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MATRIZ EIXO COMPETIÇÕES
PREMISSA 1
•

Competições como um dos três eixos
fundamentais da Formação de Atletas:
Qualificação do processo de formação
esportiva por meio da viabilização de
Campeonatos Interclubes de abrangência
nacional nos Esportes que integram o
Programa dos Jogos Olímpicos de Paris
2024, nas modalidades e/ou provas
olímpicas.

DESCRITIVO
•

As competições são no formato de
Campeonatos Brasileiros Interclubes®CBI, eixo vetor do Programa, realizadas
preferencialmente pelas Confederações
e Ligas Nacionais, em parceria com o
CBC, sendo que somente os CLUBES
integrados contam com o apoio
financeiro do CBC, em regime de
execução direta das despesas elegíveis;

•

Serão priorizados CBI que tiverem o
maior número de CLUBES integrados
participantes e nos esportes que tem
histórico de resultados nos Jogos
Olímpicos;

MATRIZ EIXO COMPETIÇÕES
PREMISSA 2

•

Fortalecimento do Sistema Nacional do
Desporto - SND e da qualificação das
competições realizadas em parceria com
as Confederações e Ligas Nacionais.

DESCRITIVO

•

Participação dos múltiplos integrantes
do SND: Clubes integrados ao CBC, na
condição de Sediantes e/ou
Participantes dos CBI; das
Confederações Esportivas, abarcando
também as Ligas Nacionais,
credenciadas pelas respectivas
Confederações, do Comitê Brasileiro
de Clubes – CBC, entidade matriz do
segmento clubístico e responsável pela
formação de atletas nacional,
observado os termos do art. 23 da Lei
nº 13.756/2018;

MATRIZ EIXO COMPETIÇÕES
PREMISSA 3
•

Fortalecimento da política de formação de
atletas por meio do estímulo ao
desenvolvimento dos três Eixos de Formação
em cada Esporte (RH, MEE e CBI)

DESCRITIVO
•

A execução do Programa é realizada de
forma sistêmica e integrada, de modo que a
aquisição de materiais e/ou equipamentos
esportivos e o apoio à viabilização de
equipes técnicas multidisciplinares são
circunscritos aos esportes que os atletas em
formação desenvolvem e participam de CBI;

•

Os clubes integrados são estimulados a
ampliar sua participação no Programa de
Formação do CBC, por meio da obtenção da
Certidão de Registro Cadastral da Secretaria
Especial do Esporte - SEE para serem
beneficiados no mínimo por dois Eixos
(Competições e Materiais Esportivos);

MATRIZ EIXO COMPETIÇÕES
PREMISSA 4
•

Estabilidade do Programa de Formação de
Atletas do CBC – Execução direta dos
recursos pelo CBC, repassando aos
beneficiários o produto das despesas
elegíveis, nos termos do Regulamentos
de Campeonatos Brasileiros Interclubes® CBI, e respectivos Atos Convocatórios;

DESCRITIVO

•

PREMISSA 5

•

Ampliação da abrangência da Política de
Formação de Atletas (Regiões do país,
Estados, nº de Clubes, nº de atletas
beneficiados)

Aquisição de passagens aéreas e/ou
hospedagens para os clubes integrantes
do Programa de Formação de Atletas
possibilitando que atletas de todo o
país participem das principais
competições nacionais de cada Esporte.

DESCRITIVO
•

Busca-se ampliar a rede de clubes
integrados em cada esporte apoiado
pelo CBC, de forma a dar capilaridade à
política de formação;

MATRIZ EIXO COMPETIÇÕES
PREMISSA 6

•

Integração das Políticas Esportivas com o
Governo Federal, promovendo a interface
dos CBI com os Programas de Esporte de
Rendimento, especialmente o Bolsa Atleta.

DESCRITIVO
•

PREMISSA 7
•

Valorização dos clubes integrados ao CBC
que possuem estrutura esportiva
adequada e se habilitarem a sediar
Campeonatos Brasileiros Interclubes® - CBI

Fortalecimento das principais
competições nacionais de cada
Esporte, priorizando os campeonatos
referenciados para o Programa Bolsa
Atleta do Governo Federal para
compor o Calendário de CBI do CBC;

DESCRITIVO
•

Priorizar os parques esportivos dos
Clubes Integrados ao CBC que possuem
suas próprias instalações para
sediamento;

MATRIZ EIXO COMPETIÇÕES
PREMISSA 8
•

Meritocracia Esportiva: Indução e
acompanhamento de indicadores de
cunho esportivo, com a finalidade de
consolidar o processo de atuação e
relevância dos esportes apoiados pelo
CBC.

DESCRITIVO
• A meritocracia esportiva consiste na indução à qualificação
da formação esportiva nos CLUBES integrados ao CBC, de
modo que estes busquem sempre o aprimoramento da
performance e dos resultados esportivos de seus atletas.
Esta premissa é balizadora para a valorização dos
resultados alcançados pelos CLUBES integrados, por meio
das premiações, anualmente e a cada ciclo;
• Os resultados são contabilizados no Ranking de Clubes por
Esporte e por Gênero, construído pela somatória de CBI ao
longo do Ciclo Olímpico, que resulta no Quadro Geral de
Medalhas divulgado a cada quadrimestre e ao final do
Ciclo.
• Para apoio às competições e cômputo dos resultados deve
ser respeitado o número mínimo de clubes participantes:
✓
✓
✓
✓

2021 - 03 clubes
2022 - 04 clubes
2023 - 05 clubes
2024 - 06 clubes

MATRIZ EIXO COMPETIÇÕES
PREMISSA 9

•

Otimização de recursos: Valorização da
estratégia de fazer "mais com menos",
atingindo maior quantidade de
beneficiados com o menor custo e, assim,
potencializar os recursos disponíveis.

DESCRITIVO
•

Realização de CBI em cidade sede com
aeroportos operados obrigatoriamente
por no mínimo três companhias aéreas
e com rede hoteleira credenciada pelo
CBC compatível com a abrangência da
competição;

•

Consideração das peculiaridades de
cada esporte de modo a estabelecer
um custo médio que retrate cada
realidade esportiva;

MATRIZ EIXO COMPETIÇÕES
PREMISSA 10
•

Fortalecimento Institucional do CBC por
meio da valorização da Marca: Divulgação
do Selo de Formação no contexto do
Programa de Formação de Atletas.

DESCRITIVO
•

Divulgação da parceria por meio da
aplicação do Selo de Formação nos
uniformes oficiais e nos locais de
treinos e de competições;

MATRIZ EIXO COMPETIÇÕES
PREMISSA 11
•

Cumprimento de obrigações: Atendimento
a todos preceitos legais e normativos,
prazos e formas acordados.

DESCRITIVO
•

A Governança é fator primordial na
gestão dos CBI. As entidades parceiras
devem estar em conformidade com os
Regulamentos do CBC e com o pacto
celebrado entre as partes, sejam
Clubes e/ou Confederações e Ligas
Nacionais, além de estar em situação
regular com o CBC no que diz respeito
às contribuições associativas e de
prestação de contas de cumprimento
do objeto, e/ou físico-financeira de
outros projetos objeto de
descentralização de recursos.
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