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TAÇA DO MUNDO DE GINÁSTICA ARTÍSTICA 

São João da Madeira, 19 de Junho de 2010 

 
Finais: Primeiro dia sem medalhas para portugueses 

 

Decorreram hoje as primeiras finais da Taça do Mundo de Ginástica 
Artística de São João da Madeira que decorre até amanhã no Pavilhão 
Municipal das Travessas. 

Os 3 ginastas portugueses em acção nestas finais Gustavo Simões 
(Argolas e Cavalo com Arções), Zoi Lima (Salto de Cavalo) e Ekaterina 
Kislinskaya (Paralelas Assimétricas) estiveram ao nível das 
qualificações e mesmo sem conquistar medalhas obtiveram resultados 
dignos de registo e que lhes valeram pontos e euros pela sua prestação 
em etapa de São João da Madeira.  

As ginastas lusas acabaram por ter a prestação mais positiva do dia, 
Zoi Lima ficou à porta do pódio (4ª posição em Saltos de Cavalo com 
13,100 pts) e a sua companheira de selecção Ekaterina Kislinskaia 
obteve uma excelente 5ª posição (12,325 pts) na final de paralelas 
assimétricas.   

Na prova masculina Gustavo Simões obteve a 7ª posição na final de 
cavalo com arções (13,475pts) e a 8ª posição na final de argolas 
(14,350pts). 

Em termos internacionais não houve espaço para grandes surpresas por 
parte dos favoritos, sendo que na prova feminina a disputa sul-
americana aqueceu estas duas finais tendo Jessica Lopez e Danielle 
Hypolito repartido as vitórias - a venezuelana venceu em paralelas 
assimétricas com 13,700pts e a brasileira salto de cavalo com 
13,962pts. Nos homens Flavio Koczi (ROU) venceu a final de solo 
(15,400 pts), o chinês Weiyang Guo (CHN) venceu em cavalo com arções 
(15,200 pts) e nas argolas foi o seu compatriota Yibing Chen que 
arrebatou o ouro com 15,575pts. 

Recordamos que a “segunda metade” das finais decorrem amanhã entre as 
15:00h e as 17:00h no Pavilhão Municipal das Travessas. 

Programa Finais 

15:00 – 15:40 Salto de Cavalo (Homens) *** Trave (Senhoras) 
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15:50 – 16:30 Paralelas (Homens) *** Solo (Senhoras) 

16:30 – 17:00 Barra-Fixa (Homens) 

 
Cumprimentos, 

Gabinete de Comunicação da Federação de Ginástica de Portugal 


