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Diretivas 
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COMITÉ 
ORGANIZADOR 

Sporting Clube de Portugal 

Rua Professor Fernando da Fonseca Apartado 4120 

1501 – 806 Lisboa 

 

Tel: +351 217 516 366 

E-mail: eventos.ginastica@sporting.pt 
Nota: Preferência na utilização do e-mail. 

LOCALIZAÇÃO Lisboa 

DATA 10 de Fevereiro de 2019 

PAVILHÃO Pavilhão João Rocha 

R. Francisco Stromp 

1600-464 

Lisboa 

PROGRAMA 
PROVISÓRIO 

Manhã: Qualificativas 

Tarde: Finais 

PARTICIPAÇÃO  Ginastas filiados na FGP. 

 

Competição por Equipas 

 

Cada equipa é composta por: 

1 TRI Feminino 

1 TRI Masculino 

1 TRS Feminino 

1 TRS Masculino 

1 DMT Feminino 

1 DMT Masculino 

 

1 Ginasta pode fazer mais que uma especialidade, mas sempre 
na mesma equipa. 
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Qualificativa: 

A participação por clube é ilimitada, desde que seja possível a 
realização de uma equipa (para um clube poder participar, tem 
de ter pelo menos uma equipa). Pode haver junção de clubes 
para formar uma equipa. 

Em TRI e TRS é realizada 1 série por ginasta/par. 

Em DMT são realizadas 2 séries por ginasta. 

Ordem de passagem: 

Por sorteio. 

Classificação: 

As equipas passam à final somando as 6 melhores notas de 
cada especialidade, nas qualificativas.  

 

Ginasta TRI 

M 

DMT 

M 

TRS 

M 

TRI 

F 

DMT 

F 

TRS 

F 

José 115.2
50 

     

Miguel  76.15
0 

    

José/ 
Miguel 

  93.85
0 

   

Sara    103.7
00 

  

Teresa     69.35
0 

 

Sara/ 
Andreia 

     86.95
0 

 

Total: 545.250 

 

As 5 equipas com as notas totais mais altas passam às finais. 

As equipas finalistas são compostas pelos ginastas/pares que 
obtiverem a melhor nota nas qualificativas de cada 
especialidade.  

 

 

Finais: 

É realizada 1 série por ginasta/par, em cada especialidade e 
três rondas, com a seguinte distribuição: 

 

1ª Ronda: TRI F / DMT M  

2ª Ronda: TRI M / DMT F 

3ª Ronda: TRS F / TRS M 

 

Ordem de passagem: 

O 1º ginasta/par será o que ficou em 5º lugar. O 2º ginasta/par 
será o que ficou em 4º lugar (etc…), mantendo-se em todas as 
rondas. 



 

 

Classificação: 

A nota final de cada especialidade é convertida em pontos, da 
seguinte forma: 

 

1º Lugar: 5 pontos 

2º Lugar: 4 pontos 

3º Lugar: 3 pontos 

4º Lugar: 2 pontos 

5º lugar: 1 ponto 

 

A equipa vencedora do I SPORTING Trampoline All Around 
Cup será aquela tiver mais pontos (somando os pontos de cada 
especialidade). 

  

Desempates: 

Qualificativas: 

De acordo com as regras da FIG. 

Finais: 

1- Equipa com maior nota no total, nas finais. 

2- Se continuar a haver empate, o melhor classificado na 
qualificativa.  

PROGRAMAS 
TÉCNICOS 

Programa Base FGP; 

Código FIG para Juniores e Seniores Elite. 

PRÉMIOS - Taça para as 3 primeiras equipas da classificação (nos 4 
escalões); 

- Medalhas para os ginastas das equipas classificadas nos três 
primeiros lugares (nos 4 escalões). 

ESCALÕES Iniciados 

Juvenis 

Juniores 

Séniores 

Juniores Elite 

Séniores Elite 

 

Notas: 

1. Os escalões de Juniores Elites e Seniores Elites contam para 
o escalão de Juniores e Seniores, respetivamente. 

2. Poderá haver subida de escalão de um ginasta para a 
realização de uma equipa. 



 

 

JUÍZES Todos os clubes têm de comparecer com pelo menos 1 juiz  

 

O clube não cumprir com o requisito acima estabelecido, será 

penalizados com o pagamento adicional de 50,00 € (cinquenta 

euros) por cada juiz em falta, para que a comissão 

organizadora possa contratar o juiz em falta, em caso de 

necessidade. 

 

O não pagamento da penalização implicará a não participação 

do respetivo clube na competição. 

 

Todos os juízes deverão estar presentes na reunião de juízes, 

obrigatoriamente. 

INSCRIÇÃO As inscrições serão consideradas válidas quando rececionadas 
por e-mail (e por ordem de chegada), com o comprovativo de 
pagamento em anexo.  
 
Para além do preenchimento da ficha de inscrição, os clubes 
deve formalizar a inscrição dos ginastas na plataforma 
“GYMBASE”, de acordo com os regulamentos da FGP.  
 
DATAS: 
Inscrição até 13 de janeiro de 2019  
 
Nota: O valor da inscrição não é reembolsável. 

TAXAS DE 
INSCRIÇÃO 

10,00 € (dez euros) por ginasta (independentemente se o 
mesmo ginasta faz mais do que uma especialidade). 

SEGURO A organização, não será responsável por quaisquer obrigações 
em caso de acidente, lesão, repatriação e outras. Os 
regulamentos técnicos da FGP preveem que todas as 
Associações/Clubes participantes são responsáveis por se 
fazerem acompanhar por um seguro válido que cubra lesões, 
doença, acidente e repatriação para todos os membros da 
comitiva. 

ACREDITAÇÃO A acreditação será feita no pavilhão João Rocha no momento 
de chegada. Deverá estar presente um dirigente do Clube (ou 
treinador que o substitua). 



 

 

INFORMAÇÃO 
BANCÁRIA 

Os pagamentos poderão ser efetuados por transferência para a 
conta com os seguintes dados: 
 
Nome da Conta: Sporting Clube de Portugal 
Nome do Banco: Novo Banco 
NIB: 0007 0024 0017 5610 0188 6 
IBAN: PT50 0007 0024 0017 5610 0188 6 
 
Nota: Todas as taxas relativas à transferência bancária são da 
responsabilidade dos clubes. 

POLÍTICA DE 
CANCELAMENTO 

Caso não existam pelo menos 20 equipas inscritas (no total de 
todos os escalões), a competição pode ser cancelada. 

SERVIÇOS 
MÉDICOS 

A comissão organizadora terá uma ambulância no local do 
evento. 

BILHETEIRA O valor do ingresso são 5,00 €. 

OBSERVAÇÃO Esta competição está homologada pela Federação de Ginástica 
de Portugal, estando inserida no respetivo calendário Nacional. 

 



 

 

 
 


