CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA
FUNDADA EM 5 DE JUNHO DE 1927
Rio de Janeiro, 5 de setembro de 2011.
OF / CBE / PRES / Nº. 2011.323 - CIRCULAR.
Da Confederação Brasileira de Esgrima.
Aos Srs. Presidentes de Federações e Clubes filiados.

ASSUNTO: LXXXIII CAMPEONATOS BRASILEIROS e III CAMPEONATO BRASILEIRO DE
VETERANOS – Disposições Preliminares.

ATENÇÃO: Esta circular contém informações fornecidas pelos organizadores e uma síntese de informações já prestadas pela
CBE, tendo por finalidade facilitar o trabalho nos clubes.

1. LOCAL.
Local da Competição e Reunião Preliminar:
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUC-RS
Endereço: Avenida Ipiranga, 6681 - Bairro Partenon - CEP 90619-900

2. PROGRAMA DAS PROVAS.
DIA
21 set (qua)

EVENTO
PREVISÃO PARA INÍCIO
Finais individuais
Finais por equipes
Reunião Preliminar
19:00 h
Florete – masculino
08:00 h
Após a eliminatória
22 set (qui)
18:00 h
Sabre – feminino
11:00 h
direta
Espada – feminina
08:00 h
Sabre – masculino
11:00 h
Após a eliminatória
23 set (sex)
18:00 h
Florete Equipe – masculino
12:00 h
direta
Sabre Equipe – feminino
13:00 h
Espada – masculina
08:00 h
Após a eliminatória
24 set (sab) Florete – feminino
13:00 h
18:00 h
direta
Sabre Equipe – masculino
15:00 h
Espada Equipe – masculino
08:00 h
Espada Equipe – feminino
08:00 h
Após a eliminatória Após a eliminatória
25 set (dom)
Florete Equipe – feminino
11:00 h
direta
direta
Veterano Todas as armas
14:00 h
Observação:
- O início das finais poderá sofrer alterações em função do número de atletas inscritos por arma.
- TODAS AS FINAIS SERÃO TRANSMITIDAS AO VIVO VIA INTERNET, ATRAVÉS DO SITE DA CBE.

3. INSCRIÇÕES PARA AS PROVAS.
3.1

PRAZO DE CHEGADA NA CBE.

Até 8 de setembro de 2011 (quinta-feira) às 13:00 horas. Via e-mail (preencha o formulário e coloque assinatura
digitalizada)
Após esta data – hora os valores de cada inscrição são alterados, conforme o constante na ata da assembléia geral
ordinária - AGO/2008 – CBE.

3.2

FORMULÁRIO DAS “INSCRIÇÕES NOMINATIVAS”.

3.2.1 MODELO ÚNICO: OFICIAL DA CBE.
Distribuído no SITE, o modelo “Formulário - CBE 2009 - INSCRIÇÕES COMPETIÇÕES NACIONAIS”.
Solicitamos seu preenchimento correto, incluindo o número da inscrição anual de cada esgrimista., seguindo as
orientações do próprio formulário:
Para preencher no computador: após abrir o arquivo, siga as instruções na parte inferior da tela (na barra de Status) ou
tecle F1 para obter ajuda.
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4. DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES APROVADAS.
A CBE divulgará as inscrições aprovadas aos organizadores e entidades participantes, no dia 12 de setembro de 2011
(segunda-feira), até 18:00 horas, por e-mail E no site www.brasilesgrima.com.br.

5. CONFIRMAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO.
5.1. PROVAS INDIVIDUAIS.
A confirmação do atleta deverá ser feita pessoalmente ou pelo chefe de delegação ou de equipe até as 16h00 da véspera da
competição.
Para as provas de quinta-feira a confirmação deverá ser feita na Reunião Preliminar pelo chefe de delegação ou de equipe.
O atleta que não confirmar até o horário previsto terá sua participação em prova cancelada.

6. FÓRMULAS.
6.1. PROVAS INDIVIDUAIS.
Um turno de pules, qualificando todos os atletas para o quadro de eliminatória direta até o quadro de 16 completo, ou no
caso do quadro de 16 ser incompleto, até o quadro de oito completo. A partir daí, haverá repescagem para decisão do
terceiro lugar.
No caso do quantitativo de atletas ser de 8 (oito) ou 9 (nove) atletas, far-se-á uma pule única seguida de eliminatória direta
com repescagem para a decisão do 3º lugar a partir do quadro de 8.
No caso do quantitativo de atletas ser de 07 ou menos atletas, haverá uma pule única e quadro de eliminatória direta sem
repescagem.

6.2 Regras para o Campeonato Brasileiro de Veteranos
As provas serão realizadas no mesmo dia das provas por equipes com um quadro horário a ser
estabelecido conforme as inscrições, e oportunamente divulgado.
6.2.1 Regulamento
A categoria de Veteranos será formada por três faixas etárias, a saber:
- 1ª faixa: - Pré Veteranos - categoria de atletas que possuem entre 40 anos completos no dia 1º de
janeiro deste ano, e 49 anos.
- 2ª faixa: Veteranos I - categoria de atletas que possuem entre 50 anos completos no dia 1º de janeiro
deste ano, e 59 anos.
- 3ª faixa: Veteranos II – categoria de atletas acima de 60 anos completos no dia 1º de janeiro deste
ano.
Dependendo do número de inscritos, poderão ser feitas competições em separado para cada categoria,
ou pules com todas as categorias juntas, e o quadro de eliminação direta em separado.
Cabe ao atleta mais velho a opção de poder participar das categorias abaixo ou somente da sua.
A opção de jogar na categoria abaixo não o impede de jogar a própria categoria.
Em todas as categorias, as pules serão jogadas em 5 toques ou 3 minutos, e a eliminação direta em 15
toques para os Pré Veteranos, e em 10 toques para as demais categorias, respeitando-se, sempre, o
intervalo de 01 minuto após 03 minutos jogados.
6.3. PROVAS POR EQUIPES.
O Campeonato Brasileiro por Equipes será disputado através das equipes representativas dos Estados do RS, PR, SP, RJ,
MG e DF, e não apenas entre as Federações.
Haverá um quadro de eliminatória direta sem repescagem.
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7. DIRETÓRIO TÉCNICO E ARBITRAGEM.
7.1. DIRETÓRIO TÉCNICO.
7.1.1 Composição.
O Diretório Técnico do Torneio será composto por 3 pessoas: 1 da entidade organizadora, 1 de outra entidade e uma da
CBE, esta presidindo os trabalhos.
Para efeito da cota de arbitragem, indispensável à participação de uma entidade em prova, um membro do Diretório
Técnico equivale a um árbitro.

7.2. ARBITRAGEM.
7.2.1 Inscrição de árbitros.
Individual:
Em cada prova os árbitros devem ser indicados pelos clubes ou entidades participantes em função da quantidade de
esgrimistas participantes:
- De 0 a 2 esgrimistas inscritos - nenhum arbitro; - de 3 a 5 - um arbitro; - de 6 a 12 - dois árbitros;
- De 13 a 18 - três árbitros; - de 19 a 24 - quatro árbitros; - de 25 a 30 - cinco árbitros.
Para as provas de uma categoria, os árbitros serão inscritos no mesmo “formulário de inscrições individuais em provas
de competições nacionais”, usado para inscrever os (as) esgrimistas nas respectivas provas.
7.2.2

Apresentação dos árbitros e Reunião de Arbitragem.
A fim de participar imediatamente da REUNIÃO DE ARBITRAGEM, a apresentação individual dos árbitros (citados
no “FORMULÁRIO de INSCRIÇÕES NOMINATIVAS” e aprovados pela CBE) deverá ser feita até uma hora antes
do início da prova, pessoalmente ao Delegado da Confederação, preferencialmente, os inscritos e /ou interessados no
Curso de Arbitragem.
- PARTICIPANTES:
Delegado da CBE e Árbitros.
- OBJETIVO DA REUNIÃO:
Confirmação de participação e orientações técnicas para homogeneizar procedimentos de arbitragem.

7.2.3 Participação dos árbitros.
1) 10 minutos antes do início da prova reúnem os (as) esgrimistas sobre as pistas, providenciando o início.
2) A participação dos esgrimistas de uma equipe (entidade), em uma prova, está condicionada a apresentação e
participação de todos os árbitros designados pela mesma para atuarem nesta prova, nos horários e normas estipulados
pela CBE, devendo estar presentes durantes o período de realização da mesma prova: do início à premiação.
3) Todos os árbitros devem permanecer à disposição do Delegado da CBE (ou do Diretório Técnico no caso de ausência
do Delegado) durante a realização de toda a prova no recinto da competição (pistas ou Diretório Técnico):
Nenhum árbitro, sem autorização prévia do Delegado ou, na falta desse, do Diretório Técnico, pode se retirar do
recinto antes do final da prova para a qual foi inscrito, mesmo que os esgrimistas de sua entidade estejam
desclassificados para os turnos seguintes.
Um mesmo árbitro não pode ser inscrito para atuar em duas provas que possam transcorrer simultaneamente,
conforme o Programa Horário.

8. HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO.
8.1 HOSPEDAGEM.
- Hotel Wamosy
Av. Cairú, 393 - Bairro Navegantes - CEP: 90.230-031
Telefones: (51) 3342.0689 / 3342.7075, Fax: (51) 3342.0275
e-mail: hoteiswamosy@hoteiswamosy.com.br
Apto Individual Standard
Apto Duplo Standard
Apto Triplo Standard
Apto Quádruplo Standard

R$ 89,00
R$ 129,00
R$ 169,00
R$ 209,00
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- Hotel Swan Business Molinos
Rua Vinte e Quatro de Outubro, 1611 - Auxiliadora, Porto Alegre - CEP 90560-003
Telefone: (51) 3327-2222
http://www.swanhotels.com.br
Apto Individual Standard R$ 228,00
Apto Duplo Standard
R$ 258,00
- Hotel Porto Alegre
Av. Cairú, 340 - esquina Santos Dumont - Bairro Navegantes - CEP 90230-030
Telefones: (51) 3337-8448 / 33378448
e-mail: contato@hotelportoalegre.com.br
Check-In: 15:00
Check-Out: 11:00
Quartos Simples (sem ar condicionado)
Individual
R$ 90,00
Duplo
R$ 140,00
Triplo
R$ 150,00
Quartos executivos (com ar condicionado e frigobar)
Individual
R$ 110,00
Duplo
R$ 140,00
Triplo
R$ 180,00
- Hotel de Trânsito do Clube Farrapos
É o hotel mais próximo do local da Competição
Porém só tem vagas até o dia 24 de Setembro
16 Apartamentos, 6 Suítes e 2 Alojam.
Reservas pelos telefones (51)3381.3213 / 3381.3214 / 3382.8049.
Apto
R$60,00
Apto Duplo
R$ 80,00
Apto Triplo
R$96,00
Suíte Individual R$ 75,00
Suíte Dupla
R$ 90,00
Suíte Tipla
R$ 110,00
- Coral Tower Trade Center
Depois do Clube Farrapos é o hotel mais próximo do local da Competição
Av. Protasio Alves, 2966
Telefone: (51) 3014-3550
Individual R$ 169,00
Duplo
R$ 189,00

8.2. ALIMENTAÇÃO
O restaurante VILA OLÍMPICA, situado no Ginásio da Competição, trabalha com almoço executivo(Buffet) de segunda a sábado
das 11:às até as 14:30.
Os valores de seg. a sex. é de R$16,00 e sábado: R$18,50. Refri:R$2,80 e sucos naturais:R$3,80.
A lanchonete funciona das 07:30hs até as 21:00hs e sábados até as 19:hs.
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9. PREMIAÇÃO.
9.1 PREMIAÇÃO A SER REALIZADA.
A premiação será ofertada pela organização do evento, e realizada 05 (cinco) minutos após o encerramento do último
match/encontro.
Apenas premiação individual:
Para os esgrimistas melhores colocados nas categorias cadetes, juvenil livre e veterano (acima de 50 anos)
- medalhas para os esgrimistas (1º, 2º e 3º), em cada prova;

9.2. UNIFORME PARA A PREMIAÇÃO.
Os esgrimistas trajarão obrigatoriamente o uniforme de esgrima completo ou “agasalho” completo (calças
compridas) de sua entidade, calçado tipo tênis, conforme as normas e regras da FIE e CBE, os quais identificam as pessoas
que compõem a equipe.

10. PATROCÍNIO.
10.1 PATROCINADOR OFICIAL.
O Patrocinador oficial desta competição é a Petrobras.

Atenciosamente,

GERLI DOS SANTOS
Presidente

RICARDO MACHADO
Vice-Presidente
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