.html
https://www.fig-aerobic.com/C-367-1-1-TURN-FRONTAL-SPLIT-JUMP-TO-FRONTAL-SPLIT_a879.html
https://www.fig-aerobic.com/C-368-1-1-2-TURN-FRONTAL-SPLIT-JUMP-TO-FRONTAL-SPLIT_a1234.html
https://www.fig-aerobic.com/C-368-1-1-2-TURN-FRONTAL-SPLIT-JUMP-TO-FRONTAL-SPLIT_a1234.html
https://www.fig-aerobic.com/D-250-BALANCE-3-1-TURNS-TO-FREE-VERTICAL-SPLIT_a1202.html
https://www.fig-aerobic.com/D-250-BALANCE-3-1-TURNS-TO-FREE-VERTICAL-SPLIT_a1202.html
https://www.fig-aerobic.com/C-376-FRONTAL-SPLIT-JUMP-TO-PUSH-UP-SHUSHUNOVA_a880.html
https://www.fig-aerobic.com/C-376-FRONTAL-SPLIT-JUMP-TO-PUSH-UP-SHUSHUNOVA_a880.html
https://www.fig-aerobic.com/C-377-FRONTAL-SPLIT-JUMP-TWIST-TO-PUSH-UP_a881.html
https://www.fig-aerobic.com/C-377-FRONTAL-SPLIT-JUMP-TWIST-TO-PUSH-UP_a881.html
https://www.fig-aerobic.com/C-378-TURN-FRONTAL-SPLIT-JUMP-1-2-TWIST-TO-PU_a882.html
https://www.fig-aerobic.com/C-378-TURN-FRONTAL-SPLIT-JUMP-1-2-TWIST-TO-PU_a882.html
https://www.fig-aerobic.com/C-379-1-1-TURN-FRONTAL-SPLIT-JUMP-TWIST-TO-PU_a1235.html
https://www.fig-aerobic.com/C-379-1-1-TURN-FRONTAL-SPLIT-JUMP-TWIST-TO-PU_a1235.html
https://www.fig-aerobic.com/C-395-SPLIT-JUMP-TO-SPLIT_a896.html
https://www.fig-aerobic.com/C-396-TURN-SPLIT-JUMP-TO-SPLIT_a897.html
https://www.fig-aerobic.com/C-396-TURN-SPLIT-JUMP-TO-SPLIT_a897.html
https://www.fig-aerobic.com/C-397-1-1-TURN-SPLIT-JUMP-TO-SPLIT_a898.html
https://www.fig-aerobic.com/C-397-1-1-TURN-SPLIT-JUMP-TO-SPLIT_a898.html
https://www.fig-aerobic.com/C-398-1-TURN-SPLIT-JUMP-TO-SPLIT_a1020.html
https://www.fig-aerobic.com/C-398-1-TURN-SPLIT-JUMP-TO-SPLIT_a1020.html
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C 406 SPLIT JUMP SWITCH TO SPLIT 
https://www.fig-aerobic.com/C-406-SPLIT-JUMP-SWITCH-TO-
SPLIT_a899.html  

C 407 
½ TURN SPLIT JUMP SWITCH TO 
SPLIT 

https://www.fig-aerobic.com/C-407-TURN-SPLIT-JUMP-SWITCH-TO-
SPLIT_a1237.html  

C 408 
1/1 TURN SPLIT JUMP SWITCH TO 
SPLIT 

https://www.fig-aerobic.com/C-408-1-1-TURN-SPLIT-JUMP-SWITCH-
TO-SPLIT_a900.html  

C 409 
1 ½ TURN SPLIT JUMP SWITCH TO 
SPLIT (ENGEL) 

https://www.fig-aerobic.com/C-409-1-TURN-SPLIT-JUMP-SWITCH-TO-
SPLIT-ENGEL_a1238.html  

C 416 SPLIT JUMP TO PUSH UP 
https://www.fig-aerobic.com/C-416-SPLIT-JUMP-TO-PUSH-
UP_a903.html  

C 417 ½ TURN SPLIT JUMP TO PUSH UP 
https://www.fig-aerobic.com/C-417-TURN-SPLIT-JUMP-TO-PUSH-
UP_a904.html  

C 418 
1/1 TURN SPLIT JUMP TO PUSH 
UP 

https://www.fig-aerobic.com/C-418-1-1-TURN-SPLIT-JUMP-TO-PUSH-
UP_a905.html  

C 419 
1 ½ TURN SPLIT JUMP TO PUSH 
UP 

https://www.fig-aerobic.com/C-419-1-TURN-SPLIT-JUMP-TO-PUSH-
UP_a1239.html  

C 435 SWITCH SPLIT LEAP TO SPLIT 
https://www.fig-aerobic.com/C-435-SWITCH-SPLIT-LEAP-TO-
SPLIT_a908.html  

C 436 
SWITCH SPLIT LEAP ½ TURN TO 
SPLIT 

https://www.fig-aerobic.com/C-436-SWITCH-SPLIT-LEAP-TURN-TO-
SPLIT_a909.html  

C 446 SWITCH SPLIT LEAP TO PUSH UP 
https://www.fig-aerobic.com/C-446-SWITCH-SPLIT-LEAP-TO-PUSH-
UP_a910.html  

C 476 SCISSORS LEAP TO SPLIT 
https://www.fig-aerobic.com/C-476-SCISSORS-LEAP-TO-
SPLIT_a947.html  

C 477 SCISSORS LEAP ½ TURN TO SPLIT 
https://www.fig-aerobic.com/C-477-SCISSORS-LEAP-TURN-TO-
SPLIT_a916.html  

C 478 
SCISSORS LEAP 1/1 TURN TO 
SPLIT 

https://www.fig-aerobic.com/C-478-SCISSORS-LEAP-1-1-TURN-TO-
SPLIT_a917.html  

C 487 
SCISSORS LEAP ½ TURN SWITCH 
TO SPLIT (MARCHENKOV) 

https://www.fig-aerobic.com/C-487-SCISSORS-LEAP-TURN-SWITCH-
TO-SPLIT-MARCHENKOV_a918.html  

C 488 
SCISSORS LEAP 1/1 TURN SWITCH 
TO SPLIT 

https://www.fig-aerobic.com/C-488-SCISSORS-LEAP-1-1-TURN-
SWITCH-TO-SPLIT_a1241.html  

C 497 SCISSORS LEAP TO PUSH UP 
https://www.fig-aerobic.com/C-497-SCISSORS-LEAP-TO-PUSH-
UP_a919.html  

C 498 
SCISSORS LEAP ½ TWIST TO PUSH 
UP 

https://www.fig-aerobic.com/C-498-SCISSORS-LEAP-TWIST-TO-PUSH-
UP_a920.html  

C 500 
SCISSORS LEAP 1/1 TWIST TO 
PUSH UP (NEZEZON) 

https://www.fig-aerobic.com/C-500-SCISSORS-LEAP-1-1-TWIST-TO-
PUSH-UP-NEZEZON_a921.html  

C 505 
SCISSORS KICK ½ TWIST TO PUSH 
UP 

https://www.fig-aerobic.com/C-505-SCISSORS-KICK-TWIST-TO-PUSH-
UP_a923.html  

C 506 
½ TURN SCISSORS KICK ½ TWIST 
TO PUSH UP 

https://www.fig-aerobic.com/C-506-TURN-SCISSORS-KICK-TWIST-TO-
PUSH-UP_a924.html  

C 555 
½ TWIST OFF AXIS JUMP TO 
FRONTAL SPLIT 

https://www.fig-aerobic.com/C-555-TWIST-OFF-AXIS-JUMP-TO-
FRONTAL-SPLIT_a1246.html  

C 556 
1/1 TWIST OFF AXIS JUMP TO 
FRONTAL SPLIT 

https://www.fig-aerobic.com/C-556-1-1-TWIST-OFF-AXIS-JUMP-TO-
FRONTAL-SPLIT_a1247.html  

C 558 
1 ½ TWIST OFF AXIS JUMP TO 
FRONTAL SPLIT 

https://www.fig-aerobic.com/C-558-1-TWIST-OFF-AXIS-JUMP-TO-
FRONTAL-SPLIT_a1248.html  

C 566 
½ TWIST OFF AXIS JUMP TO PUSH 
UP 

https://www.fig-aerobic.com/C-566-TWIST-OFF-AXIS-JUMP-TO-PUSH-
UP_a1249.html  

https://www.fig-aerobic.com/C-406-SPLIT-JUMP-SWITCH-TO-SPLIT_a899.html
https://www.fig-aerobic.com/C-406-SPLIT-JUMP-SWITCH-TO-SPLIT_a899.html
https://www.fig-aerobic.com/C-407-TURN-SPLIT-JUMP-SWITCH-TO-SPLIT_a1237.html
https://www.fig-aerobic.com/C-407-TURN-SPLIT-JUMP-SWITCH-TO-SPLIT_a1237.html
https://www.fig-aerobic.com/C-408-1-1-TURN-SPLIT-JUMP-SWITCH-TO-SPLIT_a900.html
https://www.fig-aerobic.com/C-408-1-1-TURN-SPLIT-JUMP-SWITCH-TO-SPLIT_a900.html
https://www.fig-aerobic.com/C-409-1-TURN-SPLIT-JUMP-SWITCH-TO-SPLIT-ENGEL_a1238.html
https://www.fig-aerobic.com/C-409-1-TURN-SPLIT-JUMP-SWITCH-TO-SPLIT-ENGEL_a1238.html
https://www.fig-aerobic.com/C-416-SPLIT-JUMP-TO-PUSH-UP_a903.html
https://www.fig-aerobic.com/C-416-SPLIT-JUMP-TO-PUSH-UP_a903.html
https://www.fig-aerobic.com/C-417-TURN-SPLIT-JUMP-TO-PUSH-UP_a904.html
https://www.fig-aerobic.com/C-417-TURN-SPLIT-JUMP-TO-PUSH-UP_a904.html
https://www.fig-aerobic.com/C-418-1-1-TURN-SPLIT-JUMP-TO-PUSH-UP_a905.html
https://www.fig-aerobic.com/C-418-1-1-TURN-SPLIT-JUMP-TO-PUSH-UP_a905.html
https://www.fig-aerobic.com/C-419-1-TURN-SPLIT-JUMP-TO-PUSH-UP_a1239.html
https://www.fig-aerobic.com/C-419-1-TURN-SPLIT-JUMP-TO-PUSH-UP_a1239.html
https://www.fig-aerobic.com/C-435-SWITCH-SPLIT-LEAP-TO-SPLIT_a908.html
https://www.fig-aerobic.com/C-435-SWITCH-SPLIT-LEAP-TO-SPLIT_a908.html
https://www.fig-aerobic.com/C-436-SWITCH-SPLIT-LEAP-TURN-TO-SPLIT_a909.html
https://www.fig-aerobic.com/C-436-SWITCH-SPLIT-LEAP-TURN-TO-SPLIT_a909.html
https://www.fig-aerobic.com/C-446-SWITCH-SPLIT-LEAP-TO-PUSH-UP_a910.html
https://www.fig-aerobic.com/C-446-SWITCH-SPLIT-LEAP-TO-PUSH-UP_a910.html
https://www.fig-aerobic.com/C-476-SCISSORS-LEAP-TO-SPLIT_a947.html
https://www.fig-aerobic.com/C-476-SCISSORS-LEAP-TO-SPLIT_a947.html
https://www.fig-aerobic.com/C-477-SCISSORS-LEAP-TURN-TO-SPLIT_a916.html
https://www.fig-aerobic.com/C-477-SCISSORS-LEAP-TURN-TO-SPLIT_a916.html
https://www.fig-aerobic.com/C-478-SCISSORS-LEAP-1-1-TURN-TO-SPLIT_a917.html
https://www.fig-aerobic.com/C-478-SCISSORS-LEAP-1-1-TURN-TO-SPLIT_a917.html
https://www.fig-aerobic.com/C-487-SCISSORS-LEAP-TURN-SWITCH-TO-SPLIT-MARCHENKOV_a918.html
https://www.fig-aerobic.com/C-487-SCISSORS-LEAP-TURN-SWITCH-TO-SPLIT-MARCHENKOV_a918.html
https://www.fig-aerobic.com/C-488-SCISSORS-LEAP-1-1-TURN-SWITCH-TO-SPLIT_a1241.html
https://www.fig-aerobic.com/C-488-SCISSORS-LEAP-1-1-TURN-SWITCH-TO-SPLIT_a1241.html
https://www.fig-aerobic.com/C-497-SCISSORS-LEAP-TO-PUSH-UP_a919.html
https://www.fig-aerobic.com/C-497-SCISSORS-LEAP-TO-PUSH-UP_a919.html
https://www.fig-aerobic.com/C-498-SCISSORS-LEAP-TWIST-TO-PUSH-UP_a920.html
https://www.fig-aerobic.com/C-498-SCISSORS-LEAP-TWIST-TO-PUSH-UP_a920.html
https://www.fig-aerobic.com/C-500-SCISSORS-LEAP-1-1-TWIST-TO-PUSH-UP-NEZEZON_a921.html
https://www.fig-aerobic.com/C-500-SCISSORS-LEAP-1-1-TWIST-TO-PUSH-UP-NEZEZON_a921.html
https://www.fig-aerobic.com/C-505-SCISSORS-KICK-TWIST-TO-PUSH-UP_a923.html
https://www.fig-aerobic.com/C-505-SCISSORS-KICK-TWIST-TO-PUSH-UP_a923.html
https://www.fig-aerobic.com/C-506-TURN-SCISSORS-KICK-TWIST-TO-PUSH-UP_a924.html
https://www.fig-aerobic.com/C-506-TURN-SCISSORS-KICK-TWIST-TO-PUSH-UP_a924.html
https://www.fig-aerobic.com/C-555-TWIST-OFF-AXIS-JUMP-TO-FRONTAL-SPLIT_a1246.html
https://www.fig-aerobic.com/C-555-TWIST-OFF-AXIS-JUMP-TO-FRONTAL-SPLIT_a1246.html
https://www.fig-aerobic.com/C-556-1-1-TWIST-OFF-AXIS-JUMP-TO-FRONTAL-SPLIT_a1247.html
https://www.fig-aerobic.com/C-556-1-1-TWIST-OFF-AXIS-JUMP-TO-FRONTAL-SPLIT_a1247.html
https://www.fig-aerobic.com/C-558-1-TWIST-OFF-AXIS-JUMP-TO-FRONTAL-SPLIT_a1248.html
https://www.fig-aerobic.com/C-558-1-TWIST-OFF-AXIS-JUMP-TO-FRONTAL-SPLIT_a1248.html
https://www.fig-aerobic.com/C-566-TWIST-OFF-AXIS-JUMP-TO-PUSH-UP_a1249.html
https://www.fig-aerobic.com/C-566-TWIST-OFF-AXIS-JUMP-TO-PUSH-UP_a1249.html
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C 567 
1/1 TWIST OFF AXIS JUMP TO 
PUSH UP 

https://www.fig-aerobic.com/C-567-1-1-TWIST-OFF-AXIS-JUMP-TO-
PUSH-UP_a1250.html  

C 569 
1 ½ TWIST OFF AXIS JUMP TO 
PUSH UP 

https://www.fig-aerobic.com/C-569-1-TWIST-OFF-AXIS-JUMP-TO-
PUSH-UP_a1251.html  

C 570 
2/1 TWIST OFF AXIS JUMP TO 
PUSH UP 

https://www.fig-aerobic.com/C-570-2-1-TWIST-OFF-AXIS-JUMP-TO-
PUSH-UP_a931.html  

C 584 BUTTERFLY https://www.fig-aerobic.com/C-584-BUTTERFLY_a932.html  

C 587 BUTTERFLY 1/1 TWIST https://www.fig-aerobic.com/C-587-BUTTERFLY-1-1-TWIST_a933.html  

C 590 BUTTERFLY 2/1 TWIST https://www.fig-aerobic.com/C-590-BUTTERFLY-2-1-TWIST_a934.html  

D 146 3/1 TURNS https://www.fig-aerobic.com/D-146-3-1-TURNS_a715.html  

D 157 3/1 TURNS TO VERTICAL SPLIT 
https://www.fig-aerobic.com/D-157-3-1-TURNS-TO-VERTICAL-
SPLIT_a720.html  

D 168 
3/1 TURNS TO FREE VERTICAL 
SPLIT 

https://www.fig-aerobic.com/D-168-3-1-TURNS-TO-FREE-VERTICAL-
SPLIT_a725.html  

D 189 
3/1 TURNS WITH LEG AT 
HORIZONTAL 

https://www.fig-aerobic.com/D-189-3-1-TURNS-WITH-LEG-AT-
HORIZONTAL_a1197.html  

D 200 
3/1 TURNS WITH LEG AT 
HORIZONTAL TO VERTICAL SPLIT 

https://www.fig-aerobic.com/D-200-3-1-TURNS-WITH-LEG-AT-
HORIZONTAL-TO-VERTICAL-SPLIT_a1198.html  

D 228 BALANCE 3/1 TURNS https://www.fig-aerobic.com/D-228-BALANCE-3-1-TURNS_a1050.html  

D 239 
BALANCE 3/1 TURNS TO 
VERTICAL SPLIT 

https://www.fig-aerobic.com/D-239-BALANCE-3-1-TURNS-TO-
VERTICAL-SPLIT_a1200.html  

 
  

https://www.fig-aerobic.com/C-567-1-1-TWIST-OFF-AXIS-JUMP-TO-PUSH-UP_a1250.html
https://www.fig-aerobic.com/C-567-1-1-TWIST-OFF-AXIS-JUMP-TO-PUSH-UP_a1250.html
https://www.fig-aerobic.com/C-569-1-TWIST-OFF-AXIS-JUMP-TO-PUSH-UP_a1251.html
https://www.fig-aerobic.com/C-569-1-TWIST-OFF-AXIS-JUMP-TO-PUSH-UP_a1251.html
https://www.fig-aerobic.com/C-570-2-1-TWIST-OFF-AXIS-JUMP-TO-PUSH-UP_a931.html
https://www.fig-aerobic.com/C-570-2-1-TWIST-OFF-AXIS-JUMP-TO-PUSH-UP_a931.html
https://www.fig-aerobic.com/C-584-BUTTERFLY_a932.html
https://www.fig-aerobic.com/C-587-BUTTERFLY-1-1-TWIST_a933.html
https://www.fig-aerobic.com/C-590-BUTTERFLY-2-1-TWIST_a934.html
https://www.fig-aerobic.com/D-146-3-1-TURNS_a715.html
https://www.fig-aerobic.com/D-157-3-1-TURNS-TO-VERTICAL-SPLIT_a720.html
https://www.fig-aerobic.com/D-157-3-1-TURNS-TO-VERTICAL-SPLIT_a720.html
https://www.fig-aerobic.com/D-168-3-1-TURNS-TO-FREE-VERTICAL-SPLIT_a725.html
https://www.fig-aerobic.com/D-168-3-1-TURNS-TO-FREE-VERTICAL-SPLIT_a725.html
https://www.fig-aerobic.com/D-189-3-1-TURNS-WITH-LEG-AT-HORIZONTAL_a1197.html
https://www.fig-aerobic.com/D-189-3-1-TURNS-WITH-LEG-AT-HORIZONTAL_a1197.html
https://www.fig-aerobic.com/D-200-3-1-TURNS-WITH-LEG-AT-HORIZONTAL-TO-VERTICAL-SPLIT_a1198.html
https://www.fig-aerobic.com/D-200-3-1-TURNS-WITH-LEG-AT-HORIZONTAL-TO-VERTICAL-SPLIT_a1198.html
https://www.fig-aerobic.com/D-228-BALANCE-3-1-TURNS_a1050.html
https://www.fig-aerobic.com/D-239-BALANCE-3-1-TURNS-TO-VERTICAL-SPLIT_a1200.html
https://www.fig-aerobic.com/D-239-BALANCE-3-1-TURNS-TO-VERTICAL-SPLIT_a1200.html
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ELEMENTOS/MOVIMENTOS LIMITADOS 

 
Os seguintes elementos e movimentos são limitados, o que significa que eles não podem ser executados mais de 
uma vez por apresentação, e são adicionais aos movimentos e elementos proibidos listados no Código de Pontos. 
Isso significa que os atletas não podem executar cada movimento mais que uma ves por apresentação. Essa 
limitação está sujeita a acordos com a FIG em relação à coexistência dos dois corpos, e é diretamente do Código de 
Pontos FIG Ginástica Acrobática (junto a estipulações sobre outros códigos de ginástica já listados neste documento). 
Por favor, note que as penalidades serão aplicadas por infringimento. 
 
Adicionalmente aos elementos abaixo, os seguintes também são limitados a uma execução por apresentação 
apenas: 

- Pivots 
- Walkovers (Caminhadas para frente e para trás, incluindo começando no chão) 
- Movimentos de Capoeira 
- Cartwheels de qualquer tipo 
- Round-offs  

 
Como regra geral, nenhum elemento/movimento com uma volta maior que 720º são permitidos.  
Em caso de dúvida, visite o site da IPSF para obter links para os vídeos desses elementos (ou use os links abaixo). 
 

ELEMENTOS LIMITADOS 

CÓDIGO NR. NOME LINK 

A 265 DOUBLE LEG 1/1 CIRCLE (1 OR 2) 
https://www.fig-aerobic.com/A-265-DOUBLE-LEG-1-
1-CIRCLE-1-OR-2_a622.html  

A 266 DOUBLE LEG 1/1 CIRCLE TO WENSON 
https://www.fig-aerobic.com/A-266-DOUBLE-LEG-1-
1-CIRCLE-TO-WENSON_a1152.html  

A 267 
DOUBLE LEG 1/1 CIRCLE 1/2 TWIST TO 
WENSON 

https://www.fig-aerobic.com/A-267-DOUBLE-LEG-1-
1-CIRCLE-1-2-TWIST-TO-WENSON_a623.html  

A 268 
DOUBLE LEG 1/1 CIRCLE 1/1 TURN TO 
WENSON 

https://www.fig-aerobic.com/A-268-DOUBLE-LEG-1-
1-CIRCLE-1-1-TURN-TO-WENSON_a1153.html  

A 277 
DOUBLE LEG 1/1 CIRCLE TO LIFTED 
WENSON 

https://www.fig-aerobic.com/A-277-DOUBLE-LEG-1-
1-CIRCLE-TO-LIFTED-WENSON_a1154.html  

A 278 
DOUBLE LEG 1/1 CIRCLE 1/2 TURN TO 
LIFTED WENSON 

https://www.fig-aerobic.com/A-278-DOUBLE-LEG-1-
1-CIRCLE-1-2-TURN-TO-LIFTED-WENSON_a1155.html  

A 279 
DOUBLE LEG 1/1 CIRCLE 1/1 TURN TO 
LIFTED WENSON 

https://www.fig-aerobic.com/A-279-DOUBLE-LEG-1-
1-CIRCLE-1-1-TURN-TO-LIFTED-WENSON_a1156.html  

A 285 DOUBLE LEG 1/1 CIRCLE TO SPLIT 
https://www.fig-aerobic.com/A-285-DOUBLE-LEG-1-
1-CIRCLE-TO-SPLIT_a1157.html  

A 287 
DOUBLE LEG 1/1 CIRCLE 1/1 TURN TO 
SPLIT 

https://www.fig-aerobic.com/A-287-DOUBLE-LEG-1-
1-CIRCLE-1-1-TURN-TO-SPLIT_a1158.html  

A 305 FLAIR (1 OR 2) 
https://www.fig-aerobic.com/A-305-FLAIR-1-OR-
2_a624.html  

A 315 FLAIR TO SPLIT 
https://www.fig-aerobic.com/A-315-FLAIR-TO-
SPLIT_a633.html  

A 317 FLAIR 1/1 TURN TO SPLIT 
https://www.fig-aerobic.com/A-317-FLAIR-1-1-
TURN-TO-SPLIT_a634.html  

A 319 FLAIR + AIR FLAIR ( 1 OR 2) 
https://www.fig-aerobic.com/A-
319%EF%BC%9AFLAIR-AIR-FLAIR-1-OR-2_a635.html  

A 320 FLAIR + AIR FLAIR ( 1 OR 2) + FLAIR 
https://www.fig-aerobic.com/A-320-
%EF%BC%9AFLAIR-AIR-FLAIR-1-OR-2-
FLAIR_a636.html  

https://www.fig-aerobic.com/A-265-DOUBLE-LEG-1-1-CIRCLE-1-OR-2_a622.html
https://www.fig-aerobic.com/A-265-DOUBLE-LEG-1-1-CIRCLE-1-OR-2_a622.html
https://www.fig-aerobic.com/A-266-DOUBLE-LEG-1-1-CIRCLE-TO-WENSON_a1152.html
https://www.fig-aerobic.com/A-266-DOUBLE-LEG-1-1-CIRCLE-TO-WENSON_a1152.html
https://www.fig-aerobic.com/A-267-DOUBLE-LEG-1-1-CIRCLE-1-2-TWIST-TO-WENSON_a623.html
https://www.fig-aerobic.com/A-267-DOUBLE-LEG-1-1-CIRCLE-1-2-TWIST-TO-WENSON_a623.html
https://www.fig-aerobic.com/A-268-DOUBLE-LEG-1-1-CIRCLE-1-1-TURN-TO-WENSON_a1153.html
https://www.fig-aerobic.com/A-268-DOUBLE-LEG-1-1-CIRCLE-1-1-TURN-TO-WENSON_a1153.html
https://www.fig-aerobic.com/A-277-DOUBLE-LEG-1-1-CIRCLE-TO-LIFTED-WENSON_a1154.html
https://www.fig-aerobic.com/A-277-DOUBLE-LEG-1-1-CIRCLE-TO-LIFTED-WENSON_a1154.html
https://www.fig-aerobic.com/A-278-DOUBLE-LEG-1-1-CIRCLE-1-2-TURN-TO-LIFTED-WENSON_a1155.html
https://www.fig-aerobic.com/A-278-DOUBLE-LEG-1-1-CIRCLE-1-2-TURN-TO-LIFTED-WENSON_a1155.html
https://www.fig-aerobic.com/A-279-DOUBLE-LEG-1-1-CIRCLE-1-1-TURN-TO-LIFTED-WENSON_a1156.html
https://www.fig-aerobic.com/A-279-DOUBLE-LEG-1-1-CIRCLE-1-1-TURN-TO-LIFTED-WENSON_a1156.html
https://www.fig-aerobic.com/A-285-DOUBLE-LEG-1-1-CIRCLE-TO-SPLIT_a1157.html
https://www.fig-aerobic.com/A-285-DOUBLE-LEG-1-1-CIRCLE-TO-SPLIT_a1157.html
https://www.fig-aerobic.com/A-287-DOUBLE-LEG-1-1-CIRCLE-1-1-TURN-TO-SPLIT_a1158.html
https://www.fig-aerobic.com/A-287-DOUBLE-LEG-1-1-CIRCLE-1-1-TURN-TO-SPLIT_a1158.html
https://www.fig-aerobic.com/A-305-FLAIR-1-OR-2_a624.html
https://www.fig-aerobic.com/A-305-FLAIR-1-OR-2_a624.html
https://www.fig-aerobic.com/A-315-FLAIR-TO-SPLIT_a633.html
https://www.fig-aerobic.com/A-315-FLAIR-TO-SPLIT_a633.html
https://www.fig-aerobic.com/A-317-FLAIR-1-1-TURN-TO-SPLIT_a634.html
https://www.fig-aerobic.com/A-317-FLAIR-1-1-TURN-TO-SPLIT_a634.html
https://www.fig-aerobic.com/A-319%EF%BC%9AFLAIR-AIR-FLAIR-1-OR-2_a635.html
https://www.fig-aerobic.com/A-319%EF%BC%9AFLAIR-AIR-FLAIR-1-OR-2_a635.html
https://www.fig-aerobic.com/A-320-%EF%BC%9AFLAIR-AIR-FLAIR-1-OR-2-FLAIR_a636.html
https://www.fig-aerobic.com/A-320-%EF%BC%9AFLAIR-AIR-FLAIR-1-OR-2-FLAIR_a636.html
https://www.fig-aerobic.com/A-320-%EF%BC%9AFLAIR-AIR-FLAIR-1-OR-2-FLAIR_a636.html
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A 330 FLAIR BOTH SIDES 
https://www.fig-aerobic.com/A-330-FLAIR-BOTH-
SIDES_a628.html  

C 103 1/1 AIR TURN 
https://www.fig-aerobic.com/C-103-1-1-AIR-
TURN_a765.html  

C 105 2/1 AIR TURNS 
https://www.fig-aerobic.com/C-105-2-1-AIR-
TURNS_a767.html  

C 113 1/2 AIR TURN TO SPLIT 
https://www.fig-aerobic.com/C-113-1-2-AIR-TURN-
TO-SPLIT_a770.html  

C 114 1/1 AIR TURN TO SPLIT 
https://www.fig-aerobic.com/C-114-1-1-AIR-TURN-
TO-SPLIT_a771.html  

C 115 1 ½ AIR TURN TO SPLIT 
https://www.fig-aerobic.com/C-115-1-AIR-TURN-TO-
SPLIT_a772.html  

C 116 2/1 AIR TURNS TO SPLIT 
https://www.fig-aerobic.com/C-116-2-1-AIR-TURNS-
TO-SPLIT_a773.html  

C 182 TUCK JUMP 
https://www.fig-aerobic.com/C-182-TUCK-
JUMP_a802.html  

C 184 1/1 TURN TUCK JUMP 
https://www.fig-aerobic.com/C-184-1-1-TURN-
TUCK-JUMP_a804.html  

C 186 2/1 TURNS TUCK JUMP 
https://www.fig-aerobic.com/C-186-2-1-TURNS-
TUCK-JUMP_a806.html  

C 223 COSSACK JUMP 
https://www.fig-aerobic.com/C-223-COSSACK-
JUMP_a816.html  

C 225 1/1 TURN COSSACK JUMP 
https://www.fig-aerobic.com/C-225-1-1-TURN-
COSSACK-JUMP_a818.html  

C 227 2/1 TURNS COSSACK JUMP 
https://www.fig-aerobic.com/C-227-2-1-TURNS-
COSSACK-JUMP_a820.html  

C 264 PIKE JUMP 
https://www.fig-aerobic.com/C-264-PIKE-
JUMP_a836.html  

C 266 1/1 TURN PIKE JUMP 
https://www.fig-aerobic.com/C-266-1-1-TURN-PIKE-
JUMP_a838.html  

C 268 2/1 TURNS PIKE JUMP 
https://www.fig-aerobic.com/C-268-2-1-TURNS-
PIKE-JUMP_a1219.html  

C 314 STRADDLE JUMP 
https://www.fig-aerobic.com/C-314-STRADDLE-
JUMP_a859.html  

C 316 1/1 TURN STRADDLE JUMP 
https://www.fig-aerobic.com/C-316-1-1-TURN-
STRADDLE-JUMP_a861.html  

C 318 2/1 TURNS STRADDLE JUMP 
https://www.fig-aerobic.com/C-318-2-1-TURNS-
STRADDLE-JUMP_a1223.html  

C 354 FRONTAL SPLIT JUMP 
https://www.fig-aerobic.com/C-354-FRONTAL-SPLIT-
JUMP_a875.html  

C 356 1/1 TURN FRONTAL SPLIT JUMP 
https://www.fig-aerobic.com/C-356-1-1-TURN-
FRONTAL-SPLIT-JUMP_a1229.html  

C 358 2/1 TURNS FRONTAL SPLIT JUMP 
https://www.fig-aerobic.com/C-358-2-1-TURNS-
FRONTAL-SPLIT-JUMP_a1230.html  

C 384 SPLIT JUMP 
https://www.fig-aerobic.com/C-384-SPLIT-
JUMP_a892.html  

C 386 1/1 TURN SPLIT JUMP 
https://www.fig-aerobic.com/C-386-1-1-TURN-
SPLIT-JUMP_a894.html  

C 388 2/1 TURNS SPLIT JUMP 
https://www.fig-aerobic.com/C-388-2-1-TURNS-
SPLIT-JUMP_a1236.html  

https://www.fig-aerobic.com/A-330-FLAIR-BOTH-SIDES_a628.html
https://www.fig-aerobic.com/A-330-FLAIR-BOTH-SIDES_a628.html
https://www.fig-aerobic.com/C-103-1-1-AIR-TURN_a765.html
https://www.fig-aerobic.com/C-103-1-1-AIR-TURN_a765.html
https://www.fig-aerobic.com/C-105-2-1-AIR-TURNS_a767.html
https://www.fig-aerobic.com/C-105-2-1-AIR-TURNS_a767.html
https://www.fig-aerobic.com/C-113-1-2-AIR-TURN-TO-SPLIT_a770.html
https://www.fig-aerobic.com/C-113-1-2-AIR-TURN-TO-SPLIT_a770.html
https://www.fig-aerobic.com/C-114-1-1-AIR-TURN-TO-SPLIT_a771.html
https://www.fig-aerobic.com/C-114-1-1-AIR-TURN-TO-SPLIT_a771.html
https://www.fig-aerobic.com/C-115-1-AIR-TURN-TO-SPLIT_a772.html
https://www.fig-aerobic.com/C-115-1-AIR-TURN-TO-SPLIT_a772.html
https://www.fig-aerobic.com/C-116-2-1-AIR-TURNS-TO-SPLIT_a773.html
https://www.fig-aerobic.com/C-116-2-1-AIR-TURNS-TO-SPLIT_a773.html
https://www.fig-aerobic.com/C-182-TUCK-JUMP_a802.html
https://www.fig-aerobic.com/C-182-TUCK-JUMP_a802.html
https://www.fig-aerobic.com/C-184-1-1-TURN-TUCK-JUMP_a804.html
https://www.fig-aerobic.com/C-184-1-1-TURN-TUCK-JUMP_a804.html
https://www.fig-aerobic.com/C-186-2-1-TURNS-TUCK-JUMP_a806.html
https://www.fig-aerobic.com/C-186-2-1-TURNS-TUCK-JUMP_a806.html
https://www.fig-aerobic.com/C-223-COSSACK-JUMP_a816.html
https://www.fig-aerobic.com/C-223-COSSACK-JUMP_a816.html
https://www.fig-aerobic.com/C-225-1-1-TURN-COSSACK-JUMP_a818.html
https://www.fig-aerobic.com/C-225-1-1-TURN-COSSACK-JUMP_a818.html
https://www.fig-aerobic.com/C-227-2-1-TURNS-COSSACK-JUMP_a820.html
https://www.fig-aerobic.com/C-227-2-1-TURNS-COSSACK-JUMP_a820.html
https://www.fig-aerobic.com/C-264-PIKE-JUMP_a836.html
https://www.fig-aerobic.com/C-264-PIKE-JUMP_a836.html
https://www.fig-aerobic.com/C-266-1-1-TURN-PIKE-JUMP_a838.html
https://www.fig-aerobic.com/C-266-1-1-TURN-PIKE-JUMP_a838.html
https://www.fig-aerobic.com/C-268-2-1-TURNS-PIKE-JUMP_a1219.html
https://www.fig-aerobic.com/C-268-2-1-TURNS-PIKE-JUMP_a1219.html
https://www.fig-aerobic.com/C-314-STRADDLE-JUMP_a859.html
https://www.fig-aerobic.com/C-314-STRADDLE-JUMP_a859.html
https://www.fig-aerobic.com/C-316-1-1-TURN-STRADDLE-JUMP_a861.html
https://www.fig-aerobic.com/C-316-1-1-TURN-STRADDLE-JUMP_a861.html
https://www.fig-aerobic.com/C-318-2-1-TURNS-STRADDLE-JUMP_a1223.html
https://www.fig-aerobic.com/C-318-2-1-TURNS-STRADDLE-JUMP_a1223.html
https://www.fig-aerobic.com/C-354-FRONTAL-SPLIT-JUMP_a875.html
https://www.fig-aerobic.com/C-354-FRONTAL-SPLIT-JUMP_a875.html
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C 424 SWITCH SPLIT LEAP 
https://www.fig-aerobic.com/C-424-SWITCH-SPLIT-
LEAP_a906.html  

C 465 SCISSORS LEAP 
https://www.fig-aerobic.com/C-465-SCISSORS-
LEAP_a912.html  

C 466 SCISSORS LEAP ½ TURN 
https://www.fig-aerobic.com/C-466-SCISSORS-LEAP-
TURN_a913.html  

C 467 SCISSORS LEAP 1/1 TURN 
https://www.fig-aerobic.com/C-467-SCISSORS-LEAP-
1-1-TURN_a914.html  

C 545 1/2 TWIST OFF AXIS JUMP 
https://www.fig-aerobic.com/C-545-1-2-TWIST-OFF-
AXIS-JUMP_a1244.html  

C 546 1/1 TWIST OFF AXIS TUCK JUMP 
https://www.fig-aerobic.com/C-546-1-1-TWIST-OFF-
AXIS-TUCK-JUMP_a925.html  

C 548 1 ½ TWIST OFF AXIS JUMP 
https://www.fig-aerobic.com/C-548-1-TWIST-OFF-
AXIS-JUMP_a1245.html  

C 549 2/1 TWIST OFF AXIS JUMP 
https://www.fig-aerobic.com/C-549-2-1-TWIST-OFF-
AXIS-JUMP_a928.html  

D 142 1/1 TURN 
https://www.fig-aerobic.com/D-142-1-1-
TURN_a710.html  

D 144 2/1 TURNS 
https://www.fig-aerobic.com/D-144-2-1-
TURNS_a713.html  

D 153 1/1 TURN TO VERTICAL SPLIT 
https://www.fig-aerobic.com/D-153-1-1-TURN-TO-
VERTICAL-SPLIT_a716.html  

D 155 2/1 TURNS TO VERTICAL SPLIT 
https://www.fig-aerobic.com/D-155-2-1-TURNS-TO-
VERTICAL-SPLIT_a718.html  

D 164 1/1 TURN TO FREE VERTICAL SPLIT 
https://www.fig-aerobic.com/D-164-1-1-TURN-TO-
FREE-VERTICAL-SPLIT_a721.html  

D 166 2/1 TURNS TO FREE VERTICAL SPLIT 
https://www.fig-aerobic.com/D-166-2-1-TURNS-TO-
FREE-VERTICAL-SPLIT_a723.html  

D 185 1/1 TURN WITH LEG AT HORIZONTAL 
https://www.fig-aerobic.com/D-185-1-1-TURN-
WITH-LEG-AT-HORIZONTAL_a737.html  

D 187 2/1 TURNS WITH LEG AT HORIZONTAL 
https://www.fig-aerobic.com/D-187-2-1-TURNS-
WITH-LEG-AT-HORIZONTAL_a739.html  

D 196 
1/1 TURN WITH LEG AT HORIZONTAL 
TO VERTICAL SPLIT 

https://www.fig-aerobic.com/D-196-1-1-TURN-
WITH-LEG-AT-HORIZONTAL-TO-VERTICAL-
SPLIT_a740.html  

D 198 
2/1 TURNS WITH LEG AT HORIZONTAL 
TO VERTICAL SPLIT 

https://www.fig-aerobic.com/D-198-2-1-TURNS-
WITH-LEG-AT-HORIZONTAL-TO-VERTICAL-
SPLIT_a745.html  

D 207 
1/1 TURN WITH LEG AT HORIZONTAL 
TO FREE VERTICAL SPLIT 

https://www.fig-aerobic.com/D-207-1-1-TURN-
WITH-LEG-AT-HORIZONTAL-TO-FREE-VERTICAL-
SPLIT_a742.html  

D 209 
2/1 TURNS WITH LEG AT HORIZONTAL 
TO FREE VERTICAL SPLIT 

https://www.fig-aerobic.com/D-209-2-1-TURNS-
WITH-LEG-AT-HORIZONTAL-TO-FREE-VERTICAL-
SPLIT_a744.html  

D 224 BALANCE 1/1 TURN 
https://www.fig-aerobic.com/D-224-BALANCE-1-1-
TURN_a727.html  

D 226 BALANCE 2/1TURNS 
https://www.fig-aerobic.com/D-226-BALANCE-2-
1TURNS_a729.html  

D 235 
BALANCE 1/1 TURN TO VERTICAL 
SPLIT 

https://www.fig-aerobic.com/D-235-BALANCE-1-1-
TURN-TO-VERTICAL-SPLIT_a730.html  
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https://www.fig-aerobic.com/D-226-BALANCE-2-1TURNS_a729.html
https://www.fig-aerobic.com/D-226-BALANCE-2-1TURNS_a729.html
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https://www.fig-aerobic.com/D-235-BALANCE-1-1-TURN-TO-VERTICAL-SPLIT_a730.html
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D 237 
BALANCE 2/1 TURNS TO VERTICAL 
SPLIT 

https://www.fig-aerobic.com/D-237-BALANCE-2-1-
TURNS-TO-VERTICAL-SPLIT_a732.html  

D 246 
BALANCE 1/1 TURN TO FREE VERTICAL 
SPLIT 

https://www.fig-aerobic.com/D-246-BALANCE-1-1-
TURN-TO-FREE-VERTICAL-SPLIT_a733.html  

D 248 
BALANCE 2/1 TURNS TO FREE 
VERTICAL SPLIT 

https://www.fig-aerobic.com/D-248-BALANCE-2-1-
TURNS-TO-FREE-VERTICAL-SPLIT_a735.html  

D 264 ILLUSION 
https://www.fig-aerobic.com/D-264-
ILLUSION_a746.html  

D 265 ILLUSION TO VERTICAL SPLIT 
https://www.fig-aerobic.com/D-265-ILLUSION-TO-
VERTICAL-SPLIT_a747.html  

D 266 ILLUSION TO FREE VERTICAL SPLIT 
https://www.fig-aerobic.com/D-266-ILLUSION-TO-
FREE-VERTICAL-SPLIT_a748.html  

D 276 DOUBLE ILLUSION 
https://www.fig-aerobic.com/D-276-DOUBLE-
ILLUSION_a753.html  

D 277 DOUBLE ILLUSION TO VERTICAL SPLIT 
https://www.fig-aerobic.com/D-277-DOUBLE-
ILLUSION-TO-VERTICAL-SPLIT_a754.html  

D 278 
DOUBLE ILLUSION TO FREE VERTICAL 
SPLIT 

https://www.fig-aerobic.com/D-278-DOUBLE-
ILLUSION-TO-FREE-VERTICAL-SPLIT_a755.html  

D 285 FREE ILLUSION 
https://www.fig-aerobic.com/D-285-FREE-
ILLUSION_a749.html  

D 286 FREE ILLUSION TO VERTICAL SPLIT 
https://www.fig-aerobic.com/D-286-FREE-ILLUSION-
TO-VERTICAL-SPLIT_a750.html  

D 287 
FREE ILLUSION TO FREE VERTICAL 
SPLIT 

https://www.fig-aerobic.com/D-287-FREE-ILLUSION-
TO-FREE-VERTICAL-SPLIT_a751.html  

D 297 FREE DOUBLE ILLUSION 
https://www.fig-aerobic.com/D-297-FREE-DOUBLE-
ILLUSION_a756.html  

D 298 
FREE DOUBLE ILLUSION TO VERTICAL 
SPLIT 

https://www.fig-aerobic.com/D-298-FREE-DOUBLE-
ILLUSION-TO-VERTICAL-SPLIT_a757.html  

D 299 
FREE DOUBLE ILLUSION TO FREE 
VERTICAL SPLIT 

https://www.fig-aerobic.com/D-299-FREE-DOUBLE-
ILLUSION-TO-FREE-VERTICAL-SPLIT_a758.html  
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ANEXO 2 

 
As regras abaixo servem como um anexo às Regras Nacionais, e aplicam-se à Competição WPSC. Estas regras são 
para serem lidas junto às regras Nacionais. Quando houver uma contradição entre estas regras e as regras 
Nacionais, estas regras são tomadas como precedente para a WPSC.  
 
Por favor, toda a comunicação com os organizadores da competição será conduzida via athletes@polesports.org. 
 

Elegibilidade 

1. DIVISÃO - ELITE 

• Apenas atletas Elite qualificados nas competições endossadas pela IPSF são aptos a se qualificar para a WPSC. 

• Atletas que ficarem em primeiro (1º) e segundo lugar (2º) em uma categoria Elite em Campeonatos Nacionais 
automaticamente irão se qualificar para a WPSC.  

• Atletas Elite de reserva podem se candidatar para a WPSC no caso de um atleta qualificado estar impossibilitado de 
comparecer/competir. 

 

2. CATEGORIAS  

Cada categoria Elite a seguir será incluída na WPSC. Apenas dois atletas poderão representar cada país em 

todas as categorias. 

• Senior Feminino  

• Senior Masculino 

• Master 40+ Feminino 

• Master 40+ Masculino 

• Master 50+ Feminino 

• Master 50+ Masculino 

• Junior Feminino 

• Junior Masculino 

• Novato Feminino 

• Novato Masculino 

• Duplas Novice  

• Duplas Junior  

• Duplas Juvenil  

• Duplas Senior (Masculino / Masculino) 

• Duplas Senior (Feminino / Masculino) 

• Duplas Senior (Feminino / Feminino) 

• Para Pole 

 

4. PROCESSO DE SELEÇÃO DE ATLETA 

4.1 Todos os candidatos da WPSC devem ser cidadãos ou possuir residência do país que estão representando. 
4.3 A participação dos atletas será por qualificação em uma Competição Nacional ou Aberta. 
4.6 Não haverá rodadas preliminares para a WPSC. Todos os atletas qualificados competirão na final. Isso aplica-se 

para as regras número 4.7 – 4.10. 

4.12 O título de Campeão Mundial de Pole Sport 2019 em todas as categorias será um título vitalício, a menos que uma 

sanção seja aplicada ao atleta. 

4.13 Apenas dois atletas por categoria são permitidos para representar cada país. 

4.14 O terceiro e quarto lugares poderão ser aceitos na WPSC como atletas reserva. (Atletas reserva devem se inscrever 
nas mesmas condições para a WPSC). 
  

mailto:athletes@polesports.org
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Processo de Inscrição 

5. INSCRIÇÃO INICIAL 

5.1. Todos os atletas qualificados devem:  

• Preencher o formulário online. O link será provido no pacote de inscrição enviado a cada atleta qualificado. 

5.2 Todas as inscrições devem ser preenchidas em inglês.  

5.6 Atletas devem representar o país em que eles se qualificaram na competição nacional ou no que foi declarado 

em uma competição aberta. No caso de dupla cidadania, atletas só poderão representar um país na WPSC. 

Atletas que desejem modificar o país que representarão devem esperar um ano competitivo passar para fazer a 

troca. Duplas de atletas somente poderão representar um país, e ambos atletas serão requeridos a apresentar 

essas provas e aderir a essas condições. Também é importante pontuar que se um dos atletas da Dupla 

competir por um país específico no ano dessa competição (ou no ano anterior), ambos atletas devem 

representar esse país. 

5.9. Caso um atleta em categoria duplas se lesione antes do WPSC e, portanto, não possa competir (tendo submetido 

uma carta aos médicos), não será permitida a substituição do parceiro da dupla. Esta duplas será obrigada a desistir 

se um dos parceiros não puder competir. 

 

6. ESCOLHA DA MÚSICA  

6.5. A música deve ser enviada em formato MP3 dentro do prazo determinado no Pacote de Boas-Vindas para 

athletes@polesports.org. 

6.7. Se o atleta desejar que seu CD ou USB retorne, indique isso durante o horário de ensaio e, por favor, colete-o na 

recepção dentro de uma hora após a última categoria no último dia da competição  

 

Processo de Credenciamento 

8. CREDENCIAMENTO DO ATLETA 

8.2. Todos os atletas devem trazer seu passaporte com uma (1) fotocópia dele para entregar no ato do 

credenciamento. Se no país de origem do atleta tanto o passaporte quanto a carteira de identidade são utilizados, 

ambos devem ser trazidos 

8.4. Todos os atletas devem assinar uma confirmação dos seguintes itens no momento do credenciamento  

• Todas as despesas do atleta são responsabilidade do atleta e não da IPSF. 

• De ser entrevistado, filmado e ou fotografado pela mídia aprovada pela IPSF. 

• De entrar no Campeonato Mundial de Pole Sport por sua própria conta e risco. Qualquer lesão ou acidente que 

possa ocorrer é de responsabilidade do atleta e não do Organizador ou da IPSF. 

• De usar seu uniforme nacional todo o tempo, exceto durante sua performance. 

8.6. Todos os atletas devem prover evidências de seguro pessoal em caso de acidentes/cobertura médica se for 

aplicável que cubra eles durante a competição. Isso deve começar no dia dos ensaios da WPSC e ser válido durante 

a competição inteira 
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Competindo 

10. FIGURINO 

10.18. Apenas atletas e treinadores registrados pela IPSF podem usar o uniforme nacional. Todos os atletas e treinadores 

registrados pela IPSF devem ter roupas de acordo com os requisitos, e as seguintes regras devem ser observadas: 

• Atletas devem vestir o uniforme que representa seu país. 

• Os uniformes devem incluir: Calças combinando (não são permitidas leggings no palco), camiseta/regatta 

e uma jaqueta. Moletons/Blusões não são permitidos. 

• Em tempo quente, é aceitáve vestir a camiseta ou regatta ao invés da jaqueta. Exceto para a cerimônia 

de abertura e premiação.  

• Um logo de patrocinador pode ser colocado na jaqueta e até cinco (5) logos de patrocinadores podem ser 

colocados na camiseta/regatta. O tamanho dos logos não deve ultrapassar 10x10cm. 

• Times nacionais devem se assegurar que todos os atletas estão usando o mesmo uniforme. O logos das 

federações nacionais podem estar no uniforme. O tamanho do logo não pode ser maior que 10x10cm 

• Outros logos, imagens e escritas não podem estar nos uniformes. 

• Atletas que representam o mesmo país devem vestir o mesmo uniforme. O país que não possuir uma 

federação a ser representada (por exemplo: atletas qualificados através de campeonatos Open), os 

atletas devem se organizar para vestir o mesmo uniforme. Por favor, contate a IPSF para solicitar 

coordenação e assistência para isso. 

• Apenas atletas e treinadores reconhecidos pela IPSF estão autorizados a usar o uniforme oficial.  

 

19. PREMIAÇÕES 

19.1 Na WPSC, cada atleta compete pelo título de World Pole Sports Champion 20xx (Campeão Mundial de Pole Sport 

20xx. 
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ANEXO 3 

 

PARA POLE 

 

As regras abaixo servem como adendo ao Código de Pontos da IPSF e às Regras Nacionais, e aplicam-se à divisão 
Para Pole. Estas regras e emendas devem ser lidas juntamente com o Código de Pontos da IPSF e as Regras 
Nacionais (e o Adendo 2 quando aplicável ao WPSC).  
 

Desafiar os interesses do para-esporte é o pressagio para uma competição unilateral e previsível, na qual o atleta 

menos prejudicado sempre vence. Para evitar isso, para-atletas são colocados em categorias para competição com 

base em sua deficiência - estes são chamados de classes de esporte. O sistema de classificação do IPC determina 

quais atletas são elegíveis para competir em um esporte e como os atletas são agrupados para a competição. Isso, 

em certa medida, é semelhante ao agrupamento de atletas por idade, sexo ou peso.  

 

No para-esporte, os atletas são agrupados pelo grau de limitação de atividades resultante da deficiência. Esportes 

diferentes exigem que os atletas realizem atividades diferentes. Como o esporte exige atividades diferentes, o 

impacto da deficiência em cada esporte também é diferente (proveniente das Regras do Modelo de Classificação 

para o Para Esportes, disponível em www.paralympic.org/classification, janeiro de 2017 - IPC International 

Paralympics Committee). Portanto, para minimizar o impacto da deficiência no desempenho do pole esporte, a 

classificação é agora específica para pole esportes. 

 

No Pole Sports, a IPSF selecionou as seguintes condições elegíveis para fazer parte do Para Pole com outras 

classificações e modificações de regras:  
 

1. Potência muscular prejudicada: 

a. Grupo um: PPMP1 – Capaz de andar 

b. Grupo dois: PPMP2 – Uso de cadeira de rodas 

2. Deficiência de membros: 

a. Grupo um: PPLD1 - Ausência de um braço, amputação ou deficiência congênita do membro acima do 

cotovelo 

b. Grupo dois: PPLD2 - Ausência de uma perna, amputação ou deficiência congênita do membro acima 

do joelho 

c. Grupo três: PPD3 - Ausência de um braço, amputação ou deficiência congênita do membro abaixo do 

cotovelo 

d. Grupo quatro: PPD4 - Ausência de uma perna, amputação ou deficiência congênita do membro 

abaixo do joelho. 

3. Deficiência visual: 

a. Grupo PPVI: legalmente cego 

 

Descrição de deficiências elegíveis de acordo com a organização internacional 
paralímpica: 
 

1.- Potência muscular prejudicada: Força reduzida gerada por músculos ou grupos musculares, como músculos de 

um membro ou da metade inferior do corpo, causada, por exemplo, por lesões na espinha dorsal, espinha bífida ou 

poliomielite. 

2.- Deficiência de membros: ausência total ou parcial de ossos ou articulações como consequência de trauma (por 

exemplo, acidente de carro), doença (por exemplo, cancro ósseo) ou deficiência congênita de membros (por 

exemplo, dismelia). 

3.- Comprometimento visual: A visão é afetada por um comprometimento da estrutura do olho, nervos ópticos ou 

vias ópticas ou pelo córtex visual. Uma capacidade visual de 5% ou menos  
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CRITERIOS DE CATEGORIA PARA POLE: 
 

• Não há limite de idade.  

• Apenas solos são permitidos. Não há categoria duplas. 

• Será aberta apenas a divisão Elite para competições. 

• O Atleta do Para Pole deve fornecer documentação de apoio à sua elegibilidade para competir em sua 

respectiva categoria de Para Pole. 

 

As seguintes emendas e exceções foram feitas para a divisão Para Pole: 

• Compulsórios:  

o Os atletas do Para Pole serão obrigados a aderir aos mesmos critérios que a divisão amadora em termos 

de número de elementos escolhidos, o intervalo de pontos permitidos e a variedade de elementos para 

escolha 

o Além disso, uma tolerância de 20 ° é permitida em todos os elementos de flexibilidade e força  

• Deduções técnicas:  

o Dedução singulares: 

▪ Má execução e linhas incorretas não serão julgadas para atletas do ParaPole. 

▪ Uma transição má executada dentro e fora dos elementos e dentro e fora do pole também não serão 

julgadas para atletas do Para-Pole. 

o Deduções gerais: 

▪ O critério de altura total do pole é alterado para os atletas do Para Pole - esta categoria só será 

obrigada a usar 50% de altura do pole  

 

• Para o grupo com deficiência de membros: o uso de próteses será permitido  

• Para deficiência visual: 

o No caso de um atleta com uma capacidade visual de mais de 5%, mas que ainda seja classificado como 

portador de deficiência visual, o atleta deverá usar uma venda preta simples que cubra sua visão e, 

assim, trazer sua capacidade visual para o mesmo nível que o dos outros atletas nesta categoria. 

o Além disso, os treinadores dos atletas poderão acompanha-los para no palco durante a apresentação. 

Isso será estritamente regulado e somente os seguintes serão permitidos: 

▪ O ângulo dos elementos em relação aos juízes que usam os números do relógio (por exemplo, virar 

para 3 horas etc.) será permitido. 

▪ Palavras à direita e à esquerda, piso e teto, e a distância até os poles será permitida para a segurança 

do atleta.  

▪ O técnico e o atleta também deverão fornecer e usar uma palavra de emergência como STOP, em 

caso de perigo, caindo do palco ou o atleta colidindo com os poles.  

▪ Qualquer outro tipo de dica de fora do palco (por exemplo, em relação às linhas dos dedos dos pés e 

joelhos, segurando 2 segundos, ou giros de 360 e 720) será penalizado pelo head judge. 

• Todos os atletas do Para Pole deverão apresentar um certificado médico ao organizador da competição 

antes da mesma, certificando que se qualificam para sua divisão em particular, e podem ser solicitados a 

fornecer informações adicionais, se necessário. 

 


