Reglament per a la igualtat en la participació de
les persones amb discapacitat en els escacs.
Introducció
La Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb
Discapacitat (CRPD, en la sigla en anglès) és un instrument
internacional de drets humans de les Nacions Unides o Dret
internacional dels drets humans destinades a protegir els drets i la
dignitat de les persones amb discapacitat.
El 3 de maig de 2008 van entrar en vigor a Espanya tant la
Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat
(Instrument de ratificació publicat al BOE de 21 d'abril de 2008),
com el seu Protocol Facultatiu (Instrument de ratificació publicat
al BOE de 22 d'abril de 2008). Posteriorment, a Espanya
l'adaptació article per article d'aquest document a la normativa es
va realitzar en 2011.
El que es pretén amb aquest reglament és garantir la igualtat de
condicions dels jugadors i jugadores amb discapacitat davant del
tauler d'escacs. No es plantegen problemes d'accés al local de joc,
presència de WC adaptat ni similars ja que hi ha normativa
suficient sobre això que només cal complir.
Els problemes amb què es podria trobar un jugador amb
discapacitat que el col·loquen en inferioritat davant el seu
adversari són de diversa índole:
Problemes d'accés, són els que no permeten al jugador situar-se
davant el tauler amb naturalitat, com taula baixa o alta, espai
insuficient, etc.
Problemes de comoditat, són els que no permeten jugar amb la
comoditat adequada, per exemple rellotge en mà contrària, pes de
les peces excessiu, fons del tauler molt allunyat, etc.
Problemes de suport, són quan el jugador necessita de l'ajuda
d'una altra persona per moure les peces i / o anotar les jugades
Per impedir aquests problemes i que les partides d'aquests
jugadors es desenvolupin amb total normalitat es posa a
consideració de l'Assemblea General el següent reglament.

Articulat
Article 1.- La Federació Catalana d'Escacs (FCE) gestionarà i
controlarà les necessitats dels jugadors i jugadores amb
discapacitat que necessitin de mesures complementàries d'ajuda
en la pràctica d'aquest esport.
Article 2.- La FCE crearà una base de dades, complementària a
les fitxes federatives, on es recollirà per a cada jugador o
jugadora amb discapacitat que necessiti de suports
complementaris, les dades concretes d'aquests ajuts.
Article 3.- Els jugadors i jugadores amb discapacitat que
necessiten d'algun tipus de mesura complementària d'ajuda (JCD)
ho faran constar a l'hora d'inscriure la seva fitxa federativa
mitjançant un document complementari de la fitxa on constaran:
- Nombre Federatiu
- Tipus de Discapacitat
- Tipus d'ajuda: Accés, Comodidas o Suport.
- Ajudes complementàries necessàries, exemple: Rellotge a la
dreta.
Article 4.- Cada vegada que un JCD s'inscrigui a un torneig de fer
constar que necessita d'ajuda complementària. Els organitzadors
del torneig consultessin quines són aquestes mesures a la FCE. Si
es tracta d'un jugador federat en un altre àmbit serà l'àrbitre del
torneig qui decidirà la idoneïtat de les mesures, negociant-les
amb el jugador afectat.
Article 5.- Les principals mesures complementàries de suport
són:
- Materials de suport (taulers i rellotges especials).
- Espai de joc, (entrada i sortida del lloc de joc, alçada taula, etc.)
- Ajuda tercera persona i espai per a aquesta.
- Complement de temps extra justificat

Article 6.- Correspon als organitzadors del torneig adoptar les
decisions adequades que permetin complir aquest reglament. No
obstant això, els jugadors que necessitin ajudes complementàries
hauran de proveir-les a l'organització qui en cap cas estarà
obligada a facilitar material especial o suport personal per moure
les peces o anotar jugades.
Article 7.- A les bases dels tornejos es farà constar expressament
si el local de joc reuneix les condicions d'accessibilitat per a
persones amb mobilitat reduïda.

