VI TORNEO DE PROMOCIÓN DE FERROL
Data: O 31 de outubro
Trofeos: Para os 3 primeiros clasificados: Senior, Veterán, Sub 18, Sub 16, Sub
14, Sub 12, Sub 10.
Sistema de xogo: Suizo a 6 sesións. Valedorio para ELO rápido
Ritmo de xogo: 10 minutos finish máis 2"/xogada
Programa: Inscrición ás 17.00. 1ª sesión ás 18.00
Sistema de desempate: APRO. ELO minimo 1000 para deportistas sen ELO
Bucholz brasileiro
Bucholz total
Progresivo ata as derradeiras consecuencias
Local de xogo: Casa do Xadrez Ferrolán - Centro Comercial Portanova - Ferrol
Inscrición: 5€, No email xoanrei@gmail.com; Tfne 655 796 421.
Cerimonia de encerramento: Día 31 ás 21.00
Organización: Círculo Ferrolano de Ajedrez
Información: www.cfxadrez.org, www.escoladexadrez.com e www.info64.org
Nota:
1) Os participantes no torneo autorizan a publicación dos datos personais, non
sensiveis, nos diferentes medios de comunicación que a organización considere
oportunos para a difusión necesaria do evento (listaxes de resultados,
clasificacións, participantes, xogos, etc)
2) A inscrición no torneo leva como consecuencia a aceptación deste
regulamento
3) Aos participantes faráselle un seguro deportivo
4) A organización reservase o dereito de admisión
5) Os participantes cumplirán con o protocolo Anti Covid-19

PROTOCOLO ANTI COVID-19
Ante a próxima posta en marcha das actividades en Ferrol, aplicaremos este
protocolo. A intención dos clubs de Ferrol é garantir a práctica deportiva con a máxima
protección sanitaria. Non se descarta a incorporación de outras medidas adicionais
segundo a evolución do angazo no país.
1).- Para o acceso ao local medirase a temperatura con o termómetro dixital e será
obrigatorio o uso de mascariñas en todo momento
2).- No exterior, o chan, terá sinalización horizontal de rutas de entrada e saída
e distancia persoal
3).- No acceso ao local pisarase en bandexa húmida e a continuación na seca
4).- A continuación limpeza de maos con un vaporizador desinfectante hidroalcohólico
5).- So poderán acceder as persoas participantes provistas de mascariña hixiénica. Os
acompañantes non accederán ao o espazo de xogo
6).- Durante a partida:
- Suprimense os saúdos de cortesía inicial e final
- Cada taboleiro dispón dun pequeno caneco de xel hidroalcoholico, para o lavado
de maos ao principio e final do xogo, tras montar as pezas
7).- Tras cada xogo desinfectaranse as pezas, taboleiros, reloxios e cadeiras
8).- As persoas participantes, usarán pantallas protectoras, que serán devoltas á
organización ao final do evento. A organización pon ao dispor das persoas
participantes luvas para uso discrecional.
9).- Dispoñemos de unha lámpada ultravioleta esterilizadora para desinfección de
pequeno material
10).- O persoal da organización e arbitraxe usará obrigatoriamente luvas de nitrilo
11).- As persoas asistentes á nosa escola dispoñen de unha Pantalla individual
personalizada con o seu nome
12).- O espazo dispiñivel é de 4 m2 por persoa. Aforo máximo 110

ACEPTACIÓN DE CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN, OBRIGA DE INFORMACIÓN E
CONSENTIMENTO INFORMADO, PARA PARTICIPAR NA ACTIVIDADE CAMPEONATOS DE XADREZ
ORGANIZADA POR EL CIRCULO FERROLANO DE AJEDREZ
D/Dª ........................................................................................... con DNI/NIE ……......….................
□ Actuando en nome propio (persoa participante maior de idade)
□ Como proxenitor/titor-a da persoa participante (menor de idade):
D/Dª ........................................................................................... con DNI/NIE …….....….................
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CONDICIÓNS DE SAÚDE
□ Declaro que a persoa participante non está diagnosticada de Covid-19, non presenta
sintomatoloxía asociada a este virus (tose, febre, dificultade ao respirar, etc.) nin a presentou
nos 14 días previos á data de entrada nesta actividade e non padece ningunha outra
enfermidade contaxiosa.
□ Declaro que a persoa participante non convive con ninguén afectado polo Covid-19 nin estivo
en contacto estreito nin compartiu espazo sen gardar a distancia interpersoal cunha persoa
afectada polo Covid-19, nos 14 días previos á entrada nesta actividade.
□ Comprométome a notificar inmediatamente á organización calquera problema de saúde
vinculado ao COVID-19 durante o transcurso da actividade.
DECLARACIÓN DE COÑECEMENTO DOS RISCOS PARA PERSOAS VULNERABLES (marcar no caso de
ser ou convivir con PERSOA VULNERABLE: persoa maior de 60 anos/ persoa diagnosticada de
hipertensión arterial, diabetes, enfermidades cardiovasculares, enfermidades pulmonares
crónicas, cáncer, inmunodeficiencias/muller embarazada/ persoa con afecciones médicas
anteriores).
□ Sendo, a persoa participante, persoa vulnerable e/ou convivinte cunha persoa vulnerable,
declaro que son consciente do risco que corre tanto a persoa vulnerable participante como as
persoas vulnerables coas que convive.
ACEPTACIÓN DAS CONDICIÓNS PERSOAIS DE HIXIENE E PREVENCIÓN FRONTE AO COVID-19
□ Lin e acepto as condicións de hixiene e prevención nas que se vai desenvolver a actividade.
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DECLARACIÓN DE QUE LEU E ACEPTA A INFORMACIÓN PROPORCIONADA POLA ORGANIZACIÓN
SOBRE A ADAPTACIÓN DA ACTIVIDADE AO COVID-19
□ Declaro que recibín e lin a información de adecuación da actividade ao COVID-19 da entidade
responsable da actividade e que polo tanto teño coñecemento pleno e estou de acordo coas
medidas e procedementos que propón.
□ Declaro que recibín e lin o Protocolo de actuación en casos de emerxencia ou risco de contaxio
da entidade responsable da actividade.
CONSENTIMENTO INFORMADO SOBRE COVID-19
□ Declaro que, logo de recibir e ler atentamente a información contida nos documentos
anteriores, son consciente dos riscos que implica, para a persoa participante e para as persoas
que conviven con el, a participación na actividade no contexto da crise sanitaria provocada polo
COVID-19, que asumo baixo a miña propia responsabilidade.
En …………………………….…………… (………………………..), a ..... de ............. de 2020
Asinado (Persoa maior de idade, proxenitor ou titor/a):
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