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Na temporada Austral 2019/2020, os atletas brasileiros participaram das
principais competições Sul-Americanas e obtiveram resultados importantes.
Participaram de competições internacionais 49 atletas brasileiros que
largaram, ao todo, 488 vezes, um aumento de mais de 50% quando
comparado com a temporada anterior, o maior número da história do país.
Os atletas conquistaram 183 medalhas em 5 modalidades esportivas e 8
disciplinas de neve. Os principais destaques da temporada foram:
▪

149 medalhas em provas oficiais, sendo 51 de Ouro, 44 de Prata e 54 de
Bronze

▪

34 medalhas em provas não oficiais, sendo 22 de Ouro, 7 de Prata e 5
de Bronze

▪

Recorde de largadas em provas, totalizando 487 starts, em 106 provas,
por atletas que representaram o Brasil internacionalmente;

▪

Organização de 84 provas em 4 modalidades esportivas;

▪

Organização e realização dos Campeonatos: XXV Campeonato Brasileiro
de Snowboard, em Corralco (CHI), com 71 atletas de 7 nações; XXXIV
Campeonato Brasileiro de Ski Alpino, em Corralco (CHI), com a participação
de 22 atletas de 4 nações; XI Campeonato Brasileiro de Biathlon de Inverno,
em Bariloche (ARG); XV Campeonato Brasileiro de Ski Cross Country, realizado
em Ushuaia (ARG), com a participação de 33 atletas de 4 países; VI Circuito
de Rollerski (Etapas II e III), com a presença de 86 atletas de 9 categorias e 5
nações, composto por provas Olímpicas e Paralímpicas; I Campeonato
Brasileiro de Para Ski Cross Country, realizado em Ushuaia (ARG), com a
participação de 8 atletas de três países; III Campeonato Brasileiro de Para
Snowboard, realizado no Snowland em Gramado (RS), com a participação de
6 atletas;

▪

A IIª e IIIª etapas do Circuito Brasileiro de Rollerski foram homologadas
pela FIS, totalizando 16 provas oficiais em território nacional;

▪

No total, incluindo a participação de atletas nas categorias de base e
masters, foram 798 starts, de 149 atletas em 146 provas, sendo 84 delas
organizadas pela CBDN;
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▪

Organização do Campeonato Brasileiro em Ushuaia (ARG) com a
realização de 10 provas, em cinco categorias e participação de 30
atletas de quatro nações diferentes;

▪

Manex Silva quebrou o recorde brasileiro de Cross Country Masculino
com 111.12 pontos FIS durante prova FIS realizada em Bariloche (ARG);

▪

Manex Silva terminou a temporada na 5ª colocação do ranking mundial
qualificatório para os Jogos Olímpicos da Juventude 2020;

▪

Os atletas brasileiros dominaram as provas Junior na neve realizadas
na América do Sul: 18 medalhas conquistadas por seis atletas diferentes
em nove provas;

▪

28 Top 5 conquistados nas provas Junior na neve (de 45 possíveis);

▪

42 medalhas conquistadas por 10 atletas diferentes em provas oficiais
e em duas provas não oficiais;

▪

Ao final da temporada, o Brasil figura com quatro vagas para os Jogos
Olímpicos da Juventude no Cross Country (classificação fecha em
dezembro/19);

▪

Matheus Vasconcellos quebrou o recorde de pontos FIS Sprint em lista
na publicação da 1ª lista da temporada 2019/2020 com 214.95 pontos;

▪

Manex Silva bateu o recorde de pontos FIS Sprint em lista já na
publicação da 2ª lista com 207.77 pontos;

▪

Manex Silva também quebrou o recorde de pontos FIS Distance na
publicação da 2ª lista com 128.24 pontos;

▪

Victor Santos conquistou medalhas em oito das 14 provas disputadas
na neve durante a temporada Austral 2019/2020;

▪

Victor Santos conquistou sua melhor marca de Distance (115.61 pontos
FIS) em prova de Perseguição de 10 km durante a IIIª etapa do Circuito
Brasileiro de Rollerski;
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▪

Rhaick Bomfim conquistou sua melhor marca em provas de Sprint:
206.50 pontos FIS durante prova com Campeonato Brasileiro de Cross
Country em Ushuaia (ARG);

▪

O atleta Noah Bethonico alcançou resultado que garantiu sua vaga nos
Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude 2020, em Lausanne (SUI);

▪

Três medalhas conquistadas em provas sul-americanas de Snowboard
durante a Temporada Austral;

▪

Quatro melhores resultados da carreira alcançados durante a
temporada por dois atletas de Snowboard;

▪

Jovens brasileiros competindo em provas de Snowboard Cross,
Slopestyle e Big Air;

▪

Noah Bethonico chegou à etapa Final nas duas provas da Copa SulAmericana de Snowboard Cross organizada pela CBDN em Corralco
(CHI);

▪

Isabel Clark ganhou duas provas da Copa Sul-Americana em etapa
realizada em Pucon (CHI);

▪

Kian Hauschildt conquistou a medalha de bronze em etapa do Copa
Sul-Americana de Slopestyle realizada em La Parva (CHI);

▪

Realização da 2ª edição da Clínica Brasileira de Snowboard;

▪

Atleta Cristian Ribera alcançou a 4ª colocação no ranking mundial no
mês de Julho de 2019.

▪

Atleta Aline Rocha alcançou a 5ª colocação no ranking mundial no mês
de Julho de 2019.

▪

Organização da primeira prova chancelada pelo IPC na história da
América do Sul, o Campeonato Brasileiro de Para Ski Cross Country
chancelado pela World Para Nordic - IPC, com a participação de sete
atletas brasileiros e três países diferentes em Ushuaia

▪

Argentina.

Evento de Classificação Internacional em Ushuaia, na Argentina, com a
presença de dois classificadores internacionais e a realização de
classificação funcional de quatro atletas brasileiros;
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▪

Curso de Capacitação em Ski Cross Country Olímpico e Paralímpico,
desenvolvido em parceria com a Unicamp, com a participação de 31
pessoas;

▪

Consolidação do núcleo de Caraguatatuba e manutenção dos núcleos
de Jundiaí (SP), Santos (SP) e São Carlos (SP), totalizando 30 atletas
ativos na modalidade;

▪

Seis atletas participando regularmente do núcleo de desenvolvimento
em Gramado/RS em parceria com FADERS e Snowland;

▪

IIIº Campeonato Brasileiro de Para Snowboard, sendo o primeiro
realizado no Brasil no Snowland;

▪

Workshop de Para Snowboard oferecido pela CBDN aos instrutores do
Snowland.
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Os atletas brasileiros de Ski Alpino optaram por dedicar o período referente à
temporada Austral 2019/2020 para o treinamento físico e de base. Por esse
motivo, eles não participaram de eventos competitivos durante a temporada
em questão. O objetivo de todos é chegar para as competições da
temporada Boreal prontos para desempenhar da melhor forma possível.

I SABE L LA SP R I NGE R

https://data.fis-ski.com/dynamic/athlete-biography.html?sector=AL&competitorid=219563

Isabella Springer, após realizar uma temporada Boreal em que priorizou a
participação em provas de Slalom, optou por não competir durante o inverno
do hemisfério Sul.

JHO N ATAN LO NG HI

https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=AL&competitorid=93878

Jhonatan Longhi é um experiente atleta de ski alpino que representa o Brasil
em provas oficiais desde 2003. Nos últimos anos, o atleta tem optado por
focar sua atenção nas provas realizadas durante a temporada Boreal. Em
2019, ele manteve essa lógica e não participou de nenhum evento competitivo.

MI CHE L M ACE DO

http://data.fis-ski.com/dynamic/athlete-biography.html?sector=AL&listid=&competitorid=194769

Michel Macedo é o principal atleta brasileiro de ski alpino. Foi ele o
representante do Brasil nos Jogos Olímpicos de 2018. Para a temporada
Austral 2019/2020, Michel decidiu com sua equipe não participar de
competições no hemisfério sul, devido aos estudos e recuperação de lesão, e
se prepara com muita dedicação para competir em alto nível durante as
provas que serão realizadas durante a temporada Boreal.

TO BI AS MACE DO

https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=AL&competitorid=175348
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Assim como seu irmão, Michel Macedo, Tobias não participou de eventos
competitivos durante a temporada Austral 2019/2020. Após retornar às
competições na última temporada Boreal, Tobias se prepara para a sua
participação em provas da temporada Boreal 2019/2020 no hemisfério norte.

STE FA NO AR N HO L D

https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=MA&competitorid=84870

Stefano Arnold foi o representante brasileiro nas provas de Ski Alpino Masters
realizadas na temporada Austral 2019/2020. O atleta participou de seis provas
reconhecidas pela FIS: duas de Super G, duas de Giant Slalom, uma de Alpine
Combined e uma de Slalom.
O melhor resultado de Stefano foi obtido na prova de Slalom realizada em
Nevado de Chillan (CHI), onde terminou a prova na 6ª colocação e conseguiu
318.96 pontos FIS.
O experiente atleta agora se prepara para participar das provas Master que
serão realizadas pela temporada Boreal 2019/2020 na Europa.
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▪

O atleta Noah Bethonico alcançou resultado que garantiu sua vaga nos
Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude 2020, em Lausanne (SUI);

▪

Três medalhas conquistadas em provas sul-americanas de Snowboard
durante a Temporada Austral;

▪

Quatro melhores resultados da carreira alcançados durante a
temporada por dois atletas de Snowboard;

▪

Jovens brasileiros competindo em provas de Snowboard Cross,
Slopestyle e Big Air;

▪

Noah Bethonico chegou à etapa Final nas duas provas da Copa SulAmericana organizada pela CBDN e Corralco (CHI);

▪

Isabel Clark ganhou duas provas da Copa Sul-Americana em etapa
realizada em Pucon (CHI);

▪

Kian Hauschildt conquistou a medalha de bronze em etapa do Copa
Sul-Americana em La Parva (CHI);

▪

Realização da 2ª edição da Clínica Brasileira de Snowboard.

AU GU STI NHO TE I XE I R A

https://data.fis-ski.com/dynamic/athlete-biography.html?sector=SB&competitorid=229814&type=result
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Em sua segunda temporada competindo em provas FIS no hemisfério sul,
Augustinho Teixeira participou de seis provas oficiais realizadas em La Parva
(CHI), Cerro Catedral e Chapelco (ARG). O atleta reside em Ushuaia (ARG) e
realiza seus treinamentos preparatórios nas pistas da região.
A temporada em questão foi bastante importante para o atleta que iniciou
sua participação em eventos reconhecidos pela FIS no ano anterior.
Augustinho iniciou a temporada com duas provas de Slopestyle em La Parva.
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Seu melhor resultado foi a 6ª colocação e 64.00 pontos FIS conquistados em
prova do dia 4 de agosto.
Na segunda competição que o atleta participou, ele conquistou sua melhor
marca da carreira em provas de Big Air. O evento foi realizado no dia 7 de
setembro em Cerro Catedral. Após terminar a prova na 5ª colocação, o atleta
conquistou 72.00 pontos FIS. Na prova realizada no mesmo local no dia 8, o
atleta repetiu o feito finalizando o evento na mesma colocação e com a
mesma pontuação.
Evolução de pontos FIS em provas de Big Air
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Evolução de pontos FIS em provas de Big Air do atleta Augustinho Teixeira.

Para finalizar sua participação na temporada Austral 2019/2020, Augustinho
competiu em duas provas de Slopestyle em Chapelco no final de setembro. O
atleta conquistou a 10ª e 8ª colocações com 28.60 e 58.20 pontos FIS,
respectivamente.
Augustino agora se prepara para sua segunda participação em uma
temporada Boreal, em que competirá em provas no Canadá.

GABR I E L I R LAN DI NI

http://data.fis-ski.com/dynamic/athlete-biography.html?sector=SB&listid=&competitorid=208441
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Gabriel Irlandini participou de sua terceira temporada Austral competido em
eventos reconhecidos pela FIS. O atleta participou de duas provas de
Slopestyle da South American Cup realizadas em La Parva (CHI).
Na primeira prova, Gabriel finalizou sua participação na 23ª colocação e não
conseguiu pontos FIS. Na segunda prova, o atleta melhorou seu desempenho
e terminou o evento na 15ª colocação, conquistando 25.60 pontos FIS.

I SABE L C LAR K

http://www.fis-ski.com/uk/604/613.html?sector=SB&listid=&competitorid=10423&type=result
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Isabel Clark retornou às competições na temporada Austral 2019/2020. A
atleta que se classificou para quatro edições dos Jogos Olímpicos de Inverno
na modalidade Snowboard Cross ficou afastadas de competições oficiais por
conta de uma lesão na coluna cervical sofrida em 2018.
Depois de um período bem sucedido e recuperação, Isabel teve um papel
importantíssimo na realização da 2ª Clínica Brasileira de Snowboard, onde
pode compartilhar todo o conhecimento e experiência adquiridos no decorrer
de sua brilhante carreira esportiva.
A rider competiu em duas provas de Snowboard Cross realizadas em Pucon
(CHI), entre os dias 16 e 17 de setembro. Isabel terminou ambas as competições
na primeira colocação, mostrando que todo o empenho despendido em seu
processo de recuperação foi recompensado.
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K I AN C HR I STO P HE R HAU SC HI L DT

https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=SB&competitorid=234326
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Kian participou de duas provas da Copa Sul-Americana durante a temporada
Austral. As provas foram realizadas em La Parva (CHI) no mês de agosto. Foi
a primeira vez que o atleta competiu em provas FIS no hemisfério sul. O jovem
rider conquistou em sua primeira prova a 6ª colocação e 200 pontos FIS e na
segunda prova, realizada no dia seguinte, Kian melhorou seu desempenho e
terminou o evento na 3ª colocação, conquistando 300 pontos FIS.
O atleta agora se prepara para participar de competições no hemisfério
norte durante a temporada Boreal 2019/2020.

LU CA S R E ZE N DE

http://www.fis-ski.com/uk/604/613.html?sector=SB&listid=&competitorid=152244&type=result

Lucas não participou de provas durante a temporada Austral 2019/2020. O
atleta que também atua como instrutor de Snowboard iniciou nessa
temporada um trabalho de treinamento com a jovem atleta brasileira de Para
Snowboard, Vitória Machado.

NO AH BE THO NI CO

https://data.fis-ski.com/dynamic/athlete-biography.html?sector=SB&competitorid=229814&type=result

Resumo da temporada Boreal
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Noah Bethonico é hoje em dia o principal representante brasileiro do
Snowboard. O jovem atleta reside em Florianópolis (Santa Catarina), mas
passa grande parte do ano treinando em Vail (Estados Unidos da América), no
ISTC

International Snowboard Training Center, academia reconhecida pela

excelência no treinamento de atletas de Snowboard.
Durante a temporada Austral 2019/2020, Noah competiu em provas na
Austrália e no Chile. Nas primeiras provas, o rider finalizou sua participação na
21ª e 14ª colocações, conquistando 36.00 e 64.80 pontos FIS, respectivamente.
Foram duas provas bastante disputadas que contaram com a participação de
58 atletas. Noah foi o atleta nascido em 2003 mais bem colocado em ambos
os eventos.
As provas realizadas no Chile foram organizadas pelo Brasil e consideradas
como Campeonato Brasileiro de Snowboard Cross. Noah competiu ao lado de
atletas bastante experientes e finalizou sua participação nos dois dias de
competição na 4ª colocação, conquistando 80.00 pontos FIS em cada prova.
Com esses resultados, Noah se consagrou campeão brasileiro de 2019.
Noah participou da temporada Austral já classificado para representar o Brasil
nos Jogos Olímpicos da Juventude de 2020. Por esse motivo, a temporada em
questão serviu como um momento importante de preparação do atleta que
fará sua estreia em um evento olímpico em janeiro de 2020 em Lausanne
(Suíça). Noah tem melhorado sua colocação no ranking mundial de
Snowboard Cross a cada lista publicada pela FIS.
O jovem atleta se prepara para a temporada Boreal treinando nos Estados
Unidos. Antes de sua participação olímpica, Noah planeja competir em alguns
eventos antes dos Jogos Olímpicos da Juventude para chegar no evento
olímpico em seu pico de desempenho e conquistar o melhor resultado possível.
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▪

Organização do Campeonato Brasileiro em Ushuaia (ARG) com a
realização de 10 provas, em cinco categorias e participação de 30
atletas de quatro nações diferentes;

▪

Manex Silva quebrou o recorde brasileiro de Cross Country Masculino
com 111.12 pontos FIS durante prova FIS realizada em Bariloche (ARG);

▪

Manex Silva terminou a temporada na 5ª colocação do ranking mundial
qualificatório para os Jogos Olímpicos da Juventude 2020;

▪

Os atletas brasileiros dominaram as provas Junior na neve realizadas
na América do Sul: 18 medalhas conquistadas por seis atletas diferentes
em nove provas;

▪

28 Top 5 conquistados nas provas Junior na neve (de 45 possíveis);

▪

42 medalhas conquistadas por 10 atletas diferentes em provas oficiais
e em duas provas não oficiais;

▪

Ao final da temporada, o Brasil figura com quatro vagas para os Jogos
Olímpicos da Juventude no Cross Country (classificação fecha em
dezembro/19);

▪

Matheus Vasconcellos quebrou o recorde de pontos FIS Sprint em lista
na publicação da 1ª lista da temporada 2019/2020 com 214.95 pontos;

▪

Manex Silva bateu o recorde de pontos FIS Sprint em lista já na
publicação da 2ª lista com 207.77 pontos;

▪

Manex Silva também quebrou o recorde de pontos FIS Distance na
publicação da 2ª lista com 128.24 pontos;

▪

Victor Santos conquistou medalhas em oito das 14 provas disputadas
na neve durante a temporada Austral 2019/2020;

▪

Victor Santos conquistou sua melhor marca de Distance (115.61 pontos
FIS) em prova de Perseguição de 10 km durante a IIIª etapa do Circuito
Brasileiro de Rollerski;

▪

Rhaick Bomfim conquistou sua melhor marca em provas de Sprint:
206.50 pontos FIS durante prova com Campeonato Brasileiro de Cross
Country em Ushuaia (ARG).
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Essa foi uma temporada bastante relevante e importante para o Cross
Country nacional: os atletas brasileiros conquistaram resultados bastante
expressivos nas competições na neve (com quebras de recordes em provas e
em lista) e dominaram as provas Junior na Argentina e Chile.
O grande destaque da temporada Austral 2019/2020 foram os resultados
obtidos pelo atleta Manex Silva. O atleta quebrou o recorde brasileiro em
prova Distance, além de quebrar os recordes de pontos FIS em lista tanto para
o Distance quanto para o Sprint. É importante ressaltar que antes da quebra
do recorde de pontos FIS em lista para provas de Sprint pelo Manex, esse
recorde foi quebrado pelo atleta Matheus Vasconcellos. Esses resultados
demonstram a evolução constante dos atletas de Cross Country e o grande
momento que a equipe atingiu na temporada em questão. Para ressaltar essa
evolução na modalidade, a figura abaixo apresenta a evolução de pontos FIS
em lista para provas Sprint.

Evolução do Recorde Brasileiro de Lista de Pontos FIS Sprint
6ª Lista
6ª Lista
3ª Lista
5ª Lista
2018/2019 2011/2012 2013/2014 2013/2014 Matheus
Leandro Ribela Leandro Ribela Leandro Ribela Vasconcellos

7ª Lista
2018/2019 Matheus
Vasconcellos

1ª Lista
2019/2020 Matheus
Vasconcellos

2ª Lista
2019/2020 Manex Silva
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Gráfico 03

Evolução do recorde brasileiro de lista de pontos FIS na disciplina Sprint ao longo do
tempo (de 2012 a 2020).
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A temporada Boreal 2019/2020 foi bastante importante para consolidar o
domínio dos atletas brasileiro da categoria Junior em eventos na neve na
América do Sul. Os atletas Manex Silva, Matheus Vasconcellos, Lucas Lima,
Rhaick Bomfim e Yuri Rocha figuraram nas primeiras colocações das provas
realizadas em Tierra Mayor (ARG), em eventos organizados pelo Brasil e pela
Argentina.
Nas duas provas de Sprint (estilo livre e clássico) e na prova de Distance
organizadas pelo Brasil, os atletas brasileiros ocuparam todo o pódio, além da
quarta colocação. Já nas provas organizadas pela Argentina, realizadas na
semana seguinte, o Brasil ocupou novamente as três posições do pódio tanto
no evento de Sprint clássico e de Distance livre.
O desempenho marcante dos atletas brasileiros nas provas Junior na
temporada contribuiu para que o país terminasse o período com quatro vagas
para os Jogos Olímpicos da Juventude 2020 no Cross Country. A lista final da
distribuição das vagas para os Jogos será publicada apenas no mês de
dezembro de 2019. Os atletas com idade para participação nos Jogos e com
melhor classificação no momento são Manex Silva e Rhaick Bomfim no
masculino e Eduarda Ribera e Taynara da Silva no feminino. Caso o Brasil
confirme as quatro vagas nos Jogos Olímpicos da Juventude, será a
participação com maior número de atletas brasileiros na modalidade Cross
Country.

BR U NA MO U R A

https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=CC&competitorid=194536

Resumo da temporada Austral
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Melhor resultado
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A atleta Bruna Moura iniciou sua temporada Austral com um alto volume de
treinamento e no decorrer da temporada, foi incrementando a intensidade e
das sessões. A primeira etapa competitiva da atleta foi a IIª etapa do Circuito
Brasileiro de Rollerski, em São Carlos.
Ao longo da temporada, Bruna conquistou 13 medalhas: 11 de ouro e uma de
bronze. Seus melhores resultados, quando considerados os pontos FIS
conquistados, foram obtidos em Ushuaia (ARG) tanto na prova de Sprint
quando na prova de Distance, onde a atleta conquistou 211.20 e 136.68 pontos
FIS, respectivamente.
Foi na prova de Distance em Ushuaia (ARG) que Bruna atingiu a melhor
pontuação de sua carreira competitiva. Foi um momento bastante importante
para a atleta que busca melhorar sua pontuação em provas de Cross Country
e conquistar uma vaga para participação nos Jogos Olímpicos de Inverno de
Pequim em 2022.
A brasileira agora se prepara para as competições da temporada Boreal, em
que representará o país em provas de Cross Country e de Biathlon na Europa.

CLAUDIO GUSTAVO OLIVEIRA

https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=CC&competitorid=207133

Resumo da temporada Austral

SP

DI

Nº de provas

4

4

291.23

217.30

Melhor resultado

Essa foi a primeira temporada Austral de Claudio Gustavo competindo provas
válidas para o ranking internacional da FIS. Durante o período em questão, o
atleta participou de sete provas oficiais, conquistando o terceiro lugar em
prova Junior realizada em Cerro Catedral (ARG).
O desempenho de Claudio Gustavo foi melhorando conforme o atleta
adquiria experiência nas provas disputadas com atletas mais velhos. Em
diversos momentos, Claudio teve chances claras de vencer atletas muito mais
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experientes em baterias das provas de Sprint. Foi um belo início para um atleta
com grande potencial na modalidade.
Claudio Gustavo está na briga para conquistar a classificação para os Jogos
Olímpicos da Juventude. A quarta etapa do Circuito Brasileiro de Rollerski, que
será realizado no mês de novembro, pode ajudar o atleta a conquistar esse
objetivo.

EDUARDA RIBERA

https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=CC&competitorid=239951&type=summary

Resumo da temporada Austral
Nº de provas
Melhor resultado

SP

DI

9

11

289.34

169.27

Eduarda Ribera, já em sua primeira temporada como atletas competindo em
provas oficiais da FIS, teve um desempenho muito positivido durante as
etapas competitivas da temporada Austral. A atleta subiu ao pódio nove
vezes, conquistando uma medalha de prata e oito medalhas de bronze.
Eduarda participou de provas oficiais no Brasil, Argentina e Chile. Durante as
provas, competiu contra atletas muito experientes e pôde evoluir bastante
tanto quando considerada sua técnica de ski quanto sua forma de se preparar
para competições importantes.
Os bons resultados ajudaram a atleta a alcançar a primeira colocação do
ranking das atletas de Cross Country com idade para participação nos Jogos
Olímpicos da Juventude. Eduarda agora se prepara para iniciar a temporada
Boreal, com o principal objetivo de classificar-se e participar da terceira
edição dos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude de 2020.

JAQ U E LI NE MO U R ÃO

https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=CC&competitorid=114428
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Resumo da temporada Boreal

SP

DI

Nº de provas

-

-

Rk Brasileiro

1º

1º

Rk Latino Americano

1º

3º

Durante a temporada Austral, a Jaqueline Mourão não participou de nenhuma
prova oficial de Cross Country. A atleta teve como foco as competições da
modalidade de Ciclismo Mountain Bike, onde busca uma classificação para os
Jogos Olímpicos de Verão de Tóquio 2020. Caso conquiste a vaga olímpica,
essa será a sua sétima participação em Jogos Olímpicos.

FABR Í ZI O BO U R GU I G NO N

https://data.fis-ski.com/dynamic/athlete-biography.html?sector=CC&competitorid=138453&type=result

Resumo da temporada Boreal

SP

DI

Nº de provas

-

-

Rk Brasileiro

17º

14º

Rk Latino Americano

48º

45º

Durante a temporada Austral, Bourguignon não participou de nenhuma prova
oficial de Cross Country. O atleta ainda continua fazendo seus treinos técnicos
e preparação física no Brasil.

GABR I E L A NE R E S

http://www.fis-ski.com/uk/604/613.html?sector=CC&listid=&competitorid=175343&type=result

Resumo da temporada Boreal

SP

DI

Nº de provas

7

8

Rk Brasileiro

3º

4º

Rk Latino Americano

7º

8º

211.93

176.87

Melhor resultado
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Na temporada Austral, Gabriela participou da IIª e da IIIª Etapas do Circuito
Brasileiro de Rollerski e das provas realizadas em Ushuaia, totalizando 15
provas oficiais. Houve um aumento em relação às 10 provas das quais
participou na temporada anterior.
No Circuito de Roller, conquistou medalhas de prata em todas as quatro
provas da IIª Etapa e duas de bronze na IIIª Etapa. Já nas provas na neve,
Gabriela conseguiu chegar à medalha de ouro tanto na prova de Sprint quanto
na de Distance. Mas foi na etapa qualificatória da prova de Sprint estilo livre
realizada em Ushuaia (ARG) que Gabriela conquistou seu personal best, com
211.93 pontos FIS.
Satisfeita com a performance apresentada, sobretudo na neve, a brasiliense
se prepara agora para a temporada Boreal, quando participará de training
camps e competições em solo europeu.

LE ANDR O LU T Z

http://www.fis-ski.com/uk/604/613.html?sector=CC&listid=&competitorid=157590&type=result

Resumo da temporada Boreal

SP

DI

Nº de provas

-

-

Rk Brasileiro

13º

8º

Rk Latino Americano

23º

12º

O atleta não participou de nenhuma prova oficial de Cross Country durante a
temporada Austral de 2019-2020. Leandro continua fazendo seus treinos de
preparação física e técnica no Brasil.

LU CA S LI MA

https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=CC&competitorid=202815
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Resumo da temporada Boreal

SP

DI

Nº de provas

9

7

Rk Brasileiro

4º

4º

Rk Latino Americano

8º

8º

Rk Latino Americano Jr

4º

4º

269.25

118.74

Melhor resultado

Lucas Lima, natural de São Paulo, participou de um total de 16 provas na
temporada Austral, conquistando nove medalhas, incluindo uma de ouro.
No iníco da temporada, o atleta embarcou para China, onde competiu em
provas de Sprint, nas quais se classificou para as finais nas duas provas, e em
uma prova de Distance.
Foi na volta ao Brasil que Lucas obteve seu melhor resultado de Distance da
temporada, 118.74 pontos FIS, conquistado na sua 2ª prova, 10 km Clássico,
válida para a IIª Etapa do Circuito Brasileiro de Rollerski, na qual o atleta
conquistou a medalha de ouro. O esquiador ainda obteve a 2ª colocação na
final do Sprint de 1 km Clássico.
Em seguida, o atleta foi para Ushuaia (ARG), onde participou de seis provas.
Nas provas válidas pelo Campeonato Brasileiro, obteve três medalhas de
bronze, sendo 2 nas provas de Sprint 1,4 km Clássico e 1 na prova de Distance
10 km Freestyle. Ainda na Argentina, o paulista participou da prova de 10 km
Freestyle válida pelo Campeonato Argetino, conquistando a medalha de prata
geral, ficando atrás somente de Manex Silva.
De volta ao Brasil, Lima participou da IIIª Etapa do Circuito Brasileiro de
Rollerski, na qual, novamente, competiu em prova de Sprint e se classificou
para as finais todas as vezes.
O atleta agora retoma os treinamentos visando a importante temporada
Boreal, quando participará de períodos de treinamento e competição no
continente europeu, incluindo o Campeonato Mundial Junior de Ski Cross
Country.
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LU CA S MAR TI NS

https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=CC&competitorid=202295

Resumo da temporada Boreal

SP

DI

Nº de provas

4

4

Rk Brasileiro

8º

7º

Rk Latino Americano

12º

11º

258.39

173.85

Melhor resultado

Na temporada Austral 2019/2020, Lucas participou de training camps e
competições em São Carlos, além dos treinamentos físico e técnico realizados
no NAR-SP e na Cidade Universitária, respectivamente, ambos em São Paulo.
O atleta demonstrou grande evolução nos períodos de treino, o que resultou
diretamente na obtenção de alguns dos melhores resultados de sua carreira.
Na primeira competição da temporada, a IIª Etapa do Circuito Brasileiro de
Rollerski, Lucas melhorou em relação à mesma competição do ano anterior,
conquistando medalha de bronze no Sprint, com 276.04 pontos FIS, e obtendo
colocações dentro do Top 5 em duas provas de Sprint e em uma de Distance.
Já na etapa de outubro, o atleta advindo do Projeto Social Ski na Rua obteve
a sua melhor pontuação em provas de Sprint da temporada, 258.39 pontos FIS
na 1ª prova de 1 km Clássico. Conseguiu a 5ª colocação na prova final de Sprint
nesse mesmo dia e, nos dias seguintes, obteve a 9ª e 13ª colocações nas
provas de Distance.
Feliz com sua contínua evolução, Lucas se mantém focado nos treinamentos
visando a temporada Boreal, quando pretende continuar evoluindo seus
resultados tanto no Cross Country como no Biathlon.

MANE X SI LV A

https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=CC&competitorid=226095
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Resumo da temporada Boreal

SP

DI

Nº de provas

8

10

Rk Brasileiro

6º

6º

Rk Latino Americano

10º

10º

Rk Latino Americano JR

5º

6º

197.43

111.12

Melhor resultado

A temporada Austral 2019/2020 foi extremamente positiva para o atleta
Manex Silva: ele disputou 18 provas e acabou subindo ao pódio 15 vezes. Além
do ótimo aproveitamento competitivo, Manex estabeleceu um novo recorde
brasileiro em provas Distance, quando finalizou a prova de 10 km em Cerro
Catedral com 111.12 pontos FIS.
Manex iniciou a temporada realizando seu programa de treinamento na
Espanha, onde mora com sua família. Depois de alguns meses de prétemporada, o atleta veio ao Brasil para participar da IIª etapa do Circuito
Brasileiro de Rollerski, em São Carlos. Durante a etapa, o esquiador subiu ao
pódio na 2ª colocação nas duas provas de Distance disputadas, na técnica
livre e clássica.
Depois do período de competições em solo nacional, a equipe embarcou para
Ushuaia (ARG) para realização do Campeonato Brasileiro de Ski Cross Country
e participação em provas organizadas pela Federação Argentina. No
Campeonato Brasileiro, Manex conquistou a medalha de ouro nas provas de
Distance livre e Sprint técnica clássica e a medalha de prata na prova de Sprint
livre. Nas provas organizadas pela Argentina os resultados também foram
muito positivos: medalha de ouro nas quatro provas disputadas.
Já no mês de setembro, a equipe brasileira participou de competições em
Cerro Catedral (ARG) e Nevados de Chillan (CHI). O jovem atleta competiu em
alto nível e conquistou mais seis medalhas: uma de ouro, três de prata e duas
de bronze. O maior destaque desse período, foi a quebra do recorde brasileiro
em provas Distance. A marca havia sido quebrada duas vezes durante a
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temporada Austral 2019/2020, mas Manex conseguiu melhorar ainda mais a
marca brasileira conquistando 111.12 pontos FIS.

Evolução do Recorde Brasileiro em provas Distance
22/03/2019 - Victor
Santos

27/07/2019 - Yuri Rocha 28/07/2019 - Lucas Lima 04/09/2019 - Manex Silva

105
111,12

110
115

118,74

120
125

127,71
129,54

130
135
Gráfico 04

Evolução do recorde brasileiro em provas da disciplina Distance ao longo do ano de
2019.

Na segunda lista de pontos FIS da temporada 2019/2020, Manex conseguiu um
feito incrível: quebrou o recorde de pontos em lista FIS tanto no Sprint quanto
no Distance, registrando 207.77 e 128.24 pontos FIS, respectivamente. Um feito
notável para um atleta tão novo.
Manex, atualmente, é o primeiro colocado do ranking nacional e principal
atleta na disputa para a vaga nos Jogos Olímpicos da Juventude 2020. A
grande temporada do atleta faz com que as expectativas do país para um
bom desempenho nos Jogos Olímpicos aumentem a cada prova que ele
participa.
O esquiador agora se prepara para a temporada Boreal 2019/2020, em que
espera confirmar sua classificação para os Jogos Olímpicos da Juventude e
representar o Brasil no Campeonato Mundial de Ski Cross Country que será
realizado na Alemanha entre fevereiro e março de 2020.
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MAR CE LO R I BE I R O

https://data.fis-ski.com/dynamic/athlete-biography.html?sector=CC&listid=&competitorid=205496

Resumo da temporada Boreal

SP

DI

Nº de provas

-

-

Rk Brasileiro

10º

10º

Rk Latino Americano

15º

14º

Rk Latino Americano JR

7º

7º

O atleta não participou de nenhuma prova oficial de Cross Country durante a
temporada Austral de 2019/2020. Marcelo continua fazendo seus treinos de
preparação física e técnica no Brasil.

MATHE U S V AS CO N CE L LO S

https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=CC&competitorid=225151

Resumo da temporada Boreal

SP

DI

Nº de provas

3

3

Rk Brasileiro

1º

5º

Rk Latino Americano

1º

9º

Rk Latino Americano JR

1º

5º

212.36

153.32

Melhor resultado

Matheus Vasconcellos, após uma ótima temporada Boreal, obteve resultados
muito expressivos nas provas disputadas no hemisfério Sul durante a
temporada Austral 2019/2020. O atleta registrou uma quebra de recorde de
pontos FIS em lista na publicação da 1ª lista da temporada 2019/2020 com
214.95 pontos FIS. A marca foi depois quebrada pelo atleta Manex Silva na
publicação da 2ª lista.
O esquiador que reside na Áustria veio para a América do Sul para participar
das provas do Campeonato Brasileiro e de provas organizadas pela
Federação Argentina, todas realizadas em Ushuaia (ARG). Matheus competiu
em seis provas oficiais, sendo três provas de Sprint e três provas de Distance.
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Seu melhor resultado nesse período foi a primeira colocação no Campeonato
Brasileiro durante a prova de Sprint técnica livre. Ademais, Matheus também
conquistou a terceira colocação em prova de Distance de 10 km, técnica livre,
evento organizado pela Argentina.
O primiero lugar conquistado durante a prova de Sprint foi o terceiro melhor
resultado do atleta, considerando esse tipo de prova. Matheus finalizou a
temporada Austral de forma bastante positiva e já pensando em sua
temporada competitiva no hemisfério norte. O atleta se prepara para a
temporada Boreal, onde competirá pelo Cross Country e pelo Biathlon.

MAYAR A SI LV A

https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=CC&competitorid=239950

Resumo da temporada Boreal

SP

DI

Nº de provas

4

4

601.71

375.47

Melhor resultado

Mayara Silva iniciou seus treinamentos na cidade de Jundiaí e durante a
temporada Austral 2019/2020, participou de suas primeiras provas FIS. Foram
sete provas todas realizadas na cidade de São Carlos (SP). A atleta tem
evoluído muito a cada prova que participa.
Como tem idade para os Jogos Olímpicos da Juventude, Mayara também
está na disputa para uma vaga nos Jogos que serão realizados no mês de
janeiro de 2020.

MI R LE NE P I CI N

https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=CC&competitorid=142625
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Resumo da temporada Boreal

SP

DI

Nº de provas

-

-

Rk Brasileiro

4º

2º

Rk Latino Americano

8º

4º

Melhor resultado

-

-

O atleta não participou de nenhuma prova oficial de Cross Country durante a
temporada Austral de 2019/2020. Mirlene dedicou a temporada para as
provas de Biathlon realizadas no Chile e na Argentina.

P AU LO SA NTO S

http://www.fis-ski.com/uk/604/613.html?sector=CC&listid=&competitorid=187847&type=result

Resumo da temporada Boreal

SP

DI

Nº de provas

4

4

Rk Brasileiro

4º

9º

Rk Latino Americano

9º

13º

292.16

293.34

Melhor resultado

Durante a temporada Austral, Paulo participou da IIª e da IIIª etapa do Circuito
Brasileiro de Rollerski. Nas provas de Sprint, conseguiu a 7ª e 8ª colocações,
respectivamente, nas provas de Clássico e Freestyle, conseguindo a
classificação para as finais em ambas as provas.

Conseguiu sua melhor

colocação em provas de Sprint na final de Freestyle, ficando na 6ª posição.
Além disso, conseguiu se manter no top 10 da 1ª prova de Distance.
Na etapa de outubro, repetiu as classificações para as finais das provas de
Sprint, conseguindo a 10ª colocação em ambas, e obteve a 12ª colocação na
prova de Distance.
O atleta se prepara agora para a temporada Boreal, quando pretende realizar
uma boa IVª etapa do Circuito Brasileiro de Rollerski e atingir o critério para
integrar a equipe que viajará para a Europa.
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R E NAN BAR BO SA

https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=CC&competitorid=237505

Resumo da temporada Boreal

SP

DI

Nº de provas

4

3

Rk Brasileiro

16º

12º

Rk Latino Americano

32º

32º

Rk Latino Americano Jr

13º

15º

623.63

380.02

Melhor resultado

Essa foi a segunda temporada de Renan Barbosa competindo provas FIS.
Foram seis provas, todas do Circuito Brasileiro de Rollerski. O atleta participou
de provas de técnica livre e clássica e vem demonstrando melhora no
desempenho a cada etapa competitiva de que participa.

R HAI CK BO MFI M

https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=CC&competitorid=202814

Resumo da temporada Boreal

SP

DI

Nº de provas

7

7

Rk Brasileiro

2º

3º

Rk Latino Americano

5º

7º

Rk Latino Americano JR

2º

3º

206.50

160.06

Melhor resultado

Mais uma vez, Rhaick Bomfim apresentou um ótimo desempenho durante as
competições da temporada Austral. O atleta participou, ao todo, de 14 provas
competitivas e figurou entre os três primeiros colocados em sete delas,
mesmo fazendo parte do grupo de atletas mais novos desses eventos. Além
do número impressionante de pódios da temporada, Rhaick também
conquistou sua melhor pontuação em provas de Sprint: 206.50 pontos FIS.
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O jovem atleta competiu nas etapas do Circuito Brasileiro de Rollerski em julho
e outubro e nas provas realizadas em Ushuaia (ARG), entre elas as provas do
Campeonato Brasileiro de Cross Country. Rhaick finalizou as provas do
campeonato nacional com duas medalhas de prata (Sprint clássico e distance
livre) e uma medalha de bronze (Sprint clássico), mostrando que faz parte do
grupo de atletas brasileiros com maior nível técnico.
Rhaick ocupa no momento a segunda colocação do ranking de atletas de
Cross Country com idade para participação nos Jogos Olímpicos da
Juventude de 2020. O jovem atleta prepara-se para participar da IVª etapa
do Circuito Brasileiro de Rollerski a fim de manter o bom desempenho das
etapas anteriores e conquistar uma vaga olímpica.

STE V E HI E S TAN D

https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=CC&competitorid=235877

Resumo da temporada Boreal

SP

DI

Nº de provas

2

4

Rk Brasileiro

9º

13º

Rk Latino Americano

13º

35º

345.40

203.48

Melhor resultado

Steve iniciou, que reside na Suíça, a participação em provas de Cross Country
na última temporada Boreal (2018/2019) e vem evoluindo a cada prova
realizada. O esquiador, que é ex-atleta de remo, participou das provas
realizadas em Ushuaia (ARG). Foram ao todo seis provas válidas para o
ranking internacional da modalidade e reconhecidas pela FIS.
Ao longo da execução das provas, Steve foi melhorando seu desempenho
competitivo. Agora, o atleta se prepara para participar da temporada Boreal
onde competirá em diversos eventos na Europa a fim de melhorar sua
pontuação em lista FIS e sua colocação no ranking nacional de Cross Country.
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TAYNAR A DA SI LV A

https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=CC&competitorid=223093

Resumo da temporada Boreal

SP

DI

Nº de provas

9

9

Rk Brasileiro

5º

5º

Rk Latino Americano

9º

9º

248.61

276.69

Melhor resultado

A jovem Taynar da Silva conquistou durante a temporada Austral 2019/2020
seus melhores resultados competitivos quando considerados os pontos FIS em
provas oficiais. Em prova de sprint realizada em Tierra Mayor (ARG), Tayanra
terminou a qualificatória em quarto lugar, conquistando 248.61 pontos FIS. A
melhor pontuação da atleta em provas distance, foi também conquistada
nessa temporada: 276.69 pontos FIS em prova de 5 km realizada em Termas
de Chillan (CHI).
Destaca-se também o bom desempenho da atleta nas provas do Circuito
Brasileiro de Rollerski. Taynara subiu ao pódio duas vezes durante a IIIª etapa
do Circuito, terminando as provas em segundo e terceiro lugar em provas de
Sprint.
A atleta agora se prepara para a temporada Boreal. A jovem tem grandes
chances de conseguir classificaçaõ olímpica para os Jogos da Juventude
2020, onde poderá competir pelo Cross Country e pelo Biathlon.

THIAGO SILVA
https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=CC&competitorid=239952

Resumo da temporada Boreal

SP

DI

Nº de provas

4

4

258.65

214.51

Melhor resultado
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Thiago Silva estreou em provas FIS durante a IIª etapa do Circuito Brasileiro
de Rollerski, realizada no mês de julho de 2019. Mesmo sendo um estreante e
competindo com atletas muito mais experientes, Thiago teve um desempenho
bastante interessante.
O atleta também participou de sua primeira prova FIS fora do país na
tempoarada Austral 2019/2020. Thiago competiu em prova Junior de 10 km
em Cerro Catedral (ARG), conquistando pontuação inferior a 300 pontos FIS.
Thiago se prepara o início da temporada Boreal, onde participará de suas
primeiras provas FIS em continente europeu. Ademias, o atleta participará da
quarta etapa do Circuito de Rollerski para tentar melhorar sua colocação no
ranking nacional e conquistar uma vaga nos Jogos Olímpicos da Juventude.

V I CTO R SA NTO S

https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=CC&competitorid=194537

Resumo da temporada Boreal

SP

DI

Nº de provas

11

12

Rk Brasileiro

1º

3º

Rk Latino Americano

5º

7º

202.21

115.61

Melhor resultado

Victor Santos se tornou um atleta referência para o país, devido à sua
participação nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 e ao seu bom e
constante desempenho nas competições do Circuito Brasileiro de Rollerski e
competições na neve realizadas na América do Sul. Durante a temporada
Austral 2019/2020 seu desempenho competitivo não foi diferente: Victor
participou de 23 provas reconhecidas pela FIS e conquistou medalhas em 14
delas.
A temporada começou com a participação do atleta na Copa do Mundo de
Rollerski realizada em Pequim (CHN) no mês de julho. Victor foi o brasileiro
melhor colocado em todas as provas das quais participou. Foi uma
experiência bastante positiva para o esquiador que competiu em provas de
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rollerski com um grande número de competidores, situação à qual não está
adaptado.
Depois de retornar da China, Victor participou da IIª etapa do Circuito
Brasileiro de Rollerski no final do mês de julho. Durante a etapa em questão, o
atleta conquistou a medalha de ouro nas duas provas de Sprint (técnica
clássica e livre) e uma medalha de bronze na prova de 10 km técnica clássica.
Entre as etapas do Circuito de Rollerski, o esquiador competiu em provas
realizadas em Ushuaia (ARG), Cerro Catedral (ARG) e Nevados de Chillan (CHI).
Mais uma vez, o desempenho de Victor foi muito positivo, com o atleta
conquistando oito medalhas em 14 provas disputadas. Na última prova de
Sprint realizada em Nevados de Chillan (CHI), Victor melhorou sua marca
pessoal, finalizando a etapa qualificatória da prova com 202.21 pontos FIS.
Já de volta ao Brasil, durante a IIIª etapa do Circuito Brasileiro de Rollerski,
Victor subiu ao pódio em todas as provas qe disputou: na 1ª colocação no
Sprint técnica clássica e na 2ª colocação no Sprint técnica livre e na
Perseguição. Foi na prova de Perseguição que o atleta conseguiu seu melhor
resultado em provas Distance, com uma marca de 115.61 pontos FIS.
Após a finalização de sua participação na tempoarada Austral 2019/2020,
Victor se prepara para competir nos eventos da temporada Boreal. Esse é um
ano bastante importante para o atleta, uma vez que ele participará do
Mundial Junior de Cross Country entre 28 de fevereiro e 3 de março de 2020
em Oberwiesenthal (GER).

YU R I R O CHA
https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=CC&competitorid=205497

Resumo da temporada Boreal

SP

DI

Nº de provas

8

7

Rk Brasileiro

7º

2º

Rk Latino Americano

11º

6º

Rk Latino Americano Jr

6º

2º

261.86

127.71

Melhor resultado
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Essa foi uma temporada muito proveitosa para o jovem Yuri Rocha. O atleta
iniciou a temporada competitiva participando da Copa do Mundo de Rollerski,
realizada em Pequim (CHN). Durante o evento, Yuri competiu em duas provas
de Sprint (1,5 e 0,2 km) e uma prova de Distance (20 km). Foi uma experiência
muito enriquecedora para o atleta.
Durante a temporada, Yuri quebrou três vezes sua melhor marca nas provas
de Sprint e uma vez em prova de Distance. As marcas de personal best do
atleta aconteceram durante a IIª e IIIª etapas do Circuito Brasileiro de Rollerki
realizadas em julho e outubro de 2019.
Na prova de 10 km estilo livre, realizada no dia 27 de julho, o atleta estabeleceu
um novo recorde brasileiro para esse tipo de prova, finalizando a prova na
primeira colocaçao e obtendo 127.71 pontos FIS. Esse recorde foi quebrado
mais duas vezes durante a temporada Austral peloa atletas Lucas Lima e
Manex Silva.
Na prova de Sprint válida pelo Campeonato Brasileiro realizada no Ushuaia,
Yuri subiu ao pódio na 3ª colocação com 290.11 pontos FIS. Ao todo, foram
cinco pódios para o atleta Yuri Rocha durante a temporada Austral. Foram três
medalhas de bronze em provas de Sprint e uma medalha de ouro na prova de
10 km estilo livre.
Após a finalização de uma grande temporada, Yuri direciona seu foco para a
temporada Boreal 2019/2020. O atleta busca uma evolução de seu
desempenho em provas de neve.

DE SE NV O LV I ME NT O
A CBDN estimula a formação de jovens atletas através do treinamento
sistemático da modalidade. Essa ação está totalmente alinhada com o
planejamento estratégico da Confederação. Os jovens atletas participam das
ações de treinamento no Brasil e no exterior, assim como competições
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nacionais e internacionais. Eles são convocados de acordo com o
desempenho que apresentam nos treinos.
Nome
Alicia Batista
Anderson Santos
Ayslan Farias
Beatriz de Sá
Beatriz Westemaier da Silva
Beckham Borges
Brayan Rodrigues
Caio Ribeiro
Christopher Oliveira
Davi Santos
Davi Padilha
Eric Souza
Ezequiel Jesus
Gabriel Santos
Giovanna Manhani Silva
Guilherme Amancio
Guilherme de Lima Oliveira
Guilherme Oliveira
Higor Leite
Ian Silva
Julia Reis
Kauany Cunha
Mariana Lopes
Micaely Oliveira
Mikaelly Costa
Natasha Duarte de Lima
Nicolly Santos Silva
Pedro Gomes
Phillipe Carvalhedo
Rayane Fraga
Thayssa Ramos Paixão
Vitória Dantas
Wellington da Silva
Wilbert Rodrigues

Sexo

YoB

FEM
MAS
MAS
FEM
FEM
MAS
MAS
MAS
MAS
MAS
MAS
MAS
MAS
MAS
FEM
MAS
MAS
MAS
MAS
MAS
FEM
FEM
FEM
FEM
FEM
FEM
FEM
MAS
MAS
FEM
FEM
FEM
MAS
MAS

2006
2005
2005
2006
2009
2008
2004
2007
2008
2005
2005
2004
2008
2006
2005
2004
2004
2009
2005
2006
2007
2008
2007
2006
2007
2005
2004
2011
2005
2008
2005
2008
2006
2004

Nº de
atividades
2
4
2
4
2
2
2
4
2
2
4
2
4
4
2
2
2
4
2
4
4
4
4
2
4
4
2
4
4
4
2
4
1
4

Melhor resultado na
temporada
7
1
17
6
7
15
2
7
15
6
3
18
5
3
11
3
4
9
9
1
5
8
1
4
1
3
11
5
5
2
5
1
11
1

Relatório Técnico Temporada Austral 2019

36

Durante

a

temporada

Austral

2019/2020,

participaram

de

eventos

competitivos realizados na América do Sul os atletas Fabrizio Bourguignon
Mirlene Picin. Ambos os atletas competiram em provas realizadas em Portillo
(CHI) e Bariloche (ARG). Mirlene Picin subiu ao pódio (na 3ª colocação) nas três
provas que participou na Argentina.

ALTAI R SI LV A

https://www.biathlonworld.com/athletes/id/btbra11610199901/

O atleta Altair Silva optou por não participar de eventos competitivos da
modalidade durante a temporada Austral 2019/2020.

BR U NA MO U R A

http://www.biathlonworld.com/athletes/id/btbra22404199401/

Bruna Moura focou sua temporada competitiva nas provas de Rollerski e Ski
Cross Country realizadas em território nacional e na Argentina. Por esse
motivo, a esquiadora não competiu em nenhuma prova de Biathlon.

FABR I ZI O BO U R GU I G NO N

https://www.biathlonworld.com/athletes/id/btbra11509197601/

Resumo da temporada Boreal
Nº de provas

Sprint

Pursuit

Mst

2

2

2

Rk Latino Americano
% Tiros
Melhor resultado

9
75%

75%

62,5%

8ª colocação

8ª colocação

11ª colocação

Durante a temporada Austral 2019/2020, Fabrizio Bourguignon, major do
exército brasileiro, competiu em seis provas oficiais de Biathlon realizadas em
Portillo (CHI) e Bariloche (ARG). O atleta tem grande experiência na
modalidade e compete em provas na América do Sul há muitas temporadas.
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Sua melhor prova da temporada foi o Sprint de 10 km realizado em Bariloche
(ARG), onde Bourguignon chegou na 8ª colocação, com aproveitamento de
80% nos tiros e com um tempo final de apenas 15,10% atrás do primeiro
colocado da prova. Na prova de Perseguição também realizada na Argentina,
o atleta teve um ótimo aproveitamento nos tiros, acertando 17 dos 20
deferidos (aproveitamento de 85%).
Fabrizio agora se prepara para participar da temporada Boreal 2019/2020,
onde pretende competir em duas etapas da IBU Cup.

GABR I E L A NE R E S

https://www.biathlonworld.com/athletes/id/btbra21105199601/

Gabriela Neres, que reside em Brasília, optou por concentrar suas energias e
foco na participação em provas de rollerski (realizadas em território nacional)
e em provas de Ski Cross Country realizadas na Argentina. Durante a
temporada Austral 2019/2020, Gabriela não participou de nenhuma
competição de Biathlon de Inverno.

LE ANDR O LU T Z

https://www.biathlonworld.com/athletes/id/btbra10501198201/

O atleta Leandro Lutz não participou de nenhum evento competitivo durante
a temporada Austral 2019/2020.

LU CA S MAR TI NS

https://www.biathlonworld.com/athletes/id/btbra11311199801/

Lucas Martins, que faz parte do clube Ski na Rua, após ter competido na IBU
Cup Junior durante a temporada Boreal 2018/2019, não competiu em provas
de Biathlon de Inverno durante a temporada Austral.

MAR CE LO R I BE I R O

https://www.biathlonworld.com/athletes/id/btbra13105200001/
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Após participar de três eventos da IBU Junior Cup na temporada Boreal
2018/2019, Marcelo Ribeiro não competiu em provas oficias de Biathlon na
temporada Austral 2019/2020.

MATHE U S V AS CO N CE L LO S

http://www.biathlonworld.com/athletes/id/btbra12809200001/

Depois de fazer história com seus resultados na temporada Boreal 2018/2019,
Matheus Vasconcellos optou por competir apenas em provas de Ski Cross
Country.

MI R LE NE P I CI N

https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=CC&competitorid=142625

Resumo da temporada Boreal
Nº de provas

Sprint

Pursuit

Mst

2

2

2

Rk Latino Americano
% Tiros
Melhor resultado

3
45%

50%

52,5%

3ª colocação

3ª colocação

3ª colocação

Mirlene iniciou sua temporada de Biathlon em Portillo (CHI), onde conseguiu
obter a 4ª colocação nas três provas que disputou, tanto em Sprint quanto em
Distance, mostrando constância nos seus resultados.
Após terminar a competição no Chile, a atleta viajou à Argentina para
competir em Bariloche, onde conseguiu medalha de bronze nas três provas
que disputou, novamente ficando com ótimas colocações no Sprint e no
Distance. Com esses resultados, a atleta finalizou a Copa Sul-Americana na 3ª
colocação, alcançando um resultado bastante relevante no cenário regional
da modalidade.
Mirlene agora se prepara para competir em provas da IBU Cup que serão
realizadas durante a temporada Boreal 2019/2020.
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P AU LO SA NTO S

https://www.biathlonworld.com/athletes/id/btbra11311199301/

Paulo Santos não participou de eventos competitivos de Biathlon de Inverno
durante a temporada Austral 2018/2019.

TAYNAR A SI LV A

https://www.biathlonworld.com/athletes/id/btbra20506200201/

Taynara Silva concentrou toda a atenção para as provas de Ski Cross Country
durante a temporada Austral 2019/2020, já que luta por uma vaga para
representar o país na modalidade durante os Jogos Olímpicos da Juventude
de 2020.
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▪

Participação da equipe no training camp específico de saltos no Training
em Minsk (Belarus);

▪

Participação de Luana Silva e Stephany Costa na primeira competição
oficial da modalidade Ski Freestyle Aerials em Minsk (Belarus).

A temporada Austral 2019/2020 foi um período muito importante no
desenvolvimento esportivo das atletas Luana Silva e Stephany Costa, que
integram a equipe nacional de Ski Freestyle. Ambas estrearam em
competições oficiais da modalidade durante a etapa competitiva FIS Freestyle
Belarus Open Championships (Water Ramp Jumps). A etapa foi realizada no
centro de treinamento em que as atletas realizaram o training camp em Minsk
(Belarus).
As atletas foram acompanhadas de perto pelos treinadores da equipe Vasily
Vorobyev e Sarah Fernandes. Os

treinadores

reportaram um bom

desempenho das atletas no decorrer dos treinamentos, assim como na
competição oficial.

LU ANA SI LV A

https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=FS&competitorid=223444

Resumo da temporada Boreal
Nº de provas
Melhor resultado na temp

1
22ª

A temporada Austral 2019/2020 foi bastante relevante para a atleta Luana
Silva. Foi a primeira temporada em que a atleta participou de uma
competição oficial reconhecida pela FIS. A competição foi realizada durante
a execução do training camp realizado em Minsk (Belarus), no Training Center
.
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Luana teve um desempenho muito positivo durante o training camp, onde
conseguiu evoluir a técnica do salto Back Lay, demonstrando maior controle
corporal. A atleta foi se sentindo mais à vontade ao longo do período de
treinamento.
Na competição, Luana se desequilibrou durante a fase aérea e terminou a
competição na 22ª colocação. Foi um importante passo para a atleta
entender como funciona uma competição oficial da modalidade e também
para a atleta observar atletas de altíssimo nível competindo no mesmo
espaço.
Infelizmente, ao final do training camp, Luana sofreu uma queda durante
descida na rampa de salto e teve uma lesão do ligamento do joelho direito, o
que fez com que a atleta tivesse que se ausentar dos treinos da modalidade.

STE P HA NY CO ST A

https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=FS&competitorid=240304

Resumo da temporada Boreal
Nº de provas
Melhor resultado na temp

1
20ª

Essa também foi uma temporada bastante importante para a atleta Stephany
Costa, já que marcou sua estreia em provas oficiais de Ski Freestyle Aerials.
Assim como Luana, Stephany participou do training camp específico da
modalidade realizado em rampa artificial e competiu em prova realizada no
Centro de Treinamento em que estavam.
Stephany apresentou um bom desempenho durante a competição realizada
e terminou o evento na 20ª colocação, ficanda na frente da própria Luana e
de uma atleta da República Tcheca. Foi um momento especial para a atleta
que conseguiu evoluir a técnica de salto ao longo do período de treinamento
que foi conduzido pelo treinador Vasily Vorobyev e a treinadora acrobática
Sarah Fernandes.
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▪

Atleta Cristian Ribera alcançou a 4ª colocação no ranking mundial no
mês de Julho de 2019;

▪

Atleta Aline Rocha alcançou a 5ª colocação no ranking mundial no
mês de Julho de 2019;

▪

Organização do Campeonato Brasileiro de Para Ski Cross Country
chancelado pela World Para Nordic - IPC, pela primeira vez, com a
participação de sete atletas brasileiros e três países diferentes em
Ushuaia (ARG);

▪

Evento de Classificação Internacional em Ushuaia, na Argentina, com
a presença de dois classificadores internacionais e a realização de
classificação funcional de quatro atletas brasileiros;

▪

Curso de Capacitação em Ski Cross Country Olímpico e Paralímpico,
desenvolvido em parceria com a Unicamp, com a participação de 16
pessoas;

▪

Nove provas organizadas ao longo da temporada;

▪

Consolidação do núcleo de Caraguatatuba e manutenção dos
núcleos de Jundiaí (SP), Santos (SP) e São Carlos (SP), totalizando 30
atletas ativos na modalidade.

A temporada austral 2019/2020 foi fundamental para o desenvolvimento da
equipe de Para Ski Cross Country na preparação para a temporada boreal
2019/2020.
Seguindo planejamento estratégico da entidade para as modalidades
esportivas paralímpicas, e em especial o business plan da modalidade, durante
as etapas do Circuito Brasileiro de Para Rollerski, houve estabilidade no
número de atletas nas competições, com aumento na competitividade. Ao
todo 19 atletas estiveram presentes em ao menos uma ação promovida pela
CBDN do programa de Para Cross Country brasileiro, envolvendo training
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camps, competições e treinamentos sistematizados nos núcleos de São Paulo
(SP), São Carlos (SP), Santos (SP), Jundiaí (SP) e Caraguatatuba (SP). Também
ocorreu o World Para Nordic Skiing Brazilian Championship, campeonato
brasileiro chancelado pelo IPC - Comitê Paralímpico Internacional e
organizado pela CBDN. O campeonato foi precedido de um evento
Internacional de Classificação, tornando os atletas elegíveis para competições
internacionais, e teve a participação de atletas de três países diferentes,
sendo eles Argentina, Brasil e Chile.
Ao longo da temporada ocorreram as etapas II e III do Circuito Brasileiro de
Para Rollerski 2019, em São Carlos, no Parque Eco Esportivo Damha, durante
os meses de julho e outubro, que contaram com a participação de 19 atletas
e seis treinadores e instrutores. O nível de competitividade na categoria Sitting
Masculino aumentou significativamente, propiciando que mais atletas possam
ser elegíveis competitivamente para competições internacionais no ciclo
2018-2022.

Evolução de participação em training camps e edições do
Circuito Brasileiro de Para Rollerski
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Evolução de participação (nº de atletas) em training camps e edições do Circuito
Brasileiro de Para Rollerski até a IIIª etapa de 2019.

ALINE DOS SANTOS ROCHA

https://www.paralympic.org/aline-dos-santos-rocha
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Resumo da temporada Austral
Nº de provas

3

Rk Mundial Sitting

5º

Rk Brasileiro Sitting

1º

Durante a temporada a atleta competiu nas etapas II e III do Circuito Brasileiro
de Para Rollerski 2019, conquistando a medalha de ouro em todas as provas
que disputou na categoria, Sitting Feminino.
A atleta segue se preparando para a etapa de Lillehammer (NOR) do circuito
de Copas do Mundo do IPC que acontecerá em dezembro de 2019.

ALTAIR DA SILVA MARANGNE
https://www.paralympic.org/nordic-skiing/athletes

Resumo da temporada Boreal
Nº de provas

7

Rk Mundial Sitting

20º

Rk Brasileiro Sitting

6º

O atleta participou dos treinos realizados no núcleo de Jundiaí. Marcou
presença no período de treinamentos e competição do World Para Nordic
Skiing Brazilian Championship em Ushuaia, durante o mês de agosto, sendo sua
primeira experiência competitiva na neve, onde conquistou a 7ª colocação
geral da competição, sendo um período muito importante para seu
desenvolvimento.

CRISTIAN WESTEMAIER RIBERA

https://www.paralympic.org/cristian-westemaier-ribera
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Resumo da temporada Boreal
Nº de provas

7

Rk Mundial Sitting

8º

Rk Brasileiro Sitting

1º

Cristian, após conquistar o melhor resultado do Brasil na história de Jogos
Olímpicos e Paralímpicos de Inverno, em PeyongChang 2018, com a 6ª
colocação, e medalhas na Copa do Mundo de Vuokatti, na temporada Boreal
2018/2019, figurando na 4ª colocação do ranking internacional do IPC em julho
de 2019, liderou a equipe da modalidade, em Ushuaia (ARG), favorecendo o
incremento técnico e competitivo dos presentes. Obteve três medalhas de
ouro no World Para Nordic Skiing Brazilian Championship, competição realizada
em Ushuaia, que reuniu atletas do Brasil, Argentina e Chile. Além de realizar a
manutenção de sua forma esportiva retomando seu treinamento específico
na neve após lesão que o afastou do período final da temporada Boreal
2019/2020.
No Brasil, durante a IIª e IIIª etapas do Circuito Brasileiro de Para Rollerski,
conquistou as primeiras colocações da categoria Sitting Masculino.
O atleta segue se preparando para a etapa de Lillehammer (NOR) do circuito
de Copas do Mundo do IPC que acontecerá em dezembro de 2019, abrindo
sua temporada boreal 2019/2020, onde competirá também nas etapas de
Altenberg & Dresden (ALE) e Finsterau (ALE), durante os meses de janeiro e
fevereiro de 2020, respectivamente.

GUILHERME CRUZ ROCHA

https://www.paralympic.org/guilherme-rocha

Resumo da temporada Boreal
Nº de provas

7

Rk Mundial Sitting

17º

Rk Brasileiro Sitting

3º
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O atleta do núcleo de treinamento de Jundiaí fez sua primeira competição
internacional na temporada passada, em Vuokatti, na Finlândia. Na
temporada austral 2019/2020, o mesmo continuou os treinamentos e alcançou
a terceira colocação na prova de sprint da IIª etapa do Circuito Brasileiro de
Para Rollerski e a segunda colocação na qualificatório da prova de Sprint,
realizada em Ushuaia, em Agosto de 2019.
Já em outubro, na IIIª etapa do Circuito mencionado, o atleta apresentou
considerável evolução em sua forma esportiva, assegurando as segundas
colocações nas provas de sprint e distance, lhe garantindo a 2ª colocação do
ranking brasileiro.
O atleta competirá nas etapas de Altenberg & Dresden (ALE) e Finsterau (ALE),
durante janeiro e fevereiro de 2020, respectivamente, seguindo preparação
para alcançar melhor forma esportiva possível.

MATHEUS LUIS BARRETO DOS SANTOS
https://www.paralympic.org/matheus-barreto

Resumo da temporada Boreal
Nº de provas

7

Rk Mundial Sitting

19º

Rk Brasileiro Sitting

5º

O atleta de Ski Cross Country focou, nesta temporada, em seu treinamento na
cidade de São Paulo.
Nas IIª e IIIª etapas do Circuito Brasileiro de Para Rollerski 2019, conquistou a
segunda colocação na prova Distance da IIª Etapa e figura na 3ª colocação
do ranking brasileiro. Teve a oportunidade de participar do período de
treinamentos e da competição do World Para Nordic Skiing Brazilian
Championship em Ushuaia, durante o mês de agosto, e aumentar sua
experiência na neve, ficando em 6º lugar, no ranqueamento geral desta
competição, o qual lhe propiciou o 19º lugar no ranking internacional da
modalidade no IPC para o mês de outubro.
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O atleta segue na busca de vagas para competir nas etapas de Altenberg &
Dresden (ALE) e Finsterau (ALE), durante janeiro e fevereiro de 2020,
respectivamente.

ROBELSON MOREIRA LULA
https://www.paralympic.org/robelson-lula

Resumo da temporada Boreal
Nº de provas

7

Rk Mundial Sitting

16º

Rk Brasileiro Sitting

2º

O atleta fez sua primeira competição internacional em Vuokatti, em
Dezembro de 2018. Motivado pelos resultados e reconhecimento, o atleta
manteve-se treinando no Núcleo de São Carlos.
Robelson participou das IIª e IIIª etapas do Circuito Brasileiro de Para Rollerski
2019, conquistando a 1ª na prova de Distance em julho e nas outras provas
alternando entre as 2ª e 3ª colocações. Atualmente é o líder do ranking
brasileiro com os resultados conquistados nas etapas de 2019 do Circuito
mencionado.
Ainda, em agosto, competiu no World Para Nordic Skiing Brazilian
Championship em Ushuaia, alcançando a terceira colocação na prova Short
Distance.
O atleta competirá nas etapas de Altenberg & Dresden (ALE) e Finsterau (ALE),
durante janeiro e fevereiro de 2020, respectivamente, seguindo preparação
para alcançar melhor forma esportiva possível.

WESLEY VINICIUS DOS SANTOS

https://www.paralympic.org/nordic-skiing/athletes
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Resumo da temporada Boreal
Nº de provas

7

Rk Mundial Sitting

18º

Rk Brasileiro Sitting

4º

O atleta teve sua primeira experiência na Neve no mês de Janeiro de 2019, ao
participar de um Camp de treinamento na Suécia, oferecido pela Fundação
Agitos. Após esse evento, continuou seus treinamentos em Jundiaí e participou
das etapas do Circuito Brasileiro de Para Rollerski, obtendo bons resultados,
os quais garantiram a 4ª colocação do ranking brasileiro.
Wesley participou da sua primeira competição internacional em Ushuaia, em
agosto de 2019, obtendo a terceira colocação na prova Middle Distance do
World Para Nordic Skiing Brazilian Championship.
O atleta segue na busca de vagas para competir nas etapas de Altenberg &
Dresden (ALE) e Finsterau (ALE), durante janeiro e fevereiro de 2020,
respectivamente.

THOMAZ RUAN DE MORAES

https://www.paralympic.org/thomaz-ruan-de-moraes

Resumo da temporada Austral
Rk Mundial Standing

19º

O atleta segue focado nos Jogos Paralímpicos de verão, brigando por vagas
no atletismo e classificação para os Jogos de 2020, não participando de
nenhuma competição.

EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO
Após os históricos resultados conquistados na Copa do Mundo de Para Ski
Cross Country em Vuokatti, Finlândia, o projeto para desenvolvimento da
modalidade foi executado com o objetivo de consolidar cinco núcleos de
iniciação e treinamento nas cidades de Santos (SP), São Carlos (SP), Jundaí
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(SP) e São Paulo (SP) e Caraguatatuba (SP), havendo sucesso. Desta forma, o
Circuito Brasileiro de Para Rolerski tem se tornado cada vez mais competitivo.
Os núcleos seguem treinamento sistemático em preparação para a última
etapa do Circuito Brasileiro de Para Rollerski de 2019, que definirá o ranking
geral do ano nas disciplinas de Sprint e Distance e classificação para as
competições internacionais que ocorrerão na temporada boreal.

CATEGORIA

SEXO

Nº
Atividades

Melhor resultado na
temporada

Alessandro Fernandes

SITTING

MASC

3

6

Aline dos Santos Rocha

SITTING

FEM

3

1

Altair Maragne

SITTING

MAS

4

6

Cristian Ribera

SITTING

MAS

3

1

Everaldo Arando

SITTING

MAS

3

8

Guilherme Rocha

SITTING

MAS

4

2

Isaquias da Silva

VI

MAS

1

1

Lucas Freire

SITTING

MAS

3

7

Italo de Lima

SITTING

MAS

3

3

Karina Becker

STANDING

FEM

2

1

Josiane Nowacki

SITTING

FEM

2

1

Antonio Augusto da Cruz

SITTING

MAS

3

10

Luiz Henrique

SITTING

MAS

1

10

Marcos Vinicius

SITTING

MAS

2

10

Matheus Santos

SITTING

MAS

3

2

Robelson Lula

SITTING

MAS

3

1

Tiago dos Santos

STANDING

MAS

2

1

Wellington da Silva

STANDING

MAS

2

1

SITTING

MAS

3

4

NOME

Wesley Santos
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▪

Seis atletas participando regularmente do núcleo de desenvolvimento
em Gramado/RS em parceria com FADERS e Snowland;

▪

III Campeonato Brasileiro de Para Snowboard, sendo o primeiro
realizado no Brasil no Snowland;

▪

Workshop de Para Snowboard oferecido pela CBDN aos instrutores do
Snowland.

O programa de desenvolvimento da CBDN de Para Snowboard avançou
consideravelmente

ao

longo

da

temporada, ocorrendo,

inclusive, a

organização da primeira competição em território nacional. A CBDN trabalha
no fomento da modalidade com o Projeto Para Snowboard no Rio Grande do
Sul, em parceria com o resort Snowland e a FADERS (Fundação de Articulação
e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e com
Altas Habilidades no Rio Grande do Sul FADERS). Os treinos, que ocorrem aos
sábados e domingos, contam com instrutores do Snowland treinando atletas
da região.
A CBDN, em parceria com o Prof. Me. Flávio Antônio Ascânio Lauro, ofereceu
uma capacitação focada em Esporte e Deficiência e Snowboard, para os
instrutores do Snowland, com o intuito de capacitá-los e melhorar o
entendimento dos esportes adaptados, com foco no Para Snowboard.
O projeto conta com a presença de 6 atletas que comparecem regularmente
aos treinos. Vitória, Lindiara, José, Willy, Artur e Jeferson. O maior destaque é
a atleta Vitória, de apenas 14 anos, que mostrou grande aptidão e
desenvolvimento no período.
Um dos desdobramentos do Projeto de Para Snowboard foi o training camp
realizado em Ushuaia, na Argentina, durante o mês de setembro. O evento
contou com a presença de Lucas Rezende, como técnico, e das atletas Vitória
Fraga Machado (14) e Lindiara Souza (36), ambas representantes da Classe
Lower Limb. Elas apresentaram grande evolução durante todo o período de
treinamento.
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A Temporada 2019/2020 marcou o retorno do Campeonato Brasileiro Aberto
de Ski Alpino, uma importante ferramenta para detecção e desenvolvimento
de atletas na modalidade, além da consolidação do circuito Sul-Americano de
Ski Cross Country, extremamente relevante para o desenvolvimento dos
atletas brasileiros dentro do planejamento estratégico da CBDN.
O número de provas organizados pela CBDN cresce a cada ano visando
desenvolver formas de aumentar a competitividade e motivação dos atletas
brasileiros das diversas modalidades.
O contínuo desenvolvimento do pipeline de atletas nos programas
estratégicos fica evidente no aumento de starts e na quantidade de medalhas
total e registrados por atletas menores de 25 anos de idade.

Evolução do nº de starts - Temporadas Austrais
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Os atletas que representaram o Brasil com até 25 anos conquistaram quase
50% mais medalhas do que na temporada anterior e perfizeram 80% das
medalhas conquistadas na temporada.
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Número de medalhas - Temporadas Austrais
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Nesta temporada austral 21 treinadores e auxiliares

técnicos, 1 médico do esporte e 1 especialista em ciência aplicada ao esporte
compuseram a equipe multidisciplinar da CBDN, trazendo suporte técnico de
qualidade aos atletas brasileiros.
Monitoramento de treino

O programa, que visa acompanhar o dia a dia de

treinamento dos atletas da CBDN através do envio de planilhas semanais,
permitiu extrair informações relevantes como volume, carga interna das
sessões de treinamento e recuperação e, assim, fornece feedback de maneira
eficiente à equipe multidisciplinar e aos atletas.
Programa de Monitoramento Avançado (PMA)

O Programa de

Monitoramento Avançado (PMA) foi realizado durante toda a temporada
Austral pela equipe de Cross Country e Biathlon e com a equipe brasileira de
Freestyle. Os atletas enviaram semanalmente planilhas preenchidas com
informações acerca das cargas de treinamento (direcionamento, volume e
intensidade), assim como variáveis psicométricas (tolerância ao estresse,
severidade de episódios de infecção de trato respiratório superior,
recuperação e percepção subjetiva de esforço).
Formação de Recursos Humanos

durante a temporada Austral,

colaboradores da CBDN participaram de cursos que contribuíram para o
aprimoramento de seus conhecimentos:
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▪

Curso de formação de instrutores de Para Ski Cross Country realizado em
Campinas (SP), com a participação de 31 treinadores, professores, praticantes
e alunos de educação física. Os instrutores desenvolveram conhecimento
teórico, técnico e prático fundamentais para trabalhar com a iniciação da
modalidade, incluindo conhecimentos sobre equipamentos e a execução de
técnicas básicas da modalidade na prática. Os aprovados no curso foram
certificados para trabalhar com a iniciação da modalidade.

Nomes dos Participantes
1

Alexandre Augusto de Oliveira

2

Alexsandro Santos da Silva

3

Allan Inoue Rodrigues

4 André Luis da Silva
5

Audria dos Santos Orozimbo

6

Caio Siqueira Freixeda

7

Caroline Cristaldo Barbosa

8

Daniel Vitor Freitas de Oliveira

9

Debora Gambary Freire Batagini

10 Fabio Westemaier Ribera
11 Gabriela Satie Nakasato
12 Jessica Lima Alves
13 Lizete Wasem Walter
14 Lucas dos Santos Martins
15 Luciane Santos
16 Luisa Generoso Paschoal
17 Marcos Roberto Hernandes
18 Matheus Terroni
19 Natália Maia Camargo
20 Patrícia Porfírio Martins
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21 Paulo Henrique Pontes Rodrigues
22 Paulo Roberto Costa Quirino
23 Reginaldo de Moura Gomes
24 Robelson Lula
25 Rodrigo Santos Brandt
26 Shirko Ahmadi
27 Talita Nogueira Kossoski
28 Taylor Brian Lavinscky Pereira
29 Thaís Pressendo Caraschi
30 Tiago Santos

31 Vinícius Chaves de Oliveira

▪

Curso de capacitação para instrutores de Para Snowboard realizado no
Snowland em Gramado (RS), com a participação de 18 instrutores, monitores.
Os

participantes

desenvolveram conhecimentos

específicos

para

o

Snowboard adaptado às pessoas portadoras de deficiências.

Nomes dos Particiantes
1

Agnes Ludewig

2

Alberto Matos

3

Alex Quadros

4 Andreia Spiecker
5

Andrew Muller

6

Douglas dos Santos

7

Eva Perotto

8

Fabio Gonçalves

9

Felipe Ludke

10 Guilherme Ribeiro
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11 Ismael Cardoso
12 Juliano Oliveira
13 Maiara Kempf
14 Márcio Gross
15 Oneidi Sales
16 Rafael Zwetsch
17 Stefano da Silva
18 Wellington Hofman

▪

Os treinadores de Biathlon Emil Bormetti e Julen Garjon participaram do
seminário de treinadores da IBU realizado em Copenhagen (DIN), em junho, e
que teve como objetivo instruir os participantes sobre os desenvolvimentos
recentes para o Biathlon em geral. Incluindo, mas não limitados a: cuidados
com a carabina, regras da IBU, educação em anti-doping, treinamento de
baixa intensidade em provas de endurance, como ter uma carreira de sucesso
no esporte e após a aposentadoria, recuperação no esporte e triagem préparticipação.

▪

Participação na Conferência Calendário da FIS

Federação Internacional de

Ski realizado em Dubrovnik/Cavtat (CRO), em maio, evento no qual são
realizadas reuniões de todos os comitês e subcomitês técnicos das
modalidades de neve gerenciadas pela FIS.

Produção de Conhecimento

os dados gerados durante a temporada

Austral, colaboradores da CBDN participaram de cursos que contribuíram para
o aprimoramento de seus conhecimentos:
Bolsa Atleta

Durante a temporada, os campeonatos nacionais de Ski Alpino,

Snowboard, Ski Cross Country e Biathlon, bem como o Campeonato SulAmericano de Biathlon de Inverno, Ski Cross Country e Snowboard e Ski Cross
Country Sub 16 foram realizados, e assim, os seguintes atletas obtiveram
resultados para o pleito do bolsa atleta 2019 nessas modalidades:
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Modalidade
Ski Alpino

Snowboard

Atleta

Categoria

Competição

Michel Macedo

Olímpica

Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang

Isabel Clark

Olímpica

Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang

Noah Bethônico

Nacional

Camp Brasileiro de Snowboardcross

Gabriel Irlandini

Nacional

Camp Brasileiro de Slopestyle

Augustinho Teixeira

Nacional

Camp Brasileiro de Slopestyle

Kian Christopher
Hauschildt

Nacional

Camp Brasileiro de Slopestyle

Paralímpica

Jogos Paralímpicos de Inverno PyeongChang

Jefferson Kunrath

Nacional

Camp Brasileiro de Para Snowboard UL

José Lima

Nacional

Camp Brasileiro de Para Snowboard UL

Arthur Duarte

Nacional

Camp Brasileiro de Para Snowboard UL

Willy Schuh

Nacional

Camp Brasileiro de Para Snowboard LL

Vitoria Machado

Nacional

Camp Brasileiro de Para Snowboard LL

Lindiara Souza

Nacional

Camp Brasileiro de Para Snowboard LL

Victor Santos

Olímpica

Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang

Jaqueline Mourão

Olímpica

Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang

Paralímpica

Jogos Paralímpicos de Inverno de PyeongChang

Pódio

Jogos Paralímpicos de Inverno de PyeongChang

Bruna Moura

Internacional

Camp Sul-Americano de Cross Country - Sprint

Manex Silva

Internacional

Camp Sul-Americano de Cross Country

Lucas Lima

Internacional

Camp Sul-Americano de Cross Country - Distance

Matheus Vasconcelos

Internacional

Camp Sul-Americano Jr de Cross Country Distance

Rhaick Bomfim

Internacional

Camp Sul-Americano Jr de Cross Country - Sprint

Yuri Rocha

Internacional

Camp Sul-Americano Jr de Cross Country - Sprint

Claudio Gustavo

Internacional

Brayan Henrique

Internacional

Thiago Silva

Internacional

Robelson Lula

Internacional

André Cintra

Aline Rocha
Cristian Ribera

Cross Country

Biathlon

Aerials

Fabrizio Bourguignon

Distance

Camp Sul-Americano de Cross Country Sub 16 Distance
Camp Sul-Americano de Cross Country Sub 16 Distance
Camp Sul-Americano de Cross Country Sub 16 Distance
Camp Sul-Americano de Cross Country
Paralímpico - Distance

Nacional

Camp Brasileiro de Biathlon de Inverno

Mirlene Picin

Internacional

Copa Sul-Americano de Biathon - Sprint

Luana Silva

Nacional

Camp Brasileiro de Aerials Adulto

Stephany Costa

Nacional

Camp Brasileiro de Aerials Adulto
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Durante a temporada, o apoio financeiro do COB

Comitê Olímpico do Brasil

viabilizou as atividades olímpicas desenvolvidas pela CBDN, a saber:
I)

Realização de training camp da equipe Sub 16 de Ski Cross Country em São
Carlos;

II)

Apoio da equipe nacional de Ski Cross Country para a etapa da China da
Copa do Mundo de Rollerski, realizada em Beijing, no parque Olímpico;

III)

II Etapa do Circuito Brasileiro de Rollerski, organizada na cidade de São
Carlos (SP), no mês de julho;

IV)

Manutenção de alojamento para atletas na cidade de São Carlos;

V)

Organização do Campeonato Brasileiro de Ski Cross Country (Masculino e
Feminino), realizado em Ushuaia, Argentina, no mês de agosto;

VI)

Ida e manutenção de atletas das equipes adulto e júnior de Ski Cross
Country e Biathlon de Inverno para a América do Sul para participação de
training camp específico na neve, bem como a participação em provas
internacionais realizadas no Chile e na Argentina;

VII)

Organização do Campeonato Brasileiro de Snowboard e de Ski Alpino
(Masculino e Feminino), incluindo uma etapa da Copa Sul-Americana de
Snowboard, em Corralco, Chile, no mês de setembro;

VIII)

Ida e manutenção da equipe brasileira de Ski Freestyle a Minsk, Belarus,
para training camp específico realizado no único centro de treinamento
indoor da modalidade no mundo;

IX)

Preparação de base da atleta Olímpica Jaqueline Mourão, realizada no
Canadá;

X)

Ida e manutenção da equipe brasileira juvenil de Snowboard para
participação em 2 etapas da Copa Sul-Americana de Snowboard
realizadas na Argentina;

XI)

III Etapa do Circuito Brasileiro de Rollerski, organizada na cidade de São
Carlos (SP), no mês de outubro, contando com quatro provas válidas para
o ranking internacional de Ski Cross Country;
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XII)

Equipe técnica de Ski Cross Country e Biathlon que ofereceu treinamento
em diversos locais ao longo da temporada;

XIII)

Equipe técnica de Ski Aerials que ofereceu treinamento físico e técnico às
atletas da modalidade ao longo da temporada;

XIV)

Auxílio manutenção de atletas da equipe olímpica permanente de Aerials;

XV)

Manutenção da entidade.
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Durante a temporada, o apoio financeiro do CPB
Brasileiro

Comitê Paralímpico

viabilizou as atividades paralímpicas desenvolvidas pela CBDN, a

saber:
I)

Curso extracurricular em Para Ski Cross Country, realizado nos meses de
setembro, outubro e novembro, contendo a duração de 48 horas, em
parceria com a Unicamp.

II)

Participação na IIª e IIIª Etapa do Circuito Brasileiro de Rollerski de 2019 em
São Carlos (SP), durante os meses de Julho e Outubro, respectivamente;

III)

Training camp em Ushuaia, Argentina. Contou com a presença de oito
atletas e dois treinadores;

IV)

World Para Nordic Skiing Brazilian Championship, chancelado pelo IPC, em
Ushuaia, Argentina. Contou com a presença de atletas de três países
diferentes e pontuação no ranking internacional.

V)

Projeto de desenvolvimento e fomento do Para Snowboard no Rio Grande
do Sul, em parceria com o Snowland e a FADERS;

VI)

Workshop de Esporte e Deficiência e Snowboard ministrado para os
Instrutores do resort Snowland.

VII)

Training camp em Ushuaia, Argentina, com duas atletas de Para
Snowboard selecionadas no projeto em parceria com Snowland e FADERS;

VIII)

Licenciamento de nove atletas para a temporada de inverno 2019/2020
do Comitê Paralímpico Internacional (IPC);

IX)

Manutenção da entidade.
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A CBDN manteve, durante a atual temporada, a parceria junto ao Ministério
do Esporte brasileiro firmada através convenio nº 870519/2018 para o
desenvolvimento do Projeto de Preparação de Atletas que visa detectar e
desenvolver novos talentos nas modalidades olímpicas de neve através de
equipes técnicas de qualidade e etapas de treinamento e competição no
Brasil e no exterior.
O projeto de Preparação de Atletas financiou as seguintes ações durante a
atual temporada:
a)

Contratação de suporte técnico de Cross Country no Brasil para a equipe
Cross Country e Biathlon de Inverno;

b)

Contratação de suporte técnico acrobático no Brasil para a equipe Ski
Freestyle Aerials;

c)

Realização de training camp específico das equipes de base de Ski Cross
Country na Argentina bem como a participação em competições
internacionais durante o período.
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Durante a temporada atual a CBDN celebrou parceria junto a Solidariedade
Olímpica Internacional com apoio do Comitê Olímpico do Brasil para apoiar o
atleta Noah Bethonico em sua preparação para os Jogos Olímpicos da
Juventude a ser realizado em Lausanne, Suíça, em janeiro de 2020.
O projeto em questão financiou a seguinte ação durante a atual temporada:
a) Ida e manutenção do atleta Noah Bethonico para training camp específico no
Chile bem como a participação em 2 etapas da Copa Sul-Americana de
Snowboard Cross no Chile.
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