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Regulamento	e	calendário	competitivo		

Ginástica	Aeróbica	
2022	

	

Data	 Competição	
Período	de	Inscrição	 Organização	

Ordinário	 Extraordinário	 Local	 Parceiro	

19	ou	20	
março		

Encontro	de	
Infantis	

Até	20	
fevereiro	
2020	

Até	25		fevereiro	
2020	

Baixa	da	
Banheira	

AR8Jan	

19	ou	20	
março	

Campeonato	
Distrital	Base	

Até	27	janeiro	
2020	

Até	25		fevereiro	
2020	

Baixa	da	
Banheira	

AR8Jan	

19	ou	20	
março	

Campeonato	
Distrital	1ª	

Divisão	e	Elites	

Até	27	janeiro	
2020	

Até	25		fevereiro	
2020	

Baixa	da	
Banheira	

AR8Jan	

19	ou	20	
março 

Campeonato	
Distrital	

Aerodance	e	
Aerostep 

Até	27	janeiro	
2020 

Até	25		fevereiro	
2020 

Baixa	da	
Banheira 

AR8Jan 
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ENCONTRO DE INFANTIS 

 

Pagamento: envio de comprovativo de pagamento para inscricoes@agds.pt 

Músicas: envio até 12 março para inscricoes@agds.pt 
Seguir o definido no regulamento geral administrativo da AGDS 

 

Participação: 
- Aberta a todos os ginastas filiados na FGP  
	

Programa de Competição: 
- Competição Individual e por equipas por categoria e género 
- As equipas têm que ser formadas de acordo com as regras definidas pelo Manual 
Técnico FGP da disciplina. 
- O programa técnico segue as determinações nacionais.  
	

Prémios: 
- Taça para as equipas classificadas em 1º, 2º e 3º lugar 
- Medalhas para o 1º, 2º e 3º classificado individual em cada escalão 
- Diploma a todos os participantes 
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CAMPEONATO DISTRITAL BASE 

Pagamento: envio de comprovativo de pagamento para inscricoes@agds.pt 

Músicas: envio até 12 março para inscricoes@agds.pt 
Seguir o definido no regulamento geral administrativo da AGDS 

 

Participação: 
- Aberta a todos os ginastas filiados na FGP na divisão Base 
	

Programa de Competição: 
- Competição Individual e por equipas por categoria e género 
- As equipas têm que ser formadas de acordo com as regras definidas pelo Manual 
Técnico FGP da disciplina. 
- O programa técnico segue as determinações nacionais.  
	

Prémios: 
- Taça para as equipas classificadas em 1º, 2º e 3º lugar 
- Medalhas para o 1º, 2º e 3º classificado individual em cada escalão 
 
Apuramento para as fases seguintes: 
- De acordo com as informações do Manual Técnico da disciplina   
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CAMPEONATO DISTRITAL 1ª DIVISÃO E ELITES 

Pagamento: envio de comprovativo de pagamento para inscricoes@agds.pt 

Músicas: envio até 12 março para inscricoes@agds.pt 
Seguir o definido no regulamento geral administrativo da AGDS 

 
 

Participação: 
- Aberta a todos os ginastas filiados na FGP na 1ª divisão e Elite 
	

Programa de Competição: 
- Competição Individual e por equipas por categoria e género 
- As equipas têm que ser formadas de acordo com as regras definidas pelo Manual 
Técnico FGP da disciplina. 
- O programa técnico segue as determinações nacionais.  
	

Prémios: 
- Taça para as equipas classificadas em 1º, 2º e 3º lugar 
- Medalhas para o 1º, 2º e 3º classificado individual em cada escalão 
 
 
Apuramento para as fases seguintes: 
- De acordo com as informações do Manual Técnico da disciplina   
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CAMPEONATO DISTRITAL AERODANCE E AEROSTEP 

Pagamento: envio de comprovativo de pagamento para inscricoes@agds.pt 

Músicas: envio até 12 março para inscricoes@agds.pt 
Seguir o definido no regulamento geral administrativo da AGDS 

 
 

Participação: 
- Aberta a todos os ginastas filiados na FGP  
	

Programa de Competição: 
- Competição por categoria 
- O programa técnico segue as determinações nacionais.  
	

Prémios: 
- Medalhas para o 1º, 2º e 3º classificado em cada categoria 
 
 
Apuramento para as fases seguintes: 
- De acordo com as informações do Manual Técnico da disciplina   
 
 


