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FNB nº 27/2020 - Comunicado  
 

Brasília (DF), 05 de novembro de 2020. 
 

 

Bolsa Atleta 2021 

 

A Federação Náutica de Brasília – FNB recebeu no dia 3 de novembro de 2020 o 

ofício nº 2/2020 da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do DF, no qual detalha os 

prazos e procedimentos referentes ao programa Bolsa Atleta do GDF 2021. 

Sendo assim, informamos que o prazo para inscrição no programa Bolsa Atleta 2021, 

será até às 18h00 do dia 6 de novembro de 2020.  

Para realizar a inscrição, o velejador federado deve preencher, assinar e escanear o 

arquivo em anexo (Ficha Cadastral), e enviar para o e-mail fnb@fnb.com.br (até as 18h00 

do dia 6 de novembro de 2020). 

Conforme a Instrução Normativa nº 6/2012 da FNB, para se inscrever o velejador 

deve cumprir os seguintes requisitos: 

I - Ser filiado à Federação Náutica de Brasília – FNB;  

II - Ter residência fixa de no mínimo três anos no Distrito Federal; III – Possuir idade mínima 

de 12 anos para todas as categorias e máxima de 16 anos para a estudantil;  

IV – Estar em Plena Atividade Esportiva, atestada pela FNB;  

V – Não possuir qualquer tipo de patrocínio (recebimentos em dinheiro);  

VI – Não estar sendo processado ou cumprindo pena imposta pela Justiça Desportiva.  

VII – Ter obtido até a quarta colocação em um Campeonato Pan-Americano, ou Mundial, 

ou Sul-Americano, para se qualificar na modalidade da Bolsa Internacional;  

VIII - Ter obtido até a quarta colocação no Campeonato Brasileiro, para se qualificar na 

modalidade da Bolsa Nacional;  

IX - Ter obtido até a quarta colocação no Campeonato do Distrito Federal, para se qualificar 
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na modalidade da Bolsa Regional; 

X – Ter 12 a 16 anos e estar classificado no ranking da Classe Optimist do Distrito Federal, 

para se qualificar na modalidade da Bolsa Estudantil. 

 

É de conhecimento de todos que devido à pandemia ocasionada pelo Covid-19 

muitos campeonatos não foram realizados em 2020 e, quando for o caso, esta federação 

utilizará como parâmetro os resultados de 2019 (somente dos campeonatos que não foram 

realizados em 2020). 

Sendo assim, para a Bolsa Estudantil, será utilizado apenas o resultado da 1ª etapa 

do Ranking do DF da Classe Optimist, que aconteceu em fevereiro de 2020, com um 

número expressivo de 10 regatas. Pois as demais etapas foram canceladas e próxima 

Etapa do Ranking terminará dia 29 de novembro (após o prazo de indicação). 

 

 

Para a Bolsa Regional, serão utilizados os resultados dos seguintes campeonatos: 

Ano Evento Classe Realizado 

2020 Campeonato do DF Snipe 31/out, 1, 2, 7 e 8/nov 

2020 Campeonato do DF Finn 31/out, 1, 2, 7 e 8/nov 

2020 Campeonato do DF Laser 4.7 10 a 13/out 

2019 Campeonato do DF Dingue 21 e 22/set 

2019 Campeonato do DF Laser Standard 29, 30/jun, 6 e 7/jul 

2019 Campeonato do DF Laser Radial 1, 2, 8 e 9/jun 

2019 Campeonato do DF Delta 26, Fast230 e Ranger 22 18, 19, 25 e 26/mai 

 

Após a divulgação oficial dos candidatos indicados às Bolsas, será de 

responsabilidade do candidato indicado, apresentar a documentação exigida até dia 18 de 

novembro de 2020. A FNB se reserva o direito de indicar outro atleta, se o atleta 
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originalmente indicado não estiver cumprindo com os requisitos estabelecidos pela 

Legislação específica e as Normativas da FNB. 

 

        Atenciosamente, 
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