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Gimnastică Estetică în Grup

Maestru internaţional al sportului – să îndeplinească una din cerinţele de mai jos:
- Membrul echipei clasate pe locul  I – XX la Campionatele Mondiale, 

Campionatele Continentale;

- Membrul echipei clasate pe locul  I – XVI la Campionatul European;

- Membrul echipei clasate pe locul  I – XVI la Cupa Europeană;

- Membrul echipei clasate pe locul  I – VIII la Turneele Grand Prix, Challenge 
Cup, IFAGG Trophy.

Maestru al sportului
- Membrul echipei clasate pe locul I – II la Campionatul Republicii Moldova;

- Membru echipei clasate pe locul I – II la Cupa Moldovei;

- Membrul echipei clasate pe locul XXI – XXV la Campionatele Mondiale;

- Membrul echipei clasate pe locul XVI – XX la Campionatele Europene;

- Membrul echipei clasate pe locul VIII – XXV la Cupa Mondială;

- Membrul echipei clasate pe locul I – V la Campionatelor țărilor CSI;

- Membrul echipei clasate pe locul I – V la Campionatele Open din Europa;

- Membrul echipei clasate pe locul I – III la Starturile Internaționale, cu 
participarea a cel puțin 8 țări;

- Membrul echipei clasate pe locul I – XXIV la Campionatul Mondial seniori;

- Membrul echipei clasate pe locul I – XXIV la Campionatul Mondial juniori;

- Membrul echipei clasate pe locul I – XVI la Campionatul Mondial seniori;

- Membrul echipei clasate pe locul I – XVI la Campionatul Mondial juniori.

Candidați în maeștri ai Sportului
- Membrul echipei clasate pe locul I –III la Campionatul Moldovei juniori;

- Membrul echipei clasate pe locul XXV –XL la Campionatul Mondial tineret;

- Membrul echipei clasate pe locul XXV –XL la Campionatul Mondial juniori;

- Membrul echipei clasate pe locul XX –XXX la Turneele Grand Prix, Challenge 
Cup;
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- Membrul echipei clasate pe locul XX –XXX la Turneul IFAGG TROPHY;

- Membrul echipei clasate pe locul I –IV la Starturile Internaționale tineret și 
juniori.

Notă: Titlurile și categoriile sportive se vor acorda grupelor de vârstă a participanților la concurs 
determinate de către regulamentul Federației Internaționale cu deținerea licenței IFAGG și FGEGM.

seniori – 16 ani (excepție la limita de vârstă : se permite ca doi (2) membri ai grupului 
sportiv să fie de vârsta de : 15 ani;

       tineret – 17 ani (excepție la limita de vârstă : se permite ca doi (2) membri ai grupului sportiv 
să fie de vârsta de : 16 ani;

        junior – 14 – 16 ani (excepție la limita de vârstă : se permite ca doi (2) membri ai grupului 
sportiv să fie de vârsta de : 13 și 17 ani.

12 – 14 ani a I-a maturi
10 – 12 ani a II-a maturi
8 – 10 ani a III-a maturi

6 – 8 ani a I-a copii
4 – 6 ani a II-a copii

 - Membrul echipei clasate pe locul I – V la Campionatul Republicii Moldova;

 - Membrul echipei clasate pe locul I – V  la Cupa Moldovei;

 - Membrul echipei clasate pe locul I – VIII  la Campionatelor țărilor CSI şi Europene; 

 - Membrul echipei clasate pe locul I – X la Competiţiile Internaționale, Turneele Grand Prix, 

Campionatele Open.

Titlurile şi categoriile sportive se vor acorda gimnastelor care deţin licenţa naţională şi care vor 

participa la competiţiile organizate de către Federația de gimnastică estetică în grup a Moldovei. 

Obligatoriu participarea la toate Campionatele şi competiţiile organizate de către Federaţia de 

gimnastică estetică în grup a Moldovei timp de un an calendaristic.
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