CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA
FUNDADA EM 5 DE JUNHO DE 1927

Presidência
Rio de Janeiro, 3 de junho de 2016.
OF / CBE / PRES / Nº 2016.460.
Da Presidência da Confederação Brasileira de Esgrima – CBE.
Às Federações Estaduais e aos Senhores (as) Responsáveis pelas Entidades de Prática Desportiva – EPDs –
Filiadas, Vinculadas e Reconhecidas pela CBE.
ASSUNTO: Campeonatos Sul-Americanos 2016.
Prezados (as) Senhores (as),
Os anos em que ocorrem os Jogos Olímpicos e os Jogos Paralímpicos são naturalmente atípicos, pois
influenciam em todos os calendários de competições nacionais e internacionais.
Tendo em vista isso, os Campeonatos Sul Americanos P´re-Cadete, Cadete e Juvenil e os Campeonatos
Sul Americanos de Maiores pendem, até o momento, de confirmação de datas e até mesmo de local.
1) Campeonatos Sul Americanos Pré-Cadete, Cadete e Juvenil 2016: Santiago (Chile) será a cidade sede
deste evento, mas a data ainda não foi confirmada pelo país sede. A data sugerida pela Confederação
Sul Americana de Esgrima é de 31 de agosto a 04 de setembro;
2) Campeonatos Sul Americanos Maiores 2016: Lima (Peru) deverá ser a cidade sede deste evento, mas
pende ainda de confirmação pelo país uma vez que o Uruguai, que seria o organizador-sede deste
campeonato, declinou de sua organização. A data sugerida pela Confederação Sul Americana de
Esgrima é de 25 a 30 de outubro.
Dessa forma, frente às indefinições de datas e locais apontados até o momento, e visando prevenir eventual
perda de prazo por parte das EPDs quanto ao envio do Termo de Intenção de Participação em Competições
Internacionais, a CBE definiu que, aquelas datas acima, servirão como parâmetro para a contagem de prazo para
o envio dos Termos de Intenção. Eventual alteração nas datas daqueles campeonatos não prejudicará os atletas
que tenham os seus Termos de Intenção enviados conforme aqui definido.
Atenciosamente,

GERLI DOS SANTOS

RICARDO MACHADO
Presidência CBE
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