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CRITÉRIOS DE FINANCIAMENTO DE ATLETAS BRASILEIROS PARA O 
CAMPEONATO MUNDIAL DE 

SKI NÓRDICO DE 2019 – SEEFELD (AUSTRIA) 
 

CONSIDERANDO que o principal objetivo esportivo desta modalidade para o ciclo olímpico 2022 são os 

Jogos Olímpicos de Beijing; 

CONSIDERANDO o documento “Critérios técnicos para a participação de atletas brasileiros no Campeonato 

mundial de ski nórdico de 2019 – Seefeld (Áustria)” publicado em 24 de novembro de 2017; 

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

CONSIDERANDO os documentos “Critérios de convocação para as seleções brasileiras de ski cross country 

- temporada 2018/2019” e “Critérios de convocação para as seleções brasileiras de biathlon de inverno - 

temporada 2018/2019” publicado em junho de 2018, os atletas das equipes listadas abaixo já possuem a 

disputa do Campeonato Mundial de ski nórdico 2019 coberta em seus programas 

a) Ski cross country – Seleção A Adulto 

b) Ski cross country – Seleção A Categorias de base 

c) Biathlon de inverno – Seleção A Adulto 

d) Biathlon de inverno – Seleção A Sub 21 

e) Biathlon de inverno – Seleção A Sub 19 

A CBDN - Confederação Brasileira de Desportos na Neve vem por meio desta publicar os critérios de 

financiamento de atletas brasileiros para o Campeonato Mundial de ski nórdico de 2019;  

IMPORTANTE: O presente documento tem como único objetivo apresentar os critérios de financiamento 
para atletas brasileiros para o Campeonato Mundial de ski nórdico de 2019. Para participação no referido 
evento, o(a) atleta precisa satisfazer as CRITÉRIOS TÉCNICOS para participação no Campeonatos, descritos 
no documento publicado em http://www.cbdn.org.br/wp-content/uploads/2018/06/criterios-
participacao-mundial-cross-country-2019.pdf  
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1. CAMPEONATO MUNDIAL DE SKI NÓRDICO (SEEFELD) 

1.1 Cross Country (Distance e Sprint) – Atletas que não integram as Seleções A de Ski Cross Country (Adulto 
ou categorias de base) ou Biathlon de Inverno (Adulto, Sub 21 ou Sub 19) 

1.1.1 Itens de financiamento: 

a. Hospedagem em pensão completa (3 refeições por dia) por até 4 dias, desde o dia 18/02 até o dia 
22/02/2019 caso classificado tanto no Distance quanto no Sprint, ou até 3 dias, caso classificado somente 
no sprint (desde o dia 19/02 até o dia 22/02/2019), ou até 3 dias, caso classificado somente no Distance 
(desde o dia 18/02 até o dia 21/02/2019) 

b. Reembolso de até 600,00 USD desde que as despesas estejam comprovadas com documentos originais 
(invoices, faturas, notas fiscais ou recibos), assinados e/ou carimbados e/ou em papel timbrado do 
prestador de serviço, datados e com os dados da CBDN (Nome, endereço e CNPJ) e/ou do atleta (Nome e 
CPF/passaporte) e somente para os seguintes itens: 

- Passagem aérea ou despesas com transporte interno na Europa (trem/carro/ônibus) para deslocamento 
até o local do evento e de retorno ao ponto de partida; 

 

1.2.2 Critério de Seleção: 

- Atletas que não integram as seleções A de Ski Cross Country (Adulto ou categorias de base) ou Biathlon de 
Inverno (Adulto, Sub 21 ou Sub 19) e que satisfaçam os critérios técnicos (elegibilidade e seleção) para 
participação no Campeonato Mundial de Ski Nórdico até o dia 20 de janeiro de 2019; 

 

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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