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São Paulo, 27 de Julho de 2021 
 
CIRCULAR 016/2021 - SOBRE VAGAS REMANESCENTES PARA O CAMPEONATO MUNDIAL DE 
ESCALADA 2021 EM MOSCOU 
 
Caros associados e entidades vinculadas, 
 
Como já divulgado na Circular 012/2021, a ABEE irá enviar para o Campeonato Mundial de 
Escalada 2021 - categoria principal,  que acontecerá de 15 a 21 de setembro em Moscou na Rússia, 
com todas as despesas pagas, os seguintes atletas convocados para  representar o país nas 
seguintes modalidades: 
 
Feminino: Thais Makino (Boulder e Lead) e Bianca Castro (Speed e Lead) 
Masculino: Felipe Ho (Boulder e Lead), Jonas Leffeck (Boulder e Lead) e Samuel Silva (Boulder e 
Lead) 
 
Como cada país tem direito a inscrever até 5 atletas por prova e gênero, restam para o Brasil 
algumas vagas remanescentes, conforme disposto a seguir: 
 
Masculino: 2 vagas de boulder, 2 de lead e 5 de speed 
Feminino: 4 vagas de boulder, 3 de lead e 4 de speed 
 
Estas vagas remanescentes poderão ser ocupadas mediante solicitação a ser enviada para 
planejamento@abee.net.br até o dia 15 de agosto de 2021. Os atletas pleiteantes das vagas, caso 
aprovados, terão custeados pela ABEE somente a inscrição no evento (65 euros por prova), licença 
internacional (35 euros anual) e, caso necessário,  visto de entrada (R$ 252,00 previsto). Todas as 
demais despesas de viagem, que incluem passagens aéreas, hospedagem e alimentação, serão de 
inteira responsabilidade dos atletas aprovados para vagas remanescentes.  
 
CRITÉRIOS PARA OCUPAR VAGA REMANESCENTE 
 
A aprovação ou não da solicitação dos atletas para ocupar vagas remanescentes depende da 
modalidade escolhida, como explicitado abaixo. 
   
SPEED: No feminino,  a ABEE irá inscrever  atletas para competir especificamente em  velocidade 
caso a atleta alcance o tempo abaixo de 10s, priorizando os melhores tempos até o limite de vagas. 
No masculino,  a ABEE irá inscrever atletas  para competir especificamente em  velocidade caso o 
atleta alcance o tempo abaixo de 7,5s,  priorizando os melhores tempos até o limite de vagas.  
 
BOULDER e LEAD: O aceite ou não aceite de atletas interessados em participar do campeonato 
mundial 2021, com despesas de viagem custeadas pelo próprio atleta, será dado pela comissão 
técnica, utilizando os critérios ABCD para priorização (no caso de mais atletas interessados do que 
o número de vagas disponíveis), critérios publicados na circular 12/2019.   
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Permanecemos à disposição para qualquer esclarecimento adicional que se faça necessário. 
 
Atenciosamente,  
 
 
 
_____________________ 
Raphael Nishimura 
Presidente ABEE 
 


