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DESAFIO DE VELOCIDADE 
TV GLOBO - CATEGORIA 
PRINCIPAL

Projeto visou a participação dos melhores atletas de

velocidade brasileiros junto a destaques internacionais,

como forma de promover o esporte nacionalmente,

considerando formato de classificatória para duelo com

transmissão ao vivo na Globo, com convidados

internacionais de alto nível.

JANEIRO



CAMPEONATO PAN-
AMERICANO DE ESCALADA 
ESPORTIVA 2020

Participação em evento internacional seletivo para as

olimpíadas 2020 – evento ocorrido na cidade de Los

Angeles – EUA, entre 24 de fevereiro de 2020 e 1 de

março de 2020, objetivou viabilizar a participação de 4

atletas da seleção feminina e 4 atletas da seleção

masculina de Escalada Esportiva.

FEVEREIRO/MARÇO



CAGE MÓDULOS 
PRESENCIAIS 2020

Participação em cursos técnicos no Brasil, objetivou o suporte da

diretora técnico-executiva e diretor secretário no Curso

Avançado de Gestão Esportiva (CAGE), ministrado pela equipe

do IOB, para melhor capacitação dos profissionais da ABEE que

atuam na gestão da entidade. O curso gerou uma estruturação

do planejamento estratégico da ABEE para o ciclo 2020-2024.

FEVEREIRO



EVENTO DE AVALIAÇÃO 
DE ATLETAS SUB-19

Avaliação anual multidisciplinar de atletas das categorias sub-19

nas 3 provas de escalada - boulder, dificuldade e velocidade

para seleção de atletas sub19 objetivando desenvolvimento

esportivo de atletas de base e feedback para técnicos de base.

AGOSTO



CAMPEONATO BRASILEIRO DE 
BOULDER E VELOCIDADE 2020 
- CATEGORIA PRINCIPAL

Este projeto objetivou realizar o ranking nacional

nas modalidades boulder e velocidade e avaliar

atletas das categorias principal e de base. O evento

foi inicialmente planejado para ocorrer no mês de

abril de 2020, contudo, devido ao COVID-19, foi

postergado para o mês de outubro de 2020.

OUTUBRO



CAMPEONATO BRASILEIRO 
DE ESCALADA - MODALIDADE 
DIFICULDADE 2020

Realização do Brasileiro de Dificuldade 2020 - etapa

única para categoria principal e sub 19. O evento, além

de viabilizar ranqueamento e análise técnica de atletas,

consagrou os campeões de 2020 na prova olímpica –

escalada combinada, categoria principal.

OUTUBRO



ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO 
DE TÉCNICOS DE BASE 2020

Este projeto objetivou capacitar técnicos de

base pré-selecionados e indicados por

entidades vinculadas através de edital, para

atuação com jovens atletas de 7 a 19 anos

nas bases da ABEE, com a participação de

equipe multidisciplinar palestrante

(nutricionista, equipe permanente da ABEE,

educador físico convidado).

NOVEMBRO



CAMPEONATO BRASILEIRO 
DE ESCALADA - MODALIDADE 
BOULDER 2020 - CATEGORIAS 
SUB-19

Realização do Brasileiro de Boulder 2020 - etapa única

para categoria sub 19, em parceria com o ginásio

Evolução. O evento, além de viabilizar ranqueamento

e análise técnica de atletas na modalidade Boulder

sub-19, consagrou os campeões de 2020 na prova

olímpica – escalada combinada, categoria sub-19.

NOVEMBRO



E S C A L A R  PA R A  C O N E C TA R  V I D A S

Seguimos nosso propósito,


