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CIRCULAR Nº 160/2019

Lisboa, 08 de agosto de 2019

DISTRIBUIÇÃO: AT’s e Clubes
ASSUNTO: Ginástica de Trampolins – Rankings Competição Mundial por Grupos de Idades

Exmos. Senhores,

A Federação de Ginástica de Portugal no âmbito do apuramento para a participação da
Competição Mundial por Grupos de Idades que se realizará de 05 a 08 de dezembro em Tóquio
no Japão, informa que:


Considerando que:
o Cada país pode participar com uma quota de 80 ginastas, no máximo de quatro
por especialidade/escalão/género;
o Em muitas especialidades, pese haver candidatos, a quota não foi preenchida;
o A participação no CMGI é um excelente momento de desenvolvimento nas
especialidades da disciplina de Trampolins;

Considerando todos os momentos de apuramento e todas os resultados obtidos a Direção da
Federação de Ginástica de Portugal entende dever considerar, a título excecional, a possibilidade
de “repescagens” nas especialidades/escalões/géneros com quotas por preencher, convidando a
participar, os ginastas que tenham ficado a menos de um ponto de diferença para as notas
mínimas estabelecidas no processo de apuramento, assim como tenham marcado de alguma
forma ou a nota mínima ou os requisitos de apuramento no caso do tumbling.
Enviamos em anexo os quadros finais de apuramento para o CMGI 2019, assim como os
documentos e informações que devem enviar até dia 25 de agosto.
Cumprimento
A Secretária Geral

Paula Araújo
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