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BRASIL 
No 3º Campeonato Mundial de Curling Misto 

Champery / Switzerland 2017 
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Nossa Confederação 
� A Confederação Brasileira de Desportos no Gelo (CBDG) foi fundada em 1996 e é a a 

entidade máxima, reconhecida pelo Comitê Olímpico Brasileiro, para Bobsled, Curling, 
Hóquei, Luge, Patinação Artística, Patinação de Velocidade e Skeleton. 

Nossos atletas 
� A seleção brasileira masculina foi o início da histórica do Curling no Brasil, em 2009. 

Quatro estudantes no Quebec começaram a jogar e montaram um time. Um time 
brasileiro criou bastante interesse televisivo e isso contribuiu diretamente para o 
crescimento do esporte. Atualmente existem jogadores brasileiros no Canadá, Suíça e 
Estados Unidos.  

� A seleção brasileira masculina já desafiou, por uma vaga no mundial da categoria, os 
Estados Unidos quatro vezes e a seleção feminina uma vez. Esses desafios se dão 
num formato de melhor de cinco jogos, sendo que o último foi transmitido ao vivo pela 
internet com intensa cobertura da mídia. 

� A seleção brasileira na categoria de duplas mistas já disputou os mundiais em 2014 na 
Escócia, em 2015 na Rússia, em 2016 na Suécia e em 2017 no Canadá. 

� A seleção brasileira mista (dois homens e duas mulheres) já disputou os mundiais em 
2015 na Suíça e em 2016 na Rússia e agora vem buscar a sua ajuda para participar 
do 3º campeonato mundial em Champery, na Suíça. 
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World Mixed Curling Championship 

� O Campeonato Mundial de Curling Misto é um evento oficial da WCF (World Curling 
Federation, Federação Mundial de Curling) reunindo representantes de suas 
associações nacionais. 

� Curling Misto é jogado com as mesmas regras de Curling “normal”, mas com 8 ends e 
a necessidade de alternância entre jogados homens e mulheres (não havendo a figura 
do Alternate/reserva). 

� O terceiro Campeonato Mundial de Curling Misto será em Champery, na Suíça, entre 6 
e 14 de Outubro de 2017..  

Comprometimento e objetivos do time 
� Todos os nossos jogadores se comprometem diariamente a se esforçar para 

tornarem-se melhores atletas, para construir um time competitivo e promover a 
dignidade do esporte Curling e de seus parceiros ao redor do mundo. 

� Esse comprometimento envolve treinamentos com técnicos internacionais, clínicas, 
campeonatos de verão e toda uma preparação física durante os meses que 
antecedem o evento. 

� No entanto, comprometimento sozinho não basta. Nós também precisamos de apoio 
financeiro, já que os próprios jogadores são responsáveis por custear a sua 
participação na competição, inclusive deslocamentos (Canadá – Suíça para boa parte 
do time).  

� Nosso objetivo é levantar patrocínio suficiente para cobrir as despesas dos atletas 
durante o período de competição (passagens aéreas, transporte terrestre, 
hospedagem, alimentação, técnico etc). 

Patrocínio 
� Precisamos de um parceiro que acredite no futuro do Curling Brasileiro, que respeite o 

esporte e que possa prover os recursos financeiros para cobrir as despesas dos 
atletas durante o período de competição (passagens aéreas, transporte terrestre, 
hospedagem, alimentação, técnico etc). 
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Modalidades de patrocínio 
➡➡➡➡ Opção 1 - “Guard” 

 Patrocínio de US$ 6’000 – Publicidade no braço direito no nosso uniforme e roupas 
de passeio. 
 

➡➡➡➡ Opção 2 - “Draw” 
� Patrocínio de US$ 10’000 – Publicidade peitoral esquerdo no nosso uniforme e roupa de 

passeio. 

➡➡➡➡ Opção - “Take out” 
� Patrocínio dos necessários US$ 16,220 – Patrocínio no 

braço direito e peitoral esquerdo no nosso uniforme e 
roupa de passeio. 

Premissas e outros benefíííícios: 

� Todos os membros do time vão usar uniformes com o 
seu logo em todas os treinos, jogos e aparições na mídia 
(Fotos, vídeos, transmissões ao vivo, entrevistas etc), 
garantindo exposição mundial para a sua marca. 

� O Time chegará na Suíça uma semana antes da competição para preparação (30 de 
Setembro a 5 de Outubro), estando à disposição dos patrocinadores para ações de 
marketing (press conference, visita, incluindo encontro pré agendado com a 
Embaixada Brasileira na Suíça etc). 

� A Confederação Brasileira de Desportos no Gelo vai promover intensamente a Seleção 
Brasileira Mista e seus patrocinadores, através de várias inserções de marketing, 
incluindo entrevistas, exposição no website e revista interna etc. 

� Dessa maneira, sendo nosso patrocinador no 3º Campeonato Mundial Misto de 
Curling vai trazer grande exposição mundial para a sua marca (sendo esperado 
representantes de 36 países durante o evento). 

� Essa é a oportunidade de associar sua marca ao Curling, esporte que só vem 
ganhando popularidade no mundo todo, especialmente no Brasil. É um esporte 
acessível, amigável e de cobertura midiática constante. Foram mais de dois milhões 
de espectadores durante a olimpíada de Sochi. 
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Travel 
Expenses

Quantity $ Per Day $ Per Person Quantity $ Per Day $ Per Person

Player 1 $1.200,00 7 $90,00 $630,00 15 $80,00 $1.200,00

Player 2 $1.200,00 7 $90,00 $630,00 15 $80,00 $1.200,00

Player 3 $1.200,00 7 $90,00 $630,00 15 $80,00 $1.200,00

Player 4 $0,00 7 $90,00 $630,00 15 $80,00 $1.200,00

Coach $0,00 7 $90,00 $630,00 15 $80,00 $1.200,00

By 
Category $3.600,00 $2.520,00 $6.000,00

Quantity $ Per 1h 1/2 Total

7 $200,00 $1.400,00

8 $150,00 $1.200,00

5 $300,00 $1.500,00

 

TOTAL $16.220,00

3rd WORLD MIXED CURLING CHAMPIONSHIP IN CHAMPERY/SWITZERLAND

*Prices in American Dollars

Airfare
Accomodation Food + Land Transport

BRASIL TEAM - BUDGET

Practice                     
(Coach + Ice)

 Game Coaching

Uniforms
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Contatos 

Para maiores informações: 

Canadá:  

� Sr. Marcelo Mello (Quebec) : + 1 819 349 5747  marcelo.mello@cbdg.org.br  

Suíça:  

� Sr. Sergio Mitsuo Vilela: +41 78 964 2302 smv2302@gmail.com  

Brasil: 

� Sr. Matheus Figueiredo: +55 51 3086 3390 matheus.figueiredo@cbdg.org.br 

� Sr. Marcelo Unti: +55 11 98732 5051 marcelo.unti@cbdg.org.br 


