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MANUAL DE GINÁSTICA ARTÍSTICA FEMININA e MASCULINA
Este manual baseia-se nas orientações definidas no manual de Ginástica Artística Feminina e Masculina
publicado pela Federação de Ginástica de Portugal (FGP), para a presente época desportiva e no regulamento
geral e de competições da AGDCentro e da FGP.
Qualquer informação omissa, será esclarecida pelo manual da FGP para esta disciplina, e/ou pelo
regulamento geral e de competições.

1.

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
Data

Competição

Escalões

Data limite de Inscrição Local

23 Abril

CT 1ª/2ª Divisão
Encontro de Infantis

Todos os Escalões 24 Março

11 Junho

Campeonato Territorial Base
GAF e GAM

Iniciados, Juvenis,
12 Maio
Juniores e Seniores

Inscrições em Competições
As inscrições deverão ser efetuadas na plataforma GYMBASE, e a ficha de inscrição deve ser enviada para
o email agdc.artistica@gmail.com, conforme data limite de inscrição. Todas as questões relativas ao
processo de inscrição (alterações, desistências, inscrições fora do prazo) deverão ser comunicadas através
de email para: agdc.artistica@gmail.com.
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GAF
1.

ESPECIALIDADES | APARELHOS GINÁSTICA ARTÍSTICA FEMININA

Saltos
Paralelas Assimétricas
Trave
Solo
De acordo com as Normas FIG em vigor. Consultar em:
http://www.gympor.com/upload/userfiles/File/Eventos/normas_aparelhos_fig_GAF.pdf
Os aparelhos a utilizar em cada prova/evento são os fornecidos pelo clube coorganizador, e que adotem as
normas para os aparelhos em vigor. Qualquer reclamação sobre as condições técnicas dos aparelhos, só pode ser
considerada até 30 minutos antes do início da competição. Esta reclamação deve ser feita pelos delegados dos
Clubes à Direção da competição.
Ver as exceções no manual técnico 2021-2022 da FGP.

2.

CATEGORIAS | ESCALÕES ETÁRIOS
As ginastas são livres de transitar entre cada divisão (Base, 2ª divisão e 1ª divisão), desde que sejam
respeitadas as condições de acesso. Quando uma ginasta pretende transitar para a divisão acima da sua, deverá
estar preparada para cumprir as exigências das mesmas, ou seja, ter uma base que lhe permita evoluir nesse sentido.
A Base e a 2ª divisão são de acesso livre. Para ginastas iniciadas o acesso à 1ª divisão é livre, para as restantes
é necessário cumprir requisitos estabelecidos.
Na mesma época, uma ginasta que comece na Base pode, caso obtenha o nível técnico necessário, transitar
para a 2ª divisão ou para a 1ª Divisão, mas o contrário não é possível.
No mesmo ano as ginastas podem participar em 1ª ou 2ª divisão em um, ou mais, aparelhos para os quais
tenham obtido proficiência técnica e participar em Base nos restantes. Caso participem por aparelhos nas diferentes
divisões as ginastas apenas podem competir para a classificação desses aparelhos, contribuindo também, caso
exista, para a classificação da equipa com os mesmos aparelhos.
Caso uma ginasta (que já tenha apresentado a proficiência mínima) decida continuar a competir na Base, na
época seguinte, só pode voltar a participar na 1ª ou 2ª divisão após a renovação da comprovação da sua aptidão
técnica. Esta situação apenas se verifica se houver mudança de escalão.
A obtenção da certificação do nível de acesso à 1ªDivisão encontra-se descrita no manual técnico 20212022 da FGP.

3.

DIVISÕES
▪

1ª DIVISÃO
Nesta divisão as competições são regidas pela regulamentação da FIG, assim como o seu
ajuizamento. O programa de competições abrange todas as especialidades da GAF e os exercícios são
facultativos.
Nas competições, as ginastas podem participar apenas num ou em mais aparelhos, mas para a
Classificação Geral individual as ginastas têm de participar nas 4 especialidades da competição.
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As equipas na 1ª Divisão são constituídas por um máximo de 5 ginastas e um mínimo de 3. É
obrigatória a realização de um mínimo de 3 exercícios por equipa em cada especialidade. São consideradas
as 3 melhores pontuações em cada aparelho para a classificação das equipas. Os clubes podem apresentar
mais do que uma equipa.
Em saltos, nos escalões de Iniciadas e Juvenis é sempre considerado o melhor de dois saltos
(consultar código adaptado, para verificar especificidades);
▪

2ª DIVISÃO
Divisão criada com o objetivo de oferecer às ginastas com um nível técnico mais elevado e que
competiam na Base, um programa competitivo mais diversificado e apelativo, que lhes permita construir os
seus exercícios livremente, de acordo com as suas potencialidades, mantendo assim níveis de motivação
desejáveis. O acesso a esta divisão é livre, podendo os treinadores optar pela participação na mesma caso
considerem que as suas ginastas estão aptas.
Nesta divisão as competições são regidas pelo Código Adaptado-2ª divisão, em vigor. O programa
de competições abrange todas as especialidades da GAF e os exercícios são facultativos.
Nas competições, as ginastas podem participar apenas num ou em mais aparelhos, mas para a
Classificação Geral individual as ginastas têm de participar nas 4 especialidades da competição.
As equipas na 2ª Divisão são constituídas por um máximo de 5 ginastas e um mínimo de 3. É
obrigatória a realização de um mínimo de 3 exercícios por equipa em cada especialidade. São consideradas
as 3 melhores pontuações em cada aparelho para a classificação das equipas. Os clubes podem apresentar
mais do que uma equipa.
A transição para a 1ª divisão passa a ser feita nesta, devendo as ginastas classificar-se até ao 3º lugar
no CN 2ª divisão ou obter notas mínimas de acesso para o efeito.

▪

BASE
As ginastas estão enquadradas pelo Programa Técnico Competitivo de Ginástica Artística Feminina
da FGP.
O seu programa técnico inclui 11 graus com exercícios diferentes para possibilitar a participação de
ginastas com diferentes níveis técnicos.
Entre os graus 4 e 2 de trave e solo, as ginastas podem utilizar elementos coreográficos (e música
no solo) não constantes do EOb, contudo devem ter em consideração as regras descritas nas generalidades
de cada especialidade inscritas no Programa Técnico Competitivo da Base de Ginástica Artística Feminina.
No grau 1 de trave e solo são apresentados os elementos obrigatórios que constituem o exercício, não sendo
apresentadas coreografias ou música exemplificativas. As mesmas são facultativas.
As ginastas podem participar apenas num ou em vários aparelhos. Num determinado escalão etário,
as ginastas são livres de escolher, em cada aparelho, o grau que melhor se adeque ao seu desenvolvimento
técnico.
Para a Classificação Geral individual as ginastas têm de participar em todos os 4 aparelhos da
competição.
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Para o resultado de equipas são consideradas as 5 melhores notas, resultante da equipa
apresentada pelo clube no campeonato distrital. No CN para o resultado de equipas são consideradas as 3
melhores notas, resultantes da participação máxima de 5 ginastas. O apuramento das ginastas será realizado
com o somatório das 5 melhores notas por aparelho, resultante da equipa apresentada pelo clube no
campeonato distrital.
O acesso à 1ª divisão é possível, sem passagem pela 2a divisão, desde que cumpridos os requisitos
apresentados no Manual Técnico 2021-2022 da FGP.

4.

COMPETIÇÕES
Campeonato Territorial de 2ª Divisão
Prova de apuramento para o Campeonato Nacional de 2ªDivisão.
As ginastas devem obter uma nota mínima para serem apuradas para o CN, exceto as três primeiras
classificadas no concurso geral individual, em cada escalão que têm acesso ao CN 2ª divisão, mesmo não
alcançando as notas mínimas de acesso.
A pontuação das equipas para o apuramento é obtida pela soma das 3 melhores notas em cada
aparelho das ginastas que compõem a equipa. As equipas são constituídas por um máximo de 5 ginastas e
um mínimo de 3. É obrigatória a realização de um mínimo de 3 exercícios por equipa em cada especialidade.
São consideradas as 3 melhores pontuações em cada aparelho. É possível apurar mais do que uma equipa
para o Campeonato Nacional.

Campeonato Territorial de Base
Prova de apuramento para o Campeonato Nacional de Base.
As ginastas devem obter uma nota mínima para serem apuradas, exceto as campeãs distritais, no
concurso geral individual, ou em cada aparelho, em cada escalão, que têm acesso ao CN Base, mesmo não
alcançando as notas mínimas de acesso.
Todas as ginastas apuradas na classificação geral individual e/ou equipas podem competir em todas
as especialidades. As ginastas apuradas por aparelho apenas competem nos mesmos.
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A pontuação das equipas para o apuramento é obtida pela soma das 3 melhores notas em cada aparelho
das ginastas que compõem a equipa. As equipas no neste evento são constituídas por um mínimo de 5. É
obrigatória a realização de um mínimo de 5 exercícios por equipa em cada especialidade. São consideradas
as 5 melhores pontuações em cada aparelho para a classificação das equipas.

Encontro de Benjamins e Infantis
Todos os atletas recebem medalha de participação.
Apenas no escalão de infantis há́ classificação individual para os 3 primeiros lugares, na classificação
geral individual;
Em cada escalão existe classificação por Clube. Esta classificação é estabelecida pela soma dos 8
melhores resultados em cada aparelho.
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GAM
1.

ESPECIALIDADES | APARELHOS GINÁSTICA ARTÍSTICA MASCULINA
Solo

Cavalo com
Argolas
Saltos
Paralelas
Barra Fixa
Arções
De acordo com as Normas FIG em vigor. Consultar em:
http://www.gympor.com/upload/userfiles/File/Eventos/normas_aparelhos_fig_GAM.pdf
Os aparelhos a utilizar em cada prova/evento são os fornecidos pelo clube co-organizador, e que adotem as
normas para os aparelhos em vigor. Qualquer reclamação sobre as condições técnicas dos aparelhos, só pode ser
considerada até 30 minutos antes do início da competição. Esta reclamação deve ser feita pelos delegados dos
Clubes à Direção da competição.
Ver as exceções no manual técnico 2021-2022 da FGP.

2.

CATEGORIAS | ESCALÕES ETÁRIOS

Os ginastas são livres de transitar entre a Base e a 1ª divisão, desde que sejam respeitadas as condições de
acesso. Na mesma época, um ginasta que comece na Base pode, caso obtenha o nível técnico necessário, transitar
para a 1ª Divisão, mas o contrário não é possível.
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No mesmo ano os ginastas podem participar em 1ª divisão em um, ou mais, aparelhos para os quais tenham
obtido proficiência técnica e participar em Base nos restantes. Caso participem por aparelhos nas diferentes divisões
os ginastas apenas podem competir para a classificação desses aparelhos, contribuindo também, caso exista, para
a classificação da equipa com os mesmos aparelhos.
A obtenção da certificação do nível de acesso à 1ªDivisão encontra-se descrita no manual técnico 20212022 da FGP

3.

DIVISÕES
▪

1ª DIVISÃO
Nesta divisão as competições são regidas pela regulamentação da FIG e pelo Código 1ª divisão
2021-2024, elaborado pela FGP, assim como o seu ajuizamento. O programa de competições abrange
todas os aparelhos da GAM e os exercícios são facultativos.
Nas competições, os ginastas podem participar apenas num ou em mais aparelhos, mas para a
Classificação Geral individual os ginastas têm de participar em, pelo menos, 5 aparelhos da competição.
Nas competições com classificação por aparelho, a classificação final em Saltos é obtida com a realização de
um salto.

▪

BASE
Os ginastas podem participar apenas num ou em vários aparelhos e são livres de escolher, em
cada aparelho, o nível que melhor se adeque ao seu desenvolvimento técnico. Deste modo, dá-se resposta
a ginastas de diferentes níveis e a clubes com menos recursos/espaço e que eventualmente ainda não
possuam todos os aparelhos da GAM.
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Para a Classificação Geral individual os ginastas têm de participar em, pelo menos, 5 aparelhos da
competição.
A competição em Saltos é feita com a execução de apenas um salto.
Para mais informações sobre o código da Base deve ser consultado o respetivo documento, que consta na página
oficial da FGP ou os vídeos no canal de Youtube da FGP.
http://www.fgp-ginastica.pt/disciplinas?id=2
https://www.youtube.com/watch?v=LO_iLPGr1KU&list=PLx2L5OzoloN0vgljYdhkC43w38pLM_0ZH

À execução exata dos elementos propostos pelos graus, acompanha-se uma execução mínima exigida para
a passagem à 1ª divisão.
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4.

COMPETIÇÕES
Campeonato Territorial de 1ª Divisão
Prova de apuramento para o Campeonato Nacional de 1ªDivisão.
As equipas são constituídas por um máximo de 5 ginastas e um mínimo de 3. É obrigatória a realização de
um mínimo de 3 exercícios por equipa em cada aparelho. São consideradas as 3 melhores pontuações em
cada aparelho para a classificação das equipas (sistema 5-5-3).
Os ginastas são pontuados de acordo com o código de pontuação do seu escalão, assumindo-se as
diferenças existentes entre escalões/categorias na classificação coletiva. São atribuídos prémios, em todos
os escalões/categorias, para as equipas, classificação geral individual e por aparelhos.
Campeonato Territorial de Base
Prova de apuramento para o Campeonato Nacional de Base.
Existe classificação geral individual, por especialidade e coletiva.
A classificação coletiva é dada pelo somatório das pontuações, dos 3 melhores exercícios em cada
especialidade, devendo cada equipa ser constituída por um máximo de 5 ginastas. Pode ser apresentada
mais do que uma equipa por clube.
Encontro de Benjamins e Infantis
Todos os atletas recebem medalha de participação.
Apenas no escalão de infantis há́ classificação individual para os 3 primeiros lugares, na classificação
geral individual;
Em cada escalão existe classificação por Clube. Esta classificação é estabelecida pela soma dos 5
melhores resultados em cada aparelho.

Coordenação Técnica Regional
Ginástica Artística
Rafaela Vidal
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