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São Paulo, 16 de junho de 2021 
 
CIRCULAR ABEE 13/2020: SOBRE CALENDÁRIO DE CAMPEONATO BRASILEIRO 2021 
REMANEJADO, DIANTE DO CENÁRIO DE PANDEMIA PELO COVID-19 
 
Prezados associados,  
  
Após apresentação de calendário remanejado à Comissão de Atletas, com aprovação de 
datas, vimos por meio desta apresentar as novas datas de eventos nacionais de competição 
de escalada esportiva previstos para o ano de 2021.  
 
Considerando os eventos internacionais com atletas brasileiros indicados - conforme 
circular 12/2021 (mundial juvenil em agosto, mundial adulto em setembro, sul-americano 
em outubro e Pan Americano em dezembro), e cientes da necessidade e benefícios em 
aumentar o tempo de recuperação de um evento de alto nível (mundial adulto de 15 a 22 de 
setembro na Rússia) para eventos nacionais, o calendário nacional foi adaptado.  
  
  
Desta forma, a ABEE apresenta o seguinte Calendário do Campeonato Brasileiro de 
Escalada Esportiva 2021:  
  
1) CAMPEONATO BRASILEIRO DE ESCALADA - CATEGORIA PRINCIPAL - DE 8 A 13 DE 
OUTUBRO DE 2021 – Escalada Guiada, Velocidade e Boulder 
  
Cronograma PROVISÓRIO:  
DIA - ATIVIDADE 
8 - Retirada de kits/ Testagem rápida covid / possibilidade de novo dia para fase adicional 
de escalada guiada 
9 - Prova de escalada guiada (2 fases) 
10 - Prova de velocidade 
11 - Descanso 
12- Prova de boulder (classificatória) 
13 - Prova de boulder (semifinal e final) 
  
FINAL COMBINADA:  
Além das provas e ranking individual por prova, a ABEE está estudando a possibilidade de 
realizar uma FINAL COMBINADA NO DIA 15 DE OUTUBRO. A confirmação desta fase será 
apresentada até o dia 15 de agosto de 2021.    
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2) CAMPEONATO BRASILEIRO DE ESCALADA ESPORTIVA SUB-20 
  
Em novembro, a ABEE realizará em etapa única nas provas de Escalada Guiada, velocidade 
e Boulder, o Campeonato Brasileiro de Escalada Esportiva Sub-20, encaixado em data que 
considera a recuperação de atletas ABEE entre o Sul Americano juvenil -  no final de 
outubro, e o Pan Americano, previsto para o início de dezembro.  
  
Desta forma, o nacional juvenil ABEE foi aprovado para ocorrer entre os dias 12 e 16 de 
novembro - conferindo 2 semanas de recuperação aos atletas juvenis entre o Sul 
Americano no Chile em outubro e o Pan em dezembro, considerando que existem atletas 
juvenis cotados para o Pan também.  
  
Segue o cronograma estimado do CAMPEONATO BRASILEIRO JUVENIL (SUB20) - de 12 a 
16 de novembro de 2021.  
  
DIA - ATIVIDADE 
12 - Retirada de kits/ testagem rápida covid / possibilidade de novo dia para fase adicional 
de escalada guiada 
13 - Prova de escalada guiada (2 fases) 
14 - Prova de velocidade 
15 - Descanso 
16 - Prova de boulder (todas as categorias unificadas, com mesmos boulders para juvenil B 
a júnior, premiação para campeões do geral sub-20, e medalha por categoria).  
  
  
Enviamos em anexo, o calendário acima proposto, em meio aos eventos internacionais, 
para melhor visualização.  
  
Permanecemos à disposição.  
Saudações,  
 
 

____________________________ 
Raphael Nishimura 
Presidente da ABEE 
 


