
Referências para layout
Uniformes para esgrima

Edital de pregão eletrônico nº 14-2020 (uniformes)

Conforme Edital de Chamamento de Projetos nº 07/2017 

do Comitê Brasileiro de Clubes e 

Termo de Execução 06/2019 celebrado entre Comitê Brasileiro de 

Clubes e Club Athletico Paulistano



Cores: usar fundo vermelho em vez de verde e marcas brancas 
Medida: 7,5 cm de altura (posição vertical) 
Aplicação: distanciamento de 3 cm das costuras (calção e camiseta) 
Referências: 

• http://www.esportes.sp.gov.br/identidade-visual/
• http://esporte.gov.br/imprensa/selos-e-marcas
• https://cbclubes.org.br/manuais-da-marca/manual-de-aplicacao-de-selo-de-

formacao-de-atletas

Selo de incentivos (7,5 cm de altura)

http://www.esportes.sp.gov.br/identidade-visual/
http://esporte.gov.br/imprensa/selos-e-marcas
https://cbclubes.org.br/manuais-da-marca/manual-de-aplicacao-de-selo-de-formacao-de-atletas


• Camisas e agasalhos:
usar emblema do Paulistano no lado esquerdo do peito, com 7 cm de diâmetro

• Calças e calções:
usar emblema do Paulistano na perna direita, com a mesma medida

• O emblema sempre deve ser usado com fundo branco e texto vermelho, 
independentemente do fundo (vide slide a seguir)

• Não utilizar logotipos do fornecedor de material esportivo

• O emblema do Paulistano e o selo CBC / leis de incentivo deverão ser 
aplicados em silk

Informações adicionais



Referência de aplicação de emblema



Peças a serem produzidas

Agasalhos de passeio esgrima atletas 62

Camisas de passeio esgrima atletas 62

Calções de passeio esgrima atletas 62

Camisas de treino esgrima atletas 124

Calções de treino esgrima atletas 124

Mochila esgrima atletas 62

Agasalho de passeio esgrima técnicos 5

Camisas de passeio esgrima técnicos 5

Calções de passeio esgrima técnicos 5

Camisas de treino esgrima técnicos 10

Calções de treino esgrima técnicos 10

Mochila esgrima técnicos 5



Agasalhos

Observação: 
Aplicar o texto “ESGRIMA” 
na parte superior das costas, 
com 3 cm de altura e 
largura na proporção



Camisas de treino (atletas e técnicos)



Camisas de passeio (atletas e técnicos)



Calções para treino e passeio (atletas e técnicos)

Observação: 
Aplicar como detalhe uma faixa lateral nos calções: 
- vermelho no calção branco 
- branco no calção vermelho



Mochilas (atletas e técnicos)


