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Resum 

La Gimnàstica Rítmica Esportiva ha experimentat una constant 

i espectacular evolució de la seva tècnica al llarg dels anys, en 

canvi , no s'han desenvolupat de la mateixa manera les seves 

regles i el sistema de valoració dels seus exercicis, raó per la 

qual, el codi de pu ntuació de gimnàstica rítmica esportiva no 

arri ba a d iscriminar suficientment les puntuacions assig nades 

a les g imnastes en les competicions. 

Amb base en el codi de puntuació i la seva evolució, en els 

resultats dels d iferents campionats del món, les valoracions 

de les jutgesses i les enquestes real itzades a entrenadores i 

jutgesses, hem tractat d'aproximar-nos a les necessitats i 

carències més eviden ts del Codi de Gimnàstica Rítmica Espor

tiva , analitzant aquells factors que, d 'alguna manera, estan 

implica ts en aquest desajust. 

Els diversos estud is realitzats sobre les parts més relleva nts del 

Codi ens han permès reestructurar aquells aspectes que inci

deixen més directament en les puntuacions així com el sistema 

d'avaluació. 

Aquests estudis i la seva aplicació pràctica ens han demostrat 

que sí que fora possible fer més viable i objectiva la puntuació 

dels exercicis gimnàst ics, com demostren les conclusions que 

sobre aquesta investigació mostrem aquí. 

Introducció 

La Gimnàstica Rítmica Esportiva (GRE), esport olímpic des de 

1980, és un activi ta t física que es mou entre dimensions 

esport ives i estètiques. Potser, per aquest motiu, la seva 

pràctica ha anat augmentant en els darrers anys, tant en 

l'àmbi t recreatiu amb una gran demanda socia l, com en el 

camp escolar, així com en els clubs. Aquest augment s'ha 
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Abstract 

Paraules clau: 
gimnàstica rítm ica esportiva, 

jud ici, reglament. 

Rhythmic Sporting Gymnastics has undergone a 

constant and spectacular evolution in its technique 

over the years, but on the other hand its rules and 

system of assessment have not developed in the 

same way; motive for which the scoring Code of 

Rhythmic Sporting Gymnastics does not discriminate 

sufficiently in scorings assigned to gymnasts in 

competitions. 

Basing ourselves on the scoring Code and its 

evolution, on the results of the different world 

championship, on the assessments of judges and 

inquiries made to trainers and judges, we have tried 

to get near the necessities and shortages most 

evident in Rhythmic Sporting Gymnastics Code 

analysing those factors which in some way are 

implicated in this imbalance. 

The various studies undertaken on the more relevant 

parts of the Code has allowed us to restructure those 

aspects that influence most directly in scoring, as well 

as its system of evaluation. 

Those studies and their practical application has 

shown us that it would be possible to make the 

scoring of gymnastics exercises more viable and 

objective, as demonstrated by the conclusions of this 

investigation given here. 
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manifestat a nivell federatiu amb una 

mitjana anual de 3.000 llicències fede

ratives en el nostre país. 

Aquest auge s'ha traduït en un incre

ment de gimnastes que participen en 

competicions d'alt nivell, amb un evo

lució constant i espectacular de la seva 

tècnica. En canvi, no s'han desenvolu 

pat d'acord amb l'esport la forma de 

valoració dels seus exercicis, que se

gueix essent molt semblant a la presa 

en els inicis i que, per tant, no arriba a 

discriminar prou els assoliments acon

seguits en aquesta disciplina, circums

tància que inevitablement afecta els 

resultats . 

En les competicions actuals i degut a 

l'estructura del codi de puntuació vi

gent, no es reflecteixen clarament les 

diferències tècniques entre les gimnastes 

que hi participen, és a dir, les puntua

cions són sempre molt similars i es dife

rencien entre sí només per dècimes o fins 

i tot centèsimes. D'aquí resulta amb 

massa freqüència que les classificacions 

no es corresponen amb la realitat. Així, 

el minuciós treball d'entrenament ne

cessari per a la consecució d'una petita 

millora tècnica i el gran esforç que rea

litza una gimnasta juntament amb el seu 

equip d'entrenadors queda, molt fre

qüentment, absorbit injustament per la 

globalitat de les notes. 

Per aquesta raó caldria replantejar els 

criteris d'avaluació, amb la finalitat de 

mantenir una correlació més exacta en

tre el nivell tècnic de les gimnastes i les 

regles que regeixen els codis de puntua

ció. És obvi que la seva actualització 

influirà de manera notable en els resul 

tats esportius i en l'evolució del propi 

esport. 

El codi de puntuació 

Totes les regles i normatives que re

geixen la Gimnàstica Rítmica Esportiva 

estan recollides en el Codi Internacional 
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de puntuació de Gimnàstica Rítmica 

Esportiva . 

Malgrat que la Federació Internacional 

de Gimnàstica revisa el text del Codi 

cada quatre anys, no s'observa, finS 

ara, cap treball rigorós respecte d'això. 

Només correccions superficials. Aques

ta circumstància, unida a les modifica

cions contínues que s'han anat suc

ceint, són la causa que cada nova edició 

sigui més voluminosa, amb les dificul

tats d'aplicació consegüents . La seva 

evolució es podria resumir esquemàti

cament en : 

Estructura similar en el contingut, in

crement en el volum de la informació, 

augment general de penalitzacions, 

desigualtat d 'estructura entre els di 

ferents apartats i jurats molt nom

brosos . 

Així mateix el sistema de puntuació es 

manté igual durant l'evolució dels co

dis. En l'aplicació s'utilitza el sistema de 

penalització, és a dir, la deducció de 

punts en lloc de l'addició. Les valora

cions dels exercicis sempre apareixen 

molt globals, sense assignar puntua

cions concretes als ítems que els com

posen . 

En la Gimnàstica Rítmica Esportiva no 

es disposa d 'un sistema automàtic de 

mesura, de manera que els seus exer

cicis són valorats per jutgesses. L:alt 

grau d'atenció que requereix valorar 

i processar un elevat nombre de da

des i aplicar les exigències del Codi en 

un espai de temps tan reduït (breus 

segons), fa que sovint en el desenvo

lupament de la seva tasca es plante

gin una sèrie de dificultats relaciona 

des amb l'objectivitat de les seves 

decisi ons. 

Malgrat que la puntuació atribuïda 

no prové d'un jutge únic, sinó de la 

mitjana de les notes atorgades per 

tots els membres del jurat, no sempre 

s'aconsegueix que gimnastes, entre

nadors i públic estiguin d 'acord alho

ra i, per tant, satisfets dels resultats . 
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la"\Ia lukyanenko. 

Respecte d 'això, autors com Iva nova 

1982, Smolevskij 1982, Féraud 1983, 

Lebedeva i Karavaev 1987, i d 'altres, 

coincideixen a assenyalar que cal acon

seguir un mètode més objectiu per va

lorar l'alta competició de Gimnàstica 

Rítmica Esportiva ja que pateix, en ge

neral , d'una manca significativa de da

des sobre els procediments d'avalua

ció . Una de les dificultats més significa

tives en la puntuació prové de les infor

macions excessives que la jutgessa ha 

de sintetitzar ràpidament i transformar 

en punts; tal i com diu Smolevskij 

(1 982). pràcticament les jutgesses són 

capaces de resoldre els seus problemes 

gràcies a la seva experiència i als seus 

coneixements de gimnàstica . 

Altres aspectes evidents són la manca 

de discriminació entre les gimnastes 

atès que en l'actualitat no s'aprecia en 

el seu just valor les millors actuacions i, 

tal com afirmen Oamlov i Titov 

(1980),( 1) es dóna poca importància a 

la valoració de les dificultats en els 

exercicis; també s'ha registrat la ten -
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Nombre de jutges: 53 

figura I. Rrlult1u dr l'rnquest1. 

dència a augmentar excessivament les 

puntuacions de les gimnastes. 

Tots sabem que l'avaluació i pertant les 

puntuacions dels jutges no tenen tèc

niques i procediments infal·libles. El 

judici esportiu és complex i per aquesta 

raó no es deslliura dels errors de qual

sevol sistema d'avaluació. 

Esmentarem, només a tall d'exemple, 

algunes de les variables relacionades 

amb els errors sistemàtics que poden 

influir en qualsevol sistema d'avaluació 

i, per tant, també en les puntuacions de 

Gimnàstica Rítmica Esportiva com són: 

el context personal de l'esportista i 

l'efecte de contrast, el coneixement dels 

resultats obtinguts anteriorment, la pro

cedència de l'esportista, l'ordre d'actua

ció, les característiques personals de 

l'avaluador i el context sociopolític, entre 
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d'altres; tampoc no podem deixar de 

banda els agents externs com poden ser 

el públic, la ubicació del jutge o el mateix 

ambient de la competició, aspectes tots 

aquests que, sens dubte, poden dificul

tar la tasca del jutge. 

Segons dades d'una enquesta realitzada 

a cinquanta - tres entrenadores i 

jutgesses en actiu d'aquest esport (figu

ra 1) es pot dir que, respecte de les parts 

fonamentals del Codi de puntuació, la 

totalitat de les enquestades no hi estan 

d'acord i proposen, en un 47,16% la 

reestructuració de molts dels seus aspec

tes i, un gran majoria (52,83%) una 

modificació total del seu contingut. 

Les variacions afectarien els punt se

güents i en l'ordre de preferència se

güent, tal i com mostrem en la figu

ra 1. 
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Anàlisi de l'evolució i 
resultats dels 
campionats del món 

El campionat del món representa, sen

se cap dubte, la competició culm inant 

per a molts esports, ja que s'hi confron

ta l'élite mundial de la disciplina consi 

derada . 

Institucionalment els campionats 

del món de Gimnàstica Rítmica Es

portiva es remunten a l'any 1963 i 

tenen, des d'aleshores, una perio 

dicitat bianual. 

L'augment de participants ha estat 

constant, malgrat algunes fluctua

cions, fins arribar al Mundial de 

Brussel 'les, celebrat l'any 1992, on l'or

ganització va reduir el nombre de gim

nastes participants i el va limitar a 36 
(figura 2) . 

L'estudi de les dades numèriques que 

s'extrauen dels campionats del món, 

reflectits en les actes oficials de resul 

tats de les competicions de la Federació 

internacional de Gimnàstica ens sem

bla una informació indispensable per 

tenir una visió global de l'evolució de la 

disciplina i són les que ens han servit de 

base per a la nostra anàlisi . 

Com a característica més destacable en 

les dues modalitats, tant individual 

com en conjunts, es pot assenyalar 

l'augment constant de les notes mitja

nes obtingudes en les competicions . 

En l'evolució dels resultats en els exer

cicis individuals es podrien destacar 

quatre períodes: 

El primer de 1963 a 1969, caracteritzat 

per l'homogeneïtat relativa al nivell de 

les participants i on més del 60% de les 

gimnastes sobrepassa el 85% de la 

nota corresponent a la màxima pun

tuació (quadre 1). 

El segon de 1971 a 1975, en què, 

degut a l'aparició de països nous que 

debuten en la competició internacio

nal, es produeix una diferència de ni

vells que duu a una dispersió molt més 
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gran en les puntuacions i una baixada 

de les notes mitjanes (quadre 2). 

El tercer de 1977 a 1983, en el qual 

s'estabilitza el nombre de les partici 

pants i s'observa, llevat lleugeres os

cil ·lacions, un augment de les notes 

mitjanes, la gran majoria de les partici 

pants superen el 8,50 de nota mitjana 

(sobre 10) (quadre 3). 

En darrer lloc, el quart període de 1985 

a 1992, en el qual el nombre de parti

cipants segueix essent elevat (llevat de 

1992), l'incessant pujada de les notes 

té el seu punt àlgid l'any 1985, per, 

després, anar descendint a poc a poc 

en cada mundial fins a 1992, tot i 

mantenir-se les puntuacions molt ele

vades i superar gairebé la total itat de 

les participants el 8,50 de nota mitjana 

(quadre 4). 

En la classif icació general de les gim

nastes, resu ltat de la suma dels qua

tre exercicis real itzats en la competi

ció , es pot observar com, en el trans

curs dels diferents campionats del 

món i, malgrat algunes oscil ·lacions, 

les puntuacions han tend it a l'alça i 

la dispersió d'aquestes en torn a la 

mitjana s'ha anat redu int de manera 

gradual i ha arribat a una major con

centració en els mund ials de 1983 i 

1985. 

En la representació gràfica següent (fi 

gura 3) real itzada a partir del segon 

campionat mundial, celebrat el 1965, 

en el qual ja existien quatre exercicis en 

el programa de competició, es pot ob

servar l'evolució de les puntuacions i la 

reducció entorn a la mitjana . 

En l'anàl isi real itzada sobre les pun

tuacions oficials en els exercicis de 

conjunt, a partir de l'any 1967, data 

en què es va incorporar aquesta mo

dal itat gimnàstica , s'observa la ma

teixa tendència que en els exercicis 

individua ls i, llevat de lleugeres os

cil· lacions, la pujada gradual de les 

notes també és notable. 
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ANY PARTICIPANTS % > 8,5 p. ANY PARTICIPANTS 

1963 28 92,85 1977 73 
1965 32 75,00 1979 79 
1967 39 56,41 1981 85 
1969 44 61,36 1983 92 

Quadre I. Quadre 3. 

ANY PARTICIPANTS 

ANY PARTICIPANTS % > 8,5 p. 1985 93 

1971 38 21 ,00 1987 102 

1973 63 35,00 1989 95 

1975 37 43,00 1991 100 
1992 36 

Quadre 2. Quadre 4. 
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%> 8,5 p. 

52,30 
72,14 
87,05 
97,82 

% > 8 ,5~. 

99.00 
97,90 
97,85 
85,30 

100,00 
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Es podrien destacar també qua 

tre períodes en l'evolució dels resul 

tats: 

El primer de 1967 a 1969, caracte

ritzat per una relativa homogene"ltat 

en el nivell dels equips participants, 

on més del 60% dels conjunts obte

nen una nota mitjana superior a 17 

punts (sobre 20) per exercici, és a dir, 

que sobrepassen el 85% de la nota 

corresponent a la màxima puntuació 

(quadre 5). 

El segon període de 1971 a 1975 on, 

tal i com passava amb els exercicis in

dividuals i a causa de l'aparició de nous 

paYsos, debutants en la competició in

ternacional, es produeix una diferència 

de nivells que produeix una dispersió 

més gran en les puntuacions i una 

baixada de les notes mitjanes (qua

dre 6) . 

El tercer de 1977 a 1983, en què 

s'observa, llevat d'alguna oscil'lació 

lleugera, un augment constant de les 

notes mitjanes de les competicions, la 

gran majoria dels equips superen els 

17 punts de nota mitjana (quadre 7). 

El quart període de 1985 a 1992, es 

caracteritza per la gran pujada de les 

notes i la totalitat dels equips que par

ticipen supera els 17 punt de mitjana 

(quadre 8). 

En la classificació general de conjunts 

(figura 4), a partir dels inicis l'any 1967, 

podem observar com, malgrat les fluc

tuacions que es produeixen en determi

nades competicions, les puntuacions 

generals tenen una tendència progres

siva a l'alça . Aquesta pujada de les 

notes es fa evident a partir de l'any 

1977 i assoleix el punt àlgid al mundial 

de 1985, baixant lleugerament en els 

mundials següents, encara que es man

té una mitjana notablement alta l'any 

1992, de 18,65 punts sobre 20,00, 

nota màxima que es pot obtenir per 

exercici . 
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Estudi sobre una nova 
estructuració del codi de 
puntuació i del seu 
sistema d'avaluació 

Com s'ha exposat anteriorment cal un 

replantejament de l'estructura del Codi 

de Puntuació de Gimnàstica Rítmica 

Esportiva, així com dels seus sistemes 

d'avaluació. 

Des de l'aparició de la Gimnàstica 

Rítmica Esportiva com a esport de 

competició, hom ha estat intentant 

elaborar un codi de puntuació que 

permeti valorar aquesta disciplina de 

la manera més objectiva possible. La 

gimnàstica és un esport en contínua 

expansió i, per tant, el codi de pun

tuació, en la mesura en què sigui 

possible, ha de preveure i s'ha 

d'avançar a aquesta evolució. 

Com diu Smolevskij (1982 :33). "cal in

troduir criteris més precisos d'avaluació 

i aplicar un mètode més simple amb la 

finalitat d'obtenir una objectivitat de 

judici en la gimnàstica" . 

Carolina Pascual . 
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Actualment s'esdevé que, l'escàs in

terval de puntuac ions a què es veuen 

restringides les jutgesses, provoca 

que l'avaluació de la qualitat de la 

gimnasta es vegi perjudicada per la 

més mínima errada que executiu en 

l'exercici, quedant classificada per 

sota d'altres gimnastes amb nivells 

tècnics inferiors . 

En la nostra investigació hem tractat de 

reestructu ra r aq uells aspectes del cod i 

que incideixen més directament en les 

puntuacions dels exercicis, com poden 

ser: la valoració de la composició i l'exe

cució dels exercicis, l'estructura i valo

ració dels grups d'elements i dificultats, 

les penalitzacions, la distribució dels 

punts i la composició del jurat. L'estudi 

de base es va realitzar sobre el Cod i de 

puntuació de GRE de 1989 i posterior

ment es va actualitzar amb l'edició del 

Codi de 1993. 

Aquests estudis ens han demostrat que 

sí que fóra possible fer més viable i 

objectiva la puntuació dels exercicis 

gimnàstics. 

Destaquem una síntesi de tots ells : 

En l'actualitat els jurats de Gimnàsti 

ca Rítmica Esportiva són molt nom

brosos i en el procediment d'obten

ció de la nota no es tenen en compte 

moltes de les puntuacions atorgades 

per les jutgesses amb la finalitat d'ob

tenir la puntuació mitjana de les dues 

notes centrals. 

Es va realitzar un estudi amb l'objectiu 

de comparar un sistema alternatiu a 

l'actual en què es tenien en compte 

totes les notes emeses pel jurat, per tal 

de comprovar quins resultats es pro

duirien i fins a quin punt hi hauria 

variacions en les puntuacions o si s'al 

terarien les classificacions. Els resultats 

més rellevants van ser: 

es produeixen diferències mínimes en

tre els dos sistemes de puntuació, ja 

que tan sols centèsimes separen les 

dues puntuacions. 
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amb l'aplicació del procediment al 

ternatiu, baixen les notes lleugera 

ment, es produeixen menys empats i 

hi ha una lleugera variació a favor 

d'una major diferència entre les pun 

tuacions. 

Les variacions en les classificacions ge

nerals no són significatives perquè ge

neralment afecten els classificats en 

llocs mitjos i baixos. 

Les f igures 5 y 6, que pertanyen a dues 

de les mostres utilitzades, ens mostren 

els resultats de les anàlisis comparatives 

dels dos sistemes: 

Segons les dades d 'aquest estudi 

podem dir que seria possible aprofi 

tar, al màxim, totes les notes emeses 

per les jutgesses, per la qual cosa 

seria factible la reducció dels mem 

bres del jurat, ja que el fet d'aprofi 

tar totes les puntuac ions permetria 

fer - ne una nova estructuració . 

Aquesta reestructuració estaria fo 

namentada en una disminució del 

nombre de jutges, repartiment de 

tasques, cosa que, sens dubte, els 

facilitaria la tasca i la inclusió nova

ment de la figura de la jutgessa àr

bitre que substituiria el nombrós ju

rat de control. 

• Els elements corporals són base indis

pensable en la formació de les gimnas

tes i, realitzats en coordinació amb el 

maneig dels aparells, constitueixen, per 

a les jutgesses, criteris d'apreciació dels 

exercicis i en determinen el grau de 

dificultat. 

Als actuals grups fonamentals de: salts, 

equilibris, girs, flexions i ones, al nostre 

estudis s'hi afegeix un nou grup, les 

preacrobàcies. 

Les preacrobàcies o variant permesa 

de les acrobàcies es real itzen amb 

suport a terra i amb impuls de la 

pelvis però sense que les cames pas

sin per la vertical. És un element bàsic 

d'agil itat i de totes les capacitats físi -
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ligura 5. Puntuacions de individuab. 
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ligura 6. Puntuacions de conjunu. 

ques és l'única que és limitada pel 

Codi de puntuació. 

En totes les edats i nivells s'ha cons

tatat que aquests elements són molt 

utilitzats . La seva presència és una 

constant en els exercicis i l'execució 

agrada tant els gimnastes com el pú

blic. 

Mitjançant una enquesta realitzada a 

64 gimnastes d ' iniciació s'ha com-
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provat que tenen preferència per les 

preacrobàcies respecte d'altres ele

ments (el 56% les trien com a primera 

opció) , pel treball d'ag ilitat que com

porten . 

Així mateix, aquests elements estan 

representats gairebé al màxim permès 

en tots els exercicis de competició, tant 

nacional com internacional malgrat 

que el codi de puntuació no els valora, 
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s'ha de pensar, doncs, que si les prea

crobàcies fossin va lorades la seva 

presència seria més gran . Hi ha una 

presència de 2,5 preacrobàcies de mit

jana en els exercicis individuals i de 2,65 

en els conjunts. El 50% de les gimnas

tes arriba al límit d'util ització permès 

(tres preacrobàcies) en els exercicis in

dividuals, mentre que en els conjunts 

hi arriben el 65%. 

Podem dir que les preacrobàcies tenen 

una importància reconeguda en la 

gimnàstica, per tant haurien de ser in

closes com a un grup més dels ele

ments corporals. 

• Pel que fa a la dificultat dels exerci

cis, hem pogut constatar que durant 

l'evolució dels codis sempre s'ha va

lorat tan sols el mínim de dificultats 

exigides pel reglament. Actua lment i 

malgrat que el cod i de 1997 contem

pla d if icu ltats suplementà ri es, se

gueix essent insuficient i, en la nostra 

opinió, la seva apreciació és una de 

les deficiències que es produeixen en 

la valoració dels exercicis. 

La relació de la dificultat de l'exercici 

amb la puntuació f inal d'aquest és es

cassa o inexistent. 

Com es pot apreciar en aquesta mostra, 

corresponent al Mund ial d'Alacant, 

1993, (figura 7) existeix poca correlació 

entre les dificu ltats i la puntuació final. 

En l'aparell maces destaca la gimnasta 

M. Petrova amb 8 dificultats i 9,70 

punts de nota, en contrast amb A. 

Zaripova amb 18 dif icultats i 9,67 

punts. La correlació existent entre les 

puntuacions i les dificultats d'aquest 

aparell és de r= -O,05. 

En l'aparell cinta destaca la gimnasta 

M. Petrova amb 8 dificu ltats i 9,82 

punts de nota, en contrast amb E.Vitri 

chenko amb 13 dificultats i 9,52 punts. 

La correlació existent entre les puntua

cions i les dificultats d'aquest aparell és 

de r=-O,03 . 

apunts 



En aquesta mostra corresponent al 

Master de Conjunts d'Alacant 1993 

(figura 8) s'observen resultats similars 

als exercicis individuals. 

Destaca el conjunt de Japó en l'exercici 

de sis cordes amb 8 dificultats i un 9,85 

punts de nota, en contrast amb el con

junt d'Ucraïna, en el mateix exercici, 

que té 15 dificultats màximes i un 9,75 

de puntuació. 

La correlació existent entre les puntua

cions obtingues i les dificultats exis

tents és de r=-O,11 . 

Malgrat ser conscients que exis

teixen d'altres variables que lògica 

ment influeixen a la puntuació, es 

pot constatar la poca o nul ' la impor

tància que es dóna a aquest factor, 

tan definitiu, per altra banda, en 

molts esports. 

En la totalitat del nostre estudi, en 

què es van analitzar 48 exercicis indi 

viduals i 20 de conjunt , les cor

relacions existents entre les puntua

cions obtingudes i les dificultats su

periors existents en els exercicis és de 

r= -O, 1 O per als exercicis individuals i 

de r=-O,23 per als exercicis de con 

junt; per tant , no és significativa en 

cap de les dues modalitats. També 

ens sembla interessant remarcar que 

totes les gimnastes estudiades, tant 

individuals com de conjunt, dupli

quen com a mínim en llurs exercicis 

les dificultats exigides en el codi de 

puntuació i, en alguns casos, les tr i

pliquen i quadrupliquen. 

Es pot dir que les dificultats no es valo

ren en la seva justa mesura en el codi 

de puntuació i, per tant, la seva influèn

cia en l'avaluació de l'exercici és es

cassa. 

Així mateix, en la distribució de les 

dificultats del codi existeixen, al nostre 

parer, massa exemples específics (en 

detriment de les generalitats) . Per 

aquesta raó, la llista de dificultats és 

molt extensa i molt difícil de memo

ritzar per part de les jutgesses. Es pro-

apunts 
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Figura 8. Relació difKulr31!-no!2 en eil mrcicil de conjunt. 

dueixen repeticions d'exemples i de cri 

teris i, àdhuc, incoherències en el plan

tejament de les classificacions d'aques

tes dificultats. 

I:objectiu en la nostra codificació de 

dificultats és intentar reduir-les i simpli

ficar-les per tal de guanyar en funcio

nalitat i concreció . 

S'ha optat per establir un criteri general 

per a tots els elements de dificultat de 

cada grup i fugir, d'aquesta manera, 

dels exemples que poden excloure i 

crear confusions amb altres elements 
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cèrcol cèrcol cèrcol cèrcol cèrcol 
maces maces maces maces maces 

no inclosos. Així es facilita la seva cata

logació i es dóna entrada a tots els 

moviments de nova creació. 

Els criteris generals mitjançant els quals 

s'han confegit les taules de dificultats 

són els següents: simplificació, clare

dat, reducció i concreció . Així, els 71 

elements de dificultat catalogats en el 

codi oficial es redueixen a 18 en la nova 

proposta de codificació . 

A les dificultats se'ls dóna una valoració 

pròpia que dependrà del nivell. El nom

bre de dificultats a valorar és de 15 que 
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Equip de conJum rUI. 

correspon al 50% aproximadament 

dels elements que composen un exer

cici . 

• També les penalitzacions en el codi 
de puntuació de Gimnàstica Rítmica 

Esportiva són molt nombroses . Es

tan dividides en diferents apartats: 

el seu gran nombre i la seva disper

sió provoca que es produeixin repe

ticions i àdhuc contradiccions . Això 

comporta confusió en les jutgesses 

que, a més, han de memoritzar una 

gran nombre de valors amb la qual 

cosa la probabilitat d 'equivocar-se 
és alta . 

En l'apartat de penalitzacions és on 

la idea de concreta, unificar i simpli

ficar els conceptes s'ha de fer més 

patent amb la final itat de facil itar al 

màxim la tasca del jutge. És justa

ment en les penalitzacions on el jutge 

ha de memoritzar i després aplicar en 

el punt i de la manera exacta ja que, 

gairebé sempre, són les qui deci 

deixen una classificació . 

La confecció de la nova proposta de 

codificació de les penalitzacions 

[DUCAClÓ flSICA I ESPORTS (52)(78-90) 
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s'ha basat en el concepte d'unificar 

criteris i, d'aquesta manera, poder 

simplificar la llarga llista que existeix 

en l'actualitat. També s'ha intentat 

fer-ne més lògic el valor, de manera 

que es va doblant en anar augmen 

tant-ne el grau i no arriba a valors 

alts que, després, com que no són 

reals, difícilment són aplicats pels 

jutges. 

Degut a la nova proposta de valoració 

de la composició dels exercicis mit

jançant un mètode additiu enlloc 

d'anar traient, com es fa actualment, 

han desaparegut definitivament les 

penalitzacions dintre de la composi 

ció . 

Aquesta anàlisi ens ha permès dismi

nuir de les 302 penalitzacions exis

tents fi ns a les 47 de la nova cod ifica

ció . 

• Com s'ha exposat anteriorment, som 

conscients de les dificultats que l'apli

cació de qualsevol sistema de puntua
ció representa i més quan aquest ha de 

ser aplicat a un esport que, com la 

Gimnàstica Rítmica Esportiva, té un 

component artístic difícil de valorar ob

jectivament. 

Els exercicis de gimnàstica rítmica són 

parcialment o totalment originals ja 

que la seva composició és lliure enca 

ra que estigui regida per unes nor

mes. Per a l'aplicació d'aquestes s'ha 

de tenir en compte nocions com ara 

sentit estètic, varietat, originalitat, 

etc. la qual cosa en dificulta la valo

ració. 

Els exercicis de conjunt. a més, són 

proves basades en una interacció coo

perativa i, en conseqüència, hi interve

nen una multipl icitat de paràmetres 

que converteixen en molt problemàtica 

l'elaboració d'un model de referència 

comú . 

Això no vol dir, de tota manera, que, 

deixant de banda les proves les mi 

llores de les quals es puguin mesurar 
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amb exactitud, tot intent de diferen

ciar, de comparar els rendiments, 

només es pugui concretar en una 

avaluació global que caracteritza la 

qualificació subjectiva . En la nostra 

proposta de valoració i fonamen

tant-nos en el fet d'haver aconseguit 

que molts aspectes de l'esport si 

guin mesurables i quantificables, es 

podria contribuir, en gran mesura, a 

l' elevació de l'objectivitat del siste

ma; les dificultats, els riscos i les 

originalitats, que són valorats i 

comptabilitzats constitueixen el 

50% del total de la nota de compo

sició, raó per la qual contribuiran a 

aconseguir una avaluació més objec

tiva . 

Per a la valoració de la part artística 

de l'exercici ens hem basat en les 

escales d'avaluació que, tal i com diu 

Maccario (1989 : 155) .. "l'elaboració 

d'escales d'avaluació descriptiva 

apunta a pal ' liar aquesta manca de 
concreció i a suprim ir el marge d'in

terpretació personal que se'n des

prèn" . 

Olga Gomar. 



En el nostre cas, per a la confecció de 

la nova valoració dels exercicis de Gim

nàstica Rítmica Esportiva en la modali

tat individual i de conjunt, ens hem 

basat en conceptes teòrics de l'avalua

ció, perquè considerem que, degut al 

seu contingut, poden servir de pauta i 

suport científic per al nou sistema de 

puntuació; així mateix, la nova avalua

ció respon als criteris de qualitat com 

són validesa, fiabilitat. objectivitat, po

der de discriminació i practicabilitat. 

El mètode de rea plicació de les pro

ves, la determinació del grau de cor

relació entre les diferents puntua

cions, la potenciació del grau de va 

riació de les escales i la simplificació 

del contingut del codi, ens ha permès 

Cedida 1989 

'---) 
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poder comprovar científicament els 

resultats . 

En la distribució dels punts en els 

exercicis de la nova codificació 

es parteix de la base que la compo

sició i l'execució de l'exercici tenen 

el mateix valor ja que ambdues parts 

són complementàries (figures 9 y 
10). 

La valoració de la composició dels 

exercicis vindrà donada per la suma 

del valor dels seus components, és a 

dir, la nota que s'atorgui s'obtindrà 

de la suma de punts corresponents 

als ítems valorats de manera esque

màtica (resultat també de la nova 

estructuració) que dóna valor a cada 

apartat de la composició . 

S'ha procurat aconseguir la màxima 

igualtat pel que fa a la valoració de tots 

els components de la composició . Tots 

els ítems quantificables com són les 

dificultats, els riscos i l'original itat són 

valorats per igual. 

També les parts de música i moviment, 

orig inalitat i risc tenen valoració idèn

tica . 

Els ítems amb càrrega més subjectiva 

es valoren mitjançant les escales de 

qualificació, concretament les escales 

descriptives, que són les que es consi 

deren més recomanables, ja que la des

cripció del tret o característica evita que 

l'observador els assigni un significat 

personal. 

Nova Codif/ClJci6 

Tècnica corporal OrigInalitat 

Execució Composició Música 

Tècnica apareU 

Valor tecnicoanlstic 

Virtuosisme Vlrluosisme Dilicultats 

ligur¡ 9. Atpl!stntació gràfica de la distribució dels punu del mrcici individual. 

Codi de 1989 
Nova Cod;r/C8cJó 

Execució rítmica Igualtat grup 

TbIC88p8re/1 

o.ticul\ats 

valor tecmcoartlstic 

T àcnlca corporal 
Composició Música 

"Ioc OrigInatiUlt 

Virtuosisme 

ligur¡ 10. Atpl!stntació gràfica de la distribució dels punti de l'mrcici de conjunt. 
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figura 11. Exercicis individuals. 
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figura 12. Exe rcicis de conjunt. 

En general s'ha potenciat la dificultat i 

la part creativa i espectacular de l'exer

cici . 

Per valorar l'execució de l'exercici se 

segueix el mètode tradicional i es 

basa en la deducció de punts causada 

per l'execució errònia dels elements, 

per bé que partint d 'una valoració 

específica atorgada a cada part de 

l'execució. 

Les gràfiques anteriors, corresponents 

a dues de les mostres de l'estudi (figura 

9 i 10), reflecteixen les puntuacions 
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finals de les propostes analitzades 

"Puntuació Oficial i Nova Proposta". Es 

pot observar el canvi produït en els 

resultats finals amb l'aplicació de la 

nova proposta pel que fa, sobretot, al 

descens de les puntuacions i a la mar

cada amplitud entre elles, respecte de 

les puntuacions oficials. 

Amb les lògiques variacions també 

podem constatar i, de fet existeix, 

una correlació positiva entre les pun

tuacions resultants de tots dos siste

mes . 
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Conclusions 

A la vista dels resultats obtinguts en 

l'aplicació de la nova proposa de codi 

de puntuació, podem concloure que 

s'han assolit els objectius previstos, és 

a dir, s'han objectivat en un percen

tatge alt les puntuacions assignades a 

les gimnastes en les competicions i s'ha 

dissenyat un codi alternatiu a l'actual, 

creiem que més clar i objectiu . 

Resumint les diferents parts de l'estudi, 

es detallen els avantatges que aporta la 

nova proposta de codificació : 

~ Millora de defin icions i estructuració 

~ Avaluar per separat cada dimensió 

de l'exercici 

~ Proporcionar marge per a la creativi

tat 

~ Reduir el nombre de membres del 

jurat 

~ Distribu ir-ne racionalment les tas

ques 

~ Aprofitar totes les notes emeses 

~ Classificar i simplificar els grups 

d'elements i les seves dificultats 

~ Reduir les penalitzacions (es passa 
de 302 a 47) 

~ Incorporar un nou grup d'elements, 

les preacrobàcies 

Pel que fa a l'eficàcia en l'aplicació 

pràctica de la nova proposta es pot 

afirmar que aquesta es mostra més 

eficaç per a la millora de les puntua

cions que el sistema tradicional. 

La nova valoració es demostra fiable i 

la seva validesa funcional és adequada, 

per tal com ha estat possible compl ir 

els quatre objectius de l'aplicació pràc

tica plantejats al començament de les 

proves: 

1. Major objectivitat, com sugge

reix el fet de poder objectivar un 

50% de la nota de composició 

i un 100% de la nota d'execució 

apunts 
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i els resultats aproximadament anàlegs dels jurats. 

2. Eficàcia en l'aplicació, com mostra la possibilitat d'am

pliar les escales de qualificació, el descens de les 

puntuacions, l'aparició de menys empats, la major 

discriminació dels resultats, la influència de les dificul

tats en la valoració i la possibilitat d'aplicar la valoració 

de manera additiva. 

3. Viabilitat dels nous jurats, com es demostra en les 

escasses diferències entre les puntuacions, la major 

rapidesa i precisió en l'emissió de notes i la possibilitat 

de repartiment de tasques específiques. 

4 . Reuneix les característiques de validesa, fiabilitat. po

der de discriminació i practicabilitat necessàries per 

aplicar-lo com sembla que s'indica en el control global 

de validesa, on ens dóna una correlació significativa 

en la gran majoria de casos; l'alt grau de correlació 

obtingut en la reaplicació de les proves o "coeficient 

de fiabilitat"; la major desviació estàndard dels seus 

resultats i la possibilitat d'aplicació del sistema de 

manera senzilla, ràpida i transparent. 

Davant d'aquestes conclusions es pot afirmar que és possible 

valorar la Gimnàstica Rítmica Esportiva, a tots els nivells, 

mitjançant un sistema més estructurat, clar i precís que 

minimitza l'element subjectiu, per la qual cosa podem ratificar 

que és possible la consecució d'una major objectivitat en els 

resultats de les competicions. 
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