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PREZADOS PRESIDENTES  
 

Por meio desta, a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) encaminha informações 

acerca do processo de qualificação desenvolvido visando a melhor representatividade 

do Brasil no Campeonato Mundial de Ginástica Aeróbica (GAE), a ser realizado em Baku 

– Azerbaijão, no período de 24 a 30 de maio de 2021. 
 

Em face das incertezas em que nos encontramos nesse momento de prevenção e 

enfrentamento a COVID-19, os inúmeros cancelamentos, as diferentes regras de entrada 

nos países e as situações de saúde diferenciadas nos estados brasileiros, se fizeram 

necessário estabelecer um novo protocolo para a composição desta Seleção Brasileira 

Transitória. 
 

Primando pela saúde de nossa delegação, a CBG decidiu priorizar a participação de 

ginastas individuais neste evento. Após análises técnicas e administrativas foi definido 

que o Brasil não participará em provas coletivas como duplas, trios, grupos e Aerodance 

com ginastas de diferentes entidades esportivas (clubes). Serão selecionados 02 atletas 

titulares e 01 reserva para o individual masculino, e 02 atletas titulares e 01 reserva para 

o individual feminino. Se dentro desta composição de ginastas for possível compor 01 

dupla e/ou 01 trio com representantes da mesma entidade esportiva (clubes), também 

poderá haver a representatividade do Brasil nestas provas específicas.  
 

Da mesma forma, em virtude da atipicidade do ano de 2020, onde não foi possível a 

realização do Campeonato Brasileiro da modalidade e pelo grande lapso temporal sem 

competições oficiais, a Comissão Técnica de GAE fará controle para definição dos(as) 

ginastas brasileiros(as) que poderão representar o Brasil no Mundial 2021, conforme 

critérios expostos a seguir:  
 

 Nos dias 24 e 26 de março de 2021 ocorrerá controle técnico virtual, através da 

plataforma digital Zoom;  
 

 Poderão participar desta ação, ginastas pré-convocados em 2020 (titulares e 

reservas), ginastas da categoria adulta que participaram do Campeonato 

Brasileiro 2019 e ginastas que participaram do Campeonato Brasileiro 2019 na 

categoria Juvenil que atualmente integram a categoria adulta, desde que 

esses(as) tenham alcançado o índice 19.000 pontos no mínimo nas provas 

Individuais; 
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 Primeiramente, serão avaliados(as) ginastas nas categorias individuais. Serão 

definidos 02 titulares e 01 reserva em cada um dos gêneros competitivos; 

destes(as) ginastas selecionados estaremos avaliando posteriormente os atletas 

que possam compor 01 dupla e 01 trio, desde que integrantes de um mesmo 

clube. Assim, a qualificação ocorrerá de forma nominativa, de acordo com o 

Regulamento Geral CBG.  
 

PROGRAMAÇÃO CONTROLE TÉCNICO GAE: 
 

 24/03 - 19h - Avaliação física (estaremos usando o protocolo de teste Borelli com 

algumas adaptações); 
 

 26/03 - 19h - Avaliação de rotina (cada ginasta deverá apresentar duas vezes cada 

parte da rotina a qual também será dividida em duas partes com um intervalo 

máximo de 15 minutos entre as partes). 
 

Sem mais para o momento, reiteramos nossos votos de estima e elevada consideração.  

 

 

Atenciosamente, 

 

             
      Catarina Souza Santos                                                               Maria Luciene Cacho Resende 
        Secretária Técnica                                                                                        Presidente 
 
 

 

 


