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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 a
participação de 45 atletas em 65 provas diferentes que estabeleceram o novo recorde de largadas
com 222 starts ao longo da temporada.
As 65 provas, distribuídas entre 3 nações, culminaram com a conquista de 71 medalhas
internacionais, sendo 36 em provas oficiais. No total, 45 atletas largaram 222 vezes, competindo
em 6 modalidades e 9 disciplinas diferentes.
Os principais destaques dessa temporada foram:
 36 medalhas conquistadas em provas oficiais, sendo 18 de ouro, 11 de prata e 7 de bronze;
 35 medalhas conquistadas em provas não-oficiais, sendo 17 de ouro, 12 de prata e 6 de
bronze;
 Recorde de largadas em provas, totalizando 222 starts diferentes realizados por atletas
brasileiros, mais de 12% acima do recorde anterior;
 Organização e realização dos Campeonatos: XXXI Campeonato Brasileiro de Ski Alpino, em
Valle Nevado (Chile), contando com a participação de 188 atletas de 25 nações distintas;
XXII Campeonato Brasileiro de Snowboard contando com a participação de 72 atletas de 7
nações distintas; VIII Campeonato Brasileiro de Biathlon de Inverno, em Portillo (CHI); III
Circuito Brasileiro de Rollerski (Etapa II e III), contando com a presença de 59 atletas de 6
diferentes categorias e 5 nações distintas; II Desafio Brasileiro de Cross Country, realizado
no Snowland, em Gramado (RS) contando com a presença de 13 atletas de 2 categorias
distintas; além da organização de 2 etapas da Copa do Mundo Masters de Ski Alpino,
contando com a presença de 99 atletas representando 12 nações.
 No total foram 58 provas organizadas pelo Brasil, sendo 26 oficiais e 32 não oficiais, com a
participação de 418 atletas de 32 países diferentes de 4 continentes;
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 Michel Macedo quebrou o recorde Brasileiro de Slalom Gigante duas vezes em três dias. A
primeira marca foi registrada no Campeonato Brasileiro, quando o atleta conquistou o
título nacional da disciplina ao registrar 37.30 pontos FIS, superando o recorde anterior de
39.17 pontos FIS conquistado por ele em 11 de março de 2016. Três dias após, Michel
obteve 36.36 pontos FIS em prova realizada em El Colorado, Chile, melhorando a sua
marca.
 Os resultados conquistados levaram Michel a 36.83 pontos FIS na 4ª Lista FIS de Slalom
Gigante da temporada, quebrando o recorde brasileiro de 41.29 pontos FIS obtido por ele
mesmo na temporada 2015/2016.
 Ainda na prova de Slalom Gigante do Campeonato Brasileiro, Michel e Guilherme (38.80
pontos FIS) ficaram abaixo dos 40.00 pontos FIS, primeira vez que dois brasileiros realizam
tal feito.
 Victor Santos quebra o recorde brasileiro de Cross Country Distance em Lista de Pontos
FIS, ao registrar 175,10 pontos FIS na 3ª lista da temporada 2016/2017.
 A atleta Olímpica Isabel Clark venceu as duas etapas da Copa Sul-Americana de Snowboard
Cross que disputou. Com o resultado, após ter participado de duas das quatro etapas
realizadas, a brasileira terminou na segunda colocação da Copa Sul-Americana.
 O jovem Lucas Lima, conquistou 2 medalhas de ouro durante o Campeonato Infantil
Patagonico realizado em San Martin de Los Andes, Argentina, e 2 medalhas de Ouro no
Campeonato Argentino, realizado em Bariloche.
 Eduarda Ribeira se tornou a primeira atleta do Brasil a conquistar uma medalha em
campeonatos infantis internacionais ao chegar na segunda colocação da prova de 3 km
técnica livre do Campeonato Patagonico.
 Lucas Rezende conquistou as duas melhores marcas de sua carreira nas provas da Copa
Sul-Americana de Snowboard Cross organizadas pela CBDN, com 46.40 pontos FIS e 57.60
pontos FIS, seu primeiro resultado acima dos 50 pontos FIS. Com os resultados, o rider
conquistou 52.00 pontos na 2ª lista FIS da temporada 2016/17, marca que o torna elegível
a participar do circuito de Copa do Mundo de SBX na temporada 2016/17.
 No Biathlon de Inverno, Gabriela Neres e Bruna Moura tornaram-se as primeira atletas do
Brasil a competir em uma edição do Campeonato Mundial de Verão, disputando o evento
realizado em Otepaa, Estonia, no final de Agosto;
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 Organização de 14 provas internacionais de Rollerski no Brasil, com a participação de 29
atletas de 5 nações, onde o Brasil conquistou 16 medalhas, sendo 5 de ouro, 6 de prata e
5 de Bronze, destaque para os atletas Bruna Moura e Victor Santos, com 5 medalhas cada
um;
 A equipe Brasileira enviada ao Campeonato Patagônico, o Sul-Americano de Cross Country
até 16 anos, contou com 6 atletas que conquistaram 5 medalhas no evento realizado em
San Martin de Los Andes, Argentina.
 O 22º Campeonato Brasileiro Amador de Snowboard contou com a participação de 13
atletas abaixo dos 27 anos no Campeonato Brasileiro Amador, sendo 8 deles entre 13 e 5
anos de idade.
 Em maio, foi realizada uma seletiva para a equipe de Ski Freestyle Aerials. O evento contou
com a participação de 9 atletas que foram divididos e avaliados de acordo com o
desempenho apresentado em testes físicos e no trampolim acrobático.
 A atleta Karyn Silva foi selecionada e juntou-se à equipe, realizando sessões de
treinamento diárias no NAR e participando de training camps em São Roque e El Colorado.
 Foi realizado um training camp de treinamento em São Roque com 2 atletas selecionadas
para a equipe de Desenvolvimento e Karyn Silva.
 Organização do segundo Desafio Brasileiro de Cross Country, realizado no Snowland em
Gramado entre os dias 23 e 25 de setembro, que contou com a participação de 13 atletas;
 Participação da equipe de Cross Country e Biathlon em 2 training camps internacionais,
IBU-IOC Camp em Cavihaue, com 4 atletas e 2 treinadores, e FIS Solidarity Camp em
Bariloche com 4 atletas e 1 treinador;
 Realização de 7 training camps de Cross Country em Biathlon, sendo 1 em Oslo, Noruega,
com participação de 2 atletas e 1 treinador, 1 em Ushuaia, Argentina, com participação de
16 atletas, 4 treinadores e 1 fisioterapeuta e 5 em São Carlos, com participação de 40
atletas Olímpicos, 9 Paralímpipcos e 15 profissionais.
 Organização do primeiro curso de treinadores de Cross Country, com 9 participantes e
aulas teóricas e práticas;
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 Participação em 2 seminarios de formação internacional, seminário de treinadores da IBU
com 2 representantes e seminários de formação de Delegados Tecnicos na FIS com 4
representantes.
 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
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, a equipe brasileira de Ski Alpino realizou importantes etapas de
treinamento e participou de algumas das principais provas da América do Sul. No total, os atletas
da modalidade competiram em 4 provas em 3 disciplinas diferentes, com um total de 7 largadas.
O Campeonato Brasileiro de Ski Alpino, principal competição disputada pela equipe na
temporada, foi marcado por uma acirrada disputa entre os principais atletas do Ski Alpino
brasileiro na atualidade, os jovens Michel Macedo e Guilherme Grahn. Nas duas provas em que
ambos os atletas estiveram presentes, a diferença de tempo entre eles não passou de 75
centésimos de segundo, com uma vitória para cada um.
No Slalom Gigante, Michel demonstrou o domínio que possui na disciplina ao conquistar a
medalha de ouro, sagrando-se tricampeão brasileiro. O jovem atleta terminou na 3º colocação
entre os Sul-Americanos da prova e marcou 37.30 pontos FIS, quebrando o recorde brasileiro na
disciplina de 39.17 pontos FIS que ele próprio havia conquistado em 11 de março desse ano.
Guilherme Grahn terminou 17 centésimos de segundo atrás de seu compatriota, marcando 38.80
pontos FIS, sua melhor pontuação no Slalom Gigante, marca que seria o novo recorde nacional
caso Michel não tivesse registrado 1.5 pontos FIS a menos. Essa foi a primeira prova em que dois
atletas do Brasil ficaram abaixo dos 40 pontos FIS, evidenciando a evolução na performance dos
atletas brasileiros.

Evolução dos 5 melhores resultados obtidos no GS por
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Gráfico 01: 5 melhores resultados obtidos por Guilherme Grahn no GS, sendo 3 deles no ano de 2016
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No Slalom Especial, Guilherme Grahn conquistou a medalha de ouro ao terminar 75 centésimos
de segundo à frente de Michel e somente 3,12 segundos atrás do primeiro colocado da disputa
internacional. Com o resultado, Grahn se sagrou bicampeão brasileiro ficando em segundo entre
os esquiadores sul-americanos.
Na disciplina Super G, a medalha de ouro foi conquistada por Michel, que terminou a prova menos
de 5 segundos atrás primeiro colocado da disputa internacional e conquistou o título inédito de
campeão brasileiro.
Após o Campeonato Brasileiro, Michel foi a El Colorado, Chile, onde disputou etapa da Copa SulAmericana de Slalom Gigante. O jovem atleta conquistou 36.36 pontos FIS e quebrou o recorde
que ele havia conquistado 3 dias antes em Valle Nevado. Assim, os 3 melhores resultados da
história do Ski Alpino brasileiro no Slalom Gigante foram conquistados por Michel e Guilherme
em um intervalo de 3 dias.

Melhor Resultado por Temporada
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Gráfico 02: Melhor resultado do atleta Michel Macedo por temporada

Com os resultados obtidos, Michel registrou 36.83 pontos FIS na 4ª Lista FIS divulgada na
temporada 2016/17, quebrando o recorde brasileiro que ele próprio havia estabelecido na 11ª
lista da temporada 2015/16.
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Quebra de recordes brasileiros em Lista FIS de Slalom Gigante
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Gráfico 03: Últimos 3 recordes brasileiros em Listas FIS de Slalom Gigante

As marcas alcançadas na temporada em aliança com a contínua diminuição na média de idade
dos atletas da modalidade evidenciam a atual fase de detecção e desenvolvimento de jovens
talentos do Ski Alpino brasileiro. Em conformidade com o planejamento de longo prazo
desenvolvido pela CBDN, 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 18,5 anos, com nível de performance destacado quando
comparado aos ciclos anteriores.
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SNOWBOARD
Na temporada Austral 2016-17, o Snowboard brasileiro contou com a participação de 4 atletas
em provas oficiais e com a renovação da categoria de base em provas amadoras.
Principal competição da temporada, o Campeonato Brasileiro de Snowboard chegou à sua 22ª
edição e contou com a participação de atletas de 29 riders representando 7 nacionalidades
diferentes.
Na equipe feminina, Isabel Clark novamente se destacou na temporada. A atleta Olímpica
conquistou o título de campeã brasileira de Snowboard Cross pela 21ª vez ao vencer prova válida
para a Copa Sul-Americana no dia 23 de setembro. No dia seguinte, Isabel venceu mais uma etapa,
assumindo a 2ª colocação da competição continental tendo participado de 2 etapas das 4
possíveis. O gráfico abaixo apresenta as cargas de treinamento executadas pela atleta ao longo
da temporada.

Figura 01: Carga interna de treinamento da atleta Isabel Clark durante temporada de treinamento e competição
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No masculino, a medalha de ouro do Campeonato Brasileiro de Snowboard Cross foi conquistada
por Lucas Rezende, que terminou em 9º na disputa internacional. No dia seguinte, o paulistano
melhorou sua colocação em 2 posições, marcando a melhor pontuação de sua carreira com 57.60
pontos FIS e se tornando elegível para participar do Circuito de Copa do Mundo.

Resultados acima de 20 pontos FIS de Lucas Rezende
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Gráfico 04: Evolução dos resultado acima de 20 pontos FIS conquistados por Lucas Rezende ao longo de sua carreira

Na categoria Masters da competição nacional, Marcelo Carrilho, que retornou a competir em
provas oficiais, conquistou a medalha de ouro. Carlos Eduardo, após sofrer uma queda a poucos
metros da chegada, conquistou a medalha de prata.
A temporada Austral 2016-17 do Snowboard brasileiro também teve como marco a renovação da
sua categoria de base, com a participação de 13 atletas abaixo dos 27 anos no Campeonato
Brasileiro Amador, sendo 8 deles entre 5 e 13 anos de idade.
Assim, em acordo com o planejamento estratégico, a equipe brasileira de Snowboard continua
seu processo de renovação, contando com a participação dos seus futuros atletas em
competições desde as idades mais novas.
O XXII Campeonato Brasileiro de Snowbaord contou ainda com a maior participação de atletas
abaixo dos 15 anos de sua história, tendo 4x mais crianças do que na edição anterior. Esse
aumento expressivo é representado no gráfico abaixo que reúne os atletas inscritos nas
categorias pré-mirim (menores de 8 anos), mirim (entre 9 e 10 anos), infantil (entre 11 e 12 anos)
e juvenil (13 e 14 anos) por edição do Campeonato Brasileiro Amador de Snowboard.
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Participação de atletas menores de 15 anos em Campeonatos Brasileiros
Amadores de Snowboard
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Gráfico 05: Quantidade de atletas de até 14 anos nas últimas edições do Campeonato Brasileiro Amador de Snowboard

Esse fenômeno evidencia a renovação da categoria de base pela qual o Snowboard brasileiro
passa, processo liderado pelos jovens atletas, Augustinho Teixeira e João Ignacio Teixeira, de 11
e 9 anos respectivamente. Ambos tem treinado regulamente junto ao clube de Ushuaia de
Snowboard, na Argentina, e apresentaram um nível técnico destacado na competição para a
idade.

15

C R O S S- C O U N T R Y
O calendário do Cross Country Brasileiro ao longo da temporada demonstra a evolução estrutural
e do nível técnico e físico da equipe. De abril a novembro, 4 training camps nacionais foram
realizados, além de 1 training camp internacional em Ushuaia (Argentina) e participação em
Training Camp realizado pela Federação Argentina com apoio da FIS Solidarity, em Bariloche
(Argentina).
Além dos training camps, a CBDN realizou 3 etapas do Circuito Brasileiro de Rollerski, sendo de
maneira inédita duas delas válidas pela FIS, em um total de 16 provas olímpicas nas categorias
principais dos gêneros masculino e feminino (12 com distribuição de pontos FIS) e 8 provas para
as categorias de base. Considerando as 4 etapas (incluindo a primeira etapa realizada na
temporada boreal 2015/2016) 73 atletas largaram nas provas do Circuito Brasileiro de Rollerski
2016.
A CBDN organizou ainda a segunda edição do Desafio Brasileiro de Cross Country.
Além dos training camps em momentos pontuais ao longo do ano, a locação de um apartamento
em São Carlos (SP) possibilitou a realização de períodos específicos de treinamentos com maior
qualidade e intensidade para atletas selecionados de acordo com as necessidades individuais
dentro do planejamento de treinos e monitoramento.
 Training Camp São Carlos 1: Realizado entre 20 a 24 de Abril, com a participação de 23
atletas olímpicos e supervisão de 8 profissionais da equipe técnica multidisciplinar. O foco
principal foi a preparação de base para a temporada e aumento do volume e qualidade
dos treinamentos em ambiente controlado, com boas condições e supervisão direta da
equipe técnica;
 Training Camp São Carlos 2: Realizado entre 25 a 29 de Maio, com a participação de 10
atletas e supervisão de 4 profissionais da equipe técnica multidisciplinar. Training Camp
focado sobretudo na preparação técnica dos atletas juvenis, juniors e adultos;
 Training Camp São Carlos 3: Realizado entre 01 a 08 de Julho, com a participação de 24
atletas e supervisão de 7 profissionais da equipe técnica multidisciplinar. Training Camp
focado sobretudo na preparação final dos atletas antes da ida para a neve dos atletas
juvenis, juniors e adultos;
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 2ª Etapa do Circuito Brasileiro de Rollerski 2016: Realizada nos dias 09 e 10 de Julho em
São Carlos (SP), com provas de Sprint (Infantil), Team Sprint (Juvenil, Junior e Senior),
5/5km Skiathlon (Juvenil, Junior e Senior) e 3 x 3km revezamento (Infantil) e participação
de 27 atletas olímpicos e 8 atletas paralimpicos;
 Training Camp Ushuaia: Realizado entre os dias 15 de Julho a 01 de Agosto, com a
participação de 14 atletas (mais um atleta paralimpico) e supervisão de 6 profissionais da
equipe técnica multidisciplinar. Apesar da falta de neve, que acarretou no cancelamento
das provas FIS (Campeonato Brasileiro e Campeonato Argentino de Cross Country), foi
possível realizar sessões de ski, com foco sobretudo técnico, bem como ótima preparação
para a temporada boreal, incluindo maior volume de treinos, distribuídos entre corrida,
corridas em montanha e sessões de treinamento de força;
 Training Camp FIS Solidarity: Realizado pela Federação Argentina da modalidade, com
apoio da FIS Solidarity, entre os dias 25 de Agosto a 05 de Setembro em Bariloche
(Argentina). O Brasil participou do período de treinamentos com 2 atletas Sub 16, 2 atletas
Sub 14 e 1 treinador. O training camp ainda contou com a participação de atletas do Club
Andino de Bariloche, Club Andino Ushuaia e atletas chilenos.
 Campeonato Infantil Patagonico: Maior e mais tradicional competição Sul-Americana para
os atletas infanto juvenis, a 44ª edição do evento foi realizada em Chapelco (Argentina)
entre os dias 05 e 09 de Setembro. O Brasil participou com 4 atletas Sub 16, 2 atletas Sub
14 e 2 treinadores, tendo conquistado 5 medalhas, incluindo 2 medalhas de ouro nas
provas individuais e conquista inédita do título do revezamento misto;
 Training Camp Gramado 1: Realizado nos dias 23 e 24 de Setembro, com a participação de
12 atletas e supervisão de 5 profissionais da equipe técnica multidisciplinar. O foco foi o
contato com a neve e skis, em momento entre a temporada Sul-Americana e o inverno do
hemisfério norte;
 II Desafio Brasileiro de Cross Country: Realizado no dia 25 de Setembro, no Snowland, em
Gramado (RS). O percurso de aproximadamente 500 metros e exigente tecnicamente,
bem como o formato das baterias sendo “Head to head”, garantiram uma importante
experiência para os atletas, além de um evento dinâmico e atraente para o público;
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 3ª Etapa do Circuito Brasileiro de Rollerski 2016: Realizada entre os dias 08 e 16 de
Outubro em São Carlos (SP), com provas válidas pela Federação Internacional de Ski,
distribuindo pontos FIS válidos para a Lista Olímpica que definirá os classificados para os
Jogos de 2018. A etapa contou com a participação inédita de 5 países Sul-Americanos
incluindo atletas do Brasil, Argentina, Chile, Venezuela e Equador, onde três deles
conquistaram medalhas. Ao todo 35 atletas (mais 6 para-atletas) participaram do evento
sendo 24 deles nas provas FIS, incluindo 3 atletas olímpicos, além de 16 pessoas
trabalhando diretamente na organização. Ao longo do evento foram realizadas 8 provas
FIS entre os gêneros masculino e feminino, nos formatos Sprint F, 12/20km Mass Start C,
4km Prologo F, 7.5km Perseguição C, além de Rollerski Cross e prova de Distancia para as
categorias Sub 16 Masculina e Feminina e Prova de Distancia Paralimpica (Standing e
Sitting);
Os números de provas, starts, atletas, medalhas demonstram a evolução do Cross Country
brasileiro, com marcas inéditas e números expressivos.

Resumo temporada Austral 2016/2017
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Gráfico 06: resumo da temporada austral da equipe brasileira de cross country durante a temporada 2016/2017

Em termos de resultado, a temporada foi marcada por uma série de recordes pessoais e ótimos
desempenhos. Destaques para as performances no Circuito Brasileiro de Rollerski de Lucas Lima,
que aos 15 anos de idade registrou o melhor tempo do prologo realizado no dia 14 de novembro
e conquistou a medalha de prata na perseguição do dia seguinte, Victor Santos, medalhista de
prata na prova de perseguição da 3ª etapa, campeão no Sprint da 4ª etapa, além de ter registrado
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a melhor pontuação de um atleta brasileiro durante a temporada com 141.41 Pontos FIS. Além
deles, destaque ainda para Bruna Moura, ao vencer as 5 provas FIS femininas.
Com os resultados, 5 atletas masculinos e 1 atleta feminina atingiram o critério B de classificação
para os Jogos Olímpicos, o que promoverá uma disputa sudável e positiva no processo de
qualificação para 2018, uma vez que o país poderá levar somente um atleta em cada gênero caso
classificado através do índice B.
As jovens promessas do Brasil de Cross Country tiveram uma série de atividades e competições
ao longo da temporada. Durante a 2ª etapa do Circuito Brasileiro de Rollerski, mais de 15 jovens
com menos de 16 participaram de uma prova de Sprint e um revezamento.
Entre o final de agosto e começo de setembro, a equipe participou com 4 atletas, Claudio Gustavo,
Lucas Lima, Rhaick Bomfim e Eduarda Ribeira, acompanhados de 1 treinador, de Training Camp
específico realizado em Bariloche, Argentina, com apoio da FIS através do programa FIS Solidarity.
Destaque tambem a criação de núcleo de iniciação feminino, com atividades na associação Ski Na
Rua e tambem em Jundiaí que contou com a participação de 15 meninas diferentes e culminou
na primeira participação feminina do Brasil no Campeonato Patagonico de Cross Country na
Argentina, com a atleta Eduarda Ribeira conquistando uma medalha de prata na prova de 3 km,
além da primeira prova Sub-16 feminina no Circuito Brasileiro de Rollerski.
No total, a equipe infanto juvenil conquistou 5 medalhas no Campeonato Patagonico, o mais
importante da faixa etária, e 6 medalhas no Campeonato Argentino de Cross Country, sendo 4 de
ouro e 2 de prata.
Claudio Gustavo e Rhaick Bomfim participaram tambem do II Desafio Brasileiro de Cross Country.
Durante a 3ª etapa do Circuito de Rollerski, 12 jovens, sendo 9 homens e 3 mulheres participaram
de um desafiador circuito de Rollerski Cross.
Participaram das atividades ao longo da temporada: Rhaick Bomfim, Yuri Rocha, Claudio Gustavo,
Rafael Meira, Eduarda Ribeira, Samuel Meira, Gabriel Souza, Rodinei Severo, Khaique Fialho, Ian
da Silva, Juan Santos, Davi Vinicius Padilha, Vitor Miguel, Luis Miguel Silverio, Guilherme Amancio,
Pedro Carafizi, Harife da Silva, Thiago Bellizia, Matheus Bellizia, Miriane Oliveira, Sabrina Carneiro.
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Integraram a equipe infanto juvenil durante a temporada em treinamentos sistemáticas e
competições os atletas: Rhaick Bomfim, Yuri Rocha, Claudio Gustavo, Rafael Meira, Samuel Meira,
Khaique Fialho, Ian da Silva, Davi Vinicius Padilha, Vitor Miguel, Harife da Silva e Eduarda Ribeira.
Destaque para o atleta Rhaick Bomfim, que com a nova regra da FIS, voltou a poder competir
apenas em provas Children e não-oficiais. O jovem atleta, de apenas 14 anos, conquistou 2
medalhas no Campeonato Infantil Patagonico Sub-16, uma de prata, ficando atrás apenas do
compatriota Lucas Lima, um ano mais velho que ele, e uma de ouro no revezamento. Além disso,
o jovem atleta conquistou 2 medalhas de prata no Campeonato Argentino de Cross Country.
Em setembro, no II Desafio Brasileiro de Cross Country em Gramado, o alteta conquistou o melhor
tempo do dia da Categoria Sub-19, terminando a prova com a medalha de bronze. Além disso, o
atleta foi selecionado para participar do training camp da equipe nacional em Ushuaia, Argentina.
Rhaick conquistou ainda a 3ª colocação no ranking overall do circuito brasileiro de Rollerski na
categoria Sub-19, além de fazer o melhor tempo do dia, entre todas as idades, no Sprint FIS
realizado em Outubro, durante a 3ª etapa do Circuito de Rollerski, que mostram como o atleta
vem constantemente evoluindo tanto em termos físicos como técnicos.
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BIATHLON

DE

INVERNO

A temporada Austral teve como principal destaque a primeira participação brasileira no
Campeonato Mundial de Biathlon de Verão. Bruna Moura e Gabriela Neres representaram de
maneira inédita o Brasil no evento realizado em Otepaa (Estônia). Competiram também ao longo
do Inverno os atletas Leandro Lutz, Fabrizio Bourguignon e Mirlene Picin, que estiveram na
primeira etapa da Copa Sul-Americana de Biathlon realizada em Portillo (Chile)
O inverno também marcou o início do terceiro ano do projeto de desenvolvimento da modalidade
em parceria com a IBU – União Internacional de Biathlon.
Através da realização de períodos de treinamento específicos para as equipes Sub 18, Sub 21 e
Sub 23, bem como a formação de treinadores brasileiros, o projeto tem como principal meta criar
uma estrutura para a renovação dos atletas brasileiros, viabilizando assim a conquista dos
objetivos traçados pela CBDN nos principais eventos do mundo em curto, médio e especialmente
longo prazo.
Ao longo do inverno os atletas brasileiros participaram de 5 períodos de treinamento e
competições previstos no projeto.
Destaque para a participação de 4 atletas no IBU IOC Training Camp South America, realizado em
Caviahue (Argentina), entre os dias 01 e 10 de Julho e que contou com supervisão do expert da
IBU Kari Korpella (Suécia).
Ao longo do período o Brasil foi bastante elogiado pelo expert, pela condição dos seus atletas e
estrutura que vem sido desenvolvida. Indicio que até aqui o planejamento traçado está no
caminho correto.
Além das já experientes Gabriela Neres e Bruna Moura, o camp contou com a participação de
Altair Firmino e Lucas Martins, dois atletas Sub 18 que possuem expressivos resultados no Cross
Country e que demonstraram talento no tiro, e consequentemente, potencial para conquista de
bons resultados no Biathlon de Inverno.
Destaque também para a participação de Gabriela Neres e Bruna Moura no Development Project
Training Camp 1, realizado entre 18 de agosto e 07 de Setembro nas cidades de Oslo (Noruega) e
Torsby (Suécia), objetivando a preparação para o segundo trimestre da IBU Cup, Campeonato
Europeu e Mundial Junior da Modalidade que será realizado em fevereiro de 2017 na Rússia.
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O treinador chefe da equipe, Tobias Torgersen, avaliou de maneira bastante positiva a temporada
realizada e dessa forma os atletas brasileiros seguem confiantes em seus treinamentos visando a
temporada boreal.
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SKI FREESTYLE
A temporada Austral 2016-2017 iniciou-se com a realização da seletiva para captação de novos
atletas no mês de maio. O evento foi realizado no salão de ginástica artística do Centro Olímpico
de Treinamento e Pesquisa (COTP). Para avaliação os atletas, participaram o treinador Ryan Snow,
a treinadora acrobática Sarah Fernandes e o preparador físico Felipe Schultz.
Durante a seletiva, foram avaliados nove atletas. Três desses atletas tinham idade inferior a 18
anos e, portanto, foram considerados para a equipe de desenvolvimento da modalidade. Os
demais atletas tinham idade superior a 18 anos e foram considerados para a equipe de
desempenho. Os critérios de avaliação para cada grupo foram diferentes, uma vez que o nível de
força e o nível acrobático de atletas mais velhos deveriam ser superiores ao nível apresentado
pelos atletas mais novos.
Para essa seletiva foram estabelecidos critérios quantitativos para todas as capacidades e
habilidades consideradas importantes para a modalidade. Para ser selecionado, o atleta deveria
atingir os critérios mínimos definidos para cada item de avaliação. A utilização do salão de
ginástica artística do COTP foi muito importante para a aplicação dos testes técnicos realizados
no trampolim acrobático. Também foi possível utilizar outros aparelhos da ginástica artística para
avaliação dos candidatos.
Após a seletiva, duas atletas da equipe de desempenho foram convidadas a integrarem a equipe
e as três atletas com idade inferior a 18 anos também foram convidadas para fazerem parte da
equipe de desenvolvimento. Karyn Silva aceitou o convite para fazer parte da equipe de
desempenho e está treinando diariamente sobre a supervisão da comissão técnica do Ski
Freestyle. Já as atletas da equipe de desenvolvimento estão sendo convidadas para ações
pontuais e estratégicas organizadas pela CBDN.
Um dos objetivos para a equipe de desenvolvimento é estabelecer um local de treinamento onde
as atletas possam realizar um programa de preparação física e acrobática no Brasil. Nesse sentido,
o convênio em andamento com o COTP será fundamental para a execução desse programa.
No mês de julho, foi realizado um training camp para a equipe de desenvolvimento no centro de
treinamento em São Roque. Essa foi a primeira ação com as atletas mais novas e o principal
objetivo do camp foi apresentar os equipamentos básicos da modalidade Ski Freestyle e oferecer
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um primeiro contato com os skis, mesmo em rampa artificial. Participaram do training camp duas
atletas da equipe de desenvolvimento e a atleta selecionada para a equipe de desempenho, Karyn
Silva.
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PARALÍMPICOS
A temporada Austral 2016/2017 foi marcada pela participação dos atletas da equipe de cross
country em duas etapas do III Circuito Brasileiro de Rollerski realizadas em São Carlos. Foi a
primeira vez que foram realizadas provas paralímpicas em todas as etapas válidas pelo Circuito.
Ademais, o snowboarder André Cintra participou do XXII Campeonato Brasileiro de Snowboard
onde pôde treinar e competir em conjunto com atletas olímpicos.

PARA SNOWBOARD
Durante o período austral o atleta André Cintra realizou sessões de treinamento físico em São
Paulo, assim como sessões de treinamento mental. Esse programa de preparação foi importante
para a preparação do atleta para a participação no XXII Campeonato Brasileiro de Snowboard, em
Corralco, Chile, de 22 a 27 de Setembro de 2016. André competiu nas disciplinas de Snowboard
Cross e Giant Slalom. Em ambas as provas, o atleta sagrou-se campeão na categoria paralímpica.
Após o retorno para São Paulo, André seguiu retomou sua preparação visando a temporada
boreal 2016/2017. A competição alvo da temporada Boreal será o Campeonato Mundial, que será
realizado entre os dias 2 e 7 de fevereiro de 2017 em Big White, Canadá. Está prevista a
participação de André nas provas de Snowboard Cross e Banked Slalom.

PARA CROSS -COUNTRY
O atleta de para cross country Fernando Aranha, durante a temporada Austral 2016/2017, esteve
focado em sua participação nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. Além de ser atleta de para
cross country, Fernando também compete pelo para triatlon e terminou sua participação na
edição de verão dos Jogos Paralímpicos na sétima colocação na classe PT1.
Antes de sua participação nos Jogos Paralímpicos, Fernando viajou com a equipe de para cross
country para São Carlos para realização de um training camp seguido por competição no mês de
Julho. O atleta sagrou-se campeão da etapa na categoria sitting da prova de Sprint (0,8 km) e da
prova de distance (2,5 km).
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Após a conquista da sétima colocação nos Jogos Paralímpicos de Verão, Fernando competiu em
mais uma etapa do Circuito de Rollerski em São Carlos e, mais uma vez, foi o campeão da etapa
na categoria sitting na prova de distance (4 km). A etapa foi realizada em São Carlos e contou com
a participação de quatro atletas da categoria sitting e dois atletas da categoria standing.
O atleta Thomaz de Moraes realizou sua primeira temporada Austral com parte da equipe
paralímpica de ski cross country. Thomaz foi selecionado durante o desenvolvimento de um
projeto financiado pela Fundação Agitos que teve início em agosto de 2015. O atleta apresentou
um ótimo desempenho durante as etapas do projeto e hoje integra a equipe paralímpica da
modalidade.
Durante a temporada Austral 2016/2017, Thomaz apresentou um ótimo desempenho durante os
training camps realizados. Por participar da categoria standing, Thomaz consegue acompanhar a
equipe de cross country olímpica em diversas atividades. O principal training camp dessa
temporada foi o período de treinamento realizado em Ushuaia, Argentina, no mês de Julho. A
equipe passou 15 dias treinando na neve com sessões de treinamento de alta intensidade. Foi
uma oportunidade muito interessante para o desenvolvimento de capacidades físicas e
aprimoramento do componente técnico do atleta.
Thomaz também participou das etapas do Circuito Brasileiro de Rollerski em São Carlos. Na etapa
realizada em julho, ele conquistou o primeiro lugar nas provas de Sprint (1 km) e distance (2,5
km).
A equipe de desenvolvimento paralímpica de Cross Country participou de competições e trainng
camps em São Carlos durante a temporada Austral. Fazem parte da equipe de desenvolvimento
os atletas Gustavo Sousa, Cristian Ribera, Everaldo Arando e Altair Marangne. Gustavo é atleta da
categoria standing e realiza seu treinamento na cidade de São Paulo. Cristian, Altair e Everaldo
são atletas da categoria sitting e realizam seus treinamentos no núcleo de Jundiaí. Gustavo teve
o primeiro contato com o ski cross country através do Projeto Social Ski na Rua em 2013. Os
atletas da categoria sitting foram selecionados a partir do workshop realizado no Programa de
Esportes e Atividade Motoras Adaptadas (PEAMA) em Setembro de 2015. Desde então, realizam
sessões de treinamento duas vezes por semana no Parque da Cidade em Jundiaí.
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Os quatro atletas participaram das etapas de julho e outubro do Circuito Brasileiro de Rollerski.
Em todas as viagens realizadas para participação nas competições, também são planejadas
sessões de treinamento supervisionadas para aprimoramento da técnica dos atletas.
Gustavo Sousa optou por utilizar a prótese (perna direita) para treinamentos e competições
durante a temporada Austral. Essa decisão foi importante, já que não existe uma classe no ski
cross country onde os atletas utilizem apenas um ski. A adaptação não é simples, uma vez que o
atleta nunca havia utilizado uma prótese, mesmo assim, o atleta conseguiu realizar a técnica livre
(deslize para os dois lados) e competiu nas duas etapas dessa temporada. Em ambas as
competições, Gustavo conquistou a segunda posição, ficando atrás de Thomaz Moraes na
categoria satnding.
Cristian é o mais novo da equipe. Com apenas 14 anos de idade, o atleta já apresenta resultados
destacados em sua categoria e é possível observar sua evolução a cada etapa realizada. Devido
ao seu grande potencial, Cristian foi convocado para participar da etapa de treinamento será
realizada em dezembro na Suécia. Mesmo sem idade para participar das competições oficiais, a
equipe técnica optou por levar o atleta devido a seu desempenho em sessões de treinamento e
comprometimento com o programa.
Everaldo Arando e Altair Marangne completam a equipe de desenvolvimento. Ambos apresentam
um desenvolvimento bastante interessante em termos de resultados nas etapas competitivas.
Porém, ainda estão abaixo do desempenho apresentado por Fernando Aranha e Cristian Ribera.
Todavia, a participação desses atletas tem grande importância para a ampliação das atividades
da modalidade paralímpica no Brasil.
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DESENVOLVIMENTO TÉCNICO
Durante a atual temporada é possível notar a continuidade da melhora de qualidade dos atletas
de neve do Brasil, em especial, dos atletas mais jovens. Durante a temporada 4 recordes foram
batidos, sendo 100% alcançados por atletas com menos de 25 anos de idade.
Adicionalmente, 61% dos atletas com menos de 25 anos alcançaram ao menos 1 personal best
durante a temporada, enquanto 30% dos atletas com mais de 25 anos alcançaram ao menos 1
personal best na temporada. No total, 80% dos melhores resultados pessoais foram alcançados
por atletas com menos de 25 anos.

Divisão de recordes nacionais e personal best
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60%
50%
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Recordes Nacionais
Atletas <25 anos

Personal Best
Total na temporada

Gráfico 7: percentual de recordes nacionais e personal best alcançados por atletas menores de 25 anos contra o total de
resultados alcançados durante a temporada

Além disso, das 33 medalhas oficiais conquistadas ao longo da temporada, 55% delas foram
conquistadas por atletas com idade até 25 anos.
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Divisão de medalhas oficiais por faixa etária

Medalhas < 25 anos

Medalhas > 25 anos

Gráfico 8: 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, 3 psicólogos, 2
fisioterapeutas, 2 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
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
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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.
Formação de Recursos Humanos – durante a temporada, a CBDN organizou pela primeira vez um
curso de formação de Cross Country e Rollerski, visando formar estudantes ou profissionais de
educação física para a iniciação esportiva no Cross Country através do Rollerski. O curso ocorreu
entre 8 e 14 de Julho em São Carlos, com conteúdo teórico e prático. Ao todo, 9 pessoas
participaram das atividades e alcançaram o critério de avaliação, teórico e prático, para
certificação, conforme abaixo:

Nome

E-mail

Status final

Amanda Rodrigues Caldeira
Sophia Celine Vieria de Souza
Gabriela Satie Nakasato
Diogo Bassinello Bonoli do Carmo
Fernanda Franceschini
Jefferson Junior da Costa Gobbo
Alexandre Carvalho
Gideoni Nascimento
Rodrigo Santos

a.caldeira@yahoo.com
sophiacvsouza@hotmail.com
gabisnaka@gmail.com
diogo_bassinello@hotmail.com
nandafranceschini@gmail.com
gobbo_junior@hotmail.com
alexandre.siqueira.carvalho@gmail.com
gideonimanoeldonascimento@gmail.com
rodrigo.gonzaga12@hotmail.com

APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO

Participação de 2 treinadores no Curso de Treinadores de Biathlon organizado pela IBU –
International Biathlon Union, em Munique, Alemanha, entre 16 e 19 de Junho, abordando temas
relevantes para o desenvolvimento de atletas na modalidade, como por exemplo, teorias e
técnicas sobre o tiro esportivo, planejamento de treino, desenvolvimento de jovens talentos,
entre outros.
Cinco participantes no seminário de delegados técnicos de Cross Country, organizado pelo Brasil
em parceria com a FIS – Federação Internacional de Ski, entre os dias 24 e 26 de Julho, em
Ushuaia, na Argentina. O seminário foi conduzido pela Canadense, Len Apedaile.

30

Congressos – o Brasil foi representado nos principais congressos e reuniões das modalidades
Olímpicas de Neve, conforme detalhado abaixo:
 Congresso da FIS: realizada em Cancun, México, entre os dias 5 e 11 de Junho, com 3
representantes;
 Congresso da IBU: realizada em Chisinau, Moldávia, entre os dias 1 e 4 de Setembro com
1 representante;
 FIS Autumn Meetings: realizado em Zurique, Suíça, entre os dias 27/09 e 01/10, 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.
 39 Simpósio Internacional de Ciências do Esporte – CELAFISCS, entre 6 e 8 de Outubro,
onde foi apresentado o trabalho “INFLUÊNCIA DO NÍVEL E DA FASE DA COMPETIÇÃO EM
PARÂMETROS DE DESEMPENHO EM COMPETIÇÕES DE VELOCIDADE DE ROLLERSKI”;
 Publicação do artigo científico “Speed and power predictors of change of direction ability
in elite snow athletes “ na revista científica JOURNAL OF HUMAN SPORT & EXERCISE, trabalho
escrito em parceria com o Dr. Irineu Loturco, do NAR – Núcleo de Alto Rendimento
Esportivo de São Paulo.
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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 2016 nessas modalidades:
Modalidade

Atleta

Categoria

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 e
Super G

Guilherme Grahn

Nacional

Camp Brasileiro de Slalom Especial

Isabel Clark

Olímpica

Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi

Lucas Rezende

Nacional

Camp Brasileiro de Snowboardcross

Ski Alpino

Snowboard

André Cintra

Cross Country

Competição

Paralímpica

Jogos Paralímpicos de Inverno de Sochi

Leandro Ribela

Olímpica

Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi

Jaqueline Mourão

Olímpica

Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi

Fernando Aranha

Paralímpica

Jogos Paralímpicos de Inverno de Sochi

Gustavo Sousa

Paralímpica

Camp Bras de Cross Country - Standing

Thomaz Ruan

Paralímpica

Camp Bras de Cross Country - Standing

Cristian Ribera

Paralímpica

Camp Bras de Cross Country - Sitting

Everaldo Araujo

Paralímpica

Camp Bras de Cross Country - Sitting

Altair Marangne

Paralímpica

Camp Bras de Cross Country - Sitting

William Bustamante

Paralímpica

Camp Bras de Cross Country – Visual Imp

SulAmericano
SulAmericano
SulAmericano
SulAmericano
SulAmericano
SulAmericano

Camp Sul-Americano de Cross Country Sprint
Camp Sul-Americano de Cross Country Sprint
Camp Sul-Americano de Cross Country Sprint
Camp Sul-Americano de Cross Country Sprint
Camp Sul-Americano de Cross Country Sprint
Camp Sul-Americano de Cross Country Distance

Alatir Firmino
Paulo Santos
Bruna Moura
Mirlene Picin
Leila Guidolin
Victor Santos
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SulAmericano
SulAmericano
SulAmericano

Camp Sul-Americano de Cross Country Distance
Camp Sul-Americano de Cross Country Infantil
Camp Sul-Americano de Cross Country Infantil

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

Gabriela Neres
Lucas Lima
Rhaick Bomfim
Biathlon
Ski Freestyle

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 2016.
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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)

Testes físicos 2016, realizados no mês de maio;

ii)

Seletiva de Aerials realizada no mês de maio;

iii)

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

iv)

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

v)

Participação de dois membros da equipe técnica de Biathlon no seminário de formação
de treinadores da IBU, realizado em Munique, Alemanha, no mês de junho;

vi)

Participação de dois colaboradores da CBDN no curso de treinamento em gestão de
recursos públicos, realizados no Rio de Janeiro, no mês de junho;

vii)

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

viii)

Organização do I Curso de Formação de Cross Country e Rollerski, realizado em São
Carlos, no mês de julho;

ix)

Manutenção de alojamento para atletas na cidade de São Carlos;

x)

Ida e manutenção da atleta Olímpica Jaqueline Mourão, junto à equipe técnica, para
training Camps nos Estados Unidos;

xi)

Ida treinador de Cross Country à Europa para seleção de skis diretamente da fábrica;

xii)

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

xiii)

III Etapa do Circuito Brasileiro de Rollerski, organizada na cidade de São Carlos (SP), no
mês de outubro, contando com 4 provas válidas para o ranking internacional de cross
country;
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xiv)

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

xv)

Training Camp do atleta Michel Macedo no Colorado, Estados Unidos, no mês de
Outubro;

xvi)

Auxílio manutenção de atletas da equipe olímpica permanente de Aerials;

xvii)

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

xviii) Manutenção da entidade.
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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 camp de treinamento da atleta Olímpica de Snowboard Isabel Clark em El
Colorado, Chile;
m) Realização de camp de treinamento da equipe de Ski Alpino em Valle Nevado, Chile;
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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 II Etapa do Circuito Brasileiro de Rollerski em São Carlos
(SP);
 Training camp e participação na III Etapa do Circuito Brasileiro de Rollerski em São Carlos
(SP);
 Treinamento semanal de Cross Country realizado na cidade de Jundiaí;
 Participação do atleta André Cintra no XXII Campeonato Brasileiro Amador de Snowboard,
em Corralco (CHI);
 Contratação de treinadores de Cross Country para desenvolvimento do programa de
treinamentos e competições da modalidade;
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