
 

 

Copa do Mundo de Florete Masculino Juvenil - Individual e Equipes 
São Paulo, Brasil 

4 e 5 de fevereiro, 2023 

 
A Confederação Brasileira de Esgrima tem o prazer de convidá-los para a Copa do Mundo de Florete 

Masculino Juvenil – Individual e Equipes, que será realizada em São Paulo, dias 4 e 5 de fevereiro 
de 2023. 

 LOCAL: 

Esporte Clube Pinheiros – ECP 
Endereço: Rua Angelina Maffei Vita, 667, Jardim Europa, Sao Paulo, SP, ZIP 01455-902 

 

 COMITÊ DE ORGANIZAÇÃO ORGANIZING: 

Confederação Brasileira de Esgrima 
Endereço: Rua da Assembleia 10, sala 2612 

Centro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, CEP 20011-901 

Telefone +55 21 3289-0568 

E-mail inscricao@cbesgrima.org.br 

 

 VISTO: 

Clique no link abaixo se você necessita de link para entrar no Brasil. 

https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/portal-consular/vistos/informacoes-sobre-vistos-para-

estrangeiros-viajarem-ao-brasil 

 

Visão Geral da Política 

https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/portal-consular/arquivos/arquivos-qgrv/qgrv-simples-ing-

30sep22.pdf 

 

Se você precisar de ajuda para solicitar o visto de entrada no Brasil (por exemplo, carta convite), 

forneça os seguintes detalhes ao Comitê Organizador o mais rápido possível para o nosso e-mail: 

- nome completo como no passaporte 

- nacionalidade 

- função na equipe 

- Número do Passaporte 

- Data de Expiração do Passaporte 

- cópia do passaporte 

https://www.google.com.br/maps/place/Rua+Angelina+Maffei+Vita,+667+-+Jardim+Europa,+S%C3%A3o+Paulo+-+SP/@-23.5799303,-46.6928115,17.19z/data=!4m5!3m4!1s0x94ce571324204d19:0xef7b71b0a4153ec!8m2!3d-23.5798983!4d-46.6909027
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Observação: A inscrição antecipada é aconselhada para participantes que precisaram de visto de 

entrada.Please send e-mail to Mrs. Beatriz Barros at beatriz@cbesgrima.org.br 

 

MEDIDAS DE SEGURANÇA ANTI COVID: 

Plano Covid-19 para 2022-2023 

As medidas sanitárias nas competições da FIE foram adaptadas da seguinte forma, até novo aviso: 

- O uso de máscara sanitária deixou de ser obrigatório, mas continua a ser recomendado. 

- Todos os participantes terão de apresentar à organização o resultado negativo de um teste Covid-

19 (PCR ou teste rápido de antígeno), realizado no prazo máximo de 72 horas antes da chegada. 

 

Regras para viajantes entrando no Brasil 

Comprovante de vacinação completa contra a Covid-19 

OU 

Um teste de antígeno ou teste RT-PCR, com resultado negativo ou não detectável para Covid-19, 

realizado um dia antes da partida. 

 

A leitura completa está disponível em https://www.gov.br/anvisa/pt-br/english/updates/covid-19-
new-rules-for-entering-brazil 

 
INSCRIÇÃO: Os esgrimistas devem se inscrever no site da FIE 

 

REGRAS DE COMPETIÇÃO: As Competições serão realizadas de acordo com as Regras da FIE. 

HORÁRIOS: 

▪ quinta-feira - 02 de fevereiro de 2023 

o 13h30-17h00 - Credenciamento – Pagamento da taxa de inscrição – Controle de armas 

▪ sexta-feira - 03 de fevereiro de 2023 

o 10h30-17h00 - Credenciamento – Pagamento da taxa de inscrição – Controle de armas 

▪ sábado - 04 de fevereiro de 2023 

o 09h00 - Poules Individuais e Tabela de Eliminatórias Preliminares 

o 13h00 - Individual - Quadro de 64 

o 17h00 – Individual Semifinais e Final 

▪ Domingo - 05 de fevereiro de 2023 

o 09h00 – Poules Equipes 

o 15h00 – Semifinais e Final - Equipas 
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TAXA DE INSCRIÇÃO - INDIVIDUAL: A Taxa de Inscrição no valor de € 25,00 deverá ser paga 

diretamente ao LOC, no ato do Credenciamento 

TAXA DE INSCRIÇÃO - EQUIPE: A Taxa de Inscrição no valor de € 150,00 deverá ser paga 

diretamente ao LOC, no ato da Credenciamento 

OBRIGAÇÃO DE ÁRBITROS 

As delegações de cada país devem ser acompanhadas por árbitro(s), com licença FIE A ou B, 

conforme descrito abaixo (cf. t.35): 

1-4 atletas Não requer árbitro 

5-9 Atletas 1 árbitro 

10 ou mais 2 árbitros 

1 equipe 1 árbitro 

 

A delegação que não trouxer árbitro(s), atendendo às regras acima, será penalizada em € 1.000,00 

por árbitro. 

HOSPEDAGEM 

Hotel Oficial: 

 
São Paulo Nações Unidas Affiliated by Meliá 

▪ Diária quarto individual standard: USD 90,00 (por pessoa, por noite) 

▪ Diária em quarto duplo standard: USD 70,00 (por pessoa, por noite) 

▪ Os preços incluem café da manhã e wi-fi 
 

PRAZO DE RESERVA DE HOSPEDAGEM: 20 de janeiro de 2023. 

 
TRANSPORTE: o serviço de transfer aeroporto x hotel oficial x aeroporto terá um custo de USD 35 

por pessoa, por trajeto. Para reservas, a delegação deve informar os dados de chegada e saída até 
23 de janeiro de 2023. 

 
RESERVA ALOJAMENTO / TRANSPORTE 
Sra. Beatriz Barros 

E-mail: inscricao@cbesgrima.org.br 
WhatsApp: +55 21 97149-1195 
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CAMP DE TREINAMENTO: 
Para as Delegações que desejarem, nossa Federação Regional está organizando um acampamento 
de treinamento, no local, de 29 de janeiro a 02 de fevereiro de 2023. 

 
Para reservar a sala de esgrima, será cobrada uma taxa diária de USD 10,00. Os interessados devem 

solicitar reserva pelo e-mail – presidente@esgrimasp.org.br – até o dia 25 de janeiro de 2023. 
 
Atenciosamente, 

 
 

 
 

 
 

ARNO SCHNEIDER 

Vice President 
 

Men's Foil Junior World Cup – Individual and Team 
São Paulo, Brazil 

February 04th – 05th, 2023 
 

  



 

 

FORMULÁRIO PARA RESERVA 

 

PRAZO DE SOLICITAÇÃO DE HOSPEDAGEM: 20 de janeiro de 2023 (A partir desta data, a reserva  

do hotel e o preço não podem ser garantidos) 
 
Mrs. Beatriz Barros 

inscricao@cbesgrima.org.br 

WhatsApp+55 21 97149-1195 

  

NOME DO HÓSPEDE 
Check In DIA 

MM/DD/YYYY 

Check Out DIA 

MM/DD/YYYY 

Single (S) or 

Double(D) 
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FORMULÁRIO DE PEDIDO DE TRANSFER 

Para reservas, a delegação deve informar o horário de chegada/saída até 23 de janeiro de 2023. 

Nome 
Vôo de 

chegada 

Dia de 

chegada 
Horário 

Vôo de 

partida 

Data de 

Partida 
Horário 

       

       

       

 
 

       

 
 
       

 

 
       

 

 
       

 
 

       

 
 

       

 

 
       

 

Beatriz Barros 

inscricao@cbesgrima.org.br 

WhatsApp+55 21 97149-1195 
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