Adenda ao Regulamento do Torneio Nacional de Honra 2021
Testes de deteção do novo coronavírus
Por recomendação das autoridades de saúde, os participantes no Torneio Nacional de
Honra, bem como todos os elementos ligados à organização e arbitragem, serão
submetidos a testes rápidos de antigénio para deteção do novo coronavírus SARS-CoV2
(COVID-19). A FPX assumirá os custos dos referidos testes.
Para tal procedimento, os jogadores devem apresentar-se no local do torneio às 11
horas do dia 06 de abril, de forma a serem testados por elementos do laboratório Beatriz
Godinho, que está devidamente certificado para o efeito.
Os resultados dos testes serão conhecidos duas horas antes do início da 1.ª sessão. Caso
surjam casos positivos, os elementos em causa não poderão participar no torneio e
devem seguir os protocolos definidos pela Direção Geral de Saúde.
Se um ou mais jogadores do Torneio Nacional de Honra forem diagnosticados com um
teste positivo da COVID-19 serão substituídos pelo(s) jogador(es) com melhor Elo do
Torneio de Honra anteriormente inscritos e não apurados para o torneio. Há ainda a
possibilidade de jogadores do Torneio de Honra, caso o aceitem, poderem subir ao
Torneio Nacional de Mestres, caso haja jogadores inscritos para este torneio que
acusarem resultado positivo no teste rápido de antigénio. Todos os jogadores que
possam ser chamados posteriormente para o Torneio Nacional de Honra também terão
de efetuar os testes rápidos de antigénio. As partidas da primeira jornada desses
jogadores serão consideradas em atraso e jogar-se-ão em data e hora a definir, ao longo
do torneio.
Os jogadores que não queiram submeter-se aos testes rápidos de antigénio poderão
fazê-lo, desde que apresentem uma justificação de um teste negativo ao novo
coronavírus efetuado nas 72 horas anteriores ao início do torneio.
Para melhor esclarecimento de todas estas normas, a FPX convoca os jogadores inscritos
para uma reunião, via plataforma Zoom, às 18 horas do dia 05 de abril.

