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Convivemos nos últimos dois anos com a pandemia de Covid-19 e, por conta disso, somente
retornamos às competições de esgrima no segundo semestre de 2021, ainda que com cautelas
e restrições para evitar o contágio e a disseminação do vírus.

Nesse período, realizamos com sucesso 12 competições nacionais. Para que isso acontecesse, foi
fundamental a adoção de um protocolo rígido que, ao mesmo tempo em que preservou ao
máximo a segurança de todos, permitiu que seguíssemos adiante o calendário competitivo
nacional.

Mas, infelizmente, a pandemia ainda não foi vencida na sua totalidade, apesar dos grandes
avanços da vacinação no Brasil. Tendo em vista a atual realidade, iniciaremos o calendário
nacional 2022 adotando este protocolo atualizado, o qual será revisado sempre que necessário,
de acordo com as condições e normas sanitárias das cidades-sede e do país,

Contamos com a sua colaboração.

RICARDO MACHADO
PRESIDENTE - CBE

ARNO SCHNEIDER
VICE-PRESIDENTE- CBE



CONSIDERAÇÕES
PRELIMINARES

O objetivo deste documento é apoiar e orientar a comunidade da
esgrima para a participação nos eventos realizados pela CBE,
estabelecendo medidas de segurança básicas para a proteção de
todos os participantes, na maior extensão possível.

TODAS as pessoas presentes (atletas, técnicos, familiares,
dirigentes, etc.) nos eventos realizados pela 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. 



TODOS os PARTICIPANTES* da competição deverão apresentar à equipe de controle
COVID, no acesso ao evento:

1) passaporte vacinal, comprovando no mínimo 2 doses de vacina, ou 1 dose da vacina
Janssen, E
2) Teste PCR, realizado no máximo 72h antes do ínício da competição, OU
3) Teste de antígeno, realizado no máximo 24h antes do início da competição.

*Crianças até 11 anos não necessitam apresentar a carteira de vacinação.

Os participantes deverão se manter em distanciamento social após a realização do
teste, evitando novas possibilidades de contágio.



DOCUMENTOS ADICIONAIS

Atletas, Técnicos,Atletas, Técnicos,  
Árbitros e DirigentesÁrbitros e Dirigentes

Os participantes da competição deverão
preencher os seguintes documentos, em
formulário ONLINE:

1) Reconhecimento de Risco e Liberação de Responsabilidade: este
formulário pode ser acessado neste link https://bit.ly/Lib_Risco_22

2) Autorização de coleta, uso e armazenamento de dados (LGPD) Este
formulário pode ser acessado neste link https://bit.ly/LGPD_22

O formulários estão também disponíveis em
https://cbesgrima.org.br/central-de-downloads/

Dirigentes,Dirigentes,    Técnicos,Técnicos,
Oficiais,Oficiais,  
Equipe multidisciplinarEquipe multidisciplinar

Acompanhantes deAcompanhantes de  
Atletas em competiçõesAtletas em competições

Reconhecimento de Risco e Liberação de
Responsabilidade: em formulário específico por
competição - veja nas Disposições Preliminares

Reconhecimento de Risco e Liberação de
Responsabilidade: em formulário específico por
competição - veja nas Disposições Preliminares

Atletas, ÁrbitrosAtletas, Árbitros

https://bit.ly/Lib_Risco_22
https://bit.ly/LGPD_22
https://cbesgrima.org.br/central-de-downloads/


Atletas,
conforme os
dias de suas
provas

Máximo de 2
técnicos  a cada
5 atletas, por
EPD

Até 2
acompanhantes
por atleta,
independente
de idade,
previamente
cadastrados

Máximo de 1
Dirigente por EPD
Máximo 2
dirigentes por
Federação
Estadual; 
Máximo de 1
médico, 1
fisioterapeuta e 1
preparador físico
por EPD

Por cautela sanitária, terão acesso ao local da competição somente as pessoas
abaixo.

CASO HAJA ALTERAÇÃO NOS PROTOCOLOS ESTADUAIS QUE PERMITAM PRESENÇA
DE PÚBLICO EM EVENTOS, A CBE INFORMARÁ AS EVENTUAIS ALTERAÇÕES POR
OFÍCIO.

INGRESSO NO LOCAL DA COMPETIÇÃO

Pessoal do
Diretório
Técnico e staff;
Dirigentes da
CBE
Pessoal da área
Médica da
Competição
Árbitros
convocados



A verificação de temperatura é obrigatória para
todos os participantes no ingresso ao local da
competição.

Participante testado com temperatura ≥ 37,8 graus
Celsius, ou exibindo quaisquer sintomas Covid-19
passará por um exame mais aprofundado e
poderá ser excluído da prova / do local, conforme
a avaliação do médico presente; 

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 1,5m
entre os demais; evitando o contato físico
(abraços, beijos, toques de mão) com os outros
participantes;

Luvas, armas e máscaras de esgrima devem ser
desinfetadas pelos esgrimistas antes da
competição;

INGRESSO NO LOCAL
DA COMPETIÇÃO



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

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

Os árbitros, além de  utilizar máscaras ao 
 aproximarem-se dos atletas,  deverão utilizar
desinfetante para as mãos antes e depois de
cada combate.

USO DE EPIS
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL

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

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 1,5 metros entre si em qualquer local do
ginásio, inclusive os técnicos quando forem orientar
seus atletas em pista ou fora dela;

Na videoarbitragem, 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



COMPORTAMENTO 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:
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; 



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

Os atletas devem trazer a sua própria forma de hidratação
(garrafa de 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;



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;

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;



PODIUM Durante a premiação, os atletas devem manter a
distância de 1,5 metros entre si.

Medalhas e brindes serão entregues aos esgrimistas
em uma almofada ou bandeja e os esgrimistas
devem pegá-las.

Não são permitidos apertos de mão ou abraços.

Após a cerimônia de premiação, as fotos podem ser
tiradas sem máscara nas seguintes condições:
 - O tempo de máscara não deve ser superior a 30"
- A distância sanitária deve ser de 1,5 metro para
quem não treina no mesmo grupo
- Durante as fotos de grupo, deve ser aplicada uma
distância de 1,5 metro.

A entrevista após a premiação poderá ser realizada
sem máscara, desde que o atleta mantenha 1,5 de
distância do entrevistador.



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;

Se alguma pessoa sabe ter tido contato com alguém
contaminado, porém não apresenta os sintomas
característicos da doença COVID-19, deve buscar imediata
orientação médica;

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%;

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



A violação, por qualquer participante, às determinações e
recomendações deste documento será analisada pelo
Diretório Técnico da Competição, podendo ser esse
participante penalizado, desde  com uma advertência até
a exclusão da prova e do local, ressalvada a competência
adicional de outros órgãos e colegiados da CBE para a
análise da gravidade da violação e sua respectiva
penalização, caso necessário.

PENALIDADES



CASO DESEJE REALIZAR ALGUM
COMENTÁRIO, ENTRE EM CONTATO
CONOSCO

contato@cbesgrima.org.br
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