29 czerwiec 2020

Wytyczne sanitarne i organizacyjne Organizatora i Polskiego Związku
Szachowego na przeprowadzenie zawodów Ekstraligi i I ligi juniorów 19.08.2020 Ustroń
1. Organizator zgodnie z wytycznymi po każdej rundzie będzie odkażał wszystkie
bierki szachowe, szachownice, zegary oraz stoły na których grano w szachy.
2. Organizator ma obowiązek dezynfekować wszystkie miejsca związane z
zawodami zgodnie z wytycznymi GIS.
3. Organizator zapewni niezbędną ilość toalet.
4. Organizator zapewnia stałą dostępność mydła oraz płynu dezynfekcyjnego do
użytkowania na terenie obiektu.
5. Ośrodek zapewnia izolatkę.
6. Organizator zapewnia możliwość szybkiej konsultacji z pielęgniarką,

ratownikiem medycznym czy lekarzem w razie zaistnienia problemów
zdrowotnych.
7. Posiłki będą wydawane systemem zmianowym. Wszystkie posiłki będą
podawane do stolika. Po zakończeniu posiłku każdorazowo będą
dezynfekowane stoły i krzesła.
8. Ośrodki w których będą przebywać zawodnicy i osoby towarzyszące będą do
ich wyłącznej dyspozycji.
9. Organizator zapewnia dwie sale gry do przeprowadzenia zawodów osobno dla
Ekstraligi i I ligi uwzględniające wytyczne Ministerstwa Sportu.
10.Za stan zdrowia przyjeżdżających zawodników odpowiadają jednostki
delegujące.
11.Kierownik drużyny jest odpowiedzialny zmierzyć temperaturę wszystkim
zawodnikom każdego dnia rano, wyniki zapisać, złożyć pod tym podpis i
przekazać sędziemu. W razie stwierdzenia temperatury 38 stopni lub wyższej
zawodnik musi pozostać w pokoju do czasu przybycia lekarza.

12.W trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczestników Organizator roześle do
wszystkich klubów ankietę wstępnej kwalifikacji. Ankietę należy wypełnić i
przesłać skan na adres organizatora oraz biuro Polskiego Związku Szachowego
na 3 dni przed przyjazdem. Brak wypełnionej i przesłanej ankiety może
spowodować niedopuszczenie zawodnika do zawodów. Ankietę aktualizacyjną
wypełnioną i podpisaną należy złożyć w dniu przyjazdu w biurze zawodów.
13.W wypadku potwierdzenia zarażenia COVID-19 u osoby grającej lub
związanej z zawodami dalsze działania podejmie Powiatowy Inspektorat
Sanitarny.
14. Kibice i rodzice nie mają prawa wstępu na salę gry, chyba że pełnią funkcję
kapitana.
15.Zabrania się osobom z zewnątrz przebywania na terenie ośrodków rozgrywania
turniejów. Zakaz nie tyczy się osób funkcyjnych. Zaleca się nie wychodzenie
przez uczestników do miejsc publicznych.
16.Obowiązek noszenia maseczki dotyczy wszystkich zawodników, sędziów i
organizatorów. Maseczkę można zdjąć tylko w momencie uprawiania sportu –
tj. przy samej szachownicy.

Polski Związek Szachowy zaleca wszystkim drużynom
zakwaterowanie w ośrodkach organizatora „Globus” i „Leśnik” w
celu zminimalizowania zakażenia uczestników wirusem COVID-19.

