
 

 

Rio de Janeiro, RJ, 15 de fevereiro de 2022 

 
OF / CBE / DIRTEC / Nº 2022.178 

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: Convocação para os Campeonatos Pan-americano e Mundial Cadetes e 
Juvenis. 

 
 

 
Prezados(as) Senhores(as), 

 
 

Trata o presente sobre a convocação da Delegação Brasileira de Esgrima para os 
campeonatos Pan-americanos e Mundiais Cadetes e Juvenis, previstos para serem realizados no 

Peru e nos Emirados Árabes Unidos. 
 

CAMPEONATO PAN-AMERICANO: a Confederação arcará com 
a) o custeio integral dos atletas primeiros colocados nos rankings Juvenil e Cadete, que se 

inscreverem no sistema Ophardt nas datas estabelecidas neste documento; 

b) as inscrições e exames de detecção de Covid dos demais atletas. 
 

Solicitamos que as Entidades de Prática Desportiva (EPDs) confirmem, pelo sistema 
Ophardt, a intenção da participação de seus filiados até o dia 18/02/2022. As vagas serão 
preenchidas pelos outros esgrimistas mais bem ranqueados, de acordo com a arma, gênero e 

categoria. A lista final será publicada até o dia 21/02/2022. 
 

A equipe técnica será composta por um chefe de delegação, um técnico, dois árbitros e será 
divulgada junto da confirmação dos atletas.  

 
 

CAMPEONATO MUNDIAL: a Confederação arcará com 

a) o custeio integral dos atletas primeiros colocados nos rankings Juvenil, que se inscreverem 
no sistema Ophardt nas datas estabelecidas neste documento; 

b) as inscrições e exames de detecção de Covid dos demais atletas Juvenis e cadetes. 
 

Solicitamos que as Entidades de Prática Desportiva (EPDs) confirmem, pelo sistema 
Ophardt, a intenção da participação de seus filiados até o dia 21/02/2022. As vagas serão 
preenchidas pelos outros esgrimistas mais bem ranqueados, de acordo com a arma, gênero e 

categoria. A lista final será publicada até o dia 25/02/2022. 
 

A equipe técnica será composta por um chefe de delegação e três técnicos, e será divulgada 
junto da confirmação dos atletas.  



 

 

 

Nas duas competições os atletas que desejarem participar da competição, 
independente de custeados pela CBE ou não, deverão seguir as regras de prevenção ao COVID 

previstas pela Federação Internacional. 
 
 

Nos mantemos à disposição para qualquer esclarecimento necessário 
 

 
 

Atenciosamente,  
 

 

ARNO PÉRILLIER SCHNEIDER 
Diretor Técnico e Vice-Presidente CBE 

 


