CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA
FUNDADA EM 05 DE JUNHO DE 1927

Presidência
Rio de Janeiro, 16 de julho de 2009.
NOTA OFICIAL Nº. 006/2009

ASSUNTO: Critério para a próxima convocação da equipe brasileira, objetivando o Campeonato
Mundial Adulto de Esgrima no período de 30 de setembro a 08 de outubro de 2009 em Antalya –
Turquia.

1. Ranking Nacional
a. Objetivando darmos a publicidade devida quanto ao critério adotado de convocação dos atletas e a
necessidade da tomada de uma série de providências administrativas prévias aos Campeonatos Mundiais
em referência (inscrições, aquisição de passagens aéreas, reserva de hotel, outras), a CBE informa que o
ranking nacional será calculado com a inclusão dos resultados obtidos no Torneio Nacional Cidade do Rio de
Janeiro (julho/09) e do Torneio Nacional Cidade de Porto Alegre (agosto/09).
b. Informamos que para fins de cálculo do ranking nacional, a exemplo da dos procedimentos e sistemática
utilizados para os Campeonatos Pan-americanos 2009 – El Salvador, a CBE descartará o Torneio Nacional
Cidade de São Paulo de 2008, uma vez que, ao tempo dos Campeonatos Mundiais 2009, já terá
ultrapassado mais de um ano da realização daquele Torneio.
c. Informamos, ainda, que em princípio, pendentes da disponibilidade financeira, deverão ser convocados e
custeados integralmente pela CBE os esgrimistas primeiros colocados do ranking nacional e os quatro
primeiros colocados do florete masculino a fim de que estes participarem da prova por equipe de sua
categoria.
d. A formação das demais equipes ficará pendente em função dos termos de intenção de participação
encaminhados pelos interessados, em tempo hábil, para esta Confederação.

2. Termo de Intenção de Participação
A data limite para a chegada na CBE do Termo de Intenção de Participação será dia 10 de agosto de 2009,
até às 18:00 horas.

Saudações Olímpicas!

‘
Gerli dos Santos
Presidente da CBE
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