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València a 25  de setembre de 2020 

ANNEX I  
 

PROTOCOL DE PREVENCIÓ ENFRONT DE LA  
COVID-19 EN ELS CAMPIONATS PROVINCIALS 

 
 

Són d'aplicació el Protocol General enfront de la COVID-19 de la FECV (publicat en la 
portada de la web https://www.facv.org/ ) i la legislació vigent en aquesta matèria. 

El Protocol General es complementa amb les mesures específiques i ací descrites: 

 L'aforament de les seus ha sigut calculat tenint en compte la limitació legal en el 
moment de la convocatòria, no sent possible albergar més jugadors dels que es 
fixen per a cadascuna d'elles. 

 Recordem que sempre i en tot moment cal usar CORRECTAMENT la màscara 
proporcionada per l'Organització  i aplicar-se hidrogel a les mans cada vegada que 
s'entre a la sala de joc més mantindre l'obligat distanciament social. L'organització 
donarà  una màscara nova en accedir per primera vegada a la sala i el jugador 
guardarà o tirarà la que portara posada. El protocol general estableix la presa de 
temperatura per a entrar a la sala, així com un qüestionari de salut i de contacte 
amb possibles afectats que obligatòriament signarà el jugador per a constatar la 
veracitat del registre. 

 Un jugador que presente temperatura sobre el límit establit (37.5 °C) o que sota 
criteri de l'àrbitre principal siga de risc per alguna de les respostes donades en el 
qüestionari, no podrà ser a la sala de joc. 

 Els jugadors han de presentar-se a la sala de joc mínim amb 30 minuts d'anticipació 
per a passar el control d'accés amb presa d e temperatura, lliurament de màscara, 
emplenament i signatura del qüestionari, etc. 

 Queda prohibit la salutació inicial i final en la partida mitjançant qualsevol mètode 
que implique contacte entre els jugadors. 

 En cas d'existència d'un positiu enfront d'una prova mèdica o aparició de símptomes 
de sospita COVID durant el torneig o en els 10 dies següents a aquest, el jugador té 
l'obligació d'informar la FECV i aquesta el notificarà a les autoritats sanitàries i 
municipals per a la presa de decisions sobre aquest tema. 

 No hi ha assistència de públic. Únicament jugadors, àrbitres, un responsable del 
club amfitrió i membres del Comité COVID-19 de la FECV podran ser a la sala de 
joc, complint els procediments igual que els jugadors. 

 La sala (àrea de joc) no es pot abandonar sense permís de l'àrbitre i tan sols per a 
anar a les condícies. L'àrbitre regularà l'accés a les condícies per a evitar 
l'acumulació  de jugadors. Un jugador que finalitza la seua partida no pot romandre 
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a la sala de joc ni per a analitzar el desenvolupament de la mateixa ni com a 
espectador. Les eixiuas atenent motius de fumar, o prendre café, parquímetres, o 
similars, queden prohibiuas expressament. 

 Dins de la sala de joc cada jugador només podrà asseure's i utilitzar les peces, 
tauler i taula que li corresponguen en aqueixa ronda. 

 Els jugadors podran tindre botelles de beguda, amb tap, sobre la taula o penjant de 
la cadira dins d'una bossa facilitada per l'Organització. Les botelles hauran de ser 
mostrades en l'ingrés a la sala de joc per a la seua neteja exterior amb producte 
virucida. Mai es depositaran objectes en el sòl, ni motxilles, ni bosses, ni begudes. 
L'Organització facilitarà bossa prèviament desinfectada on el jugador podrà posar 
els objectes personals que requerisca entrar a la sala de joc. 

 Cada jugador signarà únicament el seu full d'anotacions, és a dir, no hi ha intercanvi 
de fulls d'anotacions per a la signatura. En finalitzar la partida, els jugadors alcen la 
mà perquè l'àrbitre apunte el resultat. Els àrbitres no manipularan els fulls 
d'anotacions, disposaran una caixa oberta perquè el jugador la deposite en ella. 

 A la sala de joc hi haurà dos àrbitres. El principal estarà permanentment pendent de 
l'aplicació del protocol, sent el responsable de l'aplicació de les mesures i aquesta 
serà la seua principal tasca durant la sessió de joc. Els àrbitres no portaran 
ordenadors ni impressores, tampoc posaràn en les parets ni classificacions ni 
rondes. Si un jugador no sap la taula o el color en la seua partida haurà de dirigir-se  
a l'àrbitre perquè ell li done les instruccions necessàries. 

 Serà competència especial de l'àrbitre principal vetlar pel compliment de les normes 
de seguretat establides també en els exteriors pròxims a la sala de joc (distància de 
seguretat, ús correcte de màscara, …).  

 Si durant el transcurs del joc un jugador presentara algun dels símptomes descrits 
en el qüestionari inicial no podrà estar a la sala de joc i s'aplicaran les mesures 
previstes en el protocol general en el seu apartat “Protocol de contingència davant 
persones amb símptomes”. 

 Un jugador podrà alçar-se romanent dempeus al costat de la seua cadira. Queda 
restringit, per tant, la lliure circulació per la sala de joc sense un motiu de necessitat. 

Preguem a tots llegir detingudament les mesures preventives per a evitar problemes a la 
sala de joc atés que modifiquen substancialment les condicions per a participar respecte a 
com es desenvolupaven els tornejos abans de la pandèmia que travessem. 

Comptem amb la col·laboració de tots per a celebrar aquests campionats amb la major 
seguretat possible. 

 

Revisat pel Comité COVID-19 el 24/09/2020. 
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