INFORME CIRCULAR 02/2019
São Paulo, 24 de janeiro de 2019
CONVOCAÇÃO PARA 1º EVENTO DE AVALIAÇÃO de 2019 – ATLETAS DA SELEÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA
ESPORTIVA PRINCIPAL + ATLETAS CONVIDADOS DA EQUIPE JUVENIL
Prezados atletas,
Vimos por meio deste convocar atletas da SELEÇÃO PRINCIPAL de ESCALADA ESPORTIVA e convidar atletas da
SELEÇÃO JUVENIL listados abaixo para o 1º EVENTO DE AVALIAÇÃO GERAL DO ANO DE 2019, a ser realizado de 6 a
10 de fevereiro de 2019, na cidade do Rio de Janeiro, RJ.
Atletas da seleção masculino convocados: Jean Lages Ouriques, César Augusto Grosso, Felipe Ho Foganholo,
Pedro Nicoloso e Pedro Avelar.
Atletas da seleção feminino convocados: Thais Makino Shiraiwa, Camila Macedo Matiazi, Luana Riscado, Patricia
Antunes, Hellen da Silva.
Os atletas acima listados terão as seguintes despesas custeadas pela ABEE – traslado aéreo nacional, hospedagem e
auxílio de outras despesas de viagem.
Para que a ABEE possa providenciar passagens e reservas, os atletas acima devem confirmar participação por email (diretoria@abee.net.br) até o dia 28 de janeiro de 2019, atestando acordo sobre os respectivos termos:
- passagem aérea NACIONAL de ida e volta de respectivas cidades para o Rio de Janeiro, com ida no dia 6 de
fevereiro de 2019 – período da tarde, e retorno no dia 10 de fevereiro de 2019 – período noturno;
- hospedagem na cidade do Rio de Janeiro de 6 a 10 de fevereiro de 2019, em quarto duplo com atleta da mesma
categoria;
- auxílio de despesas de viagem a ser transferido para conta bancária apresentada pelo atleta.
ATLETAS JUVENIS CONVIDADOS para FASE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA – 8,9 e 10 de fevereiro
Além dos atletas da seleção principal, a ABEE convida os seguintes atletas juvenis para participação em fase técnica
do evento de avaliação a ser realizada em Espaço de Escalada no Rio de Janeiro, bairro Botafogo- dos dias 8 a 10 de
fevereiro de 2019: Samuel Carlos, Mateus Belotto, Mariana Hanggi, Iasmin Freitas.
Os atletas do juvenil convidados que tiverem interesse em participar terão acesso ao Evento, contudo devem
custear despesas gerais de traslado, hospedagem e alimentação e estarem acompanhados de um responsável legal.
Os interessados devem confirmar presença até o dia 28 de janeiro de 2019 via email.
CRONOGRAMA DO EVENTO e mais informações serão enviadas até o dia 4 de fevereiro de 2019
Permanecemos à disposição para qualquer informação necessária.
Saudações,
Diretoria ABEE
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