São Paulo, 10 de março de 2022
CIRCULAR ABEE 03/2022: SOBRE CALENDÁRIO DA COPA BRASIL E ETAPAS VÁLIDAS
PARA RANKINGS ESTADUAIS E REGIONAIS DE ESCALADA ESPORTIVA 2022 COM APOIO
DA ABEE.
Prezados Associados,
Conforme previsto na Circular 25/2021, considerando propostas apresentadas para
CALENDÁRIO DA COPA BRASIL E EVENTOS VÁLIDOS COMO ETAPAS DE RANKING
ESTADUAIS/ REGIONAIS 2022 e recursos oriundos das loterias alocados para este fim, a
ABEE vem por meio desta circular apresentar:
1) CALENDÁRIO DE EVENTOS DA COPA BRASIL DE ESCALADA 2022, VÁLIDOS PARA
RANKING DO RESPECTIVO ESTADO/REGIÃO;
2) CALENDÁRIO DE EVENTOS ESTADUAIS/REGIONAIS 2022, INCLUINDO OS EVENTOS
DO CIRCUITO DA COPA BRASIL.
1) CALENDÁRIO DE EVENTOS DA COPA BRASIL DE ESCALADA 2022, VÁLIDOS
PARA RANKING DO RESPECTIVO ESTADO/REGIÃO:
Considerando que não foram apresentadas propostas suficientes para a Copa
Brasil de Escalada Guiada - que exige um mínimo de 3 etapas, a COPA BRASIL ABEE
DE ESCALADA 2022 contará com um circuito de 6 etapas aprovadas e válidas para
Copa Brasil de Boulder 2022, que também contam como etapas de Ranking de
Boulder de seus respectivos estados/regiões:
COPA BRASIL DE BOULDER
1 de MAIO (domingo)

Cidade-Estado / Ginásio sede
RIO DE JANEIRO - RJ / EVOLUÇÃO
SÃO PAULO - SP / CASA DE PEDRA
MOEMA
PORTO ALEGRE - RS / PSICOZONE
BRASÍLIA - DF / UBT

14 de MAIO (sábado)
30 de JULHO (sábado)
13 de AGOSTO (sábado)
10 e 11 de SETEMBRO (sábado e
domingo)
CAMPINAS - SP / POWER BLOC
22 de OUTUBRO (sábado)
CURITIBA - PR/ UBT

As inscrições para a Copa Brasil deverão ser feitas pelos atletas junto às
respectivas entidades locais sedes e organizadoras principais de cada etapa. A ABEE
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divulgará o link de inscrição gerido por cada ginásio organizador, na área de
calendário da Copa Brasil no site, com prazo limite de divulgação previsto de até 30
dias antes da data inicial de cada evento, com respectivos contatos da coordenadoria
responsável indicada pelo ginásio.
Os atletas inscritos no referido evento válido pela Copa Brasil deverão estar
filiados à ABEE para participação e ranqueamento na Copa Brasil, e a filiação do
atleta deve ser realizada até a data prévia ao evento em que o atleta irá participar,
sendo que qualquer irregularidade nesse sentido por desídia do inscrito não obriga
devolução do valor da inscrição.
O atleta, uma vez inscrito no evento válido pela Copa Brasil somente em nível
estadual/regional, sem filiação à ABEE, não terá a etapa validada a posteriori para
a Copa Brasil, caso não esteja filiado até a data do referido evento em que
participou, ou seja, as participações para pontuar no ranqueamento passam a ser
validadas a partir do vínculo com a ABEE.
O suporte ABEE para cada etapa da Copa Brasil obedecerá aos valores de
remunerações e encargos discriminados na Circular 25/2021, com custeio de 1
coordenador chefe, 1 coordenador assistente, 1 técnico de montagem chefe, 2
técnicos de montagem assistentes – profissionais indicados pelo ginásio sede
obedecendo requisitos de certificação no caso de técnicos de montagem e 1 árbitro
chefe indicado pela ABEE para atuação em cada evento.
A organização de equipes para cada evento, assim como divulgação, será alinhada
entre a área de planejamento – planejamento@abee.net.br e administração da ABEE
- contas@abee.net.br com as respectivas entidades organizadoras sedes para
trâmites contratuais, pagamentos e prestação de contas, assim como suporte
técnico de arbitragem oficial ABEE.
Aproveitamos para informar que atletas que conquistarem resultados de 1º a 3º
lugar no Ranking final da COPA BRASIL DE BOULDER – validado após o término da
última etapa (prevista para outubro de 2022), também poderão pleitear Bolsa-Atleta
Nacional, considerando que a ABEE irá indicar tal ranking da categoria principal,
masculino e feminino, para a Secretaria Especial de Esportes, ampliando as
possibilidades de bolsas para atletas da escalada esportiva de competição no Brasil.
Tais atletas medalhistas da Copa Brasil ABEE de Boulder 2022 – masculino e
feminino, receberão ainda como premiação, Cheque Prudential, no mesmo valor do
Campeonato Brasileiro Principal – 1º lugar: R$ 2.000,00, 2º lugar: R$ 1.000,00, 3º
lugar: R$ 500,00.
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Cabe ressaltar que a ABEE também seguirá indicando para o pleito do Bolsa-Atleta
Nacional, junto à Secretaria Especial de Esportes – Ministério da Cidadania, os
resultados do CAMPEONATO BRASILEIRO DE ESCALADA ESPORTIVA 2022 nas
provas Boulder, Escalada Guiada, Escalada de Velocidade e ranking final combinado,
categorias principal e sub-20, eventos organizados pela ABEE, conforme previsto no
calendário da ABEE nos meses de setembro e novembro de 2022.
Em anexo, encaminhamos o regulamento da Copa Brasil validado pela Comissão
de Atletas.
2) CALENDÁRIO DE EVENTOS ESTADUAIS 2022 INCLUINDO OS EVENTOS DO
CIRCUITO DA COPA BRASIL (Apoio de Eventos da Copa Brasil detalhado no item 1)
Considerando os projetos apresentados por entidades vinculadas à ABEE até o prazo
limite de 28/02/2022 descrito na Circular 25/2021, vimos apresentar abaixo os eventos
aprovados como etapas válidas para RANKING ESTADUAL E/OU REGIONAL DE 2022 –
PROVAS BOULDER, ESCALADA GUIADA E VELOCIDADE e respectivos apoios viabilizados com
remanejamento de recursos voltados ao Circuito de etapas estaduais 2022:
ESTADO/REGIÃO E
DATA PREVISTA DE
EVENTO
SANTA CATARINA

28 ou 29 de maio

25 ou 26 de junho

3, 4 ou 7 de setembro
8, 9 ou 12 de outubro

eventos estaduais e apoio técnico aprovado com valores por
profissional conforme circular 25/2021
etapa 1 de Boulder de SANTA CATARINA / FEMESC / GINÁSIO BLOCS
BOULDER, Florianópolis – apoio com remuneração de 1 coordenador de
evento, 1 técnico de montagem chefe certificado e 1 técnico de
montagem assistente. Será oferecido pela ABEE um curso de
capacitação para árbitros locais indicados pela Femesc de forma online
na semana anterior a este evento.
etapa única de Escalada Guiada de SANTA CATARINA / FEMESC /
Criciúma - apoio com remuneração de 1 coordenador de evento, 1
técnico de montagem chefe certificado e 1 técnico de montagem
assistente.
etapa 2 de Boulder de SANTA CATARINA / FEMESC / GINÁSIO JURAPÊ,
Joinville - apoio com remuneração de 1 coordenador de evento, 1
técnico de montagem chefe certificado e 1 técnico de montagem
assistente.
etapa 3 de Boulder de SANTA CATARINA / FEMESC / GINÁSIO SIRIUS,
Blumenau - apoio com 1 coordenador de evento.
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29 ou 30 de outubro

etapa 4 de Boulder de SANTA CATARINA / FEMESC / GINÁSIO BETA
BOULDER, Balneário Camboriú.

PARANÁ
4 de junho

5 de junho
06 e 07 de agosto
22 de outubro

etapa única do Paranaense de Escalada de Velocidade / FEEP/ GINÁSIO
CAMPO BASE, Curitiba – apoio com remuneração de 1 coordenador de
evento.
etapa única do Paranaense de Escalada Guiada / FEEP / GINÁSIO
CAMPO BASE, Curitiba - apoio com remuneração de 1 coordenador de
evento, 1 técnico de montagem chefe certificado e 1 técnico de
montagem assistente.
etapa 1 do Paranaense de Boulder / FEEP / GINÁSIO APUS, Maringá –
apoio com remuneração de 1 coordenador de evento.
etapa 2 do Paranaense de Boulder VÁLIDA PELA COPA BRASIL ABEEUBT - CURITIBA

SÃO PAULO
14 de maio

11 de junho

16 de julho
10 e 11 de setembro

Etapa 1 do Paulista de Boulder VÁLIDA PELA COPA BRASIL ABEE –
GINÁSIO CASA DE PEDRA MOEMA, São Paulo.
etapa única do Paulista de Escalada Guiada/GINÁSIO CASA DE PEDRA
PERDIZES, São Paulo - apoio com remuneração de 1 coordenador de
evento, 1 técnico de montagem chefe certificado e 1 técnico de
montagem assistente.
etapa 2 do Paulista de Boulder / GINÁSIO MANTIQUEIRA ESCALADA –
Taubaté - apoio com remuneração de 1 coordenador de evento, 1
técnico de montagem chefe certificado e 1 técnico de montagem
assistente.
Etapa 3 do Paulista de Boulder VÁLIDA PELA COPA BRASIL ABEE GINÁSIO POWER BLOC – Campinas

CENTRO OESTE
29 de maio
13 de agosto

etapa 1 de Boulder do Centro Oeste / AEP / GINÁSIO ELEVA, Brasília – DF
- apoio com remuneração de 1 coordenador de evento, 1 técnico de
montagem chefe certificado e 1 técnico de montagem assistente.
etapa 2 de Boulder do Centro Oeste VÁLIDA PELA COPA BRASIL ABEE/
AEP / GINÁSIO UBT – Brasília - DF

RIO DE JANEIRO
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1 de maio

Etapa única do Carioca de Boulder VÁLIDA PELA COPA BRASIL ABEE –
GINÁSIO EVOLUÇÃO, Rio de Janeiro

RIO GRANDE DO SUL
30 de julho

Etapa única do Gaúcho de Boulder VÁLIDA PELA COPA BRASIL ABEE /
AGM / GINÁSIO PSICOZONE – Porto Alegre

A organização de equipes custeadas pela ABEE para cada evento, assim como
divulgação geral de cada etapa estadual/regional, será alinhada entre a área de
planejamento – planejamento@abee.net.br (Janine Cardoso), suporte de bases –
desenvolvimentoesportivo@abee.net.br (Anderson Gouveia) e área administrativa da
ABEE - contas@abee.net.br (Thiago Campacci), com as respectivas entidades
organizadoras, objetivando trâmites e orientação técnico
técnico- executiva e contratual de
forma adequada para pagamentos e prestação de contas relacionados.
Permanecemos à disposição para informações adicionais necessárias.
Saudações,

__________________
Janine Cardoso
Diretora técnico Executiva da ABEE

__________________
Raphael Nishimura
Presidente da ABEE
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