ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ATLETAS DA
CBDN – CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA DE DESPORTOS DA NEVE

DATA:

15 de Maio de 2013

LOCAL:

Sede da CBDN
Av. Dr. Cardoso de Mello, 1855 – 11º. Andar , São Paulo (SP)

HORÁRIO: 18:00hs
PRESENTES:
Membros da Comissão de Atletas:
Isabel Clark Ribeiro – Membro Indicado pela CBDN
Mirlene Picin – Biathlon
Marcos Batista - Snowboard
CBDN:
Stefano Arnhold – Presidente
Pedro Cavazzoni – Superintendente Técnico

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS:
Mirella Arnhold – Membro da Comissão representado o Ski Alpino
Aldo Ramos - Membro da Comissão representado o Ski Cross Country
Christian Blanco - Membro Indicado pela CBDN

CONVOCAÇÃO:

Pelo Presidente de Honra da Comissão de Atletas em 29/04/13

ORDEM DO DIA:
a) Posse dos Membros da Comissão de Atletas
b) Eleição, mediante voto secreto, do Presidente e Vice-Presidente da
Comissão de Atletas
c) Outros assuntos de interesse da Comissão de Atletas

DELIBERAÇÕES:

a) O Presidente de Honra da Comissão de Atletas deu posse aos Membros da
Primeira Comissão de Atletas da CBDN – Confederação Brasileira de
Desportos na Neve, a saber:

Isabel Clark Ribeiro – Membro Indicado pela CBDN
Mirlene Picin – Biathlon
Aldo Ramos – Ski Cross Country
Mirella Arnhold – Ski Alpino
Marcos Batista – Snowboard
Christian Blanco – Membro Indicado pela CBDN

b) Foram eleitos por aclamação:
Presidente da Comissão
Isabel Clark Ribeiro
Vice- Presidente da Comissão Mirlene Picin

c) Outros assuntos:
c.1)

Como não foi possível a Presidente da Comissão de Atletas participar
da AGO da CBDN realizada em 25 de abril p.p., pois se encontrava no
Chile em treinamento, o Sr Stefano Arnhold fez um breve resumo da
estratégia da CBDN apresentada naquela ocasião.

c.2)

Foram trazidos pelos membros da Comissão assuntos que passaram a
ser discutidos pelos presentes e que mereceram elogios do Presidente
de Honra pela sua qualidade e propriedade:

Bolsa Atleta: A CBDN irá produzir um breve resumo da Portaria 164 para que
os atletas possam ter uma melhor compreensão deste programa
Critérios para alocação de verbas: O tema foi debatido e a CBDN irá divulgar
um esclarecimento, dirigido principalmente a novos atletas, de
como/quando um atleta pode vir a ser convidado a fazer parte de uma
equipe da CBDN e receber a licença FIS e/ou IBU e quando ele pode
esperar receber apoio financeiro, etc
Os atletas sugeriram a CBDN que esta poderia divulgar em “pílulas” o
conteúdo de suas politicas e do vasto material que compõem o
processo das licenças FIS/IBU através de grupos fechados nas Redes
Sociais.
Cartão de Credito: Foi esclarecida a proibição do uso do cartão de crédito na
aplicação de recursos públicos
Prize Money: Foi consenso que esta é uma pratica desejável para
competições organizadas pela CBDN e a CBDN estudará a
possibilidade ou alternativa para que este item possa ser viabilizado
no futuro.
Competições de Rollerskis: Foi também consenso quanto a necessidade de
se organizar provas desta modalidade no Brasil e de se criar um
Ranking Nacional da modalidade
Alto Rendimento: Foi discutido como uniformizar as oportunidades para
novos atletas que chegam ao Alto Rendimento

Classificação para Mundiais de CC para atletas do BT: Foi levantada esta
importante questão e as dificuldades para uma solução, tendo-se em
vista que as modalidades são regidas por duas Federações
Internacionais distintas (inviabilizando a possibilidade de se usar
provas de BT para a classificação no CC)
Burocracia BT: Foi levantada a questão relativa as armas de fogo e como um
possível melhor relacionamento da CBDN com as Forças Armadas
poderia ajudar.
Provas não Oficiais: Foi levantada a importância de provas não oficiais no Ski
Slopestyle.
Videos: Foi destacada a importância da divulgação do Freestyle pela
plasticidade de seus vídeos
Off Season Training Oppotunities: Será solicitado ao Freestyle um
detalhamento maior da proposta

Nada mais havendo a tratar e como ninguém quisesse se manifestar, a Senhora
Presidente declarou encerrada a reunião e determinou a lavratura da presente ata
que, lida e achada conforme vai assinada pelos presentes.

São Paulo, 15 de Maio de 2013. Ass.: Isabel Clark Ribeiro, Mirlene Picin, Marcos
Batista, Stefano Arnhold e Pedro Cavazzoni.

A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

