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REGIMENTO ELEITORAL CACBG 

 

COMISSÃO DE ATLETAS  

DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GINÁSTICA (CBG) 

 

Art. 1º 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). 

 

Art. 2º De 02 a 10 de maio de 2022, o(a) ginasta que desejar se candidatar deverá 

enviar à Confederação Brasileira de Ginástica, por meio eletrônico no e-mail 

cacbg@cbginastica.com.br , a ficha cadastro (ANEXO 01), contendo dados pessoais 

e modalidade, currículo e os motivos de sua indicação. 

 

Art. 4º Serão eleitos(as) 15 (quinze) ginastas, conforme previsto no Artigo 1º. As 

vagas serão preenchidas da seguinte maneira, conforme deliberação e votação da 

CACBG: 

 

a) 02 vagas para a Ginástica Acrobática; 

b) 02 vagas para a Ginástica Aeróbica; 

c) 02 vagas para a Ginástica Artística Feminina; 

d) 02 vagas para a Ginástica Artística Masculina; 

e) 02 vagas para a Ginástica Rítmica; 

f) 02 vagas para a Ginástica de Trampolim; 

g) 02 vagas para a Ginástica para Todos; 

h) 01 vaga para o Parkour.  
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Art. 5º O Comitê de Eleição será formado por membros indicados do STJD da 

Ginástica e do Comitê de Ética da CBG; 

 

Art. 6º O Comitê de Eleição será responsável por supervisionar as etapas de eleição 

para membros da Comissão de Atletas, a qual será efetivada por meio de processo 

eleitoral eletrônico, através de empresa devidamente contratada pela CBG para essa 

finalidade, garantindo e certificando o resultado. 

 

Art. 7º A eleição será realizada eletronicamente, através de mensagem eletrônica, 

videoconferência ou qualquer outra modalidade online, sendo conferida, de todas as 

formas, a confidencialidade da votação. 

 

Art. 8º Serão eleitos(as) como membros da Comissão de Atletas os 15(quinze) 

candidatos(as) que obtiverem o maior número de votos por modalidade, conforme 

descrito no Artigo 4º.  

 

Art. 9º Se 02 (dois) ou mais ginastas receberem o mesmo número de votos, a 

preferência do mandato será concedida ao ginasta de idade maior (mais velho) no 

momento do escrutínio. 

 

Art. 10 O(a) ginasta candidato(a) que não receber nenhum voto, não poderá ser 

considerado(a) eleito(a) e, havendo menos ginastas eleitos(as) do que vagas a serem 

preenchidas, uma nova eleição será marcada ainda no corrente ano para o 

preenchimento das vagas remanescentes, respeitando-se as mesmas regras deste 

regimento. 

 

Art. 11 Caso o(a) ginasta eleito(a) neste pleito abdique de sua vaga, esta será 

concedida ao 1º suplente que representa a sua respectiva modalidade. 

 

Art. 12 A duração do mandato dos Atletas eleitos conforme o Artigo 1° deste 

regimento será até o primeiro trimestre de 2024, consonante com o mandato dos 

demais membros da CACBG, sendo a posse imediata.  

 

Art. 13 Terá direito de votar todo(a) ginasta com idade mínima de 16 anos completos 

no ano da eleição, e que tenha participado entre 2017 – 2021 em ao menos 1(um) 

dos seguintes eventos: 

 

I. Jogos Olímpicos de Verão; 

II. Jogos Olímpicos da Juventude; 

III. Jogos Pan-Americanos; 

IV. Campeonato Mundial; 

V. Campeonato Pan-Americano;  

VI.  Campeonato Sul-Americano; 



 

 

 

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

 

Art. 14 O(a) ginasta votante enviará um e-mail para cacbg@cbginastica.com.br a fim 

de receber um usuário e senha via e-mail, para acesso a votação no site da CBG no 

dia 28 de maio de 2022 e votar em 01(um) candidato(a) de cada modalidade.  

 

Art. 15 O(a) ginasta votante que não receber seu login e senha deverá encaminhar 

e-mail para cacbg@cbginastica.com.br, antes do início da votação, informando a 

ocorrência, solicitando o suporte tecnológico e a orientação necessária para seu 

regular acesso. 

 

Art. 16 O(a) ginasta votante, de posse de seu usuário e senha, poderá no dia 30 e 

31 de maio de 2022 votar nos(as) ginasta candidatos(as) as vagas de membro da 

Comissão de Atletas. 

 

Art. 17 Os casos omissos no presente Regimento Especial serão dirimidos em 

reunião do Comitê de Eleição dos Atletas da CBG e as novas eleições aos mandatos 

subsequentes serão reguladas pelo Regimento Eleitoral Geral da CACBG. 
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