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24 de agosto de 2020 

INFORME CIRCULAR 11/2020 – SOLICITAÇÃO DE INTERESSE DE ENTIDADES MEMBROS E 
PARCEIRAS EM SEDIAR/ORGANIZAR ETAPAS NACIONAIS 2021 HOMOLOGADAS PELA 
ABEE 

Prezados associados e entidades parceiras da ABEE,  

Visando organizar o CALENDÁRIO NACIONAL DE COMPETIÇÕES do ANO DE 2021, abrimos a 
partir de hoje candidaturas para que  nossas entidades parceiras e membros apresentem  
INTERESSE EM SEDIAR ETAPAS NACIONAIS de ESCALADA ESPORTIVA em 2021, com 
calendário de eventos nacionais iniciando no mês de março de 2021. 

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. 

Uma vez recebidas as candidaturas de entidades membros e parceiros (ginásios e/ou 
entidades associativas que tenham estrutura mínima necessária), será aprovado em 
Assembléia os locais para cada etapa (data de Assembléia a ser confirmada para final de 
outubro - na semana seguinte à etapa única do Campeonato Brasileiro de Boulder e 
Velocidade em São Paulo). 

Vale salientar que a execução completa do calendário previsto dependerá de orçamento 
2021 direcionado para Escalada, a ser apresentado pelo Comitê Olímpico Brasileiro no mês 
de novembro/2020, da aprovação de projeto específico na Lei de Incentivo ao Esporte 
Federal e/ou continuidade de parcerias de patrocínio que contemplem todas as etapas 
idealizadas.  

A priori, para 2021, a previsão é de termos 7 EVENTOS, nas 3 modalidades oficiais IFSC 
(Dificuldade, Boulder e Velocidade), sendo 3 etapas de cada modalidade nas categorias 
adulto, e 1 etapa de cada modalidade nas categorias juvenis. O calendário previsto está 
listado abaixo:  

 Evento 1: 1ª Etapa de Boulder Categoria Principal - 27 a 28 de março 
 Evento 2: 2ª Etapa de Boulder Categoria Principal – 30 de abril a 1 de maio e  1ª 

Etapa de Velocidade Categoria Principal -  2 de maio. 
 Evento 3: 3ª Etapa de Boulder Categoria Principal – 28 e 29 de maio e 2ª Etapa de 

Velocidade Categoria Principal  -  30 de maio 
 Evento 4: Etapa de Boulder Sub-19 - 25 e 26 de junho e etapa de Velocidade Sub-19 - 

27 de junho 
 Evento 5: 1ª Etapa de Dificuldade Categoria Principal  - 25 e 26 de setembro 
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 Evento 6: 2ª Etapa de Dificuldade Categoria Principal - 22 e 23 de outubro e 3ª Etapa 
de Velocidade Categoria Principal - 24 de outubro 

 Evento 7: 3ª Etapa de Dificuldade Categoria Principal -  19 e 20 de novembro e  Etapa 
de Dificuldade Sub-19 - 20 e 21 de novembro 

Os eventos 2, 3, 4, 6 e 7, por contemplarem mais de uma modalidade/categoria, podem ser 
sediados por mais de um ginásio, contanto que sejam da mesma cidade. 

Cada ginásio/entidade membro poderá se candidatar para sediar até três etapas na 
categoria adulto e 1 etapa das categorias juvenis. 

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 (adulto ou sub-19). 

Para cada etapa, a ABEE realizará a gestão de inscrições, custeio de equipe técnica 
completa (Routesseters,  oficiais ABEE, coordenador local indicado pelo ginásio), despesas 
com peças de divulgação/publicidade no local do evento, STAFF local que deverá ser 
indicado pela entidade sede (e deverá passar por atualização e verificação de capacitação 
por oficial ABEE), captação de apoios e patrocínio para premiação em produtos e em 
dinheiro para os 3 primeiros colocados. 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 

 


