Ofício nº ABE_001_12
São Paulo, 30 de julho de 2012
À Confederação Brasileira de Esgrima
Dando continuidade ao diálogo franco e aberto que temos com a CBE, trazemos
algumas sugestões visando o bem da esgrima brasileira:
A‐ Alteração da data do Campeonato Brasileiro de Veterano e Pré‐Veterano,
tendo em consideração o conflito entre o calendário mundial e o calendário
brasileiro.
Apesar de sabermos das dificuldades para a logística e definição de novas
datas, acreditamos ser viável mudar os Campeonatos Brasileiro Veterano e Pré
veterano para o Torneio Nacional Cidade de São Paulo (entre 27 e 30 de
setembro), visto que serão 4 dias de provas, ou seja, a mesma quantidade de
dias que o Campeonato Brasileiro Adulto (que também engloba provas por
equipes). Ainda seria possível pensar na alteração de sua realização para o
período de 01 até 04 de novembro, quando ocorrerá o Campeonato Brasileiro
Cadete e Juvenil;
B‐ Pleito por parte da CBE para a realização de Torneio Satélite, presente no
calendário da Federação Internacional de Esgrima – FIE, tendo em vista o
desenvolvimento da esgrima nacional e latino americana, ao facilitar a
participação de seus atletas em uma competição internacional, de bom nível
técnico e válida para o ranking mundial.
A realização desse evento se justificaria pela possibilidade de ganhos técnicos e
de ritmo por parte dos atletas, frente ao reduzido custo que esse tipo de
evento implicaria. As provas Satélites que atualmente são realizadas
apresentam estrutura muito semelhante aos Torneios Nacionais organizados
pela CBE. A realização do evento no Brasil poderia, inclusive, ser logo posterior
à realização de um dos Torneios Nacionais.
Os Torneios Satélites, são provas que apresentam bom nível técnico, porém
menor que as Copas do Mundo, visto que atraem atletas que não estão na
ponta do ranking mundial, o que em nosso estágio de desenvolvimento da
esgrima nacional é interessante, já que possibilita um maior número de
combates em uma prova internacional.
Atualmente no circuito Mundial temos Provas Satélites na seguinte proporção:
11 de espada masculina, 9 provas de espada feminina, 5 provas de sabre
masculino, 2 provas de sabre feminino, 3 provas de florete masculino e 1 prova
de florete feminino. Desta forma, haveria grandes chances de sucesso no pleito
de organização de provas menos concorridas como estas.

C‐ Permissão de inscrição de mais de uma equipe por federação/Estado para a
participação no Campeonato Brasileiro. Dessa forma teremos competições
mais disputadas, com maior número de participantes e melhor nível técnico.

Aproveitamos para manifestar protestos de estima e consideração,

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMISTAS
Heitor Shimbo Carmona
(Diretor‐Presidente)

