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CURSO PARA ÁRBITROS E 
TÉCNICOS DE MONTAGEM 
2021
Este evento objetivou capacitar árbitros e técnicos de

montagem com excelência para atuação em eventos

nacionais, e futuramente, em eventos internacionais.

Curso realizado com aula presencial na cidade de

Curitiba- PR, nos dias 27, 28 e 29 de fevereiro.

CURSO INTERNACIONAL  
COM ÁRBITRO  IFSC

Este evento objetivou capacitar com a máxima

excelência no formato de EAD, juízes, delegados

técnicos em formação e oficiais ABEE que atuam

em eventos em funções de arbitragem. Curso

ministrado pelo árbitro internacional da Federação

Internacional de Escalada Esportiva (IFSC) - Wim

Verhoeven, com carga horária de 8 horas no total,

nos dias 23 e 24 de março de 2021.

JANEIRO MARÇO



CAMP TRAINING PARA 
ATLETAS DA SELEÇÃO 
BRASILEIRA 

Este projeto objetivou realizar o 1º Camp Training do ano

com a participação de 2 técnicos da seleção (coordenador

de alto rendimento e coordenador de desenvolvimento

esportivo), assim como viabilizar 2 técnicos de montagem

para diária troca de linhas durante o evento, com o intuito

de melhora de preparação técnica de atletas da seleção

brasileira de escalada e convidados de destaque.

FEVEREIRO



AVALIAÇÃO DE ATLETAS 
DAS SELEÇÕES PRINCIPAL 
E SUB-20

FEVEREIRO

Este projeto objetivou avaliar de forma multidisciplinar,

atletas da seleção principal e atletas de destaque sub-20,

conforme circular de convocação da ABEE, com custeio de

passagens, hospedagem e auxílio viagem para atletas de

fora da cidade do evento (São Paulo – SP). Tal projeto

otimiza a preparação técnica de atletas, identificação de

talentos, prevenção de lesões e análise individual e global

do time nas categorias de base e adultos. Evento realizado

no ginásios Casa de Pedra Perdizes e Fabrica Itaim.



CURSO COM TREINADOR 
INTERNACIONAL
Curso para capacitar treinadores com diferentes

conhecimentos, inerentes a técnica e tática da escalada de

competição, habilidades necessárias para os movimentos

modernos (dinâmicos e coordenados), controles corporais

e de balanços. O curso virtual de 8 horas, dividido em 2

períodos de 4 horas, ministrado pelo renomado treinador

alemão Udo Neumann, responsável pela preparação de

diversos escaladores de elite europeus e palestrante

recorrente em diversos eventos pelo mundo, além de ser

consultor de diferentes seleções.

MARÇO

I SIMPÓSIO 
INTERNACIONAL SOBRE 
SAÚDE DO ESCALADOR
Este projeto objetivou nomes internacionais de

excelência para apresentação de conteúdo sobre

saúde do escalador (fisioterapeuta, médicos,

educadores físicos) e foi realizado virtualmente.

ABRIL



EVENTO DE AVALIAÇÃO DE 
ATLETAS DA SELEÇÃO 
PRINCIPAL E SUB-20 
Avaliação de 16 atletas da seleção - 9 atletas da categoria

principal, 7 atletas sub-20, para análise técnica específica

através de simulado nas provas de boulder, escalada

guiada (dificuldade) e velocidade, masculino e feminino,

visando ainda convocação de atletas para Mundial Juvenil

e Mundial adulto.

MAIO

ETAPA DA COPA DO 
MUNDO DE ESCALADA DE 
INNSBRUCK
Este projeto objetivou dar suporte à participação da atleta

da seleção brasileira de escalada esportiva - Bianca

Castro, atleta do time A da seleção de escalada feminina,

nesta etapa do Circuito da Copa do Mundo de Escalada

da prova de escalada guiada, como participação e

treinamento para o campeonato mundial 2021.

JUNHO



CAMPEONATO MUNDIAL 
JUVENIL DE ESCALADA 
ESPORTIVA 2021

Este projeto enviou 5 atletas das categorias sub-20 para

participação e ranqueamento no Campeonato mundial de

escalada 2021, realizado na cidade de Voronezh, Rússia,

entre 20 e 30 de agosto de 2021, com acompanhamento de 2

membros de equipe técnica e custeio de passagens,

hospedagens, seguros-viagem, auxílio para outras despesas

de viagem de todos os atletas e equipe técnica.

AGOSTO



CAMPEONATO MUNDIAL DE 
ESCALADA ESPORTIVA 2021

Projeto objetivou custear a participação de 5

atletas da categoria principal e equipe técnica

(1 chefe de equipe, 1 técnico para scout, 1

fisioterapeuta) para participação e

ranqueamento no Campeonato Mundial de

Escalada de 15 a 21 de setembro em Moscou,

Rússia.

SETEMBRO



Campeonato Brasileiro de Escalada Esportiva 2021,

nas 3 provas olímpicas - boulder, velocidade e

escalada guiada para categoria principal, velocidade

para categoria sub-20, para ranquear atletas

brasileiros nas 3 provas, em etapas únicas em um

mesmo evento com máxima qualidade técnica,

contando com equipes de montagem com técnicos

(routesseters) certificados, segurança e

acompanhamento médico. O evento ocorreu entre 8 e

13 de outubro e 2021 na cidade de Curitiba, Paraná

OUTUBRO

CAMPEONATO BRASILEIRO DE 
ESCALADA ESPORTIVA 2021 –
CATEGORIA PRINCIPAL BOULDER, 
GUIADA E ABSOLUTO VELOCIDADE 



CAMPEONATO BRASILEIRO DE 
ESCALADA ESPORTIVA SUB-20 
2021 - PROVA BOULDER E 
GUIADA

Projeto objetivou realizar o Campeonato Brasileiro de

Escalada Esportiva SUB20 - 2021, nas 2 provas olímpicas –

Boulder e escalada guiada, e premiar atletas na prova do

novo combinado sub20, em etapas únicas em um mesmo

evento com máxima qualidade técnica, contando com

equipes de montagem com técnicos (routesseters)

certificados, segurança e acompanhamento médico. Evento

ocorreu na cidade de Curitiba, Paraná, entre os dia 12 e 15 de

novembro de 2021.

NOVEMBRO



CAMP TRAINING DA SELEÇÃO 
BRASILEIRA CONVOCADA 
PARA O PAN 2021

Este projeto objetiva treinamento conjunto de

atletas da seleção principal convocados para o

Panamericano 2021, através de Camp

Training/simulado de competição a ser realizado

entre os dias 28 de outubro a 2 de novembro na

cidade Curitiba, PR

II SIMPÓSIO INTERNACIONAL 
SOBRE SAÚDE DO ESCALADOR

Este projeto objetivou capacitar escaladores e

profissionais da área de saúde e preparação do

cenário da escalada brasileira. O evento será online

e será realizado no dia 19 de novembro de 2021.

FÓRUM DA COMISSÃO DE 
ATLETAS DO MOVIMENTO 
OLÍMPICO BRASILEIRO 

Projeto enviou o presidente da Comissão de Atletas da

ABEE ao Fórum da Comissão de Atletas do Movimento

Olímpico Brasileiro - Edição 2021. O evento foi

realizado na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 18 e 19

de novembro de 2021.



CAMPEONATO PARANAENSE 
DE ESCALADA - PROVA 
BOULDER

Etapa de boulder parananense, evento do Circuito de Etapas

Regionais de Escalada Esportiva 2021, para desenvolvimento

do esporte no estado do Paraná na prova de boulder. Evento

realizado com excelência na cidade de Curitiba - ginásio via

Ubt Boulder, no dia 23 de outubro de 2021.

CAMPEONATO PARANAENSE 
DE ESCALADA - PROVA GUIADA 

CAMPEONATO DE BOULDER 
DO CENTRO OESTE –ETAPA 1

Apoiamos tecnicamente etapa de boulder centro oeste etapa 1,

evento do Circuito de Etapas Regionais de Escalada Esportiva

2021. Evento realizado com excelência na cidade de Brasília/

DF - ginásio via Ubt Boulder, no dia 27 de novembro de 2021.

Este projeto apoiou tecnicamente a etapa do paranaense de

escalada guiada, evento do Circuito de Etapas Regionais de

Escalada Esportiva 2021, com 1 coordenador técnico e 1

routesseter, para desenvolvimento do esporte no estado do

Paraná. Evento realizado na cidade de Curitiba no dia 15 de

novembro de 2021 no ginásio Via Aventura



Este projeto enviou 9 atletas brasileiros da categoria principal

adulto para participação no Pan-americano de Escalada 2021 com

custeio de passagens aéreas, seguro viagem, auxílio viagem para

cobertura de gastos de hospedagem, testes covid, deslocamentos

locais e ajuda para alimentação, com a presença de equipe técnica

e apoio ao evento com custeio de passagens para 1 routesseter

especialista técnico de montagem. O evento ocorreu na cidade de

Ibarra, Equador, de 30 de novembro a 05 de dezembro de 2021,

com 3 atletas brasileiros classificados para as fases finais.

NOVEMBRO/DEZEMBRO

CAMPEONATO PANAMERICANO 
DE ESCALADA ESPORTIVA 2021 –
ADULTO



CAMPEONATO GAÚCHO DE 
BOULDER 

Evento do Circuito de Etapas Regionais de Escalada Esportiva

2021, com 1 coordenador tecnico, 2 rotuesseters, para

desenvolvimento do esporte no estado do Rio Grande do Sul na

prova de boulder. Evento realizado na cidade de Porto Alegre –

RS, organizado pela AGM, no dia 27 de novembro de 2021.

CAMPEONATO DE BOULDER 
DO CENTRO OESTE –ETAPA 2

CAMPEONATO MINEIRO DE 
BOULDER

Desenvolvimento da modalidade Boulder no estado de Minas

Gerais. Este projeto faz parte do projeto originalmente aprovado

com o nome de Circuito de Etapas Regionais de Escalada Esportiva

- Polos ABEE. Evento realizado na cidade de Belo Horizonte, MG,

organizado pela Rokaz, no dia 11 de dezembro de 2021.

Apoiamos tecnicamente etapa de boulder centro oeste etapa

1, evento do Circuito de Etapas Regionais de Escalada

Esportiva 2021. Evento realizado na cidade de Brasília – DF,

organizado pela Eleva, nos dias 18 e 19 de dezembro de

2021.

CAMPEONATO PAULISTA DE 
BOULDER

Evento do Circuito de Etapas Regionais de Escalada Esportiva

2021, com 1 coordenador tecnico, 2 rotuesseters, para

desenvolvimento do esporte no estado de São Paulo na prova

de boulder. Evento realizado na cidade de Campinas - SP,

organizado pelo ginásio Power Bloc, no dia 11 de dezembro de

2021.



ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO 
DE TÉCNICOS DE BASE DE 
ESCALADA

Este projeto viabilizou a participação de 10 técnicos de base

pré selecionados através de edital em 2021, para capacitação

técnica específica objetivando contratação para 2022 para

atuação com atletas de base sub-20. Tal projeto dá

continuidade ao trabalho de preparação técnica de atletas em

desenvolvimento nas bases de escalada nacional, com

intercâmbio de informações, participação de equipe

multidisciplinar com palestras sobre treinamento, nutrição,

fisiologia e psicologia esportiva. O evento ocorreu na cidade de

Curitiba, Paraná, no Centro de Treinamento da ABEE (Parque

Olímpico Cajuru), nos dias 09 e 10 de dezembro de 2021.

DEZEMBRO



E S C A L A R  PA R A  C O N E C TA R  V I D A S

Seguimos nosso propósito,


