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CIRCULAR Nº 0081/2018          Lisboa,12 de abril de 2018 

DISTRIBUIÇÃO: Associações Territoriais e Clubes    

ASSUNTO: Ginástica Acrobática: Campeonato Nacional Base de Ginástica Acrobática 

 

Exmos. Senhores, 
 

A Federação de Ginástica de Portugal informa que as cotas para o Campeonato Nacional Base de 
Ginástica Acrobática sofreram alterações. 
 

Apresentamos o novo quadro de cotas, dispondo os clubes até 16 de abril para enviar 
as  respetivas ficha de inscrição (apenas os novos pares e grupos) com o respetivo comprovativo 
de pagamento. 
 

Relembramos que os mínimos de nota de apuramento tem de ser igualmente considerados e que 
para efeitos de apuramento contam o número de participantes total de cada categoria/escalão. 
 

 1 a 3 participantes com nota mínima por categoria/escalão – cotas de 3  

 4 a 6 participantes com nota mínima por categoria/escalão – cota de 4  

 7 a 10 participantes com nota mínima por categoria/escalão – cota de 6  

 11 a 15 participantes com nota mínima por categoria/escalão – cota de 12  

 16 a 20 participantes com nota mínima por categoria/escalão – cota de 15  

 21 a 25 participantes com nota mínima por categoria/escalão – cota de 20 

 26 a 30 ou mais participantes com nota mínima por categoria/escalão – cota de 25 
 

Com esta alteração e com a perspetiva de aumento no número de inscrições, previmos a 
publicação circular de prova entre os dias 18 e 19 de abril. 
 

Informamos ainda que dado o número de inscritos, a prova vai decorrer nos dias 28 e 29 de abril, 
com períodos de adaptação ao praticável no dia 27 de abril em horário a definir. 
 

Os diagramas devem ser enviados até ao dia 20 de abril às 14h00 para o email 
jacro@gympor.com, devidamente identificados. 
 

Cumprimentos, 
  

A Secretária-Geral 
 
 

Paula Araújo 
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