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Цілі
Ця політика передбачає розпорядження Правління Всесвітньої Асоціації Кубика (WCA) усім
співробітникам та членам спільноти WCA щодо заходів, яких слід дотримуватися, та рекомендації
щодо COVID-19, щоб забезпечити відповідність змагань WCA місцевій державній політиці, та
мінімізувати розповсюдження вірусу не лише серед спільноти WCA, але й серед широкої
громадськості.

Сфера дії
Ця політика застосовується до всіх співробітників WCA, організаторів змагань WCA та членів
спільноти WCA, які є учасниками, волонтерами чи глядачами на змаганнях WCA. Ця політика
визначає зобов'язання WCA щодо:
1. Підходу до проведення та скасування змагань WCA.
2. Директиви та рекомендації на змаганнях WCA щодо мінімізації розповсюдження вірусу.
Оскільки WCA сама не організовує змагання, WCA не несе відповідальності за шкоду або травму,
що спричинені визнаними WCA змаганнями, включаючи захворювання на COVID-19.

Політика
Повернення до змагань
Для того, щоб змагання були затверджені WCA, делегат(и) WCA повинен довести Правлінню WCA,
що проведення змагань у регіоні є безпечним та виконуються наступні умови:
1.
2.

3.
4.
5.

Законодавством дозволені публічні збори в юрисдикції, в якій відбуватиметься конкурс (для
перевірки потрібні відповідні посилання уряду чи державного веб-сайту);
Ліміт учасників не перевищує половини максимальної кількості людей, дозволених на
публічних зборах;
2.1 Комбіновані ліміти для глядачів та учасників не дозволяються, застосовуються окремі
обмеження для учасників та глядачів.
Немає законодавчих вимог чи вимог у місці проведення щодо обов'язкового соціального
дистанціювання;
Немає вказівок від місцевих органів влади, що забороняється проведення змагань;
Делегат WCA та організатори складають детальний план управління ризиками, в якому
викладаються всі кроки, що вживаються для того, щоб змагання проходили якомога
безпечніше та ефективніше.

Якщо випадки в країні або регіоні є низькими та стабільними, Правління WCA може делегувати
відповідальність за перевірку планів безпеки змагань на WCAT, Старшого делегата та
Регіонального делегата.
Правління WCA зберігає за собою право вимагати дотримання інших умов, щоб WCA визнали і
затвердили змагання. Крім того, Правління WCA має право в будь-який час відкликати схвалення
та скасувати змагання, якщо буде неможливим його безпечне проведення.
Рекомендації, викладені в цій політиці, можуть бути скасовані на розсуд Правління WCA, якщо
поширення вірусу близьке до нуля в межах регіону, який обслуговує змагання, і змагання
відповідають всім рекомендаціям органів місцевого самоврядування.

Проведення змагань
На додаток до вищезазначеного розділу про вимоги щодо повернення до змагань, нижче подані
рекомендації для організаторів, які мають дозвіл від Правління WCA на проведення своїх змагань:
1.

2.

3.

Загальне
1.1 Усі відвідувачі повинні триматись на відстані щонайменше 1 м на час змагань.
1.2 Рекомендується відвідувачам носити маски для обличчя на місці проведення змагань,
особливо коли соціальне дистанціювання неможливе (наприклад, під час виступу або
суддівства).
1.3 Всі відвідувачі мають заохочуватись до дезінфікування рук на вході в місце проведення
змагань та через рівні проміжки часу протягом змагань.
1.4 Будь-який учасник, який виявляє симптоми COVID-19, не повинен брати участь у
змаганнях, а організатори мають попросити його покинути місце проведення змагань.
1.5 Змагання не повинні приймати або пропонувати реєстрацію на місці.
Учасники
2.1 Рекомендується, щоб учасники продезінфікували свої головоломки перед початком
раунду.
2.2 Учасники повинні утримуватися від торкання поверхонь столів та килимків, коли вони не
перебувають у процесі офіційної спроби.
2.3 Після завершення спроби учасник повинен повернути головоломку в накривашку.
2.4 Учасники можуть приносити власні накривашки для головоломок, за умови, що це не
впливає на функціонування обладнання змагань.
2.4.1
Учасники несуть відповідальність за будь-які інциденти, пов’язані з власними
накривашками, і не матимуть права на додаткові спроби, якщо накривашки
якимось чином вплинуть на функціонування обладнання.
2.5 Учасникам дозволяється дезінфікувати таймери до початку їхньої спроби.
2.6 Учасники не повинні запозичувати головоломки у інших учасників і повинні приносити всі
необхідні головоломки на змагання.
2.7 Учасники повинні принести власні ручки; однак організатори змагань все одно повинні
постачати ручки.
Посадові особи
3.1 Наступні рекомендації стосуються суддів:
3.1.1
Кожен учасник повинен мати одного суддю протягом усього раунду.
3.1.2
Судді повинні дотримуватися відстані щонайменше 1 м, за винятком випадків,
коли регламент вимагає взаємодії з учасником (підняття накривашки на початку
спроби тощо).
3.1.3
Судді повинні принести власні ручки; однак організатори змагань все одно
повинні постачати ручки.
3.1.4
Судді можуть використовувати власний секундомір під час преінспекції.
Пристрій має бути перевірений Делегатом. Однак організатори змагань все одно
повинні постачати секундоміри.
3.2 Наступні рекомендації стосуються скремблерів:
3.2.1
Скремблери повинні розташовуватися на відстані щонайменше 1 м від інших
скремблерів.
3.2.2
Скремблери повинні мати можливість дезінфікувати руки, коли це потрібно.
3.2.3
Скремблери повинні принести власні ручки; однак організатори змагань все
одно повинні постачати ручки.
3.3 Наступні рекомендації стосуються раннерів:
3.3.1
Раннери повинні дотримуватися відстані щонайменше 1 м, окрім випадків
розміщення головоломки на столі.
3.3.2
Раннери не повинні контактувати з головоломками учасників.
3.3.3
Раннери повинні мати можливість дезінфікувати руки, коли це потрібно.

4.

5.

6.

Глядачі
4.1 Змагання не повинні забороняти відвідувачам, які не беруть участь в змаганнях, входити
на місце проведення змагань.
4.1.1
На змаганнях може діяти обмеження «один глядач на одного учасника».
4.1.1.1 Неповнолітнім завжди дозволяється мати принаймні одного гостя.
4.2 Рекомендується обмежити кількість глядачів, що допускаються до місця проведення.
Вимоги до місця проведення
5.1 Місце проведення має бути просторим з достатньою вентиляцією протягом змагань.
5.2 Наступні рекомендації стосуються столів для офіційних спроб:
5.2.1
На столі має бути розміщений лише один таймер для спроб.
5.2.2
Столи мають знаходитись на відстані щонайменше 2 м від інших столів.
5.2.3
На кожного учасника в групі, має бути виділений один стіл для змагання, не
рекомендується мати зону очікування.
5.2.4
Якщо передбачений стіл для судді, він має бути розміщений на відстані
щонайменше 1 м від стільця учасника.
5.2.5
Столи та обладнання слід дезінфікувати перед кожною групою.
5.3 По всьому приміщенню мають бути розташовані санітарні зони: біля кожного входу,
столу для змагання, зони перемішування, та у вільному доступі для глядачів в залі.
Розклад
6.1 Далі подано рекомендації, які слід враховувати при плануванні розкладу майбутніх
змагань.
6.1.1
Потрібно виділити більше часу, ніж зазвичай, для проведення необхідної
дезінфекції, включаючи дезінфекцію обладнання між групами.
6.1.2
Рекомендується проводити менше дисциплін, щоб обмежити час, який учасники
проводять у місці проведення змагань.

Офіційні Вказівки
Загальні поради
WCA рекомендує дотримуватися наступних порад Всесвітньої організації охорони здоров'я:
1.

WHO COVID-19 Main Page

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
2.

Protective Advice

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
3.

Travel Advice

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/travel-advice
Також зверніться до державних ресурсів у вашій країні чи регіоні. Пам’ятайте про кількість
дезінформації, доступної в соціальних мережах щодо COVID-19, тому використовуйте
рекомендовані урядом сайти та поради.

Конфлікти
У випадку, якщо між WCA та органами місцевого самоврядування є суперечливі поради, потрібно
дотримуватися більш суворих вимог.

Перегляд
Ця політика вважається постійно чинною до моменту її скасування Правлінням WCA. Правління
WCA буде відповідати за перегляд політики щотижня та надання відповідних оновлень спільноті.

