
 

 

 

BOLETIM INFORMATIVO Nº 002/ 2022 

GINÁSTICA AERÓBICA (GAE) 

CONTROLES TÉCNICOS 

CAMPEONATO SUL-AMERICANO E OPEN CUP  

 

 

A Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), vem, por meio desta encaminhar 

informações referente ao Controle Técnico que servirá como base para definição dos 

participantes que representarão nosso país no Campeonato Sul Americano e “Open 

Cup” de Ginástica Aeróbica a serem realizados em Lima (PER) de 24 a 29 de Agosto 

de 2022.  
 

Evento:    Campeonato Sul Americano e “Open Cup” - GAE 

Período:    24 a 29 de Agosto de 2022 

Local:     Lima – Peru 

Competição:    CAR: Centro de Alto Rendimiento  

Av. Del Aire S/N Puerta N° 15 del CAR Videna San Luis 

 

OBS: É de suma importância ressaltar que a qualificação é nominativa e determinada 

pelo Comitê Técnico de GAE da CBG em acordo com o Regulamento Geral da 

entidade. 
 

Assim sendo, seguem abaixo critérios para tal participação nos referidos controles 

técnicos: 

 

• Ter participado do Campeonato Brasileiro 2021 ou diante de justificativa 

médica para não ter participado do referido evento, possuir nível técnico de 

acordo com avaliação do Comitê Técnico de GAE; 
 

• Enviar vídeo com as rotinas (2 vídeos sendo um com a rotina sem os elementos 

de dificuldade e outro só com os eles) até o dia 13/06 para que o CT possa 

analisar; 
 

• Enviar declaração de responsabilidade de custos para participação no evento; 
 

• Encaminhar declaração de competência técnica assinada por treinador(a) da 

entidade responsável pelo(a) atleta; 
 

• Comprovar através de Certificado de vacinação contra a COVID-19 (em inglês). 

O mesmo pode ser emitido no site ou no aplicativo ConecteSUS. 

 

Isto faz-se necessário para que o CT possa estabelecer um processo de qualificação 

em caso de mais ginastas aptos que vagas disponíveis. 

 



 

 

 

 

Despesas: 

 

• Inscrição no evento: Sul-americano - 30 USD e Open Cup: 60 USD por ginasta 

• Licença Consugi: USD 15 

• Bilhetes aéreos e terrestres para traslados internacionais e internos, sendo que 

a organização providenciará transporte para as equipes que enviarem seu 

plano de voo até o dia 19/07/2022.  

• Hospedagem e alimentação nas acomodações oficiais disponíveis na diretiva, 

efetuando pagamentos nas datas estipuladas pela CBG; 

• Seguro saúde obrigatório para todos os integrantes da Delegação; 

• Rateio de arbitragem: obrigatório o envio de 02 árbitros por país ou 

pagamento da multa. 

 

Pagamentos: 
 

50% inicial:  até 15/06/2022 

50% final:  até 11/07/2022 

 

Inscrições: 

Os interessados em participar devem solicitar por ofício com declaração de 

responsabilidade de custos até o dia 13/06/2022 através dos e-mails: 

catarina@cbginastica.com.br e katialemos@cbginastica.com.br  

 

OBS: é obrigatório que todos os ginastas possuam FIG Licence válidas! 

 

 

 

Sem mais para o momento, desejamos sucesso aos ginastas e apresentamos nossas 

cordiais saudações.   

 

 

Aracaju, 09 de junho de 2022. 

 

Catarina Souza Santos 

Secretária Técnica 
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