
 
 

REGULAMENTOS - Provas de TRAMPOLINS 
Data: 12 e 13 fevereiro de 2022  Local: Santo Estevão – Pavilhão Municipal 

Os Torneios “Diogo Ganchinho” – Trampolim e “Bruno Nobre” – Duplo Mini-Trampolim, serão autorizados pela FGP como Provas de Passagem a ELITES. 

Inscrições por email e na GymBase: até às 23h59 do dia 2 de fevereiro de 2022. 

Valor da Inscrição: 10€ por Ginasta (NIB da AGS 0033 0000 5011 9953 4480 5) 

Participação: Ginastas filiados na FGP.          

Escalões Etários/Categorias: Definidos pela FGP (Infantis, Iniciados, Juvenis, Juniores, Séniores e Open (escalão constituído por Ginastas Elites e/ou Ginastas que pretendam ser 

Elites, ou seja que cumpram os Requisitos FIG B e FIG A). 

 Os ginastas Elites e os que que pretendem categorizarem-se em Elite, Júnior ou Sénior, têm de cumprir os requisitos FIG B e FIG A e competir nessa categoria. 

Juízes: cada Clube tem de levar 1 juiz por cada 6 ginastas. Em alternativa o clube pode optar pelo pagamento de 60,00 € (sessenta euros) por cada juiz em falta, para que a 

comissão organizadora possa contratar o juiz em falta.  

REGULAMENTOS - Provas de TRAMPOLINS AGS 

Torneio “Diogo Ganchinho” – Trampolim 

Data Local Participação 
Inscrições 

por email e 
na GymBase 

Escalões 
Etários/ 

Categorias 
Programa de competição Sistema de competição 

12 e/ou 13 
de 

fevereiro 
de  

2022 

Santo 
Estevão 

(CFE) 

Ginastas 
filiados na 

FGP 

até às 23h59 
do dia 

27 de 

janeiro de 
2022 

 Infantis 
 Iniciados 
 Juvenis 
 Juniores 
 Séniores 

 Open 

 Trampolim: 2 Séries: F1 (série de 10 elementos diferentes com requisitos) 

e F2 (série facultativa). 

 Infantis (9-10 anos): 10 saltos. 1 Salto com receção dorsal ou ventral; 1 salto com 

rotação longitudinal de mínimo de 180º; 1 salto com receção sentado.  

 Iniciados (10-12 anos): 2 elementos com mínimo de 270º de rotação transversal + 1 

elemento para receção ventral. 

 Juvenis (13-14 anos), Juniores (15-16 anos) e Séniores (>=17 anos): 4 elementos 

com mínimo de 270º de rotação transversal, sendo um deles para receção ventral 

ou dorsal. 

 Open: escalão constituído por Ginastas Elites e/ou Ginastas que 

pretendam ser Elites, ou seja que cumpram os Requisitos FIG B e FIG A). 

 Competição só individual, por 

categoria, sexo e aparelho. 

 A classificação final será calculada 

segundo as regras do Código de 

Pontuação Internacional. 

 Prémios: Serão atribuídas medalhas 

a todos os ginastas que subirem 

ao pódio.  

 



 
 

Torneio “Bruno Nobre” – Duplo Mini-Trampolim 

Data Local Participação 
Inscrições 

por email e 
na GymBase 

Escalões 
Etários/ 

Categorias 
Programa de competição Sistema de competição 

12 e/ou 13 
de 

fevereiro 
de  

2022 

Santo 
Estevão 

(CFE) 

Ginastas 
filiados na 

FGP 

até às 23h59 
do dia 

27 de 

janeiro de 
2022 

 Infantis 
 Iniciados 
 Juvenis 
 Juniores 

 Séniores 
 Open 

 DMT: 2 Séries: F1 (série com requisitos) e F2 (série facultativa). 

 Requisitos só para a primeira série e apenas relativos à nota de 

dificuldade para que os treinadores possam escolher as posições. 

Quando o valor mínimo da dificuldade não for atingido a série é só 

pontuada para 1 elemento. 

o Infantis (9-10anos): Mínimo 0,5 de dificuldade na F1 

o Iniciados (10-12 anos): Mínimo 0,6 de dificuldade na F1 

o Juvenis (13-14 anos): Mínimo de 1,20 de dificuldade na F1 

o Juniores (15-16 anos) e Séniores (>=17 anos): Mínimo de 1,30 de 

dificuldade na F1. 

o Open: escalão constituído por Ginastas Elites e/ou Ginastas que 

pretendam ser Elites, ou seja que cumpram os Requisitos FIG B e 

FIG A). 

 Competição só individual, por 

categoria, sexo e aparelho. 

 Avaliação: Atendendo a que o Código 

de Pontuação não prevê 

exercícios/requisitos obrigatórios, as 

séries anteriormente apresentadas 

são consideradas para efeitos de 

pontuação como séries facultativas 

(pontuadas em execução e 

dificuldade). 

 Prémios: Serão atribuídas medalhas 
a todos os ginastas que subirem ao 
pódio.  

                                                                                

 

Santarém, 8 de janeiro de 2022          A Direção: Ana Varajão 


