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O mundo inteiro foi muito afetado pela pandemia do COVID-19, com
enormes conseqüências no plano da saúde física e mental, como
também da economia.  Os atletas tiveram que interromper
abruptamente todas as suas atividades e, infelizmente, atrasos e
cancelamentos de eventos esportivos foram  necessários.

Assim, a CBE criou este protocolo de requisitos mínimos para a
mitigação dos riscos a fim de retomarmos as competições nacionais.
Este é um documento vivo que poderá ser atualizado de acordo com
novas orientações que surjam das autoridades sanitárias ou
governamentais.

RICARDO MACHADO
PRESIDENTE - CBE

ARNO SCHNEIDER
VICE-PRESIDENTE- CBE



CONSIDERAÇÕES
PRELIMINARES

A CBE está planejando retomar as competições nacionais a partir de
novembro 2020, de acordo com o calendário a ser publicado.

O objetivo deste documento é apoiar e orientar a comunidade da
esgrima na antecipação da retomada dos Eventos Nacionais da CBE,

estabelecendo medidas de segurança básicas para a proteção de todos
os participantes na maior extensão possível.

Todas as pessoas presentes nos Eventos Nacionais da CBE serão
denominadas de PARTICIPANTES e, portanto, deverão respeitar e
cumprir este protocolo além de eventuais requisitos sanitários
prescritos pelas autoridades do local do evento (Estado e Município).

Os participantes dos Eventos Nacionais da CBE a serem realizados
durante o período da pandemia que apresentarem algum sintoma de
COVID-19 devem entrar imediatamente em contato com o médico
designado da competição. 



Atletas, conforme
o horário de suas
respectivas
provas a partir de
90 minutos antes
do seu início

Máximo de 2
responsáveis por
atleta menor de
idade durante o
seu horário de
competição;

Máximo de 3
técnicos por EPD
conforme o
horário das
provas de seus
atletas a partir de
90 minutos antes
do seu início;

Árbitros
convocados

Máximo de 1
Dirigente por EPD
durante o horário
de competição de
seus atletas;

Por cautela sanitária, não será permitida a presença
de público no local da competição. Terão acesso
somente as seguintes pessoas: 

INGRESSO NO LOCAL
DA COMPETIÇÃO

Pessoal do
Diretório
Técnico e staff;
Dirigentes da
CBE
Pessoal da área
Médica da
CompetiçãoMáximo 2

dirigentes por
Federação
Estadual;



Para ingresso no local da competição a verificação
de temperatura é obrigatória para todos os
participantes;

Participante testado com temperatura ≥ 37,8 graus
Celsius ,ou exibindo quaisquer sintomas Covid-19
passará por um exame mais aprofundado e poderá
ser restringido o seu acesso; 

Marcas visíveis serão aplicadas a quem passar no
teste de temperatura;

INGRESSO NO
LOCAL DA

COMPETIÇÃO



Máscaras faciais são obrigatórias, exceto
para esgrimistas em combate e para
esgrimistas e seus treinadores em
aquecimento

Os atletas, técnicos e demais
pessoas vinculadas às Federações e EPDs
deverão possuir os seus próprios
equipamentos de proteção individual

Os árbitros, quando em atividade,
deverão utilizar máscaras e viseiras (face
shield) e desinfetante para as mãos antes
e depois de cada combate

USO DE EPIS
EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL



A CBE fornecerá EPIs somente para os
profissionais contratados e/ou convocados
para trabalho durante a competição

Lenços e bandanas não podem ser usados
no local da competição em substituição à
máscara de proteção apropriada

Osparticipantes deverão cumprir qualquer
medida adicional apresentada pelos
regulamentos locais e/ou pelas Disposições
Preliminares da CBE;

A CBE disponibilizará álcool em gel para
todos no local da competição



De acordo com as normas de segurança
sanitária, todos os presentes, mesmo aqueles de
uma mesma família, deverão guardar uma
distância mínima de 1,5m entre si em qualquer
local do ginásio, inclusive os técnicos quando
forem orientar seus atletas em pista ou fora dela;

O procedimento de consulta à vídeoarbitragem
deve ser adaptado para manter a distância
sanitária. O árbitro principal e o árbitro de vídeo
devem analisar o vídeo separadamente, assim
como deverão respeitar entre eles a distância
mínima de 1,5 metros;

O atleta, para dirigir a palavra ao árbitro, deverá
se manter em pista e
respeitar a distância sanitária mínima de 1,5

metros;

DISTANCIAMENTO
SOCIAL



Todos os participantes devem se comportar de acordo com as normas
mínimas de segurança já amplamente divulgadas com relação ao
Covid-19, especialmente quanto à medição obrigatória de
temperatura, ao distanciamento seguro, ao uso adequado da máscara
protetora e à higienização constante das mãos;

Solicita-se que todos observem os sintomas mais comuns do Covid-19

antes de se deslocarem para o local da competição, quais sejam: febre
acima de 37,8 graus celsius, tosse seca, coriza, dor de garganta, perda
do olfato e consequente perda do apetite e dificuldade para respirar.
Caso alguém esteja com algum desses sintomas, deverá permanecer
em casa/hotel e informar também à organização da competição;

havendo agravamento, deverá procurar imediato atendimento médico; 

Caso ocorra contato físico com as mãos entre as pessoas ou em
objetos, os envolvidos não devem tocar seus olhos, nariz e boca antes
de fazerem a imediata higienização, lavando as mãos com água e
sabão ou com álcool 70%;

COM
POR
TA
MEN
TO



Os gritos de comemoração após a vitória ou após a ocorrência do toque no
adversário devem ser suspensos como forma de segurança, cabendo ao árbitro
o seu controle;

Os atletas devem trazer a sua própria forma de hidratação (garrafa d´água ou
similar) e não devem compartilhá-la com ninguém;

Está dispensada a assinatura pelo atleta na folha de resultados da poule e na
folha de resultados das eliminatórias. Imediatamente após o encerramento da
poule ou da eliminatória o árbitro deverá disponibilizar os resultados aos
atletas para conferência individual, respeitada sempre a distância sanitária de
1,5 metros entre todos. Verificada alguma divergência, competirá ao atleta
contestar antes do encaminhamento do resultado ao Diretório Técnico;



Os atletas que forem eliminados da competição deverão se retirar do local

(ginásio) em até 30 minutos após;

Não haverá pódio. A premiação dos vencedores será realizada sobre a pista

de esgrima, respeitada a distância mínima de 1,5 metros entre os atletas. Os

prêmios serão previamente desinfetados e colocados em uma bandeja à

disposição dos atletas por um convidado equipado com EPI;

Não será permitida a aglomeração de pessoas seja para fotos e filmagens dos

atletas durante a premiação, seja em qualquer outro momento no local da

competição;

Não deve haver compartilhamento de materiais ou equipamentos de uso

pessoal. Caso isso venha a ocorrer, deverá ser feita a higienização desses

materiais/equipamentos antes de serem usados novamente;



Máscaras de esgrima, luvas de esgrima e armas de esgrima devem ser desinfetadas

pelos esgrimistas antes da competição;

Como regra e tradição do nosso esporte, os esgrimistas cumprimentam-se com um

aperto de mãos ao término dos combates. Porém, e por cautela, excepcionalmente

os atletas estão autorizados a se cumprimentarem apenas com o aceno de suas

armas e na distância das linhas de guarda. As demais regras do nosso esporte

seguem sem alteração;

Se alguma pessoa sabe ter tido contato com alguém contaminado, porém não

apresenta os sintomas característicos da doença COVID-19, deve se manter em

isolamento e, consequentemente, longe das práticas esportivas por no mínimo 14

dias;

A CBE solicita a todos aqueles que tenham tido acesso ao local da competição e que

venham a sentir qualquer sintoma relacionado à COVID-19 antes, durante ou após o

evento esportivo, que informem o responsável pelos seus clubes e também a CBE

para que se dê ciência aos demais participantes;



COMITÊ PARA
ELABORAÇÃO DESTE
PROTOCOLO

Presidente da CBE - Ricardo Machado
Vice-Presidente da CBE - Arno Schneider
Coordenadores Técnicos - Cat.de base e Esgrima em Cadeira
de Rodas - Athos e Ivan Schwantes;
Representantes de Treinadores - Mestres D'Armas Alexandre
Teixeira, Regis Trois  de Ávila e Eduardo Romão;

Representante das Federações – Ildefonso Petrich
Representante dos Clubes – Luiz Carlos Ribeiro
Representante da Comissão de Atletas – Guilherme Toldo
Médico infectologista convidado - Dr. Jacyr Pasternak.



CASO DESEJE REALIZAR ALGUM
COMENTÁRIO, ENTRE EM
CONTATO CONOSCO

contato@cbesgrima.org.br


