São Paulo, 10 de Março de 2020
Informe Circular 001/2020: Critérios de indicação para o time juvenil de escalada esportiva que irá
representar o Brasil no Mundial Juvenil 2020 e eventos indicados para avaliação de atletas de
base
Prezados associados,
Em agosto de 2020, do dia 23 ao dia 31, acontece em Voronezh, na Rússia, o Campeonato Mundial
Juvenil. A exemplo do que aconteceu em Arco 2019 e no Panamericano Juvenil no Equador, a ABEE
planeja enviar um time para representar o país. (Este evento está em fase de aprovação dentro do
planejamento financeiro e não há ainda definição de quantos atletas formarão o time.)
Tendo em vista que o calendário de competições nacionais juvenis prevê apenas duas etapas até lá, a
constar: Velocidade (26 de Abril) e Boulder (27 de Junho); não haveria possibilidade de selecionar os
atletas baseados apenas nestes dois eventos, tanto por não ser possível observar os atletas nas 3
modalidades, como devido ao prazo muito curto para selecionar e emitir passagens, sem contar que não
haveria qualquer janela para preparação dos atletas.
Pensando nisso, a comissão técnica em conjunto com a diretoria, propôs um sistema de avaliação
baseado em eventos do calendário adulto e um evento especial de avaliação aberto, onde os atletas
serão observados e avaliados segundo um conjunto de critérios quantitativos e qualitativos que iremos
elencar neste presente informe.
Eventos indicados para a Avaliação da Base
Como já explicado, os atletas juvenis serão avaliados em eventos do calendário adulto e um evento
especial de avaliação na modalidade dificuldade. Abaixo estão listados os eventos nos quais os atletas
serão observados e avaliados pela Comissão Técnica, com suas correspondentes datas e locais:
1. Campeonato Brasileiro de Boulder - 1ª Etapa - 24 e 25 de Abril - Casa de Pedra Perdizes, São
Paulo - SP
2. Campeonato Brasileiro de Velocidade - 26 de Abril - Casa de Pedra Perdizes, São Paulo - SP
3. Campeonato Brasileiro de Boulder - 2ª Etapa - 23 e 24 de Maio - Ginásio Evolução, Rio de Janeiro
- RJ
4. Evento Especial de Avaliação Dificuldade - 25 de Maio - Ginásio Evolução, Rio de Janeiro - RJ
Os atletas interessados em serem avaliados e considerados para o Time Juvenil que irá representar o
país no Mundial na Rússia deverão participar em todos os eventos listados.
O Evento Especial de Avaliação de Dificuldade será um evento aberto à todos os atletas juvenis
interessados em serem avaliados e considerados para o time, mediante inscrição gratuita, mas sem
caráter competitivo. Mais detalhes serão informados em breve.
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Critérios de Avaliação para o Time Juvenil de Escalada Esportiva
Durante os eventos listados acima os atletas serão observados e avaliados pela comissão técnica
segundo um conjunto de critérios quantitativos e qualitativos. Estes critérios buscam compreender as
condições técnicas e físicas dos atletas, assim como ponderar as chances de cada atleta no cenário
mundial. Os critérios a serem observados são:
A. A colocação absoluta do atleta nos eventos de Boulder, assim como sua posição relativa entre os
atletas sub-19 e seus tempos no evento de velocidade;
B. Avaliação qualitativa pelos membros do NATA do desempenho esportivo dos atletas durante os 4
eventos;
C. Informações referentes ao processo de treinamento e/ou lesões, quando houverem;
D. Expectativas de desempenho do atleta no evento alvo, segundo avaliação e discussão da
comissão técnica.
Vale ressaltar que os critérios citados acima não estão listados em ordem de peso e que todos eles serão
avaliados sob a ótica dos objetivos da ABEE para o evento e para o desenvolvimento das categorias e/ou
modalidades.
Informações mais detalhadas sobre a data da viagem e suporte para os atletas selecionados serão
enviadas até o dia 01 de Junho.
Permanecemos à disposição para qualquer esclarecimento adicional que se faça necessário.
Saudações.
Diretoria e Comissão Técnica ABEE
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