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Cadrul general de desfășurare a competițiilor șahiste în aer liber 

Fiecare competiție oficială FRȘah trebuie să primească avizul MTS! 

 

   Extrase din O667/1236/07.07.2020  

Este permisă practicarea sporturilor individuale în aer liber, cu asigurarea măsurilor 

de protecție sanitară a sportivilor, în grupuri de maximum 10 persoane care nu locuiesc 

împreună. 

Fiecare structură sportivă implicată în organizarea sau desfășurarea unei competiții 

sportive asigură o persoană de contact responsabilă cu organizarea și coordonarea 

aplicării protocoalelor stabilite. 

  – la locul organizării evenimentului sportiv, personalul medical efectuează 

termometrizarea digitală a persoanelor implicate în desfășurarea competiției (sportivi, 

arbitri, antrenori, voluntari etc.). În cazul înregistrării unei temperaturi peste 37,3°C, 

aceasta se raportează către medicul coordonator al competiției respective în vederea 

izolării cazului suspect, cu anunțarea imediată a direcției de sănătate publică și a 

celorlalte autorități competente; 

– asigurarea dezinfecției periodice a elementelor folosite de mai multe persoane 

(de exemplu, mânerele ușilor, balustradele, recepția, podelele etc.) cu produse biocide 

avizate/autorizate în acest scop; 

– serviciul de prim ajutor și alte servicii medicale, inclusiv triajul epidemiologic al 

competitorilor, trebuie să fie efectuat de către personal calificat; 

– asigurarea a câte unei sticle cu apă potabilă, precum și a unui set individual de 

protecție pentru fiecare sportiv în parte, care să cuprindă măști medicale, batiste de 

unică folosință, șervețele pentru igiena mâinilor, gel dezinfectant, pahar de unică 

folosință etc.; Participanții trebuie să respecte regulile de igienă (de exemplu, folosirea 

unei batiste de unică folosință, în caz de tuse sau strănut, evitarea schimbului de 

echipament sportiv, săpun, sticle cu apă și alte articole personale între competitori, 

interzicerea folosirii dușului sau a saunei, evitarea contactului fizic - strângeri de mână, 

îmbrățișări la sfârșitul evenimentului). 

Proceduri în eventualitatea depistării unui caz suspect de COVID-19 Se va 

amenaja în toate locațiile unde se desfășoară competiții sportive un spațiu de izolare 

pentru cel puțin o persoană cu simptomatologie COVID-19, care să fie bine ventilată, 

să nu comunice cu alte incinte sau spații definite; utilitatea este aceea de a izola de 

persoanele prezente la competiție orice persoană care prezintă simptome până la un 

consult de specialitate/testare/evacuare. Se anunță imediat eventualul caz suspect 

către personalul medical aflat la locul competiției și se informează obligatoriu direcția 

de sănătate publică locală și serviciul de urgențe 112. Această încăpere este folosită 

doar pentru o astfel de situație. 

Proceduri în eventualitatea apariției unui focar de infecție pe perioada 

competiției Organizatorii competiției vor întrerupe competiția în cazul în care se 

descoperă cel puțin un caz de infecție, până la finalizarea anchetei epidemiologice. 
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Cerințe pentru bazele sportive: 

- Imprejmuită 

- Păzită intrarea 

- Triaj observațional 

- Persoanele care intră în bază sunt trecute pe tabel 

- Gradul de ocupare: 7m2 per participant 

- Accesul spectatorilor interzis 

- Substanțe dezinfectante 

- Camera suplimentară (spațiu de izolare) 

Măsuri organizatorice: 

- Panouri informative cu regulile si indicațiile guvernamentale privind măsurile 

pentru combaterea Covid 19 

- Persoane responsabile pentru respectarea nr. maxim de persoane 

- Covorașe cu dezinfectant la intrare 

- Număr adecvat de coșuri de gunoi închise cu capac acționate cu pedală 

Practicarea șahului în aer liber: 

- În grupuri de maxim 10 persoane 

- Se vor respecta normele emise de FRȘah specifice combaterii epidemiei de 

Covid 19 

- Fiecare structură sportivă asigură o persoană de contact responsabilă cu 

aplicarea normelor si regulamentelor 

- Structura sportivă organizatoare asigură medicul pe parcursul intregii competiții 

Măsuri pentru organizatori: 

- Măști și mănuși pentru întreg personalul implicat în organizare 

- Biocid destinat tuturor participanților 

- Personalul medical efectuează termometrizarea digitală a tuturor participanților 

(sportivi, organizatori, arbitri, voluntari). La o temperatura de peste 37,3 – 

izolare și anunțare DSP și celelalte autorități competente 

- Echipament de protecție a personalului medical, a personalului de curățenie și 

al personalului manipulant al materialelor sportive, a personalului de pază. 

- Grupuri sanitare dotate cu: dispersoare săpun, dispersoare dezinfectant, 

prosoape de hârtie. 

Norme specifice FRȘah: 

- Grupurile de maximum 10 persoane reprezintă 10 șahiști care joacă la 5 

mese. Mesele sunt grupate distinct, iar distanța între oricare dintre aceste 

mese este de minim 1 metru. Fiecare grup va fi marcat (numerotat) vizibil de 

la distanță. Distanța între grupurile de maximum 10 șahiști (între scaunele 

acestora), va fi de minim 2 metri asigurată printr-un culoar de scaune, sau 

cordoane. În timpul desfășurării partidelor, șahiștii nu vor părăsi sectorul 

destinat grupului decât cu aprobarea arbitrului. După încheierea partidei, 
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șahiștii vor părăsi imediat sectorul grupului și spațiul de joc, cu respectarea 

distanțării sociale.  

- Persoana de contact stabilită pentru desfășurarea concursului va fi 

comunicată FRȘah la momentul solicitării aprobării concursului, iar în cazul 

oricărei modificări, FRȘah va fi anunțată imediat. Persoana de contact va fi 

prezentă în permanență la locul de joc și va fi disponibilă la telefon în timpul 

rundelor. 

- După fiecare partidă se asigură dezinfecția seturilor de piese, a ceasurilor, a 

meselor și a scaunelor. 

- Șahiștii vor purta masca de protecție pe toata durata partidei și atât timp cât se 

află în sectorul grupului și a spațiului delimitat pentru concurs. 

- Este interzisă orice fel de interacțiune între jucători pe durata desfășurării 

partidei, inclusiv strângerea de mână, discutarea sau analiza partidxei etc. 

- În cazul nerespectării condițiilor obligatorii și a celor specifice desfășurării 

activității sportive, FRȘah poate, după caz:  opri competiția și anula 

omologarea, poate sancționa organizatorul (clubul, responsabilii), de 

asemenea, FRȘah poate sancționa ceilalți oficiali participanți la competiție 

(arbitri, antrenori, reprezentanți ai cluburilor) și pe jucători.  

 

 

Organizatorii, oficialii și sportivii sunt obligați să respecte normele 

stabilite de MTS și de legislația specifică în vigoare.  

 

Important: întrucât legislația specifică, precum și situația la nivel 

național sau local pot suferi evoluții rapide, organizatorii și participanții 

trebuie să urmărească  permanent sursele oficiale de informare. 

 

  


