São Paulo, 03 de Junho de 2020

CIRCULAR 007/2020 – SOBRE CANCELAMENTO DO CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL
2020 E DIRECIONAMENTOS SOBRE O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DAS
CATEGORIAS JUVENIL E JÚNIOR.
Caros atletas e associados,
A Federação Internacional de Escalada Esportiva (IFSC), em virtude da pandemia de Covid-19,
cancelou o Campeonato Mundial Juvenil de Escalada, que aconteceria em agosto na cidade russa
de Voronezh. Com o cancelamento, 2020 não terá Campeonato Mundial Juvenil, evento que
acontece anualmente. Em 2021, a competição será realizada em data ainda não divulgada pela
IFSC. O local será o mesmo previsto para 2020: Voronezh, Rússia.
Esta competição estava no planejamento anual da ABEE como projeto extraordinário de
desenvolvimento via LAP (recursos das loterias pré aprovado pelo COB), com objetivo de enviar,
mais uma vez, um time para representar o Brasil. Com o cancelamento, os planos de enviar um time
juvenil fica adiado para 2021.
Desta forma, a diretoria e comissão técnica ABEE informa que o processo de seleção dos atletas
que comporão o time brasileiro no evento em 2021 será continuada até data próxima do mesmo, a
ser divulgada em circular futura. Destacamos que o processo de seleção dos atletas de base, feito
pela comissão técnica, é baseado no desempenho desses atletas em suas categorias e
participações em categorias superiores, assim como na categoria principal, tanto em eventos
nacionais quanto internacionais. Assim, acreditamos estar olhando para o futuro no processo de
seleção e suporte a preparação do melhor time possível para o Mundial Juvenil de 2021 - em
Voronezh, e Mundial Juvenil de 2022 - evento já previamente anunciado pela IFSC o qual ocorrerá
nos Estados Unidos.
Como já informado na circular 001/2020 (março de 2020) - a qual apresenta critérios sobre a
seleção do time para o Mundial 2020 -, a comissão ainda pretende utilizar as competições da
categoria principal como um dos parâmetros de avaliação para futuros times.
Desta forma, é extremamente recomendado que atletas das categorias juvenil e júnior considerem
participar da categoria principal em 2020 não somente para terem a chance de serem
selecionados, mas também objetivando elevar o nível técnico da categoria, que em outros países já
se confunde com a categoria principal.
Reforçamos ainda que durante os eventos, os atletas serão sempre 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
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de cada atleta no cenário mundial em suas respectivas categorias. Abaixo, salientamos tais
critérios:
A. A colocação absoluta do atleta nos eventos, assim como sua posição relativa entre os atletas de
sua categoria e os demais sub-19;
B. Avaliação qualitativa pelos membros do NATA do desempenho esportivo dos atletas durante os
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.
Permanecemos à disposição para qualquer esclarecimento adicional que se faça necessário.
Saudações,

Raphael Nishimura
Presidente ABEE
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