
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

PREZADOS PRESIDENTES 

 

A Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) vem, por meio desta, convidar os(as) 

atletas da Ginástica de Trampolim, para participarem de avaliação seletiva visando 

integrar o Grupo Controle de Ginástica de Trampolim – 2022. Os(as) ginastas serão 

avaliados(as) por meio de avaliações virtuais, conforme orientação que será detalhada. 

 

Objetivos: 

 

1. Este convite tem como objetivo a avaliação dos(as) atletas para selecionar os(as) 

ginastas que integrarão o Grupo Controle de Ginástica de Trampolim, passando a 

ser monitorados(as), e com possibilidades de representar o Brasil nas competições 

internacionais do ano de 2022, a partir da formação do ranking e posterior 

convocação em face dos Campeonatos do ano presente. 

 

 

Modalidade:  Ginástica de Trampolim 

 

Provas: Trampolim individual, Duplo Mini-Trampolim e Tumbling 

Categorias: Infantil (11-12 anos) (nascidos em 2010 e 2011) 

Infantojuvenil (13-14 anos) (nascidos em 2008 e 2009) 

Juvenil (15-16 anos) (nascidos em 2006 e 2007) 

Adulto (17-21 anos) (nascidos em 2005 e abaixo) 

Junior (13-16 anos) (nascidos em 2006, 2007, 2008 e 2009) 

Elite (17 anos ou acima) (nascidos em 2005 e abaixo) 

 

 

CRITÉRIOS PARA INTEGRAR O GRUPO CONTROLE: 

 

 Potencial Físico e técnico; 

 Resultados Internacionais e Nacionais anteriores; 

 Cumprir com as exigências da categoria (Código de Pontuação FIG 2022-2024); 

 Condição geral de saúde; 

 Condição física geral e contusões; 

CIRCULAR PRESIDENTES 

CP N.º 035/22 DATA: 22/04/2022 

 

ASSUNTO: AVALIAÇÃO VIRTUAL 

FORMAÇÃO DE GRUPO 

CONTROLE DE GINÁSTICA DE 

TRAMPOLIM 

 

 

 

 



 

 

 

 Respeitar atitudes de ordem, disciplina e os objetivos do programa da avaliação; 

 Número de vagas disponíveis; 

 Atingir as metas técnicas propostas pela comissão de avaliação para eventos em 

questão; 

 Estar com a documentação pessoal em dia, inclusive o passaporte. 

 

AVALIAÇÃO VIRTUAL 1: 

 

 Aberta a todos que cumprirem com os critérios 

Data: 06 de maio (sexta-feira) 

Horário: a partir de 14h 

Link: https://cbginastica-br.zoom.us/j/96888956925   

 

AVALIAÇÃO VIRTUAL 2: 

 

 Ginastas convidados(as) a partir dos resultados da Avaliação 1 

Data: 13 de maio (sexta-feira) 

Horário: a partir de 14h00 

Link: https://cbginastica-br.zoom.us/j/96888956925  

 

AVALIAÇÃO VIRTUAL 3: 

 

 Ginastas convidados(as) a partir dos resultados da Avaliação 1 

Data: 20 de maio (sexta-feira) 

Horário: a partir de 14h 

Link: https://cbginastica-br.zoom.us/j/96888956925  

 

AVALIAÇÃO VIRTUAL 4: 

 

 Ginastas convidados(as) a partir dos resultados da Avaliação 1 

Data: 27 de maio (sexta-feira) 

Horário: a partir de 14h 

Link: https://cbginastica-br.zoom.us/j/96888956925     
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OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

 

 A avaliação ficará a cargo do Comitê Técnico de Ginástica de Trampolim da CBG, 

Coordenação de Seleções, Treinadores da Seleção Brasileira e Árbitros Internacionais 

convidados; 

 Ginastas participantes deverão utilizar uniforme de competição (Feminino – collant; 

Masculino – leotard, calça ou short); 

 Será responsabilidade dos participantes posicionar as câmeras de forma a 

proporcionar a visualização completa das provas apresentadas; 

 Para participar desta ação, todos(as) os(as) ginastas e treinadoras(es) deverão estar 

devidamente cadastrados no Sistema de Gestão Esportiva CBG (SGECBG). 

 

ATENÇÃO: 

 

As entidades com ginastas interessadas(os) em participar desta ação devem encaminhar 

e-mail para gtr@cbginastica.com.br, com cópia para o e-mail da sua Federação local, 

informando nome completo e data de nascimento do(a) ginasta, até o dia 28 de abril de 

2022 até às 14h. 

 

Sem mais para o momento, colocando-nos à disposição para os esclarecimentos que se 

fizerem necessários, agradecendo antecipadamente a vossa colaboração neste projeto 

desenvolvido pela Confederação Brasileira de Ginástica. 

 

 

Saudações Ginásticas! 

 

 

Maria Luciene Cacho Resende 

Presidente 
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