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A crise de saúde COVID-19 exige a adoção de uma série de medidas destinadas a cumprir os
protocolos estabelecidos pelas autoridades de saúde. O estabelecimento e o cumprimento das medidas
acima mencionadas requerem uma série de compromissos e formas de ação, principalmente pelos
organizadores e participantes. Ler e aceitar este documento é uma condição essencial para participar da
competição.
Apesar de o estado de alarme ter terminado, o vírus não desapareceu e está entre nós. Não existe
tratamento bem-sucedido contra ela ou uma vacina preventiva. Por esse motivo, devemos tomar
precauções extremas e seguir as diretrizes definidas pelas autoridades de saúde em relação às medidas
preventivas para tentar evitar o contágio.
Atualmente, qualquer atividade em nossa vida diária envolve um risco de exposição e,
principalmente, quando interagimos socialmente com outras pessoas. Na prática de esportes de xadrez, o
contato direto costumava ser mínimo (saudação inicial e final do jogo) e, embora não haja vacina ou
tratamento disponível, devemos cancelá-la, mas obviamente temos elementos de contato comum com
outros jogadores que é impossível eliminar: pranchas, peças, relógios, ... e compartilhamos um espaço
comum na área de recreação.
Por todas essas razões, este protocolo tenta seguir as diretrizes definidas pelo Ministério da Saúde,
pelo Conselho Superior de Esportes, pela Federação Espanhola de Xadrez, pelo Ministério da Saúde e
pela Direção Geral de Esportes do Conselho Comunitário de Castilla-La Mancha, em relação a medidas
preventivas contra o COVID-19. Atualmente, a Federação de Xadrez Castilla-La Mancha não publicou um
protocolo específico, por isso foi decidido usar o modelo nacional ao lado de outras regiões autônomas.
Essas medidas baseiam-se basicamente na limpeza e desinfecção de materiais compartilhados,
distanciamento social, uso de materiais de proteção e vigilância da saúde dos atletas.
Este documento pode sofrer alterações, portanto, um número de versão e data de publicação são
identificados no cabeçalho do documento. Essas mudanças ocorrerão através das diferentes medidas que
as entidades acima mencionadas aplicam no campo da saúde e esportes e especificamente relacionadas
ao xadrez. Da mesma forma, a Organização enviará cada versão publicada neste Protocolo às diferentes
autoridades competentes: CSD, FEDA, FACLM, Ministério da Saúde e Direção Geral de Esportes do
Conselho Comunitário de Castilla-La Mancha e Conselho Municipal de Valdepeñas. E vai divulgá-lo a cada
jogador registrado que deve ler e entender, concordando em manter as medidas nele estabelecidas.

Medidas de segurança, saúde e higiene da área de jogo
A Organização mudou o evento para o Esteban López Veja Fair Hall (Avda. Del Vino, s/n), a fim
de garantir o maior espaço interpessoal possível entre os participantes e ter portas de entrada e saída que
facilitem os itinerários. Claramente diferenciado do movimento de pessoas.
Antes do início da competição e da montagem do material necessário, o local do jogo será
completamente limpo e desinfetado antes de autorizar a entrada de qualquer pessoa relacionada ao
campeonato.
Esta desinfecção será repetida antes do início de cada dia de instalação e remoção das instalações
e antes de cada sessão de jogo.
Antes do início de cada sessão de jogo, as peças, pranchas, relógios e pontuações ou material
auxiliar com o qual qualquer atleta pode entrar em contato serão especialmente desinfetados.
Durante a sessão do jogo, os pontos de contato comuns serão desinfetados periodicamente:
maçanetas, maçanetas, grades, portas de entrada e saída, banheiros, etc.
Serão utilizados alvejantes diluídos 1:50 e / ou desinfetantes aprovados pela Health.
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Regras de montagem e distribuição para a área de jogo
Para garantir uma separação a uma distância suficiente e segura entre os participantes, as
seguintes regras de montagem para a Área de Jogo serão seguidas:
• As mesas terão pelo menos 75 cm de largura (a largura é entendida como a parte entre os dois
jogadores em um jogo) e pelo menos 90 cm de comprimento. (As mesas dobráveis “padrão”
para jogar que geralmente usamos 75/80 cm de largura e 180 cm de comprimento podem
acomodar apenas um tabuleiro por mesa).
• As tabelas serão distribuídas em linhas, de modo que entre uma linha de tabelas e a próxima
haja um espaço livre mínimo de 260 cm.
• Desde a última linha (ou a primeira linha) até a parede da área de recreação, haverá um espaço
livre de pelo menos 230 cm.
• Desde a última mesa da fila (ou a primeira) até a parede da área de recreação, haverá um
espaço livre de pelo menos 200 cm.
• Um corredor central vertical e horizontal será ativado (deixando metade das mesas esquerda /
direita e frente / baixo) de pelo menos 350 cm.
• Toalhas de mesa feitas de plástico ou material sintético facilmente desinfetava serão usadas.
• A distância entre as pranchas na mesma linha será de 200 cm.
• Os relógios serão colocados ao lado de cada tabuleiro, com o indicador de tempo visível do
mesmo lado da zona de jogo. Ou seja, todos de frente para o corredor central, para que o
árbitro possa vê-los do corredor central.
• A mesa de arbitragem estará localizada em uma área autorizada que terá visibilidade de toda a
Área de Jogo; os árbitros ou membros da organização manterão uma distância de 150 cm entre
eles.
• Será criada uma área delimitada para acompanhantes de menores, com uma separação de
pelo menos 200 cm entre cada um. Esses acompanhantes não podem deixar a área delimitada,
exceto para ir ao banheiro ou sair e entrar nas instalações no início ou no final do jogo do
menor. Nesta área, eles terão uma cadeira designada de forma nominativa, para que sempre a
utilizem.
• O pessoal técnico, de manutenção ou auxiliar que acessa o local deve manter as mesmas
medidas de proteção pessoal que o restante dos participantes, árbitros e organizadores.
• A diferenciação das zonas será marcada no chão por fita claramente visível pelos participantes.
Da mesma forma, a direcionalidade será estabelecida nos corredores para evitar que a rota de
entrada atenda à rota de saída.

Material obrigatório na sala de jogos e controle de chegada
Além do material para o desenvolvimento dos jogos, haverá um número suficiente de
dispensadores de gel ou solução hidro alcoólica na sala de jogos. Especialmente ao lado da porta de
entrada / saída e da porta de saída / entrada para os serviços. Tudo será marcado corretamente.
Haverá lixeiras na área de jogos, especialmente ao lado da porta de entrada / saída e da saída /
entrada dos serviços, para descartar o material de proteção danificado ou após o uso.
Na primeira rodada, uma caneta esferográfica (previamente desinfetada) estará disponível para
cada jogador, que deve ser usada para gravar os jogos. E desinfetado antes do início de cada rodada.
A capacidade do recinto (4000 m2) permitiria até 750 pessoas, mas não serão permitidas mais de
300 pessoas, incluindo participantes, acompanhantes, árbitros, organização e técnicos. Da mesma forma,
o número máximo de jogadores participantes é estabelecido em 64 jogadores para a modalidade Sub2200 e 128 jogadores na modalidade Sub-1600, ou seja, 192 jogadores no máximo.
A competição será realizada a portas fechadas, ou seja, não serão permitidos espectadores, exceto
para acompanhantes de menores (1 por jogador).
Club de Ajedrez “Los Molinos” Valdepeñas – Seis de Junio, 149 – Valdepeñas (Ciudad Real) – ajedrezvaldepenas@gmail.com

PROTOCOLO DE MEDIDAS PREVENTIVAS COVID-19 versão 1.0 25_06_2020
II OPEN LOS MOLINOS VALDEPEÑAS CIUDAD DEL VINO 25 Y 26 DE JULIO 2020

Todos os participantes com o direito de entrada devem apresentar uma máscara, que será
substituída por uma nova máscara cirúrgica que será fornecida a cada jogador ao entrar na sala de jogos.
Na sala de jogos, é obrigatório usar a máscara o tempo todo. Além disso, cada jogador receberá um frasco
de gel hidro alcoólico para uso pessoal; em caso de necessidade de substituir a máscara ou o gel hidro
alcoólico, o jogador solicitará à Organização, que terá material de reposição.

Controle de Saúde
Será realizada a saúde dos atletas, bem como a dos pais ou responsáveis (se o atleta for menor de
idade, que comparecerá como tutor do menor), técnicos e árbitros. Para fazer isso, eles devem preencher
um questionário médico que a Organização enviará a você antes do encerramento das inscrições (20 de
julho). Durante a semana anterior à competição (segunda-feira, 20 de julho até sexta-feira, 24 de julho), os
participantes devem enviar o questionário preenchido e assinado ao diretor médico (Dr. Manuel Rayo
Gutiérrez, cardiologista) por e-mail. O referido questionário não deve ser enviado à Organização, mas ao
Diretor Médico. O e-mail do Diretor Médico será fornecido pela Organização enviando o questionário aos
participantes e acompanhantes registrados. Este questionário conterá uma seção para preencher e
assinar no sábado, 25 de julho, confirmando que não foi efetuada nenhuma alteração em relação à versão
entregue por email. Para garantir que nos últimos dias não houve sintomas.
O Diretor Médico será responsável pela execução das medidas preventivas antes do
credenciamento dos participantes e da supervisão dos controles de saúde.
O Diretor Médico será o único a diagnosticar, antes e durante a competição, os possíveis casos de
infecção que possam surgir e supervisionará a aplicação do protocolo apropriado, podendo suspender a
participação do atleta no torneio. O Coordenador / Diretor do torneio colaborará nesta supervisão como um
agente ativo.
O Diretor Médico supervisionará os controles de acesso ao complexo de jogos e a vigilância da
saúde dos participantes. Você será assistido por um assistente que designar, bem como pelo
coordenador.
Os participantes com direito de entrada no local do jogo: atletas, técnicos e árbitros devem poder
passar pelo controle de acesso pelo menos 30 minutos antes do horário definido para o início da sessão
do jogo.
O controle de entrada será realizado para cada participante junto com seu tutor, se for menor de
idade.
O Diretor Médico deve ter realizado, antes do credenciamento, o exame médico inicial focado na
identificação de sinais e sintomas sugestivos do COVID, para todos os participantes com direito de entrada
no local do jogo e o acompanhante, se o jogador estiver sob era. Este exame médico consistirá em um
exame médico para possíveis sintomas de COVID:
• Tosse
• Falta de ar
• Dor de garganta
• Dor no peito
• Vômitos ou diarreia
• Dor de cabeça
• Perda de olfato ou paladar
• Cansaço significativo ou dores musculares
Após a resposta afirmativa a qualquer uma das perguntas do jogador ou acompanhante, o diretor
médico pode determinar a não participação do jogador no torneio.
Se o atleta não passou por controle médico preventivo, ele não terá o direito de participar da
competição. O original do questionário enviado por correio nos dias anteriores deve ser entregue
pessoalmente ao Diretor Médico, após concluir e assinar a seção que ele não apresentou sintomas da
última semana.
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Além disso, no controle de entrada, uma temperatura corporal será medida usando um termômetro
infravermelho. Se a temperatura for igual ou superior a 37,5ºC, ela será tomada novamente com outro
termômetro infravermelho e, se confirmada, você não poderá participar do torneio.
Como a coleta de dados individuais de saúde será necessária, as partes interessadas serão
devidamente informadas e deverão concordar expressamente. Os resultados podem ser processados
apenas pelo Diretor Médico e serão destruídos um mês após o final do campeonato. Após esse período,
não haverá registro, a menos que as autoridades de saúde façam um pedido.
Depois que o exame médico e o controle de temperatura são aprovados, os participantes podem
ser credenciados e comparados ao campeonato.
Tanto para o controle de acesso (medição da temperatura) quanto para a acreditação final, a
equipe de árbitros tomará as medidas apropriadas para que não haja multidões, mantendo uma ordem de
pessoas a dois metros de distância uma da outra (o chão será marcado).
Eles não poderão usar chapéu, relógio, pulseiras, piercings visíveis, qualquer outro tipo de
bugiganga, água, bebidas, comida, telefone celular, caneta ou sacola. Se o participante precisar de uma
bolsa para transportar medicamentos, tecidos descartáveis ou itens de higiene pessoal, a equipe da
organização fornecerá a eles uma bolsa que foi desinfetada anteriormente.
Antes de entrar na sala de jogos, toda vez que eles entram, todos os participantes terão que lavar
as mãos com gel ou solução hidro alcoólica. Para isso, haverá distribuidores distribuídos pelas instalações.
E no momento do credenciamento, um pote de uso único será fornecido ao jogador e ao acompanhante do
menor.
Na sala de jogos, haverá garrafas de água para os participantes, que são previamente desinfetadas
pela organização.
Depois que o controle de entrada terminar, você deve ir para a mesa indicada pela equipe de
arbitragem, não tocar em ninguém enquanto mantém a distância de segurança, sentar e permanecer lá
esperando o início. Até que o árbitro ordene que o jogo comece, as peças e o tabuleiro não podem ser
tocados.
Os pares serão publicados no site info64.org pela equipe de arbitragem, bem como os rankings
provisório e final. Eles não serão expostos no papel para evitar aglomeração. Se necessário, uma
comunicação verbal será feita pela equipe de arbitragem dos pares.

Medidas de vigilância e proteção da saúde dos atletas durante o jogo
Em nenhum caso é permitido o contato físico, exceto o que ocorre ao tocar as mesmas peças do
oponente. É proibida a saudação inicial e final apertando as mãos; a saudação pode ser gestual ou falada.
Durante o jogo, a bolsa mencionada no capítulo anterior e a garrafa de água devem permanecer
sobre a mesa fechadas após o uso, para evitar derramamentos que possam interromper o
desenvolvimento normal do jogo. Você não pode ter nada no chão.
Exceto por ir ao banheiro e por outras circunstâncias pessoais específicas que o árbitro permita, é
proibido sair da mesa de jogo. O atleta pode se levantar breves momentos, removendo a cadeira e
permanecendo no lugar em frente ao quadro. De qualquer forma, é proibido passear pela sala de jogos ou
abordar outros tabuleiros para ver os jogos em disputa.
Se um jogador, devido a circunstâncias de extrema necessidade, estresse, ansiedade, falta de ar,
... precisar remover sua máscara cirúrgica, ele deve ir a uma área habilitada para essa circunstância com a
autorização prévia do árbitro. Esta área habilitada para respirar ar fresco será usada apenas por uma
pessoa de cada vez e, por breves momentos, não poderá ser usada para fumar, conversar etc. Esta
área será ao ar livre e foi preparada para a recuperação dos jogadores que enfrentam uma situação
anômala, como os indicados acima.
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Os participantes devem evitar, apoiando-se na mesa, invadir excessivamente o espaço no quadro
com seus corpos (exceto para registrar a movimentação). O árbitro deve avisar quem o fizer e pode avisálo se essa atitude for repetida.
Se um jogador precisar de um assistente ou um quadro especial, o árbitro principal os organizará
da maneira que for mais compatível com a distância lateral mencionada anteriormente.
Se você precisar usar um lenço, ele será descartável e você deverá ir ao cesto de lixo mais próximo
imediatamente após o uso e jogá-lo dentro, lave as mãos com gel hidro alcoólico e retorne à sua mesa
imediatamente.
Jogadores, árbitros, treinadores, etc., tentarão não tocar seus rostos, especialmente nariz, olhos e
máscara. Também é recomendável não colocar a cabeça entre as mãos durante o jogo.
Nos banheiros, o uso de uma máscara e a distância interpessoal ainda são válidos. Haverá
controle de entrada para eles, para evitar multidões. Ao voltar para a sala de jogos, você é obrigado a
lavar as mãos usando o dispensador de gel e ir direto para a mesa, sem parar.
No final do jogo, o resultado será registrado na sua planilha de pontuação, será verificado e
somente a planilha será assinada. É proibida a troca de formulários para assinatura. Ele coletará a cópia
(auto calçável) e deixará o original no quadro. Isso será coletado pelo árbitro ou um assistente. Não haverá
minutos adicionais no resultado da partida, o resultado refletido nas súmulas será utilizado; em caso de
discrepância do resultado escrito nas súmulas de ambos os jogadores, o árbitro entrará em contato com
eles para esclarecer o resultado.
Após o final do jogo, o material do jogo será limpo e desinfetado: tabuleiro, peças, relógio, ...
deixando uma bandeira verde para identificar os tabuleiros já desinfetados e garantir, antes do início da
próxima rodada, que todo o material foi tratado.
Não será permitido permanecer na sala de jogos por mais tempo que o necessário para a disputa
do jogo. Não haverá sala de análise.
Ninguém poderá sentar no chão ou encostar-se nas paredes.

Especificações do material de proteção individual
O material de proteção individual será fornecido pela Organização aos participantes e será de uso
obrigatório.
Serão máscaras da chamada "Máscara Cirúrgica" (UNE-EN 14683). Um é entregue por atleta em
cada sessão de jogo, um para a sessão da manhã e outro para a tarde, quando apropriado, descartando a
máscara usada nas caixas ativadas para esse fim.
A máscara deve estar bem colocada o tempo todo, cobrindo a boca e o nariz. Quando é removido
para beber, deve ser feito da maneira correta, removendo-o pelos elásticos e apoiando-o na mesa com a
parte interna (branca) voltada para cima, para que esta área não entre em contato com a mesa a qualquer
momento.
A Organização também fornecerá um frasco de gel hidro alcoólico para uso individual que poderá
ser substituído por um novo, caso o conteúdo acabe.
Além disso, o jogador pode fornecer outras medidas de proteção que devem ser previamente
aprovadas pela Organização, como luvas ou máscara facial transparente. Isso não é obrigatório e alguns
deles podem até ser contraproducentes, como as autoridades de saúde indicaram em diferentes ocasiões
em relação ao uso de luvas, por fornecer uma falsa sensação de segurança. Em qualquer caso, as
medidas de proteção adicionais aprovadas pela organização serão desinfetadas com produtos viricidas
pelo participante na presença da Organização. E eles não dispensam o uso da máscara cirúrgica.
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Técnicos, delegados e acompanhantes
A entrada pública no complexo de jogo será proibida.
Somente jogadores, acompanhantes de menores (1 por atleta), árbitros e técnicos e funcionários
da Organização podem acessar o site do jogo.

Cerimônia de entrega de prêmios
Nenhuma cerimônia de premiação será realizada. O prêmio será coletado pelos interessados
imediatamente após a última rodada, o mais rápido possível, e o troféu e qualquer outro prêmio serão
entregues individualmente pelo pessoal da Organização, sem nunca abandonar as medidas de proteção
individual estabelecidas.
Os troféus serão entregues em suas sacolas plásticas, previamente desinfetadas.
Meios de comunicação:
Não será permitida a entrada de meios de comunicação no campeonato e o acompanhante
para tirar fotos. A Organização designará seu próprio pessoal, em um número mínimo essencial
para a cobertura do campeonato, que será o único autorizado a tirar fotografias.

Advertências e ofensas menores
No local do jogo, o árbitro principal avisará os participantes que não cumprirem nenhum dos artigos
deste protocolo, quando nenhuma má intenção for apreciada e / ou ocorrer uma infração por ignorância, a
critério do árbitro principal.
Referindo-se às medidas previstas neste Protocolo, o Diretor Médico e o Coordenador também
podem avisar jogadores e acompanhantes.
A repetição das ações que mereceram um aviso será considerada ofensa menor.
As falhas nas quais nenhum dano ou inconveniente a outras pessoas ou instalações foram
causadas, mas que podem afetá-las sem uma gravidade especial do ponto de vista da vigilância em saúde
no campeonato, também serão consideradas menores, embora não tenham sido foi objeto de um aviso
anterior.
O Árbitro Chefe em caso de penalidade por uma pequena ofensa pode determinar a expulsão da
sala de jogos por uma rodada, com a perda do jogo da rodada em jogo.
Ofensas graves e muito graves: a repetição de ofensas menores será classificada como ofensa
grave.
O não cumprimento das regras estabelecidas neste protocolo, com ações negligentes que ponham
em risco a saúde e a proteção dos participantes no campeonato, ou a saúde pública em geral antes do
risco de propagação do COVID-19, serão classificadas como ofensa grave ou muito grave.
Uma ofensa grave ou muito séria levará da expulsão imediata do campeonato à denúncia à polícia,
guarda civil, autoridade sanitária ou promotor de justiça juvenil, quando apropriado.

Outras considerações
Durante todo o tempo em que os jogadores estão na sala de jogos, se eles são menores, deve
haver um tutor na área anexa, habilitado para esse fim. Nesta área, os regulamentos de saúde
estabelecidos para o uso obrigatório de uma máscara e a distância interpessoal também devem ser
cumpridos.
A ventilação será preferencialmente natural, ou seja, janelas e portas abertas. No caso de a
climatologia não permitir, o Diretor Médico poderá determinar o uso do sistema de ar condicionado com
velocidade mínima de ventilação e, durante as horas de descanso ou refeição, ventilação natural
novamente em toda a sala.
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INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO CLÁUSULA COVID-19
II OPEN LOS MOLINOS VALDEPEÑAS CIUDAD DEL VINO
O participante (na falta deste, o tutor)
declara e manifesta:
1.- Que conhece o protocolo e guia que a Organização publicou em relação à presença e participação em
testes esportivos gerados por ocasião da crise de saúde do COVID-19.
2.- Que você concorda em cumprir com todos os requisitos ou recomendações simples contidas em tal
protocolo ou guia, bem como as instruções dadas pelas autoridades esportivas ou pelo pessoal da organização
presentes na competição em relação às medidas para evitar contágios por COVID-19.
3.- Que ele concorda em não participar ou participar do evento ou da competição no caso de sofrer de
sintomas que possam ser compatíveis com o contágio do COVID-19. Isso também será estendido aos casos em que
os sintomas foram sofridos por terceiros com os quais o participante tem ou teve um contato do qual objetivamente
um contágio poderia ser derivado.
4.- Que, em caso de estar ou ter sido infectado pelo vírus COVID-19, você concorda em não participar ou
participar do evento ou da competição, desde que as autoridades de saúde não declarem que a participação não
implica risco, para ele, bem para o resto dos assistentes com quem ele poderia ter contato.
5.- Que, com os meios à sua disposição e, em qualquer caso, quando as circunstâncias o aconselharem, foi
submetido aos testes existentes para verificar se está ou foi infectado pelo COVID-19.
6.- Que ele é conhecedor e aceita e assume que, no estado atual, existe um risco objetivo de contágio do
COVID-19 com as consequências que possam surgir para ele em termos de saúde ou problemas que, inclusive,
poderia causar a morte.
7.- Que você aceita que a Organização adote as medidas indicadas no protocolo e guia que publicou, a fim
de estabelecer um cenário razoável de segurança na competição. Nesse sentido, afirma-se que a Organização, no
decorrer da competição, poderá adotar as medidas ou decisões necessárias em relação ao estabelecimento ou
aplicação das medidas contidas em seu protocolo e guia publicado, ou qualquer outro que eles pretendiam fornecer
ao teste um ambiente seguro em termos de evitar infecções por COVID-19.
8.- Que, no caso de ser infectado pelo COVID-19, o participante exonera a Organização de qualquer
responsabilidade em relação aos possíveis danos que possam derivar para sua pessoa.
9.- Que o participante aceita que, quando medidas ou decisões são tomadas pela Organização com o
objetivo de preservar a saúde das pessoas no decorrer da competição, as obrigações essenciais do organizador não
podem ser consideradas violadas. Portanto, nenhum pagamento de valores, compensação ou reembolso de preços
ou valores pode ser exigido para direitos de registro ou participação ou custos incorridos pelo atleta e / ou seu clube.
10.- Que o participante aceita que, se um comportamento ou comportamento de não conformidade ou não
conformidade com as ordens e instruções do pessoal da organização em relação a medidas de segurança para evitar
contágios por COVID-19 for mostrado, eles podem ser excluídos / ou desqualificado do evento por decisão de quem
atua como autoridade esportiva (juiz / árbitro ou delegado técnico).
11.- Que o participante aceita que as medidas esportivas estabelecidas na seção anterior sejam entendidas
sem prejuízo de outras responsabilidades que ele ou ela possa assumir perante as autoridades competentes
(incluindo os órgãos disciplinares federais) como consequência conduta ou comportamento de não conformidade ou
não conformidade com as ordens e instruções aplicáveis, seja no campo da federação esportiva ou em outros
campos diferentes.

Club de Ajedrez “Los Molinos” Valdepeñas – Seis de Junio, 149 – Valdepeñas (Ciudad Real) – ajedrezvaldepenas@gmail.com

