
У четвер, 21 травня, Європейський шаховий Союз організував он-лайн зустріч для
представників національних шахових федерацій - членів ЄШС, на головну тему: Covid - 19 та
Шахові Протоколи «Як відновити очні шахові заходи»?

У зустрічі взяли участь п’ять лікарів та вчених, з досвідом у галузі шахів : д-р Хсу Лі Ян
(SGP), д-р Араз Байрамов (AZE), д-р Джеремі Лім (SGP) та д-р Елен Асмаіпарашвілі (GEO), Томас
Міхос (GRE) . Вони запропонували інструкції з санітарії та гігієни, якихі треба дотримуватися для
відновлення заходів з шахів - спочатку на національному рівні, а потім на міжнародному рівні.

Презентації та доповіді лікарів з різних географічних частин Європи та світу були
завантажені на канал Youtube ЄШС.

Узагальнення загальних моментів наради:

Шахові змагання можуть відновитися на національному рівні відповідно до конкретних
заходів та протоколів, що застосовуються на міжнародному рівні, але з пріоритетом протоколів
місцевого рівню.

Рекомендується починати з невеликих подій з обмеженою кількістю учасників
(наприклад, колові турніри).

Рекомендовано щоб учасники підписали заяву про відсутність у них симптомів COVID-
19.

Площа що припадає на одного на одного гравця в ігрових залах збільшується, щоб
забезпечити принаймні відстань 1,5 м між гравцями.

Закритий ігровий зал повинен регулярно та ефективно провітрюватися до, під час та
після турів. Не рекомендується проводити будь-які турніри в приміщеннях без належної
вентиляції.

Рекомендовано проведення шахових подій на свіжому повітрі. Після входу або виходу з
ігрового залу, під час перерви учасники повинні ретельно вимити або продезінфікувати руки.

Фігури, годинники, шахові дошки, столи та стільці необхідно ретельно дезінфікувати
заздалегідь та після кожного туру.

Усім гравцям та арбітрам настійно рекомендується використання хірургічних масок для
обличчя, але без рукавичок.

У туалетних приміщеннях повинно бути забезпечено належне прибирання та дезінфекція
та постійна вентиляція. Учасники повинні пересуватися таким чином, щоб дотримувалася весь час
дистанції 1.5 м.

У турнірному залі повинні бути присутні лише гравці та персонал турніру. Гравці
залишають ігровий зал відразу після закінчення своїх партій.

Тести Covid-19 не є практичним та надійним рішенням для учасників шахових змагань,
особливо на національному рівні та в масових змаганнях.

Очікується, що в 2020 році буде складно провести масові та особливо міжнародні
молодіжні змагання, проте буде можливість проводити професійні заходи такі як особисті
чемпіонати Європи (Open & Women) протягом останніх 3 місяців 2020 року.




