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CRITÉRIOS DE CONVOCAÇÃO PARA AS SELEÇÕES 
BRASILEIRAS DE SKI CROSS COUNTRY - 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 31.12.1998), Sub 20 (Nascidos entre 01.01.1999 e 31.12.2003), 
Sub 19 (Nascidos entre 01.01.2000 e 31.12.2007), Sub 18 (Nascidos entre 01.01.2001 e 31.12.2003) 
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 Ski Cross Country 
nas categorias Adulto Sub 23 e Sub 20; 

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

Critérios básicos para integrar as seleções brasileiras de Ski Cross Country: 

- Licença FIS 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 Ski Cross Country 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. SKI CROSS COUNTRY – SELEÇÃO A - ADULTO 

Será convocado 1 (um) atleta da categoria Adulto no masculino e feminino, desde que satisfaçam 
as condições abaixo. 

 

Categoria Requisito Atleta elegivel 

Adulto 

- Possuir <150.00 pontos FIS na 8ª Lista FIS Distance 2017/2018 e/ou  
- Ter conquistado ao menos 1 resultado na temporada 2017/2018 <120.00 pontos FIS no 
Distance e/ou  
- Possuir <225.00 pontos FIS na 8ª Lista FIS Sprint 2017/2018 e/ou  
- Ter conquistado ao menos 1 resultado na temporada 2017/2018 <180.00 Pontos FIS no 
Sprint  

Jaqueline Mourão 

 

Caso um atleta satisfaça o requisito na disciplina distance e um outro atleta o requisito na disciplina 
sprint, a prioridade se dará para aquele com melhor colocação no ranking mundial. 

Integrando a seleção A brasileira de Ski Cross Country os atletas convocados podem pleitear apoio 
da CBDN para projeto personalizado desde que aprovado pela CBDN dentro dos limites 
orçamentários para a temporada 2018/2019. 
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2. SKI CROSS COUNTRY – SELEÇÃO A – CATEGORIAS DE BASE 

Será convocado 1 (um) atleta das categorias Sub-23, Sub-20 e Sub-18 no masculino e feminino, 
desde que satisfaçam as condições abaixo. 

 

Categoria Requisito Atleta elegivel 

Sub 23 

-  Possuir <200.00 pontos FIS na 8ª Lista FIS Distance 2017/2018 e/ou 
- Ter conquistado ao menos 1 resultado na temporada 2017/2018 <140.00 pontos FIS no 
Distance e/ou  
- Possuir <300.00 pontos na 8ª Lista FIS Sprint 2017/2018 e/ou 
- Ter conquistado ao menos 1 resultado na temporada 2017/2018 <210.00 Pontos FIS no 
Sprint 

Victor Santos 

Sub 20 

- Possuir <220.00 Pontos FIS na 8ª Lista FIS Distance 2017/2018 e/ou 
- Ter conquistado ao menos 1 resultado na temporada 2017/2018 <160.00 pontos FIS no 
Distance e/ou 
- Possuir <330.00 pontos na 8ª Lista FIS Sprint 2017/2018 e/ou 
- Ter conquistado ao menos 1 resultado na temporada 2017/2018 <240.00 Pontos FIS no 
Sprint 

Lucas Lima 

Sub 18 

- Possuir <275.00 Pontos FIS na 8ª Lista FIS Distance 2017/2018 e/ou 
- Ter conquistado ao menos 1 resultado na temporada 2017/2018 <200.00 pontos FIS no 
Distance e/ou 
- Possuir <415.00 pontos na 8ª Lista FIS Sprint 2017/2018 e/ou 
- Ter conquistado ao menos 1 resultado na temporada 2017/2018 <300.00 Pontos FIS no 
Sprint 

Rhaick Bomfim 

Caso um atleta satisfaça o requisito na disciplina distance e um outro atleta o requisito na disciplina 
sprint, a prioridade se dará para aquele com melhor colocação no ranking mundial 

Integrando a seleção A brasileira de Ski Cross Country 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: Hospedagem no hotel escolhido pela CBDN 

- Alimentação (Café da manhã, almoço e jantar) 

- Transporte interno em São Carlos 

- Transporte São Paulo – São Carlos – São Paulo em até 6 oportunidades 

http://www.cbdn.org.br/
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• Apoio moradia e alimentação em São Carlos para até 1 atleta. 

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

• Até 15 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 

• Até 60 dias de treinos e competições na Europa: 

- 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  

- Inscrição para as competições previstas no cronograma da equipe 

- Acesso as pistas de Ski Cross Country e academia para treinamentos de força 

• Apoio de até 300 euros de equipamentos e materiais 

•Treinador, Treinador Assistente e preparador físico + 1 Sessão de fisioterapia bimestral 

• Wax Tech e Ceras para competições previstas no cronograma da equipe e desde que tenham o 
índice mínimo para participação na disciplina  

• Apoio de academia para treinamentos de força 

• Seguro com cobertura para acidentes de neve nos períodos de treinos e competições fora do 
Brasil 
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3. SKI CROSS COUNTRY – SELEÇÃO B 

Serão convocados 2 (dois) atletas considerando todas as categorias e 2 (dois) atletas da categoria 
Sub 20, no masculino e feminino, desde que satisfaçam as condições abaixo. 

 

Categoria Requisito Atletas elegiveis 

Todas 

- Atletas que não integrem a seleção A de Ski Cross Country, com a melhor 
colocação no ranking mundial de Cross Country considerando a disciplina 
Sprint ou Distance e desde que tenham conquistado ao menos um resultado 
abaixo de 250.00 Pontos FIS durante a temporada anterior.  

Matheus Vasconcellos + 
Paulo Santos + Mirlene Picin + 

Bruna Moura 

Sub 20 

- Atletas que não integrem a seleção A de Ski Cross Country, com a melhor 
colocação no ranking mundial de Cross Country considerando a disciplina 
Sprint ou Distance 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 Cross Country durante a temporada 2017/2018 

Altair Firmino + Yuri Rocha + 
Taynara Rodrigues 

 

Integrando a seleção B brasileira de Ski Cross Country os atletas convocados podem pleitear apoio 
da CBDN, conforme limites abaixo:  

• Até 25 dias de treinos e competições em São Carlos: 

- Hospedagem no apartamento da CBDN 

- Alimentação (Café da manhã, almoço e jantar) 

- Transporte interno em São Carlos 

- Transporte São Paulo – São Carlos – São Paulo em até 4 oportunidades 

• Treinador, Treinador Assistente e preparador físico 

• Inscrição para as competições previstas no cronograma da equipe e desde que tenham o índice 
mínimo para participação na disciplina 

• Wax tech e ceras para competições previstas no cronograma 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 

OBS: Caso algum atleta dispense a convocação, o atleta subsequente do ranking será convocado.  
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4. SKI CROSS COUNTRY – TEMPORADA AUSTRAL 2018 

Serão convocados 4 atletas para Training Camp apoiado pelo FIS Development Program através do 
programa FIS Solidarity e Campeonato Infantil Patagonico, eventos a serem realizados durante a 
temporada austral 2018/2019. 

 

Categoria Requisito Atletas elegiveis 

Sub 16 M 
- 3 primeiros colocados da 1ª Etapa do Circuito Brasileiro de 
Rollerski na categoria SUB 16 Masculino 

Claudio Gustavo Oliveira (1º) 
+ Thiago Silva (2º) + 
Guilherme Amancio (3º) 

Sub 19 F 
- Primeira colocada da 1ª Etapa do Circuito Brasileiro de 
Rollerski na categoria SUB 19 Feminino, desde que nascida 
entre 2002 e 2005. 

Eduarda Ribera (1ª) 

 

O suporte da CBDN para os atletas inclui:  

• Até 12 dias de treinos e competições na Argentina: 

- Passagem aérea ida e volta entre São Paulo (Guarulhos) e Bariloche (Argentina) em classe 
econômica 

- Hospedagem em local escolhido pela CBDN 

- Alimentação (Café da manhã, almoço e jantar) 

- Transporte interno para as atividades previstas no cronograma da equipe  

• Treinador 

• Inscrição no Campeonato Infantil Patagônico 

• Wax tech e ceras para competições previstas no cronograma da equipe 

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

 

 

 

 

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


São Paulo, 21 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  

 

 

 

 

 

5. SKI CROSS COUNTRY – TEMPORADA BOREAL 2018 

Serão convocados para a temporada Boreal 2018/2019 os dois primeiros colocados do ranking 
overall do Circuito Brasileiro de Rollerski 2018 nas categorias Sub 19 Masculino e Feminino e Sub 
16 Masculino. 

 

Categoria Requisito 

Sub 19 
M e F 

- Para os atletas do gênero masculino, conquistar pelo menos um resultado até no máximo 5% 
atrás do tempo do melhor colocado geral da prova, em alguma das provas do Circuito Brasileiro 
de Rollerski 2018; 
- Para os atletas do gênero feminino, conquistar pelo menos um resultado até no máximo 20% 
atrás do tempo da melhor colocada geral da prova, em alguma das provas do Circuito Brasileiro 
de Rollerski 2018; 

Sub 16 M 

- 2 primeiros colocados do ranking overall do Circuito Brasileiro de Rollerski na categoria SUB 
16 Masculino e 
- Conquistar pelo menos um resultado até no máximo 25% atrás do tempo do melhor 
colocado geral da prova, em alguma das provas do Circuito Brasileiro de Rollerski 2018; 

 

O suporte da CBDN para os atletas inclui:  

• Até 30 dias de treinos e competições na Europa: 

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

- Hospedagem em local escolhido pela CBDN 

- Alimentação (Café da manhã, almoço e jantar) 

- Transporte interno para as atividades previstas no cronograma da equipe 

- Inscrição para as competições previstas no cronograma da equipe 

- Acesso as pistas de Ski Cross Country e academia para treinamentos de força 

• Treinador 

• Wax tech e ceras para competições previstas no cronograma da equipe 

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