CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA
FUNDADA EM 5 DE JUNHO DE 1927

Presidência
Rio de Janeiro, 13 de agosto de 2009.
NOTA OFICIAL Nº. 008/2009
ASSUNTOS: 1) Critérios para convocação da equipe brasileira, objetivando os Campeonatos
Sul Americanos – Medellín, Colômbia/2009 2) Sobreposição de eventos esportivos 3) Apoio
financeiro da CBE
1.CRITÉRIOS PARA CONVOCAÇÃO DA EQUIPE BRASILEIRA
a) Orçamento anual e sua readequação
Originalmente, não estavam previstos em nosso calendário os Campeonatos Sul Americanos de
Maiores. E, por conseqüência lógica, não estava prevista, também, a aplicação de recursos
financeiros para a participação da delegação brasileira nesse evento esportivo internacional.
Porém, e em face à readequação orçamentária promovida pela nova gestão da CBE, estamos
ultimando todos os esforços a fim de apoiar o maior número de atletas a participarem de eventos
internacionais que sejam de nosso interesse.
Assim já o foram nos Campeonatos Mundiais Cad e Juv – Irlanda do Norte; Campeonatos Pan
Americanos Cad e Juv – Venezuela; Campeonatos Sul Americanos Inf, Cad e Juv – Chile;
Campeonatos Pan Americanos de Maiores – El Salvador. Em todos esses eventos, tivemos uma
participação bastante expressiva de atletas. Tal situação se deu de acordo com a nova política ora
em curso, qual seja, a de que a CBE, mesmo com as suas limitações orçamentárias, seja agente
facilitador e/ou apoiador para que um maior número de atletas possa obter a necessária
experiência internacional.
b) Critérios até agora utilizados para convocação de atletas
Até o presente momento, considerando a readequação orçamentária mencionada, a CBE apoiou
vários atletas cadetes e juvenis através do custeio de despesas de hospedagem e alimentação,
tanto na Irlanda do Norte, como na Venezuela e no Chile. Para os atletas adultos melhores
classificados no ranking nacional, a CBE cobriu integralmente as despesas para El Salvador. E
assim será, novamente, para os Campeonatos Mundiais – Turquia/2009.
De uma forma ou outra, tivemos sempre, em todos os eventos em que participamos, a
imprescindível parceria com algumas EPD´s através do apoio financeiro a alguns atletas e,
também, técnicos. Ainda, outros atletas ou seus familiares custearam integralmente as suas
participações em referidos eventos esportivos.
Enfim, estamos convencidos de que tais parcerias (CBE, EPD´s, atletas, familiares, etc.) são
imprescindíveis para evoluirmos.
c) Vagas e Ranking Nacional
Conforme se verifica na convocatória dos Campeonatos Sul Americanos de Medellín, já divulgada
no site da CBE, há 08 vagas por arma, por país.
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Portanto, a CBE, de acordo com regras já anteriormente divulgadas, autorizará a inscrição dos 08
primeiros classificados no ranking nacional em cada arma, independentemente do índice V/M,
considerando, inclusive, a realização do Torneio Nacional Cidade de São Paulo (18 a 20 setembro
de 2009).
2) SOBREPOSIÇÃO DE COMPETIÇÕES
Como é do conhecimento da maioria, o nosso calendário esportivo já havia sido divulgado quando
foram definidas as datas dos Campeonatos Sul Americanos, em Medellin. Infelizmente, por
motivos alheios a nossa vontade, esse último evento coincidiu com os Campeonatos Brasileiros
Cadete e Juvenil, em Brasília. Desta forma, não tivemos outra escolha que não fosse à
manutenção do nosso calendário da forma como havia sido antes divulgado, evitando, assim,
prejuízos àqueles clubes e atletas que haviam se organizado e adquirido passagens aéreas com
antecedência.
3) APOIO FINANCEIRO POR PARTE DA CBE
Considerando que os atletas adultos melhores classificados no ranking nacional já participaram
dos Campeonatos Pan Americanos em El Salvador, e, ainda, participarão dos Campeonatos
Mundiais na Turquia, às expensas integrais da CBE, e considerando darmos seguimento a nossa
política de apoio, mesmo que parcial, para um maior número de atletas, decidimos: para os
Campeonatos Sul Americanos, em Medellín, a CBE alcançará apoio financeiro, tal como, custeio
da hospedagem e alimentação (03 diárias – o dia anterior à prova de cada atleta, o dia da prova,
e o dia posterior), a todos àqueles atletas que atenderem as seguintes condições:
a) tenham enviado para a CBE o Termo de Intenção de Participação em Provas Internacionais até
a data já divulgada no site da CBE (02 de outubro de 2009);
b) estejam entre os 08 melhores do ranking nacional em sua arma, calculando-se o ranking com a
inclusão do TNCSP (18 a 20 setembro de 2009).
c) possuam o mínimo de 50% do índice V/M.
Observação: até o presente momento, a CBE não possui informação acerca do Campeonato
Íbero Americano quanto às datas das provas de cada arma. Sabemos, apenas, que tal
evento deverá ocorrer, imediatamente, após aos Campeonatos Sul Americanos, ou seja, 30
e 31 de outubro, e 01 de novembro. Mesmo assim, aqueles atletas que queiram participar
desse evento, encaminhem as suas intenções de participação, entretanto ratificamos que
não deverão ter apoio financeiro da CBE, quanto à hospedagem e a alimentação, haja vista a
já argumentada limitação orçamentária.

Saudações Olímpicas!

GERLI DOS SANTOS
Presidente CBE
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