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1.

ADEQUAÇÃO DO CALENDÁRIO 2004 - CBE.
1.1 – A entrada do Sabre feminino na FIE e nos J.O.
Em razão da entrada do Sabre (feminino) na FIE, proposta da Confederação Brasileira de
Esgrima, foi aprovado a sua inclusão, também nos Jogos Olímpicos. Em conseqüência, o total
de provas individuais e por equipes passaria de 10 para 12.
1.2 – As diretrizes do CIO.
As diretrizes do Comitê Olímpico Internacional para o atual ciclo olímpico inclui:
- Manter a mesma quantidade de provas em cada esporte no J.O., isto é, dez para a
esgrima.
- Manter ou diminuir o efetivo de atletas por esporte, no caso da esgrima ser igual a 200.
- Estudar a possibilidade de excluir esportes ou provas de alguns esportes, no caso manter
a esgrima.
- Manter ou diminuir o período de provas de cada esporte nos J.O., isto é, reduzir o
número de dias no programa dos J.O.
1.3 – A seleção das dez provas para os J.O. 2004.
Considerando as diretrizes do CIO, a FIE chegou a decisão de selecionar as dez provas a
realizar nos Jogos Olímpico de Atenas – 2004, nas quais não serão realizadas as provas de Sabre
(feminino) e Florete (feminino) por equipes.
1.4 – A introdução dos Campeonatos Mundiais de Sabre e Florete (feminino) por equipes
no calendário FIE 2003 - 2004.
Em conseqüência da decisão do item 1.3, a FIE introduziu os Campeonatos Mundiais de Sabre e
Florete (feminino) no calendário de 2003 – 04, que já estava em andamento. Assim, adotou o

mesmo procedimento de 1992, com relação a Espada (feminina) incluída nas provas oficiais da
FIE também por proposta brasileira, e que não fez parte do programa dos Jogos Olímpicos de
Barcelona em 1992 houve o 1º Campeonato Mundial de Espada feminina.
1.5 - A candidatura da USFA para organizar os Campeonatos Mundiais de equipes - 2004.
Após a decisão da FIE em realizar os Campeonatos Mundiais de FF e SF por equipes a USFA se
candidatou, já no início de 2004, para organizar os citados eventos, na mesma semana dos
grandes prêmios de Árbitros, em Nova York, no período de 10 a 13 de junho 2004.
1.6 – O Torneio de Qualificação Olímpica – Zona Americana – é transferido para o Brasil.
Em 02 de abril de 2004, o calendário da CBE foi reestruturado para que fosse realizado no Rio
de Janeiro – o Torneio de Qualificação Olímpica da Zona da América.
Antes previsto para Bolívia (Santa Cruz) e México (Cancun), depois só para Santa Cruz e
finalmente, feito no Rio de Janeiro em 25 e 26 de abril de 2004 (ver NOTA OFICIAL CBE nº
01 / 2004 – 2 março de 2004).
1.7 – Três esgrimistas brasileiros se qualificaram para os J.O. 2004 no TQO.
No Torneio de Qualificação Olímpica, com brilhantismo, se qualificaram para os Jogos de
Atenas: Renzo Agresta (Sabre masculino – 1º lugar), Élora Pattaro (Sabre feminino – 2º lugar) e
Maria Julia Herklotz (Florete feminino - 2º lugar), representando o Brasil (CBE/COB).
1.8 – A fase de preparação final dos esgrimistas brasileiros qualificados para os J.O.
Em reuniões com os atletas qualificados, treinadores, dirigentes de clubes, diretoria da CBE e
departamento técnico do COB foram consideradas:
- As necessidades e objetivos da fase da preparação final para os Jogos Olímpicos.
- As disponibilidades de competições internacionais do calendário da FIE.
- As possibilidades de realizar períodos de treinamento no Brasil e no exterior.
- O estado de higidez física dos qualificados.
- A necessidade do início dos contatos para a preparação psicológica e mental, também
visando o Pan – 2007 e os J.O. de Beijin - 2008.
- A necessidade de dotar os esgrimistas com equipamento e material de esgrima a altura
dos Jogos Olímpicos.
- A importância da evolução qualificativa de nossos esgrimistas nos Jogos Olímpicos de
2004, já visando também os Jogos Pan-Americanos de 2007.
Em conseqüência, a Diretoria da CBE optou por:
1º) Consultar as associações quanto a possibilidade de transferir para novembro o Torneio
Cidade de São Paulo (que coincide com as competições de Nova York) e permutar as datas
dos Campeonatos Brasileiros com os Campeonatos Brasileiros de Cadete/ Juvenis/
Veteranos.
2º) Mediante a resposta positiva, ou nada a opor, da quase totalidade, a CBE adequou o
Calendário Nacional – 2004 do seguinte modo, mantendo os mesmos locais:
- Torneio Nacional Cidade de São Paulo - 25 a 28 de novembro / São Paulo.
- Campeonatos Brasileiros de Cadete/ Juvenis/ Veteranos – 26 a 29 de agosto / Porto
Alegre.
- Campeonatos Brasileiros – 16 a 19 de setembro / Rio de Janeiro

1.9 – A participação dos esgrimistas brasileiros qualificados para os Jogos Olímpicos nas
Competições Nacionais.
-

Em conseqüência da adequação do calendário, conforme o item 1.8, os esgrimistas
qualificados para os J.O. poderão participar das competições nacionais de 2004, pois
Renzo e Élora não puderam participar do TCPA (março), pois estavam no estágio de
treinamento da Romênia. Élora não pode jogar o TCC (maio), pois estava lesionada. E
ainda mais, Renzo, Élora e Maria Julia estariam voltando dos J.O. dia 21 de agosto e
teriam por jogar o Campeonato Brasileiro dia 27 de agosto.

Com a adequação realizada será possível:
1º) A participação de 3 dos melhores esgrimistas brasileiros - os qualificados para os Jogos
Olímpicos de 2004 - nas competições nacionais, beneficiando o brilhantismo dos eventos e,
principalmente, cooperar para a evolução técnica dos demais esgrimistas de suas
modalidades.
2º) - O tratamento e a recuperação física de alguns atletas qualificados para os J.O. em maio
junho.
- O treinamento no Brasil.
- A participação nos Torneios da Copa do Mundo de:
11 a 13 jun – Nova York (SM, SF e FF - que são Grandes prêmios)
21 a 25 jun – Vila de Havana (SM, SF e FF que é Grande Prêmio)
03 e 04 jul – Buenos Aires (FF)
- A realização de estágio no exterior (aproximadamente 2 a 3 semanas) a confirmar.
- O retorno ao Brasil e embarque dia 06 de agosto, com entrada na Vila Olímpica dia 07
e retorno ao Brasil dia 20.

2.

CALENDÁRIO 2005 / CBE – DIVULGAÇÃO.
Considerando que:
- A FIE já divulgou seu pré-calendário para a temporada 200 - 2005.
- A CBE programou a divulgação do calendário 2005 para 08 de julho.
- A FIE realizará nas próximas semanas alguns reajustes no pré-calendário 2004 – 2005.
Em conseqüência:
- A CBE divulgará o calendário 2005 em 15 de julho, procurando seguir o conteúdo
planejado no AVEC (A Vida Esportiva da Confederação), divulgado em fevereiro
de 2004 o qual está no site www.brasilesgrima.com.br

3.

ALTERAÇÃO NA DIRETORIA DA CBE.
Em Reunião de Diretoria, realizada dias 02 e 03 de junho, assumiu o cargo de secretario da CBE
o Senhor Graciano Amorim, em substituição ao Senhor Marcelo da Silva Gonçalez, que por
razões profissionais não pode continuar a compor a Diretoria.
A CBE, através da diretoria, agradece a cooperação valiosa prestada pelo Sr. Gonçalez,
esperando poder contar com sua participação, tão logo lhe seja possível.

4.

GRANDES PRÊMIOS DA FIE EM 4 PISTAS.
4.1 – Grande Prêmios em 4 pistas.
No último fim de semana, em Estocoleno, foi disputado o “Challenge Bernadotte”, espada –
homens, Grande Prêmio de Árbitros da FIE, usando apenas 4 pistas para toda a competição.
A final foi disputada em uma 5ª pista
4.2 – Vantagens do novo método mencionado pela FIE.
O novo método:
- Facilita e diminui os custos para a organização do torneio e permite uma organização
mais espetacular e bela.
- Os atletas sabem antecipadamente a hora e a pista em que jogarão, nas pules e na
eliminação direta.
- Torna muito fácil aos espectadores e à mídia acompanhar a competição e transmitir o
evento.
- Proporciona usar menos árbitros e melhor qualidade de arbitragem, garantindo o
resultado esportivo com menores equívocos de arbitragem.
- Os treinadores podem observar todos seus atletas que competem.
4.3 – A palavra do Presidente da FIE.
“A organização da Federação Sueca provou que é possível e desejável que todas as competições
de Grandes Prêmios aconteçam sobre 4 pistas.
Obrigado à perfeita organização na Suécia, onde esta nova idéia foi testada como brilhante
caminho”, disse René Roch.
4.4 – A proposta de 4 pistas.
A proposta de 4 pistas foi apresentada pelo representante brasileiro na FIE, considerando
principalmente as vantagens do método, poderá servir como exemplo, às Federações Nacionais,
a fim de que a esgrima se torne um esporte cada vez melhor para a mídia e espectadores em
geral: “é indispensável e vital organizar provas bonitas, com bom desenrolar e terminar com
aquelas que parecem um treinamento, mercado livre ou pregão da bolsa de valores”.

5.

MÁSCARAS TRANSPARENTES EM SABRE NOS J.O.
O ultimo texto de “press release da FIE” inclui o tema abaixo.
- “Mais transparências durantes as competições de Sabre nos Jogos de Atenas!
A FIE atribuirá uma máscara com viseira transparente a todos os participantes das
competições de Sabres masculino e feminino, durante os Jogos Olímpicos.
As máscaras transparentes já foram usadas nos Torneios da Copa do Mundo, Grandes
Prêmios e Campeonatos do Mundo durante o Ciclo Olímpico passado. A partir de então,
existe uma solicitação de parte da televisão, para ser capaz de mostrar a emoção dos
esgrimistas.
Com está máscara será possível, aos espectadores ver os olhos dos atletas e sentir a tensão
do esporte”.

- O uso da máscara transparente e o pedido de sua homologação para a FIE, foram
proposições da Confederação Brasileira de Esgrima, que desde 1986 se esforça nos Congressos
e no Comitê Executivo por esta modernização, apoiada integralmente pelo atual Presidente da
FIE e que foi quase uma exigência do ex-presidente do CIO Juan Samaranch – juntamente com
o aparelho sem enroladeiras (sem fio)
- Talvez, o fato de não havermos adotado estas duas modernizações tenha nos custado as
duas medalhas a mais nos Jogos Olímpicos, quando votamos a introdução do Sabre feminino,
isto é, as medalhas para as provas individual e por equipes.

Arthur Cramer
Presidente da CBE

