
 

 

 

 

INFORMATIVO  

ELEIÇÃO DE INTEGRANTES 

COMISSÃO DE ATLETAS DA CBG (CACBG) 

 

 

 

Candidatura: 

 

 Solicitação de candidaturas 02 a 10 de maio de 2022. 

 

O que precisa para se candidatar? 

 

Os(as) atletas devidamente registrados na entidade poderão se candidatar à 

CACBG, desde que atendam aos seguintes requisitos: 

 

a) Ter no mínimo de 18 (dezoito) anos de idade; 

b) Cumprir todos os requisitos exigidos no Regimento da Comissão de Atletas; 

c) Não estar cumprindo penalidades aplicadas pela Federação estadual a qual está 

filiada, pela CBG, pela FIG, pelo COB e pelo COI e / ou pelo Tribunal Arbitral do 

Esporte; 

d) Não ter sido punido(a) por doping; 

e) Ter integrado a delegação brasileira, na função de ginasta, em ao menos 1 (uma) 

das seguintes competições entre o período de 2017-2021: 

 

I. Jogos Olímpicos de Verão; 

II. Jogos Olímpicos da Juventude; 

III. Jogos Pan-Americanos; 

IV. Campeonato Mundial; 

V. Campeonato Pan-Americano; 

VI. Gymnaestrada (somente na modalidade Ginástica para Todos). 

 

Como se candidatar? 

 

Preencher formulário na página da CBG 

(https://www.cbginastica.com.br/comissaodeatletas), com as seguintes 

informações: 

 
 

 Nome completo; 

 Naturalidade; 

 Data de nascimento; 

 Endereço completo; 

https://www.cbginastica.com.br/comissaodeatletas


 

 

 

 E-mail; 

 Telefone; 

 Nome do pai; 

 Nome da mãe; 

 RG; 

 CPF; 

 Passaporte; 

 Modalidade; 

 Motivo da candidatura para CACBG. 

 

Quem pode votar: 

 

Podem votar todo(a) atleta com idade mínima de 16 anos completos no ano da 

eleição, e que tenha participado em ao menos 1 (uma) das seguintes competições 

entre o período de 2017-2021: 

 

I. Jogos Olímpicos de Verão; 

II. Jogos Olímpicos da Juventude; 

III. Jogos Pan-Americanos; 

IV. Campeonato Mundial; 

V. Campeonato Pan-Americano; 

VI. Gymnaestrada (somente na modalidade Ginástica para Todos). 

 

Como votar: 

 

O atleta apto a votar deverá enviar um e-mail para cacbg@cbginastica.com.br no 

período de 12 a 25 de maio de 2022, com seus dados pessoais (nome completo, 

data de nascimento, RG, CPF, telefone e modalidade) a fim de receber um usuário e 

senha via e-mail, para acesso a votação no site da CBG entre os dias 30 e 31 de maio 

de 2022 e votar em 01(um) candidato(a) de cada modalidade. 

 

Eleição: 

 

Votação: 30 e 31 de maio de 2022, através de portal específico. 

 

Resultado da Eleição: 

 

01 de junho de 2022 
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Serão eleitos: 

 

15 (quinze) atletas, sendo que as vagas serão preenchidas da seguinte maneira: 
 

a) 02 vagas para Ginástica Acrobática; 

b) 02 vagas para Ginástica Aeróbica; 

c) 02 vagas para Ginástica Artística Feminina; 

d) 02 vagas para Ginástica Artística Masculina; 

e) 02 vagas para Ginástica Rítmica; 

f) 02 vagas para Ginástica de Trampolim; 

g) 02 vagas para Ginástica para Todos; 

h) 01 vaga para Parkour. 

 

 


