BEM VINDO!! A CBDN – Confederação Brasileira de Desportos na Neve e Corralco Resort
de Montaña tem o prazer de convidar a todos os brasileiros para O CAMPEOANTO
BRASILEIRO OPEN DE SKI ALPINO & SNOWBOAD 2022 e para a CLÍNICAS DE
DESENVOLVIMENTO DE SKI ALPINO 2022 e para a CLÍNICA DE DESENVOLVIMENTO DE
SNOWBOARD 2022.
Todos os eventos serão realizados em Corralco, Chile no mês de Agosto/Setembro.
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A CBDN – Confederação Brasileira de Desportes na Neve e Corralco Mountain & Ski
Resort desejam boas-vindas a todos os snowboarders e skiadores brasileiros nesse ano
de 2022 ao XXVI Campeonato Brasileiro Open de Snowboard e ao XXXV Campeonato
Brasileiro Open de Ski Alpino a serem realizado em Corralco – Chile, entre os dias 03/09
e 10/09 de 2022.

PROGRAMA
Esportivo

Data
31/08/2022
03/09/2022
01 a 03/09/2022
04 a 09/09/2022
10/09/2021

Social

Snowboard
Arrival day Clínica
Arrival day
Campeonato
Clínica
Giant Slalom*
SBX*
Big Air/Air Contest*

Ski Alpino
Arrival day Clínica
Arrival day
Campeonato
Clínica
Giant Slalom*
Super G*
Paralelo/SX*

Departure day

Departure day

Vamos preparar
uma programação
especial, de
acordo com as
possibilidade e
restrições da
pandemia

* Programação sujeita a alteração
** Clínicas de desenvolvimento com vagas limitadas, nível técnico avaliado previamente, inscrições à
parte da competição

Reuniões de riders e esquiadores
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).
Cronograma detalhado a ser definido de acordo com o protocolo sanitário em vigor
durante o evento.

HOSPEDAGEM
HOTEL OFICIAL
Corralco Resort de Montaña
A CBDN em parceria com o resort Corralco trazem um preço exclusivo para a
participação no Campeonato Brasileiro Open de Ski & Snowboard:

Valores incluem por pessoa*:
-

FB (Full Board) – Pensão Completa Café da Manhã, Almoço e Jantar (Não inclui bebidas)
FB (Full Board) – Almoço pode ser no restaurante do Hotel ou no restaurante do Centro de Ski
Zorro con Botas
HB (Half Board) – Meia Pensão Café da Manhã e Jantar (Não inclui bebidas)
Ticket de Ski diario durante a estadía, válido até o día de saída
Atividades de animação e excursões para adultos e crianças ao interior e exterior do hotel durante
toda a estadia.
Van a cada 15 min. Do Hotel ao Centro de Ski (distânca 3 minutos) – SKI IN
Acesso a piscina climatizada, sauna e jacuzzi no interior do hotel e jacuzzi externa com vista para
o Vulcão Lonquimay
Sala de Jogos para Crianças de 2 a 6 anos em horários estabelecidos
Après ski no Bar do Hotel durante a semana e finais de semana entre as 17:30 e 18:30 hrs.
Acesso gratuito ao Fitness Center com Sauna, Sala de Máquinas e Jacuzzi
Cinema e Jogos para adultos e crianças
Lockers para Ski e Pranchas. Sujeito a disponibilidade.
WiFi gratuito nos quartos e áreas comuns do hotel.
Não inclui translados.
* algumas das atividades podem estar temporariamente indisponíveis devido à COVID. Qualquer
dúvida, checar o protocolo sanitário em vigor para o hotel.

Observações:
* Considera-se cama adicional adulto a terceira pessoa no quarto que tenha 12 anos ou mais.
** Considera-se cama adicional niño a terceira pessoa no quarto que tenha entre 4 e 11 anos.
*** Considera-se tarifa niño quando um menor seja acompanhante de 1 adulta no mesmo
quarto ou 2 crianças estejam sozinhas em um mesmo quarto

Condições gerais:
Tarifas em dólar, podem sofrer modificações sem aviso prévio
Tarifas e programa sujeitos a condições gerais do contrato de reserva e as políticas de
temporada de inverno
Tarifas não incluem IVA. Hospedes não residentes no Chile não pagam IVA.
Pagamento da hospedagem feito diretamente para o Hotel Corralco.

Política de cancelamento
Hotel Corralco opera com sua própria política de cancelamento de viagens.
Confira >>AQUI<< a política para a temporada 2022.
Como acessar os valores promocionais do Campeonato?
Para acessar a tarifa promocional, basta entrar em contato com o Hotel Corralco e
apresentar seu código promocional do Campeonato (código gerado após a conclusão da
inscrição).
Hotel: Corralco Resort de Montaña
Paz Montero
Email: reservas@corralco.com
Tel: +56 2 2206 07 41
56 9 5708 2436
https://corralco.com/

TRANSPORTE
Cada participante é responsável por seu transporte até o local.
Localização Corralco Resort Montaña:

▪
▪

▪
▪

▪
▪

Aeroporto: o aeroporto mais próximo de Corralco é Temuco (ZCO).
Voos: existem diversos* voos diários de Santiago (SCL) para Temuco operados pela
LATAM, Sky Airlines e JetSMART.
* Quantidade de voos diários pode ter sido alterada devido à pandemia de COVID-19
Tempo de translado: de Temuco para Corralco de carro leva-se aproximadamente 90
minutos (120km).
Serviços de transfer: o Hotel Corralco oferece um serviço de transfer (cobrado
adicionalmente) para os hospedes do Hotel, basta requisitar o serviço quando da
reserva do hotel.
Transfer Aeroporto – Hotel USD 120,00 por pessoa para adultos e crianças (mínimo 2
passageiros). Contato para reserva de transfer com o Hotel: reservas@corralco.com
A empresa TransferTemuco também oferece o serviço, informações pelo
email: info@transfertemuco.cl

REGULAMENTO e INSCRIÇÕES
▪
▪
▪

Acesse o regulamento completo do Campeonato Open de Snowboard >>AQUI<<
Acesse o regulamento completo do Campeonato Open de Ski Alpino >>AQUI<<
Abaixo os valores exclusivos de inscrição para os Campeonatos:

SNOWBOARD
Data limite
Até 15/06
Até 14/07
Após 14/07

$
$
$

Inscrição
100,00
120,00
130,00

Inscrição+Bib
$
125,00
$
145,00
$
155,00

$
$
$

Clínica
400,00
500,00
500,00

$
$
$

Clínica
400,00
500,00
500,00

SKI ALPINO
Data limite
Até 15/06
Até 14/07
Após 14/07

$
$
$

Inscrição
100,00
120,00
130,00

$
$
$

Inscrição+Bib
125,00
145,00
155,00

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

Inscreva-se para o Campeonato >>AQUI<<

INFORMAÇÕES GERAIS e DÚVIDAS SOBRE O EVENTO
Site da CBDN: https://cbdn.org.br/brasileiro-open-de-ski-alpino-snowboard-2021/
Tel: +55 11 3078 3027
Whatsapp: +5511 98945 2241
contato_cbdn@cbdn.org.br

A CBDN – Confederação Brasileira de Desportes na Neve e Corralco Mountain & Ski
Resort desejam boas-vindas a todos os snowboarders e skiadores brasileiros nesse ano
de 2022 a Clínica Brasileira de Snowboard e a Clínica Brasileira de Ski Alpino a serem
realizado em Corralco – Chile, entre os dias 31/08 e 03/09 para o Snowboard e Ski
Alpino.

PROGRAMA SKI & SNOWBOARD

Data
Ski
31/08/2022
Arrival day
01/09/2022
Treinamentos
Treinamentos
02/09/2022
Treinamentos
03/09/2022
* Programação sujeita a alteração

Snowboard
Arrival day
Treinamentos
Treinamentos
Treinamentos

Obs
Protocolo de isolamento
Micro ciclo a ser definido
Micro ciclo a ser definido
Micro ciclo a ser definido

HOSPEDAGEM
As condições negociadas para hospedagem durante a clínica são as mesmas do
Campeonato Brasileiro Open de Ski & Snowboard.
Veja >>AQUI<<

TRANSPORTE

As condições de transporte durante a clínica são as mesmas do Campeonato Brasileiro
Open de Ski & Snowboard.
Veja >>AQUI<<

REGULAMENTO e INSCRIÇÕES - SNOWBOARD
A Clínica de Desenvolvimento de Snowboard tem como objetivo oferecer uma
experiência única de treinamento riders que já possuem um bom nível técnico.
Isso porque, para ter um ambiente de treinamento realmente produtivo é necessário
que os participantes tenham um nível técnico similar de forma que todos consigam
acompanhar os treinamentos e se desenvolver em uma velocidade similar.
1. Vagas
As vagas para a Clínica de Snowboard serão limitadas, preenchidas por ordem de
chegada e aprovadas após avaliação de nível técnico.
2. Nível técnico
O nível técnico do participante será avaliado através de questionário e caso a equipe
técnica julgue necessário fará contato diretamente para acessar informações
adicionais que julgar necessário.
3. Programação
A programação detalhada dos treinamentos será divulgada pela equipe técnica mais
próximo a data de realização da clínica.
4. Inscrição
A inscrição será feita através do site da CBDN seguindo os passos abaixo:
a. Preenchimento do formulário de inscrição:
i. Inscrição Clínica e Campeonato >>ACESSE AQUI<<
ii. Confirmação do interesse na Clínica >>ACESSE AQUI<<
b. Formulário será avaliado pela equipe técnica da CBDN

c. Caso aceito, o participante receberá um link para realizar o pagamento da
inscrição
d. Após o pagamento da inscrição, o participante receberá um email com código
promocional para a reserva da hospedagem.
Fica à critério da equipe técnica responsável pela Clínica a avaliação de nível técnico
dos participantes.
Abaixo os valores exclusivos de inscrição para a Clínica de Snowboard:
Snowboard
Data limite
Até 15/05 $
400,00
Após 15/05 $
500,00
*Valores em reais serão publicados no site de inscrição de acordo com a taxa de câmbio do período

REGULAMENTO e INSCRIÇÕES – SKI ALPINO
A Clínica de Desenvolvimento de Ski Alpino tem como objetivo oferecer uma experiência
única de treinamento aos esquiadores que já possuem bom nível técnico razoável.
Isso porque, para ter um ambiente de treinamento realmente produtivo é necessário
que os participantes tenham um nível técnico similar de forma que todos consigam
acompanhar os treinamentos e se desenvolver em uma velocidade similar.
1. Vagas
As vagas para a Clínica de Ski Alpino serão limitadas e preenchidas por ordem de
chegada.
2. Nível técnico
O nível técnico do participante será avaliado através de questionário e caso a equipe
técnica julgue necessário fará contato diretamente para acessar informações
adicionais que julgar necessário.
3. Programação
A programação detalhada dos treinamentos será divulgada pela equipe técnica mais
próximo a data de realização da clínica.
4. Inscrição
A inscrição será feita através do site da CBDN seguindo os passos abaixo:
a. Preenchimento do formulário de pré inscrição

i. Inscrição Clínica e Campeonato >>ACESSE AQUI<<
ii. Confirmação do interesse na Clínica >>ACESSE AQUI<<
b. Formulário será avaliado pela equipe técnica da CBDN
c. Caso aceito, o participante receberá um link para realizar o pagamento da
inscrição
d. Após o pagamento da inscrição, o participante receberá um email com código
promocional para a reserva da hospedagem.
Fica à critério da equipe técnica responsável pela Clínica a avaliação de nível técnico
dos participantes.
Abaixo os valores exclusivos de inscrição para a Clínica de Ski Alpino:
Data limite
Ski Alpino
Até 15/05 $
400,00
Após 14/05 $
500,00
*Valores em reais serão publicados no site de inscrição de acordo com a taxa de câmbio do período

INFORMAÇÕES GERAIS e DÚVIDAS SOBRE O EVENTO
Site da CBDN: https://cbdn.org.br/brasileiro-open-de-ski-alpino-snowboard-2021/
Tel: +55 11 3078 3027
Whatsapp: +5511 98945 2241
contato_cbdn@cbdn.org.br

