CALENDÁRIO PAULISTA ABE
1. Objetivos
O calendário Paulista ABE tem como principal objetivo promover a esgrima no Estado de São
Paulo através da realização de torneios entre esgrimistas de todas as categorias.
Para os iniciantes, representa uma oportunidade de experimentar a dinâmica de uma prova de
esgrima, entender as etapas e conhecer seu regulamento.
Para os mais experientes, o Calendário ABE favorece o intercâmbio entre esgrimistas de níveis
diferentes, fundamental para o desenvolvimento do atleta.
De forma geral o Calendário Paulista ABE proporciona oportunidades de aprimoramento,
aprendizado e exercício do espírito esportivo.
2. Datas
Serão realizadas em 2017 12 (doze) provas:
4 Torneios Paulistinhas;
4 Torneios Pré Cadetes, Cadetes e Juvenis;
4 Torneios Adulto;
As datas estão no calendário disponível no site no link:
http://www.esgrimistas.com.br/CALENDARIO_ABE_2017‐R02.pdf
3. Locais e Regulamentos
Os locais serão divulgados até 15 dias antes da realização das provas.
Para as provas infantis (Paulistinhas) serão divulgadas as Disposições Preliminares com o
regulamento específico para cada categoria.
O regulamento para as demais categorias será conforme estipulado pela FIE.
4. Inscrições
As pré‐inscrições deverão ser feitas exclusivamente pelo site: www.esgrimistas.com.br e
enviadas até a quinta‐feira que antecede a prova.
Na confirmação da inscrição perante o Diretório Técnico é necessária a apresentação de
documento de identidade com foto com exceção da categoria adulta.

5. Valores
Os valores para as inscrições são:
Atleta Associado ABE – 1 arma/categoria: R$ 50,00 Reais
Atleta Associado ABE – 2 ou mais armas/categorias: R$ 70,00 Reais
Atleta Não Associado ABE – 1 arma/categoria: R$ 100,00 Reais
Atleta Não Associado ABE – 2 ou mais armas/categorias: R$ 120,00 Reais

Inscrições realizadas no ato da competição sofrerão um acréscimo de R$20,00
6. Premiação
Haverá premiação para os 1º, 2º e 3º colocados em cada prova. Não haverá disputa de 3º,
portanto, premiação para os 4 finalistas.

Atenciosamente,

Henrique de Morais Rochel
Presidente

