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CONVITE 
SCALABISCUP 2022 

 

Caros Amigos, 

 

O Gimno Clube Santarém (GCS), a VIVER SANTARÉM, EEM e a cidade de Santarém gostariam 

de vos convidar para participar na décima edição da SCALABISCUP - Competição 

Internacional de Trampolim, Duplo-mini Trampolim e Tumbling, que terá lugar em Santarém 

de 4 a 10 de Julho de 2022. 

Santarém tem sido uma cidade conotada com a ginástica, especialmente a ginástica de 

trampolins, tendo um papel importante no desenvolvimento da mesma. Desejamos 

fortalecer e engrandecer a competição, tornando-a ainda mais apelativa e alcançar a 

certificação FIG mais uma vez. 

Contamos com a contribuição de todos, para tornar esta competição numa referência 

nacional e internacional, consolidada e com futuro. Uma competição capaz de proporcionar 

aos ginastas, clubes e federações a oportunidade de competirem a um nível elevado, de ser 

desafiante e um momento motivacional. 

A Direcção do GCS aguarda-vos.  

 

Com os melhores cumprimentos, sejam bem-vindos a Santarém! 

 

Santarém, 1 de dezembro de 2021 

O presidente do Comité Organizador 

 

Fernando Gaspar 
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* * INFORMAÇÃO IMPORTANTE ** 

 

 

Em função do estado pandémico que se vive mundialmente e ao consequente nível de 

incerteza geral relativamente à possibilidade de a organização deste tipo de eventos poder 

ser autorizada, a organização da SCALABISCUP 2022, reserva-se ao direito de até ao dia 15 

de maio de 2022, poder cancelar a prova ou no caso de a sua realização ser autorizada com 

limitações, alterar as condições de participação, tais como limitar o número máximo de 

participantes ou adicionar critérios de seleção. 

A organização não se responsabiliza por eventuais gastos tidos pelas comitivas, com a sua 

preparação para a prova. 

Em caso de cancelamento, ou de serem aplicadas restrições, os valores pagos à organização 

da SCALABISCUP serão devolvidos integralmente. 



SCALABISCUP 2022 
TRA, DMT & TUM INTERNATIONAL COMPETITION 

SANTARÉM, PORTUGAL - FROM 7th to 9th of JULY 

 

     

   
 

 
 

5 

ORGANIZAÇÃO 

COMITÉ ORGANIZADOR Gimno Clube de Santarém 

Pavilhão Gimnodesportivo de Santarém 

Sala 2, Nave Anexa 

2000 Santarém 

PORTUGAL 

 

Mobile: +351 91 1000 100 

E-mail: geral@gimnoclubesantarem.pt   

Website: www.gimnoclubesantarem.pt 

 

 

FEDERAÇÃO 

 

Federação de Ginástica de Portugal 

Estrada da Luz nº30A  

600-159 Lisboa 

Portugal 

 

Tel: +351 21 814 1145 

Fax:+351 21 814 2950 

E-mail: gympor@gympor.com 

Website: www.gympor.com 

 

FIG 

 

Fédération Internationale de Gymnastique (FIG) 

Avenue de la Gare 12 

1003 Lausanne 

Switzerland 

 

Tel : (+41) 21 321 55 10 

Fax: (+41) 21 321 55 19 

E-mail : info@fig-gymnastics.org 

Website: www.fig-gymnastics.com 

 

 

  

mailto:geral@gimnoclubesantarem.pt
http://www.gimnoclubesantarem.pt/
mailto:gympor@gympor.com
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PROGRAMA TÉCNICO 

ESCALÕES  

TRA e DMT  

U12 Nascidos em 2010 e depois 

U14 Nascidos em 2008 e 2009 

U16 Nascidos em 2006 e 2007 

U21 Nascidos entre 2001 e 2005 

SENIOR Para nascidos em 2005 ou antes 

 

TUM 

 

U12 Nascidos em 2010 e depois 

U14 Nascidos em 2008 e 2009 

U17 Nascidos entre 2005 e 2009 

SENIOR Para nascidos em 2005 ou antes 

 

PROGRAMA TÉCNICO  

Para os diferentes grupos de idade e diferentes disciplinas, serão aplicados os limites de 

dificuldade por elemento de acordo com o documento FIG WAGC Rules 2022-24. 

  

TRAMPOLIM FIG Code of Points 2022-24 

U12 & U14 Facultativa 1 

* 10 elementos técnicos diferentes; 

* 5 elementos com o mínimo de 270º rotação 

transversal 

  

U16 Facultativa 1 

* 10 elementos técnicos diferentes; 

* 8 elementos com o mínimo de 270º rotação 

transversal 

  

U21 F1 – Regulamento WAG para o escalão 17-21 

  

SENIOR F1 – FIG Rules 

  

DUPLO-MINI TRAMPOLIM FIG Code of Points 2022-24 
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TUMBLING FIG Code of Points 2022–24 

Preliminares: 

Todos os escalões 2 passagens livres 

Finais: 

U12, U14 – uma passagem livre 

U17 – duas passagens livres 

SENIOR – duas passagens de acordo com o Código de 

Pontuação FIG 

  

DATE Competição: 7 a 9 de julho 2022 (*) 

Programa completo: 4 a 11 de julho 2022 
(*) De acordo com o número de participantes, a organização poderá 

reduzir a competição para os dias 7 e 8 de julho apenas. 

  

LOCATION Pavilhão Gimnodesportivo de Santarém 

Santarém, Portugal 
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PROGRAMA PROVISÓRIO Segunda, 4 de julho 

Todo o dia – Chegada das delegações 

Treinos livres, com horário a definir 

 

Terça, 5 de julho 

Todo o dia – Chegada das delegações 

Treinos livres, com horário a definir 

 

Quarta, 6 de julho 

Todo o dia – Chegada das delegações 

Treinos livres, com horário a definir 

 

Quinta, 7 de julho 

Entrega das cartas de competição 

Reunião com chefes de delegação 

Reunião de Juízes 

Rondas Qualificativas – TRI/DMT/TU 

Cerimónia protocolar por equipas 

 

Sexta, 8 de julho 

Rondas Qualificativas – TRI/DMT/TU 

Cerimónia protocolar por equipas 

 

Sábado, 9 de julho 

Finais – TRI/DMT/TU 

Cerimónia de Encerramento 

Festa Final 

 

Domingo, 10 de julho 

BEACH DAY – viagem de grupo à praia 

Todo o dia – Partida das delegações 

 

Segunda, 11 de julho 

Todo o dia – Partida das delegações 

  

PARTICIPANTES A “SCALABISCUP” é um evento internacional aberto a 

todos os clubes filiados nas respetivas Federações e 

ainda a representações de associações regionais ou 

equipas nacionais. Os participantes deverão ter um 

seguro válido, sendo que o mesmo é da 

responsabilidade do ginasta. A organização não será 

responsável por qualquer acidente. 

Participantes no escalão OPEN, deverão ter Licença FIG 

válida à data da competição. 

  

REGRAS Este evento será organizado sob os seguintes 

regulamentos FIG em vigor à data da competição à 

exceção das alterações previstas neste documento. 

 

Cada ginasta apenas poderá participar num grupo em 

cada disciplina 
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FINAIS  

TRA, DMT e TUM Os oito (8) melhores classificados no final das rondas 

qualificativas participarão nas finais. 

  

Se apenas 8 ou menos ginastas tomarem parte nas 

rondas qualificativas, os resultados das finais serão 

somados aos resultados das rondas qualificativas para 

obtenção dos resultados finais. 

  

Serão aplicadas as regras de desempate definidas em 

FIG Code of Points 2022-24. 

  

RESULTADOS POR EQUIPA Os três melhores resultados, obtidos por ginastas de 

um mesmo clube, na classificação individual durante as 

rondas qualificativas, serão somados para obter o 

resultado final da equipa. 

  

Não haverá finais por equipas 

  

PRÉMIOS Os três primeiros classificados em cada 

escalão/disciplina, receberão uma medalha.  

 

Todos os participantes receberão um certificado de 

participação. 

 

As três primeiras equipas de casa escalão receberão 

um troféu. 

  

PRÉMIO MONETÁRIO Trampolim Individual e Duplo-Mini Trampolim e 

Tumbling 

Categoria SENIOR (exclusivamente) 

 

Masculino Feminino 

1º  - 250 € 1º  - 250 € 

2º  - 130 € 2º  - 130 € 

3º  - 70 € 3º  - 70 € 

 

Devido às possíveis restrições no número de 

participantes, os prémios monetários, poderão 

igualmente sofrer adaptações, a saber: 

• Até 200 participantes – não será entregue 

qualquer prémio monetário; 

• 201 a 400 participantes – será entregue 

50% do valor previsto em regulamento. 
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JUIZES É obrigatório que todas as delegações se façam 

acompanhar por, pelo menos, um (1) juiz com o brevet 

FIG. caso não tenham qualquer ginasta U21 ou OPEN, 

serão aceites juízes nacionais, embora se dê 

preferência a juízes internacionais). 

 

O número de juízes necessários apresentar pelo clube 

é determinado pelo número de entradas total 

apresentado pelo clube nos diversos aparelhos: 

• 3 a 12 entradas = 1 Juiz, 

• 13 a 22 entradas = 2 Juízes, 

• 23 a 35 entradas = 3 Juízes, 

• 36 ou mais entradas = 4 Juízes. 

 

Clubes, Associações ou Federações que não cumpram 

com o requisite acima estabelecido, serão penalizados 

com o pagamento adicional de 250€ (duzentos e 

cinquenta euros) por cada juiz em falta. O não 

pagamento da penalização implicará a não participação 

dos ginastas dessa mesma delegação. Todos os juízes 

indicados, deverão tomar parte na reunião de juízes, 

obrigatoriamente. 

  

Nota: Transporte, alojamento e refeições de cada juiz 

serão da responsabilidade da respetiva delegação. 
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INSCRIÇÕES 

 

INSCRIÇÕES As entradas serão consideradas válidas quando 

rececionadas por email e por ordem de chegada. 

 

Os ginastas portugueses deverão ainda efetuar a sua 

inscrição na plataforma “GYMBASE” de acordo com as 

indicações da FGP. 

  

Declaração de Interesses: até 1 de março de 2022 

 

Entradas Definitivas: até 1 de maio de 2022 

 

As entradas definitivas serão consideradas aceites 

apenas com o pagamento de: 

 100% do total das inscrições (valor não 

reembolsável em caso de realização da prova); 

 50% do total do valor estimado para os 

alojamentos. Os restantes 50% deverão ser pagos 

até ao dia 1 de junho, ou em dinheiro, no momento 

da acreditação. 

  

Entradas Nominativas: até 25 de maio de 2022 

 

Documentação e Pagamentos finais: 1 de junho de 

2022 

 Formulário de transportes; 

 Formulário de alimentação e festa final; 

 Pagamento de 100% do valor dos transportes, 

refeições e festa final; 

 Pagamento dos restantes 50% do total do valor 

estimado para os alojamentos. Poderão ser pagos 

no momento da acreditação, mediante acordo com 

a organização; 

 Pagamento do valor correspondente aos juízes em 

falta (devolvido se apresentado um juiz habilitado 

até ao dia 15 de junho) 

 

Enviar as entradas o mais cedo possível para: 

Gimno Clube Santarém – SCALABISCUP 2022 

Telefone +351 91 1000 100 

Email: scalabiscup@scalabiscup.com 

  

TAXA DE INSCRIÇÃO €20 (vinte euros) por ginasta em Trampolim Individual, 

ou Duplo-mini Trampolim ou Tumbling 

€30 (trinta euros) por ginasta participante em dois 

aparelhos 

€45 (quarenta e cinco euros) por ginasta que participe 

em três aparelhos 

 

As equipas não terão qualquer custo. 

mailto:scalabiscup@scalabiscup.com
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FESTA FINAL A Festa Final terá lugar em local a definir no dia 9 de 

julho, pelas 20h30 e incluirá jantar. 

  

ALOJAMENTO, REFEIÇÕES E 

TRANSPORTES 

A organização providenciará, sob determinado custo, 

alojamento, refeições e transporte para os 

participantes, entre 4 e 11 de julho. 

 

Se desejável, a Organização poderá organizar packs 

especiais, de acordo com as necessidades de cada 

delegação. 

  

 Confirmada que esteja a prova, o cancelamento do 

alojamento entre 1 de maio e 1 de junho de 2022, 

está sujeito a um custo de 50% por pessoa. 

 Cancelamentos após o dia 1 de junho não terão 

lugar a qualquer devolução. 

 

Todos os preços estão disponíveis em 

www.scalabiscup.com e por email. 

  

PAGAMENTOS Os pagamentos poderão ser efetuados por 

transferência para a conta com os seguintes dados: 

 

Account Name: GIMNO CLUBE SANTAREM 

Bank Name: EUROBIC 

Agency Name: Santarém 

NIB: 0079 0000 6499 1547 1025 3 

IBAN: PT50 0079 0000 6499 1547 1025 3 

Swift Code: BPNPPTPL 

PSP Name: BANCO BIC PORTUGUÊS, SA 

Branch identifier: 27 Santarém 

Reference: SCALABISCUP 2022 

 

Notas Importantes: 

1. Todas as taxas relativas à transferência bancária 

são da responsabilidade das delegações. 

2. As inscrições serão consideradas provisórias até 

que seja comprovado o pagamento.  

3. O comprovativo do pagamento deverá ser enviado 

para: scalabiscup@scalabiscup.com 

  

OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

VISAS Para requerer uma Declaração/Convite especial de 

forma a obter Visa para entrar em Portugal, é favor 

enviar o mais cedo possível por fax ou email: a lista dos 

nomes completos de todos os membros da comitiva, 

datas de nascimento, número e validade dos 

passaportes. 

http://www.scalabiscup.com/
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SEGURO A Federação anfitriã, o Comité Organizador e a FIG, não 

serão responsáveis por quaisquer obrigações em caso 

de acidente, lesão, repatriação e outras. Os 

regulamentos técnicos da FIG preveem que todas as 

Federações/Associações/Clubes participantes são 

responsáveis por se fazerem acompanhar por um 

seguro válido que cubra lesões, doença, acidente e 

repatriação para todos os membros da comitiva. 

Membros de delegações com seguro invalida ou 

insuficiente deverão informar com antecedência o 

comité organizador. 

  

WORKPLAN Informação detalhada será enviada no início do mês de 

maio. 

  

OUTRAS ACTIVIDADES Todos os participantes terão acesso gratuito ao 

Complexo Aquático Municipal entre os dias 5 e 11 de 

julho. 

  

SERVIÇOS Para serviços adicionais (transferes especiais, dias 

extra, etc.) não hesitem em nos contactar. 

scalabiscup@scalabiscup.com 

  

CONTACTOS 

 

Site Oficial www.scalabiscup.com 

Email Oficial scalabiscup@scalabiscup.com 

Morada GIMNO CLUBE SANTARÉM 

Pavilhão Gimno Desportivo de Santarém 

2000-000 Santarém 

PORTUGAL 

Telefone +351 91 1000 100 

 

……………………………………………………….. 


