
 

 

Rio de Janeiro, RJ, 13 de fevereiro de 2022 

 
OF / CBE / DIRTEC / Nº 2022.176 

Da Vice-Presidência da Confederação Brasileira de Esgrima – CBE. 
Da: Presidência da Confederação Brasileira de Esgrima – CBE  
Para: Federações Estaduais, à Comissão de Atletas e aos senhores(as) responsáveis pelas 
Entidades de Prática Desportiva – EPDs Vinculadas e Reconhecidas pela CBE 
 

ASSUNTO: Convocatória dos Campeonatos Pan-americanos Cadetes e Juvenis e 
adiamento dos Torneios em Belo Horizonte. 

 
Prezados(as) Senhores(as), 

 

A Confederação Pan-americana de Esgrima divulgou as disposições preliminares 
do Campeonato Pan-americano Cadete e Juvenil que será realizado na cidade de Lima – Peru no 
período de 20 a 27 de março e cuja convocatória segue em anexo.  Tal competição está 

coincidindo com o 1ª Torneio Nacional Adulto e o Torneio Juvenil que estavam previstos para 
ocorrer na cidade de Belo Horizonte, no período de 24 a 27 de março. 

 

Após ter ouvido o Conselho Técnico e ponderar a situação, com o intuito de 
prejudicar o menor número de atletas e entidades de prática desportiva, a Direção Técnica da 

CBE decidiu por adiar os dois torneios nacionais para a data do 2º Torneio Nacional Adulto, que 
seria realizado no período de 26 a 29 de maio, no Rio de Janeiro. 

 

O 2º Torneio Nacional Adulto – 95 anos CBE terá sua nova data divulgada após 

ajuste com a Federação do Rio de Janeiro.   
 

Os atletas que desejarem participar dos Campeonatos Pan-americanos Cadete e 

Juvenil, Lima - Peru 2022, deverão solicitar sua inscrição através de seus clubes pelo e-mail: 
inscricao@cbesgrima.org.br até o dia 18 de fevereiro. A divulgação dos classificados para 

participar do Pan será feita no dia 21 de fevereiro.  
 

A Confederação está estudando os custos relacionados ao evento e até o próximo 

dia 15 de fevereiro divulgará a viabilidade de apoio às nossas equipes para o Pan-americano e 
para o Campeonato Mundial Cadete e Juvenil. 

 

Nos mantemos à disposição para qualquer esclarecimento necessário. 
 

 
 

Atenciosamente,  
 

 

ARNO PÉRILLIER SCHNEIDER 
Diretor Técnico e Vice-Presidente CBE 

 

mailto:inscricao@cbesgrima.org.br

