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CRITÉRIOS PARA INTEGRAR A SELEÇÃO DO ALGARVE
Prioridade para integrar as seleções:
1º - Ginastas elite;
2º - Campeões Nacionais Individuais;
3º - Campeões Territoriais Individuais;
4º - Ginastas com as 2 melhores marcas em competições nacionais (Campeonato
Territorial obrigatoriamente, Campeonato Nacional ou outra prova nacional - na Ginástica
Acrobática será o TAGA “Ginástica com Todos”);
5º - Os ginastas da 1ª divisão têm prioridade sobre os da divisão base.
Nota: caso se aplique, a nota mínima é a equivalente à nota (e dificuldade) de
apuramento para o Campeonato Nacional da respectiva modalidade / categoria.
Será elaborado um ranking resultante da aplicação destes critérios, que definirá quem será
convidado a participar na seleção AGA.
Equipamento:
Todos os ginastas têm de usar o equipamento dos respetivos clubes.
Condições:
Todos os clubes e ginastas do algarve podem integrar o processo de seleção caso aceitem
as seguintes condições:
- Em cada disciplina, caso se aplique, os ginastas serão acompanhados por técnicos
indicados pela Direção da AGA, quer em estágios quer em competições;
- Os ginastas que estejam no processo de apuramento para o CMGI (ou prova equiparada)
podem ser acompanhados quer em treinos quer em competição pelos seus respetivos treinadores
(todas as despesas inerentes a essa deslocação são da responsabilidade dos mesmos; a AGA
não garante o alojamento na mesma unidade hoteleira);
- Nas situações em que haja muitos ginastas integrados numa determinada seleção, a AGA
poderá convidar outros treinadores para ajudarem os técnicos da seleção.
Técnicos responsáveis:
Acrobática: Elsa Silva e Carla Martins
Trampolins: TR e DMT – Pedro Fernandes e Hugo Cecília / TUM – a definir.
Nota: Caso os clubes não autorizem ginastas a integrarem a seleção do Algarve, nas
condições definidas neste documento, a AGA convidará os ginastas seguintes do ranking definido.

