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València a 5 d'octubre de 2020

ANNEX I
PROTOCOL DE PREVENCIÓ ENFRONT DE LA
COVID-19 EN TORNEJOS D'ESCACS LLAMPEC

Son 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
del responsable del protocol en el torneig 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 de 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 durant la partida.
Un jugador que finalitza la seua partida no pot romandre a la sala de joc ni per a
analitzar el desenvolupament de la mateixa ni com a espectador.
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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 no podran tindre botelles de beguda en la taula donat al ritme de joc
ràpid.
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. S'ha d'acudir a la sala amb
el mínim nombre d'objectes personals possible, incloses motxilles i similars.
En finalitzar la partida, els jugadors alcen la mà perquè l'àrbitre apunte el resultat.
Si durant el transcurs del joc un jugador presentara algun dels símptomes descrits en
el qüestionari inicial no podrà romandre 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.
No es publicaran classificacions parcials fins a la penúltima ronda. Els aparellaments
seran publicats en diferents punts d'accés.
Per a la consulta de llistats cal guardar fila, en ordre i amb distanciament.
L'organització assignarà els punts de consulta de llistats a grups de jugadors atenent
el seu rànquing, per la qual cosa només jugadors d'aqueix grup hauran de consultar
els llistats únicament en el punt reservat per a ells.
No hi ha cerimònia de clausura. Els trofeus s'entregaran individualment als premiats
sense presència de públic.
El temps entre rondes s'ha calculat per a poder completar la neteja de taula, cadira i
jocs d'escacs, neteja que s'iniciarà en les files de taules on ja acabaren les partides i
que es realitzarà amb el màxim sigil possible per a no molestar a jugadors encara en
joc a la sala.

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 05/10/2020.
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