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PRÓLOGO
A Confederação Brasileira de Skate (CBSk) nasceu em 06 de março de 1999, mas o anseio
e a necessidade de se organizar e regulamentar o skate no Brasil já existiam. As gerações
do skate brasileiro dos anos 1970 a 1990 sentiam na pele as dificuldades de praticar e amar
uma atividade esportiva, um estilo de vida não reconhecido pela sociedade como esporte,
trabalho ou algo positivo. Era muito complicado ser levado a sério na hora de explicar o que
é skate para a família, um empregador ou uma instituição de ensino. Pedir ajuda à iniciativa
privada ou poder público para construir uma pista, ceder um espaço ou realizar um campeonato era praticamente impossível. Sendo assim, a única forma de mudar aquela realidade foi unir os skatistas mais experientes, formadores de opinião, empresários e até os pais
para fundarem associações.
Antes da CBSk, a primeira tentativa de estabelecer uma organização de abrangência nacional foi a Associação Brasileira de Skate (ABS), surgida em 1986, permanecendo
ativa por aproximadamente um ano. No ano seguinte, skatistas e empresários se uniram
em torno da União dos Skatistas e Empresários (USE), fundando a União Brasileira de Skate
(UBS) em 1988, que seguiu ativa até a virada do século. Graças a esses pioneiros, iniciou-se
uma reviravolta para ganhar o entendimento da imprensa e dos órgãos governamentais, a
simpatia da sociedade, com a realização de campeonatos e a construção de skateparks. E
nada foi fácil, sempre com muita garra, força de vontade, determinação e sacrifícios de pessoas trabalhando de forma voluntária pelo sonho de tornar o skate um esporte estruturado,
reconhecido e a caminho do profissionalismo.
O trabalho efetuado por seis diferentes gestões na CBSk facilitou o entendimento de
como o skate é divertido e saudável, mas também sério e compromissado com suas raízes.
Ao longo de duas décadas, os skatistas aos poucos compreenderam a CBSk como uma ferramenta para transformar vidas, através da criação de calendários, rankings, regulamentação de campeonatos, normatização de modalidades e categorias, acesso a benefícios públicos, exposição do skate em canais abertos de televisão, apoio a iniciativas socioeducativas
e culturais e ser a voz ativa quando o skate era ameaçado. Atualmente, a CBSk é a única
confederação nacional de skate em todo planeta, vista pelos estrangeiros como um modelo
a ser seguido, tanto pela sua organização quanto pelo prestígio nacional e internacional. Por
tudo isso: VIDA LONGA À CBSk!
Ed Scander (vice-presidente 2003 a 2006 e 2011 a 2017, diretor 2007 a 2010)

INTRODUÇÃO
O que move o skate é a paixão. Da criança que quer aprender o primeiro ollie, do criador de uma marca, do fotógrafo que registra a cena e, sim, das pessoas que se reúnem
com o propósito de organizar e regulamentar a prática.
Quase tudo no skate é feito antes de se saber
como fazer. Vale para esvaziar uma piscina e aproveitar
suas transições, para saber se uma manobra é possível,
para bater na porta do poder público para fechar uma rua
para um evento. Quem ama o skate vive um incômodo e
insatisfação diários. A impressão de que o skate merece
mais é uma constante.
Nascido nos Estados Unidos, o skate chegou no
Brasil nos anos 60, construiu identidade nos 80, virou potência mundial nos 90, referência nos 2000 e chega candidato indiscutível para as disputas na sua estreia como
esporte olímpico nos Jogos de Tóquio. Nesse período,
criou aqui em nosso país particularidades sociais e culturais que o tornaram especial. Os meninos e meninas
daqui quiseram mais do que aprender o ollie.
Misturando-se com a trajetória do skate no Brasil e dos skatistas brasileiros, a história da Confederação
Brasileira de Skate é, antes de mais nada, uma saga de
abnegados. Amantes do skate que o querem forte, vivo e
para sempre. Que sabem que o skate é uma ferramenta
poderosa. E que seu poder benéfico tem magnitude ainda
desconhecida. Essas são as primeiras décadas da CBSk,
relatadas a seguir através da relação das atividades realizadas, eventos homologados e participações importantes para o desenvolvimento não somente da entidade,
mas, principalmente, do skate brasileiro.
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CAPÍTULO 1

O NASCIMENTO DA CBSk

1999
A história começa no dia 6 de março de 1999, data da fundação da Confederação
Brasileira de Skate, na cidade de Curitiba, capital do Paraná. Nessa ocasião, estavam presentes representantes da Federação de Skate do Paraná (FSP); Associação
Porto-alegrense de Skate (APAS); Associação de Skate Londrinense (ASKL); Associação de Skate da Zona Sul de São Paulo (ASZS-SP); Associação Brasiliense de
Skate (ABS); e Associação Baiana de Skate (ABASK), além de skatistas profissionais.
Adalto Elias Pereira (da FSP) foi eleito o primeiro presidente e Alexandre Vianna
como vice-presidente. Nascia, assim, a primeira confederação de skate do mundo!
Na prática, a pedra inaugural do trabalho da Confederação aconteceu no
final do ano: nos dias 09, 10, 11 e 12 de dezembro, o Ginásio do Ibirapuera (São Paulo)
recebeu o Crail World Cup Skateboard Contest, etapa oficial do Circuito Mundial.
O evento foi co-organizado pela CBSk, em parceria com a Crail Trucks, World Cup
Skateboarding e a Skateboard Contest.

“Em 1999, o mercado acreditava na importância de um circuito de
campeonatos. As próprias empresas tornavam essas competições viáveis,
realizando-as por conta própria, mas encontravam dificuldade no diálogo
com o poder público, no momento em que requisitavam um ginásio
ou o fechamento de uma via, por exemplo. Os órgãos governamentais
questionavam a (não) existência de uma entidade que representasse o
skate, já que era dessa forma com que dialogava com os outros esportes.
O surgimento da Confederação tornou essa interlocução mais clara, direta
e profissional.”
(Alexandre Vianna, presidente 2000 – 2006)

Crail World Cup
Skateboard Contest 1999
rodolfo ramos

Assembleia de
fundação da CBSk
foto alexandre vianna

foto alexandre vianna
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2000

2001

Não teve bug do milênio, mas teve troca importante na diretoria da Confederação:
no dia 16 de março, Adalto Pereira renunciou à presidência da CBSk devido a incompatibilidade com a presidência da Federação de Skate do Paraná e pela inviabilidade
de conseguir acumular ambos os cargos. A nova diretoria, entretanto, só seria oficializada meses depois, em outubro. Chegaremos lá.
Depois de debutar numa etapa do Circuito Mundial, no final de 1999, o novo
ano marcou a primeira participação da CBSk no circuito nacional, no Drop Dead
Skate Pro. O campeonato aconteceu no Ginásio Oswaldo Cruz, em Curitiba (PR), nos
dias 13 e 14 de maio. Na ocasião, a CBSk introduziu um novo método de julgamento,
com três juízes e um head judge.

O novo milênio começou a todo vapor para a CBSk. Se os dois primeiros anos da entidade foram mais de estruturação, essa nova etapa marcou um acréscimo significativo nas
atividades. E o ano começou com cobertura televisiva: em 04 de março, pela primeira
vez um campeonato homologado pela CBSk foi transmitido pela TV aberta para todo
país, durante o Z Games. A CBSk teve papel fundamental para que essa competição
de vertical profissional não perdesse sua essência, negociando aumento da premiação para o mesmo piso do Circuito Brasileiro Profissional e para que a vontade dos
skatistas fosse respeitada em relação ao regulamento, half pipe e atendimento.
No mês seguinte, mais precisamente no dia 21 de abril, aconteceu em São
Paulo o 1º Congresso Brasileiro de Skate, um divisor de águas na história da CBSk.
O slogan do Congresso era “Profissionalização sem perder a atitude”. Realizado no
campus Centro da Anhembi Morumbi, o evento contou com público superior a 300
pessoas. Empresários, skatistas e mídia especializada tiveram voz na mesa, com
destaque para a participação de Bob Burnquist no encerramento, além da presença
da lenda-vida Tony Alva e de Steve Van Doren (Vans). Nas deliberações práticas, a data
também serviu para apresentar os regulamentos e calendário do ano, bem como a
explicação sobre a importância e necessidade de filiação dos skatistas profissionais.
Na esteira do Congresso, foi formado o primeiro Conselho de Atletas da CBSk,
com Bob Burnquist, Cesinha Chaves, Daniel Arnoni, Ramon Oliveira e Lisa Araújo.

drop dead skate pro
Rodil Ferrugem
foto Fabio Bitão

Outras etapas de street e vertical completaram o circuito homologado pela
CBSk pela primeira vez, passando por Rio Grande do Sul (Freedom Fog Skate Contest), em 12 e 13 de agosto; São Paulo (Vans Vert Pro), em 23 e 24 de setembro; e
Bahia (New Skate Pro), em 21 e 22 de outubro.
Dias antes da etapa baiana do circuito brasileiro, a CBSk convocou uma assembleia geral extraordinária, realizada em Curitiba, em 09 de outubro de 2000. Essa
assembleia proclamou como presidente Alexandre Vianna e como vice Marco Cruz
– na época, ambos eram skatistas profissionais ativos. A diretoria da entidade era
formada ainda por Eudemar Tonatto (diretor de Esportes), Cristian Pereira (diretor de
árbitros), Marcelo Farinhas (diretor de pista) e Nádia Novak (secretária).
Para fechar o ano em grande estilo, o Ginásio do Ibirapuera (São Paulo)
sediou novamente o Crail World Cup Skateboard Contest, etapa final do Circuito
Mundial de 2000. O evento ocorreu entre os dias 10 e 12 de novembro, e foi co-organizado pela CBSk, em parceria com a World Cup Skateboarding (WCS) e a Skateboard Contest, coroando Carlos de Andrade e Bob Burnquist como os primeiros
brasileiros a se sagrarem campeões do Circuito Mundial.

1º congresso
brasileiro de skate
foto homero nogueira
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santos vert
pro 2001
marcelo kosake

Vale lembrar que o atual logo da CBSk apareceu pela primeira vez nesse
mesmo ano. Ele foi criado pelo designer e ex-skatista profissional Fabricio da Costa
"Gugu", de Curitiba (PR). O logo criado por ele foi usado desde o primeiro circuito
brasileiro da CBSk até os dias atuais.
Reafirmando o seu objetivo de coordenar as competições no território nacional,
a CBSk fez parceria com uma agência de eventos, a Madnezz, para produzir o Circuito
Brasileiro de Skate Profissional 2001, quase dobrando a premiação por etapa. O Circuito
contou com três etapas de street e duas de vertical, com passagens por São Paulo (street
e vert), Ribeirão Preto (street), Santos (vert) e Curitiba (street). Falaremos mais adiante.
Em 1º de junho foi realizada uma assembleia geral ordinária da CBSk para
aprovação de contas e mudança do endereço da sede de Curitiba para São Paulo.
Nessa gestão, a diretoria foi formada por Fábio Schumacher (diretor de Esportes) e
Jeorge Simas (diretor Financeiro).
O Circuito Brasileiro Profissional começou em São Paulo, nas dependências
do famoso Ginásio do Ibirapuera, que abrigou o Sims Skate Pro. Realizado entre os
dias 18 e 20 de maio, valendo como primeira etapa tanto de street quanto de vertical.
O Circuito teve continuidade em agosto, nos dias 25 e 26, com a realização do Vans
Skate Pro, na modalidade street. O evento aconteceu no Ginásio da Cava do Bosque,
em Ribeirão Preto (SP). Do interior para o litoral: o half pipe do Parque do Cintra, em
Santos (SP), recebeu – em 06 e 07 de outubro – mais uma etapa do Circuito Brasileiro
Profissional, dessa vez na modalidade vertical.
Antes de finalizar o Circuito Brasileiro, a CBSk mobilizou esforços para dois
eventos internacionais, ambos sediados no estado de São Paulo: o sul-americano e o
já tradicional Crail World Cup.
Entre os dias 26 e 28 de outubro, a pista Skate House, em São Paulo, recebeu
o primeiro campeonato sul-americano de skate, na modalidade street. Organizado
pela CBSk com apoio da Federação Argentina de Skate, o evento foi uma sugestão
da WCS para qualificar os skatistas da América do Sul para o Crail World Cup, que
aconteceria no mês seguinte.
Um final de semana antes da etapa do Circuito Mundial, uma breve e ensopada passagem pelo Rio de Janeiro: nos dias 03 e 04 de novembro aconteceria a primeira participação da CBSk no Rio Skate Jam, na Lagoa Rodrigo de Freitas, fazendo
parte do Circuito Brasileiro de Vertical Profissional, porém as chuvas impediram a
realização das competições.
De volta a São Paulo, a CBSk assumiu de vez a organização técnica da etapa
brasileira do circuito mundial, o Crail World Cup, que ocorreu nos dias 10 e 11 de
novembro, no Ginásio Poliesportivo de São Bernardo do Campo (SP). O evento foi um
sucesso e serviu como um carimbo de qualidade para o trabalho da Confederação.
E, finalmente, o desfecho do Circuito Brasileiro Profissional 2001, no ginásio
do Círculo Militar, em Curitiba (PR), com mais uma edição do Drop Dead Skate Pro, nos
dias 01 e 02 de dezembro.

foto alexandre vianna
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2002
A partir de 2002, a CBSk iniciou a homologação dos principais
circuitos amadores de street da época, reunindo os melhores
skatistas amadores e atraindo competidores de muitos estados. A lista incluiu o Circuito Drop Dead Skate Park, o Circuito
New Skate, o Circuito Qix, o Circuito Mineiro Twister-Fuska e o
Circuito Nordestino Myllys.
Ampliando a sua área da atuação para além do skate
competitivo, a CBSk estabeleceu uma parceria com a revista
CemporcentoSKATE para o lançamento do primeiro Guia de Pistas, que saiu em maio. Projeto pioneiro de catalogação das 427 pistas e picos de
skate do Brasil.
No mês de junho, a CBSk determinou os critérios para a regulamentação da passagem de competidor amador para profissional. “Apenas colocamos
no papel o que a cultura do skate vem fazendo há muito tempo”, explicou Fábio
Schumacher, então diretor de Esportes da Confederação, em matéria publicada na
mídia especializada. A regra, que valeria a partir de 2003, levava em consideração
os principais rankings amadores da época.
Nesse mesmo mês, nos dias 15 e 16, aconteceu o New Skate Pro, a primeira
etapa do Circuito Brasileiro de Street Profissional 2002, na pista Skate House, na
capital paulista.
O Norte do Brasil entrou na rota dos campeonatos profissionais organizados
pela CBSk com a etapa do Amazonas (vert). Nos dias 24 e 25 de agosto, em Manaus,
fez-se história no Parque Tarumã, com a realização da primeira competição profissional de skate no Norte do país. Uma semana depois, e já pisando em chão nordestino, mais uma etapa do circuito: em 31 de agosto e 1º de setembro, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, aconteceu o Oi Skate Pro, segunda etapa do
Circuito Brasileiro de Street Profissional 2002. Na sequência, aconteceu uma etapa
de vertical na cidade de São Paulo, na Skate City, em 28 e 29 de setembro.

OI SKATE PRO 2002
LAURO DE FREITAS (BA)
foto alexandre vianna

amazonas vert 2002
eugenio amaral
foto alexandre vianna
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Crail World Cup
Skateboard Contest 2002
carlos de andrade
foto andré ferrer

No dia 5 de outubro, outro marco importante para a história da interlocução
da Confederação com o poder público: a inauguração da pista de skate no Parque
Estadual Fontes do Ipiranga, mais conhecida como Pista da Imigrantes, a primeira
skatepark homologada pela CBSk. A construção foi viabilizada através de um convênio do Governo do Estado de São Paulo com a CBSk.
Num ano de muitas realizações e conquistas, a lista de campeonatos foi crescendo: mais uma etapa do Circuito Brasileiro de Street Profissional, o Drop Dead Skate
Pro, nos dias 19 e 20 de outubro, na Drop Dead Skate Park, na capital paranaense.
No mês seguinte, São Paulo foi a sede da etapa final do Circuito Brasileiro
de Vertical Profissional, realizada no Parque Dom Pedro II, em 02 e 03 de novembro,
como parte da Semana Municipal da Juventude. Ainda na capital paulista, entre os
dias 8 e 10 de novembro, o Corinthians abriu as portas do seu ginásio para o Crail
World Cup Skateboard Contest 2002, mais uma vez com organização da CBSk.
Encerrando com chave de ouro o Circuito Brasileiro de Street Profissional,
a última etapa foi realizada também em novembro, dias 23 e 24, com o Qix Contest
Pro, na Qix Skatepark, em Novo Hamburgo (RS). Campeonato com uma premiação
histórica oferecida pela Qix: para o vencedor da etapa, um carro 0 Km mais doze mil
reais em dinheiro, além de outro carro 0 Km para o campeão do circuito.
Fato marcante na história da CBSk: entre os dias 9 e 11 de dezembro foi
realizada a primeira pesquisa Datafolha, encomendada pela Confederação em
parceria com a Crail Trucks. Entre outros dados relevantes sobre a prática do
skate no país, o estudo revelou que havia cerca de 2 milhões e 700 mil praticantes no Brasil (números da época).
O fim de ano continuou movimentado, com a realização de uma assembleia geral e nova eleição da CBSk, no dia 18 de dezembro, no Conjunto Desportivo Baby Barioni, em São Paulo. Alexandre Vianna foi reeleito presidente, tendo
Ed Scander como vice, para um mandato de quatro anos. Também foram eleitos
Patrícia Resende, Paulo Folha, Claudinei Bio, Sidney Arakaki e César Gyrão para o
Conselho Fiscal. Novas entidades foram filiadas, tais como: Associação Brasileira
de Downhill e Longboard, Associação Brasileira de Skate Feminino, Federação
Paraense de Skate, Federação Paulista de Skate, Federação Pernambucana de
Skate e Federação de Skateboard do Estado do Rio de Janeiro. Posteriormente,
foram nomeados André Viana (diretor de Esportes), Cesinha Chaves (diretor de
Comunicação), Cris Fernandes (diretor de Patrimônio), Mário Hesketh (diretor Jurídico) e Paulo Bassi (diretor Financeiro).
Para encerrar o ano, o destino foi o Rio de Janeiro. Sem chuva, dessa vez.
Entre os dias 21 e 23 de dezembro, foi realizado o Rio Vert Jam, na Lagoa Rodrigo
de Freitas. O evento, televisionado pela Rede Globo no programa Esporte Espetacular, seria decisivo para a explosão do skate no Brasil nos anos seguintes.

qix skate
pro 2002
foto andré ferrer
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VIVO SKATE PRO 2003 MANAUS (AM)
MÁRCIO TAROBINHA

CRESCENDO E DIVERSIFICANDO

foto ALEXANDRE VIANNA

2003
No seu quarto ano de atividades, a Confederação seguiu firme e forte, ampliando (e
diversificando) cada vez mais a sua atuação. Logo no começo de 2003, foram homologados pela CBSk: Circuito Drop Dead Skate Park, Circuito New Skate, Circuito Qix,
Circuito Mineiro Twister, Circuito Powell Mini Logo-Skate House de Street e Vertical,
Circuito Paranaense, Circuito Reef-Tent Beach de Vertical Amador, Circuito Rio Skate
e Circuito Nordestino Myllys.
Esse ano também marcou a criação dos primeiros comitês de profissionais, órgãos consultivos dentro da CBSk, nos quais os skatistas profissionais elegem os seus próprios representantes, condição que hoje é obrigatória por lei. Formaram os primeiros comitês: Rodrigo Kbça, Manoel Coimbra e Vitor Sagaz (street); Sandro Dias e André Cywinski
(vertical); Hélio Greco (freestyle, downhill e longboard). Esses representantes foram eleitos
em 27 de março, durante uma assembleia extraordinária realizada em São Paulo (SP).
Com o mundo mudando (a todo vapor) e a Internet se consolidando como parte
fundamental da vida das pessoas, a CBSk apresentou o seu site, criado por Cesinha
Chaves, na época diretor de Comunicação da Confederação. Foi um importante passo
para a divulgação das ações da entidade. Como, por exemplo, o 1º Circuito Municipal de
Street Amador: fruto de uma parceria da CBSk com a ONG Cidade Escola Aprendiz, a
Skateboard Contest, a Secretaria Municipal de Esportes e a Coordenadoria da Juventude de São Paulo, o circuito contou com nove etapas, reunindo mais de 900 participantes.
Dando continuidade ao diálogo estabelecido com a CBSk no ano anterior, a
Prefeitura de São Paulo começou a construção de (inicialmente) 44 pistas públicas.
O arquiteto e skatista George Rotatori foi contratado para dar consultoria à Emurb
(Empresa Municipal de Urbanização).
Teve campeonato em 2003? Teve, sim senhor. E teve bastante: o Circuito Brasileiro Profissional de 2003 teve etapas na pista da Skateboard Contest, em São Paulo
(vert), em 27 e 28 de junho, com o Black Sheep Skate Pro; na Ponta Negra Skate Park,
em Manaus (street), em 23 e 24 de agosto, com o Vivo Skate Pro; no Pontão do Lago
Sul em Brasília (vert), em 23 e 24 de setembro, com o Red Bull Skate Pro; na pista da
Drop Dead, em Curitiba (street), dias 11 e 12 de outubro, com o Drop Dead Skate Pro;
novamente em São Paulo, no Parque das Bicicletas (vert), também em outubro, dias
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25 e 26, outro Red Bull Skate Pro;
na Qix Skatepark, em Novo Hamburgo (street), com o Qix Pro Contest, entre 21 e 23 de novembro; e
finalizando ao lado do Elevador Lacerda, em Salvador (vert), em 05 e
06 de dezembro, com mais um Red
Bull Skate Pro. Depois desse “resumão” dos campeonatos, vamos
retomar a cronologia...
Em duas datas (30 de junho
e 16 de julho), a CBSk realizou – na
Assembleia Legislativa do Estado
de São Paulo – reuniões com dezenas de empresários do mercado de skate para
apresentar seu planejamento e conhecer as dificuldades do mercado.
Ainda em julho, foi fundada a International Skateboarding Federation (ISF), com
Alexandre Vianna como vice-presidente para a América Latina. O presidente era Gary
Ream. A ISF foi formada por 32 entidades dos Estados Unidos, França, Itália, Alemanha,
Inglaterra, Japão, Austrália, África do Sul, Brasil, entre outros países. Desde então, a
ISF começou uma conversa com o Comitê Olímpico Internacional (COI) para que o
skate não se tornasse olímpico de qualquer forma, perdendo sua identidade.
A Federação Gaúcha de Skate (FGSKT) foi filiada a CBSk no mês de agosto.
A Confederação também recebeu pedido de filiação das extintas ASA (Associação de
Skate do Amazonas), em agosto; e FSSK (Federação Sergipana de Skate), em outubro.
Devidamente homologada pela CBSk, foi inaugurada (em setembro) a pista
de skate no Parque da Juventude, em São Paulo. A Confederação desempenhou
um papel fundamental, na medida em que tomou a decisão de intervir, semanas
antes, na execução equivocada da obra, garantindo que o projeto passasse pela
reforma necessária. Em outras palavras, salvou a pista.
Em outubro, a CBSk homologou seu primeiro campeonato de slalom e
cross country, com o 1º LVTS Slalom Bumpy Course, na Chácara Inglesa, em São
Bernardo do Campo (SP).
No mês seguinte, foi às bancas de todo o Brasil a segunda edição do Guia de
Pistas da revista CemporcentoSKATE, registrando 721 locais para a prática de skate,
com a colaboração da CBSk.
Data tradicional no calendário do skate brasileiro, o Rio Vert Jam fechou
novamente a temporada, nos dias 20 e 21 de dezembro. Realizado no Parque dos
Patins, no Rio de Janeiro, o evento teve homologação da CBSk e transmissão ao vivo
pela Rede Globo.
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2004
RIO SKATE 2003
ademar lucas
foto ADRIANO SALGADO

Em 2004, diversos campeonatos e circuitos amadores foram homologados pela CBSk,
tais como: Circuito Nordestino Myllys, Circuito Rio Skate, Circuito Estadual de São Paulo, Circuito New Skate, Circuito Paranaense, Circuito Pernambucano, Circuito Mineiro
Twister-VGS, Circuito Gaúcho, Circuito Drop Dead Skate Park, Circuito Shipments (PR) e
Circuito Municipal de São Paulo.
Nesse ano, o Circuito Brasileiro Profissional contou com cinco etapas de street,
começando pela Bahia, na Pista Municipal de Lauro de Freitas, em 07 e 08 de fevereiro,
com o FTC Skate Pro.
Em abril, a CBSk intermediou junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente
de São Paulo a nova liberação do uso de skate na Marquise do Parque do Ibirapuera,
tradicional reduto de skatistas na capital paulista. A necessidade do diálogo se impôs
após conflitos entre skatistas e a Guarda Municipal Metropolitana.
Além da liberação do skate no Ibira, um marco histórico aconteceu na cidade de
São Paulo com a inauguração de 60
pistas públicas! Todas as pistas foram
homologadas pela Confederação. Foram construídas 20 pistas nos CEUs e
mais 40 nos bairros, principalmente na
periferia. Essa articulação da Confederação com o poder público foi importantíssima e até hoje inigualável, pois
resultou na inauguração (quase simultânea) de 60 skateparks em apenas um
município. E isso impulsionou, de modo
decisivo, a prática do skate na capital.
O número de entidades filiadas também aumentou com a inclusão
da Federação de Skateboard do Estado
da Bahia (FESEB) e da extinta Federação Maranhense de Skate (FMS), em
maio. Ainda em 2004, a CBSk recebeu
pedidos de filiação das extintas Associação de Skate do Vale do Aço (ASVA),
Federação Amazonense de Skate
(FAM) e Federação Sul-Mato-Grossense de Skate (FESMASK).

drop dead skate pro 2004
danilo cerezini
foto André ferrer
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2005
DROP DEAD
SKATE PRO 2004
foto ANDRé FERRER

O Circuito Brasileiro Profissional teve continuidade em julho (dias 3 e 4), com
mais uma etapa nordestina. E com direito a sede inédita: pela primeira vez em Sobral,
interior do Ceará, com os Jogos de Ação. Essa etapa se converteria numa tradição, repetindo-se ao longo de uma década.
Do Ceará para São Paulo, a etapa seguinte do Circuito Brasileiro Profissional
ocorreu nos dias 28 e 29 de agosto, no Ginásio Mauro Pinheiro, com mais uma edição do
Drop Dead Skate Pro.
Em setembro, o então Ministro do Esporte, Agnelo Queiroz, recebeu Alexandre Vianna, Ed Scander e Mário Hesketh, da Confederação Brasileira de Skate. Eles
entregaram a pesquisa Datafolha para o Ministro e uma proposta para políticas de desenvolvimento do skate em todo o país. Foi o primeiro passo para que, alguns anos depois, os skatistas pudessem ser beneficiados com o Bolsa Atleta.
O Circuito Brasileiro de Street Profissional passou pela primeira vez pelo interior do Rio de Janeiro, na Pista Pública de Teresópolis, com o Terê Skate Pro, em 18
e 19 de setembro. Dois meses depois, encerrando o circuito, realizou-se a etapa na Qix
Skatepark, em Novo Hamburgo (RS), entre 26 e 28 de novembro, com o tradicional Qix
Pro Contest.
Devido ao crescente número de competidores profissionais de street, a CBSk
anunciou um novo regulamento para 2005. O novo formato foi discutido democraticamente, com os próprios skatistas, por meio de uma enquete feita na última etapa do
circuito profissional de 2004, em Novo Hamburgo. Entre as principais mudanças, ficou
definido que os dez primeiros colocados em uma etapa estariam automaticamente classificados para a semifinal da etapa seguinte.

Em janeiro, mais uma participação da CBSk no Rio Vert Jam, na Lagoa Rodrigo de Freitas, entre os dias 20 e 23. O evento televisionado pela Rede Globo virou uma tradição e
passou a ser levado a milhões de pessoas em todo o Brasil, sempre no início do ano.
O mês de janeiro também marcou a participação da CBSk no Fórum Social
Mundial, em Porto Alegre, junto com a Federação Gaúcha de Skate.
Tome nota dos circuitos homologados pela CBSk em 2005: Circuito Sampa Skate, Circuito Gaúcho, Circuito Drop Dead Skate Park, Circuito Paranaense, Circuito Inter
SP (em Ribeirão Preto), Circuito Nordestino Myllys e Circuito ABSFE, entre outros.
O Circuito Brasileiro Profissional teve início com uma perna nordestina, em dois
finais de semana seguidos, no mês de maio. A primeira etapa na Pista Municipal de
Sobral, no Ceará, nos dias 07 e 08, durante os Jogos de Ação (para essa etapa, os 20
primeiros colocados do ranking de 2004 ganharam passagens aéreas). A segunda etapa
aconteceu na Bahia, nos dias 14 e 15, com obstáculos montados no Ginásio Municipal de
Lauro de Freitas, para o FTC Skate Pro.
Com muitos skatistas profissionais reunidos no campeonato em Lauro de
Freitas, a CBSk aproveitou a oportunidade para
realizar a eleição para o novo comitê de competidores profissionais de street. Wagner Ramos,
Ricardo Porva, Julio Detefon e Rafael Cabral
assumiram a missão de aprovar os pedidos de
filiação de novos competidores profissionais.
Sempre atenta a todos os aspectos estruturais que envolvem o skate, a CBSk fez um
pedido de reforma da Pista de Skate do Carandiru, no Parque da Juventude, em São Paulo.
E por falar em São Paulo, mais precisamente na capital, teve início em agosto (dias
13 e 14), no CEU Butantã, o Circuito SkateBanks,
o primeiro circuito do Brasil dedicado exclusivamente à modalidade e homologado pela CBSk.
Na sequência, outras três etapas completaram o
circuito: no CEU Campo Limpo, em 17 e 18 de setembro; no CEU Aricanduva, em 15 e 16 de outubro; e no CEU Veredas, em 10 e 11 de dezembro.

SKATEBANKS 2005
henrique banana
foto ATIlLA CHOPA
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jogos de ação 2005
eduardo anjinho
foto julio detefon

Crail World Cup
Skateboard Contest 2005
lincoln ueda
foto homero nogueira

Nos dias 01 e 02 de outubro, a CBSk apoiou o Campeonato Mundial de Freestyle, sediado em São Paulo, no ginásio do Parque Imigrantes. O evento foi realizado pela
ONG Ação Concreta, pela FLIPS (Freestyle Liga de Profissionais de Skate) e pela WFSA
(World Freestyle Skateboard Association). Ainda em outubro, outra filiação marcou o calendário da entidade, com a inclusão da Federação do Espírito Santo de Skate (FDESK).
No mês seguinte, dias 5 e 6 de novembro, aconteceu em São Paulo (Ginásio do
Ibirapuera) o Crail World Cup Skateboard Contest 2005, novamente com direção técnica da
CBSk. A competição de vertical, válida para o circuito mundial como sua última etapa, foi
transmitida ao vivo pela ESPN. O evento contou também com uma competição de melhor
manobra (best trick) de street, com premiação em dinheiro oferecida aos profissionais.
Nesse ano a Confederação também participou de iniciativas sócios-educacionais, como, por exemplo, o “Projeto São Paulo do Skate”, que tinha por objetivo implantar
escolas de skate no Estado de São Paulo. A primeira delas, no Conjunto Desportivo Baby
Barioni, foi inaugurada no dia 17 de novembro, pelo então Secretário da Juventude, Esporte e Lazer, o velejador Lars Grael. Esse projeto contribuiu para iniciar centenas de
crianças e jovens no skate, em diversas cidades do Estado.

CRAIL WORLD CUP
SKATEBOARD CONTEST 2005
willian seco
foto homero nogueira
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2006
Em pleno verão carioca, nos dias 20, 21 e 22 de janeiro,
teve início o Circuito Mundial de Vertical, com a realização do tradicional Oi Vert Jam. No final de semana seguinte, de 27 a 29 de janeiro, em Novo Hamburgo (RS),
foi a vez do Qix World Contest 2006. O evento encerrou
o Circuito Brasileiro Profissional 2005 e abriu o Circuito Mundial de Street 2006, inserindo pela primeira vez
o sistema de competição Jam Session Ordenada, com
transmissão ao vivo pela ESPN.
Em 03 de fevereiro, a CBSk realizou um encontro em São Paulo com promotores de eventos,
para debates a respeito do calendário nacional e da
padronização de regulamentos.
A abertura do Circuito Brasileiro Profissional
aconteceu no final de abril, dias 29 e 30, com os Jogos
de Ação em Sobral, no Ceará, dessa vez com transmissão ao vivo da ESPN. Assim, a cidade de Sobral se
consolidou como uma referência nacional do skate por
sediar, pelo terceiro ano consecutivo, uma etapa do
Circuito Brasileiro.
No mês de maio foi lançada a terceira edição
impressa do Guia de Pistas da CemporcentoSKATE, realizado em parceria com a CBSk.
Uma edição histórica por conseguir catalogar 1.024 pistas e picos de rua pelo Brasil. O
Guia também contava com uma relação das entidades em atividade no país: federações,
associações não regionais e associações regionais.
Ainda em maio, durante dois finais de semana seguidos (dias 19 e 20 com
street; e dias 26 e 27 com vertical), o Ginásio do Ibirapuera (São Paulo) recebeu o
ProRad, competição transmitida ao vivo pela Rede Globo, nas manhãs de sábado,
com público superior a cinco mil pessoas e participação de skatistas estrangeiros. A
CBSk aproveitou a realização do ProRad para eleger os dois novos representantes no
vertical do Comitê dos competidores profissionais. Em 26 de maio, vinte e oito competidores brasileiros de vertical presentes votaram: André Cywinski e Carlos Eduardo
Braz (Duzinho) foram eleitos.
Entre os campeonatos ou circuitos amadores homologados pela CBSk em 2006
estavam: Circuito Novos Talentos Element, Circuito de Praças New Skate, Circuito Qix
AM Contest, Circuito Sampa Skate, Circuito Nordestino Myllys, Copa São Paulo Skate
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Oi Vert
Jam 2006
Marco Cruz
fotos homero nogueira

Para Meninas, Circuito Feminino de Longboard Downhill em Osasco (SP), 4º Overmeeting Downhill em Brasília e 2º Downhill Day em São José dos Campos (SP).
Em julho, foi publicada a segunda Pesquisa Datafolha sobre Praticantes de Skate, encomendada pela CBSk, em parceria com a Crail, RM Sports, Drop Dead, CemporcentoSKATE e Tribo Skate. De 2002 para 2006, o crescimento no número de skatistas foi
de 11%, chegando à marca de 3.200.000 skatistas no Brasil.
Com a realização do 1º Teste de Aptidão de Árbitros pela CBSk, no CEU Meninos e na Skate House, em São Paulo, os dias 16 e 17 de setembro entraram para a
história do skate brasileiro. Participaram 22 skatistas, em sua maioria profissionais que
já trabalhavam em eventos.
E ainda tivemos a segunda edição do Circuito SkateBanks, em São Paulo: a
CBSk coordenou o circuito, com etapas no CEU Campo Limpo, em 23 e 24 de setembro;
CEU Aricanduva, em 14 e 15 de outubro; CEU Butantã, em 04 e 05 de novembro; e CEU
Veredas, em 02 e 03 de dezembro, valendo como ranking nacional da modalidade.
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POR TODOS, PARA TODOS

2007
O tradicional Oi Vert Jam ocorreu em 20 e 21 de janeiro, no Rio de Janeiro. O evento
foi válido, pela segunda vez, como a prova de abertura do ranking da World Cup
Skateboarding, a WCS.
E 2007 foi ano de eleição na CBSk: Marcelo Santos assumiu como presidente e Lauro Netto como vice, na Assembleia eletiva realizada no CEU Butantã, em São
Paulo, no dia 27 de janeiro. A Assembleia contou com a presença de representantes
de entidades e skatistas profissionais. Alexandre Vianna foi eleito para o conselho fiscal juntamente com Sidney Arakaki, César Gyrão, Claudinei Bio, Paulo Bassi e Adriano Salgado. Alguns meses depois, mais exatamente no dia 2 de abril, em Curitiba,
seria nomeada a diretoria composta por: Christopher Beppler como diretor Financeiro; Cristian Sapo como secretário; Ed Scander como diretor de Esportes; Marcos
Bollmann como diretor de Comunicação; e Mário Hesketh como diretor Jurídico.
A CBSk criou o Conselho de Longboard, articulado depois de reuniões que
aconteceram no CEU Aricanduva (em fevereiro) e na Pista da Imigrantes (em março),
ambas em São Paulo. Nessas reuniões foi definida a maioria das regras válidas até
hoje, como tamanho dos longboards, categorias e critérios para julgamento em competições e para homologação de eventos.
Para estabelecer uma uniformidade no cenário do skate competitivo, a CBSk
criou (e divulgou amplamente) a campanha pela “Padronização das nomenclaturas
das categorias”, já que muitos organizadores de campeonatos confundiam os praticantes, inventando diferentes nomes de categorias.
Outro marco importante desse ano foi o
Qix AM Contest 2007, o maior Circuito Brasileiro
de Street Amador de todos os tempos. Com etapas
distribuídas entre abril e novembro, o circuito passou por 16 cidades e 13 estados: Rio Grande do Sul,
Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro,
Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Pernambuco, Ceará, Piauí e Maranhão. Contou com
mais de 1.800 skatistas, distribuindo uma premia-
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qix PRO contest 2007
foto julio detefon

ção inédita, além de oito motos 0 Km e um carro 0 Km. A etapa final aconteceu juntamente com o Qix Pro Contest.
De olho na constante evolução do skate e no amplo leque de formatos possíveis para uma competição, a CBSk homologou eventos diferenciados ao longo de
2007, como, por exemplo: o Red Nose Mini Ramp Pro Attack, campeonato brasileiro
de mini ramp profissional, nos dias 28 e 29 de abril, em Caçapava (SP); o Desafio Corrimãozão da Red Nose Shoes, premiando com dinheiro não somente quem descesse
o mais extenso corrimão, mas também o videomaker e o fotógrafo; além do Concrete
Vibe, no bowl da Hi Adventure, em Floripa, nos dias 15 e 16 de dezembro, campeonato
que lançou Pedro Barros para o mundo: o ainda iniciante “Pedrinho” desbancou todos os profissionais presentes e ganhou em casa.
E por falar em grandes transições, o Circuito Brasileiro de Vertical Amador
foi formado pelo Circuito Vans, com etapas na Roller Brothers, em São Paulo, no dia
6 de maio; na Tent Beach, em Santo André, em 24 de junho; no half pipe do RTMF, em
Florianópolis, dia 29 de julho; no Vert in Roça, em Guaratinguetá, em 23 de setembro;
e na Pista de São Bernardo do Campo, em 11 de novembro.
O Teste de Aptidão para Árbitros foi realizado novamente em 2007: em 28
e 29 de maio, em Sobral (CE), e em 30 de junho e 1º de julho, em São Paulo (SP). Os
aprovados receberam certificados e carteirinhas atestando a aptidão para o desempenho das tarefas de comissão técnica e arbitragem nos campeonatos de skate, além

COPA SÃO PAULO OPEN DE SLALOM
Sérgio Yuppie
foto Diorandi Nagao
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2008
downhill day
Michel Frederico
foto Elisa Vollant

de ingressarem no quadro da CBSk. Com isso, foi dado um importante passo na
melhoria do julgamento no skate brasileiro e organização dessas funções.
Em 29 de julho, na Vila Madalena, em São Paulo, aconteceu a 1ª Copa São
Paulo Open de Slalom, com premiação em dinheiro e homologação da CBSk. Também foram homologados pela Confederação os circuitos de Street Baiano Bad
Boy, Drop Dead Skate Park, Pernambucano Myllys e Sampa Skate. Na modalidade
Downhill Slide, o 5º Overmeeting em Brasília, em 05 de agosto; e o 3º Downhill
Day em São José dos Campos, em 25 de novembro.
A CBSk colaborou com a Fundação Carlos Chagas na elaboração dos exames para admissão de monitores da pista de skate no Parque Cittá di Maróstica,
mais conhecida como Pista de São Bernardo do Campo.
No âmbito do street, o Circuito Brasileiro Profissional contou com três etapas.
A primeira aconteceu em Sobral, no Ceará, nos dias 25, 26 e 27 de maio, com mais uma
edição dos Jogos de Ação; em 3 e 4 de novembro, no Ginásio do Geraldão, em Recife,
com o Myllys Skate Pro, que marcou a entrada de Pernambuco no calendário do circuito; e o Qix Pro Contest na Qix Skatepark, em 7, 8 e 9 de dezembro. Durante o Qix Pro
Contest foi realizada a eleição do Comitê dos Profissionais de Street. Guilherme Gnomo, Michell Simonetto, Ricardo Porva e Wagner Ramos foram os mais votados.
Pelo terceiro ano consecutivo, a CBSk realizou o Circuito SkateBanks, valendo como ranking nacional da modalidade, passando pelo CEU Butantã (em 7 e 8 de
julho), CEU Aricanduva (1º e 2 de setembro), CEU Campo Limpo (13 e 14 de outubro) e
CEU Veredas (15 e 16 de dezembro).
Para fechar o ano, uma nova iniciativa: o projeto “Skate no seu Bairro” foi
realizado pela CBSk e pela Prefeitura de São Paulo. Entre os dias 17 de agosto e 29 de
novembro, o projeto passou pelas seguintes unidades do CEU: São Mateus, São Carlos, Rosa da China, Jambeiro, Vila Curuça, Navegantes, Três Lagos, Meninos, Cidade
Dutra, Alvarenga, Perus, Paz, Vila Atlântico e Pêra Marmelo.
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O alto astral da Boa Terra emprestou suas energias para a largada do calendário 2008, com
a primeira etapa do Circuito Brasileiro Profissional de street em solo baiano, mais precisamente em Madre de Deus. Foi o Doce Skate Pro, entre os dias 17 e 19 de janeiro, promovido
por Alexandre Chorão, da banda Charlie Brown Jr, um dos seus legados para o skate.
No final de semana seguinte foi a vez do vertical, com o Balneário Camboriú
Xtreme, válido pelo circuito brasileiro da modalidade. Nos dias 25 e 26 de janeiro, o evento
fez parte da Arena de Verão Camboriú: além da disputa na categoria Amador, o campeonato também distribuiu milhares de reais em premiação na categoria Profissional.
Nos dias 21 e 28 de fevereiro, formadores de opinião de São Paulo e do Rio de
Janeiro se reuniram com a CBSk com o objetivo de colher informações para a Conferência Nacional de Juventude 2008, em Brasília (DF).
Logo na sequência, a tradição teve continuidade nas areias cariocas, com
mais uma edição do Oi Vert Jam, valendo como etapa do Circuito Mundial de Vertical,
nos dias 1 e 2 de março, com transmissão ao vivo pela Rede Globo.
A CBSk, a pedido de Cácio Narina, Giba Cossia e Álvaro Codevilla, ajudou a
Prefeitura de São Bernardo do Campo na criação da agora tradicional Sessão Old
School nas segundas-feiras no Parque Cittá di Maróstica a partir de 31 de março.
Além da etapa do Balneário Camboriú Xtreme, o Circuito Brasileiro de Vertical Amador foi composto pelo Circuito Vans Vert Amador – Overall Old School, com
etapas em São Bernardo do Campo (SP), nas seguintes datas: 12 e 13 de abril; 7 e 8 de
julho; e 9 e 10 de agosto.
Foi criado o Conselho de Downhill Slide no dia 20 de abril, em São Paulo. Aconteceram outras reuniões em 2008, todas na capital paulista: 6 e 14 de maio; e 22 de
outubro. No ano seguinte, nos dias 13 de maio e 19 de dezembro, novas reuniões em São
Paulo. Em 2010, os encontros aconteceram em São Bernardo do Campo (mês de abril)
e no Museu do Ipiranga, em São Paulo (12 de junho). Águas de São Pedro, no interior
de São Paulo, sediou duas reuniões: 24 de julho de 2011 e 17 de janeiro de 2012. Todos
esses encontros serviram para definir critérios para o ranking brasileiro, regulamento,
quadro de árbitros da CBSk, competidores profissionais, eleição do comitê dos profissionais, estabelecimentos de Estrelas nos eventos, situação do longboard e piso das
premiações para as competições profissionais.
Entre os eventos de street amador homologados estavam: o Circuito Nordestino Qix, o Circuito Paulista, o Circuito Sampa Skate, a Copa Rio de Skate Amador, a
Copa SP Skateparameninas e a Seletiva Gaúcha Qix AM.
O Circuito Brasileiro de Downhill Slide de 2008 contou com a Copa Centro-Oeste, em Brasília, dias 25 e 26 de abril; Skate Brothers Downhill Classic, em São Pedro, dia
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27 de julho; 6º Overmeeting em Brasília, em 2 e 3 de agosto; e o
Downhill for Real Skaters, em Osasco, em 14 de dezembro.
E tivemos recorde de etapas do Circuito Brasileiro de
Slalom! Foram dez datas, passando por Novo Hamburgo, Brasília, Barueri, Porto Alegre, São Paulo e Osasco.
Entre os dias 24 e 27 de abril, vinte mil pessoas compareceram aos X Games Brasil, no Sambódromo de São
Paulo, para assistir às provas de skateboard street e vertical. A CBSk compôs a comissão técnica junto com a WCS.
Um mês depois, dias 24 e 25 de maio, a Pista de Sobral, no Ceará, foi palco de mais uma etapa do Circuito Brasileiro Profissional durante os Jogos de Ação.
Reafirmando o seu papel de interlocução com o poder
público, a CBSk participou de reuniões com o Ministério do Esporte e pediu (formalmente) para refazer os projetos defasados das pistas de skate a
serem construídas em dezenas de Praças da Juventude, em diversas capitais brasileiras.
Pela primeira vez na história do skate nacional, aconteceu em São Paulo (SP), no
dia 23 de julho, a eleição do Comitê dos Profissionais de Downhill Slide. Os mais votados
foram Juliano Cassemiro, José Carlos Birinha, Willians Indião e Zequinha Rapanelli.
No dia 25 de julho foi inaugurada a pista de skate na Estação Jovem de São
Caetano do Sul, cidade do ABC Paulista. A CBSk participou da elaboração do regulamento de utilização do skatepark, bem como organização das sessões para skatistas
Old School, para profissionais confederados e para mulheres.
Pegando o rumo da capital, os dias 8 e 9 de agosto marcaram a realização do DC
King of São Paulo, na Praça do Morumbi e no Vale do Anhangabaú, tradicionais endereços
do skate de rua na cidade. O evento teve homologação da CBSk e apoio da Prefeitura de
São Paulo, e contou com a presença de 42 dos melhores streeteiros amadores do Brasil.
Em 17 de setembro foi instituído o Conselho de Freestyle em São Paulo. Após
reuniões nos meses de janeiro, fevereiro e abril, todas na capital paulista, foram estabelecidas as seguintes diretrizes: definição das normas de competição; regularização
da profissionalização de amadores; oficialização do ranking brasileiro; definição do
Comitê dos profissionais e rodízio de skatistas nos cartazes.
No dia seguinte, 18 de setembro, foi criado o Conselho Feminino, na Estação
Jovem de São Caetano do Sul. Outras reuniões aconteceram nessas datas e locais: 4 de
outubro (SP); 25 de outubro (SCS); 8 de novembro (SP); e 20 de dezembro durante o Skate
for Girls, na Wave Rock, em Niterói (RJ), uma confraternização do skate feminino com
apoio da CBSk. No ano seguinte, mais uma rodada de encontros, todos em São Paulo:
19 de janeiro, 24 de outubro e 31 de outubro. Em 2010, as reuniões continuaram em São
Bernardo do Campo (21 de março) e na capital (29 de setembro), além de uma data no
ano posterior, em 15 de maio de 2011. Após todos esses encontros estavam estabelecidas as diretrizes para o desenvolvimento do skate feminino no Brasil nos próximos anos,
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x games brasil
Paulo Galera
foto atilla chopa

mega rampa
foto atilla chopa

como criação da categoria Feminino Profissional, divisão de categorias por faixa etária,
rankings nacionais, condições para aumentar a premiação em competições etc.
Sempre atenta para corrigir os rumos das construções de pistas públicas de
skate, a CBSk teve que agir novamente em outubro de 2008: junto com César Gyrão,
Ed Scander, Flávio Ascânio, Fernando Frewka, Márcio Tanabe, Rogério Sammy, Rogério Lalau, Thiago Lobo e outros skatistas, iniciou tratativas com a Prefeitura de São
Paulo para impedir a má execução das obras na Pista de Skate na Praça Zilda Natel,
no bairro do Sumaré, em São Paulo. Em 25 de março de 2009, a pista e o parque foram
inaugurados após atender os pedidos da comunidade do skate paulistano.
Dia 17 de novembro de 2008, uma data histórica para o skate brasileiro:
nessa ocasião, os skatistas mais bem colocados nos rankings oficiais foram incluídos no programa Bolsa Atleta. Foi a primeira vez que skatistas tiveram o direito de
receber o benefício, que passou a valer em 2009, garantindo uma renda mensal em
dinheiro de um salário mínimo (categoria nacional) ou de dois salários mínimos (internacional), tanto para os homens quanto para as mulheres. As modalidades que
contavam com menos investimentos e eventos foram as mais beneficiadas, sendo
que o downhill slide foi a que teve o maior número de contemplados, com 10 skatistas
dessa modalidade, comparados aos 9 de street, além de 5 de slalom, 5 de freestyle, 4
de banks, 3 de vertical e 2 de speed.
E por falar em marco histórico, teve mais: nos dias 22 e 23 de novembro,
a Mega Rampa esteve entre nós. Mais precisamente no Sambódromo paulista. Foi
a primeira vez que o monstro de 110m de comprimento e 27m de altura visitou o
hemisfério sul. Oito mil pessoas nas arquibancadas presenciaram o desfile de Bob
Burnquist, que dominou a competição.
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2009
Para começar o ano com o pé direito, nada melhor do que a inauguração de uma nova
pista: o Rio Tavares Mother Fucker Bowl, também conhecido como RTMF, teve suas
paredes exploradas pela primeira vez nos dias 10 e 11 janeiro, durante o evento RTMF
& Independent Bowl Pro, que agitou Florianópolis (SC).
No Street Profissional, o Circuito Brasileiro teve três etapas, todas no Nordeste: o II Doce Skate Pro, em Madre de Deus (BA), no mês de janeiro, dias 23 e 24; os
Jogos de Ação, em Sobral (CE), em 22 e 23 de agosto; e o Myllys Skate Pro, em João
Pessoa, na Paraíba, em 28 e 29 de novembro.
No dia 5 de fevereiro de 2009 foi criado o Conselho de Downhill Speed, para
tratar do regulamento oficial, ranking brasileiro, Bolsa Atleta Federal, definir os profissionais da modalidade, critérios para profissionalização de amadores, criação do
Comitê dos Profissionais e normas para homologação de eventos. Foram necessários debates em janeiro, maio e julho de 2010, dezembro de 2011, fevereiro de 2012 e
março de 2015 para alcançar os objetivos traçados.
O CEU Butantã, em São Paulo (SP), abrigou o Campeonato Brasileiro de
Freestyle, em 14 de fevereiro, válido para a temporada de 2008. A CBSk aproveitou a data
e elegeu os representantes do Comitê dos Profissionais: Paulo Folha, Rogério Antigo,
Alexandre Brownzinho e Rene Shigueto.
No mês de março, o Rio de Janeiro recebeu mais uma edição do Oi Vert Jam,
entre os dias 6 e 8, abrindo o Circuito Mundial.

oi vert jam
karen jonz
foto julio tio verde

Nesse ano, foram homologados os seguintes eventos de street amador: Circuito Carioca, Circuito Cearense, Circuito Paranaense, Circuito Paulista, Copa Rio de
Skate, Desafio Floripa Street e Sampa Skate.
Em 31 de março, na Pista do Sumaré, na capital paulista, foi criado o Conselho
de Slalom. Foram feitas reuniões (todas em São Paulo) em 7 e 14 de abril, 27 de maio e
17 de junho de 2008; em 19 de dezembro de 2009; em 30 de setembro de 2010; em 8 e 16
de junho e 30 de setembro de 2011; em 15 de fevereiro de 2012; e em 24 de maio de 2015,
para definir o regulamento da modalidade, calendário nacional, escolha de eventos válidos, ranking brasileiro e analisar as etapas realizadas no Circuito Brasileiro.
Mudando de modalidade, o Circuito Brasileiro de Vertical Amador foi composto
pelo Circuito Flash Power, na Tent Beach, em Santo André (SP), no dia 5 de abril; Circuito
Flash Power, em São Bernardo do Campo (SP), em 23 de maio; Na Linha com Sandro
Dias, em Volta Redonda (RJ), em 27 de junho; Circuito Flash Power, novamente na Tent
Beach, em 15 de agosto; e Myllys Vert no Vale, em São Paulo, no dia 19 de setembro.
A Copa Centro-Oeste (Brasília, 26 de abril), o 7º Overmeeting em Brasília (8 e 9
de agosto), o Downhill for Real Skaters (Guaratinguetá, 7 de setembro), o Skate Brothers
Downhill Classic (São Pedro, 29 de novembro) e o Downhill Day (São José dos Campos, 13
de dezembro) compuseram as etapas do Circuito Brasileiro de Downhill Slide.
Já no downhill speed, o Circuito Brasileiro foi formado pela Copa
Centro-Oeste, em 25 de abril, e pela
3ª Mostra Competitiva de Guaíba, nos
dias 31 de outubro e 1º de novembro.
No mês seguinte, o Parque do Ibirapuera – um dos redutos
mais tradicionais do skate paulistano – recebeu um evento profissional (street) diferente: tratava-se
de um campeonato de linha composto por uma mesa de picnic e um
caixote. Intitulado Essa Mesa É Minha, aconteceu em 19 de junho.
Foi realizado o 1º Circuito
Universitário de Skate, com categorias Profissional, Amador, Estreante e Feminino, passando pela
Pista do Sumaré, em 21 de junho;
Vale do Anhangabaú, em 19 de setembro; e Pista da Saúde, em 5 de
dezembro. Todas as etapas na capital paulista.

na linha com
sandro dias
foto eduardo Braz
A HISTÓRIA DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SKATE

35

CAPÍTULO 3

No dia 9 de julho, no Autódromo de Interlagos em São Paulo, os skates tomaram o lugar da Fórmula 1 para a realização do 3º Grande Prêmio Brasil de Skate
Slalom, valendo como 4ª etapa do Circuito Brasileiro. O Circuito Brasileiro de Slalom
contou também com as seguintes etapas: Skate Online, em Porto Alegre, dias 18 e
19 de abril; Copa Centro-Oeste, em Brasília, dia 25 de abril; em Osasco, no dia 31 de
maio; Overmeeting em Brasília, dia 8 de agosto; e 3ª Mostra Competitiva de Guaíba,
em 31 de outubro.
Nesse ano, o SkateBanks valeu como Ranking CBSk para a modalidade,
com etapas acontecendo no CEU Butantã, em 1 e 2 de agosto; CEU Veredas, em
12 e 13 de setembro; e CEU Aricanduva, em 17 e 18 de outubro. Todas as etapas na
cidade de São Paulo.
Ainda na capital paulista, a Chácara do Jockey Club recebeu o Soul Bowl durante o GAS Festival, em 29 de agosto, com provas de bowl amador e um best trick de
street profissional organizados pela CBSk.
Pegando a estrada no sentido do interior de São Paulo, Guaratinguetá
transformou-se na capital nacional do skate entre 5 e 7 de setembro, relembrando os bons tempos do Campeonato Brasileiro do Itaguará Country Club, nos anos
1980. Dessa vez, quatro eventos agrupados na mesma cidade: o 10º Old School
Skate Jam, o 3º Downhill For Real Skaters, o 2º Vert in Roça e o Campeonato
Brasileiro de Freestyle. Além da competição, uma grande confraternização que
reuniu praticantes de banks, bowl, downhill slide, vertical e freestyle, vindos de
muitos Estados do Brasil.
E setembro seguiu recheado de eventos: teve o Converse Fix to Ride, no Bowl
do Arpoador, no Rio de Janeiro, entre os dias 10 e 13, com direito a reforma da pista
e campeonato entre profissionais e amadores convidados; e teve também o Skate No
Museu, no Museu do Ipiranga, em São Paulo, no dia 20, com provas de High Jump,
High Ollie, Ollie em distância e game of S-K-A-T-E com muitos skatistas profissionais.
Fechando o mês em grande estilo, a Mega Rampa aterrissou novamente no
Sambódromo de São Paulo, nos dias 26 e 27 de setembro, com um público maior em
relação à primeira edição, demonstrando o sucesso do evento transmitido pela televisão para todo o Brasil.
Uma semana depois, em Brasília (DF), tivemos o Big Day Out: um banks de
madeira montado no Jardim Botânico recebeu o evento, que reuniu profissionais,
amadores e masters na categoria Open.
Das transições para o chão liso: as etapas em Guaratinguetá (setembro) e no
Parque do Carmo, em São Paulo, em 10 de outubro, com o Echo International, contabilizaram para o Circuito Brasileiro de Freestyle da temporada.
A Praia de Copacabana recebeu em 21 e 22 de novembro o Nescau Energy Street Festival, etapa do Circuito Mundial WCS. Uma megaestrutura foi montada, numa área de competição criada e construída por George Rotatori. O evento teve
transmissão ao vivo pela televisão, tanto das semifinais quanto da final.
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nescau energy festival
carlos yellow
foto julio detefon

Em 12 de dezembro, a CBSk e a Federação Gaúcha de Skate homologaram
o 1º Matriz Skate Pro no IAPI, em Porto Alegre (RS), na comemoração do aniversário
de oito anos da Matriz Skate Shop. O evento contou com Jam Session Profissional e
Amador para skatistas convidados.
O skate feminino também teve lugar no calendário da Confederação: no Ginásio Mané Garrincha, em São Paulo, aconteceu a terceira edição do Skateparameninas
Street Show, em 20 de dezembro.
O ano foi encerrado com a terceira pesquisa Datafolha, realizada entre 15
e 22 de dezembro. O levantamento apontou que havia cerca de três milhões e oitocentos mil skatistas no país. O crescimento no número de praticantes, com relação
à última pesquisa, realizada em 2006, chegou a quase 20%. Cabe lembrar que na
primeira comparação, entre 2002 e 2006, verificou-se um crescimento de 11%.
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2010
O Oi Vert Jam abriu a temporada do Circuito Mundial, em terras cariocas, entre 5 e 7 de janeiro.
A CBSk realizou novos Testes de Aptidão para Árbitros em São Caetano do Sul (SP),
em 17 e 18 de abril, e em Curitiba (PR), em 17 e 18 de julho, renovando o seu Quadro de Árbitros.
Na modalidade street, categoria amador, foram homologados pela CBSk: Circuito Catarinense, Circuito Metropolitano (PR), Circuito Paranaense, Circuito Reis do Palco
(ES), Copa Rio Skate (RJ), Copa Sobral (CE), Festival Butantã e Sampa Skate (SP).
Fortaleza recebeu pela primeira vez uma etapa do Circuito Mundial de Street
com a realização do Ceará World Cup, entre os dias 13 e 16 de maio.

circuito brasileiro
de freestyle 2010
rogério antigo
foto guto santinelli

Do Nordeste para o Centro-Oeste: nos dias 29 e 30 de maio foi realizado o Brasília
Games, com a etapa do Circuito Brasileiro de Vertical Profissional em Guará, Distrito Federal.
O 1º Campeonato Skate de Velocidade, realizado em Santana de Parnaíba (SP),
em 1º de agosto, definiu os campeões brasileiros de downhill speed da temporada.
E no downhill slide, o Circuito Brasileiro contou com as seguintes etapas nesse
ano: Skate Brothers Downhill Classic, em São Pedro (SP), em 25 de julho; Skate na Velocidade, em Santana de Parnaíba (SP); e 8º Overmeeting em Brasília, em 14 e 15 de agosto
Pela segunda vez aconteceu o Circuito Universitário, em São Paulo, passando
pela Pista do Sumaré (1º de maio), Praça Pôr do Sol (12 de junho), CEU Butantã (21 de
agosto) e Vale do Anhangabaú (20 de novembro).
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O Circuito Brasileiro de Slalom contou com etapas em Santana de Parnaíba, durante o Skate na Velocidade, e em Brasília no Overmeeting.
A CBSk interveio junto à Prefeitura de São Paulo para barrar a proibição da prática de skate nas calçadas reformadas da Avenida Paulista, em função do pedido encaminhado pelos moradores da região. Após articulações políticas, a proibição não perdurou.
O Circuito Brasileiro de Vertical Amador contou com as seguintes etapas: Element in Roça, no Vert in Roça, em Guaratinguetá (SP), dia 27 de março; Circuito Flash
Power, na Tent Beach, em Santo André (SP), dia 23 de outubro; Vert no Vale, durante a
Virada Esportiva de São Paulo, em 20 de novembro; e Circuito Flash Power, no dia 4 de
dezembro, novamente na Tent Beach.
No dia 27 de junho, durante o SkateBanks, em São Paulo, aconteceu a criação do Conselho Old School da CBSk. Dois anos depois, em 28 de abril de 2012, foi realizada uma reunião
no Swell Old is Cool, em Viamão (RS), para definição de novas faixas etárias nas categorias,
criação da categoria Vintage e permissão para amadores competirem junto com profissionais.
Ainda em junho, tivemos início do inédito Festival Paulistano de Skate, um circuito overall composto pelo SkateBanks, no CEU Butantã, em 26 e 27 de junho; Torneio
Paulistano de Street, no CEU Perus, em 24 e 25 de julho; 2ª Etapa do Circuito Brasileiro de
Freestyle, no CEU Casablanca, em 28 e 29 de agosto; e Municipal de Mini Ramp no CEU
São Mateus, em 9 e 10 de outubro.
No final de julho, aconteceu a eleição do Comitê dos Profissionais de Vertical:
Edgard Vovô, Geninho Amaral e Lécio Batista foram os mais votados.
Uma tentativa de proibição do skate no Museu do Ipiranga, em São Paulo, motivou os skatistas locais a organizarem um manifesto e um protesto, realizado em 24 de
julho. A iniciativa teve participação importante da CBSk para intermediar as negociações
com a administração do Parque da Independência e com a Prefeitura de São Paulo. Posteriormente, a CBSk e a Associação Quintal do Ipiranga se uniram para participar como
entidades do Conselho Gestor do Parque da Independência, atuando ativamente nas decisões sobre o local.
O Circuito Brasileiro de Banks Amador foi composto pelo Itaguará Skate Contest,
em Guaratinguetá, em 15 e 16 de maio; Lagoa Skate Banks, no Rio de Janeiro, em 31 de
julho e 1º de agosto; Old School Skate Jam e Vert in Roça, ambos em Guaratinguetá, em
06 de novembro; além da já mencionada etapa do SkateBanks.
Três etapas constituíram o Circuito Brasileiro de Freestyle: SESC Pompeia (1º de
agosto) e CEU Casablanca, ambos em São Paulo, e uma data no Rio de Janeiro, em 28 de
novembro, com o Bergwind Freestyle Skate.
Em 28 de outubro e 18 de novembro, depois de debates via e-mail com diversos coordenadores de notas, juízes e locutores, aconteceram em São Paulo os primeiros
encontros dos árbitros do Quadro da CBSk para debater os problemas enfrentados no
desempenho das funções de arbitragem em campeonatos. Nas ocasiões foram dados os
primeiros passos para a criação das diretrizes para o aperfeiçoamento da relação árbitros e promotores de eventos, como uma tabela de cachês para competições não pro-
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fissionais, sugestões de contrato para melhorar as condições de trabalho e normas de
comportamento para membros de comissões técnicas.
O primeiro Comitê dos Competidores de Downhill Speed foi eleito em 16 de novembro. Era formado por Ivandro Mano (RS), André Camarão (SP), Jorge Galasso (SP),
Fábio Guimarães (RJ), Arthur Bafile (MG), Otávio Gaúcho (SC) e Pedro Medula (PR).
Em 22 de novembro aconteceu a pré-estreia do documentário Vida sobre
Rodas, exibido em dezenas de cinemas pelo Brasil, contando com o apoio da CBSk.
Pelo segundo ano consecutivo, a cidade de João Pessoa foi palco do Circuito
Brasileiro Profissional de Street Skate, o Myllys Skate Pro 2010, em 28 de novembro,
na Skate Plaza Manaíra.
Os Jogos de Ação marcaram a última etapa do Circuito Brasileiro de Street
2010, em Sobral (CE), entre os dias 3 e 5 de dezembro. Nessa oportunidade, também
foi realizada a eleição do Comitê dos Profissionais de Street: os quatro skatistas mais
votados foram Biano Bianchin, Marcio Tarobinha, Marcelo Marreco e Wagner Ramos.
O Bowl de Pedro Barros em Florianópolis (SC) sediou a primeira edição do
Red Bull Sk8 Generation, uma grande confraternização internacional de diversas gerações, nos dias 17 e 18 de dezembro, fazendo parte do Circuito Mundial de Bowl.
Fechando o Circuito Brasileiro de Vertical Profissional, aconteceu o Floripa
Skate Festival, em 19 de dezembro, junto com show dos Raimundos e Marcelo D2, na
Passarela Nego Quirido.
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2011
myllys skate pro 2010
diego oliveira
foto julio detefon

OVERMEETING
ALISSON TCHON
foto Reginaldo Oliveira

Após anos homologando diversos campeonatos e circuitos estaduais de street amador,
a CBSk alterou a fórmula e criou o Campeonato Brasileiro de Street Amador, com participação dos melhores competidores dos eventos da modalidade e categoria homologados pela entidade. A primeira edição aconteceu na Skate City, no bairro Bom Retiro, em
São Paulo, no dia 13 de fevereiro.
No Rio de Janeiro, o Circuito Mundial de Skate iniciou as atividades da temporada com a realização do tradicional Oi Vert Jam, entre os dias 3 e 6 de março.
No dia 2 de abril, no escritório administrativo da CBSk em São Paulo, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária. Algumas pautas foram: apresentação do relatório
de realizações no ano anterior, prestação de contas e eleições de nova presidência. Na
ocasião foram eleitos Marcelo Santos como presidente e Ed Scander como vice. Para
o Conselho Fiscal: Alexandre Vianna, César Gyrão, Claudinei Bio, Henrique Alves, Jean
Andrade e Lauro Salles. Foram nomeados: Adilson Stadler como secretário; Cristian
Sapo como diretor de Esportes; Christopher Beppler como diretor Financeiro; Lauro
Netto como diretor de Comunicação; e Mário Hesketh como diretor Jurídico.
O Circuito Brasileiro de Vertical Amador contou com etapas do Circuito Flash
Power, todas em São Bernardo do Campo (SP), em 17 de abril, 6 de agosto e 26 de novembro; além de Indaiatuba, no interior de São Paulo, em 20 de agosto; e Florianópolis
(SC), em 13 de novembro, nas categorias Iniciante e Amador.
O Circuito Brasileiro de Downhill Speed teve etapas em Curitiba (PR), com o 2º
SLAC Downhill, em 15 de maio; o 2º Skate na Velocidade, em Santana de Parnaíba (SP),
em 13 e 14 de agosto; e a IV Mostra Competitiva de Guaíba (RS), em 12 e 13 de novembro.
O Ceará World Cup 2011, 3ª etapa do Circuito Mundial de Street Skate WCS e 1ª
etapa do Circuito Brasileiro de Street Skate da CBSk, aconteceu de 26 a 29 de maio, na
Pista do Parque do Cocó, em Fortaleza.
Os eventos amadores de street oficializados pela CBSk em 2011 e classificatórios para o Campeonato Brasileiro foram: Circuito Gaúcho, Circuito Catarinense, Circuito Paranaense, Circuito Paulista, Circuito SeaCult no Rio de Janeiro, Circuito Capixaba,
Drop Dead Rei da Pista, Circuito Cearense, Circuito Sampa Skate, Circuito Sergipano,
Copa Nordeste, Copa Rio de Skate, Circuito Baiano e Circuito Nordestino.
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MEGA RAMPA 2012
rony gomes
Nesse ano, o Conselho de Slalom fez três reuniões em São Paulo, realizadas
nos meses de junho (dias 8 e 16) e setembro (dia 30). Esses encontros serviram para avaliação das etapas do Circuito Brasileiro, eleição do Comitê dos competidores de Slalom e
alterações no regulamento. Foram eleitos para o Comitê: Fábio Dery, Fernando Camargo, Guto Jimenez, Renato Serra e Willians Indião.
Eventos como Independência ao Longboard, no Museu do Ipiranga, em São
Paulo (12 de junho), 2º Skate na Velocidade, em Santana de Parnaíba (SP), em 13 e 14
de agosto, Overmeeting de Brasília (DF), em 6 e 07 de agosto, Skate Brothers Downhill
Classic, em São Pedro (SP), dias 23 e 24 de julho, e FERA em Atibaia (SP), em 9 de outubro, formaram o Circuito Brasileiro de Downhill Slide.
Multidão no Sambódromo paulistano entre 01 e 03 de julho. E nem era carnaval. A Mega Rampa atraiu olhares curiosos e atônitos. Bob Burnquist dominou o
gigante, venceu e escreveu mais um capítulo de sua história na modalidade mais espetacular do skate.
Após pedidos de skatistas da Freguesia do Ó em São Paulo e um longo processo de três anos de negociação com a Prefeitura de São Paulo para garantir a boa
execução do projeto, em março a CBSk criou uma comissão para vistoriar e acompanhar as obras da pista na Praça Flávio Rangel, desse skate park inaugurado em 21 de
agosto do mesmo ano.
O Circuito Brasileiro de Slalom contou com etapas na Copa Centro-Oeste, em
1º de maio; Overmeeting, em 06 de agosto, em Brasília; e o Villa-Lobos Park Slalom, em
São Paulo, dias 17 e 18 de setembro.
Tradicional reduto das premières de vídeos de skate na capital paulista, a Galeria do Cine Olido, na região central, recebeu em julho a exposição “Apropriação - Meu
Centro é o Skate”. Com curadoria de Homero Nogueira e Karina Cezar, foi uma realização da CBSk em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo.
A CBSk apoiou o Rheumatic Hardcore Session, uma grande confraternização do
skate acontecida na Pista do Porto, em Piracicaba (SP), em 23 de julho.
Em agosto, foi realizada a eleição do Comitê dos Profissionais de Freestyle.
Saíram eleitos Alexandre Brownzinho (SP), César Cabeleira (RJ), Isnard Rocha (SP)
e Paulo Folha (SP).
Na segunda edição do Festival Paulistano de Skate aconteceram: a 1ª Etapa do
Circuito Brasileiro de Freestyle no Parque Zilda Natel, em 21 de maio; o Super Park Old
School no CEU Butantã, em 12 e 13 de novembro; e o SkateBanks em 15 de novembro.
No dia 27 de agosto, a pista do Sumaré, em São Paulo, recebeu o Element Challenge, evento para skatistas profissionais com formato diferenciado. Por conta da realização do campeonato, a pista recebeu uma reforma.
O Circuito Universitário de Skate entrou na terceira temporada com categorias
Profissional, Amador 1, Amador 2 e Feminino, e etapas na Praça Dina (street), em 21 de
agosto; Vale do Anhangabaú (street), em 17 de setembro; CEU Butantã (banks), em 22 de
outubro; e Skate City, no Bom Retiro (street), em 10 de dezembro.
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O Circuito Brasileiro de Freestyle teve etapas em três parques de São Paulo (e
região metropolitana): Zilda Natel, em 21 de maio; São Bernardo do Campo, em 06 de
agosto, e do Carmo, em 19 de novembro.
O Circuito Brasileiro de Banks Amador teve etapas passando por Curitiba, com
o Drop Dead Origins, em 7 e 8 de maio; The Number One of RTMF, em Florianópolis, dia
9 de julho; Urgh Tribanks Night, em 13 de agosto, em São Bernardo do Campo; Feminino
Skate Jam, em 28 de agosto, em Guaratinguetá; Old School Skate Jam, em 27 e 28 de
agosto, também em Guaratinguetá; Rio Sul Old School, em 2 de outubro, no Rio de Janeiro; e em Santos, dia 18 de dezembro.
A 8ª edição dos Jogos de Ação, valendo pelo Circuito Brasileiro de Street Profissional, aconteceu mais uma vez em Sobral (CE), entre 1 e 4 de setembro.
O Memorial da América Latina, em São Paulo, recebeu o I Encontro Niemeyer
de Skate, em 24 e 25 de setembro. Além da competição profissional, o evento também
contou com show do músico norte-americano (e lenda do street skate) Tommy Guerrero.
Mudança na atuação da CBSk que passou também a projetar, produzir e comercializar etapas do Circuito Brasileiro. Fazendo parte da Virada Esportiva aconteceu
o São Paulo Vert Pro, realizado nos dias 17 e 18 de setembro, num half pipe montado na
frente do prédio histórico dos Correios, no Vale do Anhangabaú. Fazia oito anos que São
Paulo não sediava uma etapa do Circuito Brasileiro Profissional! Os juízes foram escolhidos pelo Comitê dos Profissionais de Vertical.
Foi realizado pela CBSk e Brunoro Sports o FOZK8, Campeonato Internacional
de Mini Ramp Profissional, em 19 de novembro, no Parque Nacional do Iguaçu. Contando
com as Cataratas do Iguaçu como paisagem de fundo, o evento serviu como preparativo
para o X Games Brazil 2013.
Pela terceira vez, João Pessoa (PB) sediou uma etapa do Circuito Brasileiro de
Street Profissional, com o Myllys Skate Pro, entre 25 e 27 de novembro.
Em sua quarta edição, o Skate Para Meninas Street Show se consolidou como
o maior campeonato de street feminino. A competição foi realizada em 27 de novembro,
no Clube Escola Pelezão, em São Paulo.
O Campeonato Brasileiro de Skate Street Amador
2011 foi realizado na área de
street do Parque Cittá di Maróstica, em São Bernardo do
Campo (SP), entre os dias 16 e
18 de dezembro. O evento atraiu
participantes da Bahia, Ceará,
Espírito Santo, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio
Grande do Sul, Santa Catarina,
São Paulo e Sergipe.

foZk8 2011
edgard vovô
foto ANTONIO LOPES
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2012
As atividades do ano começaram com o Angra Urban Festival, reunindo skate, música
e artes. O evento foi oficializado pela CBSk e realizado na cidade de Angra dos Reis (RJ),
no dia 21 de janeiro.
A CBSk apoiou a Sessão Surpresa Social Skate, em Poá (SP), em 20 de fevereiro, promovida por Sandro Testinha e Leila Soares, unindo sessões de skate com uma
divertida partida de futebol com estrelas do skate nacional.
Após três meses de trabalho, o Conselho de Downhill Speed publicou no site da
CBSk, em fevereiro de 2012, o caderno com critérios e diretrizes para análise dos pedidos de profissionalização no downhill speed, inédito no mundo.
A abertura do Circuito Mundial de Vertical aconteceu com o Oi Vert Jam, entre
01 e 04 de março, na Praça Duó, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Após a solicitação de
skatistas locais da Praça Duó, a CBSk intermediou as negociações com a organização
do Oi Vert Jam para reforma do local, resultando numa grande doação de verba, que foi
usada em 2014 para a reinauguração da skateplaza no local.
Em março foi eleita a nova formação do Comitê dos Profissionais de Downhill
Slide, com André Magriça, Hélio Greco, José Carlos Birinha, Laura Ali e Reine Oliveira,
pela primeira vez com duas mulheres num comitê de profissionais CBSk.
O escritório da CBSk, em São Paulo, recebeu a Assembleia Geral Ordinária em
24 de março. Nessa ocasião, além da apresentação do relatório anual e da prestação de
contas, também foram filiadas a Associação Feminina de Skate (AFSK) e a Federação
de Skate do Distrito Federal (FSKTDF). Foi criado o primeiro Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) do mundo, com participações de skatistas formados em Direito: Alexandre Birds, Alexandre Franja, Fábio Martin, Irineu Juneca, Jorge Galasso, Luís Fernando
Tocha, Luís Postal, Paulo Puntel e Petrônio Vilela. Também foi nomeado o novo diretor
Jurídico, Nando Tassara, após a renúncia de Mário Hesketh.
A segunda edição do Red Bull Sk8
Generation aconteceu no Bowl da RTMF em
Florianópolis, de 30 de março a 1º de abril,
fazendo parte do Circuito Mundial de Bowl.
O evento contou com a presença de renomados skatistas internacionais.
A composição do Circuito Brasileiro
de Downhill Speed teve os seguintes campeonatos: a Mega Space em Belo Horizonte (MG), em 31 de março e 1º de abril; o 3º

são paulo Vert pro
marcelo bastos
foto raphael kumbrevicius
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Skate na Velocidade em Santana de Parnaíba (SP), de 13 a 15 de julho; nos dias 15 e 16 de
setembro, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul; e o Mad Rats Downhill Challenge,
em 15 e 16 de dezembro, na Estrada de S. João do Deserto, em Novo Hamburgo (RS).
Entre março e abril, a CBSk (junto com a Associação Quintal do Ipiranga e Associação de Skate do Ibirapuera) participou de diversas reuniões e vistorias com a Prefeitura de São Paulo, após vários acidentes envolvendo skatistas, ciclistas e pedestres na
Ladeira da Preguiça. Como resultado, em 14 de abril foram estabelecidos horários para
utilização de skate no local, uma solução para evitar uma eventual proibição, como havia
ocorrido na Marquise do Ibirapuera. Ainda em abril, a novela das perseguições em São
Paulo teve outro capítulo, quando moradores e uma associação de bairro do Sumaré
tentaram proibir o skate nas ladeiras próximas a Praça Joanópolis, conhecida desde os
anos 1970 como “Pracinha do Skate”, um dos berços do skate brasileiro. A CBSk intermediou conversas entre a Prefeitura de São Paulo, os skatistas, os moradores da região
e a associação de bairro, resultando na liberação do skate novamente. Ufa!
O Circuito Brasileiro de Vertical Amador contou com cinco etapas: TNT Skate
Vertical, em São Bernardo do Campo (SP), em 28 de abril; durante a Virada Esportiva
no Vale do Anhangabaú (SP), em 30 de junho; novamente o TNT Skate Vertical em São
Bernardo do Campo, em duas datas, 25 de agosto e 24 de novembro; e no half do Pedro
Barros, em Florianópolis (SC), em 08 de dezembro.
A 9ª Copa Centro-Oeste em Brasília (28 de abril), o 3º Independência ao
Longboard em S. Paulo (30 de junho), o Skate na Velocidade em Santana de Parnaíba,
o Overmeeting em Brasília (04 e 05 de agosto), o Skate Brothers Downhill Classic em
S. Pedro (25 e 26 de agosto) e a 4ª Copa Atibaia (30 de setembro) foram as etapas do
Circuito Brasileiro de Downhill Slide.
Vamos aos eventos de street amador oficializados pela CBSk na temporada: Circuito Gaúcho, Taça Santa Catarina, Circuito Paranaense, 4º Drop Dead Rei da Pista em
Curitiba, Circuito Litoral Ferrugem em Matinhos, Circuito Paulista, Copa Sampa Skate,
Ranking Estadual FASERJ, Reis do Palco em Vitória, Circuito Cearense, Jam Session Acid
em Belém, Circuito Magdalena Arce Daou em Manaus e Copa Meio Norte em Teresina.
Vários Estados entraram no roteiro do Circuito Brasileiro de Bowl-Banks, que
passou por: Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Tome nota: Swell Old is Cool em Viamão, entre 29 de abril e 1º de maio; Circuito
Paulista em Santos, em 19 de maio; The Number One of RTMF em Florianópolis, em 07
de julho; Old School Skate Jam e Feminino Skate Jam, dias 1 e 2 de setembro, em Guaratinguetá; Old School Planet em Belo Horizonte, em 09 de setembro; Rio Skate Banks
no Rio de Janeiro, em 29 de setembro; Bioenergy Special Banks em S. Bernardo do
Campo, em 23 de setembro; e novamente The Number One of RTMF em Florianópolis,
entre 07 e 09 de dezembro.
O Velódromo de Curitiba (PR) foi sede do Curitiba Skate Jam, em 25 e 26 de
maio, reunindo vert riders, streeteiros profissionais e alguns convidados amadores num
campeonato de Mini Ramp com premiação em dinheiro.
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mega rampa
rio de janeiro 2012
foto julio detefon

Em junho, a CBSk e a Federação Paulista de Skate colaboraram com os skatistas de Saltinho para conseguir a paralisação da construção de uma skate park totalmente equivocada no município.
Em 14 de junho, a CBSk realizou uma vistoria na construção das pistas de skate
no Parque Madureira, no Rio de Janeiro. Homologada pela Confederação, ela foi inaugurada em 23 de julho, como Tatu Skate Park.
A segunda edição do São Paulo Vert Pro rolou em 30 de junho e 1º de julho, mais
uma vez no Vale do Anhangabaú, centro de São Paulo. O campeonato fez parte da Virada
Esportiva, com categorias Amador e Profissional, e realização CBSk.
Dois campeonatos formaram o Circuito Brasileiro de Freestyle: no Rio de Janeiro, na Praça Tim Maia, 15 de julho; e outro no Parque do Carmo, em S. Paulo, 24 de novembro. A CBSk também apoiou o Skate Freestyle Demo em Atibaia, em 30 de setembro,
e o Freestyle em Ação, em 9 de dezembro, na Vila das Belezas na cidade de S. Paulo.
Com realização da CBSk, a quarta edição da Mega Rampa mudou de ares e
aconteceu na Apoteose do Samba, no Rio de Janeiro, em 25 e 26 de agosto, mais uma
vez com presença de grandes estrelas do skate mundial. Com público de vinte mil pessoas, o evento teve transmissão ao vivo pela televisão para todo território nacional.
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Em setembro, a CBSk estabeleceu uma parceria com o Grupo de Trauma no
Esporte da Santa Casa, em São Paulo, formado por renomados especialistas em diversas áreas da Medicina de Traumatologia Esportiva, entre eles médicos de clubes,
federações e confederações de diversos esportes. Os skatistas profissionais filiados
à Confederação Brasileira de Skate passaram a contar com uma grande ajuda na
recuperação de traumas ou até na necessidade de intervenções cirúrgicas causadas
pela prática do skate.
Durante duas semanas seguidas as atenções se voltaram para o Ceará, que
sediou dois importantes eventos em setembro: na capital Fortaleza, o Ceará World Cup,
entre os dias 13 e 16, valendo como etapa dos Circuitos Mundial e Brasileiro, e os Jogos
de Ação em Sobral, entre os dias 20 e 23, etapa do Brasileiro de Street Profissional.
Ainda em setembro, o Ginásio do Ibirapuera (São Paulo) recebeu o Jump Festival,
com a CBSk organizando as competições de vertical profissional, entre os dias 28 e 30.
Pernambuco recebeu pela primeira vez uma etapa do Circuito Brasileiro de
Vertical Profissional. Foi no Centro de Convenções em Olinda, durante o Pernambuco
Multi Esportes, entre 12 a 14 de outubro.
Nesse mesmo mês, a Subprefeitura da Sé e a Secretaria Municipal de Esportes (de São Paulo) convidaram a CBSk para participar de reuniões com representantes do poder público e moradores para regulamentar a utilização da Praça
Roosevelt. Para tanto, montou-se uma comissão de skatistas formada por renomados locais, como Alexandre Nicolau, Alexandre Zikkzira, André Hiena e Klaus
Bohms, entre outros, para participar de diversas reuniões e definir uma skate plaza
na reformada Praça Roosevelt.
Em um ano de muitas conversas com o poder público, a CBSk participou
(em novembro) de várias reuniões com a World Freestyle Skateboard Association
e a Prefeitura de São Paulo. O objetivo desses encontros: definir novas regras para
utilização da Marquise do Parque do Ibirapuera, no sentido de garantir um convívio
pacífico entre skatistas, pedestres, ciclistas, patinadores e outros frequentadores.
O resultado foi a publicação de um novo regulamento, em 10 de dezembro, garantindo a continuação da prática do skate.
Encerrando o calendário 2012, a famosa Pista de Skate de São Bernardo do Campo (SP) recebeu o Campeonato Brasileiro de Street Amador, nos dias 15 e 16 de dezembro.

O mês de janeiro marcou a eleição para o Comitê dos Competidores de Downhill Speed.
A nova formação ficou assim: Douglas Dalua, André Camarão, Alexandre Maia, Fábio
Guimarães, Arthur Bafile, Otávio Gaúcho e Pedro Medula.
O Maresia Vert Jam abriu o Circuito Mundial de Vertical no Parque dos Patins, no
Rio de Janeiro, entre os dias 1º e 03 de fevereiro.
Foi formado o Comitê dos Profissionais de Bowl, com participação de Allan Mesquita, Léo Kakinho, Otávio Neto, Pedro Barros e Vitor Simão.
Fazendo parte das comemorações do Dia Internacional da Mulher, realizou-se
o Super Street Feminino na Pista de São Bernardo do Campo (SP), em 09 e 10 de março,
com provas de street e banks.
O Circuito Brasileiro de Vertical Amador teve etapas em 16 de março, 25 de maio
e 07 de dezembro na Urgh Tent Verthouse, em Santo André (SP), além do Niggli Skate
Contest entre 26 e 28 de julho, em Guaratinguetá (SP).
Entre 11 e 14 de abril, Florianópolis (SC) se tornou a capital mundial de bowl,
com a realização de mais uma edição do Red Bull Sk8 Generation.
Os eventos classificatórios para o Campeonato Brasileiro de Street Amador foram: Circuito Baiano, Circuito Brasiliense, Circuito Catarinense, Circuito Cearense, Circuito
Cyclone (Rio de Janeiro), Circuito Magdalena Arce Daou (Manaus), Circuito Paraibano, Circuito Paranaense, Circuito Sergipano, Reis do Palco, Circuito Paulista e Ranking FASERJ.
As etapas do Circuito Brasileiro de Freestyle aconteceram na CAJUV, em São
Bernardo do Campo (SP), em 09 de junho; no Parque do Paço de Diadema (SP), em 03 de
agosto; e em Mogi das Cruzes (SP), em 19 de outubro.
O Circuito Brasileiro de Slalom teve como etapas o 4º Grande Prêmio Brasil, em
09 de julho, no Autódromo de Interlagos (SP) e o 4º Independência ao Longboard, em 19 de
outubro, no Museu do Ipiranga (SP). E o Circuito Brasileiro de Downhill Slide contou com a 10ª
Copa Centro-Oeste (1 e 2 de junho) e o Overmeeting (3 e 4 de agosto), ambos em Brasília (DF).

Mad Rats
Downhill
Challenge
foto Fruke Alves

Brasil Skate Pro
Marcello Gouvea
foto Julio Detefon
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Copa Brasil de Vertical
Dan Cezar

Ceará World Cup 2013
luan de oliveira
foto Julio Detefon

A CBSk oficializou o Nike Skate Todo Santo Dia, realizado em 23 de julho na Praça
Charles Miller, Pacaembu, em São Paulo, em comemoração do Go Skateboarding Day.
O Circuito Brasileiro de Bowl-Banks concentrou-se nas regiões sul e sudeste.
Passou por São Bernardo do Campo (SP) com o Tribanks Night Session, em 17 de agosto; Guaratinguetá (SP) com o Niggli Skate Contest; Florianópolis (SC) com o The Number
One of RTMF, entre 12 e 14 de julho; Rio de Janeiro (RJ) com o SeaCult Bowl Contest, em
21 de setembro; Viamão (RS) com o Swell Old is Cool, em 16 e 17 de novembro; Santos
(SP) em 14 e 15 de dezembro; e novamente em Florianópolis com o The Number One of
RTMF, entre 14 e 22 de dezembro.
A Copa Brasil de Skate Vertical, competição oficial realizada pela CBSk, teve
seis etapas dentro do Circuito Banco do Brasil: Salvador (BA), em 30 e 31 de agosto;
Curitiba (PR), em 11 e 12 de outubro; Belo Horizonte (MG), em 1º e 02 de novembro; Rio
de Janeiro (RJ), em 08 e 09 de novembro; Brasília (DF), em 06 e 07 de dezembro; e São
Paulo (SP), em 14 de dezembro. O evento reuniu skate com shows musicais de artistas
de renome internacional, como Red Hot Chili Peppers, Stevie Wonder e Yeah Yeah Yeahs,
entre outros, e foi presenciado por dezenas de milhares de espectadores.
O Brasil Skate Pro, válido como Circuito Brasileiro Profissional de Street 2013, contou com cinco etapas: Ceará World Cup, em Fortaleza, entre 05 e 08 de setembro, no Parque
do Cocó; Jogos de Ação na Pista de Sobral entre 12 e 15 de setembro; na Pista de São Bernardo do Campo, entre 27 e 29 de setembro; no Parque de Madureira no Rio de Janeiro, entre 25
e 27 de outubro; e na Pista da Ponta Negra em Manaus, em 23 e 24 de novembro, quando a
CBSk conseguiu passagens e/ou hospedagens para os 20 primeiros do ranking.
Com oficialização da Confederação Brasileira de Skate, o Skate Run aconteceu
em 22 de setembro, reunindo cerca de sete mil skatistas de todas as modalidades em-
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foto Julio Detefon
balando pelas ruas de São Paulo.
Junto com o Push Race Recife em
31 de agosto e Push Race BH em
8 de dezembro em Belo Horizonte
formaram o Circuito Brasileiro de
Push Race.
Aconteceu em São Paulo,
entre os dias 24 e 29 de setembro,
o BR-2 Skate Film Festival, o 2º
festival de cinema e vídeo de skate.
Com apoio da CBSk, o festival se
espalhou por três salas da capital
(Cine Olido, Centro Cultural de São
Paulo e Centro Cultural Tiradentes), nas quais foram exibidos longas e curtas-metragens nacionais
e internacionais.
Entre 26 e 29 de setembro, rolou o Jump Festival no
Shopping Tamboré, em Barueri
(SP), com campeonato de vertical
com categorias Profissional e Feminino Open.
O Desafio Paulistano
Universitário teve três etapas: no
banks da Freguesia do Ó, em 12 de
outubro; um Game of S-K-A-T-E na
Unisantana, em 02 de novembro; e fechando no CEU Butantã, em 10 de novembro, com
uma Jam Session Pro.
Com homologação da Confederação foi realizado o Rheumatic Hardcore Session
na Pista da Rua do Porto em Piracicaba, em 19 de outubro, uma verdadeira skate party. A
URB Trade Show em São Paulo recebeu “Essa Mesa é do Laurence” em 30 de outubro,
em homenagem ao Laurence Reali.
O Circuito Brasileiro de Downhill Speed teve duas etapas, iniciando com o Serra
Catarinense Downhill Festival, em Rio Rufino (SC) em 19 e 20 de outubro, e finalizando
em grande estilo com o Mad Rats SJD Downhill Challenge, em Novo Hamburgo (RS),
entre 13 e 15 de dezembro.
Num tradicional cartão postal da cidade de São Paulo, a Estação da Luz, aconteceu o Red Bull Vert Evolution, no dia 15 de novembro. O evento teve participação dos
melhores nomes do vertical do mundo, público estimado em dez mil pessoas e transmissão ao vivo.
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O Cup Noodles Bowl Jam levou a elite do skate internacional para o Parque Madureira,
no Rio de Janeiro, onde ocorreu a abertura do Circuito Mundial de Bowl, entre 23 e 26
de janeiro. Pela primeira vez nessa modalidade, o evento teve transmissão ao vivo pela
TV aberta para todo o país.
O Parque Cittá di Maróstica, em São Bernardo do Campo (SP), sediou mais uma
vez o Campeonato Brasileiro de Street Amador em 22 de fevereiro. Os eventos seletivos
para o Campeonato Brasileiro de Street Amador foram: Circuito Amazonense, Circuito
Baiano, Circuito Gaúcho, Reis do Palco, Taça Santa Catarina, Circuito Paraibano, Circuito
Paranaense, Circuito Mineiro, Circuito Paulista, Circuito Brasiliense, Circuito Mineiro,
Ferrugem AM Street em Matinhos (PR), 4º Super Street Feminino em S. Bernardo do
Campo e Ranking FASERJ.
No vertical amador, por sua vez, essa foi a configuração do Circuito Brasileiro de
2014: Rei da Roça (1 de março) e Vert Riders in Roça (28 de setembro), ambos em Guaratinguetá (SP); Arnold Classic Xtreme (25-27 de abril), no Rio de Janeiro (RJ); Circuito Skatenuts
(3 de maio), na Urgh Tent Vert House, em Santo André (SP); Museu do Ipiranga (09 e 10 de
agosto), em S. Paulo (SP); e novamente na Urgh Tent Vert House (29 e 30 de novembro).
Ano positivo para os adeptos das grandes paredes, pois o Circuito Brasileiro
de Bowl-Banks cresceu! A lista de etapas é extensa, vamos lá: Rei da Roça (01 e 03 de
março) em Guaratinguetá (SP); Campeonato Thiago Lamas (08 de março) em Imbituba (SC); Guitar Bowl Context (15 e 16 de março) em Curitiba (PR); The Number One of
RTMF (19 de julho) em Florianópolis (SC); Roques Banks Girls (27 de julho) no Rio de
Janeiro (RJ); Madu Bowl (02 e 03 de agosto) no Rio de Janeiro; AFSK Especial Banks e
Tribanks Night Session (23 de agosto) em S. Bernardo do Campo (SP); 15º Old School
Skate Jam (27 e 28 de setembro) em Guaratinguetá; 4.2 Banx & The Box (11 e 12 de
outubro) e Swell Old is Cool (15 e 16 de novembro), ambos em Viamão (RS); mais uma
vez em Florianópolis com o Red River Bowl Riding (22 e 23 de novembro); e a final do
Circuito Paulista (06 e 07 de dezembro) em Mogi das Cruzes (SP).
Ao longo de boa parte do ano – pra ser mais exato, entre 28 de março e 19
de dezembro – a CBSk realizou o Bom na Escola Bom no Skate, por meio da Lei
Paulista de Incentivo ao Esporte, juntamente com a Sumatra Marketing e a Secretaria Estadual de Esportes, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo. O projeto
sócio-esportivo foi idealizado por Zé Paulo, conhecido surfista de Ubatuba, e concebido por Flávio Ascânio. Atendeu 80 crianças do ensino fundamental, dando iniciação esportiva segura, passada por profissionais de educação física especialmente
treinados, além de todo o material necessário, como tênis, roupas, equipamento de
proteção e skates.
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Red Bull Sk8
Generation 2014
Pedro Barros
foto julio detefon

A pista de Pedro Barros recebeu a quarta edição do Red Bull Sk8 Generation
entre 03 e 06 de abril, valendo como etapa do Circuito Mundial de Bowl. Muito mais do
que um campeonato, o evento transformou-se numa grande confraternização de várias
gerações do skate brasileiro e internacional.
Em 12 de abril aconteceu a Assembleia Geral Ordinária no escritório administrativo da CBSk, para prestação de contas, relatório anual de realizações e
planejamento anual da entidade. E também uma Assembleia Geral Extraordinária
para alterações estatutárias exigidas pela Lei Federal Nº 12.868, modernizando o
Estatuto e aumentando a participação dos competidores profissionais nas decisões da entidade.
Em abril também foi realizada a eleição dos novos membros do Comitê dos
Profissionais de Downhill Slide. Foram eleitos André Magriça, Kauê Mesaque, Jefferson
Dú, Paulo Coruja e Sérgio Yuppie.
O Circuito Brasileiro de Downhill Speed teve quatro etapas: Downhill da Inconfidência entre 25 e 27 de abril em Nova Lima (MG); Gás Inflamável Speed Festival em 31
de maio e 1º de junho em Águas de Lindóia (SP); PK Downhill em 27 e 28 de setembro
na Praia Grande (SC); e Upper Downhill Challenge entre 19 e 21 de dezembro em Novo
Hamburgo (RS). Também foi homologado o Speed Churras em Jundiaí (SP), um encontro
para treinos com participação dos melhores praticantes do país.
Em maio houve eleição do Comitê dos Profissionais de Slalom: Alex Ferro, Fábio
Dery, Fernando Camargo, Rogério Antigo e Rogério Sammy ingressaram nesse órgão
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Copa Brasil 2014
Kelvin Hoefler
foto julio detefon

da CBSk. E, nesse mesmo mês, também foram eleitos os novos membros do Comitê dos
Profissionais de Freestyle (Alexandre Brownzinho, César Cabeleira, Ernani Tai Tai, Márcio Ferreira e Paulo Folha) e do Comitê dos Profissionais de Downhill Speed (Alexandre
Maia, Alysson Solé, Felipe Cobra, Rodrigo Rato e William Ortiz).
Nesse ano o Circuito Universitário percorreu o seguinte itinerário: Mogi das
Cruzes em 10 de maio (street); CEU Butantã em 18 de maio (banks); Bertioga em 31
de maio (street); fechando no Ginásio Mauro Pinheiro, em São Paulo, em 18 de junho
(street), contando com um Best Trick para profissionais convidados, além da categoria
Profissional apenas para universitários.
No dia 20 de maio, a CBSk solicitou ao Ministério das Cidades e Ministério
do Esporte alterações nos skateparks constantes nos projetos das Praças do PAC e
Praças da Juventude. Foi o início de uma jornada de anos tentando reverter o projeto
equivocado de milhares de obras pelo Brasil.
O Circuito Brasileiro de Downhill Slide foi assim: Animais do Downhill em
Suzano (SP), em 26 e 27 de julho; Skate Brothers Downhill Classic em São Pedro (SP),
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em 27 e 28 de setembro; e Skate Longboard Girls no Parque Cândido Portinari em
São Paulo, em 19 de outubro.
Com o Super Vert Ceará, Fortaleza recebeu a primeira competição de vertical profissional realizada no Estado, entre 22 e 24 de agosto, no Centro de Eventos
do Ceará. E o foco continuou na Terra do Sol, pois logo na sequência tivemos os Jogos
de Ação, entre 05 e 07 de setembro, e o Ceará World Cup, entre 11 e 14 de setembro,
ambos sediados no Parque do Cocó.
Nos dias 13 e 14 de setembro ocorreu o Rei da Pista São Bernardo, no Parque
Cittá di Maróstica, com provas de banked slalom e park amador, longboard e master.
A segunda edição do Skate Run fez parte da Virada Esportiva de São Paulo, na
manhã de 21 de setembro, reunindo milhares de participantes (e dessa vez estreando a
categoria Feminino Profissional). Juntamente com o Push Race Recife, em 22 de novembro, compôs o Ranking Brasileiro de Push Race.
As etapas do Circuito Brasileiro de Freestyle aconteceram no Paço Municipal
em Diadema (SP), em 27 de setembro, e no Clube Vila Santista em Mogi das Cruzes (SP),
em 13 de dezembro. Vale destacar também a 2ª Apresentação de Freestyle em Atibaia
(SP), em 18 de outubro.
O Paço Municipal de Diadema, na região metropolitana de São Paulo, recebeu o
Brasileiro de Slalom durante a Semana da Juventude, no dia 28 de setembro.
O Vans Waffle Cup, classificatório para o Campeonato Sul-americano de Street
Profissional, aconteceu em 11 de outubro, no Ginásio de Barueri (SP), com a CBSk como
responsável pela parte técnica e julgadora do evento.
Uma arena de skate foi montada ao redor do Estádio do Mineirão, em Belo
Horizonte (MG), para receber a Copa Brasil de Street em 17 e 18 de outubro. No
mesmo fim de semana rolou a primeira etapa da Copa Brasil de Vertical no estacionamento do Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), dias 18 e 19 de outubro. Ambos
eventos fizeram parte do Circuito Banco do Brasil e contaram com shows do Linkin
Park e Panic! at the Disco.
Em 30 de outubro e 1º de novembro foi a vez do Campo de Marte, em São Paulo,
receber a Copa Brasil de Vertical dentro do Circuito Banco do Brasil. E fechando o Circuito Banco do Brasil e a Copa Brasil de Vertical, a Apoteose do Samba no Rio de Janeiro
recebeu os melhores vert riders nos dias 07 e 08 de novembro. Nas duas etapas (SP e
RJ) os shows ficaram por conta de Kings of Leon, Paramore e MGMT.
A CBSk apoiou o “Festival Briza Skate Oficinas: Brasil, O País Do Skateboard”,
que aconteceu no CIEP Brizolão, no Rio de Janeiro, em 27 de novembro. O evento foi
aprovado pelo edital do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no Brasil
(PNUD), em parceria com a Rede Esporte Pela Mudança Social (REMS) e organizado
pela ONG Coletivo Briza.
A CBSk vistoria as obras da skatepark em setembro no Centro de Formação
Olímpica do Nordeste (CFONE) em Fortaleza, pista homologada pela Confederação e
inaugurada em 30 de dezembro de 2014.
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2015
O Parque Madureira no Rio de Janeiro
recebeu o Oi Bowl Jam, entre 22 e 25
de janeiro, abrindo o Circuito Mundial
de Bowl, com transmissão ao vivo pela
televisão para todo o Brasil.
O Circuito Brasileiro de Vertical
Amador contou com as seguintes etapas: no Vert in Roça, em Guaratinguetá
(SP), em 14 de fevereiro, com o Mestre
da Roça; e mais duas etapas no Parque
das Mangabeiras em Belo Horizonte
(MG), com o Planet Gueto em 28 de fevereiro e o Blunt Skate Vertical em 21
de novembro.
Calendário recheado para o Circuito Brasileiro de Bowl-Banks Amador: em
Guaratinguetá (SP) teve o Mestre da Roça, entre 14 e 16 de fevereiro; em Florianópolis
(SC), entre os dias 20 e 22 de março, no Floripa Skate Park; em Garopaba (SC) com o
NaLata Skate na Piscina, em 04 e 05 de abril; São Bernardo do Campo (SP) com o Tribanks Night Session em 18 de abril; Curitiba (PR) entre 01 e 03 e maio no Guitar Bowl;
Urussanga (SC) com o Old School Bowl Rider, em 23 e 24 de maio; mais uma vez em
Floripa, com o Red River Bowl Riding em 18 e 19 de julho; Belo Horizonte (MG) com o
BH Skate Bowl em 08 de agosto; novamente em São Bernardo do Campo com o AFSK
Special Banks e Campon Tribanks Jam em 22 de agosto; mais uma passada por Guaratinguetá para o Old School Skate Jam, em 05 e 06 de setembro; na Ilha da Magia para
o Floripa Old School, em 19 e 20 de setembro; no Rio de Janeiro (RJ) com o Madu Bowl,
em 03 e 04 de outubro; Americana (SP) com o 1º Édem Plus, em 17 e 18 de outubro; 21º
Urussanga Skate Park em 10 e 11 de outubro; e em Taubaté (SP) com 1º Kveras Bowl
Masters, em 28 de novembro.
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oi bowl jam 2015
CAIQUE SILVA
foto julio detefon

Pela primeira vez, o Campeonato Brasileiro de Street Skate Amador foi realizado pela CBSk no Parque Madureira, no Rio de Janeiro, entre 28 de fevereiro e 1º de
março. E por falar em street, mas mudando de categoria, o Comitê dos Profissionais
foi formado por Danilo do Rosário (PR), Diego Oliveira (SP), Lucas Xaparral (SP) e
Márcio Tarobinha (SP).
Entre os dias 10 e 12 de março foi realizada a quarta Pesquisa Datafolha
sobre praticantes de skate encomendada pela Confederação, em parceria com a
IMM, produtora do Oi Bowl Jam. O estudo apontou que 11% dos domicílios brasileiros possuíam pelo menos um morador que praticava ou andava de skate; houve
também um aumento do público feminino na prática do skate; o número de praticantes de skate mais do que dobrou, na comparação com a pesquisa anterior, saltando de 3,8 milhões para 8,5 milhões de skatistas!
O Campeonato Brasileiro de Street Amador contou com as seguintes seletivas:
Circuito Pernambucano Myllys, Circuito Gaúcho, Taça Santa Catarina, Circuito Paranaense,
Ranking FASERJ, Reis do Palco, Circuito Mineiro, Circuito Paraibano, Circuito Paulista, Circuito Magdalena Arce Daou, Copa Bahia, Copa Nordeste Myllys e 5º Super Street Feminino.
No dia 11 de abril, em São Paulo, foi realizada a Assembleia Geral Eletiva
na qual foram reeleitos Marcelo Santos como presidente e Ed Scander como vice-presidente. Para o Conselho Fiscal, os nomes foram Alexandre Vianna, Claudinei Bio,
Henrique Alves, Lauro Salles, Régis Lannig e Warleiton Leitão. Também foram nomeados Nando Tassara como diretor Jurídico; Christopher Beppler como diretor Financeiro; Julio Detefon como diretor de Comunicação; e Adilson Stadler como secretário.
O Circuito Brasileiro de Slalom passou por Águas de S. Pedro (SP), em 1º de
maio, com o Skateboard Slalom Consciense; e por Diadema (SP), em 26 de setembro, como parte da Semana Municipal da Juventude.
O Circuito Brasileiro de Freestyle teve etapas em São Paulo: dia 03 de maio,
no SESC Itaquera, com o Use Taxi Brasil; e em Diadema, dia 26 de setembro, no
Paço Municipal.
Foram três etapas compondo o Circuito Brasileiro de Downhill Speed: Araripe Downhill Challenge em Garibaldi (RS) entre 08 e 10 de maio; SJD Downhill
Challenge em Novo Hamburgo (RS) em 26 e 27 de setembro; e Princesa Speed Festival em Novo Rio do Sul (ES), entre 11 e 13 de dezembro.
Já no caso do Circuito Brasileiro de Downhill Slide, a configuração foi essa:
Bellong Skate de Ladeira, em Bragança (PA), em 04 de julho; Overmeeting em Brasília, em 1º e 02 de agosto; 1º Classic Brasil em 06 e 07 de setembro, em Brasília (DF);
Skate Brothers Downhill Classic em São Pedro (SP), em 26 e 27 de setembro; Animais
do Downhill em Suzano (SP), em 18 de outubro; e Campeonato de Longboard de Mauá
(SP), em 29 de novembro.
Pela terceira vez o Brasil recebeu uma das etapas do Vans Waffle Series. O
evento ocorreu no ginásio da Universidade Municipal de São Caetano do Sul (SP), no
dia 20 de junho, e teve organização técnica e homologação da CBSk.
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Nos dias 11 e 12 de julho, no Shopping Park Europeu, em Blumenau (SC),
aconteceu o 1º Campeonato Brasileiro de Street Mirim, com participação de meninas e meninos das categorias Feminino Infantil, Infantil e Mirim. Os pequenos
competidores foram selecionados no Circuito Gaúcho, na Taça Santa Catarina, no
Circuito Paranaense, no Ranking FASERJ (RJ), no Reis do Palco (ES), no Circuito
Mineiro, na Copa Bahia, no Circuito Paraibano, no Circuito Amazonense, além das
seletivas no Distrito Federal e em São Paulo. O campeonato foi marcado pela primeira vitória de Rayssa Leal em âmbito nacional.
O Circuito Universitário contou com etapas de street e banks em Bertioga,
no litoral norte de São Paulo, em 15 e 16 de agosto; uma etapa de street no CEU Butantã, em 30 de agosto; e numa arena de street montada no ginásio da Portuguesa
de Desportos, em São Paulo, em 27 de setembro.
No dia 25 de outubro realizou-se pela terceira vez o SKATE RUN, reunindo dezenas de milhares de skatistas nas ruas de São Paulo. Contou como etapa do Circuito Brasileiro de Push Race, juntamente com o Push Race Recife, realizado em 12 de dezembro.
Mudando de local, a pista de skate de Guga Arruda, em Florianópolis (SC),
recebeu a 5ª edição do Red Bull Sk8 Generation, entre 13 e 15 de novembro. Foi o
encerramento do Circuito Mundial de Bowl numa inesquecível confraternização do
skate internacional, com show da banda Raimundos.
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Red Bull Sk8
Generation 2015
felipe foguinho
foto julio detefon

Para começar bem o ano, os melhores bowl riders do mundo se reuniram durante o Oi
Bowl Jam no Parque Madureira, no Rio de Janeiro (RJ), entre os dias 28 e 31 de janeiro.
No street amador, os seguintes eventos foram oficializados pela CBSk em
2016: Jogos Cariocas de Verão, Jogos Maranhenses de Verão, Seletiva DF, Copa
Sobral, Circuito Paranaense, Circuito Amazonense, Circuito Baiano, Campeonato
Murta em Palmas (TO), Circuito Paraibano, Circuito Baiano, Circuito Paulista, Nordeste Skate Brasil em Natal (RN) e Campeonato Blunt em Belo Horizonte (MG).
Pela primeira vez foi realizado um Teste de Aptidão para Árbitros voltado
ao downhill slide. As palestras, simulações e provas teóricas aconteceram em 27
e 28 de fevereiro na Arena Radical, em São Paulo. E a ladeira do estacionamento do
CEU Parque Veredas recebeu as provas práticas, em 28 de fevereiro.
O Circuito Brasileiro de Vertical Amador contou com etapas como Taubaté Skate Vertical, em 5 de março; São Bernardo Vertical, em 14 de maio; Girls Vert Contest,
em São Bernardo do Campo, em 26 de junho; e Virada Skate Radical na Chácara do
Jockey Club, em 24 e 25 de setembro. Também aconteceu o Circuito do Distrito Federal
de Skate Vertical – Mini Ramp, no JK Shopping, em Brasília, nos dias 1 e 2 de outubro.
O Campeonato Brasileiro de Street Amador foi realizado mais uma vez no
Parque Madureira, no Rio de Janeiro, em 19 e 20 de março, com a estreia no Brasil da
categoria Para-skate.
Na temporada 2016, as modalidades banks e bowl foram separadas. O Circuito
Brasileiro de Bowl Amador teve etapas em São Bernardo do Campo (SP), com o AFSK
Special Banks, em 19 de março; em Garopaba (SC), com o 2º NaLata Skate na Piscina,
em 26 e 27 de março; em Florianópolis (SC), com The Number One of RTMF, em 9 e 10
de abril; em Viamão (RS), com o Swell Old is Cool, em 23 e 24 de abril; em Curitiba (PR),
com o Guitar Bowl, em 28 e 29 de maio; em Floripa novamente, com The Number One of
RTMF, em 16 de julho; em Serra Negra (SP), com o Lords of the Bowl, em 30 de julho; o 22º
Urussanga Skate Park, em 13 e 14 de agosto; São Bernardo Tribanks, em 27 de agosto; em
Campo Largo (PR), com o Ebanx Bowl, em 17 de setembro; em São Paulo, com a Virada
Skate Radical na Chácara do Jockey; em Belo Horizonte (MG), com o Anchieta Hill Pool
Party, em 8 de outubro; no Rio de Janeiro, com o Bonde do Pistão, em 26 e 27 de novembro;
em Taubaté (SP), com o 2º Kveras Bowl Master, em 3 de dezembro; e mais uma vez Florianópolis, com o Red River Bowl Riding, em 10 e 11 de dezembro. Já o Circuito Brasileiro de
Banks contou com o AFSK Special Banks; o 17º Old School Skate Jam (24 e 25 de setembro); e o Campeonato Brasileiro de Banks na Édem Plus, em Americana (6 de novembro).
No dia 9 de abril, na Arena Radical em São Paulo, durante a Assembleia Geral Ordinária, foi realizada (além das costumeiras prestações de contas) a apresen-
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CRIS FERNANDES
foto julio detefon

tação das realizações do ano anterior e o planejamento anual, e também a eleição
do Tribunal de Justiça Desportiva. Foram eleitos: Alexandre Birds, Alexandre Franja, André Viana, Fábio Martin, Irineu Juneca, Jorge Galasso, Paulo Puntel, Renata
Paschini e Roberto Maçaneiro.
O skatista profissional Rony Gomes abriu as portas do seu Centro de Treinamento em Atibaia (SP), o RG Skate Park, para receber os amigos na primeira edição do
Circuito Skate Vert Battle, em 16 de abril, com categorias Profissional e Pro Master. A
segunda etapa foi na Greenbox, centro de treinamento de Gui Khuri em Campo Largo,
em 16 e 17 de setembro, com prova de vertical profissional e de bowl amador.
Com homologação da CBSk, foi realizado o 1º Old School Street na Pista de
São Bernardo do Campo, em 11 de junho. Em 10 de Setembro, uma competição inédita:
o Campeonato Brasileiro de Street Old School no BSC Skate Park, em São Paulo.
O Circuito Brasileiro de Downhill Slide teve duas etapas: o 2º Bellong Skate
de Ladeira em Bragança (PA), em 2 de julho, e o Vampiros do Asfalto Longboard
Downhill Contest, em São Pedro (SP), em 25 de setembro.
O Parque da Chácara do Jockey Club, em São Paulo, sediou a etapa brasileira do Vans Waffle Series, em 16 e 17 de julho, classificando os melhores profissionais do Brasil para o Campeonato Sul-americano de Street.
O Circuito Brasileiro de Downhill Speed teve como etapas: Araripe Downhill
Challenge, em Garibaldi (RS), entre 29 e 31 de julho; Scharlau Hills, em São Leopoldo (RS), em 29 e 30 de outubro; e Princesa Speed Festival, em Novo Rio do Sul (ES),
entre 2 e 4 de dezembro.
Em 3 de agosto de 2016, a Assembleia Geral do Comitê Olímpico Internacional (COI) votou por unanimidade a inclusão do skate nos jogos de Tóquio em
2020. A competição vai englobar homens e mulheres e eventos nas modalidades
street e park, num total de 80 competidores.
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A CBSk fechou uma parceria com o Hospital das Clínicas, em São Paulo. A
ação beneficiou os skatistas profissionais confederados à entidade, que obtiveram o
direito de ser atendidos de graça no Instituto de Ortopedia e Traumatologia (IOT) do
Hospital. Os tratamentos foram oferecidos pelo Grupo de Medicina do Esporte do
IOT, responsável por avaliações físicas, exames, avaliações funcionais, prevenção
de problemas clínicos e ortopédicos, suporte nutricional e psicológico, além do suporte das diferentes especialidades médicas.
A Confederação oficializou a 4ª Vivência em Construção de Pistas, nos
dias 17 e 18 de setembro, com realização da Arena Radical e Rotatori Montagens.
O objetivo da atividade foi atingir o maior número de pessoas e assim diminuir o
grande mal que atinge o skate brasileiro: a elaboração de péssimos projetos e construção de maneira equivocada de pistas de skate.
A CBSk e a Prefeitura de Diadema (SP) realizaram, em 24 de setembro,
um campeonato profissional de Game of S-K-A-T-E no Parque do Paço. O Diadema
S-K-A-T-E Pro foi o primeiro campeonato profissional de street na cidade da região
metropolitana de São Paulo.
A CBSk assumiu a responsabilidade pelas competições de skate durante a
edição 80 dos Jogos Abertos do Interior Horácio Baby Barioni, realizado na Pista
de Skate de São Bernardo do Campo, em 23 de setembro.

BRASILEIRO DE
STREET FEMININO
FOTO LEONARDO TABACOW

E os campeonatos continuaram. Em 25 de setembro teve o Freestyle Old
School Contest, no Itaguará Country Clube, em Guaratinguetá (SP). Mudando de estado
e de modalidade, a cidade de Portão, no Rio Grande do Sul, recebeu o Hocks Psycho
Pool, em 19 e 20 de novembro, válido como Campeonato Brasileiro de Park Amador.
O Campeonato Brasileiro de Street Feminino aconteceu pela primeira vez em
20 de novembro, na Pista de Skate do Parque da Juventude Cittá di Maróstica, em São
Bernardo do Campo (SP), reunindo mais de 80 competidoras. Algumas semanas depois
foi a vez dos pequenos e das pequenas, com o Campeonato Brasileiro de Street Mirim,
que reuniu infantis e mirins no dia 18 de dezembro, no BSC Skate Park, em São Paulo.
E, fechando a temporada, o 8º Campeonato Universitário aconteceu em Bertioga (SP),
também em 18 de dezembro, na modalidade street.
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Janeiro assinalou o início da campanha #somostodoscbsk, com o objetivo de manter o skate sob controle dos skatistas. Essa história, por sua importância, merece
um destaque especial neste livro. Chegaremos lá.
Mais uma vez o Circuito Mundial teve largada no Parque Madureira, no Rio
de Janeiro, com os principais bowl riders do mundo participando do Oi Bowl Jam,
entre 26 e 29 de janeiro.
A Arena Radical, em São Paulo, recebeu uma Assembleia Geral Extraordinária da CBSk, em 12 de fevereiro. Na ordem do dia: debates a respeito das homologações de eventos, participação das federações no processo de profissionalização,
atualização das categorias, contribuição na campanha #somostodoscbsk, além de
uma conversa sobre a hierarquia entre confederação e filiadas.
Nessa temporada, os seguintes eventos de street amador apresentaram
o carimbo de homologação da entidade: Campeonato Blunt (Belo Horizonte/MG),
Campeonato Murta (Viçosa/MG), Circuito Baiano, Circuito Goiano, Circuito Norte-rio-grandense, Circuito Paraibano, Circuito Paranaense, Circuito Piauiense, Circuito Paulista, Copa RS AM (Canoas/RS), 4Kids (Ivoti/RS), Jogos Cariocas de Verão,
Ranking FASERJ, Select AM DF (Brasília/DF), Select Street AM (S. Leopoldo/RS),
Seletiva Meio Norte (Teresina/PI), Seletiva Skate Brasil (Belém/PA), Summer Skate
Session (Vitória/ES), Taça Maranhense (Imperatriz/MA) e Taça Santa Catarina.
Em fevereiro foi eleita a nova formação do Comitê dos Profissionais de
Downhill Speed, com Alysson Solé (PR), Andrew Dassie (SP), Carlos Paixão (PR),
Lucas Perdoná (SC) e Yan Bertinati (RS).
O famoso Bowl do Rio Sul, na Cidade Maravilhosa, abrigou o Osklensurfing
Concrete Sessions, em 11 de março. O evento foi organizado pelo skatista profissional
Nilo Peçanha para receber seus amigos para um Best Trick Profissional e algumas
provas amadoras. Além do Osklensurfing Concrete Sessions, valeram pelo Circuito
Brasileiro de Bowl Amador: o Skate Fest SP, em 22 de abril, na Pista do Bom Retiro,
em S. Paulo; o 23º Urussanga Skate Park, em 27 e 28 de maio; o 1º BH Skate Invasion,
em 3 e 4 de junho; o Lords of the Bowl, em Serra Negra, em 15 de julho (que ofereceu
também um best trick profissional); o The Number One of RTMF, em 22 de julho; o Red
River Bowl Riding, em 29 e 30 de julho; o 2º Urussanga Old School, em 12 e 13 de agosto;
o Anchieta Pool Party, em 21 de outubro; o 3º Kveras Bowl Master, em 11 de novembro;
e o The Number One of RTMF, em 16 de dezembro.
O tradicional sítio de Gui Godoy em Guaratinguetá (SP) abriu suas portas
para o Vert In Roça Battle, em 18 de março, com best trick profissional no half pipe
e jam session amadora no Quadribowl.
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OI BOWL JAM 2016
ITALO PEÑARRUBIA
foto julio detefon

O Circuito Brasileiro de Banks Amador teve como etapas: Santos Skate
Banks, em 25 e 26 de março, na Pista do Emissário; 18º Old School Skate Jam, em
9 de setembro, no Itaguará Club em Guaratinguetá; Trianon Banks, em 16 de setembro, em Jacareí; 3º Édem Plus, em Americana, dia 14 de outubro; e Intime Skate
Banks, em Santos, em 25 de novembro.
Para reforçar a campanha #somostodoscbsk e consagrar o campeão brasileiro da modalidade, em 2 de abril realizou-se o Campeonato Brasileiro de Game
of S-K-A-T-E, em São Paulo. O evento congregou alguns dos melhores profissionais
de street do país. No mesmo dia e na mesma cidade, teve lugar o Longboard Day,
apoiando a campanha #somostodoscbsk e reunindo centenas de longboarders.
No dia 15 de abril, na Arena Radical (São Paulo), foi realizada mais uma
Assembleia Geral Ordinária da CBSk para apresentação da prestação de contas,
realizações no ano anterior, novo planejamento anual e novidades sobre o processo
olímpico. A oportunidade também serviu para filiação da Federação Estadual de
Skate de Minas Gerais (FESKTMG) e da Federação Piauiense de Skate (FEPISK).
Com a realização do STU Open entre 25 e 30 de abril na Praça Duó, no Rio
de Janeiro, surgiu a plataforma STU (Skate Total Urbe), com o objetivo de promover
as principais competições de street e park da América Latina e do mundo, servindo
de base para os rankings amador e profissional da CBSk e valendo também como
Campeonato Brasileiro de Street Amador 2017. Além da competição, o STU voltou
sua atenção também para o desenvolvimento de cenas nacionais da cultura urbana,
inclusão social e construção e reformas de pistas de skate. Na sua primeira edição,
ofereceu a maior premiação em dinheiro da história do skate brasileiro para uma
única modalidade.
Em maio, Adriano Aziz (SP), Alex Kung Lao (SP), André Magriça (SP), José Carlos Birinha (SP) e Rafael Massa (SP) foram eleitos para fazer parte do Comitê dos Pro-
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fissionais de Downhill Slide. E nesse mesmo mês aconteceram eleições no Comitê dos
Profissionais de Freestyle: Edmar Marroca (RJ), Felipe Banana (RJ), Matheus Navarro
(SP), Paulo Folha (SP) e Renan Pereira (SC) foram os mais votados.
Pela primeira vez as modalidades pool e park tiveram os seus respectivos
circuitos nacionais. O Circuito Brasileiro de Pool foi composto assim: 3º NaLata
Skate na Piscina, em 6 e 7 de maio; Hocks Psycho Pool, em 18 de novembro, na Pista de Guaíba; e Pool Battle AM, na Cavepool, em 9 e 10 de dezembro. Já o Circuito
Brasileiro de Park aconteceu na Pista da Móoca, em S. Paulo, com o Skate Fest SP,
em 24 de junho; o Bonde do Pistão, em 19 de agosto, na Pista de Campo Grande, no
Rio de Janeiro; o Édem Park Contest, em Itajaí, dias 2 e 3 de setembro; e o Skate
Fest SP no Jockey Club, em S. Paulo, dia 4 de novembro.
No mês de junho, mais uma edição da Vivência em Construção de Pistas, na
Arena Radical (SP), nos dias 24 e 25. Nessa mesma data (25), a CBSk apoiou o Go
Skateboarding Day, em comemoração ao Dia Internacional do Skate, em São Paulo.
No final de semana seguinte, já entrando no mês de julho, dias 1 e 2, a piscina do
Clube Jequitibá em Caçapava (SP) foi devidamente esvaziada para receber o Big
Pool Day, reunindo profissionais e amadores numa grande festa.
O Circuito Brasileiro de Freestyle teve a seguinte formatação: o Braza
Freestyle no Expo Center Norte, entre 14 e 16 de julho; no SESI, em Suzano, dias 21
e 22 de outubro; e o NES Contest, no Rio de Janeiro, em 16 de dezembro.
Após dez anos de mandato, Marcelo Santos renunciou à presidência da CBSk
(junto com Ed Scander, vice) em 23 de agosto. O presidente do Conselho Fiscal, Alexandre Vianna, assumiu provisoriamente a presidência (conforme Estatuto da CBSk) e marcou eleições para definir quem cumpriria o restante do mandato. Em 28 de agosto, Bob
Burnquist registrou uma chapa com Duda Musa para concorrer às eleições da CBSk. A
Assembleia Eletiva Extraordinária da CBSk aconteceu no dia 30 de setembro, em São
Paulo. Na ocasião, a chapa composta por Bob Burnquist e Duda Musa foi aclamada na
presidência da Confederação por todas as federações filiadas e o Conselho de Atletas.
As etapas do Circuito Brasileiro de Downhill Slide foram: Vampiros do Asfalto Downhil Contest, em 1º de outubro, em São Pedro (SP); 3º Bellong Skate de
Ladeira, em Bragança (PA), em 28 de outubro; e Animais do Downhill, em Ferraz de
Vasconcelos (SP), no feriado da Proclamação da República.
O Circuito Skate Vert Battle contou com etapas em Atibaia (SP), na RG Skate
Park, em 7 de outubro; em Campo Largo (PR), na Greenbox, em 4 de novembro; e
em Jacareí (SP), no Half da Liberdade, em 2 de dezembro. E por falar em vert, eis a

configuração do Circuito Brasileiro de Vertical Amador nesse ano: a já citada etapa do
Vert Battle em Atibaia; Museu do Ipiranga, em S. Paulo (SP), em 28 e 29 de outubro; e
o Super Vert Itaim, em Taubaté (SP), dia 12 de novembro.
Mais uma edição do Circuito Universitário, com etapas na Skate City Bresser, em São Paulo, em 28 (street) e 29 de outubro (banks); Pista de Boiçucanga, em
18 de novembro (street); e no Ginásio da Portuguesa, em 9 de dezembro (street). E
os streeteiros veteranos também tiveram a sua vez, com o Circuito Brasileiro de
Street Old School, formado por duas pernas: na Blunt Skate Park, em Belo Horizonte, dia 11 de novembro, e na BSC Skatepark, em S. Paulo, dias 2 e 3 de dezembro.
A edição de 2017 do IGSA World Championship aconteceu em Teutônia (RS), em
25 e 26 de novembro, reunindo grandes nomes do downhill speed mundial. Mostrando a
força e a importância do Brasil no cenário mundial de skate, nas suas mais diversas modalidades, outro evento internacional aconteceu nas mesmas datas, mas na Bahia: o Desafio
Internacional de Vert, no Ginásio de Lauro de Freitas, que recebeu alguns dos melhores
skatistas profissionais do mundo. Essa disputa fez parte do Bahia Street Art Festival.
No dia 27 de novembro, na Arena Radical (São Paulo), teve lugar a Assembleia
Geral Extraordinária da CBSk para aprovação da filiação da CBSk à World Skate, para que
assim pudesse ser reconhecida pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB). Em função disso, foram necessárias adequações estatutárias, conforme exigências da World Skate e do COB.
Fechando o calendário desse ano tão importante para a CBSk, tivemos o
campeonato Arizona Challenge Verse, de downhill speed, nos dias 9 e 10 de dezembro, em Farroupilha (RS).

“Apesar de toda dificuldade, principalmente quanto a escassez de
recursos financeiros, o grande legado do período em que estive na
presidência foi a profissionalização do meio. Tanto em relação aos
skatistas profissionais quanto aos profissionais do skate. Nesse sentido,
os valores das premiações e as remunerações dos árbitros, locutores,
coordenadores e diretores de eventos, tiveram um aumento muito
significativo, muito acima da inflação. As condições de trabalho, tanto para
esses prestadores de serviços de arbitragem quanto para os skatistas
competidores, também melhoraram muito. A melhoria no nível de
estrutura dos eventos e aumento em premiações foi bem marcante, além
da participação dos skatistas no processo de decisões sobre as questões
técnicas esportivas, através dos comitês, comissões e conselhos.”
(Marcelo Santos, presidente 2007 – 2017)

OI STU OPEN 2017
FOTO JULIO DETEFON
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A HISTÓRIA DE UMA CAMPANHA
Em julho de 2005, bem antes de qualquer gesto no sentido da inclusão do skate nos Jogos
Olímpicos, uma reunião realizada na Alemanha foi crucial para o que aconteceria muitos
anos depois. E a CBSk estava lá, participando da fundação da International Skateboarding
Federation (ISF), durante o Campeonato Mundial realizado na cidade de Münster. Nascia
assim uma entidade de representação global do skate.
Entre 2005 e 2016, a ISF participou ativamente das negociações com o Comitê
Olímpico Internacional (COI) para a inclusão do skate nas Olímpiadas. O objetivo da ISF
sempre foi garantir que isso acontecesse de maneira legítima, para que o skate não perdesse suas raízes e sua essência.
As negociações se transformaram em ações em abril de 2016, quando o COI
montou a Tokyo 2020 Skateboarding Commission (TSC), uma comissão para administração do skate. A ISF ficou responsável pela convocação dos skatistas, arbitragem, formato
de competição e construção das pistas; e a Fedération Internacionale Roller Sports (FIRS)
ficou encarregada pela parte burocrática e antidoping.
Poucos meses depois, em 3 de agosto de 2016, no Rio de Janeiro, o skate foi aprovado pela Assembleia Geral do COI para participar das Olimpíadas Tóquio 2020. A CBSk
agiu rápido e, no dia 5 de agosto, enviou uma solicitação de procedimentos e exigências
para vinculação e/ou filiação à presidência do Comitê Olímpico do Brasil (COB). O que
parecia um caminho óbvio (a CBSk como representante do skate nacional), na prática se
transformou num processo turbulento e que levou meses até o desfecho desejado.
Embora o COB tenha respondido aos contatos da CBSk, que inclusive chegou a
enviar documentação para a entidade, o fato é que a filiação não era efetivada. Os trâmites burocráticos seriam muito mais complicados do que o previsto. Em 14 de setembro
de 2016, a CBSk procurou o Departamento Jurídico do COB para saber o andamento do
processo e se seria possível participar da reunião das confederações olímpicas para início do planejamento para Tóquio 2020, agendada para outubro de 2016. O Jurídico do COB
informou que estava aguardando autorização da Secretaria Geral e Presidência do COB
para iniciar o processo de análise.
Enquanto isso, em Los Angeles (EUA), a ISF realizou uma assembleia extraordinária para decidir os próximos passos das filiadas para a preparação para Tóquio 2020. Ou
seja, as dificuldades para filiação enfrentadas pela CBSk não eram uma exclusividade brasileira, mas sim um problema espalhado pelo mundo. A CBSk sempre esteve representada
nos encontros e assembleias por dois skatistas brasileiros, a fotógrafa Ana Paula Negrão
e o então procurador do TJD da CBSk, Alexandre Birds, que moravam na Califórnia e compartilhavam com os demais países as realidades encaradas no Brasil. Pouco depois, em 23
de outubro, a ISF se reuniu com o COI e a TSC, para garantir apoio total do COI para ajudar
as organizações relevantes nos 20 países prioritários a serem reconhecidas por seus Co-
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mitês Olímpicos Nacionais, inclusive o COB, a fim de esclarecer as opções para o resto do
mundo. Eis algumas entidades que deveriam receber esse apoio: Confederação Brasileira
de Skate, Canada Skateboard, Australian Skateboarding Federation, Japanese Skateboarding Federation, Skateboard England e Chinese Extreme Sports Association.
Na prática, porém, isso foi bem diferente. Mesmo com todo o trabalho de bastidores da ISF e toda a pressão da CBSk no âmbito interno, a decisão do COB causou
espanto para o skate nacional: no dia 24 de novembro de 2016, o COB emitiu um ofício
aceitando o pedido de inclusão da Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação (CBHP)
no programa dos Jogos Olimpicos de Tóquio 2020. O pior dos mundos: o skate seria representado por uma entidade sem vínculo com o skate.
A CBSk exigiu resposta do Departamento Jurídico do COB. E ela veio no dia 2
de dezembro de 2016, com um ofício alegando ter escolhido a CBHP porque, apesar da
colaboração mútua da ISF e da FIRS na Tokyo 2020 Skateboarding Commission, a FIRS foi
indicada como entidade representativa principal no COI e a CBHP era sua filiada no Brasil.
Naquele momento ficou claro que os caminhos convencionais não bastariam, e
era necessário unir forças e pensar em novas estratégias para reverter aquela situação.
Na segunda quinzena de dezembro de 2016, a CBSk criou alguns grupos com participação de associações, federações, comitês dos profissionais, escolas de skate e projetos
sociais para debater o problema e estabelecer um planejamento. Por vontade da maioria,
decidiu-se criar uma campanha nacional para esclarecer a sociedade e poderes públicos
sobre a legitimidade da CBSk como representante do skate no programa de preparação
para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e, desse forma, sensibilizar o COB a rever sua
decisão. Assim nasceu a campanha #SOMOSTODOSCBSK.
A adesão foi maciça e imediata, contando com a colaboração de diversos skatistas que publicaram depoimentos nas redes sociais. Nomes como André Barros, Bob
Burnquist, Douglas Dalua, Felipe Foguinho, Geninho Amaral, Ítalo Penarrubia, Leticia
Bufoni, Kelvin Hoefler, Osmar Fossa, Paulo Folha, Pedro Barros, Rodil Ferrugem, Rony
Gomes, Sandro Dias, Sérgio Yuppie, Vini Sardi, Yndiara Asp e muitos outros se engajaram
no movimento. A campanha foi lançada oficialmente em 13 de janeiro de 2017, com a criação de um abaixo assinado e a publicação de matérias em diversos veículos de imprensa.
Além da comunidade do skate (skatistas, mídia, empresas e entidades), até bandas de
rock aderiram à campanha, como o CPM 22 e o Raimundos.
O engajamento dos skatistas foi fundamental. Em 22 de janeiro, durante uma entrevista ao canal Woohoo, Pedro Barros prometeu boicotar as Olimpíadas se a CBSk não
fosse o órgão representativo dos skatistas do Brasil. O fato ganhou grande repercussão
em programas de TV e imprensa em geral.
Ao mesmo tempo em que a pressão crescia internamente, no exterior a ISF se
reunia com o COI na tentativa de encontrar uma solução para o impasse brasileiro. Em
27 de janeiro, a ISF enviou à imprensa internacional um comunicado de apoio à filiação
da CBSk ao COB e à campanha #SOMOSTODOSCBSK. No mesmo dia, foi ao ar uma
reportagem sobre a situação na Rede Globo, aumentando a repercussão da campanha.
E o barulho aumentou ainda mais quando o site Inside the Games (especializado em
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esportes olímpicos) publicou ampla matéria sobre a ameaça de boicote às Olimpíadas
de Pedro Barros e também sobre a campanha.
A repercussão se tornou internacional e diversos países – como Argentina, Canadá, Chile, Inglaterra, Japão, Polônia, Portugal, Rússia e até os Estados Unidos – relataram estarem passando pelo mesmo problema, isto é, as legitimas associações ou federações de skate estarem sendo excluídas do processo olímpico e federações de patins
sendo escolhidas. A campanha #SOMOSTODOSCBSK serviu de inspiração e esperança
para os skatistas desses países.
Além disso, os próprios representantes dos patinadores estavam desconfortáveis com a situação. Os principais praticantes de inline street, modalidade mais praticada na Patinação, também aderiram à campanha #SOMOSTODOSCBSK. A CBPH ficava
cada vez mais isolada.
O caso ganhou novamente o noticiário em 19 de fevereiro, quando a polêmica teve
destaque no programa Esporte Espetacular, da Rede Globo, com Leticia Bufoni, Pedro Barros, Rony Gomes, Sandro Dias e Bob Burnquist reforçando o apoio em favor da CBSk. Pressionado, o COB informou que estava aguardando uma decisão do COI. Então, a CBSk e a ISF
trabalharam para interferência do COI no impasse no Brasil e noutros países do mundo.
No final de fevereiro aconteceram reuniões entre o COI, a ISF e a FIRS, em Lausanne,
Suíça. A convite da FIRS, dirigentes da ISF participaram da Assembleia em Nanjing, China,
no início de março de 2017, para tentarem um novo caminho. As duas entidades (ISF e FIRS)
passaram a trabalhar em conjunto para a implementação do novo acordo criado na China.
Em 30 de abril, aproveitando a realização do STU Open no Rio de Janeiro, aconteceu uma reunião entre a ISF e a CBSk, com participação de Bob Burnquist, para planejar
as futuras ações. Nessa ocasião foi comunicada a futura fusão da ISF com a FIRS para
filiação da CBSk e outras federações nacionais de skate a uma entidade internacional
filiada ao COI. Dito e feito: no dia 2 de maio, o Conselho Executivo da FIRS aprovou o início
do processo para criação da World Skate (WS).
O anúncio da fusão para a criação da World Skate torna-se público em junho. O
presidente da FIRS, Sabatino Aracu, afirmou que a fusão ajudaria a garantir a preservação da comunidade do skate. “Sabíamos que, para garantir a representação adequada do
skate em Tóquio, era necessário envolver as associações que representam toda a cultura
do skate, incluindo atletas de ponta, organizadores de eventos, organizações comunitárias, ONGs e consultores do setor”.
Em 3 de agosto de 2017, exatamente um ano após o anúncio de competições
de skate nas próximas Olimpíadas, Bob Burnquist conversou com Marcelo Santos e Ed
Scander, até então membros da presidência da CBSk, colocando-se à disposição para
ajudar mais efetivamente a entidade. Marcelo e Ed sugeriram renunciarem e Bob se candidatar à presidência da CBSk. Bob colocou como condição de aceitar a proposta somente se todas federações filiadas e principais skatistas brasileiros aceitassem. A ideia
agradou a todos: skatistas e federações. E assim começou o processo de transição, que
culminou com a renúncia de Marcelo Santos e Ed Scander em 23 de agosto, obrigando a
convocação de Assembleia Extraordinária Eletiva para 30 de setembro.

Nesse meio tempo, a fusão entre FIRS e ISF foi aprovada durante uma Assembleia Extraordinária realizada em Nanjing, China, criando assim a World Skate. Sabatino
Aracu foi eleito presidente e Gary Ream diretor de Skateboard. Em 13 de setembro, a ISF
divulgou a fusão com as prioridades de aprovação pelo COI até 31 de outubro de 2017 do
sistema de classificação e qualificação e até 31 de dezembro de 2017 das garantias de
que todas federações nacionais de skate, como a CBSk, estejam afiliadas à World Skate e
reconhecida por seus Comitês Olímpicos Nacionais.
Em 30 de setembro, aconteceu a Assembleia Extraordinária Eletiva em São Paulo com aclamação de Bob Burnquist como novo presidente da CBSk e Duda Musa como
vice. Dez dias depois, a convite da diretoria do COB, Bob e Duda participaram de uma
reunião para reiniciar o processo de filiação.
A batalha teve o seu desfecho positivo em 31 de outubro de 2017, quando a CBSk
foi reconhecida pelo COB como a única entidade oficial legítima do skate no Brasil! O COB
explicou o motivo pelo qual decidiu conceder à CBSk a organização do skate olímpico.
“Assim como no Brasil, a nível internacional havia duas entidades, uma de patinação e
outra de skate. As duas se juntaram para formar a World Skate (WS). Com isso, o COB
perguntou à WS quem no Brasil deveria tomar conta do skate. E eles disseram que por
conhecer melhor as particularidades do skate no Brasil, caberia ao COB decidir. E pela
representatividade que tem perante o skate e sua comunidade, o COB decidiu que seria a
CBSk”, informou por meio de sua assessoria de imprensa.
Em 15 de dezembro, a WS emitiu a declaração de filiação a CBSk para ser entregue ao COB. Cinco dias depois, em 20 de dezembro, o COB e a CBSk se reuniram pela
primeira vez após a definição da entidade como representante oficial do skate olímpico
no Brasil. Era o desfecho de uma campanha importante e bem-sucedida. Ou, se preferir,
o início de um novo capítulo, ainda em construção: a história do skate olímpico brasileiro.

comitê olímpico
bob burnquist
foto julio detefon
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A cidade de Itajaí, em Santa Catarina, recebeu pela primeira vez uma competição
profissional com a realização do Oi Park Jam, na Édem Plus, entre 25 e 28 de janeiro. O evento teve transmissão ao vivo pela TV aberta, com categorias Profissional e
Feminino Open.
O Campeonato Brasileiro de Skate Feminino foi realizado pela AFSK junto
com a CBSk no dia 3 de fevereiro, na pista de skate de S. Bernardo do Campo (SP), reunindo 111 competidoras das modalidades banks e street, recorde mundial até então.
A Confederação homologou os seguintes eventos de street amador nesse
ano: Sessão Feminino 2018 (Teresina/PI), Seletiva Skate Brasil (Belém/PA), Circuito Paranaense, Circuito Paulista SESI, Circuito Metropolitano de Belém, Powerade
Castelão Jam Series (Fortaleza/CE), 3º Campeonato Amador (Vitória/ES), Circuito
Paraibano, Circuito Gaúcho, Taça Santa Catarina, Campeonato Blunt, Circuito Carioca, Circuito Goiano, Seletiva Piauí-Maranhão, Circuito Norte Rio-Grandense, Circuito
Baiano, Seletiva Distrito Federal (Brasília/DF) e Nordeste Skate Brasil (Recife/PE).
O Circuito Brasileiro de Pool teve etapas nos dias 3 e 4 de março, com o 399
Larga Aço no Rio de Janeiro; 5 e 6 de maio, com o 4º NaLata Skate na Piscina em
Garopaba; e 16 de junho, com o 399 Sessão Cocoon no Rio de Janeiro.
E por falar em Rio de Janeiro, a famosa Praça do Duó abrigou o STU Qualifying Series entre 16 e 18 de março, na modalidade street, com categoria Open tanto
para homens quanto para mulheres, fazendo parte dos Jogos Cariocas de Verão. A
pista de street passou por uma bela reforma para receber o evento, constituindo um
importante legado para a comunidade carioca do skate.
O 1º Mauá Hills em Novo Hamburgo (RS), em 17 e 18 de março; o 2º Downhill
Graciosa em Quatro Barras (PR), em 9 e 10 de junho; o São Pedro Adventure, dias 25
e 26 de agosto, em S. Pedro (SP); o Potiguar de Downhill em Natal (RN), em 22 e 23
de setembro; e o Arizona Challenge, em Farroupilha (RS), dias 24 e 25 de novembro,
formaram o Circuito Brasileiro de Downhill Speed.
Entre os dias 6 e 8 de abril, aconteceu o Campeonato Brasileiro de Street
Amador no Parque Deck Sul, em Brasília (DF).
Eis o itinerário do Circuito Brasileiro de Bowl: Skate Fest SP, na Pista do
Bom Retiro, em S. Paulo (SP), 14 de abril; Cowbowl AM, em Ponta Grossa (PR), 28
de abril; The Next Generation of Vert in Roça, em Guaratinguetá (SP), 28 de abril; 2º
BH Skate Invasion, no Parque do Nado, em Belo Horizonte (MG), 23 e 24 de junho;
The Number One of RTMF, na Hi Adventure, em Florianópolis (SC), 7 de julho; 24º
Urussanga Skate Park, em 11 e 12 de agosto; Old School Skate Jam, no Vert in Roça,
em 8 de setembro; e 4º Kveras Bowl Master, em Taubaté (SP), 10 de novembro.
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OI PARK JAM 2018
YNDIARA ASP
foto julio detefon

Mais uma vez a Arena Radical, em São Paulo, acolheu a Assembleia Geral
Ordinária da CBSk, em 9 de abril, para prestação de contas, apresentação do relatório de atividades realizadas, novos projetos e preparação olímpica. No mesmo dia
e local, aconteceu também uma Assembleia Geral Extraordinária para adequações
no Estatuto da Confederação para atender exigências do Governo Federal, entre
elas a obrigatoriedade de skatistas profissionais representarem cada Estado filiado junto às federações com mesmo peso de voto. Tais alterações foram aprovadas pelas federações filiadas, pelo Conselho de Atletas e pelo Conselho fiscal.
Dois dias depois, a CBSk anunciou a formação da primeira seleção brasileira de skate. A comunicação foi realizada pelos skatistas profissionais Bob Burnquist
e Sandro Dias. O primeiro time contava com 16 skatistas (08 homens e 08 mulheres),
divididos nas categorias street e park, as modalidades olímpicas.
O STU Qualifying Series teve continuidade com uma competição na modalidade
park, na Pista da Costeira, em Florianópolis (SC), entre 18 e 20 de maio. O evento reuniu
os melhores homens e mulheres entre profissionais e amadores, conforme os rankings da CBSk no ano anterior. Um enorme público prestigiou a disputa.
No vertical amador, o Circuito Brasileiro foi assim: duas etapas do Circuito
Vert In Rocha no Parque Madureira Expansão, no Rio de Janeiro, em 20 de maio e
30 de setembro; Super Vert Itaim, no Half Pipe de Taubaté (SP), em 11 de novembro;
além das etapas do Vert Battle em Jacareí e S. Bernardo do Campo.
O Parque Madureira Expansão (Rio de Janeiro) também recebeu um evento
de freestyle válido pelo Ranking Brasileiro, no dia 20 de maio.
Em uma piscina de formato incomum do Clube Jequitibá, na cidade de Caçapava (SP), realizou-se o Big Pool Day, em 9 e 10 de junho. Uma grande confraternização com bom público, para resumir em poucas palavras.
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São Paulo foi a sede do I Encontro da
Seleção Brasileira de Skate, entre 10 e 12 de
junho, para realização de exames médicos no
Instituto do Sono, testes físicos no Instituto
Vita, palestras sobre dopagem e planejamento,
além de curso sobre media training. O almoço
de encerramento contou com a participação do
judoca e medalhista olímpico Flávio Canto, que
passou um pouco da sua experiência aos integrantes da Seleção Brasileira.
O Circuito Brasileiro de Park ficou assim: Skate Fest SP, em 16 de junho na Pista da
Móoca e em 20 de outubro no Jockey Club; na
Édem Plus, dias 3 e 4 de novembro, em Itajaí;
e Get Ready or Get Dead no Suicida Skatepark,
em S. Paulo, dia 2 de dezembro. Já o Circuito
Brasileiro de Banks teve como etapas o Vale
Radness no Quintal Skatepark, em S. José dos
Campos, 17 de junho; Trianon Banks 2018, em
Jacareí, 30 de junho; e o Santos Skate Banks, no
Intime Skatepark, em Santos, dia 13 de outubro.
No mês de agosto, a cidade de São Paulo foi o destino das etapas do STU Qualifying Series. De 10 a 12 na pista de street da Chácara do Jockey Club, e entre 17 e 19 no
Parque Cândido Portinari. Sapiranga (RS) sediou as etapas finais do STU QS entre 20 e
23 de setembro, com direito a ampliação da pista de street e reforma do park. Durante
esses eventos, os melhores skatistas profissionais e amadores definiram os rankings
brasileiros Open Masculino e Feminino, além dos classificados para o STU Open.
O Circuito Brasileiro de Downhill Slide teve como etapas: Vampiros do Asfalto
Downhill Contest, em 30 de setembro, em S. Pedro; Independência ao Longboard,
em 04 de novembro, no Museu do Ipiranga; e 4º Bellong Skate de Ladeira, em 24 de
novembro, em Bragança (PA). Na categoria Old School, o Circuito Brasileiro de Street
passou por São Paulo, no BSC Skate Park, em 12 e 13 de outubro; por Belo Horizonte,
na Blunt Skate Park, em 10 de novembro; e por Sorocaba, no Brasil Skate Camp, em
24 e 25 de novembro.
Já tradicional, o 3º Circuito Skate Vert Battle iniciou-se em 10 de novembro,
na RG Skate Park, em Atibaia, prosseguindo em dezembro no Half Pipe da Liberdade, em Jacareí, no dia 08, e no Half Pipe de S. Bernardo do Campo, no dia 15.
Entre 14 e 18 de novembro, a Praça Duó, no Rio de Janeiro, ganhou novos obstáculos na área de street e um incrível park para sediar a segunda edição do STU Open,
atraindo novamente os melhores skatistas internacionais. Para encerrar o evento em
grande estilo, shows musicais de BNegão, Garage Fuzz, Kamau e Parteum.

Com o término do Oi STU Open 2018 no Rio de Janeiro, ficaram definidos os
rankings das modalidades street e park feminino e masculino. Os quatro primeiros
colocados de cada umas das modalidades se classificaram automaticamente para
a Seleção Brasileira de Skate, num total de 16 skatistas.
Em 19 de novembro aconteceu o II Encontro da Seleção Brasileira de Skate,
no Rio de Janeiro, aproveitando as dependências do COB, Parque Olímpico Maria Lenk
e Skatelab para realizar testes físicos, media training, palestras do COB e exames médicos, além do planejamento para os meses seguintes.
O Campeonato Brasileiro de Street Amador dessa vez foi em Franco da Rocha, município de São Paulo, entre 07 e 09 de dezembro.
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stu qs
Pâmela Rosa
foto julio detefon

Vert Battle 2018
Luiz Francisco
foto Marcos Zuza
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Em uma iniciativa inédita no skate nacional, a Confederação Brasileira de Skate (CBSk)
anunciou em abril de 2018 a criação da Seleção Brasileira de Skate.
O primeiro selecionado da história do skate nacional contou com 16 integrantes
entre park e street, feminino e masculino. Até as Olimpíadas de Tóquio, um total de 30
nomes já terão integrado a Seleção Principal.
O lançamento da Seleção Brasileira foi acompanhado de uma também inovadora Comissão Técnica, composta por consultores técnicos, observador técnico, médico, fisioterapeutas e psicóloga.
Em agosto de 2020, em mais uma ação pioneira no skate mundial, a CBSk
anunciou a formação da Seleção Brasileira de Skate Sub-15, com 15 nomes entre park
e street. O grupo é assistido pela Comissão Técnica e ainda conta com consultores
técnicos específicos.
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Em junho, a Seleção Brasileira de Skate ganhou reforços: dois experientes e
renomados skatistas profissionais passaram a atuar como consultores técnicos. Edgard Vovô no park e Rogério Mancha no street. Ainda no tema olímpico: aproveitando a
participação dos brasileiros no Dew Tour, aconteceu em Torrance, Estados Unidos, o III
Encontro da Seleção Brasileira de Skate, em 10 de junho. Além dos skatistas da Seleção, também participaram seus pais e agentes, quase toda a equipe técnica-médica,
alguns membros da diretoria, além de brasileiros que competiam no Dew Tour.
A CBSk homologou pela primeira vez o evento Slides & Grinds, realizado em
09 de junho no Ginásio Mané Garrincha, em São Paulo.
Em 13 de junho, Bob Burnquist anunciou sua saída da presidência da CBSk. Conforme orientações estatutárias, Bob foi substituído pelo vice-presidente, Eduardo Musa.

Um anúncio abriu o ano: no dia 7 de janeiro a CBSk divulgou a lista de mais cinco
nomes indicados por índice técnico para a segunda Seleção Brasileira de Skate.
Assim, a Seleção Brasileira totalizou 21 skatistas.
O STU QS ganhou a chancela da World Skate, trazendo ainda mais protagonismo para o Brasil. O circuito teve largada entre 25 e 27 de janeiro, com a etapa
de park em Florianópolis (SC), que distribuiu o dobro de premiação em dinheiro. A
Pista da Costeira passou por uma grande reforma para o evento, assegurando um
legado para os skatistas catarinenses.
Em fevereiro aconteceram quase simultaneamente as eleições de todos os Comitês dos Profissionais da CBSk. Os cinco mais votados em cada comitê assumiram
mandatos até fevereiro de 2021. Foram eleitos no bowl-park: Felipe Foguinho (SP), Murilo
Peres (SP), Nilo Peçanha (RJ), Otávio Neto (SP) e Pedro Barros (SC). No downhill slide:
André Magriça (SP), Davison Paixão (SP), Léo Scauri (SP), Jefferson Dú (SP) e Kauê Mesaque (SP). No downhill speed: Carlos Paixão (RS), Douglas Dalua (RS), Evandro Dornelles (SC), Thiago Lessa (MG) e Tiago Mohr (RS). No freestyle: Alexandre Brownzinho (SP),
Celso Cabeleira (RJ), Edmar Marroca (RJ), Guilherme Carioca (SP) e Paulo Folha (SP).
No slalom: Bruno Oliveira (SP), Cesinha Lutfi (SP), Fábio Dery (SP), Rogério Sammy (SP)
e Thiago Gardenal (SP). No street: Danilo do Rosário (SP), Lucas Xaparral (SP), Mailton
dos Santos (SP), Mário Hermani (SP) e Rodrigo Maizena (SP). E no vertical: Alan Resende
(SP), Carlos Felipe Niggli (SP), Edgard Vovô (SP), Ítalo Penarrubia (SP) e Rony Gomes (SP).
No dia 06 de março, a CBSk completou vinte anos de existência. Nunca
no mundo uma entidade de skate de abrangência nacional chegou a essa duração.

“Em primeiro lugar, sou grato ao skate pelas alegrias, amigos e a vida que
ele me proporcionou. Quem me conhece, sabe o quanto quero retribuir
o que o skate fez por mim e por minha família. Desde que assumi a
CBSk em 2017, tenho me dedicado diariamente para colocar o skate em
destaque, e criar uma estrutura de alto nível aos skatistas brasileiros. É
muito gratificante ver o resultado até aqui e aprendi a lição de que quando
um vence, todos vencem. A CBSk é uma entidade importante para a
organização e crescimento do skate. É primordial continuarmos todos
unidos nesse propósito e somos responsáveis pelo progresso do skate,
seja com manobras novas, pistas ou dentro do escritório planejando o
nosso futuro. Como presidente da CBSk, tive que entender sobre gestão
esportiva, isso tomou o meu tempo e acabei andando menos de skate.
Sendo assim, anuncio a minha saída da presidência da CBSk. É uma
decisão pensada, discutida e serena, principalmente pela equipe que
montamos e que continuará. Tenho certeza de que com essa equipe à
frente, o skate brasileiro seguirá crescendo.”
(Bob Burnquist, presidente 2017 – 2019)

O Clube Jequitibá, em Caçapava (SP), recebeu mais uma edição do Big Pool
Day nos dias 15 e 16 de junho. Nas mesmas datas, mas na cidade de São Paulo,
o arquiteto, bioconstrutor e skatista George Rotatori promoveu a VII Vivência em
Construção de Pistas de Skate, na Arena Radical.
O STU QS aterrissou em Belo Horizonte (MG) para uma etapa de street,
entre 05 e 07 de julho. O local escolhido foi a pista do Parque das Mangabeiras que,
como já era de costume, recebeu uma reforma e novos obstáculos. No fim do mês,
entre os dias 26 e 28, o destino do STU QS foi Brasília (DF), mais precisamente no
recém inaugurado Lay Back Skate Park, nas margens do Lago Paranoá. A etapa
seguinte foi na Bahia, na Pista de Lauro de Freitas, entre 23 e 28 de agosto.

STU QS 2019
LAURO DE FREITAS
Rayssa Leal
foto Julio Detefon
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mundial de park
Pedro Quintas
foto julio detefon

De 09 a 15 de setembro, ocorreu em São Paulo, no Parque Cândido Portinari, o Campeonato Mundial de Skate Park, reunindo os melhores da modalidade no
mundo, com a mais alta pontuação para a corrida olímpica e definindo os campeões
mundiais da temporada.
Representando a CBSk, Sandro Dias, Edgard Vovô e Rogério Mancha anunciaram a nova formação da Seleção Brasileira de Skate em 27 de setembro, válida para
a segunda janela do Circuito Mundial Pré-Olímpico. Alguns dias depois, em 7 e 8 de
outubro, as Olimpíadas seguiram na pauta: a CBSk reuniu em São Paulo os membros
da comissão técnica e da diretoria da entidade para traçar o planejamento de trabalho
da Seleção Brasileira, com foco na segunda janela classificatória para Tóquio 2020. O
encontro contou com a presença do nadador Cesar Cielo, medalhista olímpico.
O STU QS prosseguiu com a última etapa de park em Sapiranga (RS), de 11 a
13 de outubro. Duas semanas depois, entre os dias 25 e 27, foi a vez da pista do Centro
de Esportes Radicais do Bom Retiro, em São Paulo, receber novas rampas e um boa
reforma para a etapa final do street, com show de encerramento de Black Alien.
Na famosa ladeira do Parque da Independência, em São Paulo, realizou-se o
Campeonato Brasileiro de Slalom, em 26 de outubro. E por falar em ladeira, o Campeonato Brasileiro de Downhill Slide e Longboard Downhill aconteceu entre 08 e 10 de
novembro, em São Pedro (SP). O evento teve transmissão ao vivo pela internet, comentários de Sérgio Yuppie e participação de Cliff Coleman, inventor da modalidade. Participaram os skatistas classificados nas seguintes competições: Campeonato Brasiliense,
Circuito Paulista, Circuito Paranaense e Independência ao Longboard, servindo como
Seletiva Sul-Sudeste.
Com carimbo da World Skate, o STU Open abriu a segunda janela do Circuito Mundial Pré-Olímpico entre 10 e 17 de novembro, reunindo um recorde de
participantes de park e street, homens e mulheres.
A CBSk promoveu o IV Encontro da Seleção Brasileira, entre 17 e 19 de novembro, no Centro de Treinamento Time Brasil, no Rio de Janeiro, com presença do maratonista e medalhista olímpico Vanderlei Cordeiro de Lima. Em ação realizada em parceria
com o Comitê Olímpico do Brasil (COB), os skatistas brasileiros realizaram avaliação médica e física sob acompanhamento dos membros da comissão técnica da CBSk.
Concretizando um sonho de diversas gerações do Skate Velocidade aconteceu na Estrada de Monte Alegre do Sul (SP) o Campeonato Brasileiro de Downhill
Speed, nos dias 23 e 24 de novembro. O evento distribuiu uma das maiores premiações em dinheiro para os profissionais, e contou com participantes selecionados no
Circuito Gaúcho, Circuito Catarinense, Circuito Paranaense, Circuito Paulista, 3º
Downhill na Graciosa em Quatro Barras (valendo como Seletiva Sul) e Gás Inflamável Speed Festival em Águas de Lindoia (como Seletiva Sudeste).
No mesmo fim de semana, a pista da Chácara do Jockey Club sediou o
Campeonato Brasileiro de Park Amador e Old School, numa grande confraternização da modalidade, reunindo classificados no Circuito Paulista, Circuito Catarinen-
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se, Circuito Gaúcho, Circuito Paranaense, Ranking FASERJ (RJ), Old School for Fun
(Fortaleza), Campeonato Sul Brasileiro em Itajaí (valendo como Seletiva Sul) e 3º BH
Skate Invasion em Belo Horizonte (valendo como Seletiva Sudeste).
A pista de skate do Corinthians, em São Paulo, abrigou o Campeonato Brasileiro de Freestyle juntamente com o Campeonato Brasileiro de Skate Feminino,
em 30 de novembro e 1º de dezembro. Nesse campeonato tivemos a quebra do recorde mundial de mulheres competindo numa mesma disputa de skate, com mais
de 180 participantes.
Nos dias 06 e 07 de dezembro, aconteceu o Campeonato Brasileiro de Vertical, realizado em conjunto com a etapa de Atibaia do Vert Battle, na RG Skate Park.
Encerrando a temporada, o 9º Campeonato Brasileiro de Street Amador, no
Parque do Chuvisco, em São Paulo, entre 13 e 15 de dezembro. A disputa reuniu participantes de 13 Estados, classificados nas seguintes competições: Seletiva Sul Brasil
AM, Seletiva Centro-oeste, Taça Santa Catarina, Circuito Gaúcho, Circuito Paranaense,
Circuito Paulista SESI, Campeonato Blunt, Circuito Capixaba, Ranking FESK (CE), Campeonato Baiano, Ranking FEPISK (PI), Ranking FASERJ (RJ) e Campeonato Paraense.
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STU QS 2020
FLORIANÓPOLIS
murilo peres

2020
O ano começou com o Oi STU QS, na Skatepark da Costeira do Pirajubaé, em Florianópolis, entre 23 e 26 de janeiro com mais uma reforma como legado e transmissão ao vivo
pelo SporTV e Rede Globo.
A World Skate divulgou em 21 de fevereiro a ampliação de 15 para 30 pré-classificados do Ranking Mundial para as etapas do Circuito Mundial classificatórias para
os Jogos Olímpicos. Assim, a participação do skate brasileiro subiu de 17 para 23 participantes. Esse aumento foi uma reivindicação da CBSk junto com as federações dos
Estados Unidos e Canadá, refletindo uma vitória importante para o skate brasileiro.
Em 22 de abril, a CBSk anunciou a formação do seu novo corpo diretivo, com
Alexandre Costa (Diretor Jurídico), Lauro Netto (Diretor de Arbitragem), Paulo Davi
(Diretor Financeiro) e Maurício Massote (Secretário). Sandro Dias seguiu como Diretor
Esportivo. Osmar Lattuca (ex-diretor Jurídico) passou a auxiliar na criação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) da CBSk. Tatiana Lobo, até então Diretora
de Comunicação, passou a ocupar o cargo de Gerente de Esportes. Ed Scander, que
desempenhava o papel de Secretário da entidade, se dedica exclusivamente ao cargo
de Supervisor de Esportes.
Em meados de março, a pandemia global do Coronavírus alterou toda a rotina
de trabalho, além de cancelar e postergar praticamente todos os eventos esportivos, entre eles os Jogos de Tóquio, reagendados para julho de 2021. Em 30 de abril foi realizada
a Assembleia Geral Ordinária da CBSk. Por conta das recomendações de quarentena, a
reunião aconteceu de forma on-line, com presença da diretoria da Confederação, Conselho Fiscal, federações e associações filiadas, além de representantes dos comitês dos
atletas, entre outros participantes. Na reunião, foram aprovadas a prestação de contas
do balanço patrimonial da entidade em 2019 e a mudança de endereço da sede da Confederação, que segue em São Paulo (SP).
Com Sandro Dias anunciando mais um momento histórico, a CBSk criou o Conselho Consultivo de Gestão com presença de grandes nomes da modalidade como André Barros, Bob Burnquist, Cezar Gordo, Eduardo Dias e Felipe Vital. Oficializado em 04
de maio, o Conselho funciona como um órgão consultivo da diretoria da Confederação
na tomada de decisões estratégicas.
Por uma demanda do COB, a CBSk abriu votação para escolha de representante
dos skatistas brasileiros na comissão de atletas do COB em 29 de maio. Por ser uma
questão olímpica, puderam se candidatar os membros dos comitês dos profissionais de
park e street e os integrantes da Seleção Brasileira. Estavam aptos para votar todos os
participantes do STU QS. Karen Jonz foi eleita e ajudará na ponte entre skatistas e praticantes de outros esportes olímpicos em assuntos de interesse olímpico.

foto julio detefon

Em 1º de julho, com algumas localidades do Brasil flexibilizando os níveis
de quarentena, a Confederação Brasileira de Skate preparou orientações gerais
para os skatistas sobre os cuidados no retorno às sessões de skate. O material foi
veiculado nas redes sociais da entidade.
Em 14 de julho, a CBSk e a ONG Social Skate uniram forças no mapeamento
das entidades e projetos nacionais que trabalham o skate como ferramenta de inclusão social. O objetivo foi identificar de que forma a Confederação e a ONG podem contribuir na evolução e profissionalização dessas iniciativas. Ao longo do mês de julho,
os dados das entidades começaram a ser reunidos por meio de uma pesquisa on-line.

“O grande objetivo da CBSk nesse novo momento do skate é aproveitar
a visibilidade e o investimento que o esporte vêm recebendo por ter se
tornado olímpico para estruturar a modalidade como um todo. O skate é
um dos únicos esportes que agrega estilo de vida e cultura. A gente não
vê nenhum praticante de outro esporte colocar terno e uma bola embaixo
do braço para ir trabalhar, mas você vê um cara de terno indo trabalhar
de skate. Não foi por acaso que o Comitê Olímpico Internacional elegeu
o skate como uma das modalidades com potencial para rejuvenescer
o movimento olímpico como um todo. Esse espírito muito próprio da
modalidade, que faz um iniciante e um atleta experiente andarem com a
mesma paixão, é sem dúvida especial e diferente dos outros esportes”.
(Eduardo Musa, presidente 2019-atual)
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EPÍLOGO
POR BOB BURNQUIST

Eu vivia meu auge como skatista na época em que a CBSk nasceu, em 1999. Apesar do momento
individual mágico, questões relacionadas com organização e desenvolvimento sempre chamaram
minha atenção. Fiquei muito feliz e fiz questão de contribuir quando soube da realização do primeiro
Congresso Brasileiro de Skate, ainda que não podendo e, honestamente, não fazendo tanta questão de estar envolvido a fundo, mais por não entender o que de fato seria me envolver com o skate
institucional do que necessariamente simplesmente por não me envolver. Agora, sei que eu estava
construindo e amadurecendo em paralelo com a CBSk. Estava me preparando para ajudar no que
fosse preciso. Afinal, seria uma contribuição civil da minha parte. Como skatista-cidadão.
Os anos foram passando e vi surgir uma CBSk crescendo cada vez mais, muito articulada e
trabalhando com o amor e o empenho de pessoas do skate. Eu sempre trabalhava próximo na produção de eventos para fomentar essa importante parceria institucional da CBSk. Além de eventos
de vert e de street, também conseguimos os quatro eventos de mega rampa no Brasil. Colaborei
fazendo a ponte com a interação internacional para eventos no país. Vieram melhores eventos, premiações e suporte ao skatista brasileiro que quisesse fazer de sua paixão a sua profissão.
Minha experiência internacional sempre esteve à disposição, e muito do que aprendi e vivi
nos EUA de alguma maneira era aplicado aqui no Brasil, sempre com o cuidado e o carinho de respeitar a nossa realidade local. Nos finais de semana de campeonatos, não pensava só nas minhas
linhas, tinha que conferir como a rampa estava sendo construída. Participava da interação de formato de competição com apresentação para TV. Falava com patrocinadores, com o poder público
se necessário. Passei a abraçar minha responsabilidade, colaborar para as coisas acontecerem da
melhor maneira. Sempre preferi ver como funciona, tentar fazer para, só então, poder criticar, o meu
próprio trabalho, se for o caso.
O skate olímpico e a urgência que surgiu com ele me fez presidente da Confederação, algo
que jamais almejei ou sonhei. Apenas senti que, no momento, eu poderia trazer minha bagagem
para ajudar a solucionar uma realidade burocrática e política que daria acesso à verba pública para
o skate, e uma oportunidade imensa de profissionalização e recursos pra dentro da CBSk. Não tinha
experiência com gestão esportiva, obviamente, como não tenho com muita coisa. Sei o que sei, e
pessoas experientes e qualificadas completam a equação. E eu não teria embarcado nessa jornada
na minha vida institucional sem o Eduardo Musa na retaguarda. Foi uma honra poder trabalhar junto
com ele e ver a competência, o coração e a intensidade do seu empenho. Seguimos como uma grande família, somando, arregaçando as mangas e com disposição para salvar, construir e continuar
a expandir nosso skate. Incentivando construções de pistas, nos organizando, criando associações,
federações. Cooperando. O skate está crescendo e, se não fizermos, quem fará por nós?
Então, eu tenho certeza de que foi uma decisão correta embarcar na responsa da CBSk,
pois protegemos o skate e os skatistas. Olhar para trás e ver o que foi realizado é gratificante como a
manobra voltada. Mas o skate sempre nos leva adiante, e a busca pela evolução constante nunca nos
deixa satisfeitos com o que está feito: o próximo acerto sempre será o mais importante.

