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CIRCULAR Nº 0079/2022  Lisboa, 08 de abril 2022 

DISTRIBUIÇÃO: AT’s e Clubes 
ASSUNTO: Ginástica Aeróbica | Campeonatos Nacionais (Infantis, Base, 1ª Divisão e Elites) 
 

Exmos. Senhores,  
 
Divulgam-se as informações disponíveis à data, sobre a competição em epigrafe.  
 
Data:    23 e 24 de abril de 2022 
Local:     Pavilhão GICA, Águeda 
Direção das competições:  Diretora Executiva | Sara Luna 
     Diretora Técnica | Maria Félix 
Júri de Apelo:    Diretora da FGP | Vera Leitão 
     Membro do CA | Ana Maçanita 
 
Programa da Competição (Previsão): 
 

Sábado  
1ª Divisão e Elites 

Domingo  
Infantis e Base 

11h15 Abertura do Recinto 08h45 Abertura do Recinto 
11h30 Reunião de Juízes 09h00 Reunião de Juízes 
14h00 Início da Competição – 1ª Divisão e 

Elites (INI + SEN/SEN E) 10h00 Início da Competição – Infantis e 
Base (INF/SEN + JUN) 

16h25 Cerimónia Protocolar – 1ª Divisão e 
Elites (INI + SEN/SEN E) 12h05 Cerimónia Protocolar – Infantis e 

Base (INF/SEN + JUN) 
16h45 Retoma da Competição – 1ª Divisão 

e Elites (JUV + JUN/JUN E) 15h00 Retoma da Competição – Base (INI 
+ JUV)

20h50 Cerimónia Protocolar – 1ª Divisão e 
Elites (JUV + JUN/JUN E) 19h30 Cerimónia Protocolar – Base (INI + 

JUV)
21h10 Fim da Competição 1ª Divisão e 

Elites 20h00 Fim da Competição 
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1. Lista de Ginastas Participantes, Equipas e Ordem de Passagem 
 A indicar posteriormente, uma vez que existem ainda Campeonatos Territoriais por 

acontecer. 
 

2. Músicas 
 Todas as músicas têm de ser enviadas através de WeTransfer e dar entrada na FGP até 

às 17h00 de 4ª Feira, 20 de abril, enviadas por via eletrónica para 
sara.luna@ginastica.org, em formato mp3. 

 As músicas têm que estar devidamente identificadas, utilizando o Nº de 
prova_Categoria_Escalão_Nomes dos ginastas_Sigla do clube. 
(Ex: 136_IF_SEN_Primeiro e último nome_Sigla do clube) 

 Todos os Clubes deverão ser portadores das músicas em formato digital, devidamente 
identificados.  

 
3. Referências Especiais 

 Os períodos de aquecimento e hora de entrada no praticável de competição podem 
ser antecipados ou atrasados de acordo com o desenrolar da competição (até 30 
minutos). 

 Todos os ginastas em competição terão acesso ao praticável em todos os intervalos 
(por turnos) 

 
4. Regras de segurança e higienização 

 Os participantes apenas podem circular nas áreas identificadas e assinaladas no recinto 
de competição e de acordo com o mapa anexo; 

 Todos os intervenientes no evento devem usar máscara cirúrgica ou FFP2 desde que 
entram no recinto até que saiam, sendo apenas feita uma exceção para ginastas quando 
realizam os seus exercícios em competição. O que significa que durante o aquecimento 
e treinos antes da competição será obrigatório o uso de máscara; 

 Não deverá haver partilha de objetos pelos participantes. 
 

5. Protestos 
 Anexo à circular de competição enviamos o formulário de protesto em provas FGP. 
 O procedimento está devidamente descrito na Circular nº 0124/2021 – Gestão e 

Protestos. 
 A ficha é da responsabilidade de cada clube. Devem trazê-la impressa para qualquer 

eventualidade. Não será disponibilizada pela organização. 
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6. Emblemas nos fatos de competição 
 É expressamente proibido que os/as ginastas ostentem no seu fato de competição 

apenas a bandeira nacional nas competições em que estão a representar o seu clube. 
Poderão, se assim desejarem ter a bandeira do clube e a bandeira nacional, mas sempre 
cada uma com as dimensões mínimas. Qualquer infração a esta regra implicará as 
penalizações previstas no CIP sobre vestuário inadequado. Cada ginasta deve utilizar o 
emblema do seu clube no seu fato de competição, de acordo com as normas FGP em 
vigor.  

 
7. Participação em Competição / Controlo de acesso ao recinto 

 A presença na competição só é autorizada se todas as questões relacionadas com 
pagamentos, filiação, seguro desportivo e Título Profissional de Treinador de Desporto, 
estiverem solucionados até às 12 horas do dia 21 de abril de 2022; 

 Todos os treinadores que tenham as suas TPTD caducadas não podem permanecer no 
recinto de aquecimento e de competição, tendo de permanecer na bancado do público. 

 Todos os participantes (ginastas, treinadores, juízes e delegados), devem ser portadores 
do cartão de cidadão. 

 Todos os delegados inscritos na competição têm de permanecer na bancada. 
 No pavilhão e no ginásio de aquecimento só poderão entrar treinadores e ginastas 

devidamente equipados conforme os regulamentos em vigor e apenas no horário 
estipulado.  

 
8. Competição 

 Cada participante só poderá entrar no recinto no seu horário, não podendo haver 
exceções; 

 Em cada momento, não será permitido mais do que um treinador por ginasta, na zona 
de aquecimento/competição. 

 Assim que os ginastas entram no pavilhão devem ir para a zona de aquecimento, zona 
de espera e só depois para o praticável de competição. 

 Haverá apenas uma frente de praticável. 
 Não haverá desfile inicial. 

 
9. Cerimónias Protocolares 

 As cerimónias protocolares realizam-se com o fato de treino do clube, alerta-se para os 
ginastas em pódio se apresentem com o mesmo fato de treino. 

 Vão realizar-se cerimónias no final do período da manhã e tarde. 
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 Participam nas cerimónias protocolares apenas os ginastas medalhados 
 

10. Público 
 É permitida a presença dos espetadores nas bancadas. A venda dos bilhetes é feita 

através da bilheteira online (BOL), não existindo venda direta ao público (nem no dia da 
competição). 
 

11. Clubes (#15) 
 A4G – All4Gym – Associação Gímnica de Águeda 
 ABGC – Associação Barreiro Ginásio Clube 
 ACG – Academia CantanhedeGym 
 AgCC – Acrogym Clube de Coimbra 
 AGCM – Academia de Ginástica do Câstelo da Maia 
 AGCX – Associação de Ginástica de Condeixa 
 AGDM – Associação Gymno Desportiva do Montijo 
 AGJC – Associação Grupo de Jovens Caniçalenses 
 AMR8J – Academia Musical e Recreativa 8 Janeiro 
 ABOX – AUREABOX  
 CAGPD – Clube de Atividades Gímnicas de Ponta Delgada 
 CCRAM – Centro Cultural e Recreativo Alto do Moinho  
 GDUC – Grupo Desportivo Unidos Caxienses 
 GUI – Academia de Ginástica de Guimarães - Guimagym 
 URD – União Recreativa do Dafundo 

 
 
Com os melhores cumprimentos e votos de bom trabalho,  
 
 

A Diretora Executiva 

 
(Teresa Loureiro) 
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CIRCULAR Nº 0124/2021  Lisboa, 14 de junho de 2021 

DISTRIBUIÇÃO: ATs, Clubes e CA 

ASSUNTO: Gestão das competições e Submissão de protestos - esclarecimentos 

  
 

Exmos. Senhores 

 

Agora que se retomou a realização de competições nacionais presenciais, passado que foi um longo 

período de ausência, pelos motivos que todos bem conhecemos, importa relembrar quem detém as 

diferentes responsabilidades no terreno, bem como recordar os procedimentos inerentes à 

submissão de protestos, à nota de dificuldade: 

 

DIREÇÃO DA COMPETIÇÃO 

Constituída por um Diretor Executivo designado pela entidade organizadora, que deve ter 

conhecimentos profundos dos Regulamentos e normativos FIG e FGP da disciplina em causa 

(usualmente o DTN) e por um Diretor Técnico, responsável, entre outras, pelo controlo da atividade 

dos juízes em competição (usualmente, um membro do Observatório). 

 

JÚRI SUPERIOR 

Constituído pela Direção da competição (Diretor Executivo e Diretor Técnico), tem a função de 

apreciar protestos às notas de dificuldade ou a outros aspetos de organização da competição. É 

presidido pelo Diretor Técnico da competição e poderá incorporar outros intervenientes, consoante 

o caso em apreciação (ex.: o coordenador ou chefe de painel do júri em causa; juiz de comprovada 

experiência que não tenha tido intervenção na nota em causa). 
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JÚRI DE APELO 

Esta figura foi introduzida nas competições nacionais em abril de 2019. É constituído pelo membro 

da Direção designado para o evento, pelo membro do CA designado para o evento e pelo Presidente 

da FGP quando presente. O DTN da disciplina, ou outra pessoa considerada importante para o 

assunto em apreço (desde que não tenha estado envolvido nem na decisão do Júri da Competição, 

nem na decisão do Júri Superior), poderão ser chamados como consultores. O Júri de Apelo trata, 

num momento apropriado após a conclusão de cada sessão, de quaisquer apelos feitos por juízes 

que foram advertidos ou excluídos pelo Júri Superior. O Júri de Apelo também verifica se os 

requisitos dos Estatutos, Regulamentos, Regras e Diretrizes são observados. Em caso de qualquer 

ofensa, o Júri de Apelo reporta a ocorrência ao órgão responsável, para a tomada de medidas. 

 

SUBMISSÃO DE PROTESTOS 

Por forma a que os procedimentos relativos à submissão, apreciação e tomada de decisão 

relativa aos protestos seja efetuada de uma maneira uniforme nas competições do calendário 

FGP, relembra-se o disposto na nossa Circular nº 114/2019 de 9 de maio: 

1. O protesto tem que ser submetido até 5 minutos após a divulgação da nota e é 

apreciado pelo Júri Superior, que se poderá socorrer de juiz de comprovada 

experiência que não tenha tido intervenção na nota em causa;  

2. O protesto tem que ser apresentado em formulário próprio, oficial, que não é em 

momento algum, fornecido pela Direção da Competição, sendo da responsabilidade 

de cada Clube;  

3. A apreciação do protesto só poderá ter dois resultados: manutenção da nota dada pelo 

painel de juízes ou subida da nota. Não é permitido descer a nota atribuída pelo painel 

de juízes pois tal configuraria uma dupla penalização para quem submete o protesto, 

mailto:federacao@ginastica.org
http://www.ginastica.org/
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por um lado e, por outro, uma iniquidade, dado que todos os exercícios apresentados 

que não sejam alvo de protesto não serão objeto de apreciação idêntica;  

4. Se a nota se mantiver, o protesto é rejeitado, se a nota subir, o protesto é aceite; 

5. A regra do incremento do valor a pagar pelos protestos em caso de rejeição tem a 

seguinte interpretação: após um protesto aceite, o próximo protesto é sempre 

considerado o primeiro.  

 

Cumprimentos, 

A Diretora Executiva 

 

(Teresa Loureiro) 
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