
São Paulo, 31 de outubro de 2019 
 
 
Informe Circular 12/2019: Indicação de atletas para as duas vagas remanescentes 
femininas no CAMPEONATO PANAMERICANO ADULTO DE ESCALADA ESPORTIVA 2020 
– Los Angeles, USA. 
 
Prezados Associados, 
 
O Campeonato Pan-Americano Adulto de Escalada Esportiva 2020, que ocorrerá 
em Los Angeles, Estados Unidos no mês de fevereiro, é a última seletiva olímpica (Tóquio 2020) 
para os atletas brasileiros. Para tal evento, a ABEE conta com duas vagas remanescentes, sem 
custeio por parte da associação, para atletas femininas, conforme circular 11/2019.  
 
Vimos, portanto,      nessa presente circular, informar            as indicadas a representar nosso 
país nesse evento de grande importância, dentre as que manifestaram interesse no 
preenchimento das duas vagas remanescentes. Para tal decisão,      a comissão técnica ponderou 
entre chances de boas colocações e o investimento no ganho de experiência internacional das 
atletas interessadas, de forma a fazer a melhor indicação visando       participação no evento e 
preparação da nossa seleção para os próximos anos. 
 
 
1) INDICAÇÃO DE ATLETAS PARA AS DUAS VAGAS REMANESCENTES FEMININAS DA 
EQUIPE BRASILEIRA QUE PARTICIPARÁ DO CAMPEONATO PAN-AMERICANO ADULTO 
DE ESCALADA ESPORTIVA 2020 – Los Angeles, USA: 
 
1.1. INSCRIÇÕES RECEBIDAS: 
Considerando as duas vagas remanescentes e o chamado para atletas interessada     s em ocupar 
essas vagas (item 3. Circular 11/2019) -      que prevê      que as atletas interessadas devem ser 
brasileiras, aceitar participar da MODALIDADE COMBINADA, comprometer-se a custear sua 
participação e manifestar interesse até o dia 30 DE OUTUBRO DE 2019 às 18 horas, foram 
recebidas inscrições de 4 atletas. 
 
1.2. PROCESSO DE ESCOLHA: 
Com base no previsto pelo item 3      da circular 11/2019 que diz “As interessadas serão avaliadas 
e aprovadas por critérios técnicos, levando em consideração o ranking de avaliação, o 
desempenho nas 3 modalidades e o histórico da(s) atleta(s).”, para a escolha das indicadas, a 
comissão técnica ABEE utilizou os quatro parâmetros abaixo: 
 

A. Ranking de Avaliação atualizado e projeção do ranking até a data do evento; 
B. Avaliação pelos membros do NATA do desempenho esportivo nos eventos de avaliação, 

training camp e campeonatos; 
C. Informações referentes ao processo de treinamento e/ou lesões quando houverem; 
D. Alinhamento das expectativas de desempenho do atleta, segundo avaliação e discussão 

da comissão técnica, com os objetivos da ABEE e investimento no desenvolvimento do 
atleta e/ou das bases e/ou da modalidade. 

 
Cabe ressalvar       que esses três parâmetro são base para fundamentação de escolha de vagas 
desde a circular 04/2018, pois é o mais eficiente para manter a coerência da escolha de atletas 
em chamados de representação em eventos pontuais.      A escolha por critério técnico, 
resguarda a autonomia da associação em      eleger os métodos e parâmetros que julga 



pertinentes nas referidas escolhas de atletas     , desde de que atendam      o previsto no chamado 
para vagas remanescentes. 
 
 
1.3. INDICAÇÃO DAS ATLETAS: 
     Com base nas informações e critérios vigentes e descritos acima,  as atletas interessadas 
foram organizadas por or     dem de indicação - de primeira à quarta     , sendo as atletas indicadas 
pela ABEE para ocupar as 2 vagas remanescentes da equipe brasileira que participará do 
CAMPEONATO PAN-AMERICANO ADULTO DE ESCALADA ESPORTIVA 2020 (Los Angeles, USA – 
24 de fevereiro a 01 de março de 2020), na modalidade COMBINADA (boulder, velocidade e 
dificuldade), com custeio próprio, exceto das licenças internacionais e inscrições que serão 
pagas pela ABEE     : 
 
As Atletas da Categoria FEMININO indicadas para as vagas remanescentes são: 
 
LUANA RISCADO (RJ) e HELLEN CRISTINA (PR).  
 
As atletas acima foram escolhidas por ocuparem as duas primeiras posições da lista de indicadas, 
após a ponderação dos 4 parâmetros descritos anteriormente. 
 
1.4. CONFIRMAÇÃO DE INDICAÇÃO: 
Os atletas acima indicados devem MANIFESTAR CIÊNCIA de sua indicação, CONFIRMANDO 
INTERESSE pela vaga para participação no CAMPEONATO PAN-AMERICANO ADULTO DE 
ESCALADA ESPORTIVA 2020 com DISPONIBILIDADE de viagem MÍNIMA do dia 20 de fevereiro 
de 2020 (ida) ao dia 01 de março de 2020 (volta), via e-mail ATÉ O DIA 04 DE NOVEMBRO DE 
2019 para diretoria@abee.net.br, para devidas providências inerentes à preparação técnica e 
logística geral de participação. 
 
1.5. COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
As atletas indicadas devem COMPROVAR CONDIÇÕES DE CUSTEAR sua participação através do 
envio de PASSAGENS AÉREAS via e-mail ATÉ O DIA 07 DE JANEIRO DE 2020 para 
diretoria@abee.net.br, para devidas providências inerentes à inscrição, preparação técnica e 
logística geral de participação. Caso alguma das indicadas não comprove condições de 
participação, a próxima atleta da lista de indicadas será chamada. 
 
P.S.: As demais interessadas que ainda não foram contempladas serão avisadas em particular 
sobre a sua colocação para que se, porventura, houver desistência das referidas Atletas 
indicadas possam se preparar para eventual indicação. 
 
 
Permanecemos à disposição para qualquer esclarecimento adicional que se faça necessário.  
 
 
Saudações,  
 
 
Comissão Técnica e Diretoria ABEE 
 


