
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREZADOS PRESIDENTES 

 

Por meio deste, a Confederação Brasileira de Ginástica – CBG encaminha informações 

referentes ao processo de avaliações técnicas para a definição dos ginastas que 

representarão nosso país nos seguintes eventos internacionais de Ginástica de 

Trampolim: 

 

  CAMPEONATO MUNDIAL DE GINÁSTICA DE TRAMPOLIM – BAKU/AZERBAIJÃO 

 

  JOGOS PAN-AMERICANOS JUNIORES – CALI / COLÔMBIA 

 

Assim sendo, faz-se necessário que ocorram análises de resultados e avaliações, com 

caráter de seletiva, objetivando definir a delegação brasileira, que representará o 

Brasil, de forma transitória nos Campeonatos acima mencionados. Para a definição 

dos atletas serão analisados os resultados alcançados: 

 

- Competições e avaliações online  

1º semestre de 2021;  

 

- Campeonato Brasileiro Loterias CAIXA de Ginástica de Trampolim  

06 a 10/10/21 Aracaju/SE; 

 

- Avaliações virtuais  

1ª avaliação – 24/09/21 às 14h  

2ª avaliação – 15/10/21 às 14h (Campeonato Mundial); 

 

OBS: Os(as) ginastas que estiverem pleiteando a participação apenas nos Jogos Pan-

americanos Juniores não deverão participar da 2ª avaliação virtual.  

 

- As entidades esportivas que tiverem ginastas e treinadores que objetivam tal 

participação, deverão solicitar a inscrição destes através  dos e-mails 

catarina@cbginastica.com.br com cópia para tatiana@cbginastica.com.br e 

diegosatiro@cbginastica.com.br até o dia 20/09/2021; 
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- Após o dia 20/09/2021, os participantes devidamente inscritos receberão demais 

instruções para participação; 

 

PONTUAÇÃO PREFERENCIAL DE QUALIFICAÇÃO - CAMPEONATO MUNDIAL GTR 

 

TRAMPOLIM ELITE FEMININO ELITE MASCULINO 

Pontuação Total 

Avaliação Presencial 
97,000 Pontos 105,000 Pontos 

Pontuação Total 

Avaliação On-line 
78,000 Pontos* 86,000 Pontos* 

 

*Pontuação com desconto da nota de HD 

 

OBS.: Serão analisadas durante o processo seletivo para o Campeonato Mundial: 

Pontuação Total - obtida com a soma das séries F1 e F2 nas avaliações on-line e 

durante o Campeonato Brasileiro de Trampolim. Pontuação Combinada – obtida com 

a soma das duas pontuações preliminares mais altas das duas avaliações online, 

sendo que uma deve ser da F1 e da outra F2. 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:  

 

Os(as) ginastas selecionadas deverão, obrigatoriamente, possuir a seguinte 

documentação em dias:  

 

 Cadastro completo no SGE da CBG; 

 

 Passaporte válido, com validade mínima de seis (6) meses após a conclusão do 

evento (validade mínima: 01/06/2022); 

 

 Fig Licence;  

 

 A atleta menor de idade deverá possuir autorização para viajar desacompanhado 

em seu passaporte ou portar autorização, em duas vias, do juizado de menores.  

 

Sem mais para o momento, agradecemos a atenção e reiteramos nossos votos de 

estima e elevada consideração. 

 

Atenciosamente, 

         

   Catarina Souza Santos                                   Maria Luciene Cacho Resende 

      Secretária Técnica                                                    Presidente 


