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CIRCULAR Nº 0238/2017          Lisboa, 11 dezembro de 2017 

DISTRIBUIÇÃO: AT’s e Clubes  

ASSUNTO: Momento de controlo de Ginastica Acrobática para a Competição Mundial por Grupo 
de Idades 

 
 
Exmos. Senhores, 
 
A Federação de Ginástica de Portugal divulga a ordem de passagem para o momento de controlo 
para a Competição Mundial por Grupos de Idades bem como algumas informações adicionais: 
 

 Os ginastas não necessitam de se apresentar em fatos de competição, podem apenas 
usar maillots de treino desde que todos os elementos do par/grupo se apresentem de 
igual; 

 Não é necessário apresentarem-se com penteados e maquilhagens elaboradas; 

 Não é necessário colocar emblema do clube nos maillots;  

 Todos os pares e grupos ao serem anunciados têm de se dirigir diretamente (sem 
qualquer coreografia ou apresentação) para o local onde iniciam o seu exercício, onde 
fazem a apresentação aos juízes. O incumprimento desta norma FGP implica numa 
penalização 0,3 por cada exercício; 

 As horas indicadas na ordem de passagem são meramente informativas. Quer os 
períodos de aquecimento ou a hora de apresentação dos exercícios, podem ser 
antecipados ou atrasados de acordo com o desenrolar das apresentações.  

 Só podem permanecer na área principal de competição os ginastas de acordo com o 
horário apresentado na ordem de passagem. Os restantes ginastas têm de permanecer 
no ginásio de aquecimento/espera, ou nas restantes instalações disponibilizadas pelo 
clube; 

 O direito de assistência está reservado aos treinadores e a um dirigente filiado por Clube. 
Solicita-se o envio da identificação do dirigente, presente neste momento de controlo, até 
ao dia 13 de dezembro (4ª feira);  

 Esclarecimentos sobre penalizações serão apenas efetuados no final da competição. Em 
caso de discordância de nota de dificuldade, os treinadores terão que apresentar protesto 
formal que será avaliado pelos juízes presentes; 

 O contacto entre treinadores e juízes está restrito ao Diretor Técnico da Federação de 
Ginástica de Portugal que dará os respetivos esclarecimentos assim que o decorrer da 
prova o permita;   
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 Participam neste momento os seguintes clubes: 

AACo Associação Académica de Coimbra 

ACM Acro Clube da Maia 

AgCC Acrogym Clube de Coimbra 

APAGL Associação de Pais e Amigos da Ginástica de Loulé 

GCAL Ginásio Acrotumb de Leiria 

GCP Ginásio Clube Português 

GCV Ginásio Clube Vilacondense 

GDSC Grupo Dramático e Sportivo de Cascais 

GMFR Gimnofrielas 

LGC Lisboa Ginásio Clube 

SEA Sociedade Euterpe Alhandrense 
 

  
 
Cumprimentos,  
 
 

A Secretária Geral 

 
Paula Araújo 

 


