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CIRCULAR Nº 0084/2019  Lisboa, 12 de abril de 2019 

DISTRIBUIÇÃO: AT’s e Clubes  

ASSUNTO: TeamGym: Treinos de observação para as Seleções de TeamGym 

 
Exmos. Senhores,  
 
A Federação de Ginástica de Portugal, no âmbito do trabalho desenvolvido para as Seleções de 
TeamGym, vai realizar mais um momento de observação de ginastas, com o objetivo de 
integrarem os treinos para as Seleções. 
 
Devido à evolução notória dos ginastas dos vários escalões, os requisitos mínimos necessários 
passam a ser os abaixo mencionados. 
 
Assim, solicitamos a todos os treinadores/clubes que indiquem todos os ginastas que cumpram 
os requisitos indicados na tabela em baixo. Os treinadores deverão acompanhar os seus ginastas 
durante os treinos de observação. 
 

Data Local Horário Escalão Aparelho Requisitos Mínimos Obrigatórios 

27/abr/19 

(sábado) 
GCP 

15h00 
às 

17h00 

Seniores  

Femininos 

Tumbling 

2 séries com saltos múltiplos (duplos)  

 
1 série com salto simples com 360º  

longitudinal (pirueta) 

Mini Trampolim 

3 Saltos múltiplos com 180º longitu-

dinal (1 dos saltos pelo menos têm de 

ser realizado na mesa) 

27/abr/19 
(sábado) 

GCP 
17h15  

às 

19h15 

Seniores  
Masculinos 

Tumbling 

2 séries com saltos múltiplos (duplos)  
 

1 série com salto simples com 360º  
longitudinal (pirueta) 

Mini Trampolim 
3 Saltos múltiplos com 180º longitu-
dinal (1 dos saltos pelo menos têm de 

ser realizado na mesa) 
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Data Local Horário Escalão Aparelho Requisitos Mínimos Obrigatórios 

04/mai/19 
(sábado) 

GCP 
15h00  

às  

17h00 

Juniores  
Femininos 

Tumbling 

1 séries com saltos múltiplos (duplos) 

 

2 série com salto simples com 360º  
longitudinal (pirueta)  

(1 série à Frente e 1 Atrás) 

Mini Trampolim 

2 Saltos múltiplos com 180º longitu-
dinal (1 dos saltos pelo menos têm de 

ser realizado na mesa)  

 
1 Saltos simples com 540º longitudi-
nal 

04/mai/19 

(sábado) 
GCP 

17h15  
às  

19h15 

Juniores 

Masculinos 

Tumbling 

1 séries com saltos múltiplos (duplos) 
 

2 série com salto simples com 360º  

Longitudinal (pirueta)  

(1 série à Frente e 1 Atrás) 

Mini Trampolim 

2 Saltos múltiplos com 180º longitu-

dinal (1 dos saltos pelo menos têm de 

ser realizado na mesa)  

 
1 Saltos simples com 540º longitudi-

nal 

 
Nota 1: Para efeitos da observação o salto Tsukahara, será considerado Salto múltiplo com 180º 
longitudinal. 
 
Nota 2: Os ginastas que participem na observação terão a opção de ser observados em ambos os 
aparelhos ou somente em um dos aparelhos. O treinador deverá indicar a sua intenção no 
formulário de inscrição para participação na observação. 
 

Nota 3: A observação dos saltos será realizada para uma zona de receção de colchão 
colocado em cima do fosso, ficando esta sensivelmente à altura oficial de competição. 
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Nota 4: Os ginastas Seniores Masculinos candidatos à equipa sénior masculina deverão 
apresentar pelo menos 1 Saltos Múltiplo (triplo com 180º longitudinal) no Mini-trampolim e 1 
Salto Múltiplo na posição empranchada no tumbling. 
 
Nota 5: Os ginastas Seniores e Juniores que tenham participado em Campeonatos da Europa 
em edições anteriores e que se apresentem lesionados na presente observação, deverão 
enviar até 48 horas antes da observação, atestado médico com descritivo da lesão para o e-
mail teamgym@gympor.com, atestando a sua condição e justificando a sua ausência à 
presente. 
 
Nota 6: Os treinadores e ginastas só deverão apresentar-se na observação com séries e saltos 
“seguros” não sendo este o momento para realizar saltos que se encontram ainda em 
processo de aquisição. A ajuda nos saltos (spotting) será, no entanto, autorizada a todos os 
treinadores, por forma a garantir a segurança dos ginastas, devendo esta ser minimizada para 
efeitos de avaliação da observação. 
 
Nota 7: O espaço de concentração dos ginastas para o início da sessão de observação será no 
ginásio 53 (ginásio dos trampolins), devendo estes concentrar-se 15 min antes, no local. 
 
Nota 8: Por forma a ser facilitada a identificação dos ginastas e os clubes a quem pertencem, 
solicita-se que os mesmos se possam apresentar com algum equipamento identificativo da 
entidade representada (T’shirt; maillot; outro). 
 
Nota 9: Envio de Formulários de Inscrição para Observação: 

- Observação de 27 de abril: até dia 19 de abril 
- Observação de 4 de maio: até dia 26 de abril 

 
 
Cumprimentos, 

 
A Secretária-Geral 

 
 

Paula Araújo 
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