
 

 
 

 

 

Rio de Janeiro, 19 de março de 2018.  

OF / CBE / PRES / Nº 2018.069  

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: Retificação das Disposições Preliminares do Torneio Nacional Cidade de São Paulo  

  

 

O Torneio Nacional Cidade de São Paulo e o Torneio Nacional Cadete realizar-se-ão 

simultaneamente, de acordo com o que foi proposto na Assembleia Extraordinária CBE de 2017.  

1. LOCAL DA COMPETIÇÃO E ENTRADA.  

1.1 LOCAL  

Centro de Treinamento Paralímpico - CPB 

Rodovia dos Imigrantes KM 11,5, Vila Guarani, São Paulo, SP, CEP 04329-100.  

Tel. (11) 3270-4501  

 

Finais da Categoria Livre 

Buscando ampliar a visibilidade da esgrima junto a um público com hábitos de vida e consumo 

saudáveis e esportivo, firmamos um acordo com o evento Arnold Sports Festival South America. 

Este é o maior evento internacional de nutrição esportiva, saúde, esportes, lutas, performance e 

fitness da América do Sul. 

Com um perfil multiesportivo, o ASSA é o mais completo do setor, destinado tanto aos profissionais 

como ao público em geral e atrai milhares de visitantes interessados em conhecer os melhores 

produtos de suplementação, alimentação saudável para atletas e praticantes de atividade física, 

além de moda fitness, equipamentos, acessórios fitness e de lutas. 

O Evento está em sua 6ª edição. 

Local - Av Dr Mário Vilas Boas Rodrigues, 387 Santo Amaro, São Paulo – SP CEP 04757 – 

Transamérica Expo Center – Evento Arnold Sports Festival South America. 

 



 

 
 

 

Finais da Categoria Cadete 

No local da Competição - CPB 

 

1.2 INGRESSO.  

Para a competição Livre e Cadete, assim como as finais da categoria Cadete, a entrada é gratuita 

para o público no Centro de Treinamento Paralímpico. 

 

Finais Categoria Livre 

- Público – Ingressos mediante aquisição para a feira. Para conhecer o evento e as opções de 

ingresso, acesse https://arnoldsportsouthamerica.com.br/pt-br/ingressos/ 

- Todos os atletas e técnicos Inscritos na competição por suas EPDs – Ingressos gratuitos mediante 

a conferência dos seus nomes em relação que estará na entrada do evento. 

- Treinadores dos finalistas, um por clube – Terão acesso gratuito à feira e ao transporte para as 

finais. 

- Atletas Finalistas – receberão 02 (dois) ingressos para seus acompanhantes, desde que solicitem 

junto à organização assim que obtiverem sua classificação para as Semi Finais. 

 

Obs: A organização da competição (CBE) disponibilizará transporte para os atletas finalistas e 

seus respectivos técnicos entre o CPB e o Transamérica Expo Center. 

  

2. PREVISÃO DE PROGRAMA HORÁRIO.  

  

DIA PROVAS INÍCIO FINAIS 

20 abr 

(sex)  

Espada Masculina Livre 

Florete Feminino Livre 

Sabre Masculino Cadete  

Espada Feminina Cad 

 

09:00 h  

 

13:00 h 

 

 

Semi Finais e Finais cat Livre a partir das 

18:00h  

Semi Finais e Finais cat Cadete ,na sequência 

do evento 

Premiação na sequência em ambas 

21 abr 

(sab)  

Espada Feminina Livre  

Sabre Masculino Livre 

Espada Masculina Cad. 

Sabre  Feminino Cad.  

09:00 h  

 

13:00 h 

  

Semi Finais e Finais cat Livre a partir das 

18:00h  

Semi Finais e Finais cat Cadete, na sequência 

do evento 

https://arnoldsportsouthamerica.com.br/pt-br/ingressos/


 

 
 

 

Florete Masculino Cad. 

 

Premiação na sequência em ambas 

22 abr 

(dom)  

Florete Masculino Livre 

Sabre Feminino Livre 

Florete Feminino Cad. 

09:00 h  

 

12:00 h  

Semi Finais e Finais cat Livre a partir das 

17:00h  

Semi Finais e Finais cat Cadete, na sequência 

do evento 

Premiação na sequência em ambas 

 

3. INSCRIÇÕES PARA AS PROVAS.  

  

3.1. FORMAS DE INSCRIÇÃO. 

Através do Sistema Ophardt, disponível aos clubes.  

  

3.2 PRAZO DE INSCRIÇÃO.  

As inscrições podem ser realizadas até o 12 de abril de 2018 (sexta-feira), às 18:00 horas.  

INSCRIÇÕES 

- Inscrição indiviual: R$ 120,00 

- Inscrição para segunda prova dentro da mesma competição: R$ 90,00 

- Inscrição para terceira ou mais provas dentro da mesma competição: R$ 60,00 

MULTAS 

- O não comparecimento, sem justificativa válida, em cada prova - R$ 200,00 

 

3.2 FORMAS DE PAGAMENTO.  

A CBE aceitará, além das formas de pagamento tradicionais, o pagamento através de cartão de 

débito no local da competição.  

 

4. DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES APROVADAS E QUADRO HORÁRIO ATUALIZADO.  

 A CBE disponibilizará as inscrições aprovadas aos organizadores e participantes até 17 de abril 

(terça-feira), às 18:00 horas, no site www.cbesgrima.org.br.  

Nesta mesma data será disponibilizado o quadro horário atualizado das provas, se for o caso de 

alteração.  



 

 
 

 

 5. CONFIRMAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO.  

A confirmação de participação de atletas deverá ser presencial, impreterivelmente até 20 (vinte) 

minutos antes do início da prova.  

Será obrigatória a apresentação de um documento oficial com foto do atleta, pessoalmente ou pelo 

responsável da EPD.   

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. 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 no florete e no sabre da categoria adulta. Na espada e nas categorias cadete será utilizado 

somente nas semifinais e finais. 

 

7. HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO.  

 7.1. HOSPEDAGEM.  

 Bourbon Convention Ibirapuera Hotel  

reservas.conv@bourbon.com.br  

Av. Ibirapuera, 2927  

(11) 2161 2200  

  

Estanplaza Ibirapuera  

ibirapuera@estanplaza.com.br Avenida Jandira, 501 – Moema  

(11) 5095 2800  

  

Slaviero Slim Congonhas  

http://www.slavierohoteis.com.br  

Rua Baronesa de Bela Vista, 499, Campo Belo   

(11) 5093.1350  



 

 
 

 

  

Ibis Sao Paulo Congonhas 

http://www.ibis.com  

Rua Baronesa de Bela Vista, 801  

0800-761-0770  

 

7.2 ALIMENTAÇÃO  

Restaurante do Centro Paralímpico serve refeição (buffet livre com suco e sobremesa) pelo valor de 

R$ 28,00 (vinte e oito reais). 

  

8. PREMIAÇÃO.  

A premiação será ofertada pela CBE - para os 4 finalistas nas provas individuais.  

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,  

  

 

 

 

 

ARNO PERILLIER SCHNEIDER                                          EDUARDO ROMÃO GOMES   

Vice-Presidente                                                                                Diretor Técnico 


