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CRITÉRIOS DE CONVOCAÇÃO PARA AS SELEÇÕES 
BRASILEIRAS DE BIATHLON DE INVERNO - TEMPORADA 2018/2019 

 

CONSIDERANDO que o principal objetivo esportivo desta modalidade para o ciclo olímpico 2022 
são os Jogos Olímpicos de Beijing; 

CONSIDERANDO a divisão de categorias etárias sendo adulto (Nascidos antes de 31.12.1995), Sub 
23 (Nascidos entre 01.01.1996 e 31.12.1997), Sub 21 (Nascidos entre 01.01.1998 e 31.12.1999), 
Sub 19 (Nascidos entre 01.01.2000 e 31.12.2002) e Sub 16 (Nascidos entre 01.01.2003 e 
31.12.2004); 

CONSIDERANDO as prioridades estratégicas da entidade e o orçamento aprovado para o exercício 
de 2018; 

CONSIDERANDO o planejamento da entidade para os ciclos olímpicos 2022 e 2026, incluindo os 
Jogos Olímpicos da Juventude de 2020 e de 2024 e os Campeonatos Mundiais de Biathlon de 
Inverno nas categorias Adulto, Sub 21 e Sub 19; 

A CBDN - Confederação Brasileira de Desportos na Neve vem por meio desta publicar os Critérios 
de convocação para as Seleções Brasileiras de Biathlon de Inverno - temporada 2018/2019: 

Critérios básicos para integrar as seleções brasileiras de Biathlon de Inverno: 

- Licença IBU 2018/2019 preenchida e assinada e entregue para o Departamento Técnico da CBDN; 

- Envio dos exames médicos básicos pré participativos para o Departamento Técnico da CBDN; 

- Participação obrigatória em ao menos uma etapa do Circuito Brasileiro de Rollerski 2018 e/ou 
Campeonato Brasileiro de Biathlon de Inverno 2017 ou 2018; 

- Não ter nenhuma violação de doping ao longo da carreira; 

- Não possuir pendencias financeiras ou de prestação de contas com a CBDN; 

Observações Importantes: 

A CBDN poderá, a seu único e exclusivo critério, eventualmente substituir o atleta convocado 
conforme os critérios aqui definidos, nos casos em que este não apresentar adequada condição 
física ou técnica, apresentar qualquer problema de ordem disciplinar, não cumprir com os itens 
mencionados na Solicitação de Emissão de Licença FIS/IBU para a temporada 2018/2019, bem 
como com as “Instruções para a aplicação de recursos da CBDN”. 
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1. BIATHLON DE INVERNO – SELEÇÃO A – ADULTO 

Serão convocados até 3 (três) atletas no masculino e até 3 (três) no feminino, desde que satisfaçam 
as condições abaixo. 

Categoria Requisito Atletas elegiveis 

Adulto 

- Ao menos um resultado <250 Pontos IBU ou <25% na carreira e  
ao menos 1 resultado <300 pontos nas temporadas 2016/17 e 2017/18 
- Caso 1ª temporada Adulto, ao menos um resultado <35% (IBU JUN Cup, JOECH, YJWCH) 
na temporada anterior 

Bruna Moura + 
Gabriela Neres + 

Mirlene Picin 

Caso mais do que 3 atletas satisfaçam os requisitos listados acima, a prioridade se dará para 
aqueles com menor média de pontos IBU na temporada anterior (considerando os 3 melhores 
resultados). Caso o atleta esteja em sua primeira temporada como adulto, sua média de pontos se 
dará a partir da conversão de seus resultados em percentual atrás do primeiro colocado no Circuito 
IBU Junior da temporada anterior, utilizando como penalidade 35.00 pontos. 

 
Visando oferecer uma estrutura de qualidade para o desenvolvimento a curto, médio e longo prazo 
dos atletas brasileiros de Biathlon de Inverno, a CBDN desenvolveu uma rede de parceiros e 
fornecedores, incluindo o Sporting Club Livigno e a Federação Australiana de Biathlon de Inverno 
e assim, integrando a seleção A – Adulto de Biathlon de Inverno, os atletas convocados podem 
pleitear apoio da CBDN, desde que parte do programa da equipe e não personalizado para cada 
atleta e respeitando os limites abaixo: 

• Até 45 dias de treinos e competições em São Carlos: 

- Treinos: Hospedagem no apartamento da CBDN/ Competição: Hotel escolhido pela CBDN 

- Alimentação (Café da manhã, almoço e jantar) 

- Transporte interno em São Carlos e Transporte SP – São Carlos – SP em até 6 oportunidades 

• Apoio moradia e alimentação São Carlos para até 2 atletas 

Sendo que a CBDN divulgará regras específicas para este item objetivando a seleção destes atletas. 

• Até 20 dias de treinos e competições na América do Sul: 

- Passagem aérea ida e volta entre o Brasil e o local base da equipe em classe econômica 

- Hospedagem em local escolhido pela CBDN e alimentação (Café da manhã, almoço e jantar) 

- Transporte interno para as atividades previstas no cronograma da equipe 

- Acesso as pistas de Ski Cross Country e stand de tiro de Biathlon de inverno 
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• Até 75 dias de treinos e competições na Europa: 

- Passagem aérea ida e volta entre o Brasil e o local base da equipe em classe econômica 

- Até 55 dias de hospedagem Full Board em Livigno (Itália) 

- Até 35 dias de hospedagem e alimentação durante o período das competições de Ski Cross 
Country e/ou Biathlon de Inverno descritas no anexo 1 abaixo 

- Até 75 dias de despesas de treinamento e competições na soma dos dois itens descritos acima   

- Transporte interno para os treinamentos e competições descritas no anexo 1 abaixo 

- Inscrição para as competições previstas no cronograma da equipe 

- Acesso às pistas de Ski Cross Country e Stand de Tiro em Livigno (Itália) e Valdidentro (Itália), 

- Acesso ao Centro Aquagranda, incluindo sala de preparação física; 

• Apoio de até 500 euros de equipamentos e materiais 

• Treinador, Treinador de tiro e preparador físico 

• Munição para treinamentos e competições no exterior 

• Filiação a clube de tiro no Brasil 

• Wax Tech e Ceras para competições na América do Sul e Europa dentro do programa da equipe 
e desde que tenham o índice mínimo para participação na disciplina 

• Seguro com cobertura para acidentes de neve nos períodos de treinos e competições fora do 
Brasil 

• Disponibilidade de utilização de até 2 Rifles para os atletas menores de 26 anos 

 

Custo do Programa/ Pagamento – Seleção A Adulto 

- O programa custa 12.500 Euros por atleta. 

- O pagamento será realizado diretamente para a CBDN, que irá gerir todos os pagamentos, 
logistica e procedimentos administrativos diretamente. 
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Bonificações por metas/cumprimento do programa/resultados – Seleção A Adulto 

A CBDN apoiará financeiramente os atletas por resultados e metas cumpridas de acordo com os 
critérios apresentados na tabela abaixo: 

Equipe A – Adulto: 
# MONTANTE CRITÉRIO 

1 8.500 Euros Completar pelo menos 90%* das provas listadas na coluna 1 do anexo A 

2 2.500 Euros 
Completar pelo menos 90%* das provas listadas na coluna 2 do anexo A e 
conquista de algum dos resultados listados na linha 2 do anexo B 

3 1.500 Euros Conquista de algum dos resultados listados na linha 1 do anexo B 

4 500 Euros Conquista de algum dos resultados listados na linha 3 do anexo B 

5 1.000 Euros Conquista de algum dos resultados listados na linha 4 do anexo B 

6 1.500 Euros Conquista de algum dos resultados listados na linha 5 do anexo B 

ANEXO A – Categoria Adulto 

Competição  Prova 1 2 

 IBU Cup 4  SP  X X 

 IBU Cup 4  SP  X X 

 IBU Cup 5  IND  X X 

 IBU Cup 5  SP  X X 

 IBU Cup 6  IND  X X 

 IBU Cup 6  SP  X X 

 OECH  SP 
 

X 

 OECH  IND   X 

 OECH  Mixed Relay  
 

X 

 OECH SGL Mixed Relay 
 

X 

 IBU Cup 7  SP  
 

X 

 IBU Cup 7  IND 
 

X 

 IBU Cup 8  SP  
 

X 

 IBU Cup 8 SP  
 

X 
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ANEXO B – Categoria Adulto 

# Masculino Feminino 

1 1 Top 60 ou 
2 Top 70 ou 
3 Top 80 ou 
4            Top             90 

1 Top 60 ou 
2 Top 70 ou 
3 Top 80 ou 
 

2 1 Resultado <250 Pts IBU  1 Resultado <250 Pontos IBU 

3 1 Resultado <180 Pontos IBU 1 Resultado <180 Pontos IBU 

4  1 Resultado <150 Pontos IBU        
ou 
Média <180 Pontos IBU 

 1 Resultado <150 Pontos IBU        
ou 
Média <180 Pontos IBU 

5  1 Resultado <125 Pontos IBU        
ou 
Média <150 Pontos IBU 

 1 Resultado <125 Pontos IBU        
ou 
Média <150 Pontos IBU 

OBS: Resultados em provas da IBU Cup de Biathlon e Open Europeu de Biathlon 

Exemplo 1:  

O atleta Z completou integralmente as provas da Coluna 1 do anexo A – Categoria Adulto e foi 59º 
colocado em uma das provas individuais da IBU Cup 2018/2019. Assim sendo, o atleta receberá 
10.000 Euros (8.500 Euros do Item 1 + 1.500 Euros do Item 3) de apoio da CBDN para financiar 
parte dos 12.500 Euros de custo do programa, cabendo a ele pagar a diferença de 2.500 Euros. 

Exemplo 2: 

O atleta Y completou 90% das provas da Coluna 2 do anexo A – Categoria Adulto, finalizou 3 provas 
individuais da IBU Cup 2018/2019 entre os 80 primeiro colocados e conquistou 175 Pontos IBU em 
uma das provas da IBU Cup 2018/2019. Assim sendo, o atleta receberá 13.000 Euros (8.500 do Item 
1 + 2.500 Euros do Item 2 + 1500 Euros do Item 3 + 500 Euros do Item 4 de apoio da CBDN, tendo 
portanto, o seu programa 100% financiado pela entidade, além de 500 euros livres para utilização 
para outros fins.  

* Não será considerada para a contagem dos 90% referidos, as provas de revezamento que o atleta 
não realizar devido à escolha do treinador. 

* Não será também considerada para a contagem dos 90% referidos, até 3 provas perdidas por 
motivo de doença ou lesão, desde que atestado pelo treinador da equipe. 
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Calendário de Competições do Programa*: 

ANEXO 1 – Equipe A – Adulto: 
Data Competição Local 

21 a 23/12/18 OPA Cup CC Santa Caterina Valfurva (ITA) 

07 a 13/01/19 IBU Cup 4 Duszniki Zdroj (POL) 

14 a 20/01/19 IBU Cup 5 Arber (GER) 

21 a 26/01/19 IBU Cup 6 Lenzerheide (SUI) 

18 a 24/02/19 OECH Minsk (BLR) 

18 a 21/02/19 WSC CC Seefeld (AUT)  

25/02 a 03/03/19 IBU Cup 7 Otepaa (EST)  

11 a 16/03/19 IBU Cup 8 Martell (EST) 

*Provas e datas sujeitas a alteração por decisão da comissão técnica e possíveis cancelamentos 
ou mudanças 

2. BIATHLON DE INVERNO – SELEÇÃO A – SUB 21 

Serão convocados até 2 (dois) atletas no masculino e até 2 (dois) no feminino, desde que satisfaçam 
as condições abaixo e respeitando o limite de no máximo 3 atletas considerando a soma das 
categorias Sub 21 e Sub 19 por gênero 

Categoria Requisito Atletas elegiveis 

Sub 21 

- Ao menos um resultado <40% (IBU JUN Cup, JOECH, YJWCH) na temporada anterior 
e/ou  
- Top 5 no Campeonato Brasileiro de Biathlon 2017 ou 2018 ou 1 resultado <240.00 
pontos FIS em provas na técnica Skating de Ski Cross Country/Rollerski na temporada 
2017/2018 ou 2018/2019 

Altair Firmino + 
Lucas Martins 

Caso mais do que 2 atletas satisfaçam os requisitos listados acima, a prioridade se dará para 
aqueles com menor média de resultados em percentual (considerando seus 3 melhores resultados) 
nas provas IBU Junior na temporada anterior.  Caso ainda existam vagas remanescentes e atletas 
que satisfaçam os requisitos listados acima, mas não tenham competido em provas da IBU Junior 
na temporada anterior, a prioridade se dará para aqueles com menor média de pontos 
considerando 3 provas de Ski Cross Country/Rollerski na técnica skating durante a temporada 
anterior. 

Caso mais do que 3 atletas somando as categorias Sub 21 e Sub 19 satisfaçam os requisitos de suas 
categorias, a prioridade se dará para os atletas da categoria Sub 19, desde que sua média de 3 
resultados no Circuito IBU Junior, ou 3 provas de Ski Cross Country/ Rollerski na técnica skating 
(caso os atletas não tenham competido na IBU Junior) da temporada anterior, seja no máximo 12% 
maior, quando comparado ao segundo melhor atleta da categoria Sub 21.  
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Visando oferecer uma estrutura de qualidade para o desenvolvimento a curto, médio e longo prazo 
dos atletas brasileiros de Biathlon de Inverno, a CBDN desenvolveu uma rede de parceiros e 
fornecedores, incluindo o Sporting Club Livigno e a Federação Australiana de Biathlon de Inverno 
e assim, integrando a seleção A – Sub 21 de Biathlon de Inverno, os atletas convocados podem 
pleitear apoio da CBDN, desde que parte do programa da equipe e não personalizado para cada 
atleta e respeitando os limites abaixo: 

• Até 45 dias de treinos e competições em São Carlos: 

- Treinos: Hospedagem no apartamento da CBDN / Competição: Hotel escolhido pela CBDN 

- Alimentação (Café da manhã, almoço e jantar) 

- Transporte interno em São Carlos e transporte SP – São Carlos – SP em até 6 oportunidades 

• Apoio moradia e alimentação São Carlos para até 1 atleta 

Sendo que a CBDN divulgará regras específicas para este item objetivando a seleção deste atleta. 

• Até 20 dias de treinos e competições na América do Sul: 

- Passagem aérea ida e volta entre o Brasil e o local base da equipe em classe econômica  

- Hospedagem em local escolhido pela CBDN e alimentação (Café da manhã, almoço e jantar) 

- Transporte interno para as atividades previstas no cronograma da equipe 

- Acesso as pistas de Ski Cross Country e stand de tiro de Biathlon de inverno 

• Até 75 dias de treinos e competições na Europa: 

- Passagem aérea ida e volta entre o Brasil e o local base da equipe em classe econômica 

- Até 55 dias de hospedagem Full Board em Livigno (Itália) 

- Até 35 dias de hospedagem e alimentação durante o período das competições de Ski Cross 
Country e/ou Biathlon de Inverno descritas no anexo 2 abaixo 

- Até 75 dias de despesas de treinamento e competições na soma dos dois itens descritos acima   

- Transporte interno para os treinamentos e competições descritas no anexo 2 abaixo. 

- Inscrição para as competições previstas no cronograma da equipe 

- Acesso às pistas de Ski Cross Country e Stand de Tiro em Livigno (Itália) e Valdidentro (Itália), 

- Acesso ao Centro Aquagranda, incluindo sala de preparação física; 
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• Apoio de até 500 euros de equipamentos e materiais 

• Treinador, Treinador de tiro e preparador físico 

• Munição para treinamentos e competições no exterior 

• Filiação a clube de tiro no Brasil 

• Wax Tech e Ceras para competições na América do Sul e Europa dentro do programa da equipe 
e desde que tenham o índice mínimo para participação na disciplina 

• Seguro com cobertura para acidentes de neve nos períodos de treinos e competições fora do 
Brasil 

• Disponibilidade de utilização de até 2 Rifles 

Custo do Programa/ Pagamento – Seleção A Sub 21 

- O programa custa 12.500 Euros por atleta. 

- O pagamento será realizado diretamente para a CBDN, que irá gerir todos os pagamentos, 
logistica e procedimentos administrativos diretamente. 

Bonificações por metas/cumprimento do programa/resultados – Seleção A Sub 21 

A CBDN apoiará financeiramente os atletas por resultados e metas cumpridas de acordo com os 
critérios apresentados na tabela abaixo: 

 

Equipe A – Sub 21 
# MONTANTE CRITÉRIO 

1 8.500 Euros Completar pelo menos 90%* das provas listadas na coluna 1 do anexo C 

2 2.000 Euros Completar pelo menos 80%* das provas listadas na coluna 2 do anexo C 

3 500 Euros Conquista de algum dos resultados listados na linha 1 do anexo D 

4 2.000 Euros Conquista de algum dos resultados listados na linha 2 do anexo D 

5 500 Euros Conquista de algum dos resultados listados na linha 3 do anexo D 

6 1.000 Euros Conquista de algum dos resultados listados na linha 4 do anexo D 

7 1.000 Euros Conquista de algum dos resultados listados na linha 5 do anexo D 

 

 

http://www.cbdn.org.br/


São Paulo, 26 de Junho de 2018 

 

Rua Pequetita, 145  
1º andar – conj. 14         Tel 011 – 3018 8011 
04552-060  São Paulo   (SP)  Brasil  Fax 011 – 3018 8015  
 

visite nosso web site - www.cbdn.org.br  

ANEXO C – Categoria Sub 21 

Competição  Prova 1 2 

IBU Cup Jr 1  SP  X X 

IBU Cup Jr 1  SP  X X 

IBU Cup Jr 2  IND  X X 

IBU Cup Jr 2  SP  X X 

YJWCH  IND X X 

YJWCH  SP  X X 

 IBU Cup 4  SP   X 

 IBU Cup 4  SP   X 

 IBU Cup 5  IND   X 

 IBU Cup 5  SP   X 

 IBU Cup 6  IND   X 

 IBU Cup 6  SP   X 

ANEXO D – Categoria Sub 21 

# Masculino Sub 21  Feminino Sub 21  

1 1 Top 60 ou 
2 Top 80 ou 
3              Top              90               ou 
 

1 Top 60 ou 
2 Top 80 ou 
3               Top               90              ou 
 

2 1 Resultado <270 Pontos IBU ou 
<29.50% atrás do 1º Colocado no 
Circuito Junior ou média de 3 
resultados <300 Pontos IBU ou 
média de 3 resultados <33.00% 
atrás do 1º Colocado no Circuito 
Junior 

1 Resultado <270 Pontos IBU ou 
<29.50% atrás do 1º Colocado no 
Circuito Junior ou média de 3 
resultados <300 Pontos IBU ou 
média de 3 resultados <33.00% 
atrás do 1º Colocado no Circuito 
Junior 

3 1 Resultado <180 Pontos IBU ou 1 
Resultado <18.00%  atrás do 1º 
Colocado no Circuito Junior 

1 Resultado <180 Pontos IBU ou 
1 Resultado <18.00%  atrás do 1º 
Colocado no Circuito Junior 

4  Top Half YJWCH ou 
1 Resultado <150 Pontos IBU        
ou 
Média <180 Pontos IBU 

 Top Half YJWCH ou 
1 Resultado <150 Pontos IBU        
ou 
Média <180 Pontos IBU 

5  1 Resultado <125 Pontos IBU        
ou 
Média <150 Pontos IBU 
ou 
1 resultado <11.25% atrás do 1º 
Colocado no Circuito Junior 

 1 Resultado <125 Pontos IBU        
ou 
Média <150 Pontos IBU  
ou 
1 resultado <11.25% atrás do 1º 
Colocado no Circuito Junior 

OBS: Resultados em provas da IBU Cup de Biathlon, Open Europeu de Biathlon, IBU Cup Junior de 
Biathlon, Open Europeu Junior de Biathlon e Campeonato Mundial Youth e Junior de Biathlon 
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Exemplo 1:  

O atleta Z completou integralmente as provas da Coluna 1 do anexo C – Categoria Sub 21 e foi 59º 
colocado em uma das provas individuais da IBU Cup Junior 2018/2019. Assim sendo, receberá 
9.000 Euros (8.500 Euros do Item 1 + 500 Euros do Item 3) de apoio da CBDN para financiar parte 
dos 12.500 Euros de custo do programa, cabendo a ele pagar a diferença de 3.500 Euros. 

Exemplo 2: 

O atleta Y completou 90% das provas da Coluna 2 do anexo C – Categoria Sub 21, finalizou 4 provas 
individuais da IBU Cup Junior 2018/2019 entre os 90 primeiros colocados e conquistou 1 resultado 
<17.5% atras do primeiro colocado em uma das provas da IBU Cup Junior 2018/2019. Assim sendo, 
o atleta receberá 13.500 Euros (8.500 do Item 1 + 2000 Euros do Item 2 + 500 Euros do Item 3 + 
2.000 Euros do Item 4 + 500 Euros do Item 5 de apoio da CBDN, tendo portanto, o seu programa 
100% financiado pela entidade, além de 1.000 euros livres para utilização para outros fins.  

* Não será considerada para a contagem dos 90% referidos, as provas de revezamento que o atleta 
não realizar devido à escolha do treinador. 

* Não será também considerada para a contagem dos 90% referidos, até 3 provas perdidas por 
motivo de doença ou lesão, desde que atestado pelo treinador da equipe. 

Calendário de Competições do Programa*: 

ANEXO 2 – Equipe A - Sub 21: 

Data Competição Local 

10 a 16/12/18 IBU JUN Cup 1 Lenzerheide (SUI) 

17 a 22/12/18 IBU JUN Cup 2 Premanon (FRA) 

07 a 13/01/19 IBU Cup 4 Duszniki Zdroj (POL) 

14 a 20/01/19 IBU Cup 5 Arber (GER) 

21 a 26/01/19 IBU Cup 6 Lenzerheide (SUI)  

28/01 a 03/02/19 YJWCH Orsblie (SVK) 

18 a 24/02/19 OECH Minsk (BLR)  

18 a 21/02/19 WSC CC Seefeld (AUT)  

*Provas e datas sujeitas a alteração por decisão da comissão técnica e possíveis cancelamentos 
ou mudanças 
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3. BIATHLON DE INVERNO – SELEÇÃO A – SUB 19 

Serão convocados até 2 (dois) atletas no masculino e até 2 (dois) no feminino, desde que satisfaçam 
as condições abaixo e respeitando o limite de no máximo 3 atletas considerando a soma das 
categorias Sub 21 e Sub 19 por gênero 
 

Categoria Requisito Atletas elegiveis 

Sub 19 

- Ao menos um resultado <45% (IBU JUN Cup, JOECH, YJWCH) na temporada anterior 
e/ou  
- Top 5 no Campeonato Brasileiro de Biathlon 2017 ou 2018 ou 1 resultado <300 
pontos FIS em provas na técnica Skating de Ski Cross Country/Rollerski na temporada 
2017/2018 ou 2018/2019 

Matheus 
Vasconcellos 

Caso mais do que 2 atletas satisfaçam os requisitos listados acima, a prioridade se dará para 
aqueles com menor média de resultados em percentual (considerando seus 3 melhores resultados) 
nas provas IBU Junior na temporada anterior.  Caso ainda existam vagas remanescentes e atletas 
que satisfaçam os requisitos listados acima, mas não tenham competido em provas da IBU Junior 
na temporada anterior, a prioridade se dará para aqueles com menor média de pontos 
considerando 3 provas de Ski Cross Country/Rollerski na técnica skating durante a temporada 
anterior. 

Caso mais do que 3 atletas somando as categorias Sub 21 e Sub 19 satisfaçam os requisitos de suas 
categorias, a prioridade se dará para os atletas da categoria Sub 19, desde que sua média de 3 
resultados no Circuito IBU Junior, ou 3 provas de Ski Cross Country/ Rollerski na técnica skating 
(caso os atletas não tenham competido na IBU Junior) da temporada anterior, seja no máximo 12% 
maior, quando comparado ao segundo melhor atleta da categoria Sub 21.  

Visando oferecer uma estrutura de qualidade para o desenvolvimento a curto, médio e longo prazo 
dos atletas brasileiros de Biathlon de Inverno, a CBDN desenvolveu uma rede de parceiros e 
fornecedores, incluindo o Sporting Club Livigno e a Federação Australiana de Biathlon de Inverno 
e assim, integrando a seleção A – Sub 19 de Biathlon de Inverno, os atletas convocados podem 
pleitear apoio da CBDN, desde que parte do programa da equipe e não personalizado para cada 
atleta e respeitando os limites abaixo: 

• Até 30 dias de treinos e competições em São Carlos: 

- Treinos: Hospedagem no apartamento da CBDN/ Competição: Hotel escolhido pela CBDN 

- Alimentação (Café da manhã, almoço e jantar) 

- Transporte interno em São Carlos e Transporte SP – São Carlos – SP em até 4 oportunidades 

 

http://www.cbdn.org.br/


São Paulo, 26 de Junho de 2018 

 

Rua Pequetita, 145  
1º andar – conj. 14         Tel 011 – 3018 8011 
04552-060  São Paulo   (SP)  Brasil  Fax 011 – 3018 8015  
 

visite nosso web site - www.cbdn.org.br  

 

 

 

 

 

• Até 20 dias de treinos e competições na América do Sul: 

- Passagem aérea ida e volta entre o Brasil e o local base da equipe em classe econômica  

- Hospedagem em local escolhido pela CBDN e alimentação (Café da manhã, almoço e jantar) 

- Transporte interno para as atividades previstas no cronograma da equipe 

- Acesso as pistas de Ski Cross Country e stand de tiro de Biathlon de inverno 

• Até 55 dias de treinos e competições na Europa: 

- Passagem aérea ida e volta entre o Brasil e o local base da equipe em classe econômica 

- Até 35 dias de hospedagem Full Board em Livigno (Itália) 

- Até 25 dias de hospedagem e alimentação durante o período das competições de Ski Cross 
Country e/ou Biathlon de Inverno descritas no anexo 3 abaixo 

- Até 55 dias de despesas de treinamento e competições na soma dos dois itens descritos acima   

- Transporte interno para os treinamentos e competições descritas no anexo 3 abaixo 

- Inscrição para as competições previstas no cronograma da equipe 

- Acesso às pistas de Ski Cross Country e Stand de Tiro em Livigno (Itália) e Valdidentro (Itália), 

- Acesso ao Centro Aquagranda, incluindo sala de preparação física; 

• Apoio de até 500 euros de equipamentos e materiais 

• Treinador, Treinador de tiro e preparador físico 

• Munição para treinamentos e competições no exterior 

• Filiação a clube de tiro no Brasil 

• Wax Tech e Ceras para competições na América do Sul e Europa dentro do programa da equipe 
e desde que tenham o índice mínimo para participação na disciplina 

• Seguro com cobertura para acidentes de neve nos períodos de treinos e competições fora do 
Brasil 

• Disponibilidade de utilização de até 2 Rifles 
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Custo do Programa/ Pagamento – Seleção A Sub 19 

- O programa custa 11.200 Euros por atleta. 

- O pagamento será realizado diretamente para a CBDN, que irá gerir todos os pagamentos, 
logistica e procedimentos administrativos diretamente. 

Bonificações por metas/cumprimento do programa/resultados – Seleção A Sub 19 

A CBDN apoiará financeiramente os atletas por resultados e metas cumpridas de acordo com os 
critérios apresentados na tabela abaixo: 

Equipe A – Sub 19 
# MONTANTE CRITÉRIO 

1 8.500 Euros Completar pelo menos 90%* das provas listadas na coluna 1 do anexo E 

2 700 Euros Conquista de algum dos resultados listados na linha 1 do anexo F 

3 2.000 Euros Conquista de algum dos resultados listados na linha 2 do anexo F 

4 250 Euros Conquista de algum dos resultados listados na linha 3 do anexo F 

5 500 Euros Conquista de algum dos resultados listados na linha 4 do anexo F 

6 750 Euros Conquista de algum dos resultados listados na linha 5 do anexo F 

7 1.000 Euros Conquista de algum dos resultados listados na linha 6 do anexo F 

ANEXO E – Categoria Sub 19 

Competição  Prova 1 

IBU Cup Jr 1  SP  X 

IBU Cup Jr 1  SP  X 

IBU Cup Jr 2  IND  X 

IBU Cup Jr 2  SP  X 

YJWCH  IND X 

YJWCH  SP  X 

 IBU Cup 4  SP   

 IBU Cup 4  SP   

 IBU Cup 5  IND   

 IBU Cup 5  SP   

 IBU Cup 6  IND   

 IBU Cup 6  SP   
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ANEXO F – Categoria Sub 19 

# Masculino Sub 19 Feminino Sub 19 

1 1 Top 80 ou 
2 Top 90 ou 
 

1 Top 80 ou 
2 Top 90 ou 
 

2 1 Resultado <300 Pontos IBU ou 
<33.00% atrás do 1º Colocado no 
Circuito Junior ou média de 3 
resultados <325 Pontos IBU ou 
média de 3 resultados <36.25% 
atrás do 1º Colocado no Circuito 
Junior 

  1 Resultado <300 Pontos IBU ou 
<33.00% atrás do 1º Colocado no 
Circuito Junior ou média de 3 
resultados <325 Pontos IBU ou 
média de 3 resultados <36.25% 
atrás do 1º Colocado no Circuito 
Junior 

3 1 Resultado <20.00% atrás do 1º 
colocado no Campeonato 
Mundial Youth ou média nas 
provas de Sprint e Inidividual do 
Campeonato Mundial Youth 
<24.00% atrás do 1º colocado 

1 Resultado <20.00% atras da 1ª 
colocada no Campeonato 
Mundial Youth ou média nas 
provas de Sprint e Individual do 
Campeonato Mundial Youth 
<24.00% atrás da 1ª colocada 

4 1 Resultado <180 Pontos IBU ou 1 
Resultado <18.00%  atrás do 1º 
Colocado no Circuito Junior 

1 Resultado <180 Pontos IBU ou 
1 Resultado <18.00%  atrás do 1º 
Colocado no Circuito Junior 

5  Top Half YJWCH ou 
1 Resultado <150 Pontos IBU        
ou 
Média <180 Pontos IBU 

 Top Half YJWCH ou 
1 Resultado <150 Pontos IBU        
ou 
Média <180 Pontos IBU 

6 1 Resultado <125 Pontos IBU        
ou 
Média <150 Pontos IBU 
ou 
1 resultado <11.25% atrás do 1º 
Colocado no Circuito Junior 

1 Resultado <125 Pontos IBU        
ou 
Média <150 Pontos IBU 
ou 
1 resultado <11.25% atrás do 1º 
Colocado no Circuito Junior 

OBS: Resultados em provas da IBU Cup de Biathlon, Open Europeu de Biathlon, IBU Cup Junior de 
Biathlon, Open Europeu Junior de Biathlon e Campeonato Mundial Youth e Junior de Biathlon 
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Exemplo 1:  

O atleta Z completou integralmente as provas da Coluna 1 do anexo E – Categoria Sub 19 e foi 59º 
colocado em uma das provas individuais da IBU Cup Junior 2018/2019. Assim sendo, o atleta 
receberá 9.200 Euros (8.500 Euros do Item 1 + 700 Euros do Item 2) de apoio da CBDN para 
financiar parte dos 11.200 Euros de custo do programa, cabendo a ele pagar a diferença de 2.000 
Euros. 

Exemplo 2: 

O atleta Y completou 90% das provas da Coluna 1 do anexo E – Categoria Sub 19, finalizou 2 provas 
individuais da IBU Cup Junior 2018/2019 entre os 90 primeiros colocados e conquistou 1 resultado 
<17.5% atras do primeiro colocado em uma das provas da IBU Cup Junior 2018/2019. Assim sendo, 
o atleta receberá 11.700 Euros (8.500 do Item 1 + 700 Euros do Item + 2 000 Euros do Item 3 + 500 
Euros do Item 5 de apoio da CBDN, tendo portanto, o seu programa 100% financiado pela entidade, 
além de 500 euros livres para utilização para outros fins.  

* Não será considerada para a contagem dos 90% referidos, as provas de revezamento que o atleta 
não realizar devido à escolha do treinador. 

* Não será também considerada para a contagem dos 90% referidos, até 3 provas perdidas por 
motivo de doença ou lesão, desde que atestado pelo treinador da equipe. 

 

Calendário de Competições do Programa*: 

 

ANEXO 3 – Equipe A - Sub 19: 

Data Competição Local 

10 a 16/12/18 IBU JUN Cup 1 Lenzerheide (SUI) 

17 a 22/12/18 IBU JUN Cup 2 Premanon (FRA) 

28/01 a 03/02/19 YJWCH Orsblie (SVK) 

18 a 21/02/19 WSC CC Seefeld (AUT)  

*Provas e datas sujeitas a alteração por decisão da comissão técnica e possíveis cancelamentos 
ou mudanças 
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4. BIATHLON DE INVERNO – SELEÇÃO B – ADULTO 

Serão convocados até 3 (três) atletas no masculino e feminino, desde que não extrapole o limite 
de 3 incritos por gênero por competição organizada pela IBU, sendo a prioridade para atletas que 
integrem a seleção A adulto ou Sub 21. 

Categoria Requisito Atletas elegiveis 

Adulto 

- Ao menos 1 resultado <350 pontos IBU nas temporadas 2016/17 ou 2017/18; ou  
- Ao menos 1 resultado <de 200 pontos FIS em provas de Skating de Cross 
Country/Rollerski e ao menos 60 dias de treinos específicos de biathlon; ou  
- Top 1 no Brasileiro de Biathlon de Inverno 

Fabrizio 
Bourguignon + 
Leandro Lutz 

 

Integrando a seleção B – Adulto de Biathlon de Inverno, os atletas convocados podem pleitear 
apoio da CBDN, conforme limites abaixo:  

• Apoio para participação nas provas do Circuito Brasileiro de Rollerski, do dia anterior ao treino 
oficial até o último dia de competição: 

- Competição: Hospedagem no local escolhido pela CBDN 

- Alimentação (Café da manhã, almoço e jantar) 

- Transporte interno em São Carlos 

- Transporte São Paulo – São Carlos – São Paulo  

•  Apoio para participação nas provas do Circuito IBU Cup de Biathlon de Inverno do dia anterior 
ao treino oficial até o último dia de competição: 

- Hospedagem no hotel escolhido pela CBDN 

- Alimentação (Café da manhã, almoço e jantar) 

- Transporte interno entre Livigno até o local da competição e de volta para Livigno 

• Apoio para treinamentos na Europa: 

- Hospedagem em Livigno (Itália) ao custo de 15 euros por noite por atleta 

- Alimentação em Livigno (Itália) ao custo de 20 euros por dia por atleta 

- Acesso às pistas de Ski Cross Country e Stand de Tiro em Livigno (Itália) e Valdidentro (Itália) ao 
custo de 250 euros por atleta 

- Acesso ao Centro Aquagranda, incluindo sala de preparação física ao custo de 200 euros por atleta 
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• Apoio de até 300 euros de materiais por temporada 

• Treinador durante as competições previstas no programa 

• Munição para treinamentos e competições na América do Sul e Europa dentro do programa da 
equipe 

• Wax Tech e Ceras para competições na América do Sul e Europa dentro do programa da equipe 

• Seguro com cobertura para acidentes de neve nos períodos de treinos e competições fora do 
Brasil 

 

5. BIATHLON DE INVERNO – TEMPORADA AUSTRAL 2018 

Serão convocados 5 atletas nascidos entre 1994 e 2002 para Training Camp organizado pela IBU – 
União Internacional de Biathlon, em Termas de Chillan (Chile) entre 05 e 13 de setembro de 2018. 

 

Categoria Requisito 

Feminino 

- Seleção feita pela equipe técnica multidisciplinar da modalidade, a partir dos treinamentos, 
testes físicos e resultados em competições e respeitando o planejamento estratégico para a 
modalidade. Sendo ao menos 1 Atleta com idade YOG e desde que tenham conquistado ao 
menos 3 resultados dentro do TOP 3 de sua categoria no Circuito Brasileiro de Rollerski e/ou 
Campeonato Brasileiro de Biathlon de Inverno durante a temporada 2017/2018 ou 2018/2019 

Masculino 

- Seleção feita pela equipe técnica multidisciplinar da modalidade, a partir dos treinamentos, 
testes físicos e resultados em competições e respeitando o planejamento estratégico para a 
modalidade. Sendo ao menos 1 Atleta com idade YOG e desde que tenham conquistado ao 
menos 3 resultados dentro do TOP 3 de sua categoria no Circuito Brasileiro de Rollerski e/ou 
Campeonato Brasileiro de Biathlon de Inverno durante a temporada 2017/2018 ou 2018/2019 

O suporte da CBDN para os atletas inclui:  

- Hospedagem em local escolhido pela IBU 

- Alimentação (Café da manhã, almoço e jantar) 

- Transporte interno para as atividades previstas no cronograma do training camp  

• Treinador + Treinador Assistente 

• Munição para o período 

• Disponibilidade de utilização 5 Rifles 

• Seguro com cobertura para acidentes de neve nos períodos de treinos e competições fora do 
Brasil 
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6. BIATHLON DE INVERNO – TEMPORADA BOREAL 2018 

Serão convocados 2 atletas nascidos entre 1996 e 2002, sendo 1 no genero masculino e 1 no genero 
feminino, para Training Camp organizado pela IBU – União Internacional de Biathlon durante a 
temporada boreal 2018/2019 

Categoria Requisito 

Feminino 

- Seleção feita pela equipe técnica multidisciplinar da modalidade, a partir dos treinamentos, testes 
físicos e resultados em competições e respeitando o planejamento estratégico para a modalidade e 
levando em consideração sobretudo o desempenho dos atletas no Training Camp IBU realizado 
durante a temporada austral 2018/2019, sendo prioridade atletas com idade YOG e desde que 
tenham conquistado ao menos 3 resultados dentro do TOP 3 de sua categoria no Circuito Brasileiro 
de Rollerski e/ou Campeonato Brasileiro de Biathlon de Inverno durante a temporada 2018/2019 

Masculino 

- Seleção feita pela equipe técnica multidisciplinar da modalidade, a partir dos treinamentos, testes 
físicos e resultados em competições e respeitando o planejamento estratégico para a modalidade e 
levando em consideração sobretudo o desempenho dos atletas no Training Camp IBU realizado 
durante a temporada austral 2018/2019, sendo prioridade atletas com idade YOG e desde que 
tenham conquistado ao menos 3 resultados dentro do TOP 3 de sua categoria no Circuito Brasileiro 
de Rollerski e/ou Campeonato Brasileiro de Biathlon de Inverno durante a temporada 2018/2019 

O suporte da CBDN para os atletas inclui:  

- Passagem aérea ida e volta entre o Brasil e o local base da equipe em classe econômica 

- Hospedagem em local escolhido pela IBU 

- Alimentação (Café da manhã, almoço e jantar) 

- Transporte interno para as atividades previstas no cronograma do training camp  

•  Apoio para participação nas etapas 1 e 2 do Circuito IBU Cup Junior de Biathlon de Inverno e 1 
etapa da Copa Itália de Biathlon, do dia anterior ao treino oficial até o último dia de competição: 

- Hospedagem no hotel escolhido pela CBDN 

- Alimentação (Café da manhã, almoço e jantar) 

- Transporte interno entre Livigno até o local da competição e de volta para Livigno 

• Treinador + Treinador Assistente 

• Munição para o período, incluindo competições  

• Disponibilidade de utilização 2 Rifles 

• Seguro com cobertura para acidentes de neve nos períodos de treinos e competições fora do 
Brasil 
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