CRITÉRIOS PARA SOLICITAÇÃO DE RECONHECIMENTO ESPORTIVO
PROFISSIONAL JUNTO À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SKATE
O skatista solicitante, independente da modalidade, deve cumprir os requisitos abaixo descritos:
1. Ter no mínimo *14 anos completos até 31 de dezembro do corrente ano;
2. Apresentar declaração de federado junto à Federação Estadual do seu estado de competição e atestado de
obtenção dos seus resultados esportivos estaduais;
3. No ano corrente, de solicitação do pedido de profissionalização, não ter sido desclassificado por má conduta
desportiva de competições oficiais junto às entidades filiadas à CBSk ou à World Skate. Também não ter sido
punido pelo Tribunal de Justiça Desportiva ou Superior Tribunal de Justiça Desportiva ou infringido ao Código de
Ética da CBSk;
4. Estar quite com a justiça criminal (federal e estadual) na data da inscrição.
5. Apresentar cópia do documento com foto e validade nacional (RG ou CNH).
*Regra de transição até 2022. Neste período exceções em casos da idade mínima são de definição exclusiva da
CBSk.
Atender no mínimo 02 (duas) das condições abaixo:
A. Ter se classificado entre os 03 primeiros lugares por 02 vezes nos últimos 03 anos na categoria Amador ou
Feminino no *Ranking Estadual ou na *Seletiva Regional classificatória para o Campeonato Brasileiro Amador
CBSk;
B. Ter sido finalista pelo menos 01 vez nos últimos 02 anos no *Campeonato Brasileiro Amador CBSk, Masculino
ou Feminino;
C. Ter sido finalista nos últimos 02 anos em *Campeonato Intercontinental com participação de representantes
de no mínimo 03 continentes e e 10 países;
D. Ter sido finalista em no mínimo 01 etapa nos últimos 02 anos do *Circuito Brasileiro Open Masculino ou
Feminino;
E. Ter sido semifinalista em no mínimo 01 etapa nos últimos 02 anos do *Circuito Mundial de Skate;
F. Ser membro atual da Seleção Brasileira de Skate da CBSk.
*Periodicamente a CBSk divulgará o calendário de competições válidas como condicionais para a solicitação do
reconhecimento profissional esportivo competitivo.

Casos excepcionais/Critérios não competitivos
Para skatistas solicitantes de reconhecimento profissional por critérios não competitivos (resultados esportivos),
o solicitante deve apresentar currículo da sua trajetória no segmento skate*, Declaração de Patrocínio e
declaração da entidade filiada à CBSk de seu estado. O pedido e material apresentados serão avaliados pelo
Comitê da modalidade juntamente com a Diretoria da CBSk, sendo desta Comissão o poder exclusivo de
aprovação ou não.
*Para efeito de avaliação serão considerados critérios midiáticos (entrevistas em revistas, sites, programas de
televisão etc), critérios mercadológicos (patrocínios, projetos com marcas especializadas etc) e critérios esportivos
(tempo de skate, fatos e conquistas relevantes para o segmento etc).
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