
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

Brasileiro Open2023 – Regulamento Ski Alpino v202301 

 

XXXVI CAMPEONATO BRASILEIRO OPEN DE SKI ALPINO 

 

1 - O Campeonato  

O Campeonato Brasileiro Open de Ski Alpino é realizado pela CBDN – Confederação 

Brasileira de Desportos na Neve. 

O XXXVI Campeonato Brasileiro Open de Ski Alpino será realizado de 02 a 09 de 

Setembro de 2023, em Corralco, Chile.  

 

O mesmo será composto apenas de Provas Abertas 

 

2 - Provas Abertas  

Poderão participar das Provas Abertas somente atletas Brasileiros, de ambos os sexos, 

sem código FIS ou com código FIS inativo (categoria Expert), 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, poderá participar do 

Campeonato como convidado, não contando para os resultados oficiais e sem 

possibilidade de recebimento de premiação. 

 

2.1 - Categorias das Provas Abertas  

As Provas Abertas serão disputadas nas seguintes categorias:  

 
SX GS SG 

Pré Mirim 
  

2016 2015 2016 2015 

Mirim 
  

2014 2013 2014 2013 

Infantil 
  

2012 2011 2012 2011 

Juvenil 
  

2010 2009 2010 2009 

Aspirantes 2008 1994 2008 1994 2008 1994 

Master A 1993 1984 1993 1984 1993 1984 

Master A/B 1983 1974 1983 1974 1983 1974 

Master B 1973 1964 1973 1964 1973 1964 

Master C 1963 
 

1963 
 

1963  

Expert* 2008 
 

2008 
 

2008  

 

* Atletas que possuem licença FIS inativa 
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2.2 – Calendário das Provas Abertas 

Data Evento Categoria 

02 a 09/09 

Giant Slalom Todas as categorias*,** 

Super G Todas as categorias*,** 

Paralelo/Ski Cross Todas as categorias*,** 
Provas e programação sujeitas a alterações 

 

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

aqueles aprovados pelo júri técnico da prova; 

**As categorias podem ser abertas ou fechadas de acordo com o número e nível técnico dos 

participantes presentes; 

 

2.3 – Calendário de Reunião de Skiadores 

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. 

 

2.4 - Inscrição para as Provas Abertas  

A inscrição para as Provas Abertas do Campeonato Brasileiro Open de Ski Alpino será 

concluída somente, e tão somente, mediante apresentação de:  

- Passaporte ou Carteira de identidade 

- Preenchimento da Ficha de Inscrição 

- Pagamento da Taxa de Inscrição 

- Assinatura do Termo de Responsabilidade* 

 
* 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 ou em loco, em Corralco, 

Chile, impreterivelmente até as 15:00 do dia anterior à prova ou treinamento oficial. 

Os participantes deverão obrigatoriamente possuir seguro de viagens sem restrições 

para acidentes em neve durante à prática de Ski Alpino em competição.  

https://cbdn.org.br/ficha-de-inscricao-clinica-e-campeonato-brasileiro-open-de-ski-alpino-2023
https://cbdn.org.br/brasileiro-open-de-ski-alpino-snowboard-2023/


 

Brasileiro Open2023 – Regulamento Ski Alpino v202301 

 

2.5 - Taxa de Inscrição para as Provas Abertas  

Valores na tabela apresentados em dólares americanos 

SKI ALPINO 

 Data limite   Inscrição  Inscrição+Bib 

Até 15/06  $               100,00   $               125,00  

Até 14/07  $               120,00   $               145,00  

Após 14/07  $               130,00   $               155,00  

*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, programação e 

inscrição tanto do Campeonato Brasileiro Open como da Clínica de Ski Alpino no Convite 

Oficial do evento. 

 

2.6 - Ordem de Largada  

A ordem de largada das Provas Abertas obedecerá aos critérios da FIS, de acordo com 

os 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. 

 

2.7 - Regras  

As provas abertas do Campeonato Brasileiro de Ski Alpino serão regidas por este 

regulamento e pelas ICR - The International Alpine Ski Competition Rules.  

 

2.8 - Casos Omissos  

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

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

este fim. 

 

Inscreva-se 

https://cbdn.org.br/wp-content/uploads/sites/6/2023/03/Open2023-Convite.pdf
https://cbdn.org.br/wp-content/uploads/sites/6/2023/03/Open2023-Convite.pdf
https://cbdn.org.br/ficha-de-inscricao-clinica-e-campeonato-brasileiro-open-de-ski-alpino-2023
https://cbdn.org.br/inscricoes/

