CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA
FUNDADA EM 5 DE JUNHO DE 1927

Presidência
Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 2017.
OF / CBE / PRES / Nº 2017.615.
Da Presidência da Confederação Brasileira de Esgrima – CBE.
Aos Presidentes de Federações e Representantes das EPDs.
ASSUNTO: Curso de Treinadores FIE 2018 – Budapeste - Solicitação de indicações.
Prezados (as) Senhores (as),
Informamos que a CBE foi convidada a participar do Curso de Treinadores 2018. Seguem maiores
informações sobre o Curso.
•

O Curso será realizado na Cidade de Budapeste, Hungria, durante 4 (quatro) meses, de 01 de
fevereiro a 30 de maio de 2018;

•

Data de chegada: 31 de janeiro de 2018;

•

Data de Partida: 31 de maio de 2018;

•

O curso será em todas as armas para um total de 24 alunos (8 por arma), treinados por
mestres especialistas;

•

O Curso será ministrado em inglês e francês, de segunda a sexta, das 09:00 as 13:00 e 15:00
as 19:00;

•

Algumas aulas de psicologia, fisiologia e biomecânica na Universidade de Budapeste, assim
como aulas de teoria e prática para treinadores.

Ao fim do Curso, a prova prática será aplicada 3 (três) dias antes do ultimo dia. O aluno aprovado receberá
o diploma de reconhecimento da FIE.
Para serem elegíveis para o Curso, os candidatos devem atender aos seguintes requisitos:
•

Ter no mínimo 20 (vinte) anos;

•

Ter treinamento e experiência em esgrima por, pelo menos, 7 (sete) anos;

•

Ter licença FIE;

•

Ter um nível de qualificação certificada em uma arma (FIE ou licença nacional);

•

Se comprometer em atuar como treinador no Brasil por, pelo menos, 2 (dois) anos após a
certificação do Curso de Budapeste;

•

Falar e entender Inglês e/ou Frances;

•

Ter uma boa saúde física.

Documentação necessária
•

Cópia do passaporte;

•

Foto recente colorida;

•

Copia do diploma de graduação;

•

Atestado médico garantindo boas condições de saúde;

•

Curta biografia sobre sua experiência na arma escolhida, nome e local do clube, nome do
treinador;
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•

Carta de referencia de Confederação Brasileira;

•

Formulário em anexo, devidamente preenchido e assinado pelo candidato.

Informações importantes
•

A FIE pagará as despesas com hospedagem e alimentação dos alunos, porém não pagará
despesas de transporte, incluindo passagem aérea;

•

O candidato deverá checar a necessidade de obtenção de visto e, no caso afirmativo, deverá
providenciar. Caso necessário, a FIE fornecerá uma carta convite para solicitação de visto;

•

A FIE não reembolsará despesas de transporte ou outras despesas;

•

O aluno deverá levar seu material de treinador para a prática durante o Curso.

Solicitamos que nos sejam encaminhadas indicações apenas que atendam aos requisitos acima
previstos, até o dia 10 de janeiro de 2018, impreterivelmente.
À disposição para qualquer informação necessária.

Atenciosamente,

RICARDO MACHADO
Presidente da CBE

