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TRAMPOLIM INDIVIDUAL 

OBJETIVOS  

• Aumentar o nível técnico dos ginastas, melhorando a regularidade das prestações; 

• Participar com Equipas masculinas e femininas 

• Obter lugar nas Semifinais Femininas 

• Obter lugar em Finais Masculinas 

 

EQUIPAS NACIONAIS | Critérios para apuramento 

Estabelecem-se os seguintes critérios para a integração nas Equipas Nacionais: 
 

Pontuações mínimas Preliminares (F1 + F2) Finais (F3) 

Femininos  Nota Final – 95,000 pts Nota Final – 52,500 pts 

Masculinos Nota Final – 104,300 pts Nota Final – 57,500pts 

 

Nota: Deve ser cumprido o regulamento internacional FIG 2017-2021. 

 

Momentos de controlo  

1º) 9 e 10 de julho – Scalabis Cup 

• 2º) 24 e 25 de julho  

• 3º) Inicio outubro – data a indicar 

 

 

 

Participação  

A participação no processo de seleção para o Campeonato do Mundo 2021 é restrita aos 

ginastas que integraram o escalão Elite Sénior: 

1. Um ginasta que suba a Elite numa prova que permita essa passagem, e se ainda 

estiver o processo de apuramento a decorrer, pode entrar no respetivo processo, 

na prova de apuramento seguinte e mediante pedido ao Diretor Técnico da 

disciplina; 

2. No ano 2021, a título excecional, as provas especificamente de apuramento 

podem ser provas de subida a Elite, caso o ginasta consiga a marca de Elite e os 

mínimos de apuramento a nota contará automaticamente para o processo. 
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Processo de seleção 

1. O Ranking determina a seleção dos ginastas; 

2. O Ranking é o processo de posicionamento dos ginastas entre si, que permite a 

sua seriação em função da soma das suas notas finais nas várias 

provas/momentos de controlo; 

3. Participam nas Finais, todos os ginastas que tenham atingido as pontuações 

mínimas nas Preliminares 

4. Para o Ranking contam as duas melhores classificações das 3 provas/momentos 

de controlo, atrás mencionadas. Em cada prova/momento de controlo são 

considerados o total dos pontos atribuídos (preliminares + finais, ou somente 

preliminares), a nota da final só será contabilizada se atingida a nota minima; 

5. Existe a obrigatoriedade em marcar duas das três provas, no entanto para quem 

apenas marcar uma vez a FGP reserva-se no direito de ponderar a respetiva 

inclusão, de ginastas nessa situação; 

6. Os finalistas no Campeonato da Europa 2021 (competição individual) têm 

apuramento direto, com obrigatoriedade de participar em 2 dos eventos de 

apuramento (exceção para casos de lesão devidamente comprovada); 

7. Tem apuramento direto o ginasta participante nos Jogos Olimpicos 2021 e o seu 

suplente. 

8. No caso da existência de lugares disponíveis nas equipas após o apuramento, a 

FGP reserva-se no direito de atribuir “wild cards” a ginastas que valorizem a 

equipa por proposta devidamente fundamentada da Direção Técnica (Treinador 

Nacional e DTN) a submeter à apreciação da Direção. 
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DUPLO MINI TRAMPOLIM 

OBJETIVOS 

• Manter no global, os elevados padrões técnicos nas prestações dos ginastas; 

• Melhorar o nível técnico das ginastas do setor feminino; 

• Participar com Equipas Femininas e Masculinas 

• Alcançar a participação nas Finais Masculinas 

 

EQUIPAS NACIONAIS | Critérios para Apuramento 

Estabelecem-se os seguintes critérios para a integração nas Equipas Nacionais: 

Pontuações mínimas  Preliminares + Finais 

Femininos 
Nota Total – 131.200 pts 

DIF Média – 5.20 

Masculinos Nota Final – 142,400 pts 

 

 

 

Momentos de controlo 

1ª) 9 e 10 de julho – Scalabis CUP 

• 2ª) 24 e 25 de julho   

• 3º) Final setembro/Inicio outubro – data a indicar 

 

 

Participação 

1. A participação no processo de seleção é restrita aos ginastas que integram o 

grupo de Elites; 

2. Um ginasta que suba a Elite numa prova que permita essa passagem, e se ainda 

estiver o processo de apuramento a decorrer, pode entrar no respetivo processo, 

na prova de apuramento seguinte e mediante pedido ao Diretor Técnico da 

disciplina; 

3. A título excecional, no ano de 2021, as provas especificamente de apuramento 

podem ser provas de subida a Elite, caso o ginasta consiga a marca de Elite e os 

mínimos de apuramento a nota contará automaticamente para o processo. 
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Processo de seleção 

1. O Ranking determina a seleção dos ginastas para o Campeonato do Mundo; 

2. O Ranking é o processo de posicionamento dos ginastas entre si, que permite a 

sua seriação em função da soma das suas notas finais nas várias 

provas/momentos de controlo; 

3. Para o Ranking contam as duas melhores classificações das 3 provas/momentos 

de controlo, atrás mencionadas. Em cada prova/momento de controlo são 

considerados o total dos pontos atribuídos (preliminares + finais); 

4. Todos os ginastas inscritos no processo de apuramento terão que fazer 

preliminares e finais; 

5. Existe a obrigatoriedade em marcar as duas vezes, no entanto para quem apenas 

marcar uma vez a FGP reserva-se no direito de ponderar a inclusão de ginastas 

nessa situação; 

6. Os Ginastas finalistas no Campeonato da Europa 2021 (competição individual) 

terão apuramento direto, com obrigatoriedade de participar em 2 dos eventos do 

apuramento (exceção para casos de lesão devidamente comprovada); 

7. No caso da existência de lugares disponíveis nas equipas após o apuramento, a 

FGP reserva-se no direito de atribuir “wild cards” a ginastas que valorizem a 

equipa por proposta devidamente fundamentada da Direção Técnica (Treinador 

Nacional e DTN) a submeter à apreciação da Direção. 
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TUMBLING 

OBJETIVOS  

• Melhorar o processo de Treino (melhores condições, com mais pistas e de 

qualidade; mais volume de treino, em pistas de qualidade; treinos em conjunto dos 

ginastas das SN);  

• Garantir continuidade no processo das Seleções Nacionais; 

• Participar com equipas masculinas e femininas. 

 

EQUIPAS NACIONAIS | Critérios para apuramento 

Estabelecem-se os seguintes critérios para a integração nas Equipas Nacionais: 

Requisitos Mínimos 

Seniores Femininos 

F1 

1 Múltiplo na série, elemento de valor igual ou superior a 2,4 

ou 

2 Múltiplos na série, elementos de valor igual ou superior a 2,0 

F2 1 Elemento de valor igual ou superior a 2,6 

Seniores Masculinos 

F1 2 Múltiplos na série, elementos de valor igual ou superior a 2,4 

F2 2 Múltiplos na série, elementos de valor igual ou superior a 2,8 

 
Nota: Devem ser cumpridos os requisitos técnicos constantes do Código Internacional 2017-2021 

 

 

Momentos de controlo 

1ª) 3 e 4 de julho – CN Base 

2ª) 25 de julho 

3º) 02 de outubro – em data a indicar 

 

 

Participação  

A participação no processo de seleção para o Campeonato do Mundo 2021 é restrita aos 

ginastas que integram o grupo de Séniores de 1ª Divisão e Elites.  

 

Processo de seleção 



Federação de Ginástica de Portugal                   Seleções Nacionais | Alto Rendimento 

Ginástica de Trampolins 7 

1. O processo de Seleção será efetuado em momentos de controlo, com 

participação de juízes convocados pelo CA. 

2. Para a definição do Ranking contarão as notas finais de cada momento. 

3. Os Finalistas do CE de Seniores de 2021 (competição individual) tem apuramento 

direto desde que cumpram os mínimos num momento de apuramento. 

4. A FGP reserva-se no direito de convocar ginastas que por questões estratégicas 

valorizem a equipa por proposta devidamente fundamentada da Direção Técnica 

(Treinador Nacional e DTN) a submeter à apreciação da Direção. 

 

ASPETOS DE ORDEM GERAL AO PROCESSO DAS TRÊS ESPECIALIDADES: 

• Para efeitos do processo de apuramento para CM são considerados os ginastas que 

efectuarem a pré-inscrição até ao dia 31 de maio de 2021, devendo juntar a ficha de 

inscrição (enviar para: isabel.falcao@ginastica.org ); 

• Em todas as provas/momentos de controlo que se realizem em datas específicas 

(fora das competições de âmbito nacional ou outras), há lugar ao pagamento das 

respetivas taxas de inscrição. 

 

FGP | 12. maio. 2021| 

mailto:isabel.falcao@ginastica.org

