Rio de Janeiro, RJ, 29 de novembro de 2021
OF / CBE / DIR. TÉCNICA / Nº 2021.609 - ATUALIZAÇÃO
Da: Direção Técnica da Confederação Brasileira de Esgrima – CBE
Para: Federações Estaduais, Comissão de Atletas e aos senhores(as) responsáveis pelas
Entidades de Prática Desportiva – EPDs Vinculadas e Reconhecidas pela CBE
ASSUNTO: Jogos Sul-Americanos da Juventude – Argentina, Rosário 2022.
Prezados(as) Senhores(as),
A Confederação Brasileira de Esgrima foi informada pelo Comitê Olímpico do Brasil
a respeito da realização dos Jogos Sul-Americanos da Juventude Rosário 2022 que serão
realizados no período de 28 de abril a 8 de maio de 2022, na cidade de Rosário, Argentina.
https://rosario2022.gob.ar/
Haverá vaga para apenas um esgrimista por modalidade e gênero nas provas
individuais e estes mesmos atletas disputarão a prova de Estafeta (por equipes).
De acordo com o Manual Técnico da Esgrima para os Jogos Sul-Americanos de
Rosário 2022, para a seleção dos atletas será levado em consideração os esgrimistas
nascidos entre 1° de janeiro de 2005 a 31 de dezembro de 2007, sendo que a CBE usará
o Ranking Brasileiro Cadete como referência para definição dos esgrimistas em cada arma
e gênero.
Como a primeira competição nacional de 2022 que vale pontos ao Ranking Cadete
acontecerá a menos de 30 dias de antecedência dos Jogos Sul-Americanos de Rosário, o
ranking atual será considerado para a composição da LISTA LARGA e, posteriormente,
para a LISTA FINAL.
LISTA LARGA
Serão incluídos na Lista Larga apenas pessoas com possiblidade de participação
nos Jogos.
Os 3 melhores atletas do Ranking Cadete, desde que nascidos entre 1° de janeiro
de 2005 a 31 de dezembro de 2007, de cada arma e gênero, assim como 2 ou 3 técnicos
por arma.
ESPADA FEMININA
PARO Maria (PEPT), CORREIA Laura (CAP) e MORAES Gabriela (CMPR)
ESPADA MASCULINA
RIBEIRO Rafael (SSJE), GONCALVES Eduardo (SSJE), CAVALHEIRO João (AMK)

FLORETE FEMININO
FRIAS Stella (ECP), MAGINI Gabriela (SSJE), Morais Marina (GNU)
FLORETE MACULINO
MURA Andre (ECP), FUMAGALLI Giorgio (GNU), CHOLFE Theo (ECP)
SABRE FEMININO
CHEN Isabela (ECP), NEHRKE Eduarda (LTC), CASTILHO Valentina (ECP)
SABRE MASCULINO
PATTO Erico (ECP), CHIERIGHINI Lorenzo (CAP), SCHUBERT Lucas (LTC)

TÉCNICOS
DOURADO Diego (PEPT), FERRAZZI Ricardo (CAP), BALDIN Rodrigo, LAZZARINI
Roberto (ECP), CORREA Emerson (GNU), LAKERBAI Alkhas,
Chefe de Equipe: SCHWANTES Athos, TEIXEIRA Alexandre, SCHNEIDER Arno
INFORMAÇÕES PESSOAIS OBRIGATÓRIAS PARA CREDENCIAMENTO
Todas as pessoas da Lista Larga deverão responder o formulário
https://forms.gle/xJ5iBKVcfNisuWDZ9 e enviar uma cópia do passaporte mais uma foto
para o credenciamento no padrão exigido pelo Comitê Organizador, até o dia 01/12/2021.
Importante: a validade do passaporte não deverá ser anterior a 10/05/2022.
Se, eventualmente, algum atleta jovem ainda não possua passaporte, deverá dar
entrada imediata para a sua emissão. Nesses casos excepcionais, será necessário o envio
do protocolo com data prevista da retirada do passaporte para validação na Lista Larga.
Passaportes com vencimento anterior ao dia 10/05/2022 deverão ser renovados
imediatamente para que haja tempo suficiente de cumprir com as exigências do Comitê
Organizador.
PASSAPORTE
A foto da página titular do passaporte deve
possuir os seguintes requisitos: JPG/PDF,
50KB-300KB, com qualidade nítida da imagem.
Todas as informações devem estar legíveis.

FOTO

Eventuais dúvidas, encaminhar para o e-mail athos@cbesgrima.org.br.
Colocamo-nos à disposição para o que for necessário.

Atenciosamente,

Arno Schneider
Vice-Presidente e Diretor Técnico CBE

Athos Schwantes

Coordenador Técnico das Cat.de Base

