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PREZADOS PRESIDENTES  

 

A rápida dinâmica com que a nossa modalidade evolui, exige que estejamos sintonizados 

com as mudanças e as formas de interpretar as regras do Código de Pontuação. Nesse 

sentido, a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) promove a realização de programa 

para Atualização de Arbitragem de Ginástica Rítmica, com o objetivo de repassar as 

principais informações absorvidas nas competições internacionais, de forma que árbitros 

e treinadores(as) possam permanecer em constante processo de atualização.  

 

A primeira ação do programa ocorrerá com base nas novidades apresentadas durante 

Copa do Mundo de Sofia, realizada em março/2021, na Bulgária. Na oportunidade, serão 

trazidos elementos da nova Newsletter reforçados pelo Comitê Técnico da Federação 

Internacional de Ginástica, bem como informações importantes ao nosso 

desenvolvimento.  

 

Ao passo em que as competições forem acontecendo e desde que haja conteúdos novos a 

serem repassados, outras ações serão promovidas. Abaixo, encaminhamos informações 

e link de acesso desta ação virtual: 

 

 
Data: 05 de abril de 2021 
 
Horário: 19h30min 
 
Link Zoom: https://cbginastica-br.zoom.us/j/97218645794  
 
ID da Reunião: 972 1864 5794 
 

 

 

 

 

CIRCULAR PRESIDENTES 

CP N.º 028/21- DATA: 01/04/2021 

ASSUNTO: ATUALIZAÇÃO DE 
ARBITRAGEM  CBG -  
GINÁSTICA RÍTMICA  

 

https://cbginastica-br.zoom.us/j/97218645794
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

 

1. De acordo com Circular Presidentes 018/2021, os(as) atletas, treinadores(as), 
equipes transdisciplinares, árbitros e gestores precisam estar devidamente 
cadastrados no SGECBG. Para esta ação ainda não exigiremos o cadastro em dia, 
porém será necessário que todos(as) sejam cadastrados para as próximas ações; 

 

2. Abaixo, segue link para o cadastro dos árbitros internacionais e nacionais: 

https://sge.cbginastica.com.br/cadastroExterno/pessoa?cod=oiturygtrLS1RTQ--
&type=árbitro . 

 

Ciente da atenção, reiteramos nossos votos de estima e elevada consideração. 

 

 
 

Atenciosamente, 
 
 

            
Catarina Souza Santos                                                              Maria Luciene Cacho Resende 
  Secretária Técnica                                                                                    Presidente 
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