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PROTOCOLO DE SEGURANÇA A SER SEGUIDO NAS COMPETIÇÕES DA FEXAP 

REALIZADAS DURANTE A PANDEMIA DA COVID19 NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2021 

 

A Federação de Xadrez do Amapá – FEXAP apresenta seu protocolo de segurança a ser 

seguido durante suas competições que forem realizadas no segundo semestre de 2021. Este 

protocolo está fundamentado nas principais recomendações repassadas pelas autoridades de 

saúde para evitar a Transmissão do Corona Vírus no que se refere a distanciamento das pessoas 

e higienização. Segue o protocolo: 

 

1. Número de Pessoas Envolvidas nas Competições e controle de temperatura: A FEXAP 

limitará em 30 (TRINTA) o número de vagas em suas competições e utilizará dois árbitros 

para a realização das mesmas. A presença de público externo nas competições será 

extremamente controlada, não sendo jamais permitida a presença máxima de mais que  

quarenta pessoas simultaneamente no recinto de jogo;  

 

2. Distanciamento e Conduta dos Jogadores: Será obrigatório o uso de máscaras por todos 

os envolvidos na competição, jogadores, árbitros e espectadores, do início ao fim das 

competições. Não serão permitidos cumprimentos físicos (que eram uma praxe) no 

início e final das partidas, além de, como já se prevê nas regras do xadrez, não será 

permitido que os jogadores se comuniquem durante as partidas. As mesas distarão no 

mínimo 1,0m umas das outras, e a distância entre os jogadores que estiverem se 

enfrentando será também de 1,0m. Os lugares das mesas e cadeiras será demarcado de 

modo a não permitir que as mesmas fiquem fora do distanciamento especificado neste 

regulamento, os árbitros também manterão distanciamento das mesas mesmo quando 

necessitarem intervir em alguma partida; 

 

3. Higienização: A FEXAP se compromete a higienizar todo o material a ser utilizado nas 

partidas. Tabuleiros, peças, relógios, mesas e cadeiras serão devidamente higienizados 

com álcool em gel 70% no início e final de cada rodada, além disso, será disponibilizado 

álcool em gel 70% em todas as mesas do início ao fim de todas as competições. Os 

jogadores serão obrigados a higienizarem as mãos no início e final das partidas de 

Xadrez Clássico, além disso, ainda nessa modalidade, serão instruídos a higienizarem as 

mãos a cada lance realizado, ou pelo menos a cada 15 minutos. Nas competições de 



Xadrez Rápido os jogadores serão obrigados a higienizarem as mãos antes e depois 

das partidas.  

 

4. Fiscalização e punições: Além de fazer uma campanha de conscientização entre os 

jogadores antes da realização das competições, a FEXAP esclarece que os árbitros das 

competições terão autonomia para reivindicarem dos jogadores o cumprimento integral 

deste protocolo, tendo ainda a autonomia de eliminar sumariamente da competição 

àqueles que de maneira reincidente se negarem a cumprir o protocolo de segurança.  

 

 

 

 

 

Este protocolo foi escrito sob orientação do Drº Avner Melo Teixeira, Médico 

Especialista em Medicina do Exercício e do Esporte, cujo CRM é 178911 – SP, bem como 

do enxadrista Gustavo Aurélio Linhares, bacharelando em Medicina pela Universidade 

Federal do Amapá. 
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