CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA
FUNDADA EM 5 DE JUNHO DE 1927
Rio de Janeiro, 8 de outubro de 2015.
OF / CBE / PRES / Nº 2015.539 - CIRCULAR.
Da Confederação Brasileira de Esgrima.
Aos Srs. Presidentes de Federações e Clubes filiados.

ASSUNTO: CAMPEONATO BRASILEIRO INFANTIL e TORNEIO NACIONAL PRÉ-CADETE.

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 DA COMPETIÇÃO E ENTRADA.
1.1

Local.
Tênis Clube Paulista.
Endereço: Rua Gualaxos, 285
Aclimação, São Paulo, 01533-020

1.2

Entrada.
Entrada gratuita para o público.

2. PROGRAMA DAS PROVAS.
DIA
23 out (sex)
24 out (sab)
25 out (dom)

DIA
23 out (sex)
24 out (sab)
25 out (dom)

CAMPEONATO BRASILEIRO INFANTIL
HORÁRIO
EVENTO
09:00
Categoria Infantil 11 – Florete Masculino e Feminino
13:00
Categoria Infantil 13 – Espada Masculina e Feminina
15:00
Categoria Infantil 09 – Sabre Masculino e Feminino
09:00
Categoria Infantil 11 – Sabre Masculino e Feminino
13:00
Categoria Infantil 13 – Florete Masculino e Feminino
15:00
Categoria Infantil 09 – Espada Masculina e Feminina
09:00
Categoria Infantil 11 – Espada Masculina e Feminina
13:00
Categoria Infantil 09 – Florete Masculino e Feminino
15:00
Categoria Infantil 13 – Sabre Masculino e Feminino
Todas as finais serão após as eliminatórias diretas.
TORNEIO NACIONAL PRÉ-CADETE
HORÁRIO
EVENTO
09:00
Sabre Masculino e Feminino
09:00
Espada Masculina e Feminina
09:00
Florete Masculino e Feminino
Todas as finais serão após as eliminatórias diretas.

Observação:
- Os horários dos turnos intermediários serão decididos pelo Diretório Técnico.
- O início das finais poderá sofrer alterações em função do número de atletas inscritos por arma.

3. INSCRIÇÕES PARA AS PROVAS.
3.1

PRAZO DE CHEGADA NA CBE.

Até 8 de outubro de 2015 (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 ratificado na ata da Assembléia Geral
Extraordinária - AGE/2013 – CBE.

3.2

FORMULÁRIO DAS “INSCRIÇÕES NOMINATIVAS”.

3.2.1 MODELO ÚNICO: OFICIAL DA CBE.
No site da CBE, o modelo “Formulário - CBE 2015 - INSCRIÇÕES COMPETIÇÕES NACIONAIS.” no site da CBE
www.brasilesgrima.com.br.
Atenção: Usar 1 (UM) formulário para cada categoria: 9 anos, de 10 a 11 anos e de 12 a 13 anos.
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3.2.2 PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS POR ARMA.
Os atletas poderão participar deste evento seguindo o descrito no Ofício 2013.466 de 23 de agosto de 2013, desde que
não haja incompatibilidade de horários.

4. DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES APROVADAS.
A CBE divulgará as inscrições aprovadas aos organizadores e entidades participantes, no dia 13 de outubro de 2015
(terça-feira), até 18:00 horas, por e-mail E no site 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.

6. FÓRMULAS.
6.1. PROVAS INDIVIDUAIS.
6.1.1 1° turno:

Categoria 9 anos: Poules com números de esgrimistas definidos pelo DT com matches em 4 toques / 2 minutos.
Categoria 11 anos: Poules com números de esgrimistas definidos pelo DT com matches em 4 toques / 2 minutos.
Categoria 13 anos: Poules com números de esgrimistas definidos pelo DT com matches em 5 toques / 3 minutos.
Categoria Pré-Cadete: Poules com números de esgrimistas definidos pelo DT com matches em 5 toques / 3 minutos.
As Poules serão compostas com as inscrições aprovadas.

6.1.2 Eliminação direta.
Categoria 9 anos: Masculino e feminino em quadros separados, com matches em 9 toques, em 6 minutos (3 sets de 2
minutos, com um minuto de intervalo, entre os tempos parciais) usando a pista com 10 metros.
Categoria 11 anos: Masculino e feminino em quadros separados, com matches em 11 toques, em 6 minutos (3 sets de 2
minutos, com um minuto de intervalo, entre os tempos parciais) usando a pista com 10 ou 12 metros.
Categoria 13 anos: 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) usando a pista com 14 metros.
Categoria Pré-Cadete: 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) usando a pista com 14 metros.
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 poules. O quadro de Eliminação Direta prosseguirá com rodadas de matches entre os vencedores,
até classificar 2 esgrimistas para a final. Haverá dois atletas em terceiro lugar.
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 poules 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.
Individual:
Em cada prova os árbitros devem ser indicados, pelos clubes ou entidades participantes,
com as cotas abaixo, em função da quantidade de esgrimistas participantes naquela prova:
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.
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Para as provas de uma categoria, os árbitros são 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 concordo oficial desta última.
Na eventualidade da troca de nomes de árbitros, indicado por uma Entidade de Prática Desportiva, o Chefe de Equipe da
mesma 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: do início à premiação.
3) Todos estes árbitros devem permanecer a 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 da 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 de esgrimistas da mesma entidade em uma prova, ou implica na
desclassificação dos esgrimistas que já terminaram seus matches.
8) As participações individuais de esgrimistas de uma entidade estão condicionadas as participações de todos os
árbitros necessários à sua entidade, equipados com material do sub-item acima, durante toda a duração da prova, isto
é, a partir de sessenta minutos antes do horário marcado para seu início, até o término da final:
Os árbitros permanecem à disposição do Delegado da Confederação, ou do Diretório Técnico, em caso de ausência
do mesmo, no recinto da competição, durante a duração completa da prova para a qual foi designado.

8.
MATERIAL
E
EQUIPAMENTO
ANDAMENTO DAS PROVAS.
8.1

PARA

A

ORGANIZAÇÃO

E

TAMANHO DAS ARMAS
Categoria 9 anos: lâminas nº 0 (zero) ou nº 2 (dois) em todas as armas;
Categoria 11 anos: lâminas nº 0 (zero) ou nº 2 (dois) em todas as armas;
Categoria 13 anos: lâminas nº 0 (zero) ou nº 2 (dois) em todas as armas;
Categoria 15 anos: lâminas nº 5 (cinco) em todas as armas;

9. NORMAS DE SEGURANÇA.
Obrigatoriedade de uso do uniforme completo, acrescido do meio colete interno.
A organização do evento deverá providenciar o apoio médico emergencial durante todo o período de realização da
competição.

10. HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO.
10.1

HOSPEDAGEM
Tulip Inn Paulista Convention
Rua Apeninos 1070 - Paraíso - São Paulo - CEP 04104-021
Telefone: (11) 2627-3000
Fax: (11) 2627-3001
email: paulistaconvention@goldentulip.com.br
Distância do local da competição: 600 metros.
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EZ Aclimação Hotel
Av. Armando Ferrentini, 668 - Aclimação - 04103-030 - São Paulo
Telefone: (11) 3346-7799
Fax: (11) 3346-7783
Distância do local da competição: 1 km.

10.2

ALIMENTAÇÃO
O restaurante do clube, tem preço médio de R$ 35,00 para refeição com almoço, refrigerante ou suco, sobremesa e
café.

11. PREMIAÇÃO.
11.1

PREMIAÇÃO A SER REALIZADA.

A premiação será ofertada pela Confederação Brasileira de Esgrima, e realizada no máximo em 15 minutos após o
encerramento do último match.
- Individual: para os esgrimistas (1º, 2º e os dois 3ºs terceiros colocados), em cada prova.

11.2

UNIFORME PARA A PREMIAÇÃO.

Os esgrimistas trajarão uniforme de esgrima completo ou “agasalho” completo (calças compridas) de sua entidade,
calçado tipo tênis, conforme as normas e regras da FIE e CBE, os quais identificam as pessoas que compõem a equipe.
Atenciosamente,

GERLI DOS SANTOS
Presidente da CBE
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