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FILIAÇÃO 2018

• Análise da filiação por categoria:



FILIAÇÕES 2018

• Análise da filiação por sexo:



FILIAÇÕES 2018

• Análise da filiação por estados:



ANÁLISE DO CIRCUITO

• Inscrições por categoria:



ANÁLISE DO CIRCUITO

• Participação nas etapas por sexo:



ANÁLISE DO CIRCUITO

• Participação dos atletas por etapas:

Esse comparativo nos mostra o percentual altíssimo de atletas que participaram apenas de 1 etapa (mais de 50%). Essa 
informação foi de extrema relevância para a reformulação da política de filiação que será demonstrada a seguir.



ANÁLISE DO CIRCUITO

• Participação dos atletas por etapas e categorias:



ANÁLISE DO CIRCUITO

• Arrecadação Financeira por etapa:



PROPOSTA CIRCUITO
2019



FILIAÇÃO 2019

• Eliminar filiação durante o ano de 2019;

• Os atletas tops das categorias profissionais (masculino e feminino) 
pagarão uma taxa no início do ano para manterem sua vaga de top 
durante todo o circuito;

• A CBRASB irá reter um % do valor de inscrição pago ao organizador 
(exatamente igual sistema APB);



FILIAÇÃO 2019

• Proposta para os TOPs:



FILIAÇÃO 2019

• Proposta para demais atletas:

Os valores acima serão acrescidos ao valor da inscrição dos eventos.

Obs. Os TOPS não pagarão os valores acima durante o ano.



PREMIAÇÃO 2019

• Conforme demonstrado nos slides anteriores, durante o circuito de 2018 a participação das
mulheres não ultrapassou os 20% nas etapas contra uma média de 80% dos homens.

• O valor da premiação teve um acréscimo de R$ 5.000,00 durante o ano de 2018 para igualar a
premiação.

• A premiação dos homens se manteve R$ 10.000,00 desde 2017.

• Para se implementar um aumento de 20% na premiação mínima dos homens e, considerando a
igualdade da premiação, passamos a ter um evento com custo mínimo de premiação de R$
24.000,00 ante aos R$ 15.000,00 de 2017 e início de 2018 e R$ 20.000,00 das últimas duas etapas
de 2018. Ou seja, um aumento real de R$ 9.000,00 (60%) para os organizadores.



PREMIAÇÃO 2019

Opções para votação do Conselho de Atletas:

• Manter o valor mínimo de premiação em R$ 10.000,00 para o ano de 2019;

Risco: Falta de estímulo aos atletas (pro masculino) a participarem do circuito com 3 anos sem
reajuste na premiação;

• Criação de um calendário separado para os homens e mulheres (modelo APB) com premiação
mínima de R$ 12.000,00 por categoria;

Risco: Diminuição da quantidade de eventos femininos;

• Aumento dos valores de inscrição das etapas para compensar o reajuste da premiação;

Risco: Redução do número de inscritos e impacto direto no caixa do organizador;


