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Annex.  

PROTOCOL FECV COVID-19 

TORNEJOS TANCATS JULIOL 2020 
 

La crisi sanitària del COVID-19 fa necessària l'adopció d'una sèrie de mesures tendents a 
complir els protocols marcats per les autoritats sanitàries. L'establiment i compliment de les 
citades mesures requereix d'una sèrie de compromisos i formes d'actuació per part, 
fonamentalment, d'organitzadors i participants. La lectura i acceptació del present 
document és condició indispensable per a prendre part en la competició. 

S'entendrà per “recinte de joc” a la instal·lació esportiva en el seu conjunt. S'entendrà 
“àrea de joc” l'espai del “recinte” reservat per a la disputa de les partides. 

Aquest protocol s'ha adaptat a la nova “RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2020, de la 
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, d'adopció de mesures addicionals 
complementàries de prevenció i protecció en matèria d'activitat esportiva, en aplicació de 
l'Acord de 19 de juny, del Consell, enfront Covid-19. [2020/5003]”  

https://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/26/pdf/2020_5003.pdf 

 

Mesures de seguretat, salut i higiene del recinte de joc 

Amb caràcter previ a l'inici de la competició i al muntatge del material necessari per a 
aquesta, el recinte de joc serà netejat a fons i desinfectat abans d'autoritzar l'entrada de 
qualsevol persona relacionada amb el campionat.  

Aquesta desinfecció es repetirà abans de l'inici de cada jornada de muntatge i desmuntatge 
i abans de cada sessió de joc.  

Abans de l'inici de cada sessió de joc es desinfectaran especialment les taules, peces, 
taulers i rellotges.  

Durant la sessió de joc, es desinfectaran periòdicament els punts de contacte comú: 
picaportes, poms, baranes, portes d'entrada i eixida, banys, etc. 

S'emprarà lleixiu diluït 1.50 i/o desinfectants de superfícies virucides aprovats per Sanitat. 
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Normes de muntatge i distribució del àrea de joc 

Se seguiran les següents normes de muntatge: 

 La separació entre taules i jugadors seran les màximes possibles conforme al 
recinte i sempre amb un mínim de 1,5  m de distància respecte a altres jugadors, 
amb excepció de l'altre jugador amb el qual es disputa la partida. 

 L'aforament respectarà, almenys, un espai de 2,25 m2 per cada esportista. 

 

Material obligatori en el recinte de joc i c ontrol d'arribada. 

Será obligatori disposar en l'àrea de joc de dispensadors de gel o solució hidroalcohólica en 
número suficient.  

Tots els participants hauran de presentar-se amb màscara, que se substituirà per una nova 
màscara quirúrgica que es facilitarà a cada jugador en accedir al recinte de joc. En el 
recinte de joc serà obligatori usar en tot moment la màscara. 

Es realitzarà control de la salut a totes les persones que accedisquen al recinte de joc, 
inclosos tècnics FECV i àrbitres. En el moment del control, tots els jugadors menors de 16 
anys hauran d'estar acompanyats de un tutor o persona degudament autoritzada. 

El  director del torneig serà el responsable de l'aplicació de les mesures d'aquest protocol. 

El director del torneig podrà delegar funcions de control de les mesures ací previstes en els 
àrbitres i en el responsable mèdic del protocol si estiguera present. 

El director del torneig podrà suspendre la participació de    un esportista en el torneig amb 
motiu de l'aplicació d'aquest protocol.  

El responsable mèdic i en la seua absència el  director del torneig supervisaràn els controls 
d'accés al recinte de joc, així com la vigilància de la salut dels participants. 

Els participants amb dret d'entrada al recinte de joc (esportistes, tècnics FECV i àrbitres), 
hauran d'estar en disposició de passar el control d'accés almenys 30 minuts abans de l'hora 
fixada per a l'inici de la sessió de joc.  

El responsable mèdic i el  director del torneig acreditaràn a cada participant aplicant les 
següents accions enfoqueuas a la identificació de signes i símptomes suggestius de 
COVID-19: 

 Presa de la temperatura corporal mitjançant termòmetre d'infrarojos. Si la 
temperatura és igual o superior a 37.5 °C es prendrà de nou amb un altre 
termòmetre d'infrarojos i si es confirma, no podrà participar en el torneig. 

 Llista de revisió mèdica. Es preguntarà sobre la presència de: 
o Tos 

http://www.facv.org
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o Dificultat per a respirar 
o Mal de gola  
o Dolor de pit 
o Vòmits o diarrea 
o Mal de cap 
o Pèrdua d'olfacte o gust 
o Cansament important o dolors musculars 

Davant la resposta afirmativa a qualsevol de les preguntes, es podrà determinar la no 
participació del jugador en el torneig. 

Atés que serà necessària la presa de dades sanitàries individuals, s'informarà degudament 
els interessats i aquests hauran de prestar la seua conformitat expressa. Els resultats 
únicament podran ser tractats pel  director del torneig i el responsable mèdic i es destruiran 
al mes d'haver finalitzat el torneig. Passat aqueix temps, no quedarà cap registre. 

Completada amb èxit l'acreditació, els participants podran participar en el torneig.  

Durant l'acreditació, e lequip arbitral prendrà les mesures oportunes perquè no es 
produïsquen aglomeracions, mantenint un ordre de persones separades metre i mig entre 
si. 

En l'àrea de joc els jugadors no podran portar capell, rellotge, polseres, pírcings a la vista ni 
qualsevol altre tipus de granadura, aigua, begudes, menjar, telèfon mòbil ni bolígraf ni 
bosses. Si el participant precisa alguna bossa per a portar medicació, mocadors d'un sol ús 
o elements d'higiene personal, membres de l'organització li facilitaràn una bossa que haurà 
sigut prèviament desinfectada. 

Cada vegada que una persona accedisca al recinte de joc haurà de passar pel control de 
temperatura, posar-se una màscara quirúrgica nova (proporcionada per l'organització) i 
llavar-se les mans amb gel o solució hidroalcohólic.  

En l'àrea de joc hi haurà botellines d'aigua per als jugadors, els quals seran prèviament 
desinfectats per l'organització. 

Una vegada passat el control d'entrada el jugador haurà d'acudir a la taula que li indique 
l'equip arbitral, no tocar a ningú, mantindre la distància de seguretat, asseure's i romandre 
allí a l'espera de l'inici. Fins que l'àrbitre de l'ordre de començar la partida, no es podran 
tocar les peces ni el tauler. 

Els aparellaments s'indicaran verbalment per l'equip arbitral, així com les classificacions 
provisionals i definitives. No s'exposaran  en paper per a evitar aglomeracions. 

Mesures de vigilància i protecció de la salut dels esportistes 
durant el joc 

http://www.facv.org
mailto:correo@facv.org


  

 

FEDERACIÓ D’ESCACS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
 

C/ Guillem de Castro, 65 porta 9 - 46008 València (Espanya) 
Telèfon: 963153005 

www.facv.org    correo@facv.org 

 

 

 

 
Federació d'Escacs de la Comunitat Valenciana 

Associació privada sense ànim de lucre. Entitat declarada d'utilitat pública 
Inscrita en el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana  

en el núm. 34 de la secció 2a. CIF: G-46402434 
 

En cap cas está permés el contacte físic, excepte el qual es produeix en tocar les mateixes 
peces que l'adversari. Queda prohibit la salutació inicial i final estrenyent les mans, la 
salutació podrà ser gestual o parlat. 

Durant la partida, haurà de romandre penjada de la cadira la bossa portaobjectes inclòs en 
el seu interior el botellín d'aigua en el seu cas, per a evitar abocaments que puguen 
interrompre el normal desenvolupament del joc. No es podrà tindre res en el sòl. 

Excepte per a anar al bany i per alguna altra circumstància que poguera permetre l'àrbitre, 
està prohibit abandonar la taula de joc. L'esportista podrá alçar-se breus moments, retirant 
la cadira i romanent en el seu lloc enfront del tauler. En tot cas, està prohibit deambular per 
la sala de joc o acostar-se a altres taulers per a veure partides en disputa. 

Els participants hauran d'evitar, en secundar-se en la taula, envair amb el seu cos de 
manera excessiva l'espai damunt del tauler. L'àrbitre haurà d'advertir a qui així ho fera, 
podent amonestar-li si aquesta actitud fora reiterada. 

En cas d'haver d'usar mocador aquest serà d'un sol ús i haurà de dirigir-se immediatament 
després del seu ús a la paperera més pròxima i tirar-lo en el seu interior, llavar-se les mans 
amb gel hidroalcohólic i tornar a la seua taula immediatament. 

Jugadors, àrbitres, tècnics, etc., procuraran no tocar-se la cara, especialment el nas, els 
ulls i la màscara. Es recomana també no donar suport al cap entre les mans durant el joc. 

En els banys l'ús de màscara i la distància interpersonal continuen vigents. A la volta a la 
sala de joc, és obligat llavar-se les mans usant el dispensador de gel i dirigir-se a la seua 
taula directament, sense parades. L'aforament permés en les condícies serà l'aplicable 
segons la normativa vigent. 

No existirà sala d'anàlisi.  

No es permetrà que ningú se sent en el sòl o es recolze en les parets. 

 

Especificacions del material de protecció personal 

El material de protecció personal serà subministrat per la FECV als participants, amb 
caràcter gratuït i serà d'utilització obligatòria. 

Les màscares seran de les denominades “Màscara Quirúrgica” (UNE-EN 14683). 
S'entregará una per esportista en cada sessió de joc, una per a la sessió de demà i una 
altra per a la de vesprada, en el seu cas, rebutjant la màscara usada en les papereres 
habilitades a aquest efecte. Si per alguna causa excepcional i de forma justificada 
l'esportista ha d'absentar-se del recinte de joc sense supervisió de l'organització, a la seua 
volta se li entregarà una màscara nova. 
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La màscara deurà en tot moment estar ben col·locada tapant boca i nas. Quan es lleve per 
a beure ha de fer-se de la forma correcta, retirant-la pels elàstics i secundant-la sobre la 
taula amb la part interior (la blanca) cap amunt, perquè aquesta zona no contacte amb la 
taula en cap moment. 

Tècnics, delegats i acompanyants 

Estarà prohibida l'entrada de públic en el recinte de joc. Tampoc podran accedir al recinte 
de joc els tècnics, delegats ni acompanyants dels esportistes. 

Lliuraments de premis 

No se celebraran lliuraments de premis. Recolliran el premi els interessats immediatament 
després de l'última ronda, quan siga possible i tant el trofeu com qualsevol altre premi els 
serà entregat de manera individual per l'àrbitre principal, sense abandonar en cap moment 
les mesures de protecció personal establides. 

Els trofeus s'entregaran dins de la seua bossa de plàstic, prèviament desinfectada. 

Premsa: estarà permesa l'entrada de premsa en el torneig, amb una limitació de 2 persones 
per sessió de joc, prèvia acreditació i cita, havent de mantindre en tot moment les 
distàncies interpersonals i resta de mesures preventives ací descrites. 

 

Amonestacions i faltes lleus 

En la totalitat del recinte, l'àrbitre principal amonestarà als participants que incomplisquen 
algun dels articles d'aquest protocol, si bé quan no s'aprecie mala intenció i/o s'incórrega en 
infracció per desconeixement serà a criteri del propi àrbitre principal. El  director del torneig 
també podrà amonestar en referència al incompliment deles mesures previstes en aquest 
protocol. 

La reiteració en les actuacions que hagen merescut una amonestació, seran considerades 
faltes lleus. Es consideraran també lleus les faltes en les quals no s'haja causat mal ni 
molèstia a altres persones ni a instal·lacions, però que els puguen afectar sense una 
especial gravetat des del punt de vista de la vigilància de la salut en el campionat, encara 
que no hagen sigut objecte d'amonestació anterior.  

El àrbitre principal enfront d'una sanció per falta lleu podrà arribar a determinar la pèrdua de 
la partida de la ronda que estiga en joc. 

Faltes greus i molt greus: Es qualificarà com a falta greu la reiteració de faltes lleus. Es 
qualificarà de falta greu o molt greu l'incompliment de les normes establides en el present 
protocol, amb actuació negligent que pose en perill la salut i protecció dels participants en 
el campionat, o la salut pública en general davant el perill de propagació de COVID-19. 
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Una falta greu o molt greu, implicarà des de l'expulsió immediata del campionat a la 
denúncia davant la policia, guàrdia civil, autoritat sanitària o fiscalia de menors, en el seu 
cas.  

Altres consideracions. 

Durant tot el temps que els jugadors estiguen en el recinte de joc, si són menors de 16 
anys, ha d'haver-hi un pare, mare, tutor o persona degudament autoritzada localitzable en 
proximitat. Per a això s'incorporarà en la fitxa de salut del jugador el telèfon mòbil del 
responsable per si hi haguera alguna incidència. 

La ventilació serà preferentment natural. En el cas que la climatologia o el recinte no ho 
permeta, el  director del torneig podrà determinar l'ús de sistema climatització amb velocitat 
mínima de ventilació. 

revisat pel Comité Covid-19 FECV: 
14/07/2020 

Conforme pel Responsable Mèdic: 
14/07/2020 
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