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ORGANIZAÇÃO

LOCAL DE COMPETIÇÃO

VIAJANDO PARA SÃO PAULO

A etapa do Campeonato Brasileiro de Escalada 2020, na modalidade boulder, está sendo 
organizado pela ABEE em parceria com o ginásio Casa de Pedra, que se colocou à dis-
posição para receber essa etapa do circuito nacional.

O evento irá acontecer no Casa de Pedra Perdizes, localizado na Rua Venâncio Aires 32, 
Pompéia, São Paulo.

Chegando de avião
A cidade de São Paulo oferece duas opções de aeroportos principais: o Aeroporto de Con-
gonhas e o Aeroporto Internacional de Guarulhos. Congonhas é a opção mais perto do 
centro (8km), supre basicamente vôos domésticos e pode ser uma opção mais cara em 
alguns casos. Guarulhos é o principal aeroporto para quem chega em São Paulo e oferece 
mais opções de vôos tanto nacionais quanto internacionais. Para sair de Congonhas a 
opção mais interessante é usar Uber ou Táxi. De Guarulhos, por estar mais distante do 
centro (27km), Uber e Táxi podem ter valores elevados, contudo existe a opção do Airport 
Bus Service, com paradas em pontos estratégicos da capital, incluindo uma parada na Es-
tação Barra Funda, mais próxima ao local da competição. Hoje existe também a opção de 
trem, com ligação à rede de metro da capital, contudo os horários são limitados e devem 
ser observados com cuidado. 
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Chegando de ônibus
Quem chega em São Paulo de ônibus desembarca no Terminal Rodoviário do Tietê,  o 
maior em operação do Brasil. Ele recebe ônibus de mais de 300 empresas e de 21 estados 
do país. Chegando no Tietê é fácil se deslocar para o centro já que existe um estação de 
Metro no local.

Chegando de carro
Para quem chega de carro, os principais acessos para a capital paulista são: Anchieta 
(SP-150) e Imigrantes (SP-160), que fazem ligação com o Porto de Santos; Bandeirantes 
(SP-348), que liga a cidade a Campinas; Castelo Branco (SP-280), para o interior de São 
Paulo; Anhanguera (SP-330), para quem vem de Uberlândia e Distrito Federal; Fernão 
Dias (BR-381), que faz ligação com o sul de Minas; Ayrton Senna (SP-070) e Presidente 
Dutra (BR-116), para percursos até o Rio de Janeiro; e a Régis Bittencourt (BR-116) para 
conexões com cidades do Sul.Rio: o principal acesso é pela Rodovia BR-101 

OFICIAIS
Chefe do Evento: Janine Cardoso
Route Setter Chefe: Marcelo Balestero 
Delegado Técnico: André Berezoski
Juiz Chefe: Raphael Nishimura
Presidente do Juri: João Ricardo Gonçalves

CATEGORIAS

INSCRIÇÕES

Pro Masculino e Feminino: Atletas a partir de 14 anos completos em 2020 (nascidos em 
2006) e devidamente filiados na categoria Pro.

Obs: atletas com 12 e 13 anos completos em 2020 (nascidos em 2008 e 2007) podem 
solicitar inscrição para esta etapa mediante email para diretoria@abee.net.br. Os pedidos 
serão avaliados pela organização e caso julgados aptos e que a participação será positiva 
para o atleta será concedida a permissão para participar com o status de atleta convida-
do.

Paraclimbing: Atletas a partir de 14 anos completos em 2020 (nascidos em 2006), devida-
mente filiados na categoria Pro e que tenham algum tipo de deficiência motora ou visual. 

As inscrições serão apenas online, através da página do evento no site da ABEE. O atleta 
já deve estar devidamente filiado quando for efetuar a sua inscrição, utilizando o mesmo 
login criado durante a filiação. 

Página do evento: https://abee.net.br/eventos/campeonato-brasileiro-de-boulder-1a-eta-
pa
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PREMIAÇÃO ETAPA

CONTATOS

CATEGORIA PRO (Masculino e Feminino)
1º ao 3º lugar - Medalhas de Ouro, Prata e Bronze + prêmios patrocinadores

Obs: ao final das duas etapas os 3 primeiros lugares no ranking geral (masculino e feminino) 
recebem o troféu Prudential e mais premiação em dinheiro: 1º - R$2.000; 2º - R$1.000; 3º - 
R$500. Também será conferida as premiações de   “Melhor Estreante” (masculino e femini-
no): Medalha; e premiação de “Melhor Atleta Senior” (masculino e feminino): Medalha

Casa de Pedra Perdizes 
Telefone: (11) 3879-6800
Email: ginasio@casadepedra.com.br

ABEE
Email: contato@abee.net.br

CRONOGRAMA PROVISÓRIO

SEXTA 23/10

13h – Recepção dos atletas, entrega dos Kits e abertura do Isolamento 
14h30 – Início das qualificatórias
19h – Fim das qualificatórias

SÁBADO 24/10

8h - Abertura do Isolamento
9h30 - Início das semifinais
11h30 - Fim das semifinais
17h30 - Abertura do Isolamento Final
19h - Início das Finais
21h - Encerramento das Finais
21h30 - Divulgação de resultados e premiação

OBS: Cronogram sujeito a alterações.


