Bases del torneig
Organitza

1 - Local de joc
El torneig es disputarà al pavelló municipal de Vilobí d’Onyar. Es farà a un espai
lateral amb molta circulació d’aire i seguint meticulosament el protocol de prevenció
del Covid.

2 - Data i horari
Dissabte 18-09-2021 a les 10:00.

3 - Sistema i ritme de joc
Es jugarà un sistema suís i es faran 9 rondes a ritme de 5+0.

4 - Emparellaments
Es faran a través del Swiss manager segons ELO català.

5 - Desempat
S’aplicaran usant els següents sistemes de desempats:
● Bucholz
● Sonnemborg-Berger
● Bucholz Total

6 - Inscripcions
● Per inscriure’s trucar o enviar missatge a en Felip Mató: 636 79 13 62
● Les inscripcions tindran un preu de 5€.
● Les inscripcions es tancaran 15 minuts abans de l’inici del torneig.
● El torneig està limitat a 50 participants.
● Recordeu que el dia del torneig haureu de portar firmada la Declaració de
responsabilitat. Veure el Protocol per més informació.

7 - Premis
● 1er lloc: espatlla, formatge, cava i lot de llet.
● 2n lloc: espatlla, cava i lot de llet.
● 3er lloc: formatge, 2 fuets, cava i lot de llet.
● 4rt lloc: 2 fuets, cava i lot de llet.
● 5è lloc: 1 fuet, cava i lot de llet.
● 1er sub 2000: lot de fruita, galetes i cava.
● 2n sub 2000: galetes i cava.
● 1er sub 1850: lot de fruita, galetes i cava.
● 2n sub 1850: galetes i cava.
● 1er sub 16: lot de fruita i galetes.
● 1er sub 12: lot de fruita i galetes.
● +65: Cava i lot de llet.
● 1er local: Fuet i cava.

8 - Mesures Sanitàries d’obligat compliment
● Portar mascareta.
● Portar la declaració de responsabilitat que adjuntarem firmada.
● Netejar-se les mans abans d’entrar, després d’anar al lavabo i abans de
començar qualsevol partida.
● Entrar sense acompanyants, a no ser que la persona participant sigui menor
d’edat.
● Seguir escrupolosament totes les indicacions i llegir el protocol.

9 - Altres
● Telèfons mòbils: Si a alguna persona li sona el mòbil perd la partida
automàticament.
● No ens fem responsables d’haver de suspendre el torneig per motius de
sanitat pública.

Protocol de prevenció de la COVID-19
Les mesures que explicarem a continuació es regeixen segons els protocols de salut pública
i sempre s’adaptaran al reglament del moment. El seu compliment és obligat i farà que es
pugui jugar un torneig molt més segur.

Obligacions del Club d’Escacs Vilobí
El Club d’Escacs Vilobí ens comprometem a:
●

Informarem a tots els participants del torneig d’aquest protocol de prevenció de la
COVID-19 mitjançant:
○ La nostra web.
○ Les nostres xarxes socials.
○ Les bases del torneig.

●

Que, juntament amb l’Ajuntament, ens encarregarem de que el local de joc sigui
desinfectat abans, i també després, del torneig.

●

Que com a màxim hi haurà 50 participants al torneig. Aquest nombre ens facilitarà el
compliment de totes les normes d’aquest protocol.

●

Ens assegurarem la màxima ventilació del local de joc i que tots els taulells tinguin la
distància de seguretat obligatoria. Veure l’apartat específic del Local de joc en el
protocol per a més informació.

●

A tenir mascaretes de recanvi per què tothom en tingui una en condicions.

●

Entre les diferents rondes del torneig ens comprometem:
○ A netejar les taules, cadires i peces de joc amb spray desinfectant.
○ Un cop els jugadors estiguin assentats, passarem amb el gel i tothom
obligatòriament s’haurà de desinfectar les mans.

●

Usarem un micro i altaveus per cantar els resultats i els aparellaments per evitar les
clàssiques aglomeracions d’on es pengen els resultats i classificacions.

●

Designarem una persona responsable de vetllar perquè les mesures d’higiene i
seguretat es compleixin. En aquest torneig, la persona responsable serà en Pere
Garriga. Les seves funcions seran:
○ Vetllar pel compliment de les mesures apuntades en aquest document i
protocols que el desenvolupin.
○ Garantir la formació i informació en aquesta matèria cap a les persones
participants.

●

Elaborar un registre dels participants (nom, cognoms i telèfon de contacte) i
custodiar-lo 30 dies, juntament amb les declaracions, per tal de garantir la
traçabilitat.

●

A seguir el protocol d’actuació, també especificat en aquest document en cas de
contagi.

Obligacions de tots els participants i acompanyants del torneig
Els participants i acompanyants del torneig tenen les següents obligacions:
●

Portar mascareta

●

Emplenar la Declaració de responsabilitat que entre altres coses inclou:
○ Que la persona afirma no tenir símptomes de la COVID-19.
○ Que la persona afirma que no ha estat en contacte amb persones
contagiades.
○ I que és conscient i assumeix el risc que participant en el torneig, hi ha una
possibilitat de contagiar-se.

●

Netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic abans d’entrar en el local de joc i en els
lavabos.

●

Seguint el protocol de la Federació Catalana d’Escacs, els jugadors no es podran
donar esportivament les mans a l’inici de les partides.

Prohibicions
Per tal de prevenir el contagi del COVID-19, el Club d’Escacs Vilobí hem decidit que hi
haurà aquestes prohibicions en el local de joc:
●

Només els inscrits al torneig i els acompanyants (en cas que siguin menors) tindran
accés al local de joc. Per tant, serà un torneig sense assistència de públic.

●

No es permetrà menjar dins el local de joc per evitar que els participants es treguin la
mascareta.

Model de declaració responsable del participant
Adjuntem a aquest protocol la Declaració responsable que cada participant i acompanyant
del torneig haurà de firmar. En aquest cas, utilitzem el Model de declaració responsable de
la Federació Catalana d’Escacs.

Local de joc i la distància de seguretat
Vam analitzar les diferents propostes de diferents locals i llocs de joc amb l’Ajuntament i
finalment vam acordar que el millor era el Pavelló municipal de Vilobí d’Onyar.
El Pavelló municipal de Vilobí ja té les següents mesures necessàries:
●

Dispensadors de gel hidroalcohòlic a les entrades i als banys.

●

Prohibició d’entrar sense mascareta

●

Retolació amb totes les mesures que s’han d’aplicar.

Per altra banda, com molts dels participants de les edicions anteriors del Torneig Poble de
Vilobí, el Pavelló municipal de Vilobí disposa de moltes portes laterals que ens assegurant la
correcta ventilació del local.
Amb l’ajuda de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar hem fet un croquis de la disposició de les
taules, on ens assegurem que:
●

La distància de seguretat entre els taulells de joc serà de 1,5 metres.

●

A prop de les portes laterals i per tant, de la ventilació.

Com actuar en cas de possible contagi
La persona o persones que presenten símptomes compatibles amb la COVID-19 es
consideren casos possibles, han d’aïllar-se a casa i no sortir al carrer, avisar a la persona
responsable de l’activitat per tal de poder establir la traçabilitat i avisar a les persones amb
les han estat en contacte perquè també s’aïllin.
En aquest cas la persona responsable és el tècnic d’esports de l’Ajuntament de Vilobí
d’Onyar, amb el telèfon de contacte número 633 842 552
Posterior s’ha de posar en coneixement amb l’equip d’atenció primària corresponent,
excepte en caps de setmana que s’ha de trucar al 061. Els professionals sanitaris valoraran
com actuar i donaran les indicacions a seguir.
En cas d’empitjorament o sensació real de gravetat i de risc vital per qualsevol altre
símptoma, trucar al 112.

