CRITÉRIOS DE FINANCIAMENTO DE ATLETAS PARA O
CAMPEONATO MUNDIAL DE SKI ALPINO DE 2019
CONSIDERANDO o Campeonato Mundial de Ski Alpino a ser realizado em 2019;
CONSIDERANDO as prioridades estratégias da entidade e o orçamento aprovado para os
exercícios de 2018 e 2019;
A CBDN - Confederação Brasileira de Desportos na Neve vem por meio desta publicar os critérios
de financiamento para o Campeonato Mundial de Ski Alpino de 2019;
IMPORTANTE: O presente documento tem como único objetivo apresentar os critérios de
financiamento para atletas brasileiros para o Campeonato Mundial de Ski Alpino de 2019. Para
participação no referido evento, o(a) atleta precisa satisfazer as CRITÉRIOS TÉCNICOS para
participação nos Campeonatos Mundiais;

1. CAMPEONATO MUNDIAL DE SKI ALPINO (ARE)
2.1 Provas de Velocidade (Super G, Downhill e Super Combinado)
2.1.1 Itens de financiamento:
a. Passagem em classe econômica até Estocolmo ou Ostersund;
b. Hospedagem em pensão completa (3 refeições por dia) durante as provas que participará de
acordo com os dias de chegada e partida determinados pela organização do evento;
2.1.2 Critérios de Seleção
Será financiado o melhor atleta brasileiro do gênero masculino, nascido até 1992, ranqueado por
pontos FIS em sua melhor disciplina de velocidade, Super G ou Downhill, de acordo com a lista de
pontos FIS válida em 10 de janeiro de 2019, desde que satisfaça os critérios técnicos apresentados
em 1.1 dos CRITÉRIOS TÉCNICOS PARA A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS BRASILEIROS
NO CAMPEONATO MUNDIAL DE SKI ALPINO DE 2019 – ARE (SUÉCIA).
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2.2 Provas Técnicas (Slalom especial e Slalom Gigante)
2.2.1 Itens de financiamento:
a. Passagem em classe econômica até Estocolmo ou Ostersund;
b. Hospedagem em pensão completa (3 refeições por dia) durante as provas que participará de
acordo com os dias de chegada e partida determinados pela organização do evento;
2.2.2 Critério de Seleção:
Serão financiados os 2 melhores atletas brasileiros do gênero masculino e a melhor atleta do
gênero feminino, nascidos até 1992, ranqueados por pontos FIS em sua melhor disciplina técnica,
Slalom Especial ou Slalom Gigante, de acordo com a lista de pontos FIS válida em 10 de janeiro
de 2019, desde que satisfaçam os critérios técnicos apresentados em 2.1 para Slalom Gigante e/ou
3.1 dos CRITÉRIOS TÉCNICOS PARA A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS BRASILEIROS NO
CAMPEONATO MUNDIAL DE SKI ALPINO DE 2019 – ARE (SUÉCIA).
Caso não existam atletas classificados de acordo com o item 2.1, esses recursos serão alocados no
item 2.2, e assim, serão financiados os 3 melhores atletas brasileiros do gênero masculino e a
melhor atleta do gênero feminino, nascidos até 1992, ranqueados por pontos FIS em sua melhor
disciplina técnica, Slalom Especial ou Slalom Gigante, de acordo com a lista de pontos FIS válida
em 10 de janeiro de 2019, desde que satisfaçam os critérios técnicos apresentados em 2.1 para
Slalom Gigante e/ou 3.1 dos CRITÉRIOS TÉCNICOS PARA A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS
BRASILEIROS NO CAMPEONATO MUNDIAL DE SKI ALPINO DE 2019 – ARE (SUÉCIA).

Observações Importantes:
A CBDN poderá, a seu único e exclusivo critério, eventualmente substituir o atleta financiado
conforme os critérios aqui definidos, nos casos em que este não apresentar adequada condição
física ou técnica, por ocasião da realização do Campeonato Mundial, ou ainda apresentar qualquer
problema de ordem disciplinar.
Caso um atleta comunique oficialmente sua desistência em determinada prova, o atleta
subsequente no ranking terá direito ao financiamento, conforme estabelecido aqui.
Nenhum gasto de um atleta substituto incorrido anteriormente à sua escolha oficial para
financiamento para participação nos campeonatos mundiais, conforme o presente documento, será
reembolsado.
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