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Campeonato do Mundo 2023 

 

1. Data e Local 

09 a 12 de novembro de 2023, Birmingham (GBR) 

 

2. Objetivos 

Trampolim Femininos Masculinos 

Individual 2 ginastas na Q2 3 ginastas na Q2; 1 ou 2 ginastas na Final 

Sincronizado 1 par finalista 1 par finalista 

Equipa  Final 

   

Tumbling Femininos Masculinos 

Individual 1 ginasta na Q2 1 ginasta na F1 

Equipa  Final 

   

DMT Femininos Masculinos 

Individual 1 ginasta na F1 2 ginastas na Q2; 1 ginasta na F1 

Equipa Final Final 

 

3. Destinatários 

Ginastas Elite Sénior (Os ginastas de 1ª divisão, poderão inscrever-se no processo de 
apuramento. Caso obtenham nota mínima para passagem a Elite, automaticamente 
entrarão para o processo de apuramento. A competição onde obtiveram mínimos, contará 
para o processo de apuramento, caso se verifique que se obtém também os mínimos para 
o mesmo)  



 

4. Mínimos de Apuramento 

  Fase Femininos Masculinos 

Trampolim 
Q1 50,50 57,00 

F 52,00 57,50 

Tumbling Q1 42,50 46,80 

DMT 

Q1 47,20 54,50 

Q2 23,60 27,50 

F1 24,00 27,60 

F2 24,10 27,60 

 

5. Método de Apuramento 

Existirá um processo de seriação, resultante da soma das duas melhores notas obtidas, nas 
provas / momentos de apuramento. Cada ginasta somará os pontos obtidos na prova / 
momento, sendo que apenas poderá somar os pontos de cada fase, se tiver obtido mínimos 
nessa e na fase anterior (ex.: No DMT, apenas somará pontos na Q2 ou posterior, se tiver 
obtido mínimos na Q1). 

Todas as provas / momentos contarão, desde que enumeradas pela FGP, neste documento, 
dentro dos 12 meses anteriores ao fim do processo de apuramento, que se define como 
sendo N-4meses, inclusive. 

(Exemplo: CM em Novembro; 11-4 = 7, ou seja, até Julho, inclusive. Neste caso, contariam as 
provas enumeradas pela FGP, dentro do período de 01/08/ano n-1, até 31/07/ano n) 

Se, no final do processo de apuramento, existirem cotas disponíveis (em todas as 
especialidades), a Direção da FGP, por proposta da Direção Técnica (DTN + TN), poderá 
convidar ginastas a participar. Com o ranking contínuo em vigor, prevê-se que estas 
situações sejam apenas de carácter muito excecional.  

  



 

6. Exceções 

a) Ginastas incluídos no Projeto de Preparação Olímpica. 

b) Ginastas medalhados na competição individual, no último Campeonato do Mundo. 

Estes ginastas devem participar, no mínimo, em duas provas / momentos de apuramento, 
nos 6 meses finais do processo. 

 

7. Momentos de Apuramento 

Todas as provas com FIG ID, mais as constantes na seguinte tabela: 

Especialidade Data Evento Local 

TRI / TUM / DMT 13 a 16 abril Cascais Beach Cup Carcavelos 

TUM / DMT 22 e 23 abril C. Nacional Loulé 

TRI 29 abril AITC Antibes (FRA) 

TRI / TRS 20 e 21 maio C. Nacional Peniche 

TRI / TRS / TUM / DMT 8 a 10 junho Portimão Open Portimão 

TRI / TRS 27 e 28 maio Gymcity Open Cottbus (GER) 

TRI / TRS / DMT 22 julho Prova Apuramento Santo Estêvão 

TUM 23 julho Prova Apuramento Mem Martins 

 

Serão aceites exceções a esta tabela, desde que solicitada autorização de participação, com 
um mínimo de 70 dias de antecedência, face á data do evento e previamente avaliada pelo 
DTN e TN. A exceção a considerar, será divulgada pelos meios habituais. 

Adicionalmente a esta tabela, autoriza-se o ginasta Diogo Cabral, a participar nas seguintes 
competições, a contar para o ranking, devido ao ginasta estar, como é sabido, a residir na 
Suécia:  



 

Especialidade Data Evento Local 

DMT 18 e 19 março 1st Swedish Open Suécia 

DMT 22 e 23 abril 2nd Swedish Open Suécia 

DMT 13 e 14 maio CN da Suécia Suécia 

Obs.: Os resultados oficiais destas competições, bem como os vídeos da prova, devem ser 
enviados para o DTN e o TN, no final da competição. 

 

8. Inscrição no Processo de Apuramento 

A inscrição no processo de apuramento, deve ser realizada em ficha própria, enviada para o 
DTN (joao.marques@ginastica.org) até ao dia 15 de março de 2023. 

O processo tem um custo único de 15€, por ginasta, por aparelho, válido para todo o 
processo. 

  



 

Competição Mundial por Grupos de Idades 2023 

 

1. Data e Local 

16 a 19 de novembro de 2023, Birmingham (GBR) 

 

2. Objetivos 

Dar a oportunidade aos melhores ginastas de Ginástica de Trampolins, que não do escalão 
absoluto, de participarem numa competição de âmbito mundial; 

Criar um estímulo importante para os ginastas jovens na sua carreira de praticantes; 

Participar a um nível técnico bastante competitivo, com a adoção de requisitos mínimos; 

Participação em finais em todas as especialidades. 

 

3. Destinatários 

Ginastas de 1ª Divisão e Elites, nos escalões: 
11-12 anos 
13-14 anos 
15-16 anos 
17-21 anos 
 

Um ginasta que, por lesão (justificada com atestado médico), não se tenha inscrito nas 
provas nacionais, poderá ser inscrito nestas provas de apuramento. 

No caso dos pares sincronizado, de idades diferentes, esclarece-se que todos os ginastas 
devem ser de 1ª Divisão, no seu escalão. 

  



 

4. Mínimos de Apuramento 

  Escalão Femininos Masculinos 

Trampolim 
Individual 

11-12 82,00 82,50 

13-14 85,00 86,00 

15-16 87,50 90,00 

17-21 48,00 52,50 

Trampolim 
Sincronizado 

11-12 39,00 39,50 

13-14 40,00 40,50 

15-16 41,50 42,00 

17-21 42,50 45,00 

Tumbling 

11-12 38,00 37,80 

13-14 38,30 40,10 

15-16 38,90 43,40 

17-21 40,70 41,90 

DMT 

11-12 39,00 40,00 

13-14 41,00 41,50 

15-16 42,50 44,00 

17-21 43,50 47,00 
 

5. Método de Apuramento 

a) Existirá um processo de seriação, resultante da soma das duas melhores notas 
obtidas, nas provas / momentos de apuramento (Q1 apenas). Cada ginasta somará 
os pontos obtidos na prova / momento. 

b) Todas as provas / momentos contarão, desde que enumeradas pela FGP, neste 
documento, dentro dos 12 meses anteriores ao fim do processo de apuramento, 
que se define como sendo N-4meses, inclusive. 

(Exemplo: CM em novembro, 11-4 = 7, ou seja, até Julho, inclusive. Neste caso, 
contariam as provas enumeradas pela FGP, dentro do período de 01/08/ano n-1, até 
31/07/ano n) 

c) No seguimento do ponto anterior, são aceites mínimos obtidos na transição do 
escalão 11-12 para 13-14, no trampolim individual, desde que provado por vídeo, 



 

que o(a) ginasta, realizou os requisitos mínimos do escalão superior. São 
contabilizadas as notas da série 2, na transição do escalão 15-16 para 17-21. 

d) Um ginasta pode tentar o apuramento em todas as especialidades (TRI, TRS, TUM, 
DMT). 

e) Os ginastas que, nas competições / momentos, participem em escalões diferentes, 
devem cumprir o regulamento do escalão CMGI a que se propõem. Caso seja 
necessário, devem realizar prova adicional ao seu escalão regular. Nestes casos, o 
clube deve informar a FGP (joao.marques@ginastica.org), no momento da inscrição 
na prova, que o irá fazer. Em casos omissos, considera-se que irá cumprir o 
regulamento, na competição regular. 

Caso os requisitos da CMGI, não sejam cumpridos, a nota dessa prova / momento, 
não contará. 

 

Regra de desempate entre ginastas: 

a) Ginasta com nota mais alta, dos diferentes momentos de apuramento 

b) Ginasta com nota de dificuldade mais alta, dos diferentes momentos de apuramento 

c) Ginasta com nota de dificuldade mais alta, nos dois momentos de apuramento que 
contam 

d) Ginasta com nota de execução mais alta, dos diferentes momentos de apuramento 

e) Ginasta com a nota de execução mais alta, nos dois momentos de apuramento que 
contam 

f) Ginasta com a terceira nota mais alta, dos diferentes momentos de apuramento 

g) Restantes critérios de desempate, de acordo com o código de pontuação FIG. 

Se, no final do processo de apuramento, existirem cotas disponíveis (em todas as 
especialidades), a Direção da FGP, por proposta da Direção Técnica (DTN + TN), poderá 
convidar ginastas a participar. Com o ranking contínuo em vigor, prevê-se que estas 
situações sejam apenas de carácter muito excecional.  



 

6. Participação de Ginastas 

A participação de ginastas na CMGI, seguirá os seguintes critérios: 

a) Primeiros 4 classificados de cada especialidade / escalão / género, até um total de 
96 ginastas 

b) Ginastas incluídos no Projeto de Preparação Olímpica e Projeto de Esperanças 
Olímpicas, em 2023, têm apuramento direto (apenas os ginastas PEO que integrem 
o projeto, por via de resultado). 

c) Ginasta na faixa etária 17-21 anos, podem participar em simultâneo no apuramento 
para o CM e CMGI, aplicando-se a regra 5 e). 

d) Estes ginastas devem participar, no mínimo, em duas provas / momentos de 
apuramento, nos 6 meses finais do processo. 

e) Desempate: Prioridade por escalão, por esta ordem: 15-16; 13-14; 17-21; 11-12; 

f) Desempate: Prioridade por especialidade, por esta ordem: TRI; DMT; TUM; TRS 

g) Desempate: Prioridade por data de nascimento do ginasta mais novo, depois de 
aplicados os critérios e) e f) 

 

7. Participação de Treinadores 

A participação de treinadores na CMGI, seguirá os seguintes critérios, por esta ordem de 
prioridades: 

a) O total de Treinadores e Chaperons será o máximo possível, em função do que 
estiver definido pela FIG (TRA; TUM; DMT). 

b) Team Manager – O Treinador Nacional de cada especialidade. 

c) Treinador CMGI – Treinadores de PEO e PPO têm prioridade, desde que o ginasta 
esteja presente (Apenas dos ginastas que realizaram marcas para integração). 
Treinadores de clubes com mais participações por especialidade. Todos os 
treinadores devem possuir, no mínimo, formação de Grau III (Grau II será válido no 
período de transição) e TPTD válida. 



 

d) Chaperons – Treinadores de Clubes com mais participações, em termos globais 
(TRA + TUM + DMT). Todos os Chaperons devem possuir, no mínimo, formação de 
Grau II e TPTD válida. 

e) Regra Geral de Desempate, a aplicar aos Treinadores e Chaperons: 

1) Treinador CMGI – O clube não pode repetir a participação, se já tiver um 
treinador de outra especialidade. Caso o clube tenha o mesmo número de 
participações em mais do que uma especialidade, deve declarar a sua 
preferência. 

2) Chaperons – O clube não pode ter mais de dois treinadores, no total. 

3) Prioridade por escalão, por esta ordem: 11-12; 13-14; 15-16; 17-21; 

4) Prioridade por especialidade, por esta ordem: TRI; DMT; TUM; TRS 

5) Prioridade por data de nascimento do ginasta mais novo 

 

As funções dos treinadores, em competição, são estanques (ex.: Treinador de DMT é apenas 
treinador de DMT, não podendo estar no TRA ou TUM). Admitem-se situações de exceção 
apenas em duas situações, sempre cumprindo as regras da FIG: 

a) Numa troca direta entre treinadores, assegurando que nenhum ginasta fica sem 
acompanhamento, quer em treino, quer em competição – Esta situação é 
possível apenas, quando antecipadamente esteja previsto, no mapa de 
distribuição de treinadores. 

b) Quando, por razão de força maior, existe uma situação pontual de falta de 
treinadores – a decisão é tomada pelo Team Manager, em concordância com o 
Chefe de Delegação; 

Nos treinos de CMGI e em concentrações, os treinadores devem tomar as posições que vão 
ter em competição, para que todos se conheçam mutuamente, o melhor possível. 

 

A participação de ginastas e treinadores é custeada, na sua totalidade, pelos próprios. 

  



 

8. Momentos de Apuramento 

Todas as provas com FIG ID, mais as constantes na seguinte tabela: 

Especialidade Data Evento Local 

TRI / TRS / TUM / DMT 13 a 16 abril Beach Cup Carcavelos 

TUM / DMT 22 e 23 abril C. Nacional Loulé 

TRI / TRS 20 e 21 maio C. Nacional Peniche 

TRI / TRS / TUM / DMT 8 a 10 junho Portimão Open Portimão 

TRI / TRS 27 e 28 maio Gymcity Open Cottbus (GER) 

TRI / TRS / DMT 22 julho Prova Apuramento Santo Estêvão 

TUM 23 julho Prova Apuramento Mem Martins 

 
Serão aceites exceções a esta tabela, desde que solicitada autorização de participação, com 
um mínimo de 70 dias de antecedência, face á data do evento e previamente avaliada pelo 
DTN e TN. A exceção a considerar, será divulgada pelos meios habituais. 

Adicionalmente a esta tabela, autoriza-se o ginasta João Duarte, a participar nas seguintes 
competições, a contar para o ranking, devido ao ginasta estar, como é sabido, a residir na 
Holanda: 

Especialidade Data Evento Local 

TRI / DMT 1 abril 
PW 1 (Prova 
Apuramento 

Nacional) 
Holanda 

TRI / DMT 22 abril PW 2 Holanda 

TRI / DMT 20 maio PW 3 Holanda 

Obs.: Os resultados oficiais destas competições, bem como os vídeos da prova, devem ser 
enviados para o DTN e o TN, no final da competição.  



 

9. Inscrição no Processo de Apuramento e Encargos de Participação 

A inscrição no processo de apuramento, deve ser realizada em ficha própria, enviada para o 
DTN (joao.marques@ginastica.org) até ao dia 15 de março de 2023. 

O processo tem um custo único de 15€, por ginasta, por aparelho, válido para todo o 
processo. 

Todas as despesas inerentes à participação, serão custeadas pelos respetivos participantes. 

 

10. Funções 

a. Chefe de Delegação 
Funções: Responsável por toda a comitiva 
Tarefas: Representação da FGP para a competição. 

b. Treinador Nacional 
Funções: Responsável Técnico. Líder do seu grupo (TRA; TUM; DMT). 
Tarefas: Coordenação de horários; Distribuição de treinadores na mancha 
horária; Auxílio na Área de Treino. 

c. Team Manager 
Funções: Treinador Auxiliar 
Tarefas: Auxílio na Área de Treino. 

d. Treinador CMGI 
Funções: Treinador de Competição 
Tarefas: Participação ativa na Área de Aquecimento e na Área de 
Competição 

e. Chaperon 
Funções: Acompanhamento da Comitiva 
Tarefas: Auxílio na coordenação de horários em cooperação com o TN. 
Auxílio na distribuição de treinadores na mancha horária, em cooperação 
com o TN. Auxílio no Pavilhão e na garantia de uma boa conduta da 
Delegação Nacional. Auxílio na divulgação dos resultados. 

 

11. Outros assuntos 

A FGP irá promover a constituição de uma comissão, por forma a que seja proposta uma 
solução de alojamento a toda a delegação (não obrigatória). 

Prevê-se que haja momentos não formais, de encontros da delegação CMGI. 


