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Critérios para financiamento para as etapas 1 e 2 do Circuito Brasileiro de Rollerski 2022 

CRITÉRIOS DE FINANCIAMENTO DE ATLETAS PARA 
PARTICIPAÇÃO NAS ETAPAS 1 E 2 DO CIRCUITO BRASILEIRO DE 

ROLLERSKI 2022 
 

ESPORTE: SKI CROSS COUNTRY 

Data: 11 de maio de 2022 

 

CONSIDERANDO que a duas primeiras etapas do Circuito Brasileiro de Rollerski 2022 

acontecem enquanto o planejamento do novo ciclo Olímpico da CBDN está em 

desenvolvimento e o orçamento para a temporada 2022/23 está em construção; 

 

CONSIDERANDO que a CBDN tem como objetivo fomentar o desenvolvimento da 

modalidade Ski Cross Country através da participação do maior número de atletas nos 

eventos organizados pela entidade; 

 

A CBDN - Confederação Brasileira de Desportos na Neve definiu os critérios para o 

financiamento da participação de atletas brasileiros nas duas primeiras etapas do 

Circuito Brasileiro de Rollerski 2022. Para ter o financiamento oferecido pela CBDN 

nesses eventos, os(as) atletas devem necessariamente atender aos critérios 

apresentados no presente documento. 

 

DEFINIÇÃO DE TERMOS E PRINCÍPIOS 

A. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE: um ou mais requisitos físicos, técnicos e /ou 

administrativos que habilitam um(a) atleta a participar de um dado evento 

esportivo; 

B. EVENTO: termo utilizado no presente documento para referência ao Circuito 

Brasileiro Rollerski de 2022 – Etapas I e II; 

C. ATLETA ELEGÍVEL: atleta brasileiro que cumpra os CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

para o evento. 
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1. ITENS DE FINANCIAMENTO 

1.1. Serão financiados os seguintes itens 

1.1.1. Transporte nacional até a cidade de São Carlos (SP) – considerando voos 

nacionais, viagens de ônibus e/ou auxílio com valor para combustível; 

1.1.2. Acomodação na cidade de São Carlos (SP) – em hotel ou em apartamento 

da CBDN; 

1.1.3. Alimentação compreendida pelas refeições – café da manhã, almoço e 

jantar. 

As despesas de acomodação e refeições serão consideradas apenas para os dias com 

agenda oficial de treinamento e provas do EVENTO em questão. 

 

2. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

Serão elegíveis para os Itens de Financiamento dispostos no item 1 do presente 

documento, os(as) atletas que atendam aos critérios apresentados abaixo: 

1.1. Ter licença FIS (Cross Country) ativa para a Temporada 2022/23; 

1.2. Estar treinando ativamente – dentro de um programa de treinamento 

reconhecido por um(a) treinador(a) validado(a) pela CBDN. 

 

 

 

Observação Importante 

A CBDN poderá, a seu único e exclusivo critério, eventualmente substituir o(a) atleta 

elegível conforme os critérios aqui definidos, nos casos em que este não apresentar 

adequada condição física ou técnica, por ocasião da realização do EVENTO, ou ainda 

apresentar qualquer problema de ordem disciplinar. 


