
 
 

 
 

 
Rio de Janeiro, RJ,14 de abril de 2020. 
 
OF / CBE / PRES / Nº 2020.148 
Da Presidência da Confederação Brasileira de Esgrima – 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: DETERMINAÇÕES DA FIE QUANTO AOS JOGOS OLÍMPICOS TOKYO 
2020 
 
 
Prezados(as) Senhores(as),  
 

Recebemos da FIE correspondência com decisões acerca da qualificação para os Jogos 
Olímpicos 2020 (2021) a qual reproduzimos abaixo: 

“Prezado Presidente, 
 
O mundo foi duramente atingido por vários meses devido à pandemia de 
Covid-19. Exorto todos os esgrimistas, federações e a família esgrima para 
continuar seguindo as recomendações da OMS e de seus respectivos países. 
Após o anúncio pelo Comitê Olímpico Internacional das novas datas dos 
Jogos Olímpicos de Tóquio, o Comitê Executivo da FIE tomou as seguintes 
decisões: 
 
Calendário 2019-2020 
Em vista da situação global em relação ao Covid-19, decidiu-se cancelar 
todas as competições programadas para abril, maio e junho de 2020, também 
de acordo com as recomendações da Comissão Médica da FIE 
 
Qualificações para os Jogos Olímpicos de Tóquio 
Os resultados e as qualificações obtidas até março de 2020 são mantidos. As 
classificações estão "congeladas" e serão reativadas assim que formos 
capazes de realizar os seguintes últimos eventos, que contam como 
qualificação para as Olimpíadas e que foram adiados: 
 
▪ Grande Prêmio masculino e feminino 
▪ Copa do Mundo Sabre Feminino 
▪ Copa do Mundo Espada Masculina 
▪ Copa do Mundo Sabre Masculino 
▪ Copa do Mundo Espada Feminina  

 
Os eventos acima, seguidos pelos quatro eventos de qualificação por zona, 
serão realizados quando: 
 
- A situação global da saúde estiver segura; 
 



 
 

 
 

 
- O treinamento e a preparação justos e adequados dos atletas possam 
ocorrer; 
- Nenhuma federação estiver impedida de participar; 
- Competições internacionais, incluindo várias competições “preparatórias” da 
Copa do Mundo / Grande Prêmio, ocorridos anteriormente. 
 
Para isso, a FIE consultará as Confederações, as Comissões Médicas e de 
Atletas da FIE. e o Conselho de Treinadores da FIE. Além disso, as 
federações organizadoras serão contatadas assim que a situação permitir um 
planejamento adequado. 
 
Mais informações serão enviadas a você o mais breve possível. 
 
Agradeço e tenho orgulho da paciência, solidariedade, unidade e fair play que 
você está demonstrando. 
 
Juntos, triunfaremos sobre essa provação e juntos marcharemos para o 
futuro. 
 

                     Seguindo pelo mesmo caminho e acompanhando o atual cenário nacional e 
mundial, a CBE está com as suas atividades competitivas suspensas até que seja seguro 
para todos.  

                     No tocante aos atletas que já conquistaram a vaga para competir no 
Campeonato Pré-Olímpico, é entendimento da CBE que esses mesmos atletas devam 
permanecer como selecionados para tal competição, alterando-se apenas em casos de 
força maior, como lesão, desistência e outras excepcionais.  

                      Aproveitamos a oportunidade para desejar muita saúde a nossa 
comunidade da esgrima e que os tempos de restrição nos fortaleça no intuito de 
crescimento do esporte e de resultados positivos para o futuro. 

 

Atenciosamente, 
 
 
 

Arno Schneider    Ricardo Machado 
 

                    Vice-Presidente          Presidente  


