
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREZADOS PRESIDENTES, 

 

Como é de conhecimento da comunidade gímnica, o comitê executivo da Federação 

Internacional de Ginástica (FIG) aprovou a mudança dos cursos tradicionais dos árbitros 

presenciais e exames para um formato online para o início do ciclo 2022-2024, tendo em 

vista o cenário pandêmico que ainda nos assola. 

 

Dessa forma, a FIG desenvolveu plataforma testes STS para realizar e supervisionar os testes 

online para árbitros internacionais do Código de Pontuação 2022-2024. Assim, foi definido 

que os árbitros internacionais de todas as modalidades do ciclo 2017-2021 poderão realizar 

os testes online de arbitragem para manter o seus brevets para o ciclo 2022-2024.  

 

Além disso, foram disponibilizadas 10 (dez) vagas para cada Confederação Nacional, em 

cada modalidade, indicar novos interessados em fazer parte do quadro de arbitragem da 

Federação Internacional de Ginástica para o ciclo olímpico atual.  

 

A partir destas definições, a Confederação Brasileira de Ginástica - CBG encaminha os 

critérios estabelecidos, em ordem, para preenchimento das 10 (dez) vagas no teste 

internacional de arbitragem para o ciclo olímpico 2022 – 2024: 

 

 Critério 1 – Ser árbitro nacional no ciclo 2017-2021* 

 Critério 2 – Quantidade de atuações como árbitro em Campeonatos Brasileiros e 

Torneios Nacionais ciclo 2017-2021 

 

Caso as 10 (dez) vagas não sejam preenchidas a partir dos critérios apresentados, nesta 

ordem acima, serão aplicados os seguintes critérios: 

 

 Critério 3 – Ser árbitro nacional no ciclo 2017-2021** 

 Critério 4 – Ter sido árbitro internacional no ciclo 2013-2016 

 Critério 5 – Ter sido árbitro nacional no ciclo 2013-2016  

 

 * GAM e GR - Brevet 5  

**GAM e GR – Brevet 6 

 

Caso os critérios estabelecidos, em ordem, não preencham todas as vagas disponíveis, a 

CBG fará a indicação das vagas remanescentes de acordo com as solicitações apresentadas. 
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DADOS PARA CONFIRMAÇÃO DE INTENÇÃO DE PARTICIPAÇÃO: 

 

A declaração de intenção de participação e ciência de custos devidamente assinada deverá 

ser encaminhada impreterivelmente até o dia 17 de janeiro de 2022, para o e-mail 

secretariatecnica@cbginastica.com.br com cópia para 

brazilian_gymnastics@cbginastica.com.br, junto com a seguinte documentação:  

 

 Cópia colorida do passaporte e/ou RG (se possível, passaporte válido); 

 Foto para documento fundo branco sem sorrir e boa resolução em formato JPG. 

 

Após envio do formulário e documentação, a CBG fará a comunicação dos 10 (dez) 

selecionados(as), por modalidade, para realização dos Testes de Arbitragem Internacional. 

 

As informações específicas para cada modalidade sobre os testes online/qualificação brevet 

para o ciclo 2022-2024, seguem anexas à presente Circular. 

 

A partir dos resultados dos testes para arbitragem internacional, será formado o novo 

quadro de arbitragem para o ciclo olímpico atual. 

 

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar votos de estima e 

elevada consideração. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Maria Luciene Cacho Resende 

Presidente 
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