
 

 
       

 

 

 

 

     Circular 14/2020 

 

 

Assunto: Alterações no quadro competitivo internacional FIE 

 

Caros Amigos, 

 

A Federação Portuguesa de Esgrima vem por este meio divulgar a informação recebida 

hoje, dia 12 de Março, da Federação Internacional de Esgrima: 

 

Caras federações, 

 

Devido à situação atual associada ao Covid-19, acabam de ser tomadas decisões pelas 

autoridades de um número crescente de países. Essas decisões incluem a 

anulação/adiamento de eventos, restrições de entrada, quarentenas obrigatórias, 

anulação de voos, etc. 

 

Assim, nos dias 11 e 12 de Março de 2020, fomos informados de: 

• Grande Prémio de Anaheim (EUA) de florete: quarentena de 14 dias de 

pessoas provenientes de determinados países, anulação de voos 

• Suspensão da Taça do Mundo de espada masculina prevista para Buenos 

Aires (Arg) 

• Taça do Mundo de sabre masculino e Taça do Mundo de espada feminina 

previstas para Budapeste (Hun): restrições de entrada e limitação do número 

de participantes nos eventos. A Taça do Mundo prevista de espada feminina 

estava prevista para Tachkent, mas não pôde ser organizada nesse local em 

virtude da situação do Covid-19 e tivemos de tentar reatribuí-la. 

Além disso, e após análise da situação, a Comissão Médica da FIE recomendou por 

unanimidade: 

 

• Adiamento ou anulação dos Campeonatos do Mundo de cadetes e juniores em 

Salt Lake City. O período de adiamento deverá ser decidido de acordo com a 

comissão organizadora. 

• A suspensão, com efeitos imediatos, de TODAS as competições internacionais 

por 30 dias. A retoma das competições será decidida nesse período de 30 dias. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que: 

 

• Não se prive nenhuma federação ou atleta da possibilidade de se qualificar 

para os Jogos Olímpicos de 2020, 

• Preservar a saúde de atletas e delegações 

• E de acordo com as solicitações da Comissão de Atletas da FIE 

Foi decidido adiar: 

 

O Grande Prémio de Florete masculino e feminino de Anaheim (EUA) 

A Taça do Mundo de Sabre feminino de St-Niklaas (Bel) 

A Taça do Mundo de Espada masculina de Buenos Aires (Arg) 

As Taças do Mundo de Sabre masculino e de Espada feminina de Budapeste (Hun) 

Os Campeonatos do Mundo de cadetes e juniores de Salt Lake City (EUA) 

Por consequência, as provas de qualificação zonal para os Jogos Olímpicos devem 

também ser adiadas, uma vez que as competições qualificativas do calendário FIE 

devem realizar-se antes delas. 

 

Estamos em contacto permanente com o Comité Olímpico Internacional, que está 

perfeitamente ao corrente da nossa situação. Estamos a fazer um pedido de 

prolongamento do período de qualificação para a esgrima. 

 

Estejam certos de que estamos todos inteiramente mobilizados em favor dos nossos 

atletas e federações, bem como dos organizadores das competições. 

 

Juntos chegaremos a soluções, no interesse de todos os envolvidos, conservando a 

nossa calma e no espírito de grande solidariedade que caracteriza a esgrima. 

 

Manter-vos-emos obviamente informados sempre que for necessário. 

 

Perante isto, a FPE estará atenta e em contacto permanente com a Federação Internacional 

de Esgrima, informando os seus associados de qualquer evolução a este respeito. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

Frederico Valarinho 

Presidente 

        


