
Federação de Ginástica de Portugal 
Instituição de Utilidade Pública e Utilidade Pública Desportiva 
Fundada em: 1950 
 
Filiada na: 

Federação Internacional de Ginástica (FIG), União Europeia de Ginástica (UEG), União Ibero-

Americana de Ginástica (UIAG), na Federação Internacional de Desporto para Todos (FISpT) e 

na Confederação Mediterrânea de Ginástica - COMEGYM 

Membro do: 

Comité Olímpico de Portugal (COP) e Comité Paralímpico de Portugal (CPP) 

 
 

 

                 

 
Estrada da Luz n.º 30 A . 1600-159 Lisboa . Portugal . Telf: +351 21 814 11 45 . Fax: +351 21 814 29 50 

Contribuinte Fiscal N.º 501 381 074 . E-mail: gympor@gympor.com . www.fgp-ginastica.pt   

CIRCULAR Nº 0150/2020  Lisboa, 26 de novembro de 2020 

DISTRIBUIÇÃO: AT’s e Clubes 

ASSUNTO: Anulação Campeonato Nacional Base de GAF e GAM. Realização Open Virtual Base. 

 
Exmos. Senhores, 
Após divulgação do decreto nº9/2020 de 21 de novembro que regula o estado de emergência, a FGP é 
forçada a anular o Campeonato Nacional Base (CNB) de GAF e GAM. Esta decisão tem por base o artigo 
30º, ponto 3, do referido decreto, que limita as competições ao escalão de sénior e da 1ª divisão. 
 
Com o objetivo de proporcionar um momento competitivo para os(as) ginastas que viram desta forma 
impossibilitada a sua participação no CNB a FGP Irá organizar um torneio online para todos os(as) ginastas 
que treinam/competem na Base e que tenham interesse em participar. 
O mesmo irá realizar-se em dia e hora ainda por confirmar, mas obedecerá a um conjunto de regras que 
apresentamos em seguida: 
 
COMUM 
 

• Competição para todos os escalões – Iniciados(as), Juvenis, Juniores e Seniores 

• Enviar um vídeo por cada exercício, por wetransfer, até ao dia 4/12 (6ª-feira). Devem compilar o 
máximo de vídeos possível numa só pasta a enviar; 

• Máximo de 40 vídeos por disciplina e por clube; 

• A gravação deverá ser efetuada com resolução 1280x720 ou 1920x1080 e proporção 16:9 e numa 
posição lateral ao aparelho, permitindo aos juízes uma melhor avaliação; 

• Os vídeos devem ser nomeados com o seguinte: [Escalão, Nome, Clube, Aparelho, Grau]; 

• Os vídeos serão pontuados em direto por um conjunto de juízes, sendo os resultados 
apresentados durante a emissão no canal Youtube da FGP (FGP TV) – 
https://www.youtube.com/channel/UCDzgHYmFxjfjG7A-CfM2Nsw; 

• Deve ser enviada uma foto “tipo passe” de cada ginasta, para a sua apresentação [Escalão, Nome, 
Clube]; 

• Os(as) ginastas devem estar equipados(as) com o equipamento do clube, nas fotos e vídeos; 
GAF 

• Dois aparelhos em competição – Paralelas Assimétricas e Trave 
GAM 

• Três aparelhos em competição – Argolas, Paralelas e Barra-fixa 
 
Sem outro assunto de momento, apresentamos os nossos melhores cumprimentos e subscrevemo-nos, 

A Chefe dos Serviços Financeiros e Administrativos 

 

Sandra Pires 
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