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DESTAQUES
Nesta temporada austral, a CBDN esteve presente nas principais competições Sul-americanas,
obtendo resultados expressivos nas diversas modalidades. A atual temporada registrou o novo
recorde de participação em provas na temporada Austral, 74 contra 61 do recorde anterior, um
aumento de mais de 20% sobre o recorde anterior e mais de 100% sobre a media dos últimos 10
anos.
As 74 provas, distribuídas entre 3 nações, culminaram com a conquista de 42 medalhas
internacionais, sendo 30 em provas oficiais. No total, 37 atletas largaram 197 vezes, competindo
em 6 modalidades e 12 disciplinas diferentes.
Os principais destaques dessa temporada foram:
 30 medalhas conquistadas em provas oficiais, sendo 10 de ouro, 10 de prata e 10 de
bronze;
 12 medalhas conquistadas em provas não-oficiais, sendo 8 de ouro, 2 de prata e 2 de
bronze;
 Recorde de participação em provas, totalizando 74 provas diferentes com a presença de
atletas brasileiros, mais de 20% acima do recorde anterior e mais de 100% acima da média
dos últimos 10 anos;
 Organização e realização dos Campeonatos: XXI Campeonato Brasileiro de Snowboard, em
Corralco (CHI), contando com 76 atletas de 7 nações distintas; XXX Campeonato Brasileiro
de Ski Alpino, em Valle Nevado (CHI), contando com a participação de 195 atletas de 29
nações distintas; VIII Campeonato Brasileiro de Biathlon de Inverno, em Portillo (CHI); XII
Campeonato Brasileiro de Cross Country, realizado em Ushuaia (ARG), contando com a
participação de 34 atletas de 5 países; II Circuito Brasileiro de Rollerski (Etapa I), contando
com a presença de 24 atletas de 6 diferentes categorias e 2 nações distintas; I Desafio
Brasileiro de Cross Country, realizado no Snowland, em Gramado (RS) contando com a
presença de 23 atletas de 4 categorias distintas; além da organização de 2 etapas da Copa
do Mundo Masters de Ski Alpino.
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 No total foram 33 provas organizadas pelo Brasil, sendo 27 oficiais e 6 não oficiais, com a
participação de 426 atletas de 37 países diferentes dos 5 continentes;
 Isabel Clark sagrou-se Campeã Sul-americana de Snowboard Cross e garantiu um personal
spot na Copa do Mundo de Snowboard ao obter 4 medalhas em 4 quatro provas, sendo 3
de Ouro e 1 de Bronze;
 Com o resultado obtido na prova do dia 19 de agosto, em Corralco (CHI), válida pelo XXI
Campeonato Brasileiro de Snowboard, Isabel chegou à impressionante marca de 20 títulos
nacionais de SBX, confirmando sua posição como melhor atleta brasileira da disciplina;
 O jovem atleta Michel Macedo fez história ao vencer a segunda manga da Copa Sulamericana de Slalom em La Parva (Chile), feito inédito para o Brasil. Michel terminou a
manga com 2 segundos e 55 centésimos a frente do vencedor da prova, obtendo o melhor
resultado de sua carreira: 43.21 pontos FIS;
 O jovem atleta Rhaick Bomfim conquistou a medalha de Ouro na categoria Sub-14 do
troféu patagônico, realizado em Bariloche, Argentina no dia 26 de Setembro. Pela
performance destacada, o atleta recebeu, pelo segundo ano consecutivo, o prêmio
Francisco Jerman, dado ao melhor atleta do evento;
 O atleta Caio Moreira conquistou o melhor resultado da história do Brasil em provas Junior
de Cross Country, ao registrar 146.22 Pontos FIS na prova realizada no dia 24 de Julho em
Ushuaia, Argentina. O resultado lhe rendeu ainda a medalha de prata no evento SulAmericano;
 O jovem atleta Altair Firmino registrou a melhor estreia da história do país no Cross
Country ao registrar 239.45 Pontos FIS em sua primeira prova oficial no dia 24 de Julho de
2015, na Argentina.
 No Biathlon de Inverno, a atleta Mirlene Picin conquistou 2 medalhas na etapa de Portillo,
Chile, do Sul-Americano da Modalidade;
 Participação do atleta André Cintra no Campeonato Brasileiro de Snowboard Adaptado,
realizado em Valle Nevado, Chile.
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 Nathan Alborghetti participou, entre os dias 12 de julho e 02 de agosto, do FIS
Development Programme Alpine Training Camp - South America, em Ushuaia (ARG). O
atleta aproveitou a oportunidade para se desenvolver, melhorando sua técnica e sendo
elogiado pelos treinadores do Camp.
 Seleção de dois novos integrantes, Felipe Bishcof e Jualiana Rabelo, para a equipe de Ski
Freestyle durante seletiva realizada no Centro de Treinamento de São Roque (SP). Felipe
Bischof é o primeiro atleta do sexo masculino a fazer parte da equipe;
 16 atletas de cross country participaram das atividades da equipe na Argentina,
compreendendo training camp e a participação em provas organizadas pelo Brasil e
Argentina. No total, 20 medalhas oficiais e 6 não oficiais foram conquistadas pela equipe
durante a viagem à Ushuaia;
 Com os resultados alcançados nas provas Junior de Cross Country da temporada, o Brasil
ocupa agora a 20ª posição no ranking de nações de acordo com o critério D2 de
classificação para os YOG 2016. Se a posição for mantida até Janeiro de 2016, o Brasil se
classificará pela primeira vez na história para o evento na modalidade;
 A equipe Brasileira enviada ao Campeonato Patagônico, o Sul-Americano de Cross Country
até 16 anos, contou com 6 atletas que conquistaram 3 medalhas no evento realizado em
Bariloche, Argentina.
 Organização do primeiro Desafio Brasileiro de Cross Country, realizado no Snowland em
Gramado entre os dias 26 e 28 de junho, sendo o primeiro evento da modalidade em neve
no território nacional;
 Desenvolvimento do projeto “Brazilian Cross Country Skiing Development Project”,
aprovado pela Fundação Agitos. A primeira etapa foi concluída (workshops de rollerski) e
a segunda etapa (treinamentos) iniciou-se em outubro, em Jundiaí.
 Aprovação e execução de 4 projetos de desenvolvimento esportivo em parceria com
órgãos internacionais;
 Consolidação do PPMA – Projeto Piloto de Monitoramento Avançado que passará a

integrar o portfólio de projetos técnicos da confederação sob o nome de PMA – Programa
de Monitoramento Avançado, sendo executado com todos os atletas de Cross Country e
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Biathlon e expandido nessa temporada para os atletas de Aerials. O método de
monitoramento utiliza instrumentos psicométricos de avalição, entre eles a PSE –
Percepção Subjetiva de Esforço, DALDA – Daily Analyses of Life Demand in Athletes,
WURSS-21 – Wisconsin Upper Respiratory Symptom Survey e o TQR – Total Quality Recover.
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Histórico – Participação dos atletas da CBDN –
Temporada Austral
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SKI ALPINO
Durante a temporada Austral, o Ski Alpino brasileiro realizou importantes etapas de treinamento
e participou de algumas das principais provas da América do Sul. No total, os atletas da
modalidade competiram em 6 provas em 3 disciplinas diferentes, com um total de 13 largadas.
Caracterizada pela renovação da equipe, o principal destaque da temporada foi o excelente
resultado conquistado por Michel Macedo em La Parva (CHI), onde o atleta, de apenas 17 anos,
venceu uma manga da Copa Sul-americana de Slalom pela primeira vez na história do Ski
brasileiro. Com esse resultado, Michel conquistou a melhor marca de sua carreira, atingindo 43.21
pontos FIS.
No gráfico abaixo pode-se ver a comparação entre os melhores resultados atingidos por Michel
por temporada desde a temporada 2014-15 (quanto menor a pontuação, melhor o resultado):

Melhores Resultados por Temporada
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Gráfico 01: Melhores resultados do atleta Michel Macedo por temporada

Outra revelação do Ski Brasileiro, Nathan Alborghetti de 16 anos, fez sua estreia na categoria FIS,
conquistando a medalha de ouro do XXX Campeonato Brasileiro na prova de Super G. Pela mesma
competição, Fabio Guglielmini, recuperado da lesão ligamentar no joelho na temporada anterior,
conquistou a medalha de prata no Slalom Gigante.
Guilherme Grahn, também com 17 anos, após um início de temporada com dificuldades de
adaptação, conseguiu se recuperar e conquistou o título Brasileiro de Slalom Especial.
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As provas da América do Sul contaram ainda com a medalha de bronze de Guilherme no Slalom
Gigante e com a medalha de prata de Michel no Slalom Especial.
Em conformidade com o planejamento de longo prazo, a diminuição significativa da média de
idade dos atletas em relação aos anos anteriores evidencia a atual fase de detecção e
desenvolvimento de jovens talentos do Ski Alpino brasileiro.
Os atletas brasileiros de Ski Alpino da categoria principal que participaram das provas da
temporada austral apresentam atualmente a menor média de idade entre as modalidades de
neve, apenas 18 anos, com nível de performance destacado quando comparado aos ciclos
anteriores.
Ademais, os atletas da equipe infanto-juvenil realizaram treinamentos específicos na Europa e
nos Estados Unidos, dando continuidade ao desenvolvimento da base do Ski Alpino brasileiro.
Por fim, o Brasil foi representado nas provas do circuito da Copa do Mundo Master por Stefano
Arnhold, que obteve boas colocações nas provas de SL, GS e SG realizadas no Chile.
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SNOWBOARD
Após uma temporada de renovação da equipe, o Snowboard brasileiro contou a participação de
5 atletas na temporada Austral 2015-16. Com um começo de temporada atrasado devido à
chegada tardia de neve apropriadas no hemisfério sul, os atletas tiveram menos tempo para se
preparem para o período de competições.
Chegando à sua 21ª edição, o Campeonato Brasileiro de Snowboard foi o ponto alto da
temporada. Contando com a participação de atletas de 76 riders representando 7 nacionalidades
diferentes, a competição apresentou provas muito acirradas e alto nível competitivo. Ao todo, os
atletas disputaram 22 provas em 3 disciplinas, conquistando 4 medalhas na Copa Sul-americana.
Isabel Clark foi novamente o grande destaque dessa temporada. A atleta Olímpica sagrou-se
Campeão Sul-Americana de Snowbard Cross ao medalhar em todas as provas da competição,
sendo três ouros e um bronze, o que lhe garante um personal spot para o circuito da Copa do
Mundo 2015/2016. Com os resultados, Isabel sagrou-se mais uma vez campeã brasileira no
Snowboard Cross. Ao todo a atleta acumula agora 38 títulos em provas oficiais em sua carreira.
O gráfico abaixo evidencia o domínio Sul-americano exercido por Isabel nas últimas temporadas,
informando a quantidade de medalhas conquistadas por provas disputadas:
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Gráfico 02: Medalhas conquistadas por Isabel Clark por provas disputadas pela Copa Sul-americana a cada temporada
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Destaque também para Marcos Batista que defendeu seu título nacional no SBX e obteve bons
resultados na Copa Sul-americana de Big Air com um 4º e um 5º lugares.
O XXI Campeonato Brasileiro de Snowbaord contou ainda com a presença destacada de 2 jovens
atletas, Augustinho Teixeira e João Ignacio Teixeira, de 10 e 8 anos respectivamente. Os dois tem
treinado regularmente junto ao clube de Ushuaia de snowboard e apresentaram um nível técnico
destacado na competição para a idade.
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C R O S S- C O U N T R Y
Após ser identificado como um projeto estratégico da CBDN, o Cross Country brasileiro tem
apresentado uma grande evolução técnica e aumento de atividades.
Durante a atual temporada, o Brasil organizou 3 eventos na modalidade:
 O I Desafio Brasileiro de Cross Country foi organizado no Snowland em gramado, nos dias
26 a 28 de Junho, sendo o primeiro evento de Cross Country em neve no território
brasileiro;
 O II Circuito Brasileiro de Rolleski teve início, sendo a primeira etapa realizada em 11 e 12
de Julho no Parque Eco-Esportivo Damha, em São Carlos;
 O XII Campeonato Brasileiro de Cross Country, realizado em Ushuaia, Argentina.
O I Desafio Brasileiro de Cross Country foi um evento muito bem-sucedido com a participação de
23 atletas em 4 categorias, apresentando uma nova modalidade para a cidade Gramado no Rio
Grande do Sul.
Em Julho, o II Circuito de Rollerski teve início, com participação de 24 atletas em 06 categorias,
incluindo a participação do atleta Olímpico da Argentina, Federico Cichero. O evento foi precedido
por training camp realizado sob supervisão de toda equipe técnica, onde os atletas realizaram
treinamentos de ótima qualidade e alta intensidade totalizando 21 horas de treinamento em 7
dias de treinamento.
Após o evento, a equipe brasileira de Cross Country foi para Ushuaia, onde realizou um training
camp e participou de uma série de provas. Essa foi a maior equipe brasileira já enviada para as
provas Sul-Americanas, composta por 16 atletas e 3 profissionais da equipe multidisciplinar,
somente sendo possível devido ao apoio da FIS, através da FIS Solidarity e da SOI – Solidariedade
Olímpica Internacional.
Ao todo, ao longo da temporada, a Equipe contou com a participação de 22 atletas que
participaram de 20 provas oficiais diferentes, conquistando 20 medalhas oficiais.
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Resumo temporada Austral 2015/2016
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Gráfico 03: resumo da temporada austral da equipe brasileira de cross country durante a temporada 2015/2016

O XII Campeonato Brasileiro de Cross Country foi realizado em Ushuaia nas semanas finais do
Camp, entre os dias 24 e 26 de Julho. O evento foi composto por 9 provas Internacionais, válidas
para o ranking mundial da modalidade, nas categorias adulto e junior, que contaram com a
participação de 34 atletas de 05 países.
Na sequencia, entre os dias 1 e 3 de Agosto, a equipe participou das provas organizadas pela
argentina no mesmo local.
Destaque para as equipes junior masculina e equipe feminina, que conquistaram 15 medalhas
com 6 atletas diferentes medalhando (de sete possíveis), o que aponta para ótimo nível tecnico e
homogeneidade dos atletas. No total, o Brasil conquistou 17 medalhas internacionais em provas
válidas para o Ranking Internacional de Cross Country durante a temporada.
Ao final da temporada, os atletas participaram ainda da tradicional Ushuaia Loppet, dominando
o pódio do evento de 21km, onde conquistaram 5 das 6 possíveis medalhas.
Em termos de resultado, a temporada foi marcada por uma série de recordes e ótimas
performances. O atleta Altair Firmino, de 16 anos de idade, registrou a melhor estreia brasileira
na modalidade com 239.45 Pontos FIS. Com os resultados, o atleta deu um passo importante na
busca da classificação ao YOG 2016.
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Além disso, destaque para o resultado alcançado pelo atleta Caio Moreira que registrou 146.22
pontos FIS na prova realizada no dia 24 de Julho, garantindo a melhor pontuação brasileira em
provas Junior da história do país, garantindo a medalha de prata na prova.
Caio apresenta grande evolução técnica na modalidade, traduzida nos pontos FIS de seus
resultados competitivos. Entre a temporada 2013/14 e a atual, o atleta apresentou uma evolução
de 66% em seus pontos FIS, o gráfico abaixo detalha essa evolução do atleta.
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Gráfico 04: evolução de pontos em Lista FIS do atleta Caio Moreira

Outro destaque da temporada foi o atleta Leandro Lutz. Nas provas válidas pelo Campeonato
brasileiro, Lutz conquistou seu primeiro título nacional da carreira ao faturar a medalha de ouro
na prova de Sprint. O atleta ainda conquistou o vice-campeonato na prova de Distância realizada
no dia 24 de julho, resultado que ainda lhe rendeu a medalha de bronze internacional.
A evolução técnica e consistência do atleta são evidenciadas pela progressão de seus pontos em
Lista FIS, lista que reune os 5 melhores resultados de um atleta nos últimos 12 meses, apresentada
no gráfico abaixo.
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Evolução de Pontos por Lista FIS
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Gráfico 05: evolução do atleta Leandro Lutz em Lista de Pontos FIS nas duas ultimas temporadas

Continuando o trabalho iniciado em 2014, a CBDN em parceria com o Projeto Social Ski na Rua,
vem apoiando o desenvolvimento de jovens entre 8 e 18 anos através da educação pelo esporte,
objetivando não só a formação no Cross Country, mas também a disseminação dos valores do
Olimpismo.
Atualmente o projeto conta com 75 meninos e meninas, e alguns deles vem se destacando e assim
passando a integrar algumas das atividades da equipe de Cross Country.
Os 4 atletas da equipe Junior masculina, os 4 da equipe juvenil e os 4 da equipe infantil brasileira
de Cross Country foram descobertos pelo Ski na Rua e então convidados pela CBDN para integrar
o programa de desenvolvimento da modalidade.
Durante a temporada Austral, os atletas participaram dos dois training camps da equipe
realizados no Brasil, nas cidades de Gramado (RS) e São Carlos (SP).
No Snowland em Gramado, oito jovens entre as idades de 10 e 16 anos que se destacaram dentro
dos valores do projeto e conquistaram bons resultados nas avaliações físicas e técnicas da CBDN
foram selecionados para participar do Training Camp e do I Desafio Brasileiro de Cross Country,
tendo sido a primeira experiência na neve para quatro deles.
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Em São Carlos, 10 jovens participaram do camp e da primeira etapa do II Circuito Brasileiro de
Rollerski, realizada em Julho na cidade de São Carlos, conquistando bons resultados nas provas
das categorias Sub 19 e Sub 16.
Após a preparação feita com rollerskis, 6 meninos viajaram para Bariloche (Argentina), onde
representaram o Brasil no Campeonato Infantil Patagonico (CIP-FIS), realizado entre os dias 25 e
30 de Agosto.
Pelo segundo ano consecutivo a equipe voltou a para casa com medalhas na bagagem, tendo
conquistado resultados ainda melhores do que em 2014. Rhaick Bonfim conquistou o ouro na
prova individual Sub 14, com mais de 2 minutos e 33 segundos de vantagem para o segundo
colocado, o também brasileiro Rafael Meira. Ainda no Sub 14, Claudio Gustavo Oliveira
conquistou a 4ª colocação, sendo que ele e o Rafael são 2 anos mais novos que o limite da
categoria. Além deles, Lucas Lima conquistou o Bronze na categoria Sub 16, sendo perseguido por
Yuri Soares na 4ª colocação e Marcelo Ribeiro no quinto posto.
Por seu desempenho, Rhaick foi honrado com o “Troféu Francisco Jerman”, concedido ao melhor
atleta de Cross Country de toda a competição. Assim o Brasil vem escrevendo seu nome na
história do campeonato, que esse ano chegou a sua 43ª edição e contou com a participação de
mais de 200 atletas de 21 clubes da Argentina e Chile, além do Brasil, Turquia e Andorra.
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BIATHLON

DE

INVERNO

Ao longo da temporada Austral a CBDN firmou importante parceria de cooperação com a equipe
Sueca da modalidade, uma das principais equipes do mundo, visando com isso o desenvolvimento
dos atletas brasileiros, otimização dos recursos, bem como absorção e aproveitamento do know
how e expertise.
Marcando o início da parceria, durante a temporada os atletas Caio Moreira e Bruna Moura
participaram de Training Camp apoiado pela União Internacional de Biathlon, nas cidades de
Ostersund e Idre (Suécia), objetivando a preparação para o Mundial Junior da Modalidade que
será realizado em Janeiro de 2016 na Romênia, bem como para o primeiro trimestre de
competições do Circuito IBU Cup entre novembro e dezembro de 2016.
Destaque ainda para a participação da equipe principal na Copa Sul-Americana realizada em
Portillo (Chile), válida também pelo VIII Campeonato Brasileiro da modalidade, onde os atletas
brasileiros conquistaram duas medalhas nas provas realizadas.
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SKI FREESTYLE
Nesta temporada, o Ski Freestyle brasileiro selecionou três novos integrantes. A segunda etapa
da seletiva foi realizada no mês de maio e contou com avaliações relacionadas ao desempenho
de força e ao desempenho acrobático em trampolim. O desempenho de força foi avaliado a partir
de uma série de testes específicos escolhidos pelo preparador físico da equipe, Felipe Schultz, em
conjunto com o treinador Ryan Snow e realizados no Núcleo de Alto Rendimento Esportivo de
São Paulo (NAR). O desempenho acrobático foi avaliado no Centro de Treinamento de Freestyle
em São Roque.
Foram selecionados para a equipe os ex-ginastas Adrian Gomes, Juliana Rabelo e Felipe Bischof.
Pela primeira vez, um atleta do sexo masculino foi selecionado para integrar a equipe de Ski
Freestyle.
Após a seletiva, os novos integrantes participaram de um training camp na Snowland em
Gramado (RS). Esse período teve como principal objetivo proporcionar o primeiro contato dos
novos integrantes com os skis e a neve. Já no mês de julho, a equipe, agora contando com a
presença da atleta Joselane dos Santos, participou de um camp em El Colorado, Chile, onde o
trabalho de adaptação à neve foi complementado e todos puderam evoluir na técnica para a
utilização dos skis.
Em agosto, a equipe participou do primeiro training camp em Park City (EUA), coordenado pelo
treinador Ryan Snow e pela treinadora acrobática Sarah Fernandes e que teve como principal
objetivo a introdução aos saltos e diversas técnicas de base. Para o segundo camp, o principal
objetivo do treinamento em Park City foi avançar nos saltos realizados na rampa e aumentar ainda
mais o condicionamento físico dos atletas.
Os dois camps foram bastante produtivos. No geral, cada atleta realizou 235 saltos, sendo 80%
deles back tucks ou back layouts. O gráfico 07 e 08 abaixo apresentam a distribuição da carga de
treinos de saltos em números absolutos e relativos durante os camps.
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Número e tipo de saltos - Ski Freestyle
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Gráfico 06: distribuição geral de saltos ao longo dos training camps realizados em park city para cada atletas
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Gráfico 07: distribuição percentual dos saltos ao longo dos training camps realizados em park city para cada atletas

A equipe ainda participará de dois training camps no Centro de Treinamento de Freestyle em São
Roque nos meses de outubro e novembro.
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PARALÍMPICOS
Nossos atletas paralímpicos concentraram-se em treinamentos e participaram de duas
competições: II Circuito Brasileiro de Rollerski e Campeonato Brasileiro de Parasnowboard. No
primeiro, em São Carlos (SP), tivemos a participação do jovem atleta Gustavo Souza, antecido por
um training camp junto à equipe Olímpica da modalidade. No segundo, em Corralco, no Chile,
tivemos a participação de André Cintra, evento parte do XXI Campeonato Brasileiro Open de
Snowboard.
Outro destaque importante é a aprovação do projeto de desenvolvimento das modalidades
adaptadas de neve junto à Fundação Agitos, dando sequência ao projeto realizado em 2014.
Durante a fase 1 do projeto, uma série de instituições foram contatadas visando apresentar o
cross country através do rollerski para seus participantes feito através de workshops de rollerski.
Os próximos passos do projeto são a seleção de até 10 potenciais atletas para a realização de um
programa de treinamentos formais da modalidade em São Paulo.

PARA CROSS COUNTRY - PROJETO AGITOS 2015
A CBDN em parceria com o CPB apresentou um projeto de desenvolvimento do cross country
adaptado no Brasil para a Fundação Agitos, braço do IPC – Comitê Paralímpico Internacional que
investe em projetos de desenvolvimento ao redor do mundo. O projeto foi aprovado pela Agitos
e já começou a ser executado.
Ele consiste em quatro etapas. A primeira delas é a visita a instituições de auxílios à deficientes,
visando apresentar o cross country através do rollerski por meio de um workshop que conta com
a supervisão de gestores e atletas da CBDN. A segunda etapa é um período de 6 meses de
treinamentos em São Paulo, visando desenvolver e aperfeiçoar habilidades e técnicas com o
rollerski, com 10 atletas selecionados da primeira etapa.
Na terceira etapa, 6 atletas selecionados da segunda etapa terão seu primeiro contato com a neve
e os treinamentos específicos com esquis no Snowland, em Gramado-RS. Durante a quarta etapa,
2 desses atletas passarão por uma vivência, treinamento e competição em Ridderrennet, na
Noruega, onde é realizado um evento que é hoje considerada a maior semana de esportes de
inverno para deficientes físicos e visuais.
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Durante a presente temporada Austral, a primeira etapa do projeto foi executada. Após a listagem
de instituições de auxílio para deficientes, pesquisaram-se aquelas que cumprissem o perfil
desejado (maioria de jovens, com projetos/perfil esportivo e que atendesse deficientes físicos e
visuais), realizando-se o workshop nas que se interessaram pela parceria.
Ao todo, o workshop foi realizado em quatro instituições: Associação de Pais e Amigos de Pessoas
Portadoras de Deficiência do Banco do Brasil (APABB), Fundação Dorina Nowill, Programa de
Esportes e Atividades Motoras Adaptadas (PEAMA- Jundiaí) e Rede de Reabilitação Lucy Montoro,
da Faculdade de Medicina da USP.
Por conta da maioria dos atletas selecionados serem de Jundiaí, decidiu-se por realizar a segunda
fase do projeto na própria cidade. Os treinamentos específicos acontecerão de segunda e quarta
de manhã, no Parque da Cidade. Atletas de São Paulo serão transportados para Jundiaí por carona
com os técnicos.

PARA SNOWBOARD
Durante a presente temporda, o atleta André Cintra, participou do Campeonato Brasileiro de
Parasnowboard, realizado durante o mês de agosto em Corralco, no Chile, parte do XXI
Campeonato Brasileiro de Snowboard, onde o atleta sagrou-se campeão em sua categoria.
O atleta também foi convidado a realizar a descida de abertura do Campeonato Sul-americano de
Snowboard que foi um ótimo treinamento específico para o atleta. André agora se prepara no
Brasil para a temporada Boreal.
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DESENVOLVIMENTO TÉCNICO
Durante a atual temporada é possível notar a continuidade de queda da média de idade dos
atletas que chegou a 25 anos, entre todos os atletas ativos da CBDN, conforme apresentado no
gráfico abaixo.

Média de Idade dos Atletas
40,00

31,00

35,00

29,00

30,00

27,00

25,00

25,00

20,00

23,00

15,00

21,00

10,00

19,00

5,00

17,00

-

15,00
2011

2012
CC

2013
AL

SB

2014
FS

BT

2015
Média

Gráfico 08: Média de idade dos atletas brasileiros de neve por modalidade e geral desde 2011.

Adicionalmente, é possível notar uma importante progressão técnica dos mesmos, evidenciada
por 65% dos atletas atingiram ao menos 1 personal best durante a temporada. Quando
considerado apenas atletas menores de 25 anos, esse percentual sobe para 89%.
% de Atletas com ao menos 1 personal best na temporada
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60%
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Atletas <25

Gráfico 9: percentual de atletas e pertual de atletas menores de 25 anos que conquistaram seu melhor resultado da carreira
durante a atual temporda
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Além disso, das 30 medalhas oficiais conquistadas ao longo da temporada, mais de 55% delas
foram conquistadas por atletas com idade até 25 anos.

Divisão de medalhas oficiais por faixa etária

Medalhas < 25 anos

Medalhas > 25 anos

Gráfico 10: divisão das medalhas oficiais conquistadas durante a temporada entre atletas menores e atletas maiores do que
25 anos.

Equipe multidisciplinar – Neste inverno, 9 treinadores, 2 preparadores físicos, 2 psicólogos, 2
fisioterapeutas, 1 nutricionista, 2 médicos do esporte e 1 especialista em ciência aplicada ao
esporte compuseram a equipe multidisciplinar da CBDN, trazendo suporte técnico de qualidade
aos atletas brasileiros.
Monitoramento de treino – O programa, que visa acompanhar o dia a dia de treinamento dos
atletas da CBDN através do envio de planilhas semanais, permitiu extrair informações relevantes
como volume, carga interna de treinos e recuperação e, assim, fornece feedback de maneira
eficiente à equipe multidisciplinar e aos atletas.
Projeto Piloto de Monitoramento Avançado (PPMA) – Após a total implantação do projeto no
Cross Country e Biathlon de forma bem sucedida, o PPMA passa, a partir dessa temporada a se
chamar PMA – Programa de Monitoramento Avançado, sendo estendido, nessa temporada, para
a equipe de Aerials. Além disso, testes físicos periódicos foram agregados ao PMA, provendo
medidas detalhadas de capacidades físicas importantes para o desempenho de cada modalidade.
Os testes de força e potencia estão sendo realizados juntos ao NAR – Núcleo de Alto Rendimento
Esportivo de São Paulo, principal parceiro da CBDN na área de testes e desenvolvimento de
25

ciência. Além dos testes de força e potencia, testes de campo específicos para cada modalidade
estão sendo realizados periodicamente. Esse conjunto de ferramentas apresenta aos treinadores
um diagnóstico detalhado do atleta naquele momento, e permite avaliar e ajustar o planejamento
de treino dos atletas pautado em informações confiáveis e detalhadas.
Estabelecimento de metas – O programa visa deixar registrada as principais metas de cada atleta
ao longo do ciclo Olímpico, nas áreas física, técnica e psicológica. O programa abre em detalhes e
em unidade de tempo menor os grandes objetivos apresentados no PTLP para o desenvolvimento
de atletas em longo prazo.
Cooperação Internacional – o Brasil aprovou 4 projetos diferentes junto à órgãos internacionais
para o desenvolvimento das modalidades Olímpicas e Paralímpicas de Neve:
 SOI – Solidariedade Olímpica Internacional: viabilizou a ida de 2 atletas e 1 treinador de
Cross Country para training camp e competições em Ushuaia, Argentina, visando a
classificação do Brasil para os Jogos Olímpicos da Juventude 2016;
 FIS – Federação Internacional de Ski através do programa FIS Solidarity: viabilizou a
realização de training camp internacional de Cross Country para 4 atletas e 1 treinador do
Brasil e do Chile em Ushuaia, Argentina;
 IBU – União Internacional de Biathon através do Development Project: realização de 3
training camps de biathlon na Europa para jovens atletas;
 AGITOS FOUNDATION: realização de projeto de 1 ano visando detecção e treinamento de
potenciais atletas brasileiros de Cross Country adaptado, incluindo a participação em uma
competição internacional na Noruega;
Formação de Recursos Humanos – participação na Clínica de Juízes de Snowboard, realizada em
Santiago, Chile entre os dias 4 e 5 de Julho, com 3 pessoas: a atleta Olímpica Isabel Clark, o
treinador de Snowboard Iván Fuenzalida e o Diretor da Modalidade, Carlos Eduardo de Almeida
Barros.
Participação de 2 treinadores no Curso de Treinadores de Biathlon organizado pela IBU –
International Biathlon Union, em Nove Mesto, República Tcheca, entre 18 e 20 de Setembro,
abordando temas relevantes para o desenvolvimento de atletas na modalidade.
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Quatro participantes no curso de treinadores de Cross Country, organizado pela Federação
Argentina em parceria com a FIS – Federação Internacional de Ski, entre os dias 27 e 30 de Julho
em Ushuaia, na Argentina.
Congressos – o Brasil foi representado nos principais congressos e reuniões das modalidades
Olímpicas de Neve, conforme detalhado abaixo:
 Reunião Calendário da FIS: realizada em Varna, Bulgaria, entre os dias 2 e 6 de Junho, com
3 representantes;
 Reunião do Development Committee da IBU: realizada em Oslo, Noruega, entre os dias 4
e 9 de Outubro, onde o Sr. Leandro Ribela representa a América do Sul dentro do Comitê;
 FIS Autumn Meetings: realizado em Zurique, Suíça, entre os dias 28/09 e 04/10, onde o
presidente, Sr. Stefano Arnhold, participou das reuniões de Snowboard e das principais
reuniões de ski alpino, cross country e ski freestyle;

Produção de conhecimento – alguns dos programas desenvolvidos pelo departamento técnico
da CBDN ofereceram subsidio para a produção de conhecimento, culminando com a submissão
de dois trabalhos em Congressos Científicos Internacionais durante a atual temporada.
 38 Simpósio Internacional de Ciências do Esporte – CELAFISCS, entre 10 e 12 de Outubro,
onde foi apresentado o trabalho “INFLUÊNCIA DO TIPO DE TREINAMENTO NO
DESEMPENHO DOS ATLETAS DA SELEÇÃO BRASILEIRA JUNIOR DE SKI CROSS-COUNTRY”;
 VI Congresso de Ciência do Desporto e V Simpósio Internacional de Ciência do Desporto,
organizado pela UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas, onde o trabalho “O
DESEMPENHO DE POTÊNCIA DOS ATLETAS DE NEVE DA EQUIPE NACIONAL É DEPENDENTE
DA MODALIDADE?” foi submetido e será apresentado durante o evento em Dezembro,
escrito em parceria com o Dr. Irineu Loturco, do NAR.
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Bolsa Atleta – Durante a temporada, os campeonatos nacionais de Ski Alpino, Snowboard e
Biathlon, bem como o Campeonato Sul-Americano de Ski Alpino, Snowboard, Biathlon e Cross
Country Sub-16 foram realizados, e assim, os seguintes atletas obtiveram resultados para o pleito
do bolsa atleta 2015 nessas modalidades:
Modalidade

Atleta

Categoria

Competição

Jhonatan Longhi

Olímpica

Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi

Maya Harrisson

Olímpica

Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi

Michel Macedo

Nacional

Camp Brasileiro de Slalom Gigante

Guilherme Grahn

Nacional

Camp Brasileiro de Slalom Especial

Fabio Guglielmini

Nacional

Camp Brasileiro de Slalom Gigante

Nathan Alborghetti

Nacional

Camp Brasileiro de Super G

Isabel Clark

Olímpica

Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi

Isis Dassow

Nacional

Camp Brasileiro de Snowboardcross

Marcos Batista

Nacional

Camp Brasileiro de Snowboardcross

Lucas Rezende

Nacional

Camp Brasileiro de Snowboardcross

Ski Alpino

Snowboard

André Cintra
Leandro Ribela
Altair Firmino

Paralímpica
Olímpica

Jogos Paralímpicos de Inverno de Sochi
Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi

Internacional Campeonato Infantil Patagonico FIS

Cross Country

Biathlon

Ski Freestyle

Jaqueline Mourão

Olímpica

Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi

Fernando Aranha

Paralímpica

Jogos Paralímpicos de Inverno de Sochi

Mirlene Picin

Nacional

Camp Brasileiro de Biathlon de Inverno

Leandro Lutz

Nacional

Camp Brasileiro de Biathlon de Inverno

Fabrizio Bourguignon

Nacional

Camp Brasileiro de Biathlon de Inverno

Joselane Santos

Olímpica

Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi

Para o Cross Country e o Ski Freestyle, os atletas com resultados para pleitear a bolsa atleta
nacional serão definidos em competições a serem realizadas em novembro e dezembro de 2015.
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APOIO DE RECURSOS DA LEI PIVA
Importante parte das atividades deste inverno austral tornaram-se possíveis devido ao apoio
financeiro de recursos da Lei Piva. Foram financiados com recursos provenientes da Lei Piva:
i)

Seletiva e fitness camp de Aerials realizada no mês de maio;

ii)

I Etapa do Circuito Brasileiro de Rollerski, organizada na cidade de São Carlos (SP), no
mês de junho;

iii)

Participação do diretor de Snowboard na clínica de Juízes de Snowboard da FIS,
realizada em Santiago, Chile, no mês de julho;

iv)

Organização do Campeonato Brasileiro de Snowboard, realizado em Corralco, Chile, no
mês de agosto;

v)

Organização do Campeonato Brasileiro de Ski Alpino, realizado em Valle Nevado, Chile,
no mês de agosto;

vi)

Organização do Campeonato Brasileiro de Cross Country, realizado em Ushuaia,
Argentina, no mês de julho;

vii)

Participação de dois membros da equipe técnica de Biathlon no seminário de formação
de treinadores da IBU, realizado em Nove Mesto, República Tcheca, no mês de
setembro;

viii)

Ida e manutenção da atleta Olímpica Isabel Clark, junto à equipe técnica de snowboard,
à etapa de Antillanca da Copa Continental Sul-Americana de Snowboard, realizada no
Chile, no final de agosto e início de setembro;

ix)

Training Camp da atleta Olímpica de Cross Country e Biathlon, Jaqueline Mourão e
treinador, em Park City, Estados Unidos, no mês de setembro e outubro;

x)

Auxílio manutenção de atletas da equipe olímpica permanente de Aerials;

xi)

Auxílio manutenção de atletas da equipe olímpica permanente de Cross Country;

xii)

Manutenção da entidade.
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APOIO DE RECURSOS DA SOLIDARIEDADE OLÍMPICA
O programa da Solidariedade Olímpica teve mais uma vez uma importante contribuição para o
desenvolvimento dos esportes de neve durante a temporada, através do projeto visando a
classificação de atletas para os Jogos Olímpicos da Juventude 2016 de Cross Country.
O apoio possibilitou a ida de dois atletas e um treinador de cross country para treinamentos e
competições em Ushuaia, Argentina, competições essas que colocaram o Brasil na 20ª colocação
do ranking de classificação para o YOG 2016 (considerando o critério D2 de classificação).
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APOIO DE RECURSOS DO MINISTÉRIO DO ESPORTE
A CBDN manteve, durante a atual temporada, a parceria junto ao Ministério do Esporte brasileiro
firmada através convenio nº 812775/2014 para o desenvolvimento do Projeto Olímpico CBDN,
ano 3, contemplando training camps nacionais e internacionais para preparação de atletas, a
contratação das equipes técnicas multidisciplinares para a preparação dos atletas brasileiros,
além da criação de uma estrutura física e técnica que favorecerá a detecção e desenvolvimento
de talentos esportivos nas modalidades Olímpicas de neve através do desenvolvimento e
aplicação da ciência ao esporte em suas diversas áreas.
O projeto Olímpico CBDN financiou as seguintes ações durante a atual temporada:
a) Contratação da equipe técnica multidisciplinar de Cross Country e Biathlon de Inverno,
composta por: treinador de Cross Country no exterior, treinador de Biathlon, treinador de
Cross Country no Brasil, preparador físico, psicólogo esportivo e fisioterapeuta;
b) Contratação da equipe técnica multidisciplinar de Aerials, composta por: treinador,
treinadora acrobático no Brasil, preparador físico e fisioterapeuta;
c) Contratação da equipe técnica multidisciplinar de Snowboard composta por: treinador
chefe de Snowboard e psicólogo esportivo de Snowboard;
d) Contratação de preparador físico de ski alpino;
e) Realização dos testes físicos anuais em São Paulo (SP);
f) Realização de camps de treinamento das equipes de Cross Country e Biathlon de inverno
em São Carlos (SP) e São Paulo (SP);
g) Realização de camp de treinamento da equipe de Cross Country e Biathlon de inverno em
Gramado (RS);
h) Realização de camp de treinamento da equipe de Cross Country e Biathlon de inverno em
Ushuaia, Argentina;
i) Realização de camp de treinamento da equipe de Ski Freestyle em São Paulo e São Roque
(SP);
j) Realização de camp de treinamento da equipe de Ski Freestyle em El Colorado, Chile;
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k) Realização de camp de treinamento da equipe de Ski Freestyle em Gramado (RS);
l) Realização de camps de treinamento da equipa de Ski Freestyle em Park City, USA;
m) Realização de camp de treinamento da atleta Olímpica de Snowboard Isabel Clark em El
Colorado, Chile;
n) Realização de camp de treinamento da equipe de Ski Alpino em Valle Nevado, Chile;

33

APOIO DE RECURSOS DO CPB
Durante a temporada, o apoio financeiro do CPB – Comite Paralímpico Brasileiro viabilizou as
atividades paralímpicas desenvolvidas pela CBDN, a saber:
 Training camp e participação na I Etapa do Circuito Brasileiro de Rollerski em São Carlos
(SP);
 Training camp de snowboard em Corralco (CHI);
 Participação do atleta André Cintra no XXI Campeonato Brasileiro Amador de Snowboard,
em Corralco (CHI);
Recursos financeiros Fundação Agitos
 Realização da Etapa I do projeto “Brazilian Cross Country Skiing Development Project”
onde 3 workshops de apresentação do Cross Country pelo Rollerski foram realizados
visando detectar potenciais talentos na modalidade;
 Início da execução da Etapa II do projeto, período de treinamentos formais para os
participantes selecionados;
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