CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA
FUNDADA EM 5 DE JUNHO DE 1927

Presidência
Rio de Janeiro, 21 de maio de 2012.
OF / CBE / PRES / Nº 2012.180
Da Confederação Brasileira de Esgrima.
Aos Srs. Presidentes de Federações e Clubes filiados.
ASSUNTO: TORNEIO INTERNACIONAL INFANTIL MÁRIO QUEIROZ 2012 – Porto Alegre - RS Disposições Preliminares.
ATENÇÃO:
A fim de facilitar o trabalho nos clubes, esta circular contém informações fornecidas pelos organizadores e uma síntese de informações já fornecidas
pela CBE.

1. LOCAL.
GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO – Sede Moinhos de Vento – GINÁSIO.
Rua Quintino Bocaiúva, 500 – Porto Alegre/RS.
Fone: (51) 3025-3862 – Departamento de Esgrima.
Fax: (51) 3025-3800.

2. PROGRAMA.
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07/06 - 5ª feira

20:00
Reunião Preliminar
09:00
Categoria Menor de 9 anos – Florete Masculino e Feminino
11:00
Categoria Menor de 15 anos – Sabre Masculino e Feminino
14:00
Categoria Menor de 11 anos – Sabre Masculino e Feminino
08/06 - 6ª feira
16:00
Categoria Menor de 13 anos – Espada Masculina e Feminina
Na Sequência Finais*
09:00
Categoria Menor de 9 anos – Sabre Masculino e Feminino
11:00
Categoria Menor de 15 anos – Espada Masculina e Feminina
14:00
Categoria Menor de 11 anos – Espada Masculina e Feminina
09/06 - Sábado
16:00
Categoria Menor de 13 anos – Florete Masculino e Feminino
Na Sequência Finais*
09:00
Categoria Menor de 9 anos – Espada Masculina e Feminina
11:00
Categoria Menor de 15 anos – Florete Masculino e Feminino
10/06 - Domingo
14:00
Categoria Menor de 11 anos – Florete Masculino e Feminino
16:00
Categoria Menor de 13 anos – Sabre Masculino e Feminino
Na Sequência Finais*
Observação : o “programa horário” das competições (turnos intermediários) será definido pelo Diretório Técnico dos
Campeonatos, em função da quantidade de inscrições aprovadas, considerando também os interesses e necessidades da
organização, dos participantes e da imprensa.
As finais individuais serão com os 4 esgrimistas melhores classificados.
* Na continuação de cada modalidade.

3. INSCRIÇÕES PARA AS PROVAS.
3.1. PRAZO DE CHEGADA NA CBE.
Até 25 de maio (sexta-feira), e até às 13:00 horas via fax. (21) 2283.2256 ou por e-mail
brasilesgrima@brasilesgrima.com.br
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3.2. FORMULÁRIOS DE INSCRIÇÕES NOMINATIVAS.
Modelo único, oficial da CBE. Distribuído no site da CBE www.brasilesgrima.com.br .
Solicitamos as entidades participantes preenche-lo corretamente, conforme as orientações existentes no próprio
formulário.

Usar 1 (UM) formulário para cada categoria e informar data de
nascimento:
- 9 anos;
- 10 - 11 anos;
- 12 - 13 anos;
- 14 - 15 anos.
4. DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES APROVADAS.
A CBE disponibilizará as inscrições aprovadas aos organizadores e participantes Até 30

feira), e até às 18:00 horas, no site

de maio (quarta-

www.brasilesgrima.com.br após o controle das idades

por faixas etárias, dos “registros” e das “inscrições anuais” de esgrimistas;

5. CONFIRMAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO.
Durante a reunião preliminar e até às 16:00h de sexta-feira para as provas de sábado e 16:00h de sábado para as
provas de domingo.

6. FÓRMULA DAS COMPETIÇÕES INDIVIDUAIS.
Turno de Pules: pules com quantidade de esgrimistas iguais ou com diferença de mínima, em 5 toques / 3
minutos para as categorias 13 anos e 15 anos e 4 toques / 2 minutos para categoria 11 e 9 anos.
Eliminatória direta:
Categoria até 15 anos:

em 15 toques, em 9 minutos - 3 tempos de 3 minutos, com um minuto de intervalo,
entre os tempos;
Categoria até 13 anos: em 15 toques, em 9 minutos - 3 tempos de 3 minutos, com um minuto de intervalo
entre os tempos;
Categoria até 11 anos: 11 toques, em 6 minutos - 3 tempos de 2 minutos, com um minuto de intervalo, entre
os tempos;
Categoria até 9 anos:
9 toques, em 6 minutos - 3 tempos de 2 minutos, com um minuto de intervalo, entre os
tempos.
O quadro de eliminação direta será composto com os índices do turno de pules e será
disputado até chegar a Final.
Finais: o último match, para decisão do 1º lugar, é disputado como na eliminação direta.

Por se tratar de uma competição Infantil:
-

As provas de cada arma, por categoria, serão realizadas independentes do efetivo inscrito ou que confirmar a
participação. A prova constará do Programa Horário Diário havendo dois ou mais esgrimistas inscritos.
Participando: dois esgrimistas haverá um só match em 15, 11 ou 9 toques; até 7 participantes haverá uma pule única
seguida de eliminatória direta; até oito esgrimistas serão realizado o turno de pules e a eliminação direta.

6.1 CATEGORIAS DOS ATLETAS
Categoria Menores de 9 anos
Categoria Menores de 11 anos
Categoria Menores de 13 anos
Categoria Menores de 15 anos

(nascidos em 2003 ou depois)
(nascidos em 2001 e 2002)
(nascidos em 1999 e 2000)
(nascidos em 1997 e 1998)
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6.2 DIMENSÃO DAS PISTAS
Para as categorias Menor de 9 e 11 anos a pista terá a dimensão de 10 m (ou seja o Limite Final será no início da
área de advertência. A guarda será tomada pelos atletas com o pé de trás sobre a linha de guarda.
Para as categorias menor de 13 e Menor de 15 anos as dimensões serão normais.

7. LEMBRETES IMPORTANTES.
7.1. DIMENSÃO DE LÂMINAS E MATERIAL METALIZADOS.
O tamanho da LÂMINA para as CATEGORIAS “Menor de 9 ANOS”, “Menor de 11 ANOS” e “Menor
de 13 anos” é obrigatoriamente N° 0 ou 2, em todas as armas.
A máscara de florete para todas as categorias deverá conter barbela metalizada de acordo com a regra
FIE.
Os coletes metalizados serão APRESENTADOS PARA TESTES UMA HORA ANTES DE CADA
PROVA: controle do estado geral e condutibilidade, a cargo dos organizadores e sob a supervisão da direção da prova.
Será exigido barbela condutiva para todas as provas de florete.

7.2. DIRETÓRIO TÉCNICO E ÁRBITROS.
7.2.1. DIRETÓRIO TÉCNICO.
O Diretório Técnico dos Campeonatos será de 3 pessoas, sendo uma da entidade organizadora, uma de outra
entidade e uma da CBE, esta presidindo os trabalhos.
Para efeito da cota de arbitragem, indispensável à participação de uma entidade em uma prova, um membro do DT
equivale a um árbitro. A partir da véspera do inicio das competições, às 1800 horas, o Diretório Técnico deverá dispor
de:
- Um PC instalado o programa Engarde, com impressora e papel tamanho A4 - branco (500 folhas);
- Um sistema de som com microfone e alto falantes na sala de competição;
- Um eletricista;
- Um local de trabalho, junto as pistas, com possibilidade de controlar o acesso de pessoal ao seu interior.
7.2.2. ÁRBITROS: INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO.
7.2.2.1. A inscrição.
A inscrição dos árbitros de cada delegação é feita, também, no mesmo “Formulário de Inscrições Individuais
em Provas de Competição Nacional”,
O efetivo de árbitros, indispensável à participação de uma entidade nas provas da competição segue as cotas: 0
a 2 esgrimistas inscritos, nenhum arbitro; 3 a 5, um árbitro; 6 a 12, dois árbitros; 13 a 18, três árbitros; 19 a 24, quatro
árbitros; 25 a 30, cinco árbitros.
Uma entidade pode inscrever em uma prova um árbitro de outra entidade, mediante o concordo desta última.
7.2.2.2. Apresentação e Participação dos árbitros de uma Entidade.
- Os árbitros se apresentam ao Diretório Técnico, ou ao delegado de arbitragem, uma hora antes do início da
prova, para confirmarem pessoalmente sua participação na mesma e participarem da Reunião de Árbitros, afim de
receberem orientações técnicas; distribuição e verificação de documentação, material, equipamentos.
10 minutos antes do início da prova reunir os (as) esgrimistas sobre as pistas, providenciando o início dos matches.
- 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 durante o período de realização da mesma prova.
- Estes árbitros devem permanecer à disposição do Diretório Técnico, durante a realização de toda a prova, no
recinto da competição (pistas ou Diretório Técnico).
- A participação de um árbitro termina quando se efetua a cerimônia de premiação, ou quando o Diretório
Técnico estipular. Nenhum árbitro 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.
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- Um mesmo árbitro não pode ser inscrito para atuar em duas provas que podem transcorrer simultaneamente.
- Em conseqüência, as entidades necessitarão prever a chegada e a partida de seus árbitros em função dos
horários previstos e estimados, para as atividades de arbitragem.
Caso uma entidade não tenha os árbitros, ela não pode participar ou continuar participando, salvo em caso de
acidente com o árbitro durante a prova, sujeito a decisão do Diretório Técnico da prova.
7.2.2.3. Material e uniforme de árbitros.
Os árbitros necessitam:
- Trazer o Regulamento para as Provas (as Entidades de Prática Desportiva tem um exemplar), estudando e
reestudando-o sempre. Principalmente, nos dias que antecedem um a competição, na qual arbitrarão.
- Trazer, obrigatoriamente, seus cartões “amarelo, vermelho e preto”, caneta azul e uma prancheta.
- Trajar calça, camisa social ou da arbitragem, e calçado com solado de borracha ou similar, para que
possam participar das atividades de arbitragem.

7.3 MATERIAL E EQUIPAMENTO
7.3.1. Há necessidade de 04 (quatro) pistas para as competições. Além do aparelho, em cada pista é
indispensável haver um cronômetro e uma prancheta com caneta esferográfica, para uso do árbitro.
7.3.2. Implica na “aplicação de um cartão vermelho, por match” ao esgrimista :
- A falta de meias coloridas (iguais nas duas pernas ), ou polainas ( iguais nas duas pernas ) idênticas para
todos os participantes, de uma mesma entidade em uma mesma prova.
- A falta de seu nome no uniforme, conforme as normas da CBE, colocado nas costas, ou sobre a perna
contrária à mão armada.

8. HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO.
8.1. HOSPEDAGEM.
Os hotéis mais próximos ao Grêmio Náutico União são o Master Bordini´s e o Royal Palace.
Sempre identificar como reserva para o Torneio Internacional de Esgrima.
Central de Reservas: reservas@masterhoteis.com.br ou 0800-707.644.
Café da manhã e taxas já incluídos nas tarifas acima;
Check in 14:00 e Check out 12:00;
Chegada antecipada ou saída após este horário está sujeitas a disponibilidade do hotel e a cobrança de diária adicional;
Para apartamento triplo acrescer R$ 30,00 no valor do apto duplo;
Prazo de faturamento para 21 dias após a data de check-out para empresas cadastradas;
Tarifas especificadas neste documento serão reajustadas caso o índice de IGPM seja superior a 10% no período;
Condições especiais para grupos e hóspedes mensalistas;
Tarifas sujeitas a alteração em períodos de grandes eventos locais.

ROYAL PALACE AIRPORT
Av. Maranhão, 1061
Apartamento Standard Individual – R$ 160,00
Apartamento Standard Duplo – R$ 180,00
Apartamento Luxo Individual – R$ 170,00
Apartamento Luxo Duplo – R$ 190,00
Suíte Júnior Individual – R$ 220,00
Suíte Júnior Duplo – R$ 240,00
MASTER BORDINI´S
Rua Cel. Bordini, 707
Apartamento Standard Individual – R$ 155,00
Apartamento Standard Duplo – R$ 175,00
Apartamento Luxo Individual – R$ 165,00
Apartamento Luxo Duplo – R$ 185,00
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MASTER PALACE EXPRESS & SUÍTES
Rua Senhor dos Passos, 221
Apartamento Standard Individual – R$ 155,00
Apartamento Standard Duplo – R$ 175,00
Apartamento Luxo Individual – R$ 165,00
Apartamento Luxo Duplo – R$ 185,00
EXPRESS GRANDE HOTEL
Rua Riachuelo,1070
Apartamento Standard Individual – R$ 145,00
Apartamento Standard Duplo – R$ 165,00
Apartamento Luxo Individual – R$ 155,00
Apartamento Luxo Duplo – R$ 175,00
EXPRESS PERIMETRAL
Av. Loureiro da Silva, 1840
Apartamento Standard Individual – R$ 145,00
Apartamento Standard Duplo – R$ 165,00
Apartamento Luxo Individual – R$ 155,00
Apartamento Luxo Duplo – R$ 175,00
EXPRESS CIDADE BAIXA
Rua Sarmento Leite, 865
Apartamento Standard Individual – R$ 145,00
Apartamento Standard Duplo – R$ 165,00
Apartamento Luxo Individual – R$ 155,00
Apartamento Luxo Duplo – R$ 175,00

8.2. ALIMENTAÇÃO.
Grêmio Náutico União - Sede Moinhos de Vento.
Almoço Comercial mais ou menos R$ 14,00.

9. PREMIAÇÃO
A premiação será ofertada pela Federação de Esgrima do Rio Grande do Sul para os 4 finalistas (1º, 2º e dois
3º colocados).
O recebimento da premiação é com o uniforme completo de esgrima, ou agasalho completo da entidade,
com calçado tipo tênis.

10. PROTOCOLO E PREMIAÇÃO.
Para as cerimônias comemorativas, de abertura, de premiação e outras, o protocolo e as normas de
publicidade são equivalentes aos previstos no Estatuto da FIE e seus anexos, ao nível de federação nacional.
Solicitamos que para a cerimônia de abertura (ou comemorativa do evento):
- O HINO NACIONAL BRASILEIRO seja executado na versão para o canto. Não havendo banda de
música, sugerimos o uso de CD com o Hino cantado;
- As entidades participantes tragam seus estandartes ou bandeiras.
- PARTICIPEM COM UM ATLETA VESTIDO COM O AGASALHO COMPLETO DA ENTIDADE OU
UNIFORME COMPLETO DE ESGRIMA.
Atenciosamente.
GERLI DOS SANTOS
Presidente da CBE
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