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COMITÊ BílASILEIRO

CLUBES 

Quantitativo máximo de atletas por 
equipe (esporte coletivo) e 
quantitativo máximo de atletas 
(esporte Individual), com custeio 
de despesas elegiveis pelo CBC 
Quantitativo máximo de 
profissionais da Comissão Técnica 
por Clube, com custeio de despesas 
elee:lvels oelo CBC 
Quantitativo máximo de 
profissionais da Coordenação 
Técnica - ENAD estritamente 
necessários para realização do 
Campeonato, com custeio de 
desnesas elee:ívels oelo CBC 
Quantitativo máximo de árbitros 
estritamente necessários para 
realização do Campeonato, com 
custeio de despesas elegiveis pelo 
CBC 

Meta 

Vigência 

Valor previsto pactuado para 
despesas de passagens aéreas e 
hospedagem 

Observações 

Passagens aéreas e hospedagem para até 36 atletas de cada Clube em cada CBI, 
com previsão para chegada no dia anterior ao Inicio da competição e retorno no dia 
seguinte ao término da competição. 

Passagens aéreas e hospedagem para até 3 integrantes de Comissão Técnica 
de cada Clube t!m cada CBI. com previsão para chegada no dia anterior ao inicio da 
competição e retorno no dia seguinte ao término da compelição. 

Passagens aéreas e hospedagem para até 16 integrantes da Coordenação 
Técnica da Confederação em cada Clll, com previsão para chegada no dia anterior 
ao Inicio dc1 competição e retomo no dia seguinte ao término da competição. 

Passagens aéreas e hospedagem para até 20 árbitros da Confederação em cada 
CBI, com previsão para chegada no dia anterior ao inicio da competição e retomo 
no dia seguinte ao término da competição. 

Realização de 100% dos CBI de acordo com o calcndnrlo aprovado pelo CBC, bem 

como em observância ao Programa de Formação de AtleLas do CBC e critérios 
estabelecidos neste Plano de Trabalho. 

Até 3 l/ 12/2021. 

R$ 880.000,00. 

Para a temporada 2022, caso a parceria seja renovada, o valor pactuado no item 12 
do presente Plano de Trahalho deverá ser o mesmo. Para tal, a Confederação deverá 
obrigatoriamente Incluir no Regulamento da Competição de 202 l. os critérios 
meritórios e a criação de um Ranklng de Clubes visando a melhor distribuição dos 
beneficíos cm 2022, e principalmente para que esse valor não seja ultrapassado. 

Os alletas beneficiados poderão pa1ticipar livremente das categorias K2, K4, C2 e 
C4 com demais Integrantes de sua delegação, no mesmo CBI 

As datas e as sedes das competições deverão ser definidas Impreterivelmente até o 
dia 15 de fevereiro de 2021. 

Campinas/SP, 04 de novembro de 2020. 
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Fernando Manuel de Matos Cruz 

Vice-Presidente de Formação do CBC 
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Tomasini Schwertner 

Presidente da CBCa 


