
 
 

 

EDITAL Nº 12 de 11 de julho de 2018 

 

A Confederação Brasileira de Esgrima torna público que estão abertas, no período indicado neste 
edital, as inscrições para o Curso de Capacitação para Árbitro Nacional de Esgrima – São Paulo, em 
conformidade com o disposto nas regras abaixo: 

 

1. OBJETIVOS GERAIS DO CURSO 

Habilitar profissionais para o cargo de Árbitro Nacional B e Júnior das 3 armas, de acordo com o 
Regulamento da Federação Internacional de Esgrima – FIE, capacitando-os a: 

• Atuar como árbitro nas provas nacionais de todos os níveis e categorias, dependendo da 
idade do candidato. 

• Auxiliar na arbitragem e organização de competições desportivas de esgrima. 

 

2. REQUISITOS PARA O CURSO 

• Idade mínima de 14 anos completos na data da realização do curso. 

• Comprovação através de atestado por mestre d´armas responsável por sua prática como 
atleta de esgrima por mais de 2 anos; 

• Preencher a ficha de inscrição disponível no site “cbesgrima.org.br”, no curso de referência. 

• Pagamento da taxa de inscrição. 

• Número mínimo de 10 e máximo de 30 alunos por curso. 

 

3. VALOR DO CURSO  

O valor da inscrição é de R$ 100,00 (cem reais), a serem pagos através de boleto bancário, 
emitido em nome do aluno, no ato da inscrição, com vencimento anterior a data de inicio do Curso.  

 

4. INSCRIÇÕES 

As inscrições deverão ser feitas diretamente no site da CBE até as 18 horas do dia 22 de agosto de 
2018 

 

5. CONDIÇÕES DE APROVAÇÃO 

• Ter o mínimo de 90% de presença no curso; 

• Obter nota de prova teórica (escrita) igual ou acima de 7,5; 

• A prova prática será realizada em competições oficiais estaduais ou nacionais com 
supervisão de um ou dois membros da comissão nacional de arbitragem; 

• Só participarão da prova prática os alunos que obtiverem a nota mínima na prova 
teórica/escrita acima descrita. 

 



 
 

 

6. GRADE CURRICULAR  

Curso de Capacitação de Árbitros Nacionais 

 

Carga Horária 
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Regulamento Técnico da Federação Internacional de Esgrima -  12 

Regulamento de Material da Federação Internacional de Esgrima  2 

Regulamento de Organização 2 

Prática de Arbitragem e análise de ações 3,5 

Soma carga horária das disciplinas 19,5 

Avaliação 2 

 Carga horária total 22 

 

 

7.  CALENDÁRIO DAS AULAS 

Dia 25 de agosto de 2018 (sábado) – das 8:00 às 20:30  

Dia 26 de agosto de 2018 (domingo) – das 8:00 às 20:30 

 

Club Athletico Paulistano 

Rua Honduras, 1400 - Jardim Paulista, São Paulo - SP 

Telefone: (11)  3065-2000 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=col%C3%A9gio+militar+do+rio+de+janeiro+telefone&sa=X&ved=0ahUKEwiMvonQqODbAhUEGpAKHYDKCRUQ6BMI5gEwHg
https://www.google.com/search?q=colegio+militar+rj&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b
https://www.google.com/search?q=clube+atletico+paulisto&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b

