CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA
FUNDADA EM 5 DE JUNHO DE 1927

Presidência
Rio de Janeiro, RJ, 26 de abril de 2017.
OF / CBE / PRES / Nº 2017.103.
Da Presidência da Confederação Brasileira de Esgrima – CBE.
Às Federações Estaduais, Comissão de Atletas e aos Senhores(as) Responsáveis pelas Entidades de
Prática Desportiva – EPDs – Filiadas, Vinculadas e Reconhecidas pela CBE.
Assunto: Campeonatos Pan Americanos Categoria Livre 2017 - Apoios.
Prezados (as) Senhores (as),
Entre os dias 13 e 18 de junho do corrente ano serão realizados os Campeonatos Pan
Americanos 2017 – Categoria Livre, em Montreal, Canadá e, sem dúvida, é um evento esportivo de
grande importância para a esgrima brasileira. Por outro lado, a CBE não possui recursos suficientes
para atender e/ou apoiar a participação de uma delegação completa haja vista o seu elevado custo.
Assim, e dentro do orçamento disponível, a CBE informa que custeará integralmente
os atletas Nathalie Moellhausen e Guilherme Toldo, tendo em vista as suas respectivas posições no
ranking FIE. Além disso, apoiará parcialmente (passagem aérea) mais 10 (dez) atletas. Este
procedimento visa oportunizar a participação de um maior número de atletas ao invés de apenas uma
pequena delegação custeada integralmente pela CBE.
A ordem de prioridade para esses atletas que terão apoio parcial é a seguinte:
- Florete Feminino – 4 atletas (apoio parcial)
- Florete Masculino – 3 atletas (apoio parcial + Guilherme Toldo)
- Espada Masculina – 2 atletas (apoio parcial)
- Espada Feminina – 1 atleta (apoio parcial + Nathalie Moellhausen)
Os critérios técnicos de participação para este evento seguirão rigorosamente o
ranking nacional atual de acordo com o OF/CBE/PRES Nº 2017/032. Considerando essa nova
configuração de apoios bem como as prioridades acima definidas para este evento esportivo, a CBE
fará contato desde logo com as EPDs dos atletas naquelas condições de ranking a fim de convocá-los
para o evento. Para os demais atletas não convocados, seguiremos a ordem de preferência conforme
Termo de Intenção de Participação e Confirmação de acordo com as datas já estipuladas.
Tendo em vista que a CBE oferecerá apoio parcial a 10 (dez) atletas, estes mesmos
atletas estarão livres para escolherem as hospedagens de suas preferências, apenas referindo que, face
ao fuso horário, as passagens aéreas deverão ser adquiridas para chegada em Montreal com dois dias
de antecedência das respectivas provas individuais e retorno no dia seguinte às suas participações
individuais ou equipes (a serem confirmadas).
Por fim, a CBE informa que custeará as inscrições dos atletas convocados para as
provas individuais. As inscrições para as provas de equipes também serão custeadas pela CBE para as
armas acima apontadas caso essas mesmas equipes sejam completadas por atletas não convocados
(Termo de Intenção de Participação).
Atenciosamente,

RICARDO MACHADO
Presidente da CBE

ARNO PÉRILLIER SCHNEIDER
Vice Presidente da CBE
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