
 
 

 

 

SECRETARIA TÉCNICA 

BOLETIM INFORMATIVO N 007/ 2021 

FESTIVAL GYM BRASIL - GINÁSTICA PARA TODOS 

NATAL / RN 

 

1. Objetivo 

O objetivo deste informativo do Comitê Técnico de Ginástica para Todos da Confederação Brasileira 

de Ginástica é transmitir informações gerais a respeito do GYM BRASIL 2021. 

Mesmo com as adversidades devido a pandemia da Covid-19, temos o prazer de anunciar que o 

evento será realizado, firmando o caminho para sua consolidação no calendário CBG. O GYM BRASIL 

2021 marcará a história, pois, pela primeira vez,  terá um estado da região Nordeste como parceiro e 

organizador do evento. Desde já agradecemos a Federação de Ginástica do Rio Grande do Norte pela 

parceria e esforço na descentralização do GYM BRASIL e sua possibilidade aos estados mais próximos na 

participação.  

O GYM BRASIL 2021 seguirá o Regulamento Técnico 2021 - Ginástica para Todos- Festival Gym 

Brasil, aprovado em assembléia CBG.  

Lembramos a todos a importância de prestigiar e participar do nosso evento nacional de GPT. Além 

de ser valorizado em critérios como a participação em Colóquios da Federação Internacional de 

Ginástica, iniciaremos o processo de credenciamento de coreografias de grupos interessados para a 

participação na XVII World Gymnaestrada 2023 (Amsterdã/ Holanda).  

  

2. Local  

O Festival Gym Brasil 2021 será realizado no Palácio dos Esportes Djalma Maranhão, localizado na 

Rua Trairi, 516, Bairro Petrópolis Natal- Rio Grande do Norte- Brasil. 

 

3. Data  

O Festival Gym Brasil 2021 será no dia 11 de dezembro de 2021 (sábado) com início previsto para as 

15 horas. 

 

4. Período de Inscrição 

A Ficha de Inscrição e confirmação de pagamento (apêndices) deverão ser encaminhadas à respectiva 

Federação estadual que, por sua vez, a encaminhará à Secretará Técnica da CBG até o dia 20.11.2021.  

 

5. Programação  

 

10/12/2021   Chegada das Delegações e Passagem de Palco 

18h – 21h: Reunião Técnica e Curso Teórico – Prático sobre GPT 

 

11/12/2021   Manhã: Passagem de Palco 

14:45h: Abertura  

15h: Festival GYM BRASIL 2021 

 

12/12/2021  Saída das Delegações  

 

6. Valor da Inscrição  

Em função do ano atípico em que estamos enfrentando, o valor da inscrição no Festival Gym Brasil 

seguirá o código de taxas da CBG, APENAS, no item 4.3 (Inscrição em Campeonatos Brasileiros Por 

Grupo de GPT), ou seja, o valor de R$ 100,00 por grupo.  

 



 
 

 

7. Hospedagem  

É possível que os grupos se hospedem em hotéis ou hostels pela cidade de Natal/RN.   

Seguem algumas opções:  

Opção 01: Villa Park Hotel – Endereço: Av. Senador Salgado Filho,1525 – Tirol , Natal / RN 

Opção 02: Arituba Park Hotel – Endereço: A. Hermes da Fonseca,1542 – Tirol, Natal / RN 

Opção 03: Holiday Inn Natal – Endereço: Av. Sem. Salgado Filho, 1906 – Lagoa Nova, Natal / RN 

 

8. Regulamento 

O GYM BRASIL 2021 seguirá o Regulamento GYM BRASIL 2021, aprovado em Assembléia da CBG. 

Relembramos que: 

- É aberta a participação a qualquer entidade/grupo brasileiro; 

 

8.1 Tempo da Coreografia 

Cada coreografia terá a duração máxima de cinco minutos, já incluída a arrumação do material 

portátil no local da apresentação e saída de material e ginastas ao final da coreografia. O 

descumprimento será analisado pelo CT de CBG da CBG, podendo haver sanções a grupos; 

Os grupos que possuem qualquer tipo de material não portátil, de grande porte, deverão fazer a 

descrição dos mesmos no momento da inscrição, para que seja avaliada a necessidade de utilização do 

tempo extra. 

A contagem do tempo da apresentação inicia-se quando o primeiro ginasta acessa a área de 

apresentação, quando se inicia a música da apresentação ou quando da montagem do material, sendo 

considerado o que ocorrer primeiro. 

A contagem do tempo da apresentação finaliza-se quando o último ginasta deixa a área de 

apresentação, ou quando termina a música da apresentação ou finaliza-se a retirada do material, sendo 

considerado o que ocorrer por último. 

 

8.2 – Música 

As músicas das coreografias inscritas deverão ser enviadas ao Comitê Organizador do Gym Brasil até 

o dia 01/12/2021 para o e-mail gpt@cbginastica.com.br ou de Michelle Carbinatto. 

É importante que cada responsável por grupo também tenha posse da música em diferentes 

dispositivos, como CD e pen-drive. 

O responsável deve identificar no dispositivo o nome do grupo e o nome da coreografia. 

 

8.3 - Composição dos Grupos 

Sugere-se que os grupos inscritos no Festival Gym Brasil apresentem suas coreografias com o 

número mínimo de 10 dez ginastas ativos. Exceções serão analisadas pelo Comitê Organizador e CT de 

GPT da CBG. 

8.4 -  Programação do Festival Gym Brasil 2021 

Os grupos deverão participar da solenidade de abertura devidamente uniformizado(s); 

Participarão das apresentações todos os grupos inscritos com, no mínimo, uma coreografia. As 

demais coreografias (máximo 03) ficam sujeitas a aprovação do Comitê Técnico de Ginástica para Todos 

e do Comitê Organizador;   

A ordem de apresentação dos grupos será estabelecida em acordo com a disposição dos 

quantitativos de grupos e coreografias. 

mailto:gpt@cbginastica.com.br


 
 

 

8.5 -  Espaço de apresentação 

O local de apresentação será de uma área 14 x 14 mts, com a disposição do tapete de apresentação 

de Ginástica Rítmica demarcando o espaço.  

 

8.6 – Materiais 

Caso o grupo precise de material de grande porte, é importante entrar em contato com o Comitê 

Organizador Local para averiguar sua disponibilidade.  

Se o Comitê Organizador Local não possui o material e/ou o seu transporte fique inviável, não nos 

responsabilizamos pela inscrição do grupo e respectiva coreografia e sua impossibilidade de 

apresentação.  

 

8.7 - Credenciamento Ginastrada Mundial/ 2023  

Todas as coreografias apresentadas no GYM BRASIL 2021 passarão por análise (Regulamento GPT) e 

serão credenciadas ou pré-credenciadas para participação na XVII World Gymnaestrada 2023 (Amsterdã). 

Para tal, utilizaremos a avaliação-base do CT de GPT da CBG, que analisa os seguintes aspectos: 

a. Tempo da Coreografia (máxima 5´) já incluída arrumação material portátil e/ou ginastas  

b. Música: adequação; qualidade de gravação; alusão à cultura brasileira; não inserção de palavras 

de baixo calão ou preconceituosas;  

c. Espaço: utilização do espaço cedido (14x14); mudanças de formação do grupo no espaço 

(ocupação);  

d. Estética: Ritmicidade; Sincronismo entre participantes; participantes e materiais; participantes e 

música; Ginástica: Utilização de elementos da ginástica como base da coreografia, qualidade 

técnica;  

e. Segurança: Grupo atende as normas básicas de segurança; nenhum ginasta é colocado em risco; 

equipamentos;  

f. Figurino: Há coerência entre tema, música e figurino; o figurino atende aos padrões básicos da 

sociedade e apresentação para público de qualquer  idade e,  

g. Outros itens que o CT achar pertinente. 

 

 

Ressaltamos que encaminharemos a avaliação aos grupos para que as modificações (se necessárias) 

sejam realizadas em tempo hábil para credenciamento em outros festivais, como por exemplo, a 

Ginastrada Mundial. 

 

 

 

Aracaju, 04 de novembro de 2021. 

 

Catarina Souza Santos 

Secretaria Técnica 

 


