CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA
FUNDADA EM 5 DE JUNHO DE 1927

Presidência
Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2016.
OF / CBE / PRES / Nº 2016.026.
Do Presidente da Confederação Brasileira de Esgrima – CBE.
Aos Senhores (as) Responsáveis pelas Entidades de Prática Desportiva – EPDs – Filiadas,
Vinculadas e Reconhecidas pela CBE.
ASSUNTO: Torneio Internacional Infantil Mário Queiroz.
Prezados (as) Senhores (as),
A CBE, ainda em 2015, quando da elaboração do calendário para o ano em curso, fez contato
com as Federações e EPDs a fim de ajustar locais e datas para a realização das provas nacionais em
todas as categorias. Evidentemente que, como é sabido, o calendário nacional precisa se adaptar,
quando possível, aos demais calendários, em particular o da FIE, da CPE e da CSE para que não haja
prejuízo às pessoas envolvidas, especialmente aos atletas.
A par disso, e com a antecedência necessária, a CBE ajustou com o Círculo Militar de São
Paulo a realização do Torneio Internacional Mário Queiróz para os dias 27 a 29 de maio/2016, em
particular porque esse é o mês de aniversário do CMSP, entrando o evento esportivo na sua
programação festiva. Ocorre que, após estas definições, recebemos a informação de que tal data
coincidiria com um importante evento esportivo internacional de esgrima em cadeira de rodas a ser
realizado também em São Paulo, e que muitas das pessoas (técnicos, árbitros e auxiliares) que
trabalham na esgrima convencional também estariam envolvidas naquele evento paralímpico. Enfim,
houve de parte dessas pessoas envolvidas em ambos os eventos a solicitação de troca de data do
Torneio Mário Queiróz a fim de evitar tal coincidência.
Lembramos inicialmente, em que pese a nossa disposição em atender a todos os interesses,
que precisamos realizar o Torneio Mário Queiróz no mês de maio, uma vez que no mês de abril a
CBE estará envolvida com o Grande Prêmio FIE de Espada e Campeonato Mundial de Equipes
(sabre masculino e florete feminino) a ser realizado no Rio de Janeiro, e no mês de junho ocorrerá o
Campeonato Sul Americano Infantil, quando já devemos ter o ranking nacional infantil ajustado com
a inclusão do Torneio Mario Queiroz para esse último evento.
Face a essa problemática, a CBE fez imediato contato com o CMSP a fim de buscar uma
alternativa de data, mas, lamentavelmente, o ginásio desse clube estará ocupado nos demais fins-desemana do mês de maio, não havendo margem para alteração de datas.
Estamos buscando alternativas para resolver a situação criada, mas até o momento não há uma
solução que possa ser adequada. Dessa forma, gostaríamos de dividir com todos os envolvidos
(Federações e EPDs), solicitando que apresentem posicionamento quanto à conveniência de alteração
ou não da data firmada até o dia 02/02/2016 e/ou sugestões para que possamos com brevidade decidir
a respeito.
Atenciosamente,

GERLI DOS SANTOS
Presidente CBE
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