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CBME: COM 2016-01 - Esclarecimentos sobre o cancelamento do Campeonato 
Brasileiro de Boulder de 2016, Etapa Jogos Cariocas de Verão 
 
A 1a etapa do Campeonato Brasileiro de Boulder de 2016, programada para 16 e 17 de 
janeiro como parte do evento Jogos Cariocas de Verão produzido pela Rio de Negócios, 
foi cancelada em função das estruturas montadas não atenderem aos requisitos 
necessários para a realização da competição, uma vez que as fortes chuvas que 
ocorreram nos dias que antecederam o evento prejudicaram significativamente o 
processo de montagem. Assim, considerando os padrões mínimos de segurança e 
qualidade da estrutura requeridos pela CBME, o campeonato foi cancelado visando a 
segurança dos atletas. 

Cabe destacar que: (1) O fornecimento da estrutura (muro, cobertura, entre outros) e as 
empresas contratadas pela execução eram de responsabilidade da Rio de Negócios; (2) A 
CBME foi responsável por homologar o campeonato e indicar os route setters; (3) O 
cancelamento da etapa, em caso de força maior, estava previsto no parágrafo 19.6 do 
regulamento da prova, transcrito abaixo: 

19.6) A ORGANIZAÇÃO DO EVENTO poderá suspender a prova por qualquer 
questão que ponha em risco a segurança do evento ou dos atletas, bem como 
atos públicos, vandalismo ou por motivos de força maior.  

(3) O reembolso das inscrições está sendo processado através do 
site www.ticketagora.com.br. O prazo para a solicitação de reembolso é até 01/02/16. 

A CBME entende as consequências do cancelamento para os atletas que se dedicam 
com tanto afinco para as etapas e lamenta o transtorno causado. Ressaltamos que 
continuaremos a priorizar a realização de campeonatos, impulsionando o 
desenvolvimento da escalada de competição no país, inclusive com o estímulo a 
campeonatos regionais. 

A CBME divulgará novo comunicado sobre a data das etapas do Campeonato Brasileiro 
de Boulder de 2016. 

  
Diretoria da CBME 


