CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA
FUNDADA EM 5 DE JUNHO DE 1927
Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2014.
OF / CBE / PRES / Nº 2014.498 - CIRCULAR.
Da Confederação Brasileira de Esgrima.
Aos Srs. Presidentes de Federações e Clubes filiados.

ASSUNTO: DISPOSIÇÕES PRELIMINARES CAMPEONATOS BRASILEIROS: CADETE,
JUVENIL – INDIVIDUAL e EQUIPE.

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.
Local: Club Athlético Paulistano.
Endereço: Rua Honduras, 1400
Jardim América
São Paulo - SP
CEP: 01428-900

2. PROGRAMA.

D
DIIA
A
04 set 5ª-feira
05 set 6ª-feira
06 set sábado
07 set domingo

E
EV
VE
EN
NTTO
O
Florete masculino e feminino – Cadete 15 anos.
Espada masculina e feminina – Cadete 15 anos.
Sabre masculino e feminino – Cadete 15 anos.
Florete masculino e feminino – Cadete 17 anos.
Espada masculina e feminina – Cadete 17 anos.
Sabre masculino e feminino – Cadete 17 anos.
Florete masculino e feminino – Juvenil.
Espada masculina e feminina – Juvenil.
Sabre masculino e feminino – Juvenil.
Florete masculino e feminino – Equipe Juvenil.
Espada masculina e feminina – Equipe Juvenil.
Sabre masculino e feminino – Equipe Juvenil.

Equipes Juvenis por Estados –– Uma equipe de cada arma por estado.
O quadro horário será divulgado oportunamente.

OBSERVAÇÕES:
1.
2.

Os esgrimistas podem jogar até duas armas durante a Temporada Anual, nas provas individuais.
A fim de que um (a) esgrimista possa ser inscrito(a) e participar em prova de categoria etária superior a que pertence, a
Entidade de Prática Desportiva a qual está filiado(a) deve apresentar declaração – cujo modelo está no final deste
documento.
A mencionada declaração deve ser:
anexada ao “FORMULÁRIO DE REGISTRO/INSCRIÇÃO ANUAL DE ESGRIMISTA”, por ocasião da INSCRIÇÃO
ANUAL que a EPD faz na CBE, ou,
anexada ao “FORMULÁRIO DE INSCRIÇÕES NOMINATIVAS” da competição,ou,
entregue ao Diretório Técnico no local da competição, até o momento da confirmação da inscrição individual, em caráter
excepcional.
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3. INSCRIÇÕES PARA AS PROVAS.
3.1. PRAZO DE CHEGADA NA CBE.
Até 22 de agosto 2014 (6ª FEIRA), às 18:00 horas via e-mail exclusivo inscrição@brasilesgrima.com.br, via
Correio ou via Fax.
Após esta data e hora os valores de cada inscrição são alterados, conforme ratificado na ata da Assembléia Geral
Extraordinária - AGE/2013 – CBE.

3.2. FORMULÁRIOS DE INSCRIÇÕES NOMINATIVAS.
Conforme MODELO OFICIAL, já distribuído. Solicitamos as entidades participantes preenche-lo corretamente,
conforme as orientações existentes no próprio formulário:

-

UM (OU MAIS) FORMULÁRIO PARA CADA CATEGORIA.
NÃO INSCREVER DUAS CATEGORIAS DE IDADES (DIFERENTES) EM UM MESMO
FORMULÁRIO.
3.2.2 PARA AS PROVAS DE EQUIPES.
A inscrição nominal individual de cada equipe será feita na véspera até as 16:00 horas.

4. DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES APROVADAS.
A CBE disponibilizará as inscrições aprovadas aos organizadores e participantes: até 29 de agosto (6ª FEIRA), às
18:00 horas, no site www.brasilesgrima.com.br após fazer o controle das idades por faixas etárias, dos “registros” e
das “inscrições anuais” dos(as) esgrimistas inscritos.

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.

6. FÓRMULA DAS COMPETIÇÕES.
6.1.1 1°° turno:

Pules de 8/7, 7/6 ou 6/5 esgrimistas com matches em 5 toques / 3 minutos, excluindo-se da eliminação direta o
esgrimista último classificado, se o efetivo de participantes for impar.

6.1.2 Eliminação direta.
Com matches em 15 toques, em 9 minutos (3 sets de 3 minutos, com um minuto de intervalo, entre os tempos
parciais).
O Quadro de Eliminação Direta: os esgrimistas serão colocados na rodada inicial do Quadro de Eliminação Direta
de acordo com os índices do turno de pules. O quadro de Eliminação Direta prosseguirá com rodadas de matches entre os
vencedores, até classificar 2 esgrimistas para a final.
O Quadro de Repescagem para a decisão do 3º lugar:          alternará rodadas
com “matches de perdedores e vencedores” e rodadas “com matches de vencedor de perdedor com perdedor de vencedor”,
evitando-se a repetição de matches já jogados. A repescagem terá prosseguimento até classificar 2 esgrimistas, para a decisão
do 3º lugar.
O Quadro de repescagem serão de 16 ou 8 esgrimistas em função do número de participantes.
As outras colocações finais serão estabelecidas de acordo com a rodada em que cada esgrimista foi eliminado. Para
os eliminados em uma mesma rodada a melhor colocação final caberá ao esgrimista com maior índice, ou mais toques dados no
turno de pules caso haja empate de índices. Permanecendo o empate, os esgrimistas serão classificados ex-aequo (empatados)
na melhor colocação possível e as colocações seguintes não serão ocupadas por outros esgrimistas, em quantidade igual ao total
de esgrimistas empatados.
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7. LEMBRETES IMPORTANTES.
7.1. DIRETÓRIO TÉCNICO E ÁRBITROS.
7.1.1. DIRETÓRIO TÉCNICO.
O Diretório Técnico dos Campeonatos será de 3 pessoas, sendo uma da entidade organizadora, uma de outra entidade e
uma da CBE, esta presidindo os trabalhos.
Para efeito da cota de arbitragem, indispensável à participação de uma entidade em uma prova, um membro do DT
equivale a um árbitro.
7.1.2. ÁRBITROS: INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO.
7.1.2.1. A inscrição.
- A inscrição dos árbitros de cada delegação é feita, também, no mesmo “Formulário de Inscrições Individuais em
Provas de Competição Nacional”,
- O efetivo de árbitros, indispensável à participação de uma entidade nas provas da competição segue as cotas: 0 a 2
esgrimistas inscritos, nenhum arbitro; 3 a 5, um arbitro; 6 a 12, dois árbitros; 13 a 18, três árbitros; 19 a 24, quatro árbitros; 25
a 30, cinco árbitros.
- Uma entidade pode inscrever em uma prova um árbitro de outra entidade, mediante o concordo desta última.
7.1.2.2. Apresentação e Participação dos árbitros de uma Entidade.
- Os árbitros se apresentam ao Diretório Técnico, ou ao delegado de arbitragem, uma hora antes do início da prova,
para confirmarem pessoalmente sua participação na mesma e participarem da Reunião de Árbitros, afim de receberem
orientações técnicas; distribuição e verificação de documentação, material, equipamentos.
10 minutos antes do início da prova reunir os (as) esgrimistas sobre as pistas, providenciando o início dos matches.
- 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 estarem presentes durante o período de realização da mesma prova.
- Estes árbitros devem permanecer à disposição do Diretório Técnico, 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.
- Um mesmo árbitro não pode ser inscrito para atuar em duas provas que podem transcorrer simultaneamente.
- 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.
- 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.
Caso uma entidade não tenha os árbitros, ela não pode participar, ou continuar participando, salvo em caso de acidente
com o árbitro durante a prova, sujeito a decisão do Diretório Técnico da prova.
7.1.2.3. Material e uniforme de árbitros.
Os árbitros necessitam:
- Trazer o Regulamento para as Provas (as Entidades de Prática Desportiva tem um exemplar), estudando e
reestudando-o sempre. Principalmente, nos dias que antecedem um a competição, na qual arbitrarão.
- Trazer, obrigatoriamente, seus cartões “amarelo, vermelho e preto”, caneta azul e uma prancheta.
- Trajar calça, camisa social (manga curta) ou da arbitragem e calçado tipo tênis, para que possam participar das
atividades de arbitragem.
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7.2 MATERIAL E EQUIPAMENTO
7.2.1. Há necessidade de 09 ( nove ) pistas para as competições. Além do aparelho, em cada pista é indispensável
haver um cronômetro e uma prancheta com caneta esferográfica, para uso do árbitro.
7.2.2. Ao confirmar a participação (quarenta e cinco minutos antes do inicio da prova correspondente ) de seu(s)
esgrimista(s), cada entidade entregará ao Diretório Técnico, um peso e um cursímetro, para as competições em que são
necessários. Este material deve conter o nome do proprietário e ficará sob responsabilidade dos árbitros e do Diretório Técnico,
até o final da prova. A apresentação do mesmo é condição de participação na prova.
7.2.3. Implica na “aplicação de um cartão vermelho, por match” ao esgrimista :
- A falta de meias coloridas (iguais nas duas pernas ), ou polainas ( iguais nas duas pernas ) idênticas para todos os
participantes, de uma mesma entidade em uma mesma prova.
- A falta de seu nome no uniforme, conforme as normas da CBE, colocado nas costas, ou sobre a perna contrária a
mão armada ( apenas para o sabre e florete elétricos ).
Nesta competição não será indispensável o uso do número de inscrição anual do esgrimista sobre o uniforme.

8. HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE.
8.1. HOSPEDAGEM.
HOTEL MERCURE JARDINS
Alameda Itu, 1151 - Jardins
São Paulo - SP
01421-001
Tel: (11) 3089-7555
HOTEL IBIS BUDGET SÃO PAULO
(400m do Paulistano – quartos para até 3 pessoas no mesmo valor)
Av. 9 de Julho, 3597
Tel: (11) 3886-4600
TRAVEL INN PARK AVENUE JARDINS
Al. Jau, 358
Tel: (11) 3822-6287
QUALITY JARDINS
Al. Campinas, 540
Tel: (11) 2182-0400
MERCURE HOTEL SÃO PAULO JARDINS
Al. Itu, 1151
MERCURE HOTEL SÃO PAULO
Rua Pamplona, 1315

9. PREMIAÇÃO.
A premiação será ofertada pela CBE - para os 3 finalistas, Nas provas individuais e Equipes.
O recebimento da premiação é com o uniforme completo de esgrima, ou agasalho completo da entidade,
calçando tipo tênis.
O (a) esgrimista trajando fora do regulamento acima não receberá a premiação NA CERIMÔNIA
CORRESPONDENTE. Sua entidade receberá comunicada a respeito e por decisão da diretoria da CBE poderá ter os seus
pontos de ranking desta prova não atribuídos.
Atenciosamente.
Gerli dos Santos
Presidente da CBE
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