CBE

3ª Etapa do Circuito Brasileiro Interclubes
Juvenil
São Paulo
City

São Paulo
Esporte Clube Pinheiros
Rua Angelina Maffei Vita, 667
Jardim Europa
São Paulo/SP
CEP 01455-902

Nation

Brazil

Date

Quota

Jul 3, 2021 - Jul 4, 2021
Participation is only allowed for persons which are members of a club of organizing country. (f.ex.
Swedish club membership of the athlete and the tournament is organized from Sweden).
The number of participants is unlimited.
None

Referees

Referees are not required.

Federation

Confederação Brasileira de Esgrima

Organizer

Confederação Brasileira de Esgrima

Contact

inscricao@cbesgrima.org.br

Further information

https://fencing.ophardt.online/en/widget/event/21448

Participation

View entries and results

Entries to: https://fencing.ophardt.online/
until Jun 13, 2021 only by: Club ,
Cancel until Jun 23, 2021
E-Mail: inscricao@cbesgrima.org.br

Entries

Day

Entry
desk
close

Begin

03.07.

08:00

09:00

Sabre Women's I U20 2001 - 2008

R$120.00

04.07.

12:00

13:00

Sabre Men's

R$120.00

Payment

Continued

Finals Competition

allowed

I U20 2001 - 2008

Quota

Entry fee

Payment
Surcharge
Remarks
PayPal: Cartão de Débito ou +R$0.60 +3.60% Pagamento de inscrição em Cartão
Crédito
Invoice: Faturamento em
+R$7.00 +0.00% Pagamento de inscrição em boleto bancário
Boleto

Late entry surcharge R$180.00 per late entry
R$30.00 per double entry
Discounts
R$60.00 Per triple entry
Eduardo Romão
Head of referees
Accomodation

Hotel IBIS STYLES SAO PAULO FARIA LIMA
Diária em quarto individual
R$ 318,00 com uma refeição (jantar), um lanche box e café da manhã;
R$ 329,00 com duas refeições (almoço e jantar), e café da manhã.
Diária em quarto duplo (só será permitido o compartilhamento do quarto com parentes em linha
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direta de 1º e 2º grau; e em linha colateral de 2º grau)
R$ 417,00 com duas refeições (jantar), dois lunch box e café da manhã;
R$ 439,00 com quatro refeições (almoço e jantar), e café da manhã.
*todas as taxas inclusas.
As reservas deve ser feitas diretamente com a Agência de Turismo Daher através do e-mail
eventos@daherturismo.com.br

Directions

Catering
Remarks

- O transporte aeroporto x hotel x aeroporto será custeado pela CBE.
- Obrigatoriedade de hotel indicado pela CBE para participantes de fora da cidade sede;
- Refeições somente no hotel;
- Após o término de sua participação retorna ao hotel.
- As refeições (café, almoço e jantar) serão realizadas no hotel;
- Os horários serão:
Café - 06hs as 08hs
Almoço - 11hs as 14hs
Jantar - 18hs as 22hs
- Não está autorizado consumo de comida de fora do hotel.
Package (Full Board)
AÇÕES PRÉVIAS PARA ASSEGURAR A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO EXAMES
- Para a participação no evento será obrigatória a apresentação de laudo negativo de exame PCR
para o SARS-COV19 realizado em data não inferior a 3 dias do evento.
- Preenchimento e envio do formulário LGDP e dos apêndices B e C presentes na Central de
Downloads do site e abaixo.

Apêndice B
https://cbesgrima.org.br/wp-content/uploads/2021/05/Apendice-B-Reconhecimento-Risco-Libera-Responsabi

Apêndice C
https://cbesgrima.org.br/wp-content/uploads/2021/05/Apendice-C-Triagem-COVID-19.docx
Formulário LGDP
https://cbesgrima.org.br/wp-content/uploads/2021/05/Formulario-LGPD.docx
Protocolo de Retomada
https://cbesgrima.org.br/wp-content/uploads/2021/05/2021.05.01-Protocolo-Retomada-Comp-Nac.pdf

TERMOS DE RESPONSABILIDADE E TERMO DE SAUDE
- Deverá ser preenchido pelo próprio participante;
- Para os menores de idade o preenchimento fica sob responsabilidade de pelo menos um
representante legal;
- Seguro-viagem com cobertura COVID ou plano de saúde com cobertura nacional.
EPI
- Uso de máscara obrigatório para todos os participantes;
- Treinadores deverão usar, além da máscara, protetor facial tipo faceshield;
INSCRIÇÃO
- Não será permitido acesso ao público neste evento;
- Não há limite de inscrição para atletas, mas as inscrições de dirigentes está limitada a 1 inscrição
por EPD / Federação e 1 treinador para cada 5 atletas;
- A inscrição numérica deve ser preenchida até o dia 07/06/2021, usando este formulário
https://forms.gle/YDBGv3wCR8TfF1Js9 ;
- As inscrições nominais devem ser realizadas via Ophardt Online até o dia 13/06/2021;
- As informações de viagem, conforme a tabela a seguir, devem ser enviadas para o email
inscricao@cbesgrima.org.br até o dia 23/06/2021
https://cbesgrima.org.br/wp-content/uploads/2021/05/Form-Info-Viagem.xlsx ;
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