São Paulo, 21 de julho de 2020
INFORME 010/2020 – SOBRE CONVOCAÇÃO DE ATLETAS SUB-19 PARA AVALIAÇÃO
EXTRAORDINÁRIA
Caros atletas,
Como já informado em email anterior, a ABEE está aguardando do PAC (Conselho Panamericano de
Escalada) a confirmação das datas do Campeonato Centro-Sulamericano de Escalada Juvenil, a
ser realizado no Chile. Há a possibilidade de que ele venha a ser realizado ainda em novembro de
2020.
Com essa possibilidade, tendo em vista que é necessário um tempo hábil para seleção dos atletas e
execução do projeto junto ao COB, e levando em consideração que o início do calendário oficial
ABEE é previsto apenas para o final de outubro, a Comissão Técnica decidiu que seria
extremamente necessário realizar, com alguns nomes pré-selecionados sub-19, uma avaliação
prévia com fins de decidir os indicados para representar o país, com suporte ABEE, nesta
importante competição.
A avaliação acontecerá em São Paulo, nos dias 21 e 22 de agosto (sexta e sábado), em ginásios
selecionados pela comissão técnica. Estarão presentes nesta avaliação o Team Manager Anderson
Gouveia, o Analista Técnico André Berezoski, o Analista de Desempenho Arthur Gáspari e a
diretora técnica-executiva Janine Cardoso. A equipe e os atletas serão acompanhados também
por um médico, que além de realizar verificação de estado de saúde de todos em relação à
covid-19, irá realizar avaliações médicas importantes para a preparação dos atletas.
Assim, com base em resultados de 2019 e análise técnica da Comissão, os atletas pré-selecionados
são:
Feminino
Categoria Junior: Clara Viegas (MG)
Categoria Juvenil A: Iasmim de Queiroz Freitas (DF), Luisa Negrão (SP)
Categoria Juvenil B: Amanda Criscuoli (RS), Mariana Hanggi (PR)
Masculino
Categoria Junior: Samuel Silva (SP), Rodrigo Hanada (SP), Lucca Macedo (PR), Pedro Egg (PR),
Rodrigo Alves (RJ)
Categoria Juvenil A: Mateus Bellotto (SP), Theo Negrão (SP), Ben Sotero (SP), Luca Herrera Valentim
(SP), André Luiz Cequinel (PR), Pedro Henrique Namba (GO), Thiago Vaz (GO)
Categoria Juvenil B: João Felipe Barbosa (RJ)
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Os nomes selecionados acima deverão responder por email para diretoria@abee.net.br,
confirmando presença na avaliação até o dia 31 de Julho. Todos os atletas deverão arcar com suas
próprias despesas de transporte e hospedagem durante os 2 dias. A ABEE irá buscar definir junto
aos ginásios selecionados horários especiais para a avaliação, com dispensa do pagamento de
diárias. Contudo, visando a programação dos participantes, adiantamos que o evento como um todo
iniciará às 9hs com término previsto para às 16 hs, nos 2 dias.
Dentre os itens da avaliação médica, é possível que sejam solicitados alguns exames. Para isto,
gostaríamos de verificar se os atletas dispõem de plano de saúde com cobertura para exames
laboratoriais. Por favor, indiquem a disponibilidade de plano de saúde junto ao email de
confirmação.
Enviaremos mais detalhes sobre o cronograma e os protocolos de segurança sanitária para essa
avaliação assim que tivermos as confirmações de participação de todos.
Atenciosamente,
Diretoria ABEE

Raphael Nishimura
Presidente ABEE
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