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Regulamento	e	calendário	competitivo		
Ginástica	para	Todos	

2022	
	

Data	 Competição	
Período	de	Inscrição	 Organização	

Ordinário	 Extraordinário	 Local	 Parceiro	

5	e/ou	6	de	
fevereiro	

Gym	for	Life	
Distrital	(1)	

Até	12	de	
janeiro	

Até	15	janeiro	 A	definir	 A	definir	

30	de	abril	
e/ou	1	maio		

Gym	for	Life	
Distrital	(2)	

Até	25	de	
março	

Até	30	de	março	 A	definir	 A	definir	
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GYM FOR LIFE (1) 
 

 

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

Músicas: envio até 28 de janeiro em formato mp3 para inscricoes@agds.pt 

Seguir o definido no regulamento geral administrativo da AGDS 
 

Participação: 
- Aberta a todos os grupos das várias disciplinas da ginástica, pertencentes a 
entidades filiadas ou não filiadas na FGP (ver valores de inscrição diferenciados) 
     - No caso de uma entidade estar filiada na FGP todos os participantes devem 
estar filiados (GpT ou disciplinas) para poderem participar 
     - No caso da entidade não estar filiada na FGP todos os participantes devem 
fazer prova de seguro desportivo com os mínimos legais em vigor para que a 
participação seja validada 
 

Programa de Competição: 
- Período de treinos cronometrados por grupo 

- 1 passagem com júri para atribuição de menções 
 

Critérios	de	avaliação:	
- Vertente Técnica, Artística e de Execução – 9.00 pontos 

- Originalidade, ligação música-movimento, entretenimento e apresentação – 8.00 

pontos 

- Qualidade de execução – 3.00 pontos 

Composição	do	Juri:	

-	3	a	5	elementos	de	personalidades	ligadas	à	ginástica	e	à	dança	

Prémios:	

-	Diploma	com	indicação	da	menção	a	todos	os	grupos	participantes	
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GYM FOR LIFE (2) 
 

 

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

Músicas: envio até 15 de abril em formato mp3 para inscricoes@agds.pt 

Seguir o definido no regulamento geral administrativo da AGDS 
 

Participação: 
- Aberta a todos os grupos das várias disciplinas da ginástica, pertencentes a 
entidades filiadas ou não filiadas na FGP (ver valores de inscrição diferenciados) 
     - No caso de uma entidade estar filiada na FGP todos os participantes devem 
estar filiados (GpT ou disciplinas) para poderem participar 
     - No caso da entidade não estar filiada na FGP todos os participantes devem 
fazer prova de seguro desportivo com os mínimos legais em vigor para que a 
participação seja validada 
 

Programa de Competição: 
- Período de treinos cronometrados por grupo 

- 1 passagem com júri para atribuição de menções 
	

Critérios	de	avaliação:	
- Vertente Técnica, Artística e de Execução – 9.00 pontos 

- Originalidade, ligaçãoo música-movimento, entretenimento e apresentação – 8.00 

pontos 

- Qualidade de execução – 3.00 pontos 

Composição	do	Juri:	

-	3	a	5	elementos	de	personalidades	ligadas	à	ginástica	e	à	dança	

Prémios:	

-	Diploma	com	indicação	da	menção	a	todos	os	grupos	participantes	


