São Paulo, 16 de outubro de 2018
CIRCULAR ABEE Nº 04/2018 – sobre Campeonato Pan-Americano de Escalada (Equador - 21 a 26 de momento de 2018), atletas
convocados para o evento e chamado de complementação de vagas.
Prezados associados,
Por meio desta circular - nº 04/2018, comunicamos a participação da seleção brasileira de escalada esportiva no Campeonato
PanAmericano de Escalada 2018 (IFSC PanAmerican Championship 2018) que será realizado na cidade de Guayaquil, Equador,
no período de 21 a 26 de novembro de 2018.
O evento será realizado nas três modalidades (dificuldade, Boulder e velocidade), seguindo o modelo do Campeonato Mundial,
alinhado com o movimento Olímpico, e cada país conta com seis vagas em cada categoria (feminino e masculino adulto).
O campeonato não estava previsto no calendário da IFSC e, consequentemente, não estava no planejamento anual da ABEE até
agosto de 2018 – quando foi anunciado pelo Conselho Pan-Americano de Escalada.
Para sua inclusão, a direção da ABEE solicitou junto ao COB aporte de uma verba adicional que possibilitasse a participação
brasileira no evento. Na primeira semana do mês de outubro, o COB comunicou a liberação de verba para a participação de
quatro atletas brasileiros com maiores chances de bons resultados no overall. Para os atletas convocados será concedido suporte
de passagem aérea e hospedagem.
Os atletas convocados para representar o Brasil no evento foram selecionados entre os atletas da seleção brasileira pela
Comissão Técnica da ABEE em conjunto com a Diretoria técnica, baseado na avaliação de desempenho durante o Campeonato
Mundial 2018 nas três modalidades, sendo os atletas convocados:
- ATLETA DA CATEGORIA FEMININO:
Thais Makino
- ATLETAS DA CATEGORIA MASCULINO:
Pedro Nicoloso, Cesar Grosso e Felipe Ho Foganholo.
Os atletas acima convocados devem contatar a diretoria da ABEE para maiores informações sobre logística de viagem para
participação no evento.
CHAMADO COMPLEMENTAR:
No intuito de aumentar as chances brasileiras de bons resultados no Campeonato PanAmericano 2018, a ABEE anuncia a
abertura do Chamado de Complementação de Vagas (nº 01/2018). O chamado tem o objetivo de selecionar atletas de alto
nível para complementar as demais vagas do país no evento, sendo: três vagas masculinas e cinco vagas femininas. Os demais
atletas selecionados através deste chamado não terão nenhum suporte financeiro por parte da ABEE, sendo de responsabilidade
do atleta os gastos com a participação no evento (transporte, hospedagem, alimentação, inscrição e etc).
Os atletas brasileiros interessados em participar serão selecionados pela comissão técnica e diretoria técnica da ABEE através de
avaliação de seu histórico de desempenho na escalada, com foco nas possibilidades de bom desempenho no evento. Os atletas
da seleção brasileira terão prioridade, mas devem se inscrever como os demais interessados. Os interessados em participar do
chamado deverão enviar carta de manifestação de interesse com currículo resumido (máximo duas páginas) contendo:
apresentação, contato de telefone e e-mail, e descritivo de seu desempenho na escalada. A carta deverá ser enviada para
diretoria@abee.net.br até dia 25 de outubro de 2019.
Seguimos à disposição!
Saudações,
Diretoria ABEE
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