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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 Pan-Americano Juvenil de Ginástica Artística Masculina 

(GAM), a ser realizado em Guadalajara - México, entre os dias 18 e 20 de junho de 2021.   

 

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

enfrentamento a COVID-19, se fez necessário estabelecer um novo protocolo para a 

composição desta Seleção Brasileira Transitória. Assim, a CBG promoverá controle 

técnico que servirá como base para formação da equipe que representará o Brasil no 

evento em questão, conforme critérios expostos a seguir:  

 

 Poderão participar desta ação ginastas nascidos em 2007, 2006, 2005, 2004 e 2003;  

 

 Os controles técnicos serão realizados nos dias 22 e/ou 23 de abril de 2021 com 

início 15h; 

 

 Ginastas participantes deverão utilizar uniforme de competição (leotard, calça e 

short);  

 
 Será responsabilidade dos participantes posicionar as câmeras de forma a 

proporcionar a visualização completa das provas apresentadas. A comissão de 

arbitragem atuante neste controle técnico fará a checagem das câmeras a serem 

utilizadas no dia 06 de abril de 2021, juntamente com os representantes das 

entidades esportivas com ginastas participantes neste evento, em horário a ser 

definido com cada inscrito;  

 

 Os ginastas participantes deverão apresentar suas provas de competição em cada 

um dos 6 (seis) aparelhos oficiais. Poderá ser utilizado colchão suplementar no solo, 

desde que o mesmo não seja retirado durante a apresentação do atleta. Na prova de 

salto sobre a mesa, o ginasta poderá se apresentar realizando a chegada ao colchão 

de competição ou no fosso, com altura da mesa correspondente a oficial (1,35 m do 

chão e 1,05 m do colchão de chegada); 
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 As entidades com ginastas interessados em participar desta ação devem 

encaminhar e-mail para gam@cbginastica.com.br, com cópia para o e-mail de sua 

Federação local, informando nome e data de nascimento do atleta, até o dia 26 de 

março de 2021; 

 

 Para participar desta ação, todos(as) os(as) ginastas e treinadores(as) deverão estar  
devidamente cadastradas no Sistema de Gestão Esportiva CBG (SGECBG);  

 

 O cronograma específico deste controle técnico será encaminhado às entidades 

esportivas dos ginastas participantes após o período de inscrição para esta ação, de 

acordo com o número de inscritos.   

 

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

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Maria Luciene Cacho Resende 

Presidente 
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