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CIRCULAR Nº 0186/2017  Lisboa, 01 de agosto de 2017 

DISTRIBUIÇÃO: AT’s e Clubes 

ASSUNTO: Ginástica de Trampolins – CMGI  

 
 

Exmos. Senhores, 
 
Finalizado o processo de apuramento à próxima Competição Mundial por Grupos de Idades (CMGI) 
que decorrerá no mês de novembro em Sófia, na Bulgária, o resultado foi bastante positivo e 
obtivemos mais de 80 ginastas com apuramento para a sua participação. No entanto as regras 
internacionais determinam que apenas podem participar 80 ginastas por país e houve a 
necessidade de utilizar as regras de prioridade de participação descritas no documento de 
Apuramento. 
 
A aplicação das prioridades até à 3ª regra determinaram 79 ginastas apurados tendo sido 
necessário aplicar a regra nº 4 (4º classificados dos escalões 13/14 e 15/16), onde obtivemos mais 
3 nomes, para apenas um lugar disponível. Assim, foi determinado que a participação pertenceria 
ao ginasta que mais vezes marcou com nota de bonificação - Paulo Fernandes do Tumbling. 
 
Em anexo a esta Circular enviamos o quadro completo dos 80 ginastas que representarão o nosso 
país em novembro próximo, na CMGI. 
 
Será necessário formalizar a participação na Competição e para isso enviamos em anexo os 
formulários dos quais fazem parte os seguintes documentos:  

 Quadro 1 – Confirmação de participação do ginasta e da disponibilidade do treinador para 
pertencer ao grupo de treinadores à competição 

 Quadro 2 – Licença FIG. Quem já possui deve confirmar na página de internet da FIG se está 
válida 

 Quadro 3 – Pedido de justificação de faltas ao IPDJ 

 Quadro 4 – Planos de Viagem e indicação de alojamento 

 Ficha de Serviços - enviar até 07 de agosto com os seguintes pagamentos: 
1) FEES – 156,50 € por ginasta/especialidade  
2) Licença FIG – 35,00 € por ginasta  
3) Equipamentos – Este ano, mudança de ciclo olímpico, existe uma renovação total em 

todos os equipamentos das representações nacionais. Assim solicitamos a vossa atenção 
na encomenda dos equipamentos no que diz respeito aos tamanhos, uma vez que os 
mesmos serão válidos até 2020. 
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Os equipamentos serão constituídos por: 
KIT Age Group – 1 fato de treino, 1 t-shirt, 1 pólo, 1 boné, 1 saco desportivo, 1 mochila – 
137,76 € 
Maillot de rapariga – 125,00 € 
Pack 1 rapaz – Maillot e Calção – 80,00 € 
Pack 2 rapaz – Maillot, Calção e calça – 125,00 € 
 

Pagamento dos Equipamentos deve ser efetuado da seguinte forma: 

 50% no ato da encomenda, que deverá ser efetuada até dia 7 de agosto  

 Restantes 50% até dia 15 de setembro 
 
Mais informamos que o Chefe de Delegação será o Vice-Presidente Luís Arrais. 
 
 
 
Cumprimentos, 
 

A Secretária Geral 

 
Paula Araújo 

 
 


