CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA
FUNDADA EM 5 DE JUNHO DE 1927

Presidencia
Rio de Janeiro, RJ, 14 de novembro de 2017.
OF / CBE / PRES / Nº 2017.580.
Do Presidente da Confederação Brasileira de Esgrima – CBE.
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: ELEIÇÃO DA COMISSÃO DE ATLETAS.
Prezados(as) Senhores(as),
A eleição para a composição da Comissão de Atletas da CBE está
marcada para ocorrer durante o Campeonato Brasileiro Livre - 16 a 19 de novembro de 2017,
SOGIPA, Porto Alegre, RS.
Ocorre que, por motivos diversos, alguns dos atletas candidatos retiraram
as suas candidaturas. Sendo assim, tendo em vista as normas contidas no artigo 9.2 do
Regulamento da Comissão de Atletas, não havendo candidatos suficientes para a realização do
pleito em cada uma das 03 (três) armas, a eleição dar-se-á por aclamação formal.
Desta forma, segue abaixo a nominata dos atletas que integrarão a
Comissão de Atletas da CBE a partir do Campeonato Brasileiro Livre 2017:
Sabre: Karina Lakerbai
Espada: Paulo Murray
Florete: Pierre Souza
De acordo com o artigo 9.11 daquele mesmo Regulamento, o Presidente
da Comissão de Atletas será da livre escolha dos seus integrantes, e a Comissão terá um
prazo de 10 (dez) dias após a realização do Campeonato Brasileiro Livre 2017 para informar
por escrito à CBE quem será o seu presidente. A partir daí, a CBE divulgará a forma como
todos os demais atletas poderão se comunicar com os novos integrantes desta Comissão.
A CBE aproveita a oportunidade para parabenizar antecipadamente os
novos membros desta Comissão de Atletas, esperando que suas participações sejam as mais
efetivas possíveis com a finalidade de atender aos objetivos definidos no artigo 2.1 do
Regulamento, a saber:
2.1 São objetivos da Comissão de Atletas:
a) estabelecer um ambiente de discussão onde os Atletas possam compartilhar
informações e ideias relacionadas aos Jogos Olímpicos, Jogos Pan Americanos, Jogos
Sul Americanos, Provas Oficiais da FIE, Campeonatos Brasileiros e demais
competições chanceladas pela CBE em prol do Movimento Olímpico e Desportivo em
geral e da esgrima em particular;
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b) oferecer sugestões, ideias, recomendações ou informações sobre quaisquer assuntos
relacionados com o Movimento Olímpico e Desportivo em geral e da esgrima em
particular;
c) analisar e sugerir a adoção dos melhores modelos, técnicas e padrões para o
desenvolvimento dos Atletas;
d) representar os direitos e interesses
recomendações a esse respeito;

dos

Atletas,

formulando

e) incentivar a presença feminina no esporte;
f)

apoiar o desenvolvimento da educação dos jovens através do esporte;

Atenciosamente,

RICARDO MACHADO
Presidente CBE
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