
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 



 

XXVI CAMPEONATO BRASILEIRO DE PARA SNOWBOARD 

 

1 - O Campeonato  

O Campeonato Brasileiro de Para Snowboard é realizado pela CBDN – Confederação 

Brasileira de Desportos na Neve. 

O XXVI Campeonato Brasileiro de Para Snowboard será realizado de 04 a 11 de Setembro 

de 2021, em Corralco, Chile.  

 

O mesmo será composto apenas por provas paralímpicas. 

 

2 – Provas Paralímpicas 

Poderão participar das Provas Paralímpicas somente atletas Brasileiros, nascidos a partir 

de 2007, de ambos os sexos, com ou sem código IPC, sendo necessária a comprovação 

de nacionalidade através de Documento de Identidade ou Passaporte nas Categorias 

abaixo descritas.  

O atleta que não puder comprovar sua condição de Brasileiro não poderá participar do 

Campeonato.  

 

2.1 - Categorias das Provas Paralímpicas 

As Provas Paralímpicas serão disputadas nas seguintes classes:  

a. Lower Limb1 (LL1), conforme definição da WPSB;  

b. Lower Limb2 (LL2), conforme definição da WPSB e  

c. Upper Limb (UL), conforme definição da WPSB.  

O documento de referência internacional, da WPSB – World Para Snowboard, que define 

a elegibilidade para as categorias descritas em a, b e c, acima, pode ser encontrado aqui. 

2.2 – Calendário e Prazos Importantes 

 

PRAZOS IMPORTANTES 

Data O que? 

15/07/2021 Envio de documentação de classificação (item 2.5 do regulamento) 

04/09/2021 Data limite para inscrição no campeonato 

 

Calendário de provas 

Data Evento Categoria 

07 a 10/09 
Giant Slalom Todas as categorias* 

Snowboard Cross Todas as categorias*, 
Provas sujeitas a alterações 

https://www.paralympic.org/sites/default/files/document/170803114835853_World%2BPara%2BSnowboard%2BClassification%2BRules%2Band%2BRegulations_1.pdf


 
* Os atletas serão avaliados previamente durante os treinamentos, e somente poderão competir aqueles 

aprovados pelo júri técnico da prova; 

 

2.3 Calendário de Reunião de Riders 

Antes de cada prova ou treinamento oficial, a CBDN realizará uma reunião informativa 

onde são apresentados os principais detalhes da atividade do dia seguinte, como os 

horários oficiais, como acessar o local da atividade, formato, regras gerais, entre outros 

tópicos. Além disso, a reunião serve para que os participantes possam tirar qualquer 

dúvida sobre as regras e funcionamento da atividade. 

As informações apresentadas serão também disponibilizadas por whatsapp para todos 

os participantes. 

Local: todas as reuniões serão realizadas no auditório do Hotel Corralco, desde que 

possível pelo protocolo sanitário definido (caso não as informações serão transmitidas 

de forma virtual). 

 

2.4 - Inscrição para as Provas de Para Snowboard  

A inscrição para as Provas de Para Snowboard do Campeonato Brasileiro de Para 

Snowboard será concluída somente, e tão somente, mediante apresentação de:  

- Passaporte ou Carteira de identidade* 

- Preenchimento da Ficha de Inscrição** 

- Assinatura do Termo de Responsabilidade*** 

 
*O ano de nascimento mínimo para inscrição e participação, seguindo normas do WPSB, é 2007.  

**Ao fazer a inscrição na Categoria IPC, caso haja necessidade, a organização poderá exigir a classificação 

funcional do atleta no Brasil. 

*** Para os menores de 21 anos será necessária a assinatura do Pai, Mãe ou Responsável no Termo de 

Responsabilidade. 

 

A Ficha de inscrição pode ser preenchida >>AQUI<< e as Inscrições devem ser feitas de 

maneira antecipada, conforme instruções na página do evento, impreterivelmente até 

o dia 04 de setembro de 2021. 

Os participantes deverão obrigatoriamente possuir seguro de viagens sem restrições 

para acidentes em neve durante à prática de Snowboard em competição.  

 

2.5 – Classificação funcional 

2.5.1. O prazo para envio da documentação médica é 15/07/2021, as 18h, segundo item 

2.5.3. 

https://cbdn.org.br/ficha-de-inscricao-campeonato-brasileiro-de-para-snowboard-2021/
https://cbdn.org.br/brasileiro-open-de-ski-alpino-snowboard-2021/


 

2.5.2. Os(as) atletas já classificados, ou que já participaram de campeonatos, nacional 

ou internacionalmente, deverão selecionar, no momento da inscrição, sua classificação 

funcional, sendo que a mesma será conferida e validada pela organização. 

2.5.3 Os atletas que nunca foram classificados devem autodeclarar sua classificação 

funcional, de acordo com as três classes descritas no item 2.1 do presente regulamento, 

e enviar documentação médica que respalde sua escolha para 

gustavo.haidar@cbdn.org.br impreterivelmente até 15/07 as 18:00;  

2.5.4 Em caso de dúvidas ou inconsistências nas informações, a organização poderá 

exigir documentação adicional, e será atribuído ao atleta o status de revisão.  

2.5.4.1. A organização do evento poderá declinar a inscrição se avaliar que o(a) atleta 

não é elegível dentro das classes do evento. Assim, recomenda-se fortemente, que 

todas as inscrições sejam realizadas de maneira antecipada para que se tenha o devido 

tempo de análise, e o(a) atleta não corra o risco de estar presente fisicamente no evento 

e não ter seu resultado validado para o campeonato. 

2.5.5 Não haverá evento de classificação funcional no campeonato. 

 

2.6 - Taxa de Inscrição para as Provas Paralímpicas  

SNOWBOARD 

 Data limite   Inscrição  Inscrição+Bib 

Até 15/05  $               50,00   $               75,00  

Até 15/06  $               55,00   $               80,00  

Até 14/07  $               60,00   $               85,00  

Após 14/07  $               65,00   $               90,00  

*Valores em reais serão publicados no site de inscrição de acordo com a taxa de câmbio do período 

 

As inscrições podem ser realizadas de forma antecipada, de acordo com os valores acima 

descritos, basta clicar no botão abaixo:   

 

 

 

 

 

Veja todos os detalhes sobre logística, hospedagem, transporte e programação tanto do 

Campeonato Brasileiro Paralímpico como da Clínica de Snowboard no Convite Oficial do 

evento. 

 

2.7 - Ordem de Largada  

Inscreva-se 

https://cbdn.org.br/ficha-de-inscricao-clinica-e-campeonato-brasileiro-open-de-snowboard-2021
https://cbdn.org.br/ficha-de-inscricao-clinica-e-campeonato-brasileiro-open-de-snowboard-2021
https://cbdn.org.br/ficha-de-inscricao-clinica-e-campeonato-brasileiro-open-de-snowboard-2021
mailto:gustavo.haidar@cbdn.org.br
https://cbdn.org.br/wp-content/uploads/sites/6/2021/02/Open2021-Convite.pdf
https://cbdn.org.br/wp-content/uploads/sites/6/2021/02/Open2021-Convite.pdf
https://cbdn.org.br/ficha-de-inscricao-clinica-e-campeonato-brasileiro-open-de-snowboard-2021
https://cbdn.org.br/ficha-de-inscricao-clinica-e-campeonato-brasileiro-open-de-snowboard-2021
https://cbdn.org.br/inscricoes/


 

A ordem de largada das Provas Paralímpicas dar-se-á de acordo com a pontuação WPSB 

dos atletas ou sua pontuação no ranking nacional, o que for maior, sendo o ranking 

nacional calculado pelos pontos obtidos nos Campeonatos dos 5 (cinco) anos 

imediatamente anteriores ao ano de realização do Campeonato.  

 

Para a Segunda Manga, quando aplicável, os atletas largarão na ordem inversa de sua 

largada na Primeira Manga. 

 

2.8 - Regras  

As provas abertas do Campeonato Brasileiro de Para Snowboard serão regidas por este 

regulamento e pelas regras da WPSB – World Para Snowboard.  

 

2.9 - Casos Omissos  

Os Casos Omissos ou eventuais conflitos entre este Regulamento e as regras da WPSB, 

serão decididos pelos Jurados das Provas, os quais terão os mais amplos poderes para 

este fim. 

 


