CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA
FUNDADA EM 5 DE JUNHO DE 1927

Presidência
Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 2012.
OF / CBE / PRES / Nº 2012.029
Do Presidente da Confederação Brasileira de Esgrima – CBE
Aos Senhores (as) Responsáveis pelas Entidades de Prática Desportiva – EPDs – Filiadas,
Vinculadas e Reconhecidas pela CBE.
ASSUNTO: Convite do Clube de Esgrima Les Seigneurs de la Rive-Nord
Prezados (as) Senhores (as),
Segue em anexo convite que recebemos do Clube de Esgrima Les Seigneurs de la Rive-Nord,
que fica localizado na cidade de Blainville, ao norte de Montreal, Canadá.
Solicitamos que nos informem sobre a participação de sua EPD até o dia 16 de fevereiro de
2012.
A disposição para qualquer informação necessária.
Atenciosamente,

GERLI DOS SANTOS
Presidente CBE

Confederação Brasileira de Esgrima - e-mail: brasilesgrima@brasilesgrima.com.br
SCS – Quadra 01 – Bloco M / sala 712 – Brasília / DF – CEP 71735-900 – Tel (61) 3034-7427
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Club d'Escrime : Les Seigneurs de la Rive-Nord

Blainville o 23 de Janeiro de 2012

Para : Clube de esgrima do Brazil.
De : Gilbert Gélinas, Diretor Técnico do clube de esgrima Les Seigneurs de la RiveNord
Objeto : Challenge des Nations
Caro Presidente,
Queriamos vos convidar ao Challenge des Nations, uma competicão de esgrima,
que será realizada a partir do 3 de Abril de 2012 até o 10 de Abril de 2012. Essa
competição será na cidade de Blainville, ao norte de Montreal. É um torneio internacional
de esgrima.
Vocês terão um lugar para dormir e para comer, à nossa carga, nas famílias do
clube. Passamos também ao aeroporto para ir vos buscar. O ano passado recebemos 100
esgrimistas de países estrangeiros (outro que o Canadá). Esse ano, queremos ter acerca de
500 participantes, incluindo o território europeano e americano. A competicão é para os
menos de 13 anos e os menos de 15 anos, cadete e júnior. O torneio é com florete, espada
ou sabre.
Ajudamos para os bilhetes de avião :
-Pagamos a metade de um bilhete à um treinador que envia pelo menos 6
esgrimistas.
- Pagamos a totalidade de um bilhete à um treinador que envia pelo menos 9
esgrimistas.
Com isso tudo, os esgrimistas terão a possibilidade de se treinar com esgrimistas
de outros países. Terá mais de 10 países, entre os quais a França, a Inglaterra, a Itália, a
Alemanha e os Estados Unidos.
Fico disponível para responder à qualquer pergunta.
Com todo o prazer,
Maître Gilbert Gélinas
Diretor Técnico et Treinador
Clube de esgrima Les Seigneurs de la Rive-Nord
257 Ch. Bas Ste-Thérèse
Blainville, Québec
Canadá, J7B 1V6
1-450-437-0515
mgjesc@hotmail.com

