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31 de agosto de 2019 
 
INFORME CIRCULAR 08/2019 –  Solicitação de interesse de entidades membros e parceiras em 
sediar/organizar etapas NACIONAIS 2020 homologadas pela ABEE 
 
Prezados associados e entidades parceiras da ABEE,  
 
Visando organizar o CALENDÁRIO NACIONAL DE COMPETIÇÕES do ANO DE 2020, considerando ainda 
que entre janeiro e março de 2020  atletas, equipe técnica, de planejamento e execução estarão voltados 
para o PAN 2020 – EUA -  com um time nos representando em busca da vaga olímpica - vimos por meio 
deste e-mail convidar a todas entidades parceiras e membros a enviarem  INTERESSE EM SEDIAR 
ETAPAS NACIONAIS de ESCALADA ESPORTIVA em 2020, com calendário de eventos nacionais 
iniciando no mês de abril de 2020.   
 
Para tanto, a entidade interessada a se candidatar deve ter estrutura  e material (exemplo: paredes, 
agarras, módulos, sistemas de segurança, espaço mínimo para público, sanitários), compatível e aprovado 
pela equipe técnica da ABEE para SEDIAR uma etapa NACIONAL,  seguindo ainda as exigências previstas 
no REGULAMENTO ABEE (disponível no site: https://abee.net.br/wp-
content/uploads/2019/04/regulamento_2019.pdf).  
 
Para a modalidade boulder, está prevista a utilização da nova estrutura da ABEE (adquirida no ano de 2019 
para o Brasileiro Juvenil de boulder).  
 
Para 2020, prevê-se ainda investimento em novas agarras compatíveis com o cenário internacional para 
agregar ao material cedido pelo ginásio parceiro aprovado como sede.   
 
Uma vez recebidas as candidaturas de entidades membros e parceiros (ginásios e/ou entidades 
associativas que tenham estrutura mínima necessária), será aprovado em Assembleia os locais para cada 
etapa (data de Assembléia a ser confirmada para final de outubro - início de novembro em São Paulo).  
 
A priori, para 2020, a previsão é de termos ETAPAS ÚNICAS para as categorias: 
-  PRÓ MASCULINO e PARACLIMBING MASCULINO  
-  PRÓ FEMININO e PARACLIMBING FEMININO 
 - JUVENIL e INFANTIL FEMININO  
-  JUVENIL e IINFANTIL MASCULINO.  
 
Serão validados pelo menos 6 eventos NACIONAIS PARA O RANING BRASILEIRO.  
Conforme candidatura de entidades reconhecidas pela ABEE interessadas em executar Nacionais 
homologados - com parceira de suporte técnico- financeiro, poderão ser aprovadas em Assembleia até 2 
etapas de cada modalidade para a categoria PRO.  
 
Tal decisão dependerá de orçamento 2020 direcionado para Escalada, a ser apresentado pelo Comitê 
Olímpico Brasileiro no mês de novembro/2019.  
 
Desta forma, o Calendário nacional 2020 será composto por, no mínimo, tais eventos:  
  
1) NACIONAL PRÓ DE BOULDER – data entre abril e junho de 2020  
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2) NACIONAL JUVENIL DE BOULDER – data de etapa única: junho de 2020 
 
3) NACIONAL PRÓ DE DIFICULDADE – data entre agosto e outubro de 2020 
 
4) NACIONAL JUVENIL DE DIFICULDADE – data entre agosto e outubro de 2020 
 
5) NACIONAL PRÓ DE VELOCIDADE – data entre junho e outubro de 2020 
 
6) NACIONAL JUVENIL DE VELOCIDADE – data entre junho e outubro de 2020 
 
Considerando as modalidades e categorias acima listadas, solicitamos que entidades interessadas 
(ginásios ou entidades associativas) que possuam estrutura mínima conforme exigido no regulamento 
ABEE, enviem candidatura  para diretoria@abee.net.br até o dia 15 de outubro de 2019 com o assunto: 
‘Candidatura para sediar evento nacional 2020’,  com as seguintes informações:   
-  data sugerida (conforme período acima indicado); 
- modalidade (Boulder, velocidade e/ou dificuldade); 
- categoria (pró ou sub-20).  
 
Para cada etapa, a ABEE realizará a gestão de inscrições, custeio de equipe técnica completa 
(Routesseters e oficiais ABEE), despesas de camisetas, banners, STAFF local que deverá ser indicado 
pela entidade sede (e deverá passar por atualização e verificação de capacitação por oficial ABEE), suporte 
para captação de premiação, viabilização de premiação PRUDENTIAL em dinheiro para os 3 primeiros 
colocados, e a divulgação do evento deverá ser executada de forma conjunta entre as entidades.  
 
Conforme manifestação de interesse, o departamento jurídico da ABEE enviará contrato com detalhamento 
de funções exercidas por ambas as partes – ginásio SEDE e ABEE.  
 
Permanecemos à disposição!  
 
Atenciosamente,  
 
Diretoria ABEE 
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