
Classe Ano	  de	  Nascimento Área Jóia
(só	  na	  1ª	  inscrição)

Anuidade
(inclui	  seguro	  desportivo	  e	  

filiação)
2ª	  feira 3ª	  feira 4ª	  feira 5ª	  feira 6ª	  feira Sábado Domingo

ASSOCIAÇÃO	  ACADÉMICA	  DE	  COIMBRA
Secção	  de	  Ginástica

2015	  /	  2016

	  classe	  a	  funcionar	  a	  partir	  de	  março	  e	  com	  inscrições	  em	  data	  a	  anunciar

	  30
,00
	  €	  

Girinos 2013
(posterior	  a	  31	  de	  Julho)

Formação 67,50 €                    

Minhocas	  1 2013
(anterior	  a	  1	  de	  Agosto)

Formação 149,00 €                  17h45	  -‐	  18h30

Minhocas	  2 2013
(anterior	  a	  1	  de	  Agosto)

Formação 149,00 €                  17h45	  -‐	  18h30

Cambalhotas	  1 2012	  e	  2011 Formação 149,00 €                  18h00	  -‐	  19h00

Cambalhotas	  2 2012	  e	  2011 Formação 149,00 €                  18h00	  -‐	  19h00

Cambalhotas	  3 2012	  e	  2011 Formação 149,00 €                  12h00	  -‐	  13h00

Cambalhotas	  4	  (Plural) 2012	  e	  2011 Formação 149,00 €                  
18h00	  -‐	  19h00

Plural

Cambalhotas	  ++	  (2º	  treino	  opcional) 2011 Formação mais 39,00€ 11h00	  -‐	  12h00

Pinotes	  1 2010	  e	  2009 Formação 209,00 €                  18h00	  -‐	  19h30 18h00	  -‐	  19h30
Plural

Pinotes	  2 2010	  e	  2009 Formação 209,00 €                  
18h00	  -‐	  19h30

Plural
18h00	  -‐	  19h30

Pinotes	  3 2010	  e	  2009 Formação 209,00 €                  10h00	  -‐	  11h30 10h00	  -‐	  11h30

Pré-‐competição	  Infantis	  1 2008	  e	  2007 Formação 254,00 €                  18h00	  -‐	  19h30 18h30	  -‐	  20h00 18h30	  -‐	  20h00

Pré-‐competição	  Infantis	  2 2008	  e	  2007 Formação 254,00 €                  18h00	  -‐	  19h30 11h30	  -‐	  13h00 11h30	  -‐	  13h00

Pré-‐competição	  Iniciados 2006	  e	  2005 Formação 254,00 €                  
18h00	  -‐	  19h30

Plural
20h00	  -‐	  21h30 14h30	  -‐	  16h00

Acrobática	  1 2006	  e	  anterior Competição 352,00 €                  
19h30	  -‐	  21h30

Plural
19h30	  -‐	  21h00

Plural
19h30	  -‐	  21h30 17h30	  -‐	  19h30

Acrobática	  2 2005	  e	  anterior Competição 424,00 €                  
19h00	  -‐	  21h30

Plural
19h00	  -‐	  21h30 19h30	  -‐	  21h30 19h30	  -‐	  21h30

Plural

Acrobática	  3 2005	  e	  anterior Competição 453,00 €                  
19h00	  -‐	  21h30

Plural
19h00	  -‐	  21h30 19h30	  -‐	  21h30 19h30	  -‐	  21h30

Plural
17h00	  -‐	  19h30

Trampolins	  1 2006	  e	  anterior Competição 261,00 €                  18h00	  -‐	  19h30 18h30-‐20h00 09h15	  -‐	  10h45

Trampolins	  2 2005	  e	  anterior Competição 374,00 €                  19h30	  -‐	  21h30 20h00	  -‐	  21h30 20h00	  -‐	  21h30 10h30	  -‐	  12h00

Tumbling	  1 2006	  e	  anterior Competição 261,00 €                  18h30	  -‐	  20h00 18h00	  -‐	  19h30 10h00	  -‐	  11h30

Tumbling	  2 2005	  e	  anterior Competição 354,00 €                  19h30	  -‐	  21h00 20h00	  -‐	  21h30 20h00	  -‐	  21h30 11h30	  -‐	  13h00

AraMista 2004	  a	  2001 Representação 256,00 €                  19h30	  -‐	  21h30 15h30	  -‐	  17h30

sub20 2000	  e	  anterior Representação 256,00 €                  19h30	  -‐	  21h30 19h30	  -‐	  21h30
Plural
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