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1. INTRODUÇÃO 
O presente documento surge da necessidade de definir critérios de seleção para o apuramento 

para o Test Event (TE). 

O apuramento para o TE é um momento importante para a qualificação olímpica visto ser neste 

que é selecionado o ginasta que estará presente nos Jogos Olímpicos (JO).  

Dada a classificação da equipa no campeonato do mundo de 2014 a participação no TE de 2016 só 

poderá ser feita com um ginasta, sendo necessário garantir esse lugar no campeonato do mundo 

(CM) de 2015, em Glasgow. 

Os critérios de participação no campeonato do mundo de 2015 estão definidos e foram 

publicados na página oficial da FGP. 

 

2. OBJETIVOS PARA O TEST EVENT 2016 

 Garantir a participação nos JO de 2016;  

 

3. OBJETIVOS PARA OS JOGOS OLIMPICOS 2016 

 Obter uma classificação de semifinalista; 

 Participação numa final; 

 

4. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

4.1 Após o CM 2015 será possível estabelecer uma prognose para uma nota mínima que nos 

indique com alguma margem de segurança qual deverá ser o resultado necessário para que 

se alcance o apuramento olímpico no TE. Será a partir dessa referência apresentada que os 

ginastas poderão ou não ser elegíveis para a participação TE; 

4.2 O ginasta selecionado será aquele que obtiver o melhor resultado no all-around com base na 

média dos três melhores resultados obtidos nas 4 competições abaixo descritas, contudo se 

for verificada a existência de mais do que um ginasta cujos resultados são compatíveis com o 

apuramento olímpico deve ser tomados em consideração os seguintes critérios: 
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a) Ginasta com melhores resultados compatíveis com a obtenção dos objetivos previstos, isto 

é semifinalista, numa especialidade, várias ou concurso geral individual; 

b) Caso os ginastas apresentem resultados de all-around que permitam o apuramento 

olímpico e simultaneamente, estejam em condições de obter um lugar de semifinalista, a 

seleção deverá de recair sobre o ginasta que apresente a maior consistência no resultado 

de all-around; 

4.3 Em duas das competições previstas no processo os ginastas terão que obrigatoriamente de 

realizar dois saltos; 

4.4 Para a participação no TE não será obrigatório a realização de dois saltos; 

4.5 Para a participação nos JO terá obrigatoriamente de realizar dois saltos. 

 

5. MOMENTOS DE OBSERVAÇÃO/SELEÇÃO 
 Campeonato do Mundo 2015; 

 Troféu José António Marques 2016; 

 Torneio Internacional a realizar a 12 de março. 

 Taça de Portugal 2016; 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 Nas 2 provas nacionais deve-se procurar garantir que  haja um painel de juízes, em 

quantidade e qualidade, contando com 4E e 2D. Se necessário deverá convidar-se juizes 

estrangeiros; 

 O cumprimento dos critérios expostos não implica, automaticamente, a seleção do(s) 

ginasta(s) para qualquer competição mencionada; 

 Cumprindo os processos de seleção, cabe à Direção Técnica Nacional propor à Direção da FGP 

a composição da delegação para a participação no Test Event; 

 Situações omissas ou não previstas no presente documento são analisadas de acordo com as 

orientações gerais do documento de critérios e propostas em conformidade à Direção da FGP. 
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