
 

 

 

PREZADOS PRESIDENTES 

 

A Confederação Brasileira de Ginástica – CBG vem, pela presente, encaminhar 

informações a respeito da participação da Ginástica Acrobática no Campeonato Pan – 

Americano e Copa Pan-Americana de Clubes da modalidade, conforme exposto a 

seguir:  

 

Local:   Ibagué – Colômbia 

Período:   15 a 21/11/2021 

Modalidade:  Ginástica Acrobática 

 

Competição:  Coliseo Enrique Triana Castilla 

Unidad Deportiva de la 42 con 5 

Tolima, Ibagué 

 

Programação: 

 

15/11:    Chegada Oficial das Delegações / Credenciamento / Treinos 

16/11:    Reunião Técnica dos Delegados / Treinos programados 

17/11:   Reunião dos Árbitros / Treinamento de pódio 

18/11:   Cerimônia de abertura / Competição 

19/11:   Competição 

20/11:   Competição Finais / Cerimônia de Premiação 

21/11:   Saída de delegações e autoridades UPAG durante todo o dia 

 

 

CATEGORIAS:  
 

Adulto (Sênior): 15 anos ou mais  

Junior: 13-20 anos* (a diferença máxima de idades entre os participantes deve ser 

de até 06 anos).   

Age Group 2: 12–19 anos* (a diferença máxima de idades entre os participantes 

deve ser de até 06 anos).  

Age Group 1: 11–17 anos (a diferença máxima de idades entre os participantes 

deve ser de até 05 anos). 

Infantil (Youth): 09 – 15 anos (na Copa Pan-Americana de Clubes)  

*Idade completada até 31 de dezembro de 2021. 

CIRCULAR PRESIDENTES 

CP N.º 059/21 - DATA: 10/09/2021 

 

ASSUNTO: CAMPEONATO PAN – AMERICANO  

DE GAC E COPA PAN-AMERICANA DE CLUBES 

DE GINÁSTICA ACROBÁTICA 
 
 

IBAGUÉ - COLÔMBIA 



 

 

 

OBS: Todos os ginastas devem possuir licença FIG válida até o final do evento. Para 

tanto devem solicitar o mais rápido possível através do e-mail 

figlicence@cbginastica.com.br.  

 

INSCRIÇÕES:  

 

 Os ginastas e treinadores que obtiveram nível técnico no último Campeonato 

Brasileiro e/ou Torneio Nacional de 2021 poderão solicitar a participação no 

evento, desde que cumpram todos os prazos estipulados nesse documento. 

Segue abaixo os nomes dos selecionados: 

 

PARTICIPANTES SELECIONADOS: 
 

AGE GROUP 1 – 11-17 Anos (Infantil) 

 

DUPLA FEMININA: 
 

1. ASSOCIAÇÃO DE GAC DE UBERABA/MG 

    Fernanda Oliveira e Vitória Silveira  

 

GRUPO FEMININO: 
 

1. AKROS/DF 

    Kelly Almeida, Fernanda Dias e Kathllen Duarte  

2. FACEX/APGAR/GUARULHOS/SP 

    Julia Rodrigues, Rafaela Silva e Stella Souza   

3. COLÉGIO ARBOS/SP 

    Ana Julia Rossi D’amico, Isabella Godoy Pereira e Sofia Antônio Bello  

 

AGE GROUP 2 – 12-19 Anos (Juvenil) 

 

DUPLA FEMININA: 
 

1.  AKROS/DF 

Isadora Silva e Sara Fernandes 

2.   AKROS/DF 

 Beatriz Wosiach e Mayanna Magno  

3.  COLÉGIO ARBOS/SP 

Natalia Silva e Maria Luísa Machado 

 

GRUPO FEMININO: 
 

1.  COLÉGIO NAHIM AHMAD/SP  

Emanuelle Pereira, Maria Eduarda Mendonça e Manuela Anjos 

2.  FACEX/APGAR/GUARULHOS/SP 

Emilly Silva, Rafaele Silva e Geovanna Alves 

3.  FACEX/APGAR/GUARULHOS/SP 

Beatriz Calazans, Vitória Lopes e Bianca Julia Cipriano     

 

JUNIOR – 13-20 Anos 

 

DUPLA FEMININA 

1.  COLÉGIO ARBOS/SP 

Beatriz Vasconcellos e Maria Clara Stecchi      
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SÊNIOR – 15 Anos ou + 
 

 

GRUPO FEMININO 
 

1. COLÉGIO NAHIM AHMAD/SP  

    Barbara Morais, Helen Florentino e Priscila Santana   

2. FACEX/APGAR/GUARULHOS/SP 

Gabriela Souza, Mikelly Geraldi e Kaylaine Hintze    

                                                            

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA: 
 

 Passaporte válido; 

 Fig Licence; 

 Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia contra a febre amarela; 

 Resultado negativo de RT-PCR SARS COVID-19, 72h de antecedência ao voo; 

 O atleta menor de idade deverá portar autorização, em duas vias, do juizado 

de menores para viajar desacompanhado. 

 

DESPESAS:  
 

As despesas referentes a este evento correrão por conta das entidades/clubes 

participantes. Para tanto, é necessário o envio da ficha de confirmação devidamente 

preenchida com as informações de solicitação de hospedagem até o dia 15/09/2021. 

 

CUSTOS DOS PARTICIPANTES: 

 

A. Inscrição por Ginasta: a taxa de inscrição é de USD 50,00 por ginasta e por 

disciplina e não é reembolsável; 

B. Licenças FIG: obrigatórias para todos os Ginastas e deverão ser solicitadas o mais 

rápido possível pelo e-mail figlicence@cbginastica.com.br, uma vez que a 

validação pode levar até 30 dias após envio à FIG; 

OBS: Conforme consta nas Diretivas dos eventos, nenhum Ginasta será aceito sem 

uma Licença de FIG válida no prazo do Registro Nominal. Ou seja, para ser 

considerada a inscrição, os formulários de pedido de licença (novo ou renovação) 

devem ser enviados pelo menos um (1) mês antes do prazo para o registro 

nominativo. 

C. Bilhetes aéreos e terrestres para traslados internacionais e internos; 

D. Hospedagem e alimentação em um dos Hotéis Oficiais, efetuando pagamentos 

nas datas estipuladas pela CBG; 

E. Seguro saúde obrigatório para todos os integrantes da Delegação; 

F. Testes de PCR (COVID-19) 72h antes do embarque para o evento e na chegada 

e/ou saída do evento (conforme regras e valores a serem informados pelo Comitê 

organizador local); 

G. Despesas decorrentes da obrigatoriedade de envio dos Árbitros, de acordo com 

o quantitativo de ginastas inscritos.  
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HOSPEDAGEM 

  

Nota: Todas as reservas devem ser feitas OBRIGATORIAMENTE através do comitê 

organizador, por meio de solicitação à CBG.  
 

HOTEL  TIPO DE QUARTO  (Valor por pessoa e por noite) 

Hotel Estelar Altamira ***** 

Carrera 1 No. 45 – 50. Ibagué, Tolima, 

Colombia 

www.estelaraltamira.com   +57 8 266 6111 

Single USD 140 Duplo USD 100 

Hotel Sonesta 

Carrera 8 # 57-57, Centro comercial 

Acqua.Ibagué, Tolima, Colombia 

www.sonestaibague.com  | +57 8 2771110 

Single USD 140 Duplo USD 100 

Os valores dos hotéis incluem 01 café-da-manhã, 01 almoço, 01 jantar e 01 testes de COVID 

 

TRANSPORTE 
 

O aeroporto oficial é: Aeropuerto Perales, Ibague – IATA: IBE. 

OBS: Caso os voos comprados cheguem no Aeropuerto El Dorado, Bogotá – IATA: BOG 

será cobrada uma taxa de USD 60 pelo transporte por pessoa. 

 

A organização oferece transporte local gratuito apenas para os participantes que 

ficarem hospedados nos hotéis oficiais, reservados e pagos para o Comitê 

Organizador Local e nas datas oficiais de chegada (15/11) e partida (21/11).  Caso 

optem por datas extraoficiais será necessário consultar a organização e pagar os 

custos extras. 

 

ENVIOS OBRIGATÓRIOS (até 13/10):  

 

1- Passaporte e foto de todos os participantes nos seguintes requisitos:  

 Formato de arquivo: JPEG; 

 Dimensão: mínimo 210 x 270 píxels; máximo 420 x 540 píxels; 

 35 mm de largura x 45 mm de altura; 

 Tamanho do arquivo: máximo 1 MB; 

 Fundo branco. 

 Cada documento deve ser identificado com o código do país, clube, 

sobrenome, nome, faixa etária, categoria e função de cada membro. 
 

Ex: MEX_Estrellas_FERNANDEZ_Ana_AG1_MP_Gymnast. 
 

   OBS: O não envio implica em pagamento de USD no momento do credenciamento. 

 

2- Músicas: 
 

  Formulário, bem como do arquivo de música em MP3, com os seguintes 

requisitos:  

 Tamanho máximo: 10 MB; 

 Formato: MP3. 

 Cada documento deve ser identificado com o código do país, clube, 

sobrenome, nome, faixa etária e categoria. 

     Ex: USA_Senior_MP_Jones, Smith.mp3 
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3- Plano de voo: 
 

 Deverá ser encaminhado no máximo até o dia, 13/10/2021 para 

catarina@cbginastica.com.br 

 

PAGAMENTOS 

 

Os Clubes / participantes deverão efetuar os pagamentos impreterivelmente até o dia 

04 de Outubro: 100% das Inscrições e 100% da hospedagem. 

 

OBS: Enviar comprovante de depósito em FORMULÁRIO específico da CBG, no mesmo 

dia para sandro@cbginastica.com.br com cópia para catarina@cbginastica.com.br  

 

Dados Bancários para Depósito: 
 

Confederação Brasileira de Ginástica - CNPJ: 37.160.348/0001 – 56  

Banco do Brasil Agência: 1224 - 6 / Conta: 200.006 – 7  

 

A cotação estimada do dólar é de R$ 5,60.  

 

 A cotação é uma estimativa. Caso exista, a diferença cambial a maior deverá ser 

paga a CBG, bem como a diferença a menor será devolvido ao clube que efetuou 

o depósito, sendo assim, já solicito previamente os dados bancários para a 

devolução, caso ocorra saldo no fechamento financeiro do evento.  

 

UNIFORMES 
 

Os representantes da Delegação Brasileira, de caráter transitório, deverão estar 

devidamente uniformizados, conforme definição do Comitê Técnico de Ginástica 

Acrobática. 

 

Informações Complementares: 

  

1- É obrigatório para todos os atletas portarem a original da Carteira da FIG, uma 

vez que sem o referido documento será cobrado uma multa para verificação 

on-line ou não poderão competir. Caso haja multa a responsabilidade é do 

próprio atleta. 

2- Toda a delegação deverá apresentar o Seguro de Viagem, cópia dos 

passaportes e testes de PCR no credenciamento. 

 

 

Atenciosamente, 

 

               

       Catarina Souza Santos                                Maria Luciene Cacho Resende 

          Secretária Técnica                                                     Presidente 
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