CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA
FUNDADA EM 5 DE JUNHO DE 1927

NOTA OFICIAL Nº01 /2008
Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 2008.

Aos Senhores Presidentes de Federações e entidades filiadas, vinculadas ou reconhecidas.

1. CALENDÁRIO DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE ESGRIMA (edição CBE)
Este Calendário deverá ser colocado no site da CBE
O Calendário em anexo está em Excel e colorido com diversos códigos auto-explicativos.
Tal como todas as planilhas do Excel, este calendário permite a ordenação de acordo com a necessidade
da pessoa que estiver utilizando-o, colocando uma seqüência ou mesclando diversas opções:

Coluna A - por número de ordem original (a 1ª. seqüência cronológica conforme publicado no site da FIE)
antes de sofrer qualquer modificação;
Coluna B - por número de ordem cronológica atual, introduzidas alterações de datas após a 1ª. Publicação
no site da FIE;
Coluna D – por cidade;
Coluna E – por país;
Coluna G – por arma (Florete, Espada e Sabre);
Coluna H – por sexo;
Coluna I – por Categoria (Cadete, Juvenil, Sênior, Veterano);
Coluna J – por tipo (OFicial, Satélite, A, Grande Prêmio, EQuipe, ChM - Campeonato do Mundo, ChZ –
Campeonato de Zona Continental, Jogos Olímpicos);
Coluna K – por prova (Ind. - Individual, Equi. – Equipe).
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Para ordenar por datas usar a Coluna A ou a Coluna B. A ordenação da coluna F (por datas) não
funciona.

2. CALENDÁRIO DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA
Duas razões não permitiram que fosse emitido o Calendário da CBE até 15 de outubro, contendo as datas
das competições (nacionais e internacionais) :
1ª ) A definição quanto à disponibilidade de recursos financeiros visando à preparação, a ser realizada no
exterior, para a qualificação aos Jogos Olímpicos, a qual foi confirmada em 31 de dezembro, graças a lei
do Incentivo Fiscal, mediante a atuação do COB e do Ministério dos Esportes com a participação da
Petrobrás. Existiam duas possibilidades para a elaboração do Calendários: com a preparação no exterior
ou no Brasil.
2ª ) As incorreções no calendário da Confederação Pan-americana de Esgrima, razão pela qual a CBE já
notificou – algumas vezes – e pediu esclarecimentos à Confederação Pan-americana de Esgrima quanto:
- às datas inadequadas dos campeonatos pan-americanos de 2008;
- à impropriedade da altitude (1825 metros) da cidade de Querétaro para o torneio de qualificação aos
Jogos Olímpicos e dos próprios Campeonatos Pan-americanos, visto que a Federação Mexicana garantira
que a sede seria em local de pequena altitude. Outras providências estão em andamento na CBE.

Estamos esperando as devidas correções em conseqüência de nosso comunicado à Confederação Panamericana a fim de emitirmos o Calendário da CBE, a fim de que não sejamos obrigados a fazer alterações
inevitáveis de datas, locais e das competições que organizaremos ou participaremos.
Atenciosamente.

Arthur CRAMER
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