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 Critérios para integração na Seleção Nacional (SN) e no Sistema de Alto Rendimento 
(AR) 
 

Programa 
Deteção/ 

Orientação 
de Talentos 
da Seleção 
Nacional 

Grupos de 
idades 

Dos 9 aos 
13 anos 

Testes Físicos e 
Técnicos do 

Programa “Age 
Group” (AG) da 

FIG 

Ver quadros de resultados por 
idades 

Previsto nos 
testes físicos e 

técnicos do 
programa “Age 
Group” da FIG 

Seleção 
Nacional 

Juniores 

14 anos 
Concurso Geral 
Individual (CGI) 

E/OU 
Testes Técnicos 

do Programa 
“Age Group” da 

FIG 

D 17,30 + 66,30 pts OU resultadosAG FIG Adaptado 
D 15,60 + 65,00 OU resultados AG 

FIG Juniores ou 
FIG* 

15 anos D 16,80 + 66,20 e resultados AG 

16 anos D 18,00 + 67,40 pts e resultadosAG 

17 anos D 19,40 pts + 68,80 pts e resultados AG 

18 anos D 20,60 + 70,00 pts e resultados AG 

Seniores 

19 anos Concurso Geral 
Individual 

D 22,10 + 71,50 pts e resultado AG 

FIG 

>19 anos D 23,60 + 73,00 pts 

A partir 
dos 18 
anos 

Solo 
4,2 / 4,8 / 5,1 /5,6 

12,7 / 13,3 / 13,6 / 14,1 

Cavalo com 
Arções 

4,2 / 4,5 / 5,1 /5,6 
11,7 / 12,4 / 13,0 / 13,5  

Argolas 
 4,2 / 4,7 / 5,1 /5,6 

12,1 / 12,8 / 13,2 / 13,7   

Saltos  
4,0 / 4,2 / 4,7 / 5,1 /5,6 
12,8 / 13,0 / 13,5 / 13,9  

Saltos (2 saltos) 
4,0 / 4,2 / 4,7 / 5,1 /5,6 
13,0 / 13,2 / 13,7 / 14,1  

Paralelas 
 4,2 / 4,7 / 5,1 /5,5 

12,3 / 13,2 / 13,6 / 14,0  

Barra-fixa 
 4,1 / 4,6 / 5,1 /5,6 

12,1 / 12,8 / 13,3 / 13,8  
Observações: 
Notas D são requisito obrigatório 
*nas competições com código sénior será aferida a nota aos ginastas 
juniores. Deve ser apresentada uma carta de competição com os 
exercícios que o ginasta vai apresentar.   
 

 

 

 

 



  

 

Os ginastas seniores poderão entrar na SN por especialidades, no entanto, a exigência e 
dinâmica própria das participações coletivas recomendam que os ginastas de uma equipa 
façam ou estejam preparados no mínimo em 3 aparelhos, pelo que os critérios de entrada na 
seleção nacional espelham estas necessidades, não excluindo naturalmente prestações de 
elevada valia técnica em 1 ou 2 aparelhos. 

O quadro apresentado em cima contém diversas notas, por aparelhos, nos seniores. Em cada 
aparelho é apresentado um conjunto de 4 notas (D’s e finais) que os ginastas devem obter em 
função da metodologia em seguida apresentada. A cada nota D corresponde a nota final 
descrita em baixo. 

Assim temos como forma entrada na seleção nacional por especialidades as seguintes opções: 

• Para 1 especialidade com 3 aparelhos: nota D e final ≥ à terceira nota apresentada e 
nos restantes aparelhos a primeira nota apresentada; 

• Para 2 especialidades com 3 aparelhos: nota D e final ≥ à segunda nota apresentada, 
nos restantes aparelhos a primeira nota apresentada; 

• Para 1 ou 2 especialidades: nota D e final ≥ à quarta nota apresentada; 
 
 
A convocação de ginastas para estágios que integram as SN de seniores, por aparelhos, está 
dependente dos objetivos definidos, sendo que para especialistas normalmente não estão 
previstos estágios de progressão técnica de 1 semana, com exceção das semanas modelo de 
preparação de competições coletivas, sendo nestes casos necessariamente convocados para o 
efeito. 

 
 

 


