CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA
FUNDADA EM 5 DE JUNHO DE 1927

Presidência
Rio de Janeiro, 8 de abril de 2013.
OF / CBE / PRES / Nº 2013.102.
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: Datas do Campeonato Pan-Americano Livre.
Prezados (as) Senhores (as),
Informamos que houve pela Confederação Pan Americana de Esgrima recente alteração de
datas dos Campeonatos Pan Americanos da Categoria Livre, a ser realizado em Cartagena, Colômbia.
A nova data será de 15 a 22 de junho de 2013.
Até o presente momento não foi divulgada pela Confederação Pan Americana de Esgrima a
Convocatória desse evento.
Outrossim, e considerando que a patrocinadora Petrobras deverá custear esse evento para os
atletas patrocinados desde que esses estejam entre os quatro primeiros lugares do ranking nacional, e
considerando que o trâmite administrativo de aquisição de passagens aéreas e demais ações através
de verba pública dependem de necessário procedimento de licitação pública, informamos que a
última competição nacional válida para o ranking nacional foi o Torneio Nacional Cidade de São
Paulo realizado no mês de março/2013, sendo que aquela também será a data limite para provas
internacionais com esse mesmo fim.
Os demais atletas que desejarem participar daquele evento Pan Americano, seguindo-se
rigorosamente o critério do ranking nacional, deverão enviar através de suas EPDs os necessários
Termos de Intenção de Participação em Provas Internacionais dentro do prazo já estipulado pela
CBE.
Atenciosamente,

GERLI DOS SANTOS
RICARDO MACHADO
Presidência CBE
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