São Paulo, 5 de novembro de 2018
Informe COMPLEMENTAR - 05/2018 sobre CAMPEONATO BRASILEIRO DE ESCALADA ESPORTIVA DE DIFICULDADE 2018 –
CATEGORIAS JUNIOR, JUVENIL e INFANTIL, WORKSHOPS PARA ATLETAS SELECIONADOS VIA RANKING e indicação dos atletas
de seus respectivos treinadores para CURSO DE CAPACITAÇÃO COM TREINADORA AUKJE VAN WEERT (Seleção alemã) e
MARCO JUBES (treinador da seleção belga)

Prezados associados,
Vimos por meio deste informar que:
1) A abertura de inscrições para o Campeonato Brasileiro de Escalada Esportiva de Dificuldade 2018 – para categorias pró – sub20: JÚNIOR, JUVENIL A, JUVENIL B, e categorias INFANTIL A e INFANTIL B, evento que ocorre no dia 1 de dezembro de 2018 no
ginásio VIA AVENTURA, Curitiba – PR, serão abertas no dia 5 de novembro de 2018, com link de inscrição divulgado no site da
ABEE – www.abee.net.br.
2) nos dias 2 e 3 de dezembro ocorrerá, para atletas selecionados via Títulos (1º lugar no ranking em Boulder 2018 e dificuldade
2017, nas categorias pró sub-20, ou medalhista combinado no pró adulto) o Workshop/Avaliação para atletas SUB-20 com a
treinadora da seleção alemã Aukje Van Veert e o treinador Marco Jubes da seleção belga de escalada (evento fechado com
vagas limitadas)
3) dos dias 28 a 30 de novembro de 2018, a treinadora ministrará um curso para treinadores dos atletas selecionados para o
Workshop e para o departamento técnico da ABEE.
Abaixo, adiantamos mais informações sobre o campeonato sub-20 acima mencionado, workshop para atletas sub-20 e curso
de capacitação para seus respectivos treinadores e treinadores indicados pelas entidades vinculadas à ABEE em 2018.
_______________________________________________________________________________

1) INSCRIÇÕES:
CAMPEONATO BRASILEIRO DE DIFICULDADE: JÚNIOR, JUVENIL E INFANTIL 2018
(inscrições de 5 de novembro até o dia 20 de novembro de 2018)
• categorias com filiação obrigatória à ABEE:
- JUVENIL B, MASCULINO e FEMININO (14 e 15 anos completos em 2018)
- JUVENIL A, MASCULINO e FEMININO (16 e 17 anos completos em 2018)
- JÚNIOR, MASCULINO e FEMININO (18 e 19 anos completos em 2018)
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
- ESCALADA GUIADA a partir da CATEGORIA JUVENIL B (o responsável legal ou entidade local deve atestar que o atleta está
apto a guiar)
- FASES: classificatórias (2 vias) e uma final para todas as categorias
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- Elevação de categoria: atletas a partir de 12 anos interessados em participar da categoria acima (JUVENIL B), com indicação
de responsável legal atestando aptidão do atleta para guiar, poderão competir no JUVENIL B, mediante aprovação de diretoria
técnica, com filiação obrigatória.
valor de inscrição: R$ 55,00 + FILIAÇÃO COM DESCONTO
- filiação para atletas pró -sub20: R$ 70,00 para atletas vinculados – alunos de entidades vinculadas à ABEE
- filiação para atletas pró -sub20 não alunos de entidades vinculadas – R$ 140,00
routesseter chefe : Marco Jubes - Espanha
_________________________________________________________________________________________
• categorias sem filiação obrigatória à ABEE para participação
- INFANTIL A, MASCULINO e FEMININO: atletas com 12 e 13 anos completos em 2018
- INFANTIL B, MASCULINO e FEMININO: atletas de 8 a 11 anos completos em 2018
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES sobre o INFANTIL:
- ESCALADA TOP-ROPE
- FASE: 2 VIAS COM SOMATÓRIAS DE PONTOS
- Elevação de categoria: atletas a partir de 12 anos interessados em participar da categoria acima (JUVENIL B), com indicação de
responsável legal atestando aptidão do atleta para guiar, poderão competir no JUVENIL B, mediante aprovação de diretoria
técnica, com filiação obrigatória.
valor de inscrição: R$ 55,00
_______________________________________________________________________________________________________
_________________
CRONOGRAMA ESTIMADO DO CAMPEONATO INFANTIL, JUVENIL E JÚNIOR - DIA 1 DE DEZEMBRO DE 2018 - GINÁSIO VIA
AVENTURA
8HS: RECEPÇÃO DE ATLETAS : RETIRADA DE KITS JUVENIL B a JUNIOR
9HS: FECHAMENTO DE ISOLAMENTO JUVENIL B, A e JÚNIOR
9H30: inicio da ESCALADA À VISTA DAS VIAS CLASSIFICATÓRIAS - JUVENIL B, A E JUNIOR

13H30 as 16hs: Fase única com 2 vias para as CATEGORIAS INFANTIL A e B
18h30 - fechamento de isolamento dos FINALISTAS - JUVENIL B, A e JUNIOR
19 hs - apresentação de finalistas
19h30 as 22 hs - FINAIS SIMULTANEAS JUVENIL A, B E junior
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- O REGULAMENTO FINAL do Campeonato será divulgado na semana anterior ao Campeonato – entre 26 e 30 de novembro,
no site da ABEE
_______________________________________________________________________________________________________
________
2) WORKSHOP/ AVALIAÇÃO DE ATLETAS SELECIONADOS - CATEGORIAS JUVENIL B, JUVENIL e JUNIOR
(vagas limitadas para ATLETAS ASSOCIADOS e CONVIDADOS, conforme critérios abaixo):
IMPORTANTE: Os atletas abaixo listado devem confirmar participação (e indicar seus respectivos treinadores) até o dia 15 de
NOVEMBRO de 2018, com e-mail para diretoria@abee.net.br
Nos dias 2 e 3 dezembro, a atual treinadora da seleção alemã- Aukje van Weert em conjunto com o atual treinador da equipe
belga Marco Jubes ministrarão um WORKSHOP para ATLETAS SUB-20, evento no qual os atletas serão avaliados em conjunto
com os membros da COMISSÃO TÉCNICA da ABEE, com a participação opcional dos RESPECTIVOS treinadores dos atletas
indicados.
Os treinadores indicados pelos atletas terão ainda, vaga para participar do CURSO de capacitação de treinadores, na VIA
AVENTURA, também ministrado pela treinadora alemã Aukje Van Weert do dia 28 a 30 de novembro - período integral, com
certificado de participação ABEE, mediante contrato com a ABEE - o treinador coloca-se à disposição como profissional
autônomo para ministrar futuros cursos de capacitação nos ginásios vinculados à ABEE (mediante requerimento do ginásio), com
valor de remuneração a combinar com o ginásio organizador, com possibilidade de suporte de logística técnica (traslado e/ou
hospedagem) via ABEE em 2019 visando capacitação de novos profissionais pelo Brasil.

• ATLETAS SELECIONADOS PARA AVALIAÇÃO/ WORKSHOP SUB-20 2018 - dias 1 a 3 de dezembro - ginásio Via
AVENTURA:
Os atletas participantes, entre juvenil B, juvenil A e junjor, são convidados para as vagas limitadas (evento fechado nos dias 2
e 3 de dezembro), pelos seguintes critérios:
- 1ºs colocados no NACIONAL ABEE de Boulder sub20 2018
- 1ºs colocados no NACIONAL ABEE dificuldade sub20 2017
- ter obtido entre a 1ª a 3ª colocação no RANKING COMBINADO ADULTO 2018
OBSERVAÇÕES IMPORATNES:
- Despesas de estadia e passagens aéreas dos atletas sub-20 para participação do Workshop deverá ser custeado pelo
atleta, e a participação do ATLETA no workshop está VINCULADA participação do atleta no CAMPEONATO BRASILEIRO
JUVENIL E JUNIOR DE DIFICULDADE 2018, no ginásio VIA AVENTURA.
- A participação dos ATLETAS NO WORKSHOP exige sua INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO,
considerando que tal evento também será objeto de avaliação do atleta.

Seguindo tais critérios, os atletas selecionados para participação gratuita do WORKSHOP e avaliação, visando futura indicação
para SELEÇÃO ABEE SUB-20 2019, e seus respectivos treinadores são:
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• MASCULINO:
- Felipe Ho Foganholo / SP ( critério: 2º colocado no Ranking Combinado Adulto 2018) – treinador estimado: a confirmar
- Pedro Avellar / MG (critérios: 1º colocado no Ranking de Boulder junior 2018 e 1º colocado no Ranking de Dificuldade juvenil
A 2017) - treinador: Jean Lages Ouriques
- Samuel Carlos (critérios: 1º colocado no Ranking de Boulder juvenil A 2018 e 1º colocado no Ranking de Dificuldade juvenil B
2017) - treinador: André Berezoski /BBloc
- Mateus Belotto (critérios: 1º colocado no Ranking de Boulder juvenil B 2018) - Laís Akamine – 90 Graus
- Alex Mendes / MG (critérios: 1º colocado no Ranking de Dificuldade junior 2017) - treinador: Anderson Son (a confirmar)
FEMININO
- Natasha Sarraceni (critérios: 1ª colocada no Raking de boulder junior 2018) – a indicar treinador da Altitude Escalada
- Clara Viegas (critérios: 1ª colocada no Ranking de boulder juvenil A 2018 – Treinador: Jean Lages Ouriques
- Caroline Nascimento (critérios: 1ª colocada no Ranking de dificuldade juvenil A 2017) - treinador: a indicar treinador do
ginásio Campo Base
- Iasmin Freitas (critérios: 1ª colocada no Ranking de dificuldade juvenil B 2017 - treinador: Ney - AEP
- POSSIBILIDADE DE VAGA REMANESCENTE de ATLETA:
a) Conforme resultados no Campeonato de DIFICULDADE 2018, NO DIA 1 DE DEZEMBRO, a Comissão técnica poderá indicar até
mais 4 atletas para participar do Workshop, caso este obtenha o 1º lugar em uma das categorias entre juvenil B e junior.
b) Em caso de algum nome acima listado não poder participar do Workshop, a ABEE juntamente com a Comissão técnica e a
treinadora alemã poderá selecionar nome adicional de atleta participante no evento para preencher as vagas, caso haja
interesse do atleta.

_______________________________________________________________________________________________
3) CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA COACHES DO JUVENIL E JUNIOR com TREINADORA DA SELEÇÃO ALEMÃ - Aukje Van Weert
Além do Workshop para atletas junto aos seus COACHES, do dia 28 a 30 de novembro de 2018, será ministrado um curso de
capacitação de treinadores de atletas juvenis e junior, com Aukje Van Veert (treinadora da atual seleção alemã) também no
ginásio Via Aventura, para os treinadores dos respectivos atletas convidados para a avaliação, para membros do
Departamento Técnico da ABEE e indicados, e treinadores indicados de entidades vinculadas à ABEE.
Para indicação do técnico participante, o atleta e ginásio devem enviar para o e-mail da diretoria até o dia 21 de novembro de
2018.
O ginásio deve atestar a atuação do treinador junto ao atleta, com envio de histórico do mesmo no treinamento de
escaladores sub-20 (conforme vínculo de filiação listado à ABEE), e a ABEE reserva-se o direito de confirmar a veracidade da
atuação do profissional.
Felizes por essa oportunidade de capacitação de atletas, profissionais e evolução em prol das futuras gerações de escalada
esportiva no Brasil, permanecemos à disposição.
Saudações,
Diretoria ABEE
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