CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA
FUNDADA EM 5 DE JUNHO DE 1927
Rio de Janeiro, 3 de outubro de 2012.
OF / CBE / PRES / Nº. 2012.300 - CIRCULAR.
Da Confederação Brasileira de Esgrima.
Aos Srs. Presidentes de Federações e Clubes filiados.

ASSUNTO: LXXXIV CAMPEONATOS BRASILEIROS e IV 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:
Uni-BH - Galpão de Eventos (bloco C2)
Entrada pela Rua Líbero Leone, 259 – Buritis
Belo Horizonte – MG

2. PROGRAMA DAS PROVAS.
DIA
17 out (qua)

EVENTO
PREVISÃO PARA INÍCIO
Finais individuais
Finais por equipes
Reunião Preliminar
19:00 h
Florete – masculino
08:30 h
18 out (qui)
18:00 h
Sabre – feminino
13:00 h
Espada – masculina
08:30 h
Florete – feminino
11:00 h
Após a eliminatória
19 out (sex)
18:00 h
Florete Equipe – masculino
13:00 h
direta
Sabre Equipe – feminino
15:00 h
Espada – feminina
08:30 h
Sabre– masculino
11:00 h
Após a eliminatória
20 out (sab)
18:00 h
Espada Equipe – masculina
13:00 h
direta
Florete Equipe – feminino
15:00 h
Espada Equipe – feminina
08:30 h
Após a eliminatória Após a eliminatória
21 out (dom) Sabre Equipe – masculino
11:00 h
direta
direta
Veterano Todas as armas
13:00 h
Observação:
- O início e as finais poderão 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 10 de outubro de 2012 (quarta-feira) às 13:00 horas. Via e-mail (formulário preenchido)
Após esta data – hora os valores de cada inscrição são alterados, conforme o constante na ata da assembléia geral
ordinária - AGO/2012 – 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 outubro de 2012
(sexta-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 das Federações dos Estados do
Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro e Comissões Desportivas Militares. Também poderá ser disputado entre os
estados de São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal, Santa Catarina e não apenas entre as Federações.
Haverá um quadro de eliminatória direta sem repescagem e sem disputa de posições.
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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.
Differential Flat
5,6 km do local da competição
Alameda do Ingá, n° 50, Nova Lima (Belo Horizonte)
Tel. (31) 3286-6944
reservas@differentialflat.com.br
http://www.differentialflat.com.br
Mercure Apartments Belo Horizonte Vila da Serra
5,8 km do local da competição
Alameda da Serra, n° 405, Nova Lima (Belo Horizonte).
Tel. (31) 3079-4100
reservas.mercureviladaserra@accor.com.br
http://www.accorhotels.com/pt-br/hotel-3625-mercure-belo-horizonte-vila-da-serra-hotel/index.shtml
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Piemonte Hotel
5,9 km do local da competição
Rua Ministro Orozimbo Nonato, n° 488, Nova Lima (Belo Horizonte)
Tel. (31) 3280-8500
reservas@piemontehotel.com.br
http://www.piemontehotel.com.br
O Sorriso do Lagarto Hostel & Pousada
7,5 km do local da competição
Rua Cristina, n° 791, São Pedro, Belo Horizonte.
Tels. (31) 3283-9325, 8760-8356
info@osorrisodolagarto.com.br
http://www.osorrisodolagarto/belohorizonte
Ibis Budget Belo Horizonte
8,2 km do local da competição
Av. Bias Fortes, n° 783, Lourdes, Belo Horizonte.
Tel. (31)3343-6400
H5625-re@accor.com.br
http://www.accorhotels.com/pt-br/hotel-5625-ibis-budget-belo-horizonte-anteriormente-no-formule-1/index.shtml
Hotel Ibis BH Savassi
9,0 km do local da competição
Av. do Contorno, n° 6180, Savassi, Belo Horizonte.
Tel. (31) 3888-4300
h7021-re1@accor.com.br
http://www.accorhotels.com/pt-br/hotel-7021-ibis-bh-savassi/index.shtml

8.2. ALIMENTAÇÃO
No campus do Uni-BH funcionam os restaurantes Sabor e Prosa, Cook Pontual (R$2,69 / 100 g) e lanchonetes. No raio de
300 metros da universidade se localizam os shoppings Espaço Buritis e Paragem, com restaurantes variados, além do supermercado
Verde Mar.

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.
A CBE premiará somente aos 1º, 2º e 3º colocados presentes no pódio.

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.

Atenciosamente,

GERLI DOS SANTOS
Presidente

RICARDO MACHADO
Vice-Presidente
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