CRITÉRIOS TÉCNICOS PARA A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS
BRASILEIROS NO CAMPEONATO MUNDIAL DE
SKI NÓRDICO DE 2015 – FALLUN (SUÉCIA)
A CBDN - Confederação Brasileira de Desportos na Neve definiu os seguintes critérios técnicos
para a participação de atletas Brasileiros no Campeonato Mundial de Ski Nórdico de 2015 na
modalidade Cross Country:
IMPORTANTE: O presente documento tem como único objetivo apresentar os critérios técnicos
que habilitam um atleta brasileiro a participar do Campeonato Mundial de Ski Nórdico, em suas
diferentes disciplinas, a ser realizado em Fallun, Suécia. Os critérios de financiamento para atletas
visando a participação no referido Campeonato são objeto do documento CRITÉRIOS DE
FINANCIAMENTO DE ATLETAS PARA CAMPEONATOS MUNDIAIS DE 2015, publicados
nessa mesma data em www.cbdn.org.br;
1. DISTANCE
1.1 Condições básicas de elegibilidade:
a. Ser elegível de acordo com os critérios estabelecidos pela FIS – Federação Internacional de Ski
para participação no evento;
b. Figurar com pontuação abaixo de 400 pontos na Lista de pontos BRA em Distance; ou
c. Possuir 2 resultados em DI abaixo de 300 pontos FIS entre 01/08/2013 e 17/01/2015; ou
d. Possuir, ao menos, 1 resultado em DI abaixo de 400 pontos FIS entre 01/08/2013 e 17/01/2015
se o atleta já estiver classificado na disciplina Sprint, conforme critérios apresentados em 2.
abaixo;
e. Participar da avaliação da equipe a ser realizada em Oestersund (Suécia) entre 28/01/2015 e
01/02/2015 e/ou de uma prova oficial na temporada boreal até, no máximo, 01/02/2015.
1.2 Critério de Seleção:
Poderão participar do evento os quatro melhores atletas, por gênero, ranqueados por pontos FIS, de
acordo com a lista de pontos BRA a ser publicada em 18 de Janeiro 2015, desde que satisfaçam as
condições apresentadas em 1.1 supra;
1.3 Lista de Pontos BRA:
A referida lista leva em consideração a média dos 5 melhores resultados do atleta na disciplina
Distance entre 01 de Agosto de 2013 a 17 de Janeiro de 2015.
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2. SPRINT
2.1 Condições básicas de elegibilidade:
a. Ser elegível de acordo com os critérios estabelecidos pela FIS – Federação Internacional de Ski
para participação no evento;
b. Figurar com pontuação abaixo de 450 pontos na Lista de pontos BRA em Sprint; ou
c. Possuir 2 resultados em SP abaixo de 400 pontos FIS entre 01/08/2013 e 17/01/2015; ou
d. Possuir ao menos 1 resultado em SP abaixo de 400 pontos FIS entre 01/08/2013 e 17/01/2015 se
o atleta já estiver classificado na disciplina Distance, conforme critérios apresentados em 1. acima;
e. Participar da avaliação da equipe a ser realizada em Oestersund (Suécia) entre 28/01/2015 e
01/02/2015.
2.2 Critério de Seleção:
Poderão participar do evento os quatro melhores atletas, por gênero, ranqueados por pontos FIS, de
acordo com a lista de pontos BRA a ser publicada em 18 de Janeiro 2015, desde que satisfaçam as
condições apresentadas em 2.1 supra;
2.3 Lista de Pontos BRA:
A referida lista leva em consideração a média dos 5 melhores resultados do atleta na disciplina
Sprint entre 01 de Agosto de 2013 a 17 de Janeiro de 2015.
IMPORTANTE: uma pré-convocação será realizada em Outubro de 2014;
IMPORTANTE: a acomodação para os atletas que conquistem a classificação após a pré
convocação fica sujeita a disponibilidade de vagas fornecidas pelo Comitê Organizador local;
Observação Importante:
A CBDN poderá, a seu único e exclusivo critério, eventualmente substituir o atleta classificado
conforme os critérios aqui definidos, nos casos em que este não apresentar adequada condição
física ou técnica, por ocasião da realização do Campeonato Mundial, ou ainda apresentar qualquer
problema de ordem disciplinar.
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