São Paulo, 24 de agosto de 2021
CIRCULAR ABEE 17/ 2021 – Sobre atletas brasileiros inscritos no Campeonato Mundial 2021 e
respectivas provas – seleção principal e atletas aprovados via inscrição para vagas
remanescentes.
Caros atletas e associados,
Vimos através desta circular informar sobre atletas brasileiros inscritos pela ABEE no Campeonato
Mundial Adulto 2021, evento que ocorrerá de 16 a 21 de setembro de 2021 na cidade de Moscou,
Rússia, e respectivas provas com atletas brasileiros inscritos, conforme detalhado a seguir:
1) Provas e representantes brasileiros convocados, conforme indicado na circular 12/2021,
datada de 09 de junho de 2021:
Boulder feminino: Thais Makino
Escalada Guiada feminino: Bianca Castro e Thais Makino
Velocidade feminino: A ABEE não inscreverá atletas no feminino devido ao atual cenário
nacional na prova – sem atleta nacional com os parâmetros mínimos de tempo conforme análise
da Comissão Técnica, objetivando ainda otimizar a performance das atletas nas demais provas.
Boulder masculino: Felipe Ho, Jonas Leffeck e Samuel Carlos da Silva
Escalada Guiada masculino: Felipe Ho, Jonas Leffeck e Samuel Carlos da Silva
Velocidade masculino: A ABEE não inscreverá atletas no masculino, objetivando otimizar a
performance dos atletas nas demais provas.
2) Provas e representantes brasileiros aprovados para participação, através de inscrição em
vagas remanescentes, conforme disposto na circular 16/2021 datada de 27 de julho de 2021:
Boulder feminino: Patricia Antunes e Camila Flores foram aprovadas pela ABEE no dia 03 de
agosto de 2021 devido à colocação prioritária em ranking de avaliação ABEE vigente. Restou 1
vaga para o Brasil inscrever atletas na prova, sem novas inscritas até o dia 15 de agosto de
2021.
Escalada Guiada feminino: Patricia Antunes e Camila Flores foram aprovadas pela ABEE no dia
03 de agosto de 2021 devido à colocação prioritária em ranking de avaliação ABEE vigente.
Restou 1 vaga para o Brasil inscrever atleta na prova, sem novas inscritas até o dia 15 de
agosto de 2021.
Velocidade feminino: Não houve atletas inscritas via vagas remanescentes na prova até o dia
15 de agosto de 2021.
Boulder masculino: Pedro Egg foi aprovado pela ABEE para inscrição na prova no dia 10 de
jullho de 2021 devido à colocação no Ranking nacional da prova e análise da comissão técnica
ABEE. Alex Mendes foi aprovado pela ABEE para inscrição na prova no dia 17 de agosto de
2021, considerando não haver confirmação de interessados para a prova via vagas
remanescentes até o dia 15 de agosto de 2021, e após análise da Comissão Técnica.
Escalada Guiada masculino: Alex Mendes foi aprovado pela ABEE para a prova no dia 10 de
agosto de 2021 devido à colocação no ranking nacional da prova e análise da Comissão Técnica.
Pedro Egg foi aprovado pela ABEE para a prova no dia 10 de agosto devido à colocação no
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ranking nacional da prova, considerando análise da Comissão Técnica e colocação do atleta nas
duas provas no ranking nacional de boulder e guiada (novo combinado).
Velocidade masculino: Não houve atletas inscritos para a prova para vagas remanescenes até
o dia 15 de agosto de 2021.
Permanecemos à disposição para qualquer esclarecimento adicional que se faça necessário.
Saudações,
____________________________
Raphael Nishimura
Presidente ABEE
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