
 
 

 

Rio de Janeiro, 27 de abril de 2018. 
OF / CBE / DIRTEC / Nº 2018.111. 
Da Confederação Brasileira de Esgrima 
Aos Senhores (as) Presidentes das Federações, à Comissão de Atletas e aos Responsáveis 
pelas Entidades de Prática Desportiva – EPDs – Filiadas, Vinculadas e Reconhecidas pela CBE.  
ASSUNTO: Atualização das Disposições Preliminares - Torneio Nacional Cidade de Curitiba 
e Troféu Brasil por Equipes. 
 

1. LOCAL DA COMPETIÇÃO E ENTRADA.  
 

1.1 LOCAL  
Sociedade Thalia: Rua Comendador Araújo, 338, Centro, Curitiba Paraná. 
 Telefone 41 33207900. 

 
1.2 Ingresso. 

Entrada gratuita para o público. 
 

2. PREVISÃO DE PROGRAMA HORÁRIO.  
 

TORNEIO NACIONAL CIDADE DE CURITIBA 

DIA PROVAS INICIO 

17 mai (qui) 
Florete Masculino e 
Sabre Feminino 

11:00 h 
15:00 h 

18 mai (sex) 
Espada Feminina e 
Sabre Masculino  

09:00 h 
13:00 h 

19 mai (sab) 
Espada Masculina e 
Florete Feminino 

09:00 h 
13:00 h 

 

TROFÉU BRASIL DE EQUIPES 

DIA PROVAS INICIO 

18 mai (sex) 
Florete Masculino e 
Sabre Feminino 

09:00 h 
12:00 h 

19 mai (sab) 
Espada Feminina e 
Sabre Masculino  

09:00 h 
12:00 h 

21 mai (dom) 
Espada Masculina e 
Florete Feminino 

09:00 h 
11:00 h 

Observação: O início das competições poderá sofrer alterações em função do número de atletas inscritos por 
arma. 
 

3. INSCRIÇÕES PARA AS PROVAS. 

 
3.1. FORMA. 
Através do Sistema Ophardt Online, disponível às EPDs. 
 
3.2. PRAZO. 
Até 11 de maio de 2018, às 18:00 horas. 
Após esta data e hora os valores de cada inscrição são alterados, conforme ratificado na 
ata da Assembleia Geral Extraordinária - AGE/2017 – CBE. 
Consulte a tabela de valores no website da CBE – www.cbesgrima.org.br/tabela-de-precos-
da-cbe/ 
Após o dia 14 de maio, a partir das 18:00 horas, não serão aceitas novas inscrições. 

http://www.cbesgrima.org.br/tabela-de-precos-da-cbe/
http://www.cbesgrima.org.br/tabela-de-precos-da-cbe/


 
 

 

3.3 FORMAS DE PAGAMENTO. 
A CBE aceitará, além das formas de pagamento tradicionais, (dinheiro ou boleto para as EPDs) o 
pagamento através de cartão no local da competição e Paypal através do Ophardt Online. 
 
3.4 VALOR DAS INSCRIÇÕES. 
O valor das provas do Torneio Nacional Cidade de Curitiba seguirá o decidido na Assembleia 
Geral Extraordinária da CBE realizada em 2017 com o pagamento de R$ 120,00 para inscrições 
por atleta dentro do prazo estipulado, R$180,00 para o período das inscrições após o prazo e 2 
(dois) dias antes do início do evento. 
Para as provas específicas do Troféu Brasil por Equipes, com o intuito de estimular a participação 
do maior número de equipes, ofertando maior experiência aos esgrimistas, a CBE concede o 
desconto de R$ 30,00 por atleta, passando o valor das inscrições por atleta de R$ 120,00 para R$ 
90,00. 
No Ophardt Online o valor da equipe está fixado em R$ 270,00. Caso a equipe tenha o quarto 
membro (reserva) o valor deverá ser pago separadamente. 
 

4. DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E QUADRO HORÁRIO ATUALIZADO.  

 
Estará disponível a todo o momento no sistema Ophardt Online a lista de inscritos para todas as 
EPDs realizarem a divulgação entre seus atletas. A CBE também divulgará em suas redes sociais 
e no site www.cbesgrima.org.br. 
No prazo final para inscrições e retiradas de atletas da competição, a CBE disponibilizará o 
quadro horário atualizado com base no correto número de inscritos na competição, se for o caso 
de alteração, em nossas redes sociais e no site www.cbesgrima.org.br. 
 

5. CONFIRMAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO. 

 
A confirmação de participação deverá ser presencial, impreterivelmente 45 minutos antes do início 
da prova. 
O atleta que não confirmar até o horário será excluído da prova e sua EPD estará sujeita à multa 
de acordo com o previsto na Assembleia Geral Extraordinária da CBE de 2017. 
 

6. ARBITRAGEM 

 
Conforme Ofícios Nº 2018.099 e Nº 2018.103, que versam sobre a indicação de árbitros dos 
clubes, a partir de 4 atletas nas provas individuais, os clubes deverão apresentar 1 árbitro até a 
data limite de inscrição para a competição, pelo sistema Ophardt Online. 
A arbitragem do Troféu Brasil por Equipes será custeada integralmente pela CBE. 
 

7. VÍDEO ARBITRAGEM 

 
No intuito de melhorar a qualidade da arbitragem, a CBE utilizará nesta competição o sistema de 
vídeo de arbitragem recentemente adquirido. 
A previsão de utilização deverá ser a partir do quadro de oito (quartas de final) individual no florete 
e no sabre da categoria adulta. Na espada individual será utilizado somente nas semifinais e 
finais. 
Nas provas do Troféu Brasil por equipes não será utilizado o vídeo de arbitragem. 

http://www.cbesgrima.org.br/
http://www.cbesgrima.org.br/


 
 

 

 

8. HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO. 

 
8.1 - HOSPEDAGEM 
 
Hotel DEVILLE (HOTEL OFICIAL DA COMPETIÇÃO) Apoiador do evento 
R. Comendador Araújo, 99, Centro, Curitiba - PR, 80420-000 
Telefone: (41) 3219-4017 - Senhora Waldomira 3883-4777 
 

 Individual Superior – R$ 191,00 + 15% de taxas 

 Duplo Superior – R$ 226,00 + 15% de taxas 

 Individual luxo – R$ 236,00 + 15% de taxas 

 Duplo Superior – R$ 271,00 + 15% de taxas 
TODOS COM CAFÉ DA MANHÃ E INTERNET 
 
Hotel Guaíra - Praça Rui Barbosa, 573, Centro, Curitiba – PR. 

 Individual – R$ 115,00 

 Duplo – R$ 134,00 

 Triplo – R$ 198,00 
Telefone: (41) 32012000 
 
8.2 ALIMENTAÇÃO 
Existem dois restaurantes dentro do Clube com preços especiais para o evento. 

 Super Buffet  Kg 40,90 

 Buffet 2          Kg 38,90 
 

9. PREMIAÇÃO.  

 
A premiação será ofertada pela CBE - para os 4 finalistas nas provas individuais e para as 3 
melhores equipes. 
O recebimento da premiação é com o uniforme completo de esgrima, ou agasalho completo da 
entidade e calçado tipo tênis. 
O (a) esgrimista trajando fora do regulamento acima não receberá a premiação NA CERIMÔNIA 
CORRESPONDENTE. Sua entidade receberá comunicada a respeito e por decisão da diretoria 
da CBE poderá ter os seus pontos de ranking desta prova não atribuídos. 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 
  
 Eduardo Romão Arno Périllier Schneider 
 Diretor Técnico CBE Vice-presidente CBE 

https://www.google.com.br/search?q=hotel+deville+curitiba+telefone&sa=X&ved=0ahUKEwiByM7DysTaAhWLkJAKHWNAB3QQ6BMI8QEwEQ

