Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2018.
OF / CBE / DIRTEC / Nº 2018.463.
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 Campeonato Brasileiro Livre por Equipes.
1.
1.1

LOCAL DA COMPETIÇÃO E ENTRADA.
LOCAL
Club Athletico Paulistano
Entrada: Rua Colômbia, 77 (altura da Praça Dionísio de Carvalho).
Tel/Fax: (11) 3065-2070.
http://www.paulistano.org.br
Contato: Mestre Régis Trois de Avila
Celular (11) 99484-5352
e-mail mestre@trois.com.br

1.2
INGRESSO.
A entrada é gratuita para o público.
2.

PREVISÃO DE PROGRAMA HORÁRIO.
DIA

COMPETIÇÃO
Espada Feminina por Equipes
25 de novembro
Florete Masculino por Equipes
(Domingo)
Sabre Feminino por Equipes

HORÁRIO
09:00
09:00
12:00

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 19 de novembro de 2018, às 16:00 horas.
Após essa data o valor de cada inscrição é alterado, 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-deprecos-da-cbe/
Após o dia 21 de novembro, a partir das 16:00 horas, não serão aceitas novas inscrições.
Até essa data serão permitas exclusões de atletas através do sistema Ophardt Online.
3.2
PAGAMENTO.
Só será aceito pagamento no local da competição por meio de cartão de débito, cartão de
crédito e cheque, conforme divulgado em ofício e pelas redes sociais da CBE.

4.
DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E QUADRO HORÁRIO ATUALIZADO.
Estará disponível, a todo o momento no sistema Ophardt Online a lista de inscritos para 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 exclusões 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
represente 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 22 de novembro e somente serão
refeitas em caso de diferença de mais de um atleta entre as poules da mesma arma.
6.
ARBITRAGEM.
A arbitragem ficará a cargo da CBE.
7.
VÍDEO ARBITRAGEM.
No intuito de melhorar a qualidade da arbitragem, a CBE utilizará nesta competição o sistema de
vídeo de arbitragem. A previsão de utilização deverá ser a partir das semifinais e disputas de
medalhas.
8.

HOSPEDAGEM.
Transamerica Classic Opera
Alameda Lorena, 1748 - Jd. Paulista
Nobile Paulista Prime
Alameda Campinas, 540 - Jardim Paulista
Radisson Hotel Paulista
Alameda Santos, 85 – Paraíso
WZ Hotel Jardins
Av. Rebouças, 955 - Jardins
Hotel Ibis Budget Sao Paulo (400m do Paulistano)
Av. 9 de Julho, 3597
Tel: 3886-4600
Travel Inn Park Avenue Jardins
Al. Jau, 358
Tel: 3822-6287

Quality Jardins
Al.Campinas, 540
Tel:2182-0400
Mercure Hotel Sao Paulo Jardins
Alameda Itu, 1151
Mercure Hotel Sao Paulo
Rua Pamplona, 1315
9.

ALIMENTAÇÃO.
Existem restaurantes nas proximidades.

10.
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

