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NOTAS INTRODUTÓRIAS 

Dando sequência ao processo de participação das Seleções Nacionais nas competições 

internacionais, apresentamos o Documento Orientador para o Campeonato da Europa 2018. 

 

OBJETIVOS (2017-2020) 

Para o ciclo olímpico 2017-2020 e em termos da participação internacional, a FGP define os 

seguintes Objetivos para cada uma das especialidades da Ginástica de Trampolins: 

TUMBLING:  

- Melhorar o processo de Treino (melhores condições, com mais pistas e de qualidade; mais 

volume de treino, em pistas de qualidade; treinos em conjunto dos ginastas das SN);  

- Procurar constituir equipas seniores e juniores, que disputem lugares nas finais; 

- Garantir continuidade no processo das Seleções Nacionais, do escalão júnior a sénior. 

 

Em termos desportivos, os objetivos para o Campeonato da Europa 2018 são: 

SENIORES 

Tumbling 

o Participar com masculinos e femininos 

o Obtenção de lugar nas Finais, individuais (femininos) 

 

JUNIORES  

Nota: Relembramos o COMUNICADO Nº 01/2012 que define “o quadro de responsabilidades da FGP quanto ao 

enquadramento dos/as ginastas pertencentes às seleções nacionais, designadamente no que diz respeito à sua 

preparação, apoio escolar, enquadramento legal e outros que derivam automaticamente da inclusão dos/as 

ginastas nessas seleções.  

 

QUADRO DE RESPONSABILIDADES DA FGP RELATIVO À PARTICIPAÇÃO DE GINASTAS DAS SELEÇÕES NACIONAIS 

EM COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS DE ACORDO COM OS ESCALÕES ETÁRIOS EM VIGOR 

Disciplinas/especialidades olímpicas 

GAM, GAF, GR, TRI 

Disciplinas/especialidades não olímpicas 

AER, ACRO, DMT, TeamGym, TRS, TUM 

Seniores e Juniores Seniores 

 
A assunção de responsabilidades relativas à participação de ginastas de escalões etários inferiores será 

equacionada pontualmente, sob proposta fundamentada da/s Comissão/ões Técnica/s da/s disciplina/s em causa, 

tendo sempre como base o indício de rendimentos desportivos de exceção”.  
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- Os custos associados à sua presença, seja enquadrável no Orçamento do Alto Rendimento 

2018 (Ginástica de Trampolins). Caso não seja possível, é colocada a hipótese de 

participação de ginastas a custas próprias (à semelhança de outras participações 

internacionais em CE e CM, noutras disciplinas), desde que cumpram os requisitos técnicos 

exigidos. 

Neste sentido e caso estejam salvaguardados os considerandos anteriores será desejável 

para o Tumbling, a participação com Equipas completas em Juniores masculinos e 

femininos, cuja análise será feita durante o processo de seleção. 

 

Caso se concretize esta participação, definem-se como objetivos: 

 

Tumbling 

o Obtenção de lugar na final - Júnior Individual (Masculino) 

o Obtenção de finais por equipas (Femininas e Masculinas) 
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EQUIPAS NACIONAIS | 2017-2018: Critérios para integração 

Para a época 2017-2018 estabelecem-se os seguintes critérios para a integração nas Equipas 

Nacionais: 

 

TUMBLING 

Requisitos Mínimos 

 

Juniores Femininos 

F1 

1 Múltiplo na série, elemento de valor igual ou superior a 2,2 

ou 

2 Múltiplos na série, elementos de valor igual ou superior a 2 

F2 1 Elemento de valor igual ou superior a 2,4 

Juniores Masculinos 

F1 

1 Múltiplo na série, elemento de valor igual ou superior a 2,4 

ou 

2 Múltiplos na série, elementos de valor igual ou superior a 2,0 

F2 1 Elemento de valor igual ou superior a 2,8 

Seniores Femininos 

F1 

1 Múltiplo na série, elemento de valor igual ou superior a 2,4 

ou 

2 Múltiplos na série, elementos de valor igual ou superior a 2,0 

F2 1 Elemento de valor igual ou superior a 2,8 

Seniores Masculinos 

F1 2 Múltiplos na série, elementos de valor igual ou superior a 2,4 

F2 2 Múltiplos na série, elementos de valor igual ou superior a 2,8 

 

Nota: Devem ser cumpridos os requisitos técnicos constantes do Código Internacional 2017-

2020 

 

Estágios/Momentos de controlo TUM 

Campeonato da Europa 

Abril _ 2018 

 São considerados os seguintes estágios/momentos de controlo: 

 1ª) 27 e/ou 28 janeiro – local a indicar 

 2ª) 10 e/ou 11 fevereiro – local a indicar 

  3ª) 24 fevereiro - Campeonato Distrital de Tumbling Lisboa – 

Prova de controlo de observação 
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Participação TUM Júniores 

1. A participação no processo de seleção para o Campeonato da Europa 2018 é 

restrita aos ginastas nascidos no período 2001 a 2005. 

 

Processo de seleção TUM Júniores 

1. O processo de Seleção será efetuado por observação e momentos de controlo 

em estágios (com presença de juízes nos três estágios/momentos de controlo) 

2. É obrigatória a participação em todos os Estágios definidos no processo de 

apuramento. 

3. A lista final de participantes no Campeonato da Europa resultará de uma proposta 

da Direção Técnica Nacional, com parecer da Sub Comissão Técnica de Tumbling e 

aprovação final da Direção da FGP. 

 

Participação TUM Seniores 

1. A participação no processo de seleção para o Campeonato da Europa 2018 é 

restrita aos ginastas que integram o grupo de Elites; 

 

Processo de seleção TUM Seniores 

1. O processo de Seleção será efetuado por observação e momentos de controlo 

em estágios. 

2. É obrigatória a participação em todos os Estágios definidos no processo de 

apuramento. 

3. A lista final de participantes no Campeonato da Europa resultará de uma 

proposta da Direção Técnica Nacional, com parecer da Sub Comissão Técnica de 

Tumbling e aprovação final da Direção da FGP. 

4. Os ginastas finalistas no CM 2017 tem apuramento direto para o CE 2018 

 

ASPETOS DE ORDEM GERAL AO PROCESSO DAS TRÊS ESPECIALIDADES: 

 Para efeitos do processo de apuramento para CE são considerados os ginastas que 

efectuarem a pré- inscrição até ao dia 31 de dezembro de 2017, devendo enviar a 

ficha de inscrição e o pagamento da taxa de inscrição no processo de 20,00 €. 

| FGP 2017-2020 | dezembro 2017 | 


