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Edital para convocação das Seleções Brasileiras de Curling 2021/2022 

 
 A Confederação Brasileira de Desportos no Gelo-CBDG vem informar, através 
deste Edital, elaborado pelo Comitê Técnico do Curling, que irá selecionar Seleções para 
as competições a serem realizadas pela Federação Internacional de Curling - WCF (crité-
rios são definidos pela publicação WCF The Rules of Curling and Rules of Competition”) 
para a temporada 2021/2022. 
 
 CONSIDERANDO que, infelizmente, por conta das condições epidemiológicas, o 
Comitê teve que tomar a difícil decisão de não realizar o Campeonato Brasileiro unifi-
cado que seria realizado no Centro de Treinamento Arena Ice Brasil em Maio de 2021, 
sendo mantida apenas a previsão de um Campeonato de Cadeirantes (Duplas Mistas 
e Misto) em Julho de 2021. 
 
 CONSIDERANDO também que, não bastasse a consequência normal do cancela-
mento de um Campeonato Brasileiro (a ausência de identificação da seleção brasileira 
para cada categoria, que por definição seria o vencedor de cada uma), a temporada 
2021/2022 tem o agravante de prever um calendário congestionado (pelas competições 
adicionais de qualificação olímpica e da própria olimpíada) e redução significativa do 
orçamento disponível para a modalidade (os valores já são 10% menores em reais, mas 
quase 40% menores quando se considera que a maior parte das despesas é realizada 
em dólares ou euros). 
 
 A CBDG convoca seus atletas filiados para candidatarem time(s) para representar 
o Brasil nas competições a serem realizadas pela Federação Internacional de Curling - 
WCF para a temporada 2021/2022, observando os seguintes aspectos. 
 
INSCRIÇÃO: 
A inscrição das equipes se formaliza pelo envio do anexo FORMULÁRIO DE REGISTRO DE 
EQUIPE. Todos os atletas deverão ser copiados no e-mail de inscrição e (e não se mani-
festando contrariamente) cada atleta declara estar devidamente federado e assume in-
tegral responsabilidade pelas informações prestadas, confirma presença na(s) competi-
ção(ões); indica que possui disponibilidade financeira para custear sua participação; e 
se compromete a cumprir todos os dispositivos do “acordo de participação nas compe-
tições internacionais de Curling”, contido no formulário; 
 
SELEÇÃO:  
Na impossibilidade de realização do Campeonato Brasileiro Unificado: 
Caso ocorra a inscrição de apenas uma equipe para determinada competição, esta será 
automaticamente declarada vencedora. 
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Caso ocorra a inscrição de duas equipes ou mais equipes para uma mesma competição, 
caberá ao Comitê Técnico decidir a equipe a seu exclusivo critério (preferencialmente e 
sendo possível o resultado de disputa no gelo, mas sendo previsto o voto entre seus 
membros caso não seja possível, excluído o voto de eventual membro em situação de 
conflito de interesse). 
 
APOIO:  
A CBDG irá disponibilizar apoio financeiro, mediante aprovação do Comitê Olímpico do 
Brasil e comprovação do uso efetivo relacionado à competição (recibos legais) para al-
gumas categorias, a serem divididas entre os atletas selecionados, participantes de com-
petições de cada categoria. 
Caberá aos atletas custearem, individualmente ou via patrocínio, todas as despesas, in-
cluídas mas não limitadas à passagens, hospedagem, alimentação, compra de uniformes 
do fornecedor único da CBDG etc que não forem suficiente cobertas pelo apoio finan-
ceiro da CBDG. 
 
O valor global por categoria será de: 
Juniores Femininos: R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais), sendo que a WCF 
também apoia passagens aéreas de cinco atletas; 
Juniores Masculino: R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais), sendo que a WCF 
também apoia passagens aéreas de cinco atletas; 
Principal Duplas Mistas: R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 
Principal Feminina: R$ 10.000,00 (dez mil reais); e 
Principal Masculina: R$ 10.000,00 (dez mil reais) 
Principal Mista: sem apoio 
Seniores Feminina: sem apoio 
Seniores Masculina: sem apoio 
 
PATROCÍNIO:  
A equipe selecionada poderá buscar patrocínio próprio para a(s) competição(ões), de-
vendo submeter o patrocinador para aprovação prévia da CBDG e da WCF. Uma vez 
aprovada pela WCF, a CBDG autorizará não apenas a utilização de logo(s) no uniformes 
de competição, mas fará esforços em seu site e mídias sociais para divulgação do patro-
cinador. 
 
PRAZO:  
Os formulários deverão ser encaminhados até 21/03/2021 para curling@cbdg.org.br 
 
 
 
 

mailto:curling@cbdg.org.br
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CASOS OMISSOS:  
Os casos omissos serão resolvidos pelo Comitê Técnico do Curling, com eventual recurso 
ao Diretor Geral de Esportes da CBDG. 
 
 
 

São Paulo, 05 de Março de 2021 
 
 

 
 

Felipe Braun da Silva     Sergio Mitsuo Vilela 
Gerente de Esportes CBDG    Diretor de Curling CBDG 
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FORMULÁRIO DE REGISTRO DE EQUIPE 

Competição(ões): (Pre-Olympic Qualification Event, World Mixed CC, Americas Challenge, 

Olympic Qualifier, World Qualification Event, World Juniors CC, World Seniors CC, World CC, 

World Mixed Doubles CC) 

Responsável da equipe: (Nome, e-mail e telefone da pessoa de contato da CBDG) 

Sendo citado neste formulário (e não se manifestando contrariamente ao ser copiado no e-
mail de inscrição) cada atleta:  

1) declara estar devidamente federado e assume integral responsabilidade pelas infor-
mações prestadas, 

2) confirma presença na(s) competição(ões); 
3) indica que possui disponibilidade financeira para custear sua participação; e 
4) se compromete a cumprir todos os dispositivos do “acordo de participação nas com-

petições internacionais de Curling, abaixo”;  

Condição: (Considerando a incerteza da temporada. Exemplo “Inscrição condicionada ao 

Pre-Olympic Qualification Event Men não acontecer”) 

 

Posição no 
Time 

Indique a posição 

do Skip/Vice Skip 

Nome Local de treina-

mento regular 

Quarto    

Terceiro    

Segundo (Jo-

gador femi-

nino dupla) 

   

Primeiro (Jo-

gador mascu-

lino dupla) 

   

Reserva(s)    

Treinador (se 

houver) 
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ACORDO DE PARTICIPAÇÃO NAS COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS DE CURLING 

 

Assumindo que a CBDG-Confederação Brasileira de Desportos no Gelo aceite minha candidatura para 

participar na(s) competição(ões) indicadas neste formulário, concordo com o seguinte: 

1. Declaro que conheço e que cumpro todos os requisitos do "WCF The Rules of Curling and Rules 

of Competition” bem como do “Edital para convocação das Seleções Brasileiras de Curling 2021/2022” 

2. Eu concedo para a CBDG e seus representantes em uma base mundial, o uso e direitos de uso de 

imagens / gravação de vídeo / filmagem / streaming / gravação da minha voz e semelhança; e ainda exi-

bindo, publicando e transmitindo meu nome ou quaisquer fotografias, vídeos, filmes ou quaisquer outras 

semelhanças de mim ou quaisquer gravações de som da minha voz em qualquer promoção, relatórios ou 

publicidade sobre ou em conexão com a CBDG (coletivamente "Uso de Imagem"). 

3. Renuncio ao direito à qualquer remuneração, pagamentos ou royalties relacionados com as 

ações descritas acima, independentemente de tal exposição, publicação ou transmissão ocorrer em uma 

base comercial e independentemente de uma remuneração ser cobrada ou paga para qualquer pessoa 

em conexão com tal exposição, publicação ou transmissão. 

4. Adquirir e usar durantes a(s) competição(ões) apenas o uniforme oficial da CBDG, arcando com 

seu custo (seja via recursos próprios, patrocínio ou eventual apoio financeiro da CBDG). O uso de patro-

cínio depende de pré aprovação da CBDG e da WCF, respeitados os limites para exibição de logotipos 

contidos nos regulamentos da WCF. 

5. Concordo em isentar a CBDG de qualquer responsabilidade e de abrir mão de quaisquer reivin-

dicações, demandas ou ações judiciais. 

6. Com o objetivo de promover o esporte de Curling, eu concordo em dar entrevistas, fazer posta-

gem nas redes sociais, usar microfones durante os eventos e participar de outras atividades de marketing, 

me comprometendo, também, a manter o decoro em minhas postagens pessoais e nunca denegrir a ima-

gem da CBDG, de seus dirigentes e de seus atletas. 

7. Declaro, finalmente, que estou em plena capacidade física para participar de competições efeti-

vas e que assumo todos os riscos de participação nas competições e/ou que tenho seguro de saúde que 

cobriria tais riscos. 

 


