EDITAL Nº 01/2022
Curso de Capacitação de Árbitros Nacionais
A Confederação Brasileira de Esgrima, por meio do seu Departamento de Ensino e Pesquisa
denominado IBE – Instituto Brasileiro de Esgrima, torna público que estão abertas, no período
indicado neste edital, as inscrições para o Curso de Capacitação de Árbitros Nacionais, em
conformidade com o disposto nas regras abaixo.
1) OBJETIVOS GERAIS DO CURSO
Capacitar profissionais para atuar como Árbitro Nacional B e Júnior das 3 armas, de acordo com o
Regulamento da Federação Internacional de Esgrima – FIE e do Regulamento Técnico da CBE,
capacitando-os a:
 Atuar como árbitro nas provas nacionais de todos os níveis e categorias, dependendo da idade do
candidato.
 Auxiliar na arbitragem e organização de competições desportivas de esgrima.
2) REQUISITOS PARA O CURSO
Estará apto a participar do Curso de Capacitação de Árbitros o candidato que atender aos seguintes
requisitos:
 Idade mínima de 16 anos completos na data da realização do curso;
 Comprovação através de atestado por Mestre d´Armas responsável por sua prática como atleta de
esgrima por mais de 2 anos;
 Preencher a ficha de inscrição disponível no site “cbesgrima.org.br”, no curso de referência ou
neste link https://bit.ly/CARB_0222
 Ter conhecimento prévio do Regulamento para provas da FIE e do Regulamento Técnico da CBE,
ambos disponíveis no site da CBE;
 Pagamento da taxa de inscrição.
 Apresentar, no acesso ao Curso, comprovante de vacinação e resultado negativo para teste de
antígeno realizado em até 24 horas anteriores ao início do curso.
 Número mínimo de 10 e máximo de 16 alunos por curso.
3) GRADE CURRICULAR
Regulamento Técnico da Federação Internacional de Esgrima
Regulamento de Material da Federação Internacional de Esgrima
Regulamento de Organização
CARGA HORÁRIA DISCIPLINAS
Avaliação
CARGA HORÁRIA TOTAL

10h
2h
2h
14h
2h
16h

4) CALENDÁRIO
O Curso será aplicado de maneira presencial durante os dias 18, 19 e 20 de fevereiro de 2022, com
carga horária total de 16 horas
 Dia 18 de fevereiro de 2022 (sexta) – das 20h às 22h
 Dia 19 de fevereiro de 2022 (sábado) - das 9h às 13h e das 14h 0 às 18h
 Dia 20 de fevereiro de 2022 (domingo) – das 8h às 12h
 Avaliação: domingo dia 20 de janeiro de 2022 das 14h às 16h
5) LOCAIS
 Porto Alegre
Grêmio Náutico União - anfiteatro
Rua Quintino Bocaiuva, 500, Moinhos de Vento
 Rio de Janeiro
Clube Militar da Lagoa
Rua Jardim Botânico, 391, Lagoa
6) INSTRUTORES
 Rio de Janeiro – Eduardo Romão
 Porto Alegre – Carolina Anzolin
7) VALOR DO CURSO
O curso será gratuito.
8) DAS INSCRIÇÕES
As inscrições deverão ser feitas diretamente neste link https://bit.ly/CARB_0222 também
disponível no site da CBE até as 18 horas do dia 14 de fevereiro de 2022.
9)




CONDIÇÕES DE APROVAÇÃO
Ter o mínimo de 90% de presença no curso;
Obter nota de prova teórica (escrita) igual ou acima de 7,5;
A prova prática será realizada em competições oficiais estaduais ou nacionais com supervisão de
um ou dois membros da COBRAE - Comissão Nacional de Arbitragem;
 Só participarão da prova prática os alunos que obtiverem a nota mínima na prova teórica/escrita
acima descrita.

Ricardo Machado
Presidente CBE

