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CIRCULAR Nº 0136/2019

Lisboa, 05 de junho de 2019

DISTRIBUIÇÃO: AT`s e Clubes
ASSUNTO: Taças do Mundo 2020 - Candidaturas
Exmos Senhores,
A Federação Internacional de Ginástica (FIG) divulgou as regras e prazos de candidaturas à
organização de etapas de Taças do Mundo e Challenge Cups nas várias disciplinas para o ano de
2020, definindo como prazo final de candidatura o dia 30 de junho (documentos FIG em anexo).
À semelhança de anos anteriores cria-se, por este meio, o processo concursal interno relativo às
coorganizações das etapas das Taças do Mundo realizadas em Portugal nas disciplinas de
Ginástica Aeróbica e Ginástica Acrobática para potenciais clubes/Associações Territoriais
eventualmente interessados em se estabelecerem como parceiros nestas organizações.
Assim, junto se envia caderno de organização relativo às etapas das taças do mundo
de Ginástica Acrobática e Ginástica Aeróbica a organizar em Portugal no ano de 2020.
O período de candidaturas decorre até ao dia 17 de junho e o processo deverá ser
entregue obrigatoriamente em formato digital.
Até ao dia 21 de junho serão analisadas as propostas recebidas e tomada a decisão sobre a
aceitação ou não das candidaturas. No caso de haver mais de uma candidatura para o mesmo
evento e todas aceites, as mesmas serão priorizadas.
No dia 24 de junho serão informadas as entidades candidatas sobre o resultado da análise das
candidaturas.
Cumprimentos,
A Secretária Geral

Paula Araújo
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