
ORIENTAÇÕES
GERAIS PARA
PARTICIPAÇÃO

COPA
SATELITE DE
PARAESGRIMA



O mundo inteiro foi grandemente afetado pela pandemia de Covid-19, com enormes
consquências em termos de saúde física e mental.

 Atletas tiveram que parar abruptamente suas atividades e, infelizmente, adiamentos e
cancelamento de eventos esportivos foram necessários. 

É com enorme alegria que recebemos todos para a Copa Satélite de Paraesgrima e, para que
todos aproveitem ao máximo esse evento, minimizando os riscos de contágio, elaboramos as
orientações a seguir.

Contamos com o seu comprometimento!

RICARDO MACHADO
PRESIDENT - CBE

ARNO SCHNEIDER
VICE-PRESIDENT- CBE

IWAS EXECUTIVE
COMMITTEE

 



CONSIDERAÇÕES
PRELIMINARES

TODAS as pessoas presentes (atletas, técnicos, familiares, dirigentes, etc.)

no  evento, 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  que apresentarem algum sintoma de COVID-19 devem

entrar imediatamente em contato com o médico designado da

competição.

TODOS os participantes deverão apresentar certificado de vacina e/ou
laudo negativo de teste para Covid-19, a saber:

Tendo tomado 2 doses de vacina - também será necessário apresentar
laudo negativo de teste rápido de antígeno nasofaringe/nasal,
realizado até 48h antes do início da competição ou chegada ao país.

Não tendo tomado nenhuma dose, ou apenas 1 dose de vacina - é
obrigatória a realização de exame RT-PCR no máximo até 72h antes do
início da competição ou chegada ao país.
LINK PARA ENVIO DOS EXAMES:

https://forms.gle/BJmXgype28EuYYQr9



ATLETAS, de acordo com os
horários de seus jogos, a
aprtir de 90 minutos antes
do início.

1 acompanhante por atletas
 

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

ENTRADA NO LOCAL DA
COMPETIÇÃO

Pessoal do Diretório Técnico e staff;
Dirigentes da CBE, CPB e IWAS
Pessoal da área Médica da Competição
Árbitros convocados
1 Dirigente por Federação 
1 Dirigente por clube / sala de esgrima



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
excluido da prova, conforme a avaliação médica no
local; 

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

Ao chegar ao local da competição, os participantes
deverão se dirigir à área reservada, mantendo o
distanciamento mínimo de 1m entre os demais;
evitando o contato físico (abraços, beijos, toques de
mão) com os outros participantes;

Máscaras de esgrima, luvas e armas de esgrima devem
ser desinfetadas pelos esgrimistas antes da
competição;

ENTRADA NO
LOCAL DA

COMPETIÇÃO



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

Os participantes deverão possuir os seus
próprios equipamentos de proteção individual

Os árbitros, quando em atividade, deverão
utilizar máscaras e viseiras (face shield) ao
aproximarem-se dos atletas , bem como
desinfetante para as mãos antes e depois de
cada combate

USO DE  EQUIPAMENTO
DE PROTEÇÃO
PESSOAL

A equipe de Staff deve usar máscara e face shield ao
aproximar-se dos atletas, bem como utilizar álcool
gel nas mãos com regularidade

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



De acordo com as normas de segurança sanitária, todos
os presentes, deverão guardar uma distância mínima de
1m 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 metro;

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%;

DISTANCIAMENTO
SOCIAL 



Café da Manhã: entre 7h  e 8h
Dias 1º, 2 e 3, será entregue no quarto  entre
6h e 7h

 Almoço: entre 12h e 13h
 Jantar: entre 6h e 7h

NÃO será permitido realizar refeições nas áreas
comuns do residencial. 

O consumo de alimentos setá restrito ao QUARTO ou
às áreas designadas no local da competição. 

TODAS as refeições serão entregues pelo CPB nas
portas dos quartos, de acordo com a opção escolhida
por cada um, da seguinte forma: 

REFEIÇÕES



 

CASO DESEJE REALIZAR
ALGUM COMENTÁRIO, ENTRE

EM CONTATO CONOSCO

contato@cbesgrima.org.br


