Rio de Janeiro, RJ, 13 de março de 2020.
OF / CBE / Presidência / Nº 2020.141.
Do Presidente da Confederação Brasileira de Esgrima – CBE.
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: Calendário FIE – Suspensão de eventos.
Prezados (as) Senhores (as),
No último dia 12 de março recebemos um comunicado oficial, por e-mail, da CEO da
Federação Internacional de Esgrima – FIE, Sra. Nathalie Rodriguez, com informações sobre o
cancelamento de eventos do calendário internacional 2020, pelos motivos abaixo traduzidos, em
sua íntegra:
“Caras Federações,
Devido à atual situação do Covid-19, decisões acabam de ser tomadas pelas autoridades nacionais de um
número crescente de países. Essas decisões incluem o cancelamento / adiamento de eventos, restrições de
entrada, quarentenas obrigatórias, cancelamentos de voos, etc.
Portanto, fomos informados em 11 e 12 de março de 2020 que:
- Grande Prêmio de Anaheim Foil (EUA): quarentena de 14 dias para pessoas que viajam de determinados
países e cancelamento de voos
- A suspensão da Copa do Mundo Masculina marcada para Buenos Aires (ARG)
- Copa do Mundo de sabre masculino e Copa do Mundo feminina planejada em Budapeste (HUN): restrições
de entrada e limitação do número de participantes em eventos. A Copa do Mundo feminina estava marcada
em Tashkent, mas devido ao Covid-19 não pôde ser organizada e tentamos redesigná-la.
Além disso e, após analisar a situação, a Comissão Médica da FIE recomendou por unanimidade:
▪ O adiamento ou cancelamento do Campeonato Mundial Junior / Cadet em Salt Lake City. O período de
adiamento deve ser decidido de acordo com o Comitê Organizador.
▪ A suspensão, com efeito imediato, de TODAS as competições internacionais por 30 dias. Reinício das
competições a serem decididas dentro deste período de trinta dias.
Em ordem:
▪ não privar nenhuma federação ou atleta da possibilidade de se qualificar para as Olimpíadas de 2020,
▪ preservar a saúde dos atletas e delegações
▪ e de acordo com os pedidos da Comissão de Atletas da FIE
foi decidido adiar:
▪ O Grande Prêmio de Florete Masculino e Feminino em Anaheim (EUA)
▪ A Copa do Mundo Sabre Feminina em St-Niklaas (BEL)
▪ Copa do Mundo de Espada Masculina em Buenos Aires (ARG)
▪ Copa do Mundo Sabre Masculino e Copa do Mundo de Espada Feminina em Budapeste (HUN)
▪ Campeonatos Mundiais Júnior e Cadete em Salt Lake City (EUA)

Como conseqüência, os eventos regionais de qualificação para os Jogos Olímpicos também devem ser
adiados, pois as competições de qualificação do calendário da FIE devem ocorrer antes.
Estamos em constante contato com o COI, que está totalmente informado da nossa situação. Estamos
solicitando uma extensão do período de qualificação para a Esgrima.
Você pode ter certeza de que todos estamos totalmente mobilizados para nossos atletas e federações e
com os organizadores das competições.
Juntos chegaremos a soluções no interesse de todos os envolvidos, mantendo a calma e com o espírito de
grande solidariedade que caracteriza a Esgrima.
Obviamente, manteremos você informado o mais rápido possível.
Cumprimentos,
Nathalie Rodriguez
CEO
INTERNATIONAL FENCING FEDERATION – FIE
Maison du Sport International
Avenue de Rhodanie 54
1007 Lausanne - Suisse“

Atenciosamente,

Arno Schneider
Vice Presidente

Ricardo Machado
Presidente

