CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA
FUNDADA EM 5 DE JUNHO DE 1927
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 2015.
OF / CBE / PRES / Nº 2015.112 - CIRCULAR.
Da Confederação Brasileira de Esgrima.
Aos Srs. Presidentes de Federações, Clubes filiados, reconhecidos e convidados.

ASSUNTO: Torneio Nacional Cidade do Rio de Janeiro – 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.
Clube Militar Sede Lagoa
Rua Jardim Botânico, 391.
Jardim Botânico.
Rio de Janeiro, RJ.
Telefone: (21) 2197-8888

2. PROGRAMA DAS PROVAS.
09:00 h
Espada Feminina e
19:00 h
13:00 h
Sabre Masculino
09:00 h
Espada Masculina e
28 fev (sab)
19:00 h
13:00 h
Florete Feminino
09:00 h
Florete Masculino e
01 mar (dom)
18:00 h
11:00 h
Sabre Feminino
Observação: O início das finais poderá sofrer alterações em função do número de atletas inscritos por arma.
27 fev (sex)

3. INSCRIÇÕES PARA AS PROVAS.
3.1

PRAZO DE CHEGADA NA CBE.

Até 11 de fevereiro de 2015 (quarta-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.

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 23 de fevereiro de 2015
(segunda-feira), até às 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.
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6. FÓRMULAS.
6.1. PROVAS INDIVIDUAIS.
6.1.1 Turno Único de Pules:
Pules de 7, 6 ou 5, ou, ainda, pule única no caso de 9 ou menos esgrimistas por prova com matches em 5 toques / 3
minutos.
As Pules serão compostas com as inscrições aprovadas. Se um esgrimista faltar à prova e houver uma diferença de
mais de um esgrimista entre as pules de um mesmo horário, o Diretório Técnico deverá remanejar e completar a falta com o
esgrimista seguinte na ordem de entrada.

6.1.2 Eliminação Direta com Repescagem:
Masculino e feminino em quadros separados, com matches em 15 toques, em 9 minutos (3 sets de 3 minutos, com um
minuto de intervalo entre os tempos parciais).
Os esgrimistas serão colocados na rodada inicial do Quadro de Eliminação Direta de acordo com os índices do turno
único 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 será 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.

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.

Os árbitros devem ser indicados pelas EPDs participantes para cada prova, segundo as cotas abaixo em função da
quantidade de esgrimistas participantes da respectiva entidade:
- De 0 a 2 esgrimistas inscritos, nenhum arbitro; - de 3 a 5, um arbitro; - de 6 a 12, dois árbitros;
- De 13 a 18, três árbitros; - de 19 a 24, quatro árbitros; - de 25 a 30, cinco árbitros.
- Para efeito da cota de arbitragem indispensável à participação de uma entidade em prova, um membro do Diretório
Técnico equivale a um árbitro.
Os árbitros deverão ser inscritos no mesmo “formulário de inscrições individuais em provas de competições
nacionais”, usado para inscrever os (as) esgrimistas nas respectivas provas.
Uma entidade pode inscrever em uma prova um árbitro de outra entidade, mediante o aceite oficial dessa última.
Na eventualidade da troca de nomes de árbitros indicado por uma EPD, o Chefe de Equipe desta entidade deve indicar
por escrito o nome do árbitro substituto.

7.2.2 Apresentação dos árbitros e Reunião de Arbitragem.
Os árbitros deverão se apresentar uma hora antes do início da primeira prova do dia ao Delegado da Confederação.
- OBJETIVOS DA REUNIÃO: Confirmação de participação e orientações técnicas para homogeneizar procedimentos
de arbitragem.

7.2.3 Participação dos árbitros.
1) 10 minutos antes do início da prova reúnem os (as) esgrimistas sobre as pistas, providenciando o início.
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 desde o seu
início até a premiação.
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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 e 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 transcorram simultaneamente, conforme
o Programa Horário.

8. HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO.
8.1. HOSPEDAGEM.
Hotel Ibis Botafogo
Rua Paulino Fernandes, 39 – Botafogo.
Reservas (21) 35152999
Email – h7547-re@accorhotels.com.br
Web – ibishotel.com ou accorhotels.com
Distância para o local da prova – 3,5 Km
Apto Individual – R$ 230,00 a 289,00; Duplo – R$ 230,00 a 289,00.
Hotel Mercure Rio de Janeiro Botafogo
Rua Sorocaba, 305 - Botafogo.
Reservas (21) 22669200
e-mail h5629-re@accor.com.br
Web - mercure.com. ou accorhotels.com
Distância para o local da prova - 4 Km
Apto Individual – R$ 308,00; Duplo – R$ 396,00; Triplo R$ 396,00; Quádruplo R$ 396,00.
Hotel Copacabana Mar Hotel
Rua Ministro Viveiros de Castro, 155 - Copacabana (próximo ao Leme)
Reservas: (21) 2542-5141 Fax (21) 2275-2299
Email: reserva@copacabanamar.com.br
Web - copacabanamar.com.br
Distância para o local da prova – 4,5 Km
Apto Individual – R$ 300,00; Duplo – R$ 320,00; Triplo R$ 370,00.
Real Hotel
Rua Real Grandeza, 122 – Botafogo.
Reservas (21) 22863331, (21) 22863093 e (21) 25793863
Email – realhotelbotafogo@hotmail.com
Web – realhotelrio.com.br
Distância para o local da prova – 4,5 Km
Apto Individual – R$ 207,00; Duplo – R$ 266,00; Triplo R$ 384,00; Quádruplo R$ 485,00.
Hotel Acapulco Copacabana
Rua Gustavo Sampaio, 854 – Copacabana.
Reservas (21) 2275-0022.
Web – www.acapulcohotel.com.br
Apto Individual – R$ 290,00; Duplo – R$ 325,00; Triplo R$ 400,00; Quádruplo R$ 540,00.
Hotel Merlin
Av. Princesa Isabel, 392 – Copacabana
Reservas (21) 2132-1019 / 1020
email reservas@hotelmerlin.com.br
Standard – Individual R$ 320,00 + 5%
Standard – Duplo R$ 340,00 + 5%
Standard – Triplo R$ 370,00 + 5%
Argentina Hotel
Rua Cruz Lima, 30 – Flamengo.
Reservas: (21) 2558-7233 Fax (21) 2285-4573
Email reservas@argentinahotel.com.br
Web - argentinahotel.com.br
Apto Individual – R$ 273,00; Duplo – R$ 304,00; Triplo R$ 385,00; Quádruplo R$ 477,00.
8.2. ALIMENTAÇÃO.
Existem dois restaurantes e duas lanchonetes dentro do Clube Militar – Preços variam de R$ 20,00 à R$ 60,00.
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9. PREMIAÇÃO
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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