
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               “Be Happy in Gymnastics” 

 

 

Prezados amigos da ginástica 

 

 

 

A Câmara Municipal de Braga, na qualidade de “Cidade Europeia do Desporto 2018”, tem a 

honra de convidar todas as Federações filiadas na F.I.G. a fazerem-se representar, através de 

uma representação nacional ou de um ou mais Clubes, no: 

“I Torneio Internacional de Ginástica Artística Feminina – Cidade de Braga”. 

 

Este torneio tem por desígnio, propiciar a disseminação da prática da Ginástica Artística 

Feminina na região Norte do país e, consequentemente, a nível nacional, particularmente na 

Cidade de Braga. 

 

Este Torneio procura dar uma oportunidade a ginastas que, gostando muito desta prática 

desportiva, por diversos motivos, não conseguem alcançar um nível competitivo que lhes 

proporcione o contacto internacional com outras que se encontram na mesma situação. Pareceu-

nos, então, oportuno criar as condições que possam permitir um saudável convívio, competitivo 

e social, entre atletas cuja paixão que as liga é a sua prática gímnica.  

 

Como motivação suplementar consideramos que seria interessante implementar um reforço aos 

habituais troféus, incluindo o “PRIZE MONEY”. 

 

Assim, acreditamos estarem criadas todas as condições para que este evento seja um sucesso 

contando, por isso, com a vossa entusiasmada participação. 

 

 

Sejam bem-vindos. 
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OBJETIVO 

O “I Torneio 

Internacional de 

Ginástica Artística 

Feminina - Cidade de 

Braga: “ Be Happy in 

Gymnastics” é um dos 

muitos eventos que 

corporizam a agenda de 

“BRAGA - CIDADE 

EUROPEIA DO DESPORTO 

PARA O ANO DE 2018”. 

Pretende-se que esta 

atividade possa servir de 

estímulo para uma, mais 

significativa, aposta na 

melhoria das condições 

para a prática desportiva 

de rendimento e de lazer, 

de uma forma geral, e para 

as atividades gímnicas em 

particular. 

Assim sendo, entendemos 

que as atividades gímnicas 

que integram esta agenda 

desportiva, devem 

integrar os clubes mais 

representativos da 

autarquia, como forma de 

divulgarem, potenciarem e 

melhorarem as respetivas 

condições de treino. 

No caso específico da 

Ginástica Artística 

Feminina, pretende-se dar 

um contributo para o 

crescimento da 

modalidade no Distrito de 

Braga, considerando o 

trabalho já desenvolvido 

pelos clubes locais e, 

também, para reforçar a 

importância que o Norte 

do país representa para 

esta modalidade gímnica. 

 

 
 

 

 

 

COMPETIÇÃO 

NÍVEL COMPETITIVO 

O Torneio apenas inclui uma categoria: 2ª Divisão. Incorpora dois níveis de 

participação: Avançado e Elementar, compreendendo, cada um deles, os 

seguintes escalões etários: Iniciadas / Juvenis / Juniores e Seniores. 

 

2ª DIVISÃO 

Estão em condições de participar neste Torneio, as ginastas nacionais filiadas, 

em 2018, na Federação de Ginástica de Portugal (F.G.P.) no nível “Base” e as 

ginastas estrangeiras que participem, nos respetivos países, também nesta 

categoria ou equivalente. A avaliação terá por base o código de pontuação 

que foi especificamente elaborado para esta competição, tendo como suporte 

o código da Federação Internacional de Ginástica. 
 

 

PARTICIPAÇÃO 

CATEGORIA, NÍVEIS, ESCALÕES E APARELHOS 

A competição consiste numa estrutura organizativa onde todas as atletas 

devem estar em condições de participarem em todos os aparelhos. 

Todos as participantes portuguesas devem estar filiadas na F.G.P.. 

As idades assinaladas têm de ser efetivas durante o ano de 2018. 

 

Categoria Níveis Escalões Idades Aparelhos 

         

2
ª 

D
iv

is
ão

 

El
em

en
ta

r Iniciadas 10/11 S. / P.A. / T.O. / Solo 

Juvenis 12/13 S. / P.A. / T.O. / Solo 

Juniores 14/15 S. / P.A. / T.O. / Solo 

Seniores 16 e + S. / P.A. / T.O. / Solo 

     

A
va

n
ça

d
o

 Iniciadas 10/11 S. / P.A. / T.O. / Solo 

Juvenis 12/13 S. / P.A. / T.O. / Solo 

Juniores 14/15 S. / P.A. / T.O. / Solo 

Seniores 16 e + S. / P.A. / T.O. / Solo 
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DATA E LOCAL 

O Torneio irá realizar-se 

nos dias 27, 28 e 29 de 

Abril de 2018:  

Dia/Mês Divisão Atividade 

   

27/Abril 
Elementar 
Avançado 

Treinos 

28/Abril 

Elementar 
(INI: / JUN.) 
Avançado 

(INI: / JUN.) 

Prova 

29/Abril. 

Elementar 
(JUV: / SEN.) 

Avançado 
(JUV: / SEN.) 

Prova 

 

O Torneio decorrerá na 

Cidade de Braga na 

Nave Desportiva da 

Universidade do Minho. 

 

 

 

 

REGULAMENTO 

2ª DIVISÃO 

O ajuizamento terá por base o Código Internacional de Pontuação da 

Federação Internacional de Ginástica (CoP – FIG), com as adaptações que 

acompanham o regulamento da prova. 

 

 

INSCRIÇÕES 

PERÍODOS DE INSCRIÇÃO 

 

As inscrições dos ginastas portugueses têm de ser efetuadas na Gymbase. 

 

REGISTRO PROVISÓRIO 

Inscrições efetuadas até 2 de Fevereiro de 2018. 

(As inscrições realizadas durante o período de Pré-inscrição, terão prioridade no caso 

das inscrições ultrapassarem o número de atletas possíveis em cada grupo). 

Até 2 de Fevereiro as inscrições estarão limitadas a 4 atletas por escalão, em 

cada nível e por Clube. Após esta data, no caso de não estar preenchido o 

número total de atletas participantes em cada Escalão, haverá uma segunda 

oportunidade para os clubes interessados inscreverem mais atletas, agora 

sem qualquer limitação. 

 

1ºPERÍODO 

Inscrições efetuadas atá 16 de Março de 2018: 45€ (por cada ginasta). 

 

2ºPERÍODO 

Inscrições efetuadas atá 6 de Abril de 2018: 55€ (por cada ginasta). 

 

ATENÇÃO: No caso de um Clube pretender participar com 4 equipas em 

cada nível (4 atletas por escalão), significa que a sua representação terá 

um total de 32 atletas. 

 

NOTA: Mais Informações sobre o modo de realização da inscrição e o respetivo 

pagamento (IBAN- para a transferência) serão indicadas oportunamente. 
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DIREÇÃO DA PROVA 

DIREÇÃO TÉCNICA DA PROVA 

Composição: 

1 Diretor técnico de prova 

1 Juiz responsável pelo ajuizamento 
 

DIREÇÃO EXECUTIVA DA PROVA 

Composição: 

1 Diretor de prova 

1 Representante da Câmara Municipal de Braga 

1 Responsável pelo processamento das avaliações e das classificações 

1 Responsável pela logística da prova 
 

AJUIZAMENTO 

Cada aparelho será avaliado por três juízes: 1 Juiz responsável por definir o 

valor dos esquemas apresentados e as restantes 2 juízes serão responsáveis 

por avaliar a execução dos mesmos. 
 

REUNIÃO DE JUIZES 

Será realizada no dia 27/Abril à noite, em hora a marcar. 
 

NOTA: Todas as Juízes devem de estar presentes. 
 

 

CLASSIFICAÇÕES / PRÉMIOS 

CLASSIFICAÇÕES 

Os resultados finais individuais, serão hierarquizados em função das 

pontuações obtidas por cada atleta individual, fazendo corresponder a melhor 

pontuação ao 1º lugar, a segunda melhor pontuação ao 2º lugar, e assim 

sucessivamente até ao último classificado, em cada uma das provas e em cada 

aparelho. Haverá, ainda, uma classificação por equipas em cada Nível. Cada 

equipa será composta por quatro atletas (1 INI.; 1 JUV.; 1 JUN. e 1 SEN.), em que a 

pontuação final da equipa resulta do somatório de cada uma dessas atletas. Na 

inscrição deve ser indicado o nome das atletas e respetivo escalão etário, que 

constituem cada equipa. Só os Clubes que apresentem, pelo menos, uma 

atleta em cada escalão poderão competir por equipas. 
  
PRÉMIOS 

PRESENÇA: 

Todos os ginastas terão direito a uma medalha de presença e uma lembrança. 
  

RESULTADOS CLASSIFICATIVOS: 

Terão direito a medalha os ginastas classificados em cada prova, nos três 

primeiros lugares da classificação geral individual e em cada aparelho. 

As equipas classificadas nos três primeiros lugares terão direito a um troféu 

exclusivo, e as atletas que as compõem a uma medalha. 



 

 

I TORNEIO INTERNACIONAL DE 

GINÁSTIA ARTÍSTICA FEMININA 

                                “2ª DIVISÃO” 

                  “CIDADE DE BRAGA” 

 

5 

PRIZE MONEY 

Os atletas classificados nos três primeiros lugares, na classificação geral 

individual, em cada um dos dois níveis de participação, em todos os 

escalões, têm direito a um prémio monetário. 
 

PRIZE MONEY                                                                        
     

Categoria Níveis Escalões 
Classificação 

Geral Individual 
Valor 

     

2
ª 

D
iv

is
ão

 

El
e

m
e

n
ta

r Iniciados (1º/2º/3º) 60 € / 30 € / 20 € 

Juvenis (1º/2º/3º) 80 € / 50 € / 40 € 

Juniores (1º/2º/3º) 100 € / 70 € / 60 € 

Seniores (1º/2º/3º) 120 € / 90 € / 80 € 

A
va

n
ça

d
o

 Iniciados (1º/2º/3º) 80 € / 50 € / 40 € 

Juvenis (1º/2º/3º) 100 € / 70 € / 60 € 

Juniores (1º/2º/3º) 120 € / 90 € / 80 € 

Seniores (1º/2º/3º) 160 € / 110 € / 100 € 

 

 

MÚSICA 

ORGANIZAÇÃO DAS MÚSICAS 

Todas as músicas terão de ser enviadas, em formato MP3, até ao dia 6 de Abril 

de 2018, através do WeTransfer, devidamente diferenciadas por nível, 

escalão e categoria, referenciando ainda o nome do respetivo ginasta, para o 

seguinte endereço de e-mail: eventosgimnicos@gmail.com. No acto de 

acreditação, cada entidade participante terá, ainda assim, de se fazer 

acompanhar de todas as músicas dos seus atletas, em PEN DRIVE, 

devidamente diferenciadas por nível, escalão e categoria, referenciando 

ainda o nome do respetivo ginasta.  

As músicas deverão ser experimentadas durante as sessões de treino. 

 
 

FICHAS DE INSCRIÇÃO 

Todas as fichas de inscrição ser disponibilizadas posteriormente. 

 
 

CONTACTOS 

Todos os contactos irão ser disponibilizadas posteriormente. 

mailto:eventosgimnicos@gmail.com
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