
Rio de Janeiro, 5 de setembro de 2018. 
OF / CBE / DIRTEC / Nº 2018.289. 
Da Confederação Brasileira de Esgrima. 
Aos Senhores (as) Presidentes das Federações, à Comissão de Atletas e aos Responsáveis 
pelas Entidades de Prática Desportiva – EPDs – Filiadas, Vinculadas e Reconhecidas pela CBE. 
 
ASSUNTO: Disposições Preliminares do Torneio Internacional Infantil Mário Queiroz. 
 
1. LOCAL DA COMPETIÇÃO E ENTRADA. 
1.1 LOCAL 
Barroca Tênis Clube. 
Entrada pela Rua Almirante Alexandrino, 627, Bairro Gutierrez, Belo Horizonte, MG. 
Tel. (31) 3330-9800 (Central). 
 
1.2 INGRESSO. 
A entrada é gratuita para o público. 
 
2. PREVISÃO DE PROGRAMA HORÁRIO. 
 

DIA PROVAS INÍCIO 

19 de outubro 
(sexta-feira) 

Sabre Masculino e Feminino Infantil 9 anos 09:00 
Florete Masculino e Feminino Infantil 11 anos 15:00 
Espada Masculina e Feminina Infantil 13 anos 10:00 

20 de outubro 
(sábado) 

Florete Masculino e Feminino Infantil 9 anos 09:00 
Espada Masculina e Feminina Infantil 11 anos 15:00 
Sabre Masculino e Feminino Infantil 13 anos 10:00 

21 de outubro 
(domingo) 

Espada Masculina e Feminina Infantil 9 anos 09:00 
Sabre Masculino e Feminino Infantil 11 anos 13:00 
Florete Masculino e Feminino Infantil 13 anos 09:30 

 
 
3. INSCRIÇÕES PARA AS PROVAS. 
3.1. FORMA. 
Através do Sistema Ophardt Online, disponível aos clubes. 
 
3.2 PRAZO. 
A data final para inscrição será o dia 14 de outubro de 2018, às 18:00 horas. 
Após estas datas e horas os valores de cada inscrição são alterados, conforme ratificado 
na ata da Assembleia Geral Extraordinária - AGE/2017 – CBE. 
Consulte a tabela de valores no website da CBE em www.cbesgrima.org.br/tabela-de-
precos-da-cbe/ 
Após o dia 16 de outubro, a partir das 18:00 horas, não serão aceitas novas inscrições. 
Serão permitas retiradas de atletas através do sistema até o dia 16 de outubro, às 18:00 horas. 
 
3.2 PAGAMENTO. 
Só será aceito pagamento no local da competição através de cartão de débito/crédito ou cheque. 
Fora do local da competição o pagamento será através de boleto bancário endereçado a EPD. 
 



 
4. DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E QUADRO HORÁRIO ATUALIZADO. 
Estará disponível a todo o momento no sistema Ophardt Online a lista de inscritos para todas as 
EPDs realizarem a divulgação entre seus atletas. A CBE também divulgará em suas redes 
sociais e no site www.cbesgrima.org.br. 

No prazo final para inscrições e retiradas de atletas da competição, a CBE disponibilizará o 
quadro horário atualizado com base no correto número de inscritos na competição, se for o caso 
de alteração, em nossas redes sociais e no site www.cbesgrima.org.br. 
 

5. CONFIRMAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO e COMPOSIÇÃO DAS POULES. 
A confirmação de participação de todos os atletas poderá ser presencial ou através do 
representa da EPD, impreterivelmente até uma hora antes do início da primeira rodada de 
poules da arma a ser jogada. 
O atleta que não confirmar até o horário será excluído da prova e sua EPD estará sujeita à multa 
de acordo com o previsto na Assembleia Geral Extraordinária da CBE de 2017. 
As poules iniciais serão divulgadas até às 18 horas do dia 16 de agosto e somente serão refeitas 
em caso de diferença de mais de um atleta entre as poules da mesma arma. 
 

6. ARBITRAGEM. 
Conforme os Ofícios Nº 2018.099 e Nº 2018.103, que versam sobre a indicação de árbitros dos 
clubes, a partir de 4 atletas nas provas individuais, os clubes deverão apresentar 1 árbitro até a 
data limite de inscrição para a competição, pelo sistema Ophardt Online. 
 

7. VÍDEO ARBITRAGEM. 
Não haverá vídeo arbitragem para esta competição. 
 

8. HOSPEDAGEM 
 
San Francisco Flat 
Av. Álvares Cabral, nº 967, Lourdes, BH 
www.sanfranciscoflat.com.br 
Tel. (31)3330-5600 
Whatsapp (31)99258-2298 
reservas@sanfranciscoflat.com.br 
 
Ibis Budget Minascentro 
Av. Bias Fortes, nº 783, Lourdes, BH 
www.accorhotels.com 
Tel. (31)3343-6400 
h5625-re@accor.com.br 
 
Mercure Belo Horizonte Lourdes 
Av. do Contorno, nº 7315, Lourdes, BH 
Tel. (31)3298-4100 
h3575-re@accor.com.br 
 
 



9. ALIMENTAÇÃO. 
Restaurante self-service a R$ 29,90/kg na entrada social do Barroca Tênis Clube (Rua Américo 
Macedo, nº 348), contato (31) 99649-7910 (Luciano). No clube haverá lanchonete servindo 
lanches leves. Restaurante Almirante (R. Almirante Alexandrino, nº 277) a 350 metros, 
Supermercado Super Nosso (R. Almirante Alexandrino) a 500 metros, Supermercado Carrefour 
(R. Américo Macedo com Av. Marquês de Valência) a 350 metros. 

 
10. TRANSPORTE. 
Ônibus executivo entre o Aeroporto de Confins e o Terminal Turístico (Av. Álvares Cabral, nº 
387) por R$ 29,35. Ônibus convencional entre o aeroporto e a rodoviária por R$ 13,45. Horários 
em www.conexaoaeroporto.com.br. Taxi do aeroporto até o BTC ou hotéis: aproximadamente 
R$ 140,00. 

 
11. PREMIAÇÃO. 
A premiação será ofertada pela CBE - para os 4 finalistas nas provas individuais. 
O recebimento da premiação é com o uniforme completo de esgrima, ou agasalho completo da 
entidade e calçado tipo tênis. 
O (a) esgrimista trajando fora do regulamento acima não receberá a premiação NA CERIMÔNIA 
CORRESPONDENTE. Sua entidade receberá comunicada a respeito e por decisão da diretoria 
da CBE poderá ter os seus pontos de ranking desta prova não atribuídos. 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 
 

Arno Périllier Schneider 
Diretor Técnico e Vice-Presidente CBE 


