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DISTRIBUIÇÃO: AT’s e Juízes de TRA 

ASSUNTO: Competições territoriais de Duplo Mini Trampolim e Tumbling  

 
 
Exmos. Senhores, 
 
Tendo em consideração que: 
 

1. Os cursos internacionais de juízes de Ginástica de Trampolins se realizam num momento do 
ano em que era já suposto haver juízes nacionais disponíveis par pontuar algumas 
competições territoriais; 

2. Sendo fisicamente impossível formar juízes nacionais antes desses primeiros momentos; 
3. Um eventual atraso no calendário implicaria um efeito em catadupa com efeitos 

imprevisíveis; 
4. Os CP da FIG de Duplo Mini Trampolim (DMT) e Tumbling (TUM) tiveram alterações 

insignificantes. 
 
Para que sejam viabilizadas com normalidade algumas competições territoriais de Duplo Mini 
Trampolim e Tumbling em tempo útil é determinado, a título excecional, que: 
 

 Os atuais brevês nacionais de juiz de DMT e TUM continuem em vigor até à realização dos 
cursos nacionais de juízes; 

 As competições de DMT e TUM realizadas neste enquadramento regem-se pelos atuais CP 
da FIG; 

 Os CPJ’s devem, preferencialmente, ser juízes que participaram no curso intercontinental; 

 Na eventualidade de tal não ser possível por falta de disponibilidade dos mesmos, os juízes 
designados para CPJ devem ser ratificados pelo CA previamente e têm, obrigatoriamente 
que receber formação prévia para o desempenho da função. 

 
 
Sem outro assunto de momento, apresentamos os nossos melhores cumprimentos, 
 

A Secretária Geral 

 
Paula Araújo 

 


