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TAÇA DO MUNDO DE GINÁSTICA ARTÍSTICA 

São João da Madeira, 18 de Junho de 2010 

 
7 finais! Dia de sonho para portugueses 

 

Os resultados da equipa nacional durante as qualificações da primeira 
Taça do Mundo de São João da Madeira foram a “cereja no topo do bolo” 
no dia de estreia da primeira Taça do Mundo de Ginástica Artística 
realizada no nosso país! Um espectáculo de grande nível que com a 
presença garantida de ginastas portugueses nestas 7 finais (4 na prova 
masculina e 3 prova feminina) adicionam “7 vezes mais interesse” às 
finalíssimas deste fim-de-semana!    

No sector feminino Ekaterina Kislinskaia foi a “estrela” maior ao 
conseguir marcar presença em duas finais (5ª em paralelas assimétricas 
– 12,500 pts e 6ª solo – 12,925 pts.) – uma estreia pessoal em termos 
de Taças do Mundo. Enquanto Zoi Lima (a recuperar de uma lesão) obteve 
a qualificação para a final de saltos de cavalo (5ª posição 
13,050pts). As duas ginastas conseguem assim um feito único para a 
ginástica artística feminina portuguesa que nunca antes atingiu 3 
finais numa prova de Taça do Mundo. 

No sector masculino, Gustavo Simões foi o primeiro ginasta ao carimbar 
o passaporte para duas finais masculinas (7º na sua “especialidade” 
argolas – 14,875 pts e 8º em cavalo com arções – 14,850 pts) feito 
“repetido” pelo melhor ginasta português de sempre, Manuel Campos, que 
obteve a qualificação também para duas finais (4º em paralelas – 
14,850 pts e 7º barra fixa – 14,250pts). 

Em termos globais a competição feminina foi dominada pela estrela 
venezuelana Jessica Lopez que carimbou o passaporte para as 4 finais 
(vencendo em paralelas assimétricas e solo, obtendo a segunda posição 
em trave olímpica e o terceiro lugar em salto de cavalo). Referência 
ainda para a brasileira Danielle Hypolito que tal como a Jessica Lopez  
qualificou-se para as 4 finais. 

Na prova masculina sobressaíram duas individualidades o romeno Flavius 
Koczi e o chinês Zhe Feng que venceram cada um duas provas de 
qualificação, sendo que o romeno estará presente em 3 finais (cavalo 
com arções, salto de cavalo e solo) e o chinês em 2 (paralelas e barra 
fixa). 
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Programa das finais de Sábado (com transmissão em directo SportTV2) 

15:00–15:40 Solo (Homens) e Salto Cavalo (Senhoras) 

15:50-16:30 Cavalo com Arções (Homens) e Paralelas Assimétricas 
(Senhoras) 

16:30–17:00 Final de Argolas (Homens) 

 

Cumprimentos, 

Gabinete de Comunicação da Federação de Ginástica de Portugal 


