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SECRETARIA TÉCNICA 
BOLETIM INFORMATIVO 0xx/2020 - GPT 

INFORMAÇÕES SOBRE GYM FOR LIFE CHALLENGE 
14 a 17 de Julho de 2021 

 
 

Sobre o evento 
 

O WORLD GYM FOR LIFE CHALLENGE é um concurso para grupos de ginastas de todas as 
idades e de qualquer disciplina de ginástica. Cada apresentação deve ter a duração de, no máximo 5 
minutos, podendo incorporar qualquer elemento de ginástica; com ou sem aparelhos e pode ser 
acompanhada por música. 
 

Para fazer o registro, o grupo deve ter no mínimo dois ginastas ativos. Não há número 
máximo. Os grupos devem participar em uma das seguintes categorias, que são divididas por tipo de 
apresentação e tamanho. 
 

• Ginástica e Dança, grupo pequeno (20 ginastas ou menos) 

• Ginástica e Dança, grupo grande (21 ou mais ginastas) 

• Ginástica sobre ou com aparelhos grandes, grupo pequeno (20 ginastas ou menos) 

• Ginástica sobre ou com aparelhos grandes, grupo grande (21 ou mais ginastas) 
 

Para a avaliação, o Comitê FIG-GFA irá convidar um grupo de especialistas. Uma lista de 
classificação é criada em cada categoria usando a pontuação total. A lista de classificação somente é 
usada para determinar as premiações Ouro, Prata e Bronze e não será publicada. O Ouro será 
concedido para os grupos com as maiores pontuações. As premiações Prata e Bronze serão 
divididas igualmente entre os grupos remanescentes. 
 

Todos os grupos premiados com Ouro irão participar no Gala do WORLD GYM FOR LIFE 
CHALLENGE 2021, onde irão se apresentar. Após a competição, dois prêmios Coringa serão 
entregues para a Gala, escolhidos pelo comitê FIG-GFA. Durante o Gala o Troféu Bruno Grandi será 
entregue para um grupo. 
 

Após cada categoria de apresentação, caso o grupo deseje, um feedback será fornecido por 
um grupo de especialistas reconhecidos em diferentes disciplinas de ginástica, dança, arte, ou outras 
habilidades afins, convidados pelo comitê FIG-GFA. Este feedback é opcional e os treinadores de 
grupos devem indicar antecipadamente se gostariam de ter ou não o feedback. 
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O logo do IV WORLD GYM FOR LIFE CHALLENGE 2021 representa diferentes elementos de 
Lisboa, cidade anfitriã deste evento:  
  
Elementos do Logo: 

• Topo: ginastas / grupo 

• Vermelho e Verde: cores nacionais / bandeira 

• Azul: Rio Tejo / água / ondas / movimento 

• Formato inferior: barcos fluviais tradicionais 
 
 
 

 
 
 
 
                                   

 
 
Gymmy é nossa mascote oficial para o IV WORLD GYM FOR LIFE CHALLENGE 2021. Muito 

popular em eventos nacionais, Gymmy representa um leopardo que é um animal com agilidade e 
velocidade.  Igualmente na ginástica, essas qualidades físicas são importantes para os ginastas. 
 

 
 

1. PARTICIPANTES 
 

  Participarão do GYM FOR LIFE CHALLENGE grupos credenciados pelo CT-GPT da CBG. 
 

➢ A pré-inscrição do grupo só será realizada mediante ciência da federação estadual ao 
qual se vincula. 

➢ Será obrigatória a vinculação efetiva do grupo à federação estadual ao qual se vincula 
para participação no IV World Gym for Life Challenge.  

➢ A inscrição seguirá prazos específicos da CBG. 

➢ A pré-inscrição da representação brasileira será realizada pela CBG junto ao Comitê 
Organizador do World Gym for Life, informando a previsão do número de participantes. 

➢ A ficha de pré-inscrição poderá ser enviada aos grupos pela CBG ou pelas Federações 
estaduais, visando facilitar a divulgação. 

➢ Cada equipe deverá ter um representante legal (técnico ou dirigente) compromissado 
com a ética e responsabilidade sobre TODOS os componentes do grupo. Ademais, um 
termo de anuência dos direitos e deveres do responsável deverá ser assinado com 
comprovação cartoral e enviada a CBG. 
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Pré-inscrição (Pré-credenciamento) – até o dia 10 de Julho de 2020 (apenas informações 
de interesse ou não-interesse) no link:  
 
https://forms.gle/9txKen5QkZSLrXsk8 
 
 
Inscrição Definitiva (pagamentos) – Até o dia 05 de dezembro de 2020.  
 
➢ A inscrição dos grupos junto a CBG deverá ser feita por meio das federações estaduais; 
 
➢ Nos estados em que não houver Federação, as entidades estão isentas da exigência acima e 

deverão fazer as inscrições diretamente com a CBG; 
 
➢ A ficha de inscrição estará disponível no site da CBG ou plataforma específica. 
 
➢ O grupo poderá inscrever-se com: um dirigente; até dois técnicos; ginastas (número ilimitado, 

participantes da coreografia) e acompanhantes (número máximo de 15% em relação ao 
número de ginastas para grupos com características maioritariamente com menores de idade 
e de 10% para grupos característicos de jovens, adultos e idosos. Este acompanhamento 
será feito com base na coreografia que será analisada para credenciamento do grupo.  

 
➢ O grupo terá a sua inscrição efetivada apenas se os vouchers de contratação do seguro 

VIAGEM (que inclui o seguro saúde) for devidamente encaminhado à CBG no prazo a ser 
estipulado posteriormente.  

 
 

2. PRÉ-CREDENCIAMENTO DOS GRUPOS 
 

➢ Só participarão do WGfL grupos filiados ou cadastrados as suas federações e que forem 
credenciados para representar o Brasil conforme avaliações do CT-GPT. Em estados que não 
há federação própria, o grupo será cadastrado diretamente na CBG.  
 

➢ Conforme Regulamento Oficial da CBG sobre o evento e Boletim Inicial os grupos que 
participaram do Gym Brasil 2019 (devidamente inscritos e não convidados) estão pré-
credenciados.  

 
➢ Devido a COVID-19 e incertezas do evento para 2020, definimos que os grupos que 

representaram o país na Ginastrada Mundial 2019 também estão pré-credenciados. 
 

➢ Casos omissos deverão ser encaminhados a CBG e analisados pelo CT de GPT, uma vez 
que nossa intenção é ampliar a participação brasileira, mas valorizando os grupos ativos, 
atuantes e presentes nos eventos da CBG. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/9txKen5QkZSLrXsk8
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GRUPOS PRÉ-CREDENCIADOS ANALISADOS NO GYM BRASIL 2019 (Ordem de Divulgada 
nos Anais do evento)* 

 
Nome do Grupo Responsável 

Cecília Gym Maria Cecília Ferreira 
Art’s Gym/ PRODAGIN Lionela da Silva Correa 

Grupo Ginástico Atenas Tamiris Lima Patrício 
Cignus Unati Maria Aparecida Rocha Teles 
Grupo Lapegi UNICAMP Eliana de Toledo 

Balançarte (Jiqui Country Club) Tania Padilha 
INEC Silvana GYm Silvana Noel e Eder Vieira 

Grupo Mola Nayara Lima Vianey 
Grupo Cignus Michelle Ferreira e Elizete Correia 

 
GRUPOS PRÉ-CREDENCIADOS DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA GINASTRADA MUNDIAL 2019 

(Ordem de Inscrição Oficial no evento)* 
 

Nome do Grupo Responsável  

Balançarte (Jiqui Country Club) Tania Padilha 

Cia Rosana Marques Rosana Marques  
Cignus Jovem Michelle Oliveira 

Cignus Unati Maria Aparecida Rocha Teles 
Cia Gimnica UEM Ieda Rinaldi 

Fundesporte Araraquara Henrique Sanioto 
Bússola Gym Shaianny Flores 

Get Flex Graciella Nadal 
Ginastas do Futuro Michele Sandes 

Ginástica Niterói SuzanaThomas 
Assedec Claudia Garcia 

Abaré Franceli Rose 
Laura Seixas Laura Freitas  

GGU Ânima Giovanna Sarôa 
Grupo Ginástico Unicamp Marco Antônio Coelho Bortoleto  

PUC Minas Marcus Vinicius Ambrósio 
Gymnarteiros Lorena Furtado 

Gymnusp Mônica Caldas Ehrenberg e Michele Carbinatto 
Lapegi Unicamp Eliana de Toledo 

Egam Adriana Monteiro 
Silvana Gym/ INEC Silvana Noel 

Hípica Campinas Ana Carolina Guth 
Adágio/Kerubins Suzana Leite 

Ballet Amoc Marcos de Oliveira 
 
*O credenciamento oficial no evento dar-se-á por: a. indicação do interesse do grupo até julho/2020 – 
formulário Google; b. envio do vídeo da coreografia até dezembro/2020 para nova análise do CT da 
modalidade e ranqueamento final (se necessário); c. pagamento das taxas iniciais.  
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3. CATEGORIAS 
 

• Ginástica e Dança, grupo pequeno, 20 ou menos participante. 

• Ginástica e Dança, grupo grande, 21 ou mais participantes. 

• Ginástica com grandes aparelhos, grupo pequeno, 20 ou menos participantes. 

• Ginástica com grandes aparelhos, grupo grande, 21 ou mais participantes. 
 

4. SOBRE A PARTICIPAÇÃO  

Os grupos credenciados farão, obrigatoriamente, uma apresentação (um dia antes será possível 
a marcação de palco). 

Além disso, os grupos podem optar pela participação em mais dois contextos: 

a. City Performances: apresentações em palcos pela cidade (extra-oficial, sem análise de 
avaliadores). Os locais previstos para as apresentações são: Praça do Município; Terreiro do 
Paço e Parque das Nações. A decisão caberá, exclusivamente à FIG e Comitê Local. 

b. Oferecimento de Workshops (detalhes a ser oferecido em momento oportuno). Após 
inscrições, a decisão caberá, exclusivamente à FIG e Comitê Local. 

c. Participar de Workshops (detalhes a ser oferecido em momento oportuno) 
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5. TEMPO DA COREOGRAFIA 
 
➢ Cada coreografia terá a duração máxima de cinco (5) minutos. 

 
➢ Cada coreografia inscrita, que utilize qualquer tipo de material não portátil, terá a duração 

máxima de cinco (5) minutos, já incluída a arrumação do material de grande porte. 
 

● Os grupos que possuem qualquer tipo de material não portátil, de grande porte, deverão fazer 
a descrição dos mesmos no momento da inscrição, para que seja avaliada a necessidade da 
utilização do tempo extra. 

● A contagem do tempo da apresentação inicia-se quando o primeiro ginasta acessa a área de 
apresentação, ou quando se inicia a música da apresentação ou a montagem do material, 
sendo considerado o que ocorrer primeiro. 

● A contagem do tempo da apresentação finaliza-se quando o último ginasta deixa a área de 
apresentação, ou quando termina a música da apresentação ou finaliza-se a retirada do 
material, sendo considerado o que ocorrer por último. 

 
 
6. MÚSICA 

 
➢ As músicas das coreografias inscritas deverão estar no Comitê Organizador do evento de 

credenciamento no mínimo 10 dias antes. 
 
➢ Para o evento será necessário que a gravação da música seja enviada com 6 meses de 

antecedência ao CL organizador do WGFLC. Esta deverá ser gravada em alta qualidade, 
conforme regras do evento.  

 
 
7.  COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS 
 

➢ Os grupos inscritos deverão apresentar suas coreografias com o número mínimo ginastas 
ativos previsto no regulamento da FIG para cada categoria. 
 

 
8. DA AVALIAÇÃO 
 

Os grupos foram avaliados pelo CT de GPT da CBG nos seguintes critérios: Tempo da 
Coreografia (máxima 5´) já incluída arrumação material portátil e não portátil; Música: adequação; 
qualidade de gravação; alusão à cultura brasileira; não inserção de palavras de baixo calão ou 
preconceituosas; Espaço: utilização do espaço cedido (14x14); mudanças de formação do grupo no 
espaço (ocupação); Estética: Ritmicidade; Sincronismo entre participantes; participantes e materiais; 
participantes e música; Ginástica: Utilização de elementos da ginástica como base da coreografia, 
qualidade técnica; Segurança: Grupo atende as normas básicas de segurança; nenhum ginasta é 
colocado em risco; equipamentos; Figurino: Há coerência entre tema, música e figurino; o figurino 
atende aos padrões básicos da sociedade e apresentação para público de qualquer  idade e, outros 
itens que o CT achar pertinente. 
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9. PROGRAMAÇÃO 
 

 
12/07 – Chegada dos participantes 
13/07 – Ensaio para os grupos 
14/07 – Ensaio / Cerimônia de Abertura / Concurso 
15/07 – Ensaio/ Concurso / Apresentações 
16/07 - Ensaio/ Concurso / Apresentações 
17/07 – Workshops/Ensaio Gala/ Gala/ Cerimônia de Encerramento 
18/07 – Partida dos participantes 
 
10.  ALOJAMENTO  
 
 Serão disponibilizadas Escolas para o Alojamento dos participantes. 
 

➢ Não será permitida, EM HIPÓSTESE ALGUMA, a recepção de membros da equipe no 
alojamento sem que o técnico responsável esteja presente. As credenciais (que dão 
autorização para alojamento e transporte) serão fornecidas pela CBG, APENAS ao técnico. O 
alojamento terá limpeza realizada diariamente e o café da manhã será servido na escola.  
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11. HOTÉIS 
  
 Lisboa oferece uma rede de hotelaria bem grande com preços e categorias variadas. A cidade 
recebe milhares de turistas e sua capacidade é bem alta. 
 

Categorias* Quarto Indiv. Quarto Duplo Quarto Triplo 

Categoria A €180,00 €110,00 €105,00 

Categoria B €140,00 €95,00 ---- 
Youth Hostel ----- €60,00 €50,00** 

*Preços por pessoa/ noite incluídos café da manhã e almoço 
** Preço por pessoa/noite em quartos múltiplos (4 a 6 pessoas). 

 
 
12.  LOCAL DE APRESENTAÇÃO – ALTICE ARENA 
 

Localizada no coração do parque das nações, a 10 minutos do Aeroporto Internacional de Lisboa 
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13. BOLETINS PERIÓDICOS 
 

➢ A CBG enviará às Federações estaduais ao menos três boletins oficiais durante o processo 
de preparação do evento; 

➢ Sugere-se que todos os interessados acessem o site oficial do evento e leiam os Boletins 
Oficiais emitidos pelo LOC ao longo do processo de preparação do evento: 
https://www.gymforlife2021.pt/ 

 
 
10. RESPONSABILIDADE LEGAL 
 

➢ O responsável pela equipe deve atentar para os trâmites burocráticos de autorização e 
viagem para menores de idade; 

➢ O responsável pela equipe deve se comprometer a dar apoio de qualquer natureza a 
problema que um componente do grupo (seja ginasta, acompanhante e/ou outros) venha 
apresentar, sendo obrigatória a permanência na cidade até que o componente esteja em 
condições de autonomia e viagem. 

 
 
14. DOS VALORES E PRAZOS 
 

A COVID-19 tem trazido incertezas, mas a FIG tem sido otimista na manutenção do evento. 

Encaminhamos os valores oficiais e prazos CBG para que os grupos se organizem e possam 
iniciar as discussões sobre a participação (ou não) no evento.  

O Cartão-Participante inclui: 

1. Entrada para assistir a todos os Concursos; 
2. Transporte Local – entre acomodação oficial e o local do evento (13 a 18 de julho de 2021); 
3. 50% de desconto no ingresso para o WGfLC Gala; 
4. Participação Abertura e Encerramento do evento; 
5. Participação em Performances pela cidade (se o grupo aderir) e/ou possibilidade em assistir 

as apresentações 
6. Participação nos Workshops. 
 
O que? Prazo Valor 

Interesse de Participação 10/07/2020 ----- 
Taxa CBG 05/12/2020 R$ 200,00 

Uniforme Oficial A ser definido A se definido 
50% Taxa Inscrição Oficial 05/12/2020 € 90,00 

50% Taxa Alojamento  05/12/2020 € 115,00 
50% Taxa Hotel ou Hostel 05/12/2020 A depender da categoria 

escolhida 
50% Taxa Inscrição Oficial - Final 05/04/2021 € 90,00 

50% Taxa Alojamento- Final 05/04/2021 € 115,00 
50% Taxa Hotel ou Hostel 05/04/2021 A depender da categoria 

escolhida 
*Os valores finais de depósito do grupo a CBG dependerá das taxas de câmbio a ser definido pelo 
Setor Financeiro. É possível haver diferença cambial da data de pagamento a CBG e data de 
pagamento à FIG (para maior ou menor valor). Caso haja, a diferença cambial a maior deverá ser paga 
a,CBG, bem como a diferença a menor será devolvido. É obrigatório depósito ÚNICO por grupo.  

https://www.gymforlife2021.pt/
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15. POLÍTICA DE CANCELAMENTO 
 

Em caso de cancelamento de participação pelo participante, haverá reembolso de, apenas, 50% 
da taxa paga de inscrição oficial e se solicitada até março de 2021.  

Não há política de cancelamento em relação a Pandemias, o que foi questionado pela CBG. 
Encaminharemos a resposta em breve.  
 
Exceção: Os casos omissos neste Boletim serão analisados pelo CT de GPT da CBG. 

 

 

Aracaju, 12 de junho de 2020. 

 
Catarina Souza Santos 

Secretaria Técnica 

 


