CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA
FUNDADA EM 5 DE JUNHO DE 1927

Presidência
Brasília – DF, 27 de outubro de 2010 - Gestão CBE 2009/2013
OF / CBE / PRES / Nº 2010.358
Da Presidência da Confederação Brasileira de Esgrima – CBE.
Às Federações e EPD´s.
ASSUNTOS:
1) CALENDÁRIO CBE, CSE, CPE E FIE 2011
2) PATROCÍNIO PETROBRAS - PROVAS INTERNACIONAIS
3) CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS INTERNACIONAIS
4) ATLETAS DO PENTATLO MODERNO – INCLUSÃO NO RANKING NACIONAL
A PARTIR DE 2011
Prezados senhores,
1) CALENDÁRIO CBE, CSE, CPE E FIE 2011
Divulgamos, finalmente, o Calendário CBE, CSE, CPE E FIE 2011. O motivo da divulgação
somente agora deu-se por conta das diversas alterações havidas não só nas provas sul americanas,
como também nas provas pan americanas e nas provas FIE. Além disso, foi necessário aguardar a
divulgação oficial do patrocínio PETROBRAS ao nosso esporte, na medida em que esse
patrocinador deverá investir em 2011, conforme projeto, em 18 provas FIE para as 03 armas
(masculino e feminino), além do Campeonato Mundial 2011, em Catânia, Itália.
2011 será um ano atípico para a esgrima brasileira, em particular por conta da realização dos
Jogos Pan Americanos em Guadalajara, México. Em razão desse evento, projetamos a temporada
nacional da categoria livre com encerramento em setembro, através da realização dos Campeonatos
Brasileiros, em Porto Alegre.
Como podem verificar, algumas modificações foram feitas em nosso calendário/2011:
A) Alteramos as ordens das armas do Torneio Mário Queiroz e do Campeonato Brasileiro
Infantil
Motivação: possibilitar que a categoria infantil menor de 13 anos possa também jogar as provas da
categoria Pré-Cadete sem coincidir os dias. Assim, aumentará o número de competições para essa
categoria de base num mesmo período. Além disso, foram melhor distribuídas as demais
categoriais.
B) Criamos o Torneio Nacional Pré-Cadete a ser realizado em conjunto com o Campeonato
Brasileiro Infantil.
Motivação:
- esta categoria possuía apenas duas competições na temporada anual (Torneio Mário Queiroz e
Campeonato Brasileiro). A partir de 2011, tal categoria passará a ter três competições nacionais
atendendo aos anseios de diversas EPDs, técnicos e atletas, considerando ser uma categoria
intermediária próxima ao infantil e distante do juvenil, levando-se em conta o desenvolvimento
físico e psicológico desses atletas.
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C) Alteramos a ordem das provas por equipes dos Campeonatos Brasileiros Categoria Livre,
sendo distribuídas entre alguns dias das provas individuais. Porém, as provas individuais em
todas as armas permanecem sendo realizadas antes das provas por equipes.
Motivação:
- reduz-se o número de dias em que os atletas necessitam permanecer na competição, com
consequente redução de despesas, pois, na maioria das armas, os atletas participarão de sua prova
individual num dia e já no dia seguinte jogarão a prova por equipes;
- diminui a duração da competição no domingo, dia de retorno de muitos atletas e demais pessoas,
além do necessário desmonte do cenário.
Lembramos que esse calendário agora divulgado poderá ainda sofrer alguma alteração por
motivos alheios a nossa vontade. As demais entidades a que estamos vinculados, Confederação Sul
Americana de Esgrima, Confederação Pan Americana de Esgrima e a FIE possuem regimes
próprios e motivações diversas para, eventualmente, trocarem datas e locais das competições agora
divulgadas.
2) PATROCÍNIO PETROBRAS - PROVAS INTERNACIONAIS
Primeiramente, devemos ressaltar que a conquista do patrocínio ao nosso esporte foi um
feito sonhado e perseguido há muito. Em tempo algum a esgrima brasileira pode contar com
qualquer apoio externo que não fosse oriundo de verbas exclusivamente governamentais. A partir
de agora, e provavelmente até 2016, teremos um fundamental aporte de valores em nossos esporte,
além, por óbvio, de uma projeção em mídia jamais alcançada, justamente por estamos ao lado de
uma marca muito forte e reconhecida no mundo todo.
Por tal motivo, mesmo que tais recursos oriundos da PETROBRAS sejam destinados
exclusivamente ao alto rendimento por determinação do próprio patrocinador, ainda assim o nosso
esporte como um todo sairá beneficiado.
A PETROBRAS, em conjunto com a CBE, definiu apoiar em 2011 as equipes das 03 armas
e dos naipes feminino e masculino. Portanto, e já para esse próximo ano, deverão serem custeadas
pelo nosso patrocinador 18 competições internacionais FIE (3 provas por arma e por naipe), além
do Campeonato Mundial a ser realizado em Catânia, na Itália.
3) CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS INTERNACIONAIS
A partir de agora, e já realizada a quinta e última prova nacional da categoria livre de 2010
(Campeonatos Basileiros – Curitiba, PR), o ranking nacional passa a ser computado pelas provas
efetivamente jogadas, perdendo a validade, portanto, a PROVA FICTÍCIA, essa criada para a
necessária fase de transição entre a anterior fórmula de ranking e a atual.
Além disso, e a partir de agora, o DESCARTE DO PIOR RESULTADO torna-se efetivo.
Considerando o calendário agora divulgado, vejamos alguns exemplos:
Campeonato Pan Americano – Reno, Nevada – USA
Para esse evento (01 a 10 de julho de 2011), serão computados para fins de ranking e
convocação de atletas os resultados obtidos nas 02 primeiras provas nacionais livres a serem
realizadas em 2011, além das últimas 03 provas nacionais livres realizadas em 2010, aplicando-se,
necessariamente, a regra do descarte do pior resultado.
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Jogos Pan Americanos – Guadalajara – México
Para esse evento (24 a 29 de outubro de 2011), serão computados para fins de ranking e
convocação de atletas os resultados obtidos nas 04 primeiras provas nacionais livres a serem
realizadas em 2011, além da última prova nacional livre realizada em 2010, aplicando-se,
necessariamente, a regra do descarte do pior resultado.
Como já antes divulgado, o ranking nacional é, atualmente, o principal suporte para a
constituição das equipes representativas do Brasil em todas as suas categorias.
Critérios outros como seletivas, por exemplo, não estão descartados, porém, entendemos que
o momento atual da esgrima brasileira, bem como a nova fórmula do ranking adotada a partir desse
ano de 2010, são suficientes para tanto.
Estamos em permanente análise, discussão e evolução. Necessitamos, ainda, introduzir, em
especial para os atletas integrantes das equipes principais, avaliações físicas em laboratórios
especializados, dentre outras avaliações de campo.
Tais avaliações são imprescindíveis para acompanharmos a evolução física periódica de
nossos atletas, como também, e principalmente, para que os seus técnicos possam, a partir daqueles
resultados obtidos, estabelecerem uma metodologia científica de treinamento capaz de dar-lhes um
melhor condicionamento físico geral e específico para o nosso esporte. Desta forma, e com uma
visão voltada para o futuro, qualificaremos cada vez mais os nossos atletas em busca do alto
rendimento sustentável.
Porém, tais avaliações laboratoriais demandam elevados custos e parcerias com alguns
institutos especializados. Essa é, para nós, uma meta ainda a ser atingida.
Por fim, esclarecemos que, em caráter excepcional, conforme entendimento da CBE, poderá
ser convocado um(a) determinado(a) atleta a compor as equipes brasileiras sem que esteja
enquadrado nas regras ordinárias do ranking, uma vez que, por circunstâncias diversas, tal atleta
não tenha participado de uma ou mais provas nacionais. Mesmo assim, e por ora, tal
excepcionalidade somente será considerada para a formação das equipes das categorias adultas.
4) ATLETAS DO PENTATLO MODERNO – INCLUSÃO NO RANKING NACIONAL
A PARTIR DE 2011
A partir do início da temporada nacional 2011, os atletas do Pentatlo Moderno Brasileiro
que já estão ou estarão, à época, regularmente inscritos perante a CBE através de suas EPD´s, terão
direito a verem os seus resultados inseridos no ranking nacional CBE, independentemente de, no
futuro, e conforme os seus resultados, integrarem ou não as equipes brasileiras. Tal decisão está
baseada no direito que todos possuem de participarem em igualdade de condições das competições
nacionais, desde que atendidas as exigências de nossa entidade.
Derradeiramente, e finalizando a temporada da categoria livre de 2010, embarcaremos na
semana próxima rumo a Paris, França, a fim de participarmos do Campeonato Mundial a ser
realizado entre os dias 04 e 13 de novembro. Através de esforços e parcerias diversas entre a CBE,
EPDs e os próprios atletas e seus familiares, estaremos com uma das maiores delegações do mundo
que participarão desse evento: serão 23 atletas brasileiros de um máximo de 24 atletas por país.
Além disso, compõem nossa delegação 04 técnicos, um chefe de equipe e um chefe de delegação.
Isso é, sem sombra de dúvidas, espetacular!!!
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Em nossa delegação estarão presentes alguns jovens talentos ainda pertencentes às
categorias juvenis, diversos atletas já confirmados e vitoriosos, bem como alguns atletas veteranos
que muito somarão através de suas múltiplas experiências anteriores. Por isso, agradecemos a todos,
e parabenizamos os esforços havidos para que chegássemos nesse estágio ímpar de participação em
eventos internacionais. Acreditamos que, assim, através de dessa expressiva participação é que
teremos oportunidades reais de nos destacarmos cada vez mais no cenário da esgrima mundial.
Quanto ao mais, a comunidade da esgrima brasileira esteja certa de que a CBE vem
procurando atender aos reclames da maioria e dentro de nossos maiores esforços e limites.
Cordialmente,

GERLI DOS SANTOS
RICARDO MACHADO
Presidência da CBE
OBSERVAÇÃO: solicitamos que as Federações e as EPD´s repassem este ofício a todos os
seus atletas filiados para que dele tomem ciência, considerando a importância do seu
conteúdo.
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