III ETAPA CIRCUITO PAULISTINHA 2017

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
LOCAL: Esporte Clube Pinheiros – R. Angelina Maffei Vita, 493 – Portaria da Escolinha

SÁBADO 25/11
9:00hs Espada F|M 7 anos*
10:30 Espada F|M 9 anos
13:30hs Espada F|M 11 anos
16:30hs Espada F|M 13 anos

DOMINGO 26/11
9:00hs Sabre F|M 9 anos
9:30hs Florete F|M 9 anos
11:00hs Sabre F|M 11 anos
12:30hs Florete F|M 11 anos
13:00hs Sabre F|M 13 anos
15:30hs Florete F|M 13 anos
* nascido(as) depois de dez/2009

INSCRIÇÕES
Os atletas interessados deverão enviar a pré‐inscrição até as 23:59 hs do dia 24/11 através do
formulários disponíveis no site: www.esgrimistas.com.br
Inscrições fora do prazo poderão ser feitas diretamente no diretório técnico até 30 minutos
antes da prova. Apresentação de documento de identidade obrigatório apenas para os atletas
que ainda não participaram de nenhuma prova do circuito ABE em 2017
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Contribuição voluntária
Todo valor arrecadado será revertido para o
Projeto Mosqueteiros de Paraisópolis

REGULAMENTO
O Regulamento para esse campeonato seguirá os moldes adotados pela CBE para as
competições infantis:
Categoria até 13 anos: em 15 toques, em 9 minutos ‐ 3 tempos de 3 minutos, com um minuto
de intervalo entre os tempos; Categoria até 11 anos: 11 toques, em 6 minutos ‐ 3 tempos de 2
minutos, com um minuto de intervalo, entre os tempos; Categoria até 9 anos: 9 toques, em 6
minutos ‐ 3 tempos de 2 minutos, com um minuto de intervalo, entre os tempos. O quadro de
eliminação direta será composto com os índices do turno de pules e será disputado até chegar
a Final.





Categoria Menores de 7 anos (nascidos depois de junho de 2009)
Categoria Menores de 9 anos (nascidos em 2008 ou depois)
Categoria Menores de 11 anos (nascidos em 2006 e 2007)
Categoria Menores de 13 anos (nascidos em 2004 e 2005)

Para as categorias Menor de 9 e 11 anos a pista terá a dimensão de 10 m (ou seja o Limite Final
será no início da área de advertência. A guarda será tomada pelos atletas com o pé de trás
sobre a linha de guarda. Para a categoria infantil até 13 as dimensões serão a da pista oficial
FIE.
Categoria até 07 anos terá apenas turno de pule, sem eliminatória.

DIMENSÃO DE LÂMINAS E MATERIAL METALIZADOS
O tamanho da LÂMINA para as CATEGORIAS “Menor de 9 anos”, “Menor de 11 anos” e
“Menor de 13 anos” é obrigatoriamente N° 0 ou 2, em todas as armas.
O copo de espada de todas as categorias deverá ser o copo pequeno.
A máscara de florete para todas as categorias deverá conter barbela metalizada de acordo
com a regra FIE.
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PREMIAÇÃO
Haverá premiação para os 1º, 2º e 3º colocados em cada prova. Não haverá disputa de 3º,
portanto, premiação para os 4 finalistas.
Haverá premiação para todos os participantes na categoria até 7 anos

Atenciosamente,

Henrique de Morais Rochel
Presidente
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