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Da Presidência da Confederação Brasileira de Esgrima – CBE.
Às Federações e EPD´s.
ASSUNTO: Esclarecimentos para provas internacionais de estafeta e de equipe
Prezados senhores,
Com a finalidade de dirimir quaisquer dúvidas acerca do assunto em referência, já
que dúvidas ainda subsistem, passamos a esclarecer o quanto segue:
Quando há suficientes atletas inscritos para jogarem provas internacionais de
Estafeta e Equipe, caberá exclusivamente ao técnico responsável por essas equipes de
escolher/selecionar os atletas que jogarão como titulares e os que ficarão como reservas, e ainda,
competirá também exclusivamente ao técnico de proceder as substituições de atletas
(titulares/reservas) que no seu entender se fizerem necessárias durante um determinado encontro.
Portanto, o ranking nacional serve tão somente como referência para selecionar os
atletas que poderão participar de determinada competição internacional; porém, esse mesmo
ranking não possui a força de selecionar titulares e reservas daquelas equipes, já que essa é uma
decisão, repetimos, exclusiva do técnico, e durante a competição.
Lembramos que essa regra não é brasileira, mas, ao contrário, comum aos demais
países, na medida em que numa competição de equipe participam 04 atletas (03 titulares e um
reserva) e estafeta participam 08 atletas (06 titulares e dois reservas), e todos esses atletas estão em
condições de jogo, dependendo da análise subjetiva e decisão exclusiva do técnico no momento da
competição.
Solicitamos às Federações e as EPD´s, que transmitam tais informações a todos os
atletas diretamente envolvidos.

Atenciosamente,

GERLI DOS SANTOS

RICARDO MACHADO
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