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TAÇA DO MUNDO DE GINÁSTICA ARTÍSTICA 

São João da Madeira, 20 de Junho de 2010 

 
Finais: Boas exibições não chegam para as medalhas 

 

Terminou hoje a primeira Taça do Mundo de Ginástica Artística de São 
João da Madeira. A prova pontuável para o circuito 2010 da Federação 
Internacional de Ginástica decorreu no Pavilhão Municipal das 
Travessas. 

Depois da prestação positiva nas qualificações onde os portugueses 
obtiveram o “passaporte” para 7 finais a concorrência não permitiu 
melhores resultados. Depois das boas actuações de Zoi Lima, Ekaterina 
Kislinskaya e Gustavo Simões no primeiro dia de finais coube a Manuel 
Campos (melhor ginasta português de todos os tempos) e “novamente” a 
Ekaterina Kislinskaya a defesa das cores nacionais nas finais de hoje. 

Perante o olhar do público entusiasta que deu um colorido único às 
bancadas os dois ginastas actuaram em três finais (Campos em paralelas 
e barra-fixa; Kislinskaya em solo). 

Na vertente feminina, “Caty” (alcunha de Ekaterina Kislinskaya) obteve 
a 8ª posição na final de solo (11,850 pts) cumprindo o sonho de marcar 
presença em duas finais. 

Por sua vez “Joca” (alcunha de Manuel Campos) obteve a 6ª posição na 
final de Barra Fixa (14,075 pts) e a 7 ª posição na final de paralelas 
(13,925pts). 

Em termos internacionais na competição feminina, o duelo sul-americano 
entre Jéssica Lopez e Danielle Hypolito entusiasmou o público presente 
tendo o ponto alto ocorrido na final de solo onde as duas ginastas 
terminaram com a mesma pontuação 13,575 pts. Na final de trave 
olímpica as duas ginastas não estiveram ao seu nível e a vitória a 
outra sul-americana, a columbiana Nathalia Sanchez (14,025 pts).  

Por sua vez na prova masculina, o romeno Flavio Koczi confirmou o 
favoritismo na prova de salto de cavalo (1ª posição com 16,175 pts), 
enquanto a “armada” chinesa conquistou a duas primeiras posições na 
final de paralelas cabendo a vitória ao especialista Zhe Feng 
(15,700pts), o mesmo que na última final da tarde reclamou a vitória. 
Defacto Feng esteve insuperável e venceu com 15,250 à frente do 
espanhol Rafael Martinez (2ª classificado). 
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Terminou assim a Taça do Mundo de São João da Madeira, mas a ginástica 
artística nacional não vai para férias, seguem-se os Campeonatos 
Nacionais de Ginástica Artística (Torres Novas 3 e 4 de Julho 
próximo). 

 
Cumprimentos, 

Gabinete de Comunicação da Federação de Ginástica de Portugal 


