São Paulo, 30 de julho de 2018
CIRCULAR ABEE Nº 03/2018 – sobre atletas convocados para o 2º semestre de 2018, com prioridade para vaga no
Campeonato Mundial de Escalada 2018
Prezados associados,
Vimos por meio desta circular - nº 03/2018, anunciar os atletas convocados para seleção nacional do próximo ciclo do ano
de 2018, com início em 30 de agosto de 2018 e término em 30 de dezembro de 2018, e os respectivos benefícios para
participação no Campeonato Mundial 2018:
- ATLETAS DA CATEGORIA PRINCIPAL – MASCULINO:
Jean Lages Ouriques, Felipe Ho Foganholo, Pedro Ferreira Nicoloso, Cesar Grosso e André Maeoka
- ATLETA DA CATEGORIA PRINCIPAL – FEMININO:
Thais Makino Shiraiwa, Luana Riscado, Anna Shaw, Patrícia Antunes e Camila Macedo

Os atletas acima listados terão, conforme distribuição mais detalhada nos itens 1 a 3, benefícios abarcados pela lei Agnelo
Piva (LAP) e pelo Fundo de Solidariedade via Federação Internacional, entre eles:
- acompanhamento da equipe de preparação técnica da ABEE;
- suporte de logística e inscrição para participação no Campeonato Mundial de Escalada 2018 e eventos internacionais do
segundo semestre, conforme interesse dos atletas convocados;
- suporte para acomodação e/ou alimentação na cidade de Innsbruck, Áustria, durante o Campeonato Mundial 2018
- inscrição nas 3 modalidades do Campeonato Mundial 2018 – boulder, dificuldade e velocidade + licença internacional 2018
SOBRE AS VAGAS PARA CAMPEONATO MUNDIAL 2018
Considerando que cada país conta com 5 vagas para inscrição de atletas na modalidade combinada no Campeonato
Mundial de Escalada 2018, evento que ocorre de 6 a 16 de setembro de 2018 na cidade de Innsbruck, Áustria, os atletas
acima indicados têm prioridade à vaga para o Campeonato Mundial 2018.
Os atletas listados até a 5ª colocação que NÃO estão inclusos no Circuito de etapas da Copa do Mundo – em execução
desde o mês de junho de 2018, e que ainda não manifestaram registro de interesse em participar do respectivo evento,
devem enviar e-mail para diretoria da ABEE: diretoria@abee.net.br. com confirmação de interesse na vaga, com atestado
comprovando que o atleta continua ativo nos últimos 6 meses nos treinamentos de alta performance em escalada. Tal
confirmação deve ser enviada até o dia 10 de agosto de 2018.
A convocação dos atletas listados acima foi baseada no Ranking de Avaliação ABEE, conforme divulgado na Circular
02/2018, de 19/04/2018.
O Ranking de avaliação pode ser conferido acessando: www.abee.net.br/ranking-overall-nacional-e-internacional

SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA CADA ATLETA CONVOCADO NESTA CIRCULAR:
1)

Distribuição de benefícios para participação no Campeonato mundial, conforme resultados no Ranking de
Avaliação ABEE e análise da Comissão técnica sobre processo prévio de preparação, para os atletas:
- Felipe Ho Foganholo, Jean Lages Ouriques, Pedro Nicoloso, Cesar Grosso, Thais Makino, Luana Riscado
e Anna Shaw:

1

a) inscrição nas 3 modalidades e licença internacional anual;
b) suporte de acomodação de 4 a 17 de setembro de 2018 na cidade de Innsbruck com pré-reserva já efetuada no Hostel
Innsbruck (este benefício será executado caso a caso, também utilizando o Fundo de Solidariedade da Federação
Internacional)
c) auxílio para outras despesas de viagem para o período da competição no Valor de R$ 100,00 por dia (13 diárias)

2)

Distribuição de benefícios para participação no Campeonato mundial, conforme resultados no Ranking de
Avaliação ABEE e análise da Comissão Técnica para os atletas:
- André Maeoka, Patrícia Antunes e Camila Macedo

a) inscrição nas 3 modalidades e licença internacional anual
b) suporte para acomodação e despesas de viagem na cidade de Innsbruck de 4 a 17 de setembro de 2018 no valor de R$
100,00 a diária (13 diárias)

3)

O Suporte extra da Federação Internacional oriundo do Fundo de Solidariedade no valor total de E 750,00 será
distribuído entre os 3 melhores resultados brasileiros no Campeonato Mundial 2018 – entre masculino e feminino,
considerando a colocação do atleta na modalidade combinada (avaliação e somatória de pontos nas 3
modalidades) e a faixa exata de porcentagem atingida.

4)

Caso um atleta convocado nesta Circular não apresente interesse em participar do Campeonato Mundial com os
benefícios acima listados até o dia 10 de agosto, sua VAGA poderá ser repassada para os próximos atletas do
Ranking de AVALIAÇÃO – atualizado mensalmente na página da ABEE conforme novos eventos nacionais e
internacionais válidos.
Os atletas seguintes do ranking serão notificados por e-mail em caso de surgimento da vaga para o evento, e terão até 5
dias úteis a partir da data do recebimento do e-mail para manifestar interesse.
5) A não participação de um atleta indicado no item 1 ou 2, não significará que outro atleta suplente da vaga tenha os
mesmos benefícios, devendo o caso ser avaliado pela Comissão Técnica, diretoria da ABEE e Conselho de Direção.

Qualquer ATLETA que tiver dúvida sobre suporte apresentado no itens acima, deve encaminhar e-mail para diretoria da
ABEE – diretoria@abee.net.br.
Cada atleta terá um gestor técnico principal responsável para esclarecimentos mais detalhadas sobre os respectivos
benefícios e acompanhamento durante este próximo ciclo de 2018, entre eles: André Berezoski Neto, Arthur Gáspari e/ou
Anderson Gouveia. Os respectivos contatos serão fornecidos pela ABEE durante o mês de agosto de 2018.
Seguimos à disposição!

Saudações,
Diretoria ABEE
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