CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA
FUNDADA EM 5 DE JUNHO DE 1927
Rio de Janeiro, 1 de agosto de 2014.
OF / CBE / PRES / Nº 2014.476 - CIRCULAR.
Da Confederação Brasileira de Esgrima.
Aos Srs. Presidentes de Federações, Clubes filiados, reconhecidos e convidados.

ASSUNTO: Troféu Brasil de Esgrima – Disposições Preliminares.

ATENÇÃO: Esta circular contém informações fornecidas pelos organizadores e uma síntese de informações já prestadas
pela CBE, tendo por finalidade facilitar o trabalho nos clubes.

1. LOCAL.
SOCIEDADE DE GINÁSTICA PORTO ALEGRE
Rua Barão do Cotegipe, 400
Bairro Higienópolis/São João.
Porto Alegre, RS
Informações que se fizerem necessárias: (51) 8225-9836 mnkrause@hotmail.com

2. PROGRAMA DAS PROVAS.
DIA

PROVAS

19 set (sex)
20 set (sab)
21 set (dom)

INICIO

Florete Masculino e
Sabre Feminino
Espada Masculina e
Florete Feminino
Espada Feminina e
Sabre Masculino

09:00 h
12:00 h
09:00 h
12:00 h
09:00 h
12:00 h

FINAIS
Após as eliminatórias
Após as eliminatórias
Após as eliminatórias

ATENÇÃO: OBSERVAÇÕES: por ocasião da divulgação das inscrições aprovadas, e em função da quantidade de
equipes inscritas, os horários pde início de cada prova deverão ser confirmados.
Bem como, poderá ocorrer a realização da prova de espada em dois dias (sábado e domingo) segundo a quantidade
maior de participantes nas últimas provas nacionais.

3. INSCRIÇÕES PARA AS PROVAS.
3.1

PRAZO DE CHEGADA NA CBE.

Até 14 de agosto de 2014 (quinta-feira) às 13:00 horas. Via e-mail exclusivo inscricao@brasilesgrima.com.br
ou via fax (21) 2283-2256.
Após esta data e hora os valores de cada inscrição são alterados, conforme determinado na ata da Assembleia
Geral Extraordinária - AGE/2013 – CBE.

3.2

FORMULÁRIO DAS “INSCRIÇÕES NOMINATIVAS”.

3.2.1 MODELO ÚNICO: OFICIAL DA CBE.
No site da CBE http://www.brasilesgrima.com.br.
Preenchimento de acordo com as orientações contidas no próprio formulário.
EXCEPCIONALMENTE PARA A REALIZAÇÃO DESTA COMPETIÇÃO, ONDE SE BUSCA A
PARTICIPAÇÃO DO MAIOR NÚMERO POSSÍVEL DE ESGRIMISTAS, OBJETIVANDO QUE ESTES
POSSAM PRATICAR ESTA MODALIDADE DE COMPETIÇÃO - PROVAS POR EQUIPE, A CBE
AUTORIZA:
1) NO CASO ESPECÍFICO DE UMA EPD NÃO POSSUIR NÚMERO MÍNIMO DE ATLETAS PARA
FORMAR UMA EQUIPE NUMA DETERMINADA ARMA, SERÁ PERMITIDA A COMPOSIÇÃO DE
EQUIPES ENTRE, NO MÁXIMO, DUAS EPDs PARTICIPANTES.
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2) EM TODAS AS ARMAS: PARA AS PROVAS MASCULINAS, SERÁ FACULTADA A INCLUSÃO DE, NO
MÁXIMO, UMA ATLETA FEMININA. DA MESMA FORMA, NAS PROVAS FEMININAS, SERÁ
FACULTADA A INCLUSÃO DE NO MÁXIMO UM ATLETA MASCULINO, COM A FINALIDADE DE
COMPLETAR EQUIPES.

3.2.2 PARTICIPAÇÃO DE CONVIDADOS.
Serão aceitas as inscrições de, no máximo, duas inscrições de esgrimistas estrangeiros por país e por arma,
respeitando a ordem de chegada das inscrições na CBE.
Os esgrimistas brasileiros não inscritos na CBE poderão participar desde que não tenham participado de nenhuma
competição organizada pela CBE na temporada atual (anual).

4. DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES APROVADAS.
A CBE divulgará as inscrições aprovadas aos organizadores e entidades participantes, no dia 21 de agosto de 2014
(quinta-feira), até 18:00 horas, por e-mail E no site http://www.brasilesgrima.com.br.

5. CONFIRMAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO.
A confirmação de participação de atletas deverá ser presencial impreterivelmente até 1 (uma) hora do início da
prova.
O atleta que não confirmar até o horário previsto terá sua participação em prova cancelada, sem a
possibilidade de readmissão na prova.

6. FÓRMULAS.
6.1. PROVAS POR EQUIPES.
Em razão do efetivo de esgrimistas – masculinos e femininos – das nossas disponibilidades, necessidades e
objetivos, neste momento a participação de todos – masculino e feminino – em uma só prova seria a mais
conveniente. Dentre outras, pode-se adotar a seguinte fórmula:
Eliminação direta com decisão de todas as classificações.
O primeiro e segundo lugares são decididos por eliminação direta e as demais classificações por chaves de
eliminação direta entre os perdedores de cada quadro (A, B, C, D ...).
As equipes DEVEM ser colocadas no quadro de eliminação direta por ordem de força, obrigatoriamente.
Esta ordem é estabelecida pelo diretório técnico da CBE, baseada em um barema de pontos e por decisão do
Diretório Técnico em caso da falta de referências. A dificuldade para avaliar esta ordem será subjetiva, em parte,
para as equipes mistas e de sexos diferentes (masculina e feminina).
Para minimizar os efeitos sobre a classificação final das equipes femininas, as duas melhores classificadas, ao
término de todos os quadros, disputam um encontro decidindo o primeiro lugar em cada arma.

6.2. PROPOSTAS DE PROGRAMAS.
Em qualquer das fórmulas acima, seguem propostas de programas. Por enquanto para cinco pistas e para um
máximo de vinte equipes participantes, durante três dias.
Considerar que no dia da prova de sabre, poder-se-á utilizar meia jornada (cinco a seis horas) para complementar
outra arma onde o número de participantes ultrapasse dezesseis e seja inferior a 24 equipes.
Equipes participantes
Até 11 (inclusive)
12 a 16 (inclusive)
17 a 20 (inclusive)

Fórmula
Pule única
El.Dir.c/ clas.geral
El. Dir. c/ clãs.geral

Nº. de pistas
2 até 5 (inclusive)
até 5 (inclusive)
até 5 (inclusive)

Duração máxima estimada
10 horas
10 horas
12 horas

6.3. REGULAMENTO PARA AS PROVAS.
Aplicar-se-á o Regulamento para as Provas da FIE, para as Provas de Equipes, respeitadas as seguintes observações
e alterações abaixo.
6.3.1 Para o caso de prova em eliminação direta com matches para decisão de todas as colocações finais.
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Para a classificação das equipes femininas haverá um encontro para decidir o primeiro lugar entra as duas equipes
melhores colocadas ao final dos quadros de eliminação direta, a menos que:
- as equipes femininas só tenham jogado contra equipes femininas;
- uma equipe feminina seja a vencedora da prova.
6.3.2. Limites de idade.
Apenas esgrimistas que completarem 14 anos em 2010 e conforme os procedimentos adotados para autorização de
cadetes a fim de que participem de provas livres.
6.3.3. Controle de doping.
Reiteramos que todos os esgrimistas que façam uso de QUALQUER medicamento e participam de competições
oficiais da CBE DEVEM CONHECER E RESPEITAR as normas referentes ao uso de substâncias divulgadas por
esta Confederação e de pleno conhecimento da direção de suas entidades de prática desportiva.

7. DIRETÓRIO TÉCNICO E ARBITRAGEM.
7.1. DIRETÓRIO TÉCNICO.
7.1.1 Composição.
O Diretório Técnico do Torneio será composto por 3 pessoas: 1 da entidade organizadora, 1 de outra entidade e uma da CBE,
esta presidindo os trabalhos.

7.2. ARBITRAGEM.
7.2.1 Inscrição de árbitros.
A Confederação proverá, dentro de suas possibilidades, os árbitros licenciados na Federação Internacional de
Esgrima.
As entidades participantes deverão inscrever pessoal para a arbitragem, já habilitados em competições regionais e
capacitados para este nível de competição, na proporção de um para cada duas equipes em uma mesma prova.
Os nomes individuais do pessoal de arbitragem – indicados por entidades participantes – deverão ser inscritos no
mesmo formulário de inscrição das equipes e serem aprovados pela Confederação. Na eventualidade da falta desta
aprovação a entidade deverá outra pessoa, sob as mesmas condicionantes.
Uma entidade pode inscrever em uma prova um árbitro de outra entidade, mediante o concordo oficial (por escrito)
desta última

7.2.2 Apresentação dos árbitros e Reunião de Arbitragem.
A fim de participar da REUNIÃO DE ARBITRAGEM, a apresentação individual dos árbitros (citados no
“FORMULÁRIO de INSCRIÇÕES DAS EQUIPES e aprovados pela CBE) é feita até uma hora antes do
início de cada prova, pessoalmente ao Delegado de Arbitragem indicado pela CBE.
-

PARTICIPANTES:
Delegado de Arbitragem indicado pela CBE, Chefes de Equipes das Entidades Participantes e Árbitros.
OBJETIVOS DAS REUNIÕES:
Confirmação de participação e orientações técnicas para homogeneizar procedimentos de arbitragem

-

MATERIAL DO PESSOAL DE ARBITRAGEM:
Todo o pessoal de arbitragem deve se apresentar – OBRIGATORIAMENTE - a esta reunião com seu
exemplar pessoal do Regulamento para as Provas, os cartões de faltas e sanções e o paralepípedo de
controle da flecha de lâminas (1 x 2 x 4 cm)

-

ENTREGAR AO DIRETÓRIO TÉCNICO:
Nesta reunião, os chefes de equipes entregarão um peso para controle de pressão e um cursímetro para
controle de cursos de acendimento. Estes materiais serão devolvidos ao final da prova, diretamente ao árbitro(s)
de cada entidade participante.

7.2.3 Participação dos árbitros.
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1) 10 minutos antes do início de cada encontro o(s) árbitro(s) reúne os (as) esgrimistas sobre as pistas,
executando as ações do Regulamento para as Provas.
2) A participação dos esgrimistas de uma equipe (entidade), em uma prova, está condicionada a apresentação e
participação de todos os árbitros designados pela mesma para atuarem nesta prova, nos horários e normas
estipulados pela CBE, devendo estar presentes durantes o período de realização da mesma prova: do início à
premiação.
3) Todos estes árbitros devem permanecer à disposição do Delegado da CBE (ou do Diretório Técnico no caso de
ausência do Delegado), durante a realização de toda a prova, no recinto da competição (pistas ou Diretório
Técnico):
- A participação de um árbitro termina quando se efetua a cerimônia de premiação, ou quando o Diretório
Técnico estipular.
- Nenhum árbitro pode se retirar do recinto antes do final da prova, para a qual foi inscrito, mesmo que os
esgrimistas de sua entidade estejam desclassificados para os turnos seguintes.
4) Um mesmo árbitro não pode ser inscrito para atuar em duas provas que podem transcorrer simultaneamente,
conforme o Programa Horário.
5) Durante a realização das finais, todos os árbitros reunidos assistirão os matches para estudos e comentários
técnicos da CBE, desde que não empenhados em outras funções, por decisão do Diretório Técnico.
6) Em conseqüência, as entidades necessitarão prever a chegada e a partida de seus árbitros em função dos
horários previstos e estimados, para as atividades de arbitragem.
7) Caso uma entidade não tenha os árbitros, ela não pode participar, ou continuar participando, salvo em caso de
acidente com o árbitro, sujeito a decisão do Delegado de Arbitragem indicado pela CBE, ou do Diretório
Técnico, no caso de ausência do Delegado.
A qualquer momento, a falta dos efetivos de árbitros de uma entidade, de acordo com as cotas acima, impede
o início ou a continuação da participação da equipe da entidade em uma prova, ou implica na desclassificação
da equipe que já terminou seus matches.

8. HOSPEDAGEM.
8.1. HOSPEDAGEM.
SWAN BUSINES MOLINOS
Rua 24 de outubro 1611
Tel.: (51) 3388-6788
www.swanhoteis.com
SWAN TOWER PORTO ALEGRE
Rua Cristóvão Colombo, 3192
Tel.: (51) 3326-2222
www.swanhoteis.com
HOLIDAY INN PORTO ALEGRE
Av. Carlos Gomes, 585/565
Tel.: (51) 3378-2727
www.holidayportoalegre.com.br
NOVO HOTEL PORTO ALEGRE ACCOR
Rua Soledade, 575
Tel.: (51) 3327-9292
www.novohotel.com
IBIS MOINHOS DE VENTO
Rua Marquês do Erval, 540
Tel.: (51) 2112-2772
E-mail: h6664-re@accor.com.br
QUALITY PORTO ALEGRE
Rua Comendador Caminha, 42
Tel.: (51) 3775-1555
www.qualityinn.com
MASTER BORDINI’ RESIDENCE
Rua Cel. Bordini, 707
Tel.: (51) 3083-1188
www.master-hoteis.com.br/hotel#portoalegre
8.2. ALIMENTAÇÃO.
No interior da SOGIPA estão localizados 3 restaurantes, todos com Buffet que variam 13,00 à 20,00. Servindo também à
la carte e à la minuta assim como lanches variados.
Restaurante Biobar (piscina) (51) 3325-7224
Restaurante do Tênis (51) 3325-7234
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Restaurante do Bolão (51) 3325-7253
A SOGIPA está cercada de diversos tipos de restaurantes dos mais variados cardápios, assim como alguns Shoppings Centers.

10. PREMIAÇÃO
9.1. PREMIAÇÃO A SER REALIZADA.
A premiação será oferecida pela Confederação Brasileira de Esgrima.
Serão premiados os três primeiros lugares, o melhor cadete, o melhor juvenil e o melhor veterano das provas individuais.
O atleta só receberá a premiação no pódio e com o “agasalho” completo da sua entidade ou com o uniforme completo de
esgrima, conforme as regras de protocolo da FIE aplicadas pela Confederação Brasileira de Esgrima.
A Confederação Brasileira de Esgrima não premiará atletas que não se apresentarem ao pódio.

Atenciosamente,

GERLI DOS SANTOS
Presidente CBE
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