Rio de Janeiro, RJ, 25 de outubro de 2019.
OF / CBE / PRES / Nº 2019.482.
Da Direção Técnica – CBE.
Às Federações Estaduais, à Comissão de Atletas e aos Senhores(as) Responsáveis
pelas Entidades de Prática Desportiva – EPDs Vinculadas e Reconhecidas pela CBE.
ASSUNTO: ESTÁGIO DE TREINAMENTO NACIONAL PARA AS CATEGORIAS DE
BASE.
Referência: OF/CBE/PRES/Nº 2019.386 de 23 de agosto de 2019.
Prezados(as) Senhores(as),
A CBE apresentou e teve aprovado pelo Comitê Olímpico do Brasil - COB, o
Projeto de Estágio de Treinamento Nacional de Esgrima – Categorias de Base, esse
custeado com recursos extraordinários através do novo Departamento de
Desenvolvimento daquela entidade.
O Estágio de Treinamento Nacional acontecerá entre os dias 06 a 15 de dezembro
de 2019, na Escola de Educação Física do Exército - EsEFEx, Rio de Janeiro, RJ, e visa
reunir as equipes de base, assim como treinadores nacionais, consolidando o espírito de
grupo necessário através de treinamento e trabalho em conjunto.
Serão convocados 24 atletas, sendo 3 esgrimistas da categoria Juvenil e 1 da
categoria Cadete, por arma e gênero, e 9 membros da Comissão Técnica, todos sendo
custeados em suas passagens aéreas, alimentação e hospedagem nas dependências da
EsEFEx.
O Estágio será aberto para outros esgrimistas que desejarem participar e não
tenham seus nomes incluídos na convocação, desde que custeiem as suas despesas.
Para os esgrimistas haverá vagas limitadas para utilização do alojamento, sendo 20
vagas para homens e 10 para mulheres. Serão priorizados os melhores colocados dos
Rankings Juvenis e Cadetes. O Valor do alojamento avulso é de R$190,00/dia, com três
refeições compreendidas. Para aqueles que quiserem participar, mas não desejarem
utilizar o alojamento, terão livre entrada na EsEFEx, desde que solicitem até o dia 05 de
novembro próximo.
O Estágio também estará aberto a outros técnicos que desejarem participar e não
tenham seus nomes incluídos na convocação, desde que custeiem as suas despesas.
Para estes, estamos aguardando maiores informações da EsEFEX acerca da quantidade
disponível de vagas em alojamento próprio e o seu custo.
Neste momento, serão consultados os 5 primeiros esgrimistas dos rankings
Juvenis e os 3 primeiros dos rankings Cadete para verificarmos das suas disponibilidades
de participação no Estágio. Aqueles atletas nascidos em 1999, que não são mais
considerados da categoria juvenil pela FIE, foram retirados da convocação e os
esgrimistas da categoria Cadete que já se encontram entre os melhores do ranking
juvenil, deram espaço a outros cadetes:

ESGRIMISTAS E TÉCNICOS A SEREM CONSULTADOS:
ESPADA - Fernando Kato, Eduardo Romão, Marcos Cardoso

FLORETE - Alexandre Teixeira e Ricardo Ferrazzi

SABRE- Alkhas Lakerbai e Regis Trois.

PREPARADOR FÍSICO
Márcio Bernardino
FISIOTERAPEUTA
Ten. Leonardo (CCFEX)
Coordenador Técnico das Categorias de Base
Athos Schwantes
Solicitamos que os representantes das EPD’s confirmem ou não a participação dos
esgrimistas e técnicos elencados neste ofício até o dia 29/10/2019.

ESTÁGIO DE TREINAMENTO NACIONAL PARA AS CATEGORIAS DE BASE

LOCAL: Escola de Educação Física do Exército, Av. João Luis Alves s/n, Urca,
Rio de Janeiro – RJ.

DATA: 06 a 15 de dezembro de 2019.

QUEM PODE PARTICIPAR?
⎯ Atletas e Técnicos convocados.
⎯ Atletas não convocados, desde que custeando suas próprias despesas. Os
esgrimistas poderão solicitar intenção de participação no Estágio, porém as
vagas serão priorizadas inicialmente para Juvenis entre os 8 primeiros do
Ranking nacional e depois os cadetes e pré-cadetes.
⎯ Atletas não convocados que não se alojarem na EsEFEx devem indicar o
nome, através dos clubes, para liberação de acesso à instituição militar,
mencionando que não ficarão hospedados nos alojamentos.

HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO
⎯ Para os atletas não convocados, serão oferecidas 20 vagas de alojamento
para homens e 10 para mulheres dentro da EsEFEx, ao custo de R$190,00
- diária, compreendidas as três refeições. A reserva será feita por ordem de
prioridade de ranking Juvenil e, posteriormente, Cadete.
CONFIRMAÇÃO
⎯ Convocação:
até
o
dia
29/10/2019
via
email:
inscrição@brasilesgrima.com.br
⎯ Participação com ou sem alojamento: até o dia 05/11/2019 via email:
inscrição@brasilesgrima.com.br
A confirmação deverá ser feita através das EPDs.

Athos M. Schwantes
Coord. Técnico - Categorias de Base

Arno P. Schneider
Vice-Presidente e Diretor Técnico

