Relatório Técnico

Relatório Técnico
Relatório de Comunicação
INVERNOvAUSTRAL

2017/18

Filiação

Parcerias estratégicas

Apoio

D E S T A Q U E S..................................................................................................................................................................................... 5
S K I A L P I N O.................................................................................................................................................. ................... ..............10
S N O W B O A R D............................................................................................................................................... ................................. 13
I N F A N T O J U V E N I L – S N O W B O A RD........................................................................................................................................15
C R O S S- C O U N T R Y....................................................................................................................................... ................................. 16
C R O S S - C O U N T R Y INFANTO JUVENIL........................................................................................................ .................................. 23
B I A T H L O N D E I N V E R N O..................................................................................................................... ................................. 26
S K I F R E E S T Y L E........................................................................................................................................... ................................. 27
PARA CROSS COUNTRY......................................................................................................................................... ............................... 30
PARA SNOWBOARD............................................................................................................................................. ................................ 32
DESENVOLVIMENTO TÉCNICO............................................................................................................................. ................................. 33
APOIO DE RECURSOS DA LEI PIVA....................................................................................................................... ................................. 39
APOIO DE RECURSOS DO MINISTÉRIO DO ESPORTE........................................................................................... .................................. 41
APOIO DE RECURSOS DO CPB............................................................................................................................................................... 43

DESTAQUES
Na temporada austral 2017/2018, os atletas da CBDN participaram das principais
competições Sul-americanas e obtiveram resultados importantes nas diferentes
modalidades esportivas de neve. Participaram de competições 46 atletas brasileiros
que largaram, ao todo, 251 vezes. Esse é o maior número de largadas já registrado
durante uma temporada austral na história da CBDN.
Foram 116 provas em 3 países diferentes (Brasil, Argentina e Chile) com participação
de brasileiros. Os atletas conquistaram 86 medalhas em 7 modalidades e 8 disciplinas
de neve. Das medalhas, 42 foram conquistadas em provas oficiais.
Os principais destaques dessa temporada foram:
 42 medalhas conquistadas em provas oficiais, sendo 17 de ouro, 11 de prata e
14 de bronze;
 44 medalhas conquistadas em prova não-oficiais, sendo 22 de ouro, 9 de prata
e 13 de bronze;
 Recorde de largadas em provas, totalizando 251 starts diferentes realizados
por atletas brasileiros;
 Organização e realização dos Campeonatos: XXIII Campeonato Brasileiro de
Snowboard, em Corralco (CHI), contando com 84 atletas de 9 nações distintas;
IX Campeonato Brasileiro de Biathlon de Inverno, em Portillo (CHI); XIII
Campeonato Brasileiro de Cross Country, realizado em Ushuaia, Bariloche
(ARG) e Termas de Chillan (CHI), contando com a participação de 35 atletas de
8 países; IV Circuito Brasileiro de Rollerski (Etapa II e III), contando com a
presença de 51 atletas de 8 diferentes categorias e 3 nações distintas;
 Michel Macedo quebrou o recorde brasileiro no Combinado duas vezes ao
longo da temporada, superando os 83.17 pontos FIS estabelecidos por
Jhonatan Longhi em 2008: a primeira marca alcançada foi de 79.52 pontos FIS,

em 18 de Setembro, e três dias depois, o jovem atleta pulverizou essa marca
em quase 20 pontos, ao registrar 50.58 pontos FIS.
 O jovem atleta quebrou fez história também no Super G ao quebrar o recorde
de Nikolai Hentsch de 49.52 pontos FIS que perdurou 11 anos. Michel marcou
41.46 pontos FIS em prova válida pela Copa Sul-Americana de Ski Alpino;
 Com os resultados, Michel alcançou também os recordes brasileiros em Lista
de Pontos FIS: no Super G, 45.24 pontos FIS e no Combinado, 65.05 pontos
FIS;
 Isabel Clark conquistou a primeira e segunda colocações durante as duas
etapas da Copa Sul-americana realizadas no Chile. Com o resultado na etapa
de Corralco, Isabel conquistou seu 22º título do Campeonato Brasileiro de
Snowboardcross;
 Após 8 anos, a Copa do Mundo de SBX retorna a América do Sul em etapa
organizada pela Argentina em Cerro Catedral, Bariloche, onde a rider brasileira
Isabel Clark conquistou a 15ª e a 13ª colocações nas duas provas realizadas;
 A rider Isabel Clark terminou a temporada na 15ª colocação do ranking de Copa
do Mundo de Snowboardcross da temporada, assumindo a 19ª colocação e
estando quase 1000.00 Pontos FIS à frente da 30ª colocada, última posição
classificada para os Jogos Olímpicos de 2018;
 A terceira etapa do Circuito de Rollerski, teve pelo terceiro ano consecutivo as
provas homologadas pela FIS, e tornou-se a maior etapa já realizada na história
do Circuito, com a participação de 51 atletas.
 A CBDN realizou pela primeira vez, o Campeonato Brasileiro de Cross Country
em dois países distintos e 3 resorts, provas válidas pela FIS:
o em agosto: o XIII Campeonato Brasileiro de Ski Cross Country na
categoria adulto masculino em Ushuaia (ARG)

o em setembro: Termas de Chillan (CHI) e Bariloche (ARG) receberam o
XIII Campeonato Brasileiro de Ski Cross Country nas categorias adulto
feminino e júnior masculino;
 A equipe feminina de Ski Cross Country conquistou 12 medalhas em 6 provas
oficiais realizadas ao longo do inverno, incluindo 4 na neve e 2 de Rollerski,
com 5 atletas diferentes;
 Rhaick Bomfim, em seu primeiro ano competindo como atleta FIS, conquistou
o título da prova de Sprint realizada no dia 04 de Setembro em Termas de
Chillan;
 Victor Santos conquistou 3 medalhas em provas oficiais ao longo da
temporada;
 Lucas Lima conquistou sua melhor pontuação da carreira na prova de
Perseguição realizada no dia 14 de Outubro em São Carlos, além de 5
medalhas, sendo 2 na neve e 3 de rollerski;
 Mirlene Picin subiu ao pódio nas duas provas realizadas durante o
Campeonato Sul-americano de Biathlon;
 A estreante no Hemisfério Sul, Isabella, de apenas 17 anos, registrou um
resultado abaixo dos 200.00 pontos FIS logo em sua primeira prova de ski
alpino em território sul-americano;
 Cinco atletas masculinos e 4 atletas femininas possuem o critério B de
classificação para os Jogos Olímpicos de 2018 após a finalização da Temporada
Austral;
 Thomaz de Moraes, atleta da equipe de Para Cross Country, obteve a 4ª
colocação na prova de Sprint reconhecida pela Federação Internacional de Ski
e alcançou 290.92 pontos FIS, alcançando critério de elegibilidade para os
Jogos Olímpicos de Inverno;

 Aline dos Santos Rocha e Thomaz Ruan de Moraes, integrantes da equipe de
Para Cross Country, treinaram durante a temporada em Oberhof, na
Alemanhã, e em Termas de Chillan, no Chile, respectivamente;
 Duas atletas da equipe infanto-juvenil conquistaram as medalhas de Ouro e
Bronze, nas provas do Campeonato Patagônico, o mais importante
campeonato infantil de Ski Cross Country da América do Sul. Eduarda Ribera
foi a campeã e Taynara Silva a 3ª colocada na prova de 4 km de skating;
 A equipe de Desenvolvimento de Ski Freestyle, Luana Silva, Beatriz Silveira e
Stephany Costa, participou de um training camp de cinco dias em Gramado
(Rio Grande do Sul). As atletas realizaram duas sessões diárias de treinamento
da técnica de ski no Parque Snowland sob a supervisão dos treinadores Ryan
Snow e Sarah Fernandes;
 Oito atletas estiveram presentes em ao menos uma ação do programa de Para
Cross Country brasileiro, envolvendo training camps, competições e
treinamentos sistematizados nos núcleos de São Paulo (SP), São Caetano do
Sul (SP) e São Carlos (SP);
 O gestor da modalidade, Caio Freixeda, participou do IBU Coach Seminar
realizado em Cracóvia (Polônia) entre os dias 15 e 18 de junho;
 Foi firmada a parceria entre a equipe brasileira e a equipe australiana de
Biathlon de Inverno. Nas próximas temporadas Boreais, as equipes dividirão a
mesma estrutura e o mesmo treinador, que focará sua atenção para o
desenvolvimento de ambas as equipes. Os atletas terão como base de
treinamento na Europa, a cidade de Livigno (Itália);
 Ao longo da temporada ocorreram 5 training camps de Rollerski, em São
Carlos, no Parque Eco Esportivo Damha, durante os meses de Abril, Junho,
Julho e Outubro, que contaram com a participação de 7 atletas da modalidade
Para Cross Country;

 O treinador da equipe de Para Cross Country, Alexandre Augusto de Oliveira,
participou do Workshop de Para Cross Country e Para Biathlon do Dream
Project – Road to PyeongChang 2018, organizado pelo Comitê Organizador dos
Jogos Paralímpico de Inverno de 2018, em PyeongChang, Coréia do Sul;
 Início de parceria entre a CBDN e a JUMPER Wheelchair, empresa de Rio Claro
(SP), para a produção de Sitskis para a modalidade Para Cross Country;

 A CBDN obteve a aprovação de mais um projeto junto à Fundação AGITOS, o
qual pretende expandir e desenvolver os núcleos de treinamento
sistematizado de Para Cross Country, sendo eles: São Carlos (SP), Jundiaí (SP)
e Santos (SP);

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 7 provas em 5 disciplinas
diferentes, com um total de 21 largadas.
A temporada foi marcada pela primeira participação da atleta Isabella Springer em
provas na América do Sul e pelas quebras de recordes históricos obtidas por Michel
Macedo.
A estreante no Hemisfério Sul, Isabella, de apenas 17 anos, registrou um resultado
abaixo dos 200.00 pontos FIS logo em sua primeira prova em território sul-americano.
O resultado foi conquistado no Slalom Gigante em prova realizada em El Colorado,
Chile, onde a esquiadora marcou 194.23 pontos FIS, conquistando a 15ª colocação da
prova. No dia seguinte, Springer subiu mais 3 posições, obtendo a 12ª colocação no
Super G e registrando 241.07 pontos FIS.
Já Michel Macedo, em sua 4ª temporada Austral, novamente apresentou evolução e
sua já conhecida versatilidade como esquiador, ao quebrar recordes históricos e
conquistar resultados expressivos em disciplinas técnicas e de velocidade. O atleta
bateu o recorde brasileiro de Super G e de Super Combinado ao longo da temporada,
conforme apresentado nos gráficos abaixo, e agora, aos 19 anos, detém 4 dos 5
recordes nacionais da modalidade.
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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 anos, com nível de performance destacado quando comparado aos ciclos
anteriores.

SNOWBOARD
Na temporada Austral 2017-18, o Snowboard brasileiro contou com a participação de
6 atletas em provas oficiais e com a continuidade da renovação da categoria de base,
tanto em provas amadoras quanto em provas oficiais.
A primeira competição da temporada foi a etapa da Copa Sul-Americana de
Snowboardcross realizada em La Parva, na qual a atleta olímpica Isabel Clark
representou o Brasil e conquistou a 2ª colocação, registrando 192.00 pontos FIS.
A segunda etapa foi organizada dez dias depois pela CBDN e contou com a
participação de 42 riders representando 7 nacionalidades diferentes. O evento
também foi válido pelo Campeonato Brasileiro de Snowboardcross que chegou à sua
23ª edição e contou com a participação de renomados atletas brasileiros em conjunto
com a estreia de novos snowboarders.
Na equipe feminina, Isabel Clark novamente foi a campeã da etapa organizada pela
CBDN, conquistando também o seu 22º título de campeã brasileira de
Snowboardcross. A equipe também contou com a estreia da jovem Luma Maio em
provas oficiais, que levou a medalha de prata da competição nacional.
No masculino, Lucas Rezende conquistou o tricampeonato, sendo seguido pelo
também estreante em competições oficiais, Bruno Sales. O bronze ficou com o
veterano Rafael Rennó, que também conquistou a medalha de ouro do Masters.
Carlos Eduardo completou a equipe masculina conquistando a quarta colocação geral
no campeonato nacional e a segunda no Masters.
A temporada também foi marcada pela volta da realização de uma etapa do Circuito
de Copa do Mundo de Snowboardcross em território sul-americano após 8 anos
desde a última etapa organizada pela CBDN em Chapelco (2009). O evento foi sediado
em Cerro Catedral, Bariloche, e contou com a participação de alguns dos melhores
atletas do mundo, incluindo Isabel Clark. A etapa foi composta por duas provas,
ambas válidas para o ranking classificatório para os Jogos Olímpicos de Inverno de
2018. Na primeira classificatória, Isabel fez o 19º melhor tempo, resultado que já seria

suficiente para qualifica-la para as finais. Na segunda classificatória, a rider melhorou
sua colocação, terminando em 12º. No dia seguinte, nas finais, a carioca igualou seu
melhor resultado em provas de Copa do Mundo do ano até então terminando em 15º
e marcando 160.00 Pontos FIS. Um dia depois, na outra final que Cerro Catedral
sediou, a rider melhorou seu desempenho e conquistou a 13º colocação, marcando
200.00 Pontos FIS.
Com isso, a carioca figura agora na 15ª colocação do ranking de Copa do Mundo da
temporada e também melhora sua colocação no ranking de classificação olímpica,
assumindo a 19ª colocação e ficando quase 1000.00 Pontos FIS à frente da 30ª
colocada, última posição qualificada para os Jogos Olímpicos de 2018.
Colocação/pontos por etapa de Copa do Mundo em 2017
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Gráfico 1 - Desempenho da atleta de snowboard Isabel Clark nas etapas de Copa do Mundo em 2017.

A temporada Austral 2017-18 do Snowboard brasileiro também teve como marco a
renovação da sua categoria de base, com a participação de 13 atletas abaixo dos 25
anos no Campeonato Brasileiro Amador, sendo 9 deles menores de 15 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.

INFANTOJUVENIL–SNOWBOARD
O XXIII Campeonato Brasileiro de Snowboard contou com a maior participação de
atletas abaixo dos 15 anos de sua história, superando a 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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Gráfico 2 - Quantidade de atletas de até 14 anos nas últimas 6 edições do Campeonato Brasileiro Amador de
Snowboard

Esse fenômeno evidencia a renovação da categoria de base pela qual o Snowboard
brasileiro passa, processo liderado por duas duplas de irmãos: Augustinho Teixeira e
João Ignacio Teixeira, de 11 e 9 anos respectivamente, e Zion e Noah Bethonico, de
11 e 14 anos respectivamente. Enquanto os irmãos Teixeira têm treinado
regulamente junto ao clube de Ushuaia de Snowboard, na Argentina, os irmãos da
família Bethonico treinam nos Estados Unidos, onde participam do Circuito Nacional
Norte-Americano.
Para as próximas edições, a CBDN espera que o número de atletas infanto-juvenis
continue crescendo, disseminando o esporte e aumentando a base de crianças que
possam se tornar futuros atletas.

C R O S S- C O U N T R Y
O inverno Sul-Americano marcou o início da temporada olímpica com intenso
calendário de atividades, incluindo a participação maciça dos atletas brasileiros em
diferentes training camps e competições.
De abril a novembro, 6 training camps nacionais foram realizados em São Carlos (SP),
além de 2 trainings camps internacionais em Ushuaia (Argentina) e Termas de Chillan
(Chile) + Bariloche (Argentina)
Além dos training camps, a CBDN organizou em julho e outubro a segunda e terceira
etapas do Circuito Brasileiro de Rollerski 2017, sendo pelo terceiro ano consecutivo
as provas realizadas em Outubro válidas pela FIS e consequentemente distribuindo
pontos para o ranking mundial da modalidade. A etapa ainda tornou-se a maior já
realizada na história do Circuito, com a participação de 51 atletas.
Ainda no quesito organização de provas, a CBDN realizou pela primeira vez, duas
competições na neve válidas pela FIS. Em agosto, em parceria com o Clube Andino
Ushuaia, foi realizado o XIII Campeonato Brasileiro de Ski Cross Country na categoria
adulto masculino. Já em setembro, Termas de Chillan (Chile) e Bariloche (Argentina)
foram as sedes do XIII Campeonato Brasileiro de Ski Cross Country nas categorias
adulto feminino e júnior masculino. As provas marcaram a estreia de Termas de
Chillan (Chile) e a pista de Cerro Catedral em Bariloche (Argentina) como sedes de
provas oficiais da modalidade.
A diversificação de locais e aumento do número de provas oficiais no Brasil, Chile e
Argentina, marcam uma importante conquista para a evolução da modalidade na
América do Sul e um substancial passo para que o circuito Sul-Americano de provas
seja cada vez mais importante e atrativo. O Brasil teve importante papel para a
conquista das homologações exigidas pela FIS para que as provas fossem válidas
oficialmente e no suporte para que os diferentes comitês organizadores fossem
capazes de organizar as provas dentro do nível mínimo exigido pela FIS.

Em resumo, durante o inverno 17 provas olímpicas nas categorias principais dos
gêneros masculino e feminino tiveram a distribuição de pontos FIS, o que possibilitou
aos atletas Sul-Americanos a conquista de importantes pontos no ranking mundial da
modalidade e na lista olímpica que definirá os classificados para os Jogos Olímpicos
de 2018.
Além dos training camps realizados em momentos pontuais ao longo do ano, a
manutenção da 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 esportivo dos atletas da equipe.
Ponto chave dentro do planejamento da CBDN para o desenvolvimento do Ski Cross
Country brasileiro, a formação de recursos teve continuidade com a reunião de 16
pessoas incluindo treinadores, educadores e palestrantes entre os dias 30 de Junho e
02 de Julho na cidade de São Carlos para final de semana de capacitação técnica e
discussões de métodos de ensino e atividades variadas para a formação e
desenvolvimento dos atletas da equipe.
 Training Camp São Carlos 1: realizado entre 13 e 16 de Abril, com a
participação de 13 atletas olímpicos e supervisão de 6 profissionais da equipe
técnica multidisciplinar. Além dos treinamentos, o período foi importante
para que a equipe multidisciplinar pudesse trabalhar diferentes temas com os
atletas, incluindo palestras de nutrição, comunicação e mídias sociais,
planejamento e execução dos treinamentos, preparação psicológica e a
apresentação do calendário da temporada e metas.
 Training Camp São Carlos 2: realizado entre 21 e 23 de Abril, com a
participação de 13 atletas e supervisão de 4 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 3: realizado entre 29 de Abril e 02 de Maio, com a
participação de 20 atletas e supervisão de 6 profissionais da equipe técnica
multidisciplinar. Training Camp focado sobretudo na preparação técnica dos
atletas juvenis, juniors e adultos;
 Testes Físicos 1: período de testes físicos realizado em São Paulo entre 11 e
15 de Maio, incluindo avaliações físicas de endurance, força e potência e
específicas de rollerski. Ao todo 27 atletas foram avaliados, sendo 14 das
equipes junior e adulto;
 Training Camp São Carlos 4: realizado entre 14 e 19 de Junho e entre 22 e 26
de Junho, com a participação de 11 atletas e supervisão do treinador Leandro
Ribela. Training Camp focado sobretudo na preparação técnica dos atletas
juniors e adultos;
 Capacitação 1: realizado entre os dias 30 de Junho a 02 de julho, com a
participação de 16 treinadores, educadores e palestrantes que buscaram
capacitar-se para melhorar o processo de formação e a supervisão dos atletas
de Cross Country no Brasil;
 Training Camp São Carlos 5: realizado entre 02 e 10 de Julho, com a
participação de 8 atletas e supervisão do treinador Leandro Ribela. Training
Camp focado sobretudo na preparação final dos atletas antes do embarque
para temporada de neve dos atletas das equipes Junior e Adulta;
 2ª Etapa do Circuito Brasileiro de Rollerski 2017: realizada entre os dias 10 e
13 de Julho em São Carlos (SP), com provas de Sprint, 5/5km Skiathlon (Junior
e Adulto) e 3 x 3km revezamento (Infantil). A etapa contou com a participação
de 37 atletas olímpicos e 4 atletas paralímpicos;
 Training Camp Ushuaia: realizado entre os dias 10 e 18 de Agosto, com a
participação de 5 atletas e supervisão de 2 profissionais da equipe técnica
multidisciplinar. O training camp teve como foco o aumento de volume de

treinamento na neve e trabalho técnico com skis nas técnicas clássica e
skating;
 XIII Campeonato Brasileiro de Ski Cross Country – Adulto Masculino: realizado
nos dias 15 e 17 de Agosto em Ushuaia (Argentina), com provas de Sprint e
10km, ambos em técnica livre.
 Training Camp Termas de Chillan: realizado entre os dias 26 de Agosto e 10 de
Setembro, com a participação de 12 atletas e supervisão de 3 profissionais da
equipe técnica multidisciplinar;
 Training Camp Bariloche: realizado entre os dias 08 a 10 de Setembro, com a
participação de 6 atletas e supervisão do treinador Leandro Ribela. O camp
teve como foco a preparação dos atletas para as provas FIS realizadas em
Cerro Catedral;
 XIII Campeonato Brasileiro de Ski Cross Country – Adulto Feminino e Junior
Masculino: realizado entre os dias 03 e 05 de Setembro em Termas de Chillan
(Chile), com provas de Sprint e 10/5km, ambos em técnica livre.
 Training Camp São Carlos 6: realizado entre 02 e 10 de Outubro, com a
participação de 5 atletas brasileiros e 4 estrangeiros e supervisão do treinador
Leandro Ribela. Training Camp teve como principal foco a preparação final dos
atletas antes da terceira etapa do Circuito Brasileiro de Rollerski;
 3ª Etapa do Circuito Brasileiro de Rollerski 2016: realizada entre os dias 10 e
15 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 recorde de 51 atletas, incluindo 4 estrangeiros que participaram
de provas em 5 diferentes formatos, incluindo Sprint, Distância com Largada
em Massa, Distância com Largada Intervalada, Distância Perseguição e
Rollerski Cross, com 19 diferentes disputas, onde foram distribuídas 49
medalhas em 8 diferentes categorias

 Testes Físicos 2: Período de testes físicos realizado em São Paulo entre 26 de
Outubro e 03 de Novembro, incluindo avaliações físicas de endurance, força,
potência e específicas de rollerski. Ao todo 21 atletas foram avaliados, sendo
10 das equipes Junior e Adulto;
Mesmo após o inverno 2016 ter apresentado inéditas marcas e números, 2017
reservou índices ainda superiores quando considerados de números de provas, starts,
atletas, medalhas, reafirmando a evolução do Cross Country brasileiro.
Em termos de resultado, a temporada foi marcada por uma série de recordes pessoais
e ótimos desempenhos. Destaque para a equipe feminina que nas 6 provas oficiais
realizadas ao longo do inverno, incluindo 4 na neve e 2 de Rollerski, conquistou 12
medalhas com 5 atletas diferentes.
Pensando no desenvolvimento da modalidade entre atletas do sexo feminino, a CBDN
definiu como um de seus principais objetivos de 2017 o desenvolvimento do núcleo
de treinamento em Jundiaí. O núcleo tem como foco a formação de jovens atletas do
sexo feminino de ski cross country, uma vez que a competitividade é inferior quando
comparado ao cenário mundial de atletas do sexo masculino, o que aumenta as
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desenvolvimento do núcleo, foi possível observar já nessa Temporada Boreal uma
maior participação feminina nas provas realizadas.

Evolução da participação feminina em provas de CC Temp. Austral
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Figura 3 – Evolução da participação de atletas do sexo feminino em provas de CC.

No gênero masculino destaque para as performances de Rhaick Bomfim, que em seu
primeiro ano competindo como atleta FIS, conquistou o título da prova de Sprint
realizada no dia 04 de Setembro em Termas de Chillan, além de Victor Santos, que
conquistou 3 medalhas em provas oficiais e Lucas Lima, que conquistou sua melhor
pontuação da carreira na prova de Perseguição realizada no dia 14 de Outubro em
São Carlos, além de 5 medalhas, sendo 2 na neve e 3 de rollerski.
Evolução de desempenho em provas de Sprint Ushuaia (15/08)
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Gráfico 4 – Evolução de desempenho do atleta Rhaick Bomfim em provas de Sprint realizadas na neve
durante a Temporada Austral 2017/2018.

Com os resultados, 5 atletas masculinos e 4 atletas femininas possuem o critério B de
classificação para os Jogos Olímpicos, elevando o nível de disputa interna 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.

C R O S S - C O U N T R Y INFANTO JUVENIL
Assim como os atletas das equipes Adulto e Junior, as jovens promessas Brasileiras
no Ski Cross Country tiveram uma série de atividades e competições ao longo da
temporada, culminando na conquista de 4 medalhas em torneios internacionais
realizados no Chile e Argentina.
De abril a novembro, 4 training camps nacionais foram realizados em São Carlos (SP)
e Gramado (RS), além de 1 trainings camp internacional em Termas de Chillan (Chile).
Entre os destaques está a realização do training camp em Gramado (RS), onde 15
atletas supervisionados por 5 treinadores tiveram seu primeiro contato com a neve,
utilizando a estrutura do Parque Indoor Snowland durante 4 dias no início de Julho.
Ainda em Julho, durante a 2ª etapa do Circuito Brasileiro de Rollerski, 21 atletas com
menos de 16 anos participaram de uma prova de Sprint e um revezamento.
Entre o final de agosto e começo de setembro, a equipe participou com 4 atletas,
sendo eles, Harife Silva, Taynara Silva, Eduarda Ribera e Gabriel Sousa acompanhados
de 1 treinador, de Training Camp específico realizado em Termas de Chillan, Chile,
com apoio da FIS através do programa FIS Solidarity. Na sequência, como forma de
preparação final para o Campeonato Infantil Patagônico, os atletas seguiram para
Bariloche (Argentina) onde participaram do Campeonato Argentino Sub 16 e Sub 14,
conquistando duas medalhas. No Campeonato Infantil Patagônico realizado em
Antillanca (Chile) a equipe se destacou conquistando 2 medalhas, sendo uma de ouro
e uma de bronze, além de duas quartas colocações. Com destaque para a equipe
feminina, que pela primeira vez conquistou duas medalhas em uma mesma edição da
competição.
Em Outubro, durante a 3ª etapa do Circuito de Rollerski, 20 jovens, sendo 13 homens
e 7 mulheres participaram de um desafiador circuito de Rollerski Cross, além de uma
prova de 4km em estilo Livre e um Sprint, também em estilo livre.

Participaram das atividades ao longo da temporada: Rhaick Bomfim, Claudio Gustavo,
Rafael Meira, Eduarda Ribeira, Samuel Meira, Gabriel Souza, Khaique Fialho, Ian da
Silva, Davi Vinicius Padilha, Vitor Miguel, Guilherme Amancio, Pedro Carafizi, Harife
da Silva, Thiago Bellizia, Matheus Bellizia, Kauã Lun, Thiago Silva, Vitor Cunha, Gabriel
Santos, Braian Rodrigues, Eduarda Ribera, Miriene Oliveira, Sabrina Carneiro, Taynara
da Silva, Amanda Lima, Isabelly Silva, Mayara Silva, Micaelly Cristina e Mariana Silva.

 Training Camp São Carlos 1: Realizado entre os dias 29 de Abril e 01 de Maio,
com a participação de 8 atletas e supervisão de 4 profissionais da equipe
técnica multidisciplinar. Training Camp focado sobretudo na preparação
técnica dos atletas;
 Testes Físicos 1: Período de testes físicos realizado em São Paulo e Jundiai
entre 11 e 15 de Maio, incluindo avaliações físicas de endurance e especificas
de rollerski;
 Training Camp Gramado: Realizado nos dias 04 e 07 de Julho, com a
participação de 15 atletas e supervisão de 5 profissionais da equipe técnica
multidisciplinar. O foco foi o primeiro contato com a neve e skis para os atletas
infanto juvenis;
 2ª Etapa do Circuito Brasileiro de Rollerski 2017: Realizada entre os dias 10 e
13 de Julho em São Carlos (SP), com provas de Sprint e 3 x 3km revezamento
e participação de 25 atletas infanto juvenis;
 Training Camp FIS Solidarity: Realizado pela Federação Chilena da
modalidade, com apoio da FIS Solidarity, entre os dias 19 a 30 de Agosto em
Termas de Chillan (Chile). 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 e atletas chilenos.

 Campeonato Infantil Patagonico: Maior e mais tradicional competição SulAmericana para os atletas infanto juvenis, a 45ª edição do evento foi realizada
em Antillanca (Chile) entre os dias 04 e 08 de Setembro. O Brasil participou
com 2 atletas Sub 16, 2 atletas Sub 14 e 1 treinador, tendo conquistado 2
medalhas, incluindo um ouro e um bronze e duas quartas colocações;
 3ª Etapa do Circuito Brasileiro de Rollerski 2016: Realizada entre os dias 10 e
15 de Outubro em São Carlos (SP), com provas de 4km Skating, Rollerskicross
e Sprint Skating;
 Testes Físicos 2: Período de testes físicos realizado em São Paulo e Jundiai
entre 26 de Outubro e 03 de Novembro, incluindo avaliações físicas de
endurance e especificas de rollerski.

BIATHLON

DE

INVERNO

A Temporada Austral 2017/2018 teve como principal destaque os dois pódios
conquistados pela atleta Mirlene Picin no Campeonato Sul-americano realizado em
Portillo, Chile, entre os dias 5 e 7 de agosto de 2017. A atleta finalizou as duas provas
da competição na terceira colocação. Competiram também durante a temporada os
atletas Leandro Lutz, Fabrizio Bourguignon e Lucas Martins.
O inverno também foi marcado pela estreia do atleta Lucas Martins no Campeonato
Sul-americano de Biathlon de Inverno. Lucas participou das provas de Sprint de 10 km
e da prova de largada em massa de 12,5 km.
O gestor da modalidade, Caio Freixeda, participou do IBU Coach Seminar realizado
em Cracóvia (Polônia) entre os dias 15 e 18 de junho. O seminário proporcionou aos
participantes uma discussão bastante interessante a respeito da formação técnica e
física de atletas através de atividades práticas e teóricas.
Durante o seminário foi dado um passo bastante interessante que pode resultar em
uma grande evolução da modalidade para o Brasil: uma parceria entre a equipe
brasileira e a equipe australiana de Biathlon de Inverno. Nas próximas temporadas
Boreais, as equipes dividirão a mesma estrutura e o mesmo treinador, que focará sua
atenção para o desenvolvimento de ambas as equipes. Os atletas terão como base de
treinamento na Europa, a cidade de Livigno (Itália), um local bastante central na
Europa que possibilita o deslocamento rápido para diversas competições no
continente. Caio Freixeda e o treinador italiano, Luca Bormulini, realizaram uma visita
técnica no local em junho e aprovaram a estrutura oferecida. Será uma ótima
oportunidade de aperfeiçoamento da técnica dos atletas brasileiros, que poderão
compartilhar de conhecimentos específicos do treinador italiano.

SKI FREESTYLE
A temporada Austral 2017-2018 foi um período muito importante para o
desenvolvimento físico e acrobático das atletas do Ski Freestyle. Foram realizadas três
sessões de treinamento acrobático no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa
(COTP) e duas sessões de treinamento físico no Núcleo de Rendimento de São Paulo
(NAR-SP) semanalmente ao longo de toda a temporada.
No mês de maio, foi realizado um training camp de cinco dias em Gramado (Rio
Grande do Sul) para as atletas da equipe de desenvolvimento Luana Silva, Beatriz
Silveira e Stephany Costa. As atletas realizaram duas sessões diárias de treinamento
da técnica de ski no Parque Snowland sob a supervisão dos treinadores Ryan Snow e
Sarah Fernandes. Foram dias muito proveitosos onde as atletas puderam ter o
primeiro contato com os skis na neve.
Foi desenvolvido um programa de treinamento com o objetivo de ensino das técnicas
básicas do ski: controle dos skis, técnica de frenagem, técnica de curvas e
transferência de peso. As atletas puderam aprender os conceitos básicos do ski e, ao
final do training camp, já conseguiram esquiar na montanha de neve artificial da
Snowland com domínio do equipamento.
Após o retorno das atletas da equipe de desenvolvimento a São Paulo, o grupo
juntou-se às atletas da equipe de desempenho, Maria Pereira e Karyn Silva, nas
sessões de treinamento físico no NAR. A troca de experiência entre as atletas mais
experientes e as atletas mais novas foi observada em todas as sessões.

EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO
A equipe de Desenvolvimento de Ski Freestyle da CBDN é composta pelas atletas
Beatriz Silveira, Luana Silva e Stephany Costa. As atletas iniciaram o programa de
treinamento físico no NAR-SP no mês de maio e desde então tem apresentado uma

evolução no condicionamento físico. Os valores dos testes físicos realizados pelas
atletas podem ser observados na tabela abaixo.
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Além das sessões de preparação física realizadas no NAR-SP, as atletas realizaram 3
sessões semanais de treinamento acrobático no COTP sob a supervisão da treinadora
Sarah Fernandes. Para a avaliação do nível acrobático das atletas, foi realizado um
teste específico no trampolim acrobático. Para cada acrobacia do teste, foi atribuída
uma nota para definir em qual estágio as atletas se encontravam (“aprender para
treinar”, “treinar para treinar” e “treinar para competir”).

PARALÍMPICOS
A temporada austral 2017/2018 representou importante etapa de preparação
visando a participação nos Jogos Paralímpicos de Inverno de 2018 em Pyeongchang,
Coréia do Sul.
A equipe de Cross Country participou de diferentes etapas de treinamento no Brasil
e no exterior, proporcionando aos seus atletas importantes estímulos para o
desenvolvimento técnico dos mesmos. Além disso, destaca-se a brilhante
participação do atleta Thomaz Moraes nas provas FIS realizadas no Chile, onde o
atleta alcançou a quarta colocação em uma das provas sendo o único atleta
paralímpico entre os competidores.
Por sua vez, o Para Snowboard, representado pelo atleta André Cintra, participou de
etapa de treinamentos na neve na América do Sul, que resultou em estratégica
evolução técnica visando os Jogos Paralímpicos. No final desse período, o atleta ainda
participou pela primeira vez de provas oficiais do Comitê Paralímpico Internacional
organizadas pelo Brasil em solo sul-americano.
De acordo com o planejamento estratégico das modalidades paralímpicas, a idade
média dos atletas com possibilidade de classificação para os Jogos Paralímpicos
diminuiu em cerca de 7 anos quando comparado aos Jogos Paralímpicos de 2014,
evidenciando os resultados advindos da estratégia desse ciclo, que envolviam
prioritariamente a captação de novos talentos. Ademais, a CBDN obteve aprovação
de importante projeto junto à Fundação Agitos, que será de extrema importância.

PARA CROSS COUNTRY
A temporada austral 2017/2018 foi fundamental para o desenvolvimento da equipe
de Para Cross Country na preparação para a temporada boreal 2017/2018, que
definirá a participação brasileira nos Jogos Paralímpicos de Inverno de 2018 em
PyeongChang, na Coréia do Sul.
Seguindo planejamento estratégico da entidade para das modalidades esportivas
paralímpicas, e em especial o business plan da modalidade, a Aline dos Santos Rocha
e Thomaz Ruan de Moraes, integrantes da equipe de Para Cross Country, treinaram
durante a temporada em Oberhof, na Alemanhã, e em Termas de Chillan, no Chile,
respectivamente. Além disso, durante as atividades em território nacional, diversos
outros atletas participaram do programa de treinamento e das competições
realizadas. Ao todo 8 atletas estiveram presentes em ao menos uma ação do
programa de Para Cross Country brasileiro, envolvendo training camps, competições
e treinamentos sistematizados nos núcleos de São Paulo (SP), São Caetano do Sul (SP)
e São Carlos (SP).
Ao longo da temporada ocorreram 5 training camps de Rollerski, em São Carlos, no
Parque Eco Esportivo Damha, durante os meses de Abril, Junho, Julho e Outubro, que
contaram com a participação de 7 atletas: Altair Marangne, Everaldo Arando, Thomaz
Moraes, Cristian Ribera, Fernando Aranha, Matheus Santos e Aline Rocha. Os atletas
foram acompanhados por 3 profissionais da equipe técnica.
Em Julho e Outubro, juntamente aos training camps mencionados acima, ocorreram
a 2ª e 3ª Etapas do Circuito Brasileiro de Rollerski, onde a equipe pôde aumentar sua
experiência em competições, além de fomentar a consolidação do Circuito no
calendário das modalidades paralímpicas.
Além disso, Aline Rocha e Fernando Orso estiveram na segunda metade de setembro
em Oberhof, Alemanha, para incremento da condição técnica da atleta em neve,
onde ela pôde treinar no Ski Hall de Oberhof (ALE), túnel de neve artificial preparado

para treinamento de Cross Country Skiing e Biathlon de Inverno. No local, a atleta
teve também a oportunidade de compartilhar experiências valiosas de treinos com
outras equipes nacionais, como a alemã, que vêm conquistando medalhas
importantes no cenário paralímpico, nos últimos mundiais da modalidade.
Ademais, após demonstrar destacada evolução técnica, a equipe técnica optou por
convidar Thomaz Moraes para integrar a equipe de Cross Country olímpica brasileira,
que participou de provas oficiais da FIS na América do Sul, em Termas de Chillan (CHI).
No local, o atleta obteve importantes resultados, sendo o único atleta paralímpico
entre os competidores.
Já em outubro, ao final da temporada austral, a CBDN, na figura do treinador
Alexandre Augusto de Oliveira, participou do Workshop de Para Cross Country e Para
Biathlon do Dream Project – Road to PyeongChang 2018, organizado pelo Comitê
Organizador dos Jogos Paralímpico de Inverno de 2018, em PyeongChang, Coréia do
Sul. O encontro representou um passo importante na formação e desenvolvimento
da equipe técnica paralímpica da modalidade, proporcionando troca de experiências
com diversas equipes do cenário paralímpico.
Vale também ressaltar que, durante a temporada, a CBDN iniciou parceria estratégica
com a JUMPER Wheelchair, empresa de Rio Claro (SP), para a produção de Sitskis para
a modalidade. Além da importância do aumento do desempenho técnico dos atletas
da equipe, a parceria será fundamental para o desenvolvimento da modalidade, uma
vez que a nacionalização do equipamento é diferencial para a economicidade,
acessibilidade e monitoramento dos equipamentos.
Por fim, de acordo com o planejamento estratégico das modalidades paralímpicas na
neve, a CBDN obteve a aprovação de mais um projeto junto à Fundação AGITOS, o
qual pretende expandir e desenvolver os núcleos de treinamento sistematizado de
Para Cross Country, sendo eles: São Carlos (SP), Jundiaí (SP) e Santos (SP).

PARA SNOWBOARD
André Cintra, primeiro snowboarder representante do Brasil nos Jogos Paralímpicos
de Inverno, iniciou a preparação para a temporada austral em abril com sessões de
treinamento físico visando incremento da condição física geral e específica. Nesse
sentido, antes de viajar para etapa de treinamento na neve e participação em provas
oficiais, o atleta demonstrou melhora expressiva nos testes físicos realizados no NAR.
Em meados de agosto, o atleta embarcou para Corralco (CHI), onde realizou etapa de
treinamentos específicos na neve, supervisionada pelo treinador Ryan Rausch.
Apesar de algumas sessões de treinamentos terem sido prejudicadas por condições
climáticas adversas, André apresentou importante evolução durante o período,
superando antiga defasagem técnica em relação à posição corporal e à técnica de
carving, habilidade fundamental para o desenvolvimento na modalidade.
Ao final do período de treinamento, o atleta participou de provas oficiais do Comitê
Paralímpico Internacional (IPC), válidas também pelo Campeonato Brasileiro de
Snowboard. André realizou descidas sólidas no Giant Slalom, sagrando-se campeão
da disciplina. Infelizmente, na prova de SnowboardCross, o atleta se desequilibrou no
start section, não conseguindo finalizar a prova.
André Cintra retornou pra São Paulo no início de setembro, onde retomou seus
treinamentos visando as provas classificatórias para os Jogos Paralímpicos de Inverno
em Pyeongchang 2018, que ocorrerão em novembro e dezembro na Holanda e na
Finlândia.

DESENVOLVIMENTO TÉCNICO
A temporada Austral 2017/2018 foi uma temporada bastante importante para os
atletas da CBDN, uma vez que se tratava de uma temporada que precedia o momento
mais importante do ciclo: a realização de mais uma edição dos Jogos Olímpicos e
Paralímpicos de Inverno em fevereiro e março de 2018, respectivamente. Durante a
temporada Austral, alguns atletas participaram de training camps e competições
oficiais na América do Sul com o objetivo se prepararem para a temporada Boreal,
enquanto outros atletas buscaram resultados expressivos para a classificação
olímpica.
Durante a temporada Austral de 2017/2018, houve um aumento significativo do
número de starts, quando é feita uma comparação com as temporadas Austrais
anteriores. Esse aumento é ainda maior quando considerados os starts de atletas com
idades inferiores a 25 anos. Essas comparações podem ser observadas no gráfico 6.
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Gráfico 5 - Evolução do número de starts nas Temporadas Austrais.

Houve também um aumento do número de medalhas conquistadas por atletas
brasileiros durante as competições realizadas durante a temporada Austral
2017/2018 quando consideradas as temporadas Austrais anteriores (gráfico 7). O

aumento observado na presente temporada representou um incremento de 30,3%
no número de medalhas quando comparado à temporada anterior (2016/2017). Esse
dado aponta que além de aumentar o número de starts na temporada, também foi
possível melhorar o desempenho dos atletas brasileiros, demonstrando um aumento
da quantidade e da qualidade das participações brasileiras.
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Gráfico 6 - Evolução do número de medalhas nas Temporadas Austrais.

Equipe multidisciplinar – Nesta temporada austral, 12 treinadores, 2 preparadores
físicos, 4 psicólogos, 2 fisioterapeutas, 2 nutricionistas, 1 médico 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 das sessões de
treinamento e recuperação e, assim, fornece feedback de maneira eficiente à equipe
multidisciplinar e aos atletas.

Programa de Monitoramento Avançado (PMA) – O Programa de Monitoramento
Avançado (PMA) foi realizado durante toda a temporada Austral pela equipe de Cross
Country e Biathlon, com a equipe brasileira de Freestyle e com a atleta de Snowboard,
Isabel Clark. Os atletas enviaram semanalmente planilhas preenchidas com
informações acerca das cargas de treinamento (direcionamento, volume e
intensidade), assim como variáveis psicométricas (tolerância ao estresse, severidade
de episódios de infecção de trato respiratório superior, recuperação e percepção
subjetiva de esforço). O gráfico abaixo apresenta o volume de treinamento semanal
para cada tipo de treino realizado pela atleta Isabel Clark durante a Temporada
Austral.
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Gráfico 7 - Volume semanal em horas das diferentes categorias de treinamento realizadas ao longo da
temporada Austral pela da atleta Isabel Clark (SB).

Formação de Recursos Humanos – durante a temporada Austral, colaboradores da
CBDN participaram de cursos que contribuíram para o aprimoramento de seus
conhecimentos:
- Participação da coordenadora técnica, Camila Gobo de Freitas, nos dois primeiros
encontros presenciais do Curso avançado de Gestão Esportiva (CAGE) na sede do COB
na cidade do Rio de Janeiro nos meses de julho e outubro. No primeiro encontro

presencial, foram discutidos os temas de Gestão de Organizações Esportivas
Olímpicas e Gestão Estratégica. No segundo encontro, foram debatidos tópicos de
Gestão de Pessoas e Gestão Financeira. O estudo de caso apresentado pela
colaboradora Camila foi escolhido pelos professores como o melhor do curso. O tema
central do CAGE 2017/2018 é a Governança Corporativa e o tema foi amplamente
discutido pelos participantes e professores do curso. Ao final do CAGE, será
apresentado um trabalho de conclusão de curso (TCC) sobre o índice de maturidade
da Governança Corporativa dentro da CBDN.
- Participação da gerente financeira, Rosangela Horvat, no Curso de Administração
Esportiva (CAE) realizado na sede do COB no Rio de Janeiro no dia 31 de agosto. O
objetivo do curso foi promover e expandir habilidades e conhecimentos necessários
para um gerenciamento mais efetivo das confederações. Os temas abordados foram:
Governança Corporativa, compliance, planejamento e execução de projetos e
prestação de contas.
- Participação dos treinadores da equipe de Ski Freesytle, Sarah Fernandes e Sérgio
Nunes, no Curso Estadual de Arbitragem de Ginástica de Trampolim fornecido pela
Federação Paulista de Ginástica entre os dias 29 e 30 de julho na cidade de São
Caetano do Sul - SP.
Ademais, O Brasil foi representado pelo presidente da CBDN, Stefano Arnhold, no
Congresso Técnico da FIS realizado em Zurique (SUI) entre os dias 25 e 29 de
setembro.
Produção de conhecimento – o programa de treinamento da atleta de Snowboard,
Isabel Clark, ofereceu subsídio para a produção de conhecimento científico,
resultando na apresentação oral de um resumo no 40º Simpósio Internacional de
Ciências do Esporte – CELAFISCS, no dia 7 de outubro. O título do trabalho foi: “A
DINÂMICA DO DESEMPENHO DE POTÊNCIA EM DIFERENTES ETAPAS DA PREPARAÇÃO
– UM ESTUDO DE CASO NO SNOWBOARD CROSS”.

O trabalho teve como objetivo verificar a dinâmica do desempenho de potência, a
partir de saltos verticais, após duas etapas de preparação distintas: geral (predomínio
de sessões de treinamento fora da neve) e especial (predomínio de sessões de
treinamento na neve) na atleta Isabel Clark durante preparação para os Jogos
Olímpicos de Inverno de 2018. Foi observado um aumento no desempenho de salto
vertical após o período de treinamento fora da neve e uma manutenção dos valores
de salto após o período de treinamento na neve. Como conclusão, foi possível afirmar
que a continuidade nos estímulos de força no período de treinamento na neve foi
importante para a manutenção do desempenho de potência da atleta.

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 2017 nessas modalidades:

Modalidade
Ski Alpino

Atleta

Categoria

Competição

Nacional

Camp Brasileiro de Slalom e Super G

Pódio

Campeonato Mundial de Snowboard

Lucas Rezende

Nacional

Camp Brasileiro de Snowboardcross

Rafael Rennó

Nacional

Camp Brasileiro de Snowboardcross

Bruno Sales

Nacional

Camp Brasileiro de Snowboardcross

Gabriel Irlandini

Nacional

Camp Brasileiro de Slopestyle

Paralímpica

Jogos Paralímpicos de Inverno Sochi

Leandro Ribela

Olímpica

Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi

Jaqueline Mourão

Olímpica

Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi

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

Alatir Firmino

Internacional

Camp Sul-Americano de Cross Country – Sprint
(Sub 20)

Paulo Santos

Nacional

Camp Brasileiro de Cross Country - Sprint

Bruna Moura

Internacional

Camp Sul-Americano de Cross Country - Sprint

Mirlene Picin

Internacional

Camp Sul-Americano de Cross Country - Sprint

Victor Santos

Nacional

Camp Brasileiro de Cross Country - Sprint

Gabriela Neres

Nacional

Camp Brasileiro de Cross Country - Distance

Lucas Lima

Internacional

Camp Sul-Americano de Cross Country - Sprint

Leandro Lutz

Internacional

Rhaick Bomfim

Internacional

Michel Macedo
Isabel Clark

Snowboard

André Cintra

Cross
Country

Biathlon

Camp Sul-American de Cross Country Distance
Camp Sul-Americano de Cross Country - Sprint
(Sub 20)

Fabrizio
Bourguignon

Nacional

Camp Brasileiro de Biathlon de Inverno

Lucas Martins

Nacional

Camp Brasileiro de Biathlon de Inverno

Tabela 7 - Atletas brasileiros das modalidades de neve com resultados em competições indicadas para o
pleito do Bolsa Atleta 2017.

APOIO DE RECURSOS DA LEI PIVA
Ações determinantes para a evolução dos atletas da CBDN tornaram-se possíveis
devido ao apoio financeiro de recursos da Lei Piva. Foram financiados com recursos
provenientes da Lei Piva:
i)

Testes físicos 2017, realizados no mês de maio;

ii)

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

iii)

Participação de um colaborador da CBDN em dois encontros presenciais
do Curso Avançado de Gestão Esportiva (CAGE) realizados nos meses de
agosto e outubro;

iv)

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

v)

Participação de um colaborador da CBDN no Curso de Administração
Esportiva (CAE) realizado no mês de agosto;

vi)

Manutenção de alojamento para atletas na cidade de São Carlos;

vii)

Organização do Campeonato Brasileiro de Ski Cross Country (Masculino
Adulto), realizado em Ushuaia, Argentina, no mês de agosto;

viii)

Organização do Campeonato Brasileiro de Ski Cross Country (Feminio
Adulto e Masculino Junior), realizado em Termas de Chillan, Chile, no mês
de setembro;

ix)

Ida e manutenção da atleta Isabel Clark, junto à equipe técnica de
Snowboard, em training camp de preparação técnica realizado em Valle
Nevado, Chile, durante os meses de julho, agosto, setembro e outubro;

x)

Ida e manutenção de atletas infanto-junvenis de Ski Cross Country, junto
à equipe técnica da modalidade, no Campeonato Patagônico realizado em
Antillanca, Chile, no mês de setembro;

xi)

Ida e manutenção da atleta Isabel Clark, junto à equipe técnica de
Snowboard, no Campeonato Brasileiro de Snowboard realizado em
Corraldo, Chile, no mês de setembro;

xii)

Ida e manutenção da atleta Olímpica Isabel Clark, junto à equipe técnica
de Snowboard, para participação na etapa de Copa do Mundo de
Snowboardcross, realizada em Cerro Catedral, Bariloche, Argentina, no
mês de setembro;

xiii)

Ida e manutenção da atleta Jaqueline Mourão, junto à equipe técnica,
para participação no Campeonato Brasileiro de Ski Cross Country
realizado no Chile;

xiv)

Ida e manutenção da atleta Jaqueline Mourão, junto à equipe técnica,
para trainig camp no Glacial de Dachstein (Áustria) – escolha de skis na
fábrica da Salomon;

xv)

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 Ski Cross Country;

xvi)

Auxílio manutenção de atletas da equipe olímpica permanente de Aerials;

xvii)

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

xviii) Manutenção da entidade.

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 convênio foi finalizado no
dia 13 de julho.
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 Ski Freestyle em Gramado (RS);

i) Realização de camp de treinamento da atleta Olímpica de Snowboard Isabel Clark
em El Colorado, Chile.

APOIO DE RECURSOS DO CPB
Durante a temporada, o apoio financeiro do CPB – Comitê Paralímpico Brasileiro –
viabilizou as atividades paralímpicas desenvolvidas pela CBDN, a saber:
 Training camps durante o mês de Abril em São Carlos (SP);
 Treinamento sistemático de Cross Country realizado nas cidades de Jundiaí
(SP), São Paulo (SP) e São Caetano do Sul (SP);
 Contratação de nutricionista e treinadores de Cross Country para
desenvolvimento do programa de treinamentos e competições da
modalidade;
 Training camp de Cross Country em Oberhof (GER), em Setembro;
 Treinamento e competição de Snowboard em Corralco (CHI), entre os
meses de Agosto e Setembro;
 Treinamento e competição de Cross Country da Federação Internacional
de Ski (FIS) em Termas de Chillan (CHI), em Setembro;
 Contratação de treinador e psicólogo para preparação do atleta André
Cintra Pereira, do Snowboard;
 Participação na IIª e IIIª Etapa do Circuito Brasileiro de Rollerski de 2017 em
São Carlos (SP), durante os meses de Julho e Outubro, respectivamente;
 Training Camps com equipe de Cross Country, com Rollerski, durante
meses de Abril, Junho, Julho e Outubro, em São Carlos (SP);
 Aquisição de equipamentos para treinamento e competição na modalidade
de Cross Country e Rollerski;
 Licenciamento de 5 atletas para a temporada de inverno 2017/2018 do
Comitê Paralímpico Internacional (IPC);


Manutenção da entidade.

