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Declaração da FGRS – Federação de Ginástica do Rio Grande do Sul 
 

A presente declaração tem como objetivo técnico validar, justificar, homologar os itens solicitados 
pela modalidade Ginástica Artística, no âmbito do Ato Convocatório 09 – Eixo Materiais e 
Equipamentos Esportivos, do clube Grêmio Náutico União. 
 

A aquisição dos itens tem por objetivo substituir/repor os equipamentos já em uso, mantendo a 
qualificação e proteção nos treinamentos dos atletas, e tem como finalidade a composição dos 3 
eixos estruturantes para a formação de  atletas, proporcionando  evolução para  a participação  em 
Campeonatos Brasileiros Interclubes e viabilizando equipes técnicas especializadas. 
 

Neste documento homologamos a justificativa da necessidade do GNU adquirir os itens específicos 
e exclusivos da marca SPIETH. Marca oficial e homologada pela FIG (Federação Internacional de 
Ginástica). Os equipamentos e materiais SPIETH são importados por exclusividade pela empresa 
Sports Business.  
 

Todos os equipamentos solicitados visam a formação, o desenvolvimento e aperfeiçoamento das 
equipes de ginastas do GNU, objetivando a participação e conquista de resultados nos eventos 
competitivos da FGRS (Federação de Ginástica do Rio Grande do Sul) e CBG (Confederação 
Brasileira de Ginástica), além de eventos internacionais. Em 2022 também estaremos participando 
dos CBI’s (Campeonatos Brasileiros Interclubes), parceria do CBC com a CBG. Estes campeonatos 
são brasileiros, e alguns seletivas para mundiais, olimpíadas, pan-americanos... 
 

Os equipamentos solicitados são todos indispensáveis ao treinamento e participação nas 
competições, tanto nas fases de preparação, com os equipamentos auxiliares e de segurança, como 
nas fases de competição com aparelhos oficiais, por se tratar de equipamentos de uso exclusivos 
para o desenvolvimento e aperfeiçoamento da ginástica artística masculina e feminina. 

A escolha pelos equipamentos da Marca Spieth ocorreram em função das seguintes questões: 

1. Reposição e complementação dos equipamentos, anteriormente adquiridos da marca, através 
de parcerias com o antigo Ministério dos Esportes, Comitê Brasileiro de Clubes e aquisição direta  
do clube;  
2. Encaixe dos equipamentos e colchões nos que já possuímos no Centro de Treinamento. Estes 
itens solicitados são fabricados com exclusividade e ajustes perfeitos para garantir a segurança dos 
ginastas e duração dos equipamentos. Como já existem equipamentos na sala de GA da marca 
SPIETH, estes  são essenciais  para complementação  dos existentes,  reposição de equipamentos 
desgastados e principalmente  melhoria das atividades executadas; 
3. Coloração padrão dos colchões de aterrissagem elaborados para segurança e proteção dos 
ginastas além de composição com os já adquiridos anteriormente. 
4. Mesma marca utilizada em todos os eventos nacionais e a maioria dos eventos internacionais. 
A SPITEH é a marca oficial das  Olimpíadas, equipamentos foram utilizados na Olímpiadas  RIO 
2016 e  Tóquio 2020, ou seja, é imprescindível ao esporte de ginástica artística.  
5. Existem marcas nacionais, mas que não atendem quesitos que temos como objetivo, assim 
como deixam a desejar na questão de segurança para o atleta. 
 

Desta forma, declaramos que, como entidade responsável pela modalidade, homologamos as 
aquisições de equipamentos e materiais, da marca SPIETH, para treinamento de atletas de ginástica 
artística no clube Grêmio Náutico União. 
 

Porto Alegre, 08 de abril de 2022. 

Atenciosamente 
 
 

 João Carlos Oliva 
Presidente FGRS 
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