São Paulo, SP - 19/04/2018
Assunto: Critérios de pontuação para ranking brasileiro de escalada e para seleção de atletas do
time Brasil de Escalada – ABEE, que são trazidos ao conhecimento da Comissão de Atletas.

Ilustríssima Comissão de Atletas,
Como complemento das Circulares técncias 1/2017 e 1/2018, apresentamos a seguir informações
importantes a respeito de alterações nos critérios de pontuação para ranking brasileiro de
escalada, novos critérios de avaliação de resultados em campeonatos internacionais e novo critério
para seleção de atletas do time Brasil de Escalada.
A primeira alteração relevante, que irá entrar em vigor a partir dos eventos de 2018, nacionais e
internacionais, é a pontuação base, exatamente igual à utilizada pela Federação Internacional de
Escalada Esportiva (IFSC) na pontuação das etapas da Copa do Mundo, conforme mostra a tabela
abaixo nº 1.
SISTEMA DE PONTUAÇÃO BASE - Abril de 2018
Tabela nº 1
Colocação
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

Pontuação
100
80
65
55
51
47
43
40
37
34

Colocação
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º

Pontuação
31
28
26
24
22
20
18
16
14
12

Colocação
21º
22º
23º
24º
25º
26º
27º
28º
29º
30º

Pontuação
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Nota: Essa pontuação passa a valer apenas para as etapas a partir de abril de 2018, ou seja, a
pontuação do ranking 2017 não muda e deve ser somada à nova pontuação de cada evento em
2018.
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RANKING DE BOULDER 2018 (2 ETAPAS) | Critérios que definem o campeão brasileiro da
modalidade
O Sistema de pontuação para composição de ranking nacional de cada modalidade com mais de 1
etapa soma a pontuação que o atleta obteve conforme sua colocação em cada etapa, obtendo-se a
média para pontuação do ranking.
Como critério de DESEMPATE, serão considerados primeiramente, o número de tops que os
escaladores mandaram nos 2 eventos, posteriormente, o número de bônus somando-se os 2
eventos, número de tentativas para bônus nos 2 eventos, e por último, número de tentativas totais
que o escalador obteve.
No caso da constatação de empate no término do round final da 2ª etapa, ainda utilizando os
critérios acima mencionados nas 2 etapas de Boulder, será realizada uma fase super final após a
final, no mesmo dia da 2ª etapa de Boulder.
Etapas ÚNICAS: No Caso de modalidades com etapas únicas no ano, será considerado campeão o
atleta que obtiver a melhor pontuação no evento.
CAMPEÃO DO RANKING NACIONAL OVERALL (ESCALADA COMBINADA) | Etapas ABEE
Apenas competidores que participaram das 3 modalidades poderão participar do ranking overall.
Cada atleta irá receber "pontos de ranking" para sua colocação no ranking de cada modalidade.
Quando o atleta for o único na sua colocação no ranking, sua "pontuação de ranking" será igual à
sua colocação. Quando dois ou mais atletas empatarem na mesma colocação, suas "pontuações de
ranking" serão igual à média aritmética das posições que deveriam ocupar. (exemplo: 4 atletas
empatados na oitava posição terão "pontos de ranking" calculados por 8+9+10+11/4 = 9.5)
O ranking será calculado seguindo a forma de classificação overall da IFSC – International
Federation of Sport Climbing para 2018, multiplicando os “pontos de ranking" de cada modalidade.
Exemplo: Três atletas terminam a temporada ficando nas seguintes posições:
Atleta 1: Boulder em 1º, Dificuldade em 3º e Velocidade em 10º. Resultado (1x3x10) = 30
Atleta 2: Boulder 5º, Dificuldade 5º e Velocidade 5º. Resultado (5x5x5)=125
Ateta 3: Boulder em 3º, Dificuldade em 4º e Velocidade em 10º. Resultado (3x4x10) = 120
Será considerado o campeão da escalada combinada nacional o atleta que obtiver o menor valor
como resultado da multiplicação. No exemplo, o atleta 1 fica em primeiro, o atleta 3 fica em segundo
e o atleta 2 fica em terceiro.
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE ATLETAS BRASILEIROS para TIME NACIONAL DE ESCALADA
(considerando eventos internacionais)
Além dos rankings nacionais de cada modalidade e do ranking nacional de escalada combinada, a
ABEE seguirá utilizando critério de avaliação de atletas considerando resultados em eventos
internacionais.
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Para isso, os atletas que competirem fora do Brasil, e não competirem em etapas nacionais, serão
avaliados através de resultados em copas do mundo e campeonatos mundiais.
O atleta inscrito em etapas internacionais poderá optar em pontuar no ranking de avaliação geral
ABEE através de participação em etapas internacionais, considerando o melhor resultado no
mesmo número de etapas realizadas no calendário nacional, na respectiva modalidade.
Sistema de pontuação no ranking ABEE em campeonatos internacionais
(O critério de pontuação de ranking internacional da circular 2017 fica invalidado com este novo
critério abaixo apresentado, válido a partir de 20 de abril de 2018)
1. Somente poderão pontuar em campeonatos internacionais os atletas filiados à ABEE no ano
da(s) etapa(s) internacional(is) em questão.
2. O atleta pode pontuar somente em etapas oficiais IFSC da copa do mundo e campeonato
mundial nas 3 modalidades (LEAD, BOULDER e SPEED). Campeonatos como “OPEN”,
“MASTER” ou Juvenil, mesmo se oficiais IFSC, não serão válidos para pontuar para seleção
principal.
3. Campeonatos Mundiais juvenil e junior valerão para seleção de time sub-20 - conforme
convocação de atletas da categoria, e os mesmos terão acesso a treinamentos internos com
time nacional principal.
4. O número máximo de etapas que podem somar ao ranking é proporcional ao número de
campeonatos nacionais da mesma modalidade. Ainda, caso o atleta não participe de algum
campeonato nacional, uma etapa adicional daquela mesma modalidade pode ser adicionada
na contagem do atleta, desde que os campeonatos sejam no mesmo período / calendário dos
últimos 12 meses. Caso o atleta participe de mais etapas, o ranking será sempre atualizado
com a melhor etapa nos últimos 12 meses.
5. A ABEE divulgará mensalmente no site oficial, na segunda quinzena de cada mês, o ranking
atualizado, somando criteriosamente os últimos 12 meses e descartando campeonatos que
tenham mais de 12 meses. Ex. até o término da segunda quinzena de maio de 2018, será
divulgado o ranking ABEE de acordo com o histórico de campeonatos entre 01/05/2017 a
30/04/2018 (12 meses).
6. O sistema de pontuação internacional para o ranking ABEE será feito de forma sistemática
com critérios matemáticos, calculando de forma percentual a colocação do atleta em
relação ao número de participantes na etapa em questão.
Ex, caso o atleta fique em 48º colocado em uma etapa com 80 atletas, ele ficou entre os 60%
mais bem colocados da etapa. (regra de 3: 48/0,8 = 60%). Mas se o atleta ficar em 48º
colocado em uma etapa com 100 atletas ele terá ficado entre os 50% mais bem colocados da
etapa, no caso, exatamente entre os 48% mais bem colocados. (48 / 1 =48%).
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Tabela de pontuação no ranking ABEE em campeonatos internacionais IFSC: Grupo percentual
pontuação atribuída conforme colocação no evento internacional
Faixa 6

91 a 100%

23 pontos

Faixa 5

81 a 90%

34 pontos

Faixa 4

71 a 80%

55 pontos

Faixa 3

61 a 70%

65 pontos

Faixa 2

51 a 60%

80 pontos

Faixa 1

Abaixo de 51%

100 pontos

BÔNUS

ainda adicionado à pontuação acima, mas não
acumulado com outro bonus

Bônus
4

Entre os 40% melhores da etapa A partir da colocação exata do 40% colocado
até o 30 colocado *
(referente ao número de atletas), cada
posição à frente vale 1% do total de atletas inscritos,
chegando no máximo a 30 pontos. (vide exemplo 4 em
7a )

Bônus
3

Entre os 30 primeiros

+ 30 pontos

Bônus
2

Semi-final

+ 50 pontos

Bônus
1

Final

+ 100 pontos
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7.
Dois ou mais atletas não poderão ter a mesma pontuação na mesma etapa (salvo em caso de
empate de ambos na etapa). Caso dois ou mais atletas estejam no mesmo grupo percentual, o atleta
mais bem classificado terá a prioridade na pontuação e o segundo atleta terá a pontuação
referente a uma posição abaixo e assim sucessivamente, calculando sempre a partir do brasileiro
mais bem colocado. (vide Exemplos em 7a ).
7.a.
Exemplo1: 3 brasileiros em etapa com 85 competidores:
Atleta A ficou em 45° / Atleta B em 49° / Atleta C em 57°
Embora ambos atletas tenham ficado no grupo dos 51% a 60%, (referente a 2° colocado no nacional
- 85 pontos conforme a tabela de pontuação) somente o atleta A terá os 85 pontos e o atleta B
recebe a pontuação seguinte referente ao 3° colocado
nacional).
Ainda neste exemplo, o atleta C, embora tenha ficado na faixa percentual dos 61 a 70%, ele não
receberá a pontuação do 3° colocado e sim do 4° colocado e assim sucessivamente, caso tenha
mais atletas brasileiros competindo na mesma etapa.
Exemplo 2: 3 brasileiros em uma etapa com 100 competidores
Atleta A ficou em 40° colocação, atleta B em 43° e atleta C em 47°.
Neste caso o atleta A tem os 100 pontos (1° colocado), os atletas B e C, embora tenham ficado na
faixa percentual 1, de 1º
colocado (entre os 50% melhores), eles receberão os pontos de segundo e terceiro colocados,
respectivamente.
Exemplo 3: 3 Brasileiros em uma etapa com 100 atletas.
Atleta A em 52° e atletas B e C em 92° e 96° respectivamente. Então o atleta A
recebe 85 pontos (faixa percentual 2, de segundo colocado) e os atletas B e C recebem pontos da
faixa percentual 6 e 7, respectivamente.
Exemplo 4 (bonus): Nenhum dos quatro bônus são acumulados entre si.
O BÔNUS 4 aplica-se somente a etapas com 100 atletas ou mais para colocados entre a 31ª posição
à colocação referente ao 40% mais bem colocados.
Exemplo detalhado sobre o bônus 4:
Em uma etapa de boulder com 150 atletas:
- Atleta A fica em 54° colocado, está na faixa percentual 1, faixa ampla que compreende do 31° ao
75° colocado com a mesma pontuação. Neste caso, em que temos mais de 100 atletas, tomamos
como base o que seria o 40% melhor, ou seja a 60ª posição. O atleta A ficou 6 posições à frente do
60° colocado. Logo 6 x 1,5 (1% dos 150 atletas) = 9 pontos. Se esse foi o melhor brasileiro colocado,
ele termina a etapa com 129 pontos.
8. O critério de arredondamento PERCENTUAL (em caso de número não inteiro, ex 50,2% melhor na
etapa) considera a primeira casa após a virgula. Caso seja o número 4 ou menos, o
arredondamento é para baixo. No exemplo acima, então, o atleta está entre os 50% melhores.
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Se a casa depois a virgula for o número 5 ou mais, o arredondamento deve ser para cima. Ex, 50,6%
melhor colocado, então ele está entre os 51% melhores. Nestes exemplos acima, são 20 pontos de
diferença para o atleta dependendo de como foi arredondado.
SOBRE NÚMERO DE ATLETAS PARA PRÓXIMA CONVOCAÇÃO | A partir de 30 de julho de 2018, COM
NOVO CRITÉRIO
Conforme estudo a respeito de diversas modalidades individuais e condutas de convocação de
outras confederações esportivas nacionais e internacionais, as próximas convocações de atletas
obedecerão o seguinte critério:
A próxima convocação para o segundo semestre de 2018 seguirá o número de 10 atletas da
categoria PRINCIPAL - 5 pró feminino adulto e 5 pró masculino adulto, sendo que esses atletas
serão oriundos da avaliação matemática dos resultados no ranking nacional e internacional,
conforme critérios desta circular.
Além destes 5 atletas de cada categoria pró, poderá ser convocado um 6º atleta por decisão da
Comissão Técnica, considerando resultados e avaliação de performance no cenário nacional e
internacional de escalada, devendo a Comissão Técnica justificar as razões de tal convocação.
Atletas SUB-20:
Sobre a convocação de atletas sub-20, a Comissão Técnica irá priorizar atletas de maior destaque
no ranking de escalada combinada nos últimos 12 meses, podendo ou não indicar até 2 atletas para
o Campeonato Mundial Juvenil e Junior que ocorre no mês de agosto na Rússia, com apoio de
passagens aéreas, hospedagem e inscrição, dependendo da performance dos mesmos também nos
nacionais da categoria principal - PRÓ ADULTO, e de avaliação técnica da Comissão técnica.
Para inscrição de atletas nacionais, ainda que sem custeio de passagens, hospedagens e
inscrições pela ABEE, a ABEE obedecerá critérios matemáticos relatados acima nesta circular para
preencher as vagas. Para tanto, os interessados em competir em eventos internacionais juvenil e
junior devem enviar email para comissaotecnica@abee.net.br até dia 5 de julho de 2018 para que
a ABEE possa organizar os atletas prioridade para inscrição na respectiva categoria.
Saudações,
Diretoria e Comissão Técnica ABEE
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