São Paulo 12 de julho 2019
Informe circular ABEE 07/2019- Sobre atletas convocados para o Campeonato Mundial
Juvenil – de 21 a 30 de agosto, em Arco (Itália) e chamado para atletas interessados em
vagas remanescentes do Mundial Juvenil.
Prezados associados,
Vimos por meia deste informar sobre:
1- Atletas indicados pela comissão e diretoria técnica da ABEE para o Mundial
Juvenil 2019, considerando suporte de recursos da LAP (lei Agnelo Piva) para
atletas convocados;
2- Chamado para atletas brasileiros das categorias juvenil e júnior interessados em
competir pelas vagas remanescentes no Campeonato Mundial juvenil 2019 com
recursos próprios;

1. Atletas indicados pela comissão e diretoria técnica da ABEE para o Mundial
Juvenil 2019 considerando suporte de recurso da LAP (lei Agnelo Piva) para
atletas convocados;
1.1. Atletas convocados para representar o Brasil no Campeonato Mundial Juvenil na
cidade Italiana de Arco em agosto de 2019;
Iasmin Freitas de Queiroz (Juvenil A)
Pedro Avelar (Junior)
Mateus Belotto (Juvenil A)
1.2. Os atletas acima convocados terão suporte de Passagem aérea, Traslado local do
aeroporto de Milão até a cidade de Arco (ida e volta), e auxilio de despesas de
viagem para custeio de estadia e ajuda para alimentação, licenças internacionais de
2019 e inscrições no Campeonato Mundial 2019.
1.3. Os atletas acima listados no item 1.1 devem confirmar participação até o dia 19 de
julho de 2019 com e-mail para diretoria@abee.net.br.
1.4. O período de viagem para os atletas confirmados será de 18 de agosto de 2019 (data
de embarque de ida de suas respectivas cidades) a 1 de setembro de 2019 (data de
embarque de volta para o Brasil e suas respectivas cidades);
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1.5. Os atletas serão acompanhados pelo gerente de seleções da ABEE – Anderson
Gouveia.
2- Chamado para atletas brasileiros das categorias juvenil e júnior interessados
em competir pelas vagas remanescentes no Campeonato Mundial juvenil 2019
com recursos próprios;

2.1: Atletas interessados devem enviar e-mail a diretoria da ABEE até o dia 22 de
Julho de 2019, até as 18:00 horas, listando as modalidades de interesse: Combinada,
Boulder, Velocidade e/ou dificuldade.
Os atletas interessados poderão manifestar interesse por qualquer modalidade,
Combinada ou individual.
No entanto, o aceite do pedido de inscrição, assim como as modalidades
autorizadas ou não, ficam a cargo da equipe técnica da ABEE.
Uma vez listados os interesses, a ABEE avaliará a inscrição dos mesmos em 1 dia
útil, visando apoio de inscrições e licenças internacionais dos mesmos, a qual deve
ser realizada pela ABEE até o dia 25 de julho (data limite para a inscrição do
Mundial Juvenil).
Permanecemos á disposição para qualquer esclarecimento adicional que se faça
necessário.
Saudações
Equipe técnica ABEE
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