
 

 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO CAMPEONATO BRASILEIRO - 2013 
Nome* 

Admin  

Email* 

contato@esgrimistas. 

 

Sou associado à ABE 

 

Não sou associado à ABE 
Entidade desportiva* 

 

Mestre/Técnico 

 

Arma* 

 

Categoria* 

 

1. Na sua opinião como foi o andamento da prova em cada uma das etapas?* 
(avaliar pontualidade e tempo de duração) 

ótimo 

bom 

satisfatório 

ruim 
Comentários 

 
2.Na sua opinião como foi a arbitragem?* 
(avaliar árbitros e mesários) 

ótima 

boa 

satisfatória 

ruim 
Comentários 

 
3. O que achou do espaço disponível para competição?* 
(avaliar área de competição, circulação, iluminação, espaço para publico, sanitários) 

ótimo 

bom 



 

 

 

satisfatório 

ruim 
Comentários 

 
4. O que achou da infraestrutura oferecida para as poules, eliminatórias e finais?* 
(avaliar pistas, aparelhos, enroladeiras) 

ótima 

boa 

satisfatória 

ruim 
Comentários 

 
5. O que achou do intervalo entre as etapas?* 
(avaliar espaço/tempo disponível para descanso, antecedência nas chamadas em pista) 

ótimo 

bom 

satisfatório 

ruim 
Comentários 

 
6. Na sua opinião qual (ais) foram as qualidades do evento?* 
(ex. arbitragem, espaço, equipamentos, andamento, divulgação, cerimônia de premiação etc..) 

 
7. Na sua opinião qual (ais) foram os defeitos do evento* 

 
8. Existe alguma sugestão que gostaria de fazer para a próxima competição?* 



 

 

 

 
 

Autorizo a utilização as informações concedidas neste questionário para compilação de dados. Os dados pessoais não serão divulgados. 
Autenticação 

 

Nome 
Carlos Moreira 
Email 
agrippa@uol.com.br 
Associado sim 
on 
Associado não 
off 
Entidade desportiva 
Barroca Tenis Clube 
Mestre/Técnico 
Eduardo Romão Gomes 
Arma 
Espada 
Categoria 
Adulto 
1. Na sua opinião como foi o andamento da prova em cada uma das etapas? 
satisfatório 
Comentários 
Não lembro de ter visto atrasos significativos, exceto nas finais de espada masculina, o que era previsível. Mas os horários que 
constavam nas disposições preliminares não foram sequidos em nenhum momento, nem quando isso teria sido perfeitamente 
possível. Também não foi divulgado e respeitado um quadro horário. De um modo geral houve muito pouco cuidado em 
valorizar a competição como um espetáculo e as finais como o momento culminante desse espetáculo. 
2.Na sua opinião como foi a arbitragem? 
boa 
Comentários 
Não havia mesários. Havia um grupo central de árbitros melhor preparados trazidos pela CBE e outro grupo mais fraco de 
árbitros das EPDs. Isso atrapalha, mas não achei que tenha comprometido muito. 
3. O que achou do espaço disponível para competição? 
ótimo 
Comentários 
4. O que achou da infraestrutura oferecida para as poules, eliminatórias e finais? 
ótima 
Comentários 
5. O que achou do intervalo entre as etapas? 
ruim 
Comentários 
6. Na sua opinião qual (ais) foram as qualidades do evento? 
O equipamento utilizado está muito bom. Os árbitros não estão 100%, mas comprometem pouco. Havia um atendimento 
médico que me pareceu adequado. O espaço estava bem dimensionado para o evento. 
7. Na sua opinião qual (ais) foram os defeitos do evento 
O andamento da prova não foi satisfatório. Não percebi qualquer divulgação e as cerimônias de premiação foram muito 
desprestigiadas. 
8. Existe alguma sugestão que gostaria de fazer para a próxima competição? 
Em primeiro lugar, estabelecer um quadro horários nas DPs que seja realista, tendo em vista o número de pistas, árbitros e 
atletas. Em segundo lugar, seguir esse quadro horário, sem atrasos ou antecipações, e divulgando previamente os horários 
dos combates. E precisamos resolver ou pelo menos diminuir o problema dos atletas "confirmados" que não comparecem, 
acarretando enormes transtornos. 
Autorizaçao de publicação 
on 

 

 



 

 

 

Nome 
Paulo Henrique de Jesus da Silva 
Email 
paulohenriquejs@hotmail.com 
Associado sim 
off 
Associado não 
on 
Entidade desportiva 
Associação Santista de Esgrima 
Mestre/Técnico 
Humberto Calabrez Filho 
Arma 
Sabre 
Categoria 
Adulto 
1. Na sua opinião como foi o andamento da prova em cada uma das etapas? 
bom 
Comentários 
2.Na sua opinião como foi a arbitragem? 
ótima 
Comentários 
3. O que achou do espaço disponível para competição? 
satisfatório 
Comentários 
Atendimento médico de primeira linha, porém, mais especificamente em Curitiba não haviam chuveiros para os atletas 
tomarem banho após a competição. 
4. O que achou da infraestrutura oferecida para as poules, eliminatórias e finais? 
boa 
Comentários 
5. O que achou do intervalo entre as etapas? 
ótimo 
Comentários 
6. Na sua opinião qual (ais) foram as qualidades do evento? 
Foram sempre em locais seguros, e bem localizados. 
7. Na sua opinião qual (ais) foram os defeitos do evento 
Talvez a divulgação em algum canal de massa para se ter um número maior de espectadores, que apenas as famílias dos 
atletas fosse interessante, porém sei que isso exige um recurso extra. 
8. Existe alguma sugestão que gostaria de fazer para a próxima competição? 
Por hora apenas uma estrutura melhor em algumas etapas, como a de Recife, e Curitiba, porém na minha visão a competição 
está no rumo certo. 
Autorizaçao de publicação 
on 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nome 
Enrico Seyssel Ortolani 
Email 
enricosort@yahoo.com 
Associado sim 
off 
Associado não 
on 
Entidade desportiva 
Barroca Tenis Clube 
Mestre/Técnico 
Betancourt 
Arma 
Espada 
Categoria 
Adulto 
1. Na sua opinião como foi o andamento da prova em cada uma das etapas? 
bom 
Comentários 
2.Na sua opinião como foi a arbitragem? 
boa 
Comentários 
3. O que achou do espaço disponível para competição? 
ruim 
Comentários 
Banheiro e vestiário de qualidade ruim, ausência de lanchonete disponível aos atletas 
4. O que achou da infraestrutura oferecida para as poules, eliminatórias e finais? 
ótima 
Comentários 
5. O que achou do intervalo entre as etapas? 
bom 
Comentários 
6. Na sua opinião qual (ais) foram as qualidades do evento? 
andamento da competição 
7. Na sua opinião qual (ais) foram os defeitos do evento 
Infraestrutura e burocracia do clube. 
8. Existe alguma sugestão que gostaria de fazer para a próxima competição? 
Assim como hotéis, a organização deveria ter restaurantes e lanchonetes oficiais no convite do evento, com preços 
diferenciados para os atletas para lanches e almoço. 
Autorizaçao de publicação 
on 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nome 
Patrícia Di Cunto Bracco 
Email 
pbracco@terra.com.br 
Associado sim 
on 
Associado não 
off 
Entidade desportiva 
Club Athletico Paulistano 
Mestre/Técnico 
Regis Trois 
Arma 
Espada 
Categoria 
Veterano 
1. Na sua opinião como foi o andamento da prova em cada uma das etapas? 
bom 
Comentários 
2.Na sua opinião como foi a arbitragem? 
boa 
Comentários 
3. O que achou do espaço disponível para competição? 
bom 
Comentários 
4. O que achou da infraestrutura oferecida para as poules, eliminatórias e finais? 
boa 
Comentários 
5. O que achou do intervalo entre as etapas? 
satisfatório 
Comentários 
6. Na sua opinião qual (ais) foram as qualidades do evento? 
Espaço amplo porém com longas escadarias da arquibancada às pistas, causando incidentes (tropeços) 
7. Na sua opinião qual (ais) foram os defeitos do evento 
acesso da rua até o ginásio somente com escadarias, dificultando o subir saco d'armas. 
8. Existe alguma sugestão que gostaria de fazer para a próxima competição? 
criar melhor acesso aos atletas e separar área com cadeiras para atletas permanecerem em pista com equipamento próximo. 
Autorizaçao de publicação 
on 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nome 
Luiz Fernando de Camargo Rodrigues 
Email 
mokuba_kaiba@hotmail.com 
Associado sim 
on 
Associado não 
off 
Entidade desportiva 
Esporte Clube Pinheiros 
Mestre/Técnico 
Marcos Cardoso 
Arma 
Espada 
Categoria 
Juvenil 
1. Na sua opinião como foi o andamento da prova em cada uma das etapas? 
bom 
Comentários 
2.Na sua opinião como foi a arbitragem? 
satisfatória 
Comentários 
Ainda tem uns árbitros inexperientes sem a devida tutela. 
3. O que achou do espaço disponível para competição? 
bom 
Comentários 
4. O que achou da infraestrutura oferecida para as poules, eliminatórias e finais? 
boa 
Comentários 
5. O que achou do intervalo entre as etapas? 
bom 
Comentários 
6. Na sua opinião qual (ais) foram as qualidades do evento? 
A competição teve um bom andamento, o espaço foi bom. 
7. Na sua opinião qual (ais) foram os defeitos do evento 
O intervalo foi bem menor do que o usual. Mesmo assim, seria interessante não começar necessariamente as fases com todos 
os atletas ao mesmo tempo. Às vezes, por exemplo, o florete feminino utiliza três pistas e sobram muitas para continuar com a 
espada masculina, mas a organização opta por esperar o término da fase de uma arma para o início da outra, e acho que a 
competição demora um pouco mais por causa disso. 
8. Existe alguma sugestão que gostaria de fazer para a próxima competição? 
Divulgação maior, em um espaço de acesso mais fácil para o público que não conhece o esporte. 
Autorizaçao de publicação 
on 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nome 
André Rothfeld Gratone 
Email 
andre.rothfeld@gmail.com 
Associado sim 
on 
Associado não 
off 
Entidade desportiva 
Colégio Militar de Brasília 
Mestre/Técnico 
Arma 
Espada 
Categoria 
Adulto 
1. Na sua opinião como foi o andamento da prova em cada uma das etapas? 
satisfatório 
Comentários 
2.Na sua opinião como foi a arbitragem? 
ruim 
Comentários 
É importante que sejam disponibilizados árbitros com entendimento da arma que estão a arbitrar, para que não ocorram 
situações lamentáveis como a minha, em que questionei uma ação, sem sucesso, fui eliminado e, depois do match, o árbitro 
vem me falar que eu estava correto... 
3. O que achou do espaço disponível para competição? 
ótimo 
Comentários 
Bem localizado e aberto 
4. O que achou da infraestrutura oferecida para as poules, eliminatórias e finais? 
ruim 
Comentários 
Muitas pistas ficaram paradas enquanto o florete feminino jogava, o que é um desperdício de tempo. 
5. O que achou do intervalo entre as etapas? 
satisfatório 
Comentários 
6. Na sua opinião qual (ais) foram as qualidades do evento? 
espaço e cerimônia de premiação 
7. Na sua opinião qual (ais) foram os defeitos do evento 
arbitragem, divulgação, 
8. Existe alguma sugestão que gostaria de fazer para a próxima competição? 
Organizar um encontro de pessoas responsáveis por arbitragem um dia antes do evento para um estudo/treinamento mais 
sólido. 
Autorizaçao de publicação 
on 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nome 
Thiago Henrique Marquez Mileo 
Email 
thaigohmm@gmail.com 
Associado sim 
off 
Associado não 
on 
Entidade desportiva 
Escola de Esgrima Abel Melián 
Mestre/Técnico 
Guillermo Bettancourt 
Arma 
Espada 
Categoria 
Adulto 
1. Na sua opinião como foi o andamento da prova em cada uma das etapas? 
bom 
Comentários 
2.Na sua opinião como foi a arbitragem? 
ruim 
Comentários 
Muitos árbitros ainda são atletas e compromete o andamento da competição 
3. O que achou do espaço disponível para competição? 
ótimo 
Comentários 
4. O que achou da infraestrutura oferecida para as poules, eliminatórias e finais? 
ótima 
Comentários 
5. O que achou do intervalo entre as etapas? 
bom 
Comentários 
6. Na sua opinião qual (ais) foram as qualidades do evento? 
O espaço e certamente os equipamentos 
7. Na sua opinião qual (ais) foram os defeitos do evento 
Como sempre o maior defeito é sempre a divulgação 
8. Existe alguma sugestão que gostaria de fazer para a próxima competição? 
Sim um maior esforço de divulgação 
Autorizaçao de publicação 
on 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nome 
Fernando Scavasin 
Email 
fernando@scavasin.com.br 
Associado sim 
on 
Associado não 
off 
Entidade desportiva 
Esporte Clube Pinheiros 
Mestre/Técnico 
Betancourt 
Arma 
Florete 
Categoria 
Adulto 
1. Na sua opinião como foi o andamento da prova em cada uma das etapas? 
bom 
Comentários 
Apenas a partir do quadro de 8 que houve atrasos no andamento dos assaltos e muito tempo de pista parada. 
2.Na sua opinião como foi a arbitragem? 
boa 
Comentários 
a arbitragem foi melhor que as últimas competições 
3. O que achou do espaço disponível para competição? 
bom 
Comentários 
4. O que achou da infraestrutura oferecida para as poules, eliminatórias e finais? 
satisfatória 
Comentários 
Ainda acho um absurdo utilizarmos os aparelhos como máquinas de escrever. 
5. O que achou do intervalo entre as etapas? 
bom 
Comentários 
6. Na sua opinião qual (ais) foram as qualidades do evento? 
houve melhoras com relação a arbitragem e andamento da prova, mas ainda continua muito amador 
7. Na sua opinião qual (ais) foram os defeitos do evento 
Evento muito amador, falta profissionalizar. 
8. Existe alguma sugestão que gostaria de fazer para a próxima competição? 
profissionalizar o evento, 90% dos envolvidos trabalham muito como amadores ainda. 
Autorizaçao de publicação 
on 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nome 
Regis Trois de Avila 
Email 
mestre@trois.com.br 
Associado sim 
on 
Associado não 
off 
Entidade desportiva 
Club Athletico Paulistano 
Mestre/Técnico 
Mestre 
Arma 
Sabre 
Categoria 
Veterano 
1. Na sua opinião como foi o andamento da prova em cada uma das etapas? 
bom 
Comentários 
2.Na sua opinião como foi a arbitragem? 
satisfatória 
Comentários 
3. O que achou do espaço disponível para competição? 
satisfatório 
Comentários 
Havia espaço, mas, o que nos falta é a beleza do evento... não é possível vender um esporte que não é "bem apresentado"... 
4. O que achou da infraestrutura oferecida para as poules, eliminatórias e finais? 
satisfatória 
Comentários 
5. O que achou do intervalo entre as etapas? 
ruim 
Comentários 
Os intervalos foram, em sua grande maioria, muito longos... e por incompetência de gestão. 
6. Na sua opinião qual (ais) foram as qualidades do evento? 
Os equipamentos utilizados pela CBE são de última geração, de excelente qualidade. A arbitragem, apesar de poucos, está 
melhorando a qualidade e competência. 
7. Na sua opinião qual (ais) foram os defeitos do evento 
Má gestão do DT Evento sem brilho nem preparação Falta de divulgação 
8. Existe alguma sugestão que gostaria de fazer para a próxima competição? 
1- Temos de profissionalizar a arbitragem... e, principalmente, os membros do DT... que são os responsáveis pelo bom 
andamento dos eventos 2- Contratar os serviços de um profissional de marketing e criar um produto "vendável"... fazendo de 
nossa esgrima uma coisa bonita 
Autorizaçao de publicação 
on 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nome 
Marco Xavier 
Email 
marcofence@gmail.com 
Associado sim 
on 
Associado não 
off 
Entidade desportiva 
Grêmio Náutico União 
Mestre/Técnico 
Tex 
Arma 
Florete 
Categoria 
Adulto 
1. Na sua opinião como foi o andamento da prova em cada uma das etapas? 
satisfatório 
Comentários 
O Brasileiro em si correu bem, mas as outras competições tiveram erros banais antes de começar as poules que fizeram a 
prova atrasar até 1h. 
2.Na sua opinião como foi a arbitragem? 
boa 
Comentários 
Ainda falta um modelo de arbitragem. 
3. O que achou do espaço disponível para competição? 
bom 
Comentários 
Teve a prova de BH que não tinha bar para se comer no domingo. Competição sem lugar para se comprar uma misera água é 
uma vergonha!! 
4. O que achou da infraestrutura oferecida para as poules, eliminatórias e finais? 
ótima 
Comentários 
Os aparelhos são perfeitos. O que falta é utilizar toda sua capacidade. 
5. O que achou do intervalo entre as etapas? 
bom 
Comentários 
6. Na sua opinião qual (ais) foram as qualidades do evento? 
A prova correu bem, com algumas exceções. 
7. Na sua opinião qual (ais) foram os defeitos do evento 
Tiveram momentos em que as pistas ficaram vazias. Ao meu ver isso atrasa a prova e torna o esporte menos interessante para 
curiosos que foram ver. Também não vi divulgação nenhuma nem na rua do ginásio onde ocorreu a competição nem no clube. 
8. Existe alguma sugestão que gostaria de fazer para a próxima competição? 
Coloquem no diretório pessoas que fazem bem esta função e já provaram isso. Não repetir os mesmos erros como ocorre 
inúmeras vezes. 
Autorizaçao de publicação 
on 

 


