Rio de Janeiro, 11 de abril de 2012.
OF / CBE / PRES / Nº 2012.128
Da Presidência da Confederação Brasileira de Esgrima - CBE
Aos Senhores (as) Responsáveis pelas Entidades de Prática Desportiva Filiadas, Vinculadas e
Reconhecidas pela CBE.
ASSUNTO: Participação das atletas brasileiras na Copa do Mundo de Espada Feminina Rio de
Janeiro 2012.
Prezados (as) Senhores (as),
1. Informamos, que conforme disposição preliminar já encaminhada para essa Entidade e
disponível em nosso Site Oficial, será realizada nas instalações da Escola Naval – EN,
localizada na cidade do Rio de Janeiro – RJ, no período de 4 a 6 de maio do corrente, a
edição 2012 da Copa do Mundo Individual e por Equipes de Espada Feminina.
2. Do exposto, estamos solicitando para que aquelas EPDs que já enviaram o respectivo
Termo de Intenção em Competição Internacional, que ratifiquem essa informação e
aquelas que até a presente data não encaminharam o documento, que o façam até o dia 16
de abril de 2012 às 13:00hs, para que possamos publicar, em tempo hábil, a relação das
inscrições aprovadas e efetivarmos as inscrições das esgrimistas junto a FIE, dentro do
prazo regulamentar.
3. A CBE convocará para participar do Evento, sob sua responsabilidade financeira, as
quatro primeiras classificadas no ranking nacional da modalidade, com
apresentação prevista para o dia 02 de maio do corrente, junto ao chefe de equipe
convidado, nas instalações do Clube Militar da Lagoa.
4. Lembramos que de acordo com o Regulamento para as Provas da FIE a inscrição por
equipe é nominal e realizada, simultaneamente, quando da inscrição na prova individual.
5. Em conseqüência, serão inscritas para jogar a prova por equipe as quatro melhores
classificadas do ranking nacional atualizado (observando-se o que dispõe o Art 54.1
do Regulamento de Organização das Provas FIE) e que para esta competição é
necessário que a esgrimista esteja em dia com a licença individual da Federação
Internacional de Esgrima.

Atenciosamente,

GERLI DOS SANTOS
Presidente da CBE
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