São Paulo, 07 de Maio de 2021
CIRCULAR 010/2021 - SOBRE CANCELAMENTO DE EVENTOS NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021 E
PREVISÃO DE RETOMADA DOS EVENTOS COMPETITIVOS
Caros atletas e associados,
Vimos por meio desta circular, informar sobre as deliberações acerca do calendário de eventos
2021, mais notadamente, os eventos agendados para o primeiro semestre, e os planejamentos para
o segundo semestre do ano.
Devido ao cenário instaurado pela pandemia de Covid-19 no Brasil que ainda se alastra de forma
crítica na maioria do território, apesar de movimentos de retomada esparsos e graduais em alguns
municípios e estados, a ABEE entende ser um momento carregado de incertezas e de risco para
continuar com o desenvolvimento das atividades esportivas de caráter competitivo. Sendo assim,
sob a decisão conjunta da equipe administrativa e técnica da ABEE, determina-se o cancelamento
de todos os eventos programados para o primeiro semestre do presente ano de 2021, que ainda
estavam com o status de “SUSPENSOS”, a saber:




Campeonato Brasileiro de Escalada Esportiva, Modalidade Boulder, 2ª Etapa - Previsto para
ocorrer no ginásio PowerBloc em Campinas, nos dias 03 e 04 de Abril de 2021;
Campeonato Brasileiro de Escalada Esportiva, Modalidade Boulder, 3ª Etapa - Previsto para
ocorrer no ginásio UBT | Unidade CWB, em Curitiba, nos dias 23 e 24 de abril de 2021;
Campeonato Brasilerio de Escalada Esportiva Juvenil, Modalidade Boulder - Previsto para
ocorrer no Centro de Treinamento ABEE, em Curitiba, nos dias 25 e 26 de junho.

Com o cancelamento dos referidos eventos, todo o calendário do segundo semestre do presente
ano de 2021 será reestruturado com retomada prevista para o mês de outubro, considerando que
os meses de junho, julho, agosto e setembro estão reservados para preparação e envio de atletas
ao Campeonato Mundial Juvenil - em agosto, na cidade russa de Voronezh -, e ao Campeonato
Mundial - em setembro, em Moscou.
A ABEE mantém o compromisso de confirmar os eventos competitivos sempre com o mínimo de 2
meses de antecedência. Sendo assim, no mais tardar em agosto de 2021, novas informações
quanto ao calendário de competições serão divulgadas.
Permanecemos à disposição para qualquer dúvida e esclarecimento que se faça necessário.
Saudações,

_____________________
Raphael Nishimura
Presidente ABEE
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