ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2011
(8, 10, 12, 14, & 16 ΕΤΩΝ)
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Ε.Σ.Σ.ΠΕ.Π.
1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ
Η Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Περιφέρειας Πελοποννήσου προκηρύσσει την προκριματική φάση
των Πανελλήνιων Ατομικών Πρωταθλημάτων Παίδων-Κορασίδων 2011 που θα διεξαχθούν σε πέντε
κατηγορίες ηλικιών. Οι κατηγορίες σύμφωνα με τα όρια ηλικίας (ημερομηνίες γέννησης) έχουν ως εξής:

Α) ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΩΝ
29 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ (Κ16)
14ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ (Κ14)

Κ-16
Κ-14

Από 1/1/1995 και μετά
Από 1/1/1997 και μετά

20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (Κ12)
14ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (Κ10)

Κ-12
Κ-10

Από 1/1/1999 και μετά
Από 1/1/2001 και μετά

8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (Κ08)

Κ-08

Από 1/1/2003 και μετά

23ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Κ16)

Κ-16

Από 1/1/1995 και μετά

14 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Κ14)
20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Κ12)

Κ-14
Κ-12

Από 1/1/1997 και μετά
Από 1/1/1999 και μετά

14ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Κ10)
8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Κ08)

Κ-10
Κ-08

Από 1/1/2001 και μετά
Από 1/1/2003 και μετά

ο

Β) ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ο

Οι αγώνες της προκριματικής φάσης θα διεξαχθούν στο Ξενοδοχείο Φαραί Παλλάς στην Καλαμάτα
από 29 Απριλίου έως 1 Μαΐου με συνδιοργανωτή τον Ν.Ο. Καλαμάτας "Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ", σύμφωνα με το
παρακάτω πρόγραμμα :
Παρασκευή
Παρασκευή
Σάββατο
Σάββατο
Κυριακή
Κυριακή
Κυριακή

29
29
30
30
01
01
01

Απριλίου
Απριλίου
Απριλίου
Απριλίου
Μαΐου - Μαΐου - Μαΐου - -

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

Επιβεβαίωση συμμετοχών - Κλήρωση
1ος Γύρος
2ος Γύρος
3ος Γύρος
4ος Γύρος
5ος Γύρος
Τελετή Λήξης

17:00
18:00
10:00
17:00
09:00
16:00
20:00

2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ - ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ
Σε κάθε κατηγορία θα διεξαχθεί ανεξάρτητο πρωτάθλημα, με προϋπόθεση την συμμετοχή τουλάχιστον
6 αθλητών. Εάν δεν συντρέχει η προϋπόθεση αυτή, το πρωτάθλημα θα συγχωνεύεται με μεγαλύτερης ή
μικρότερης ηλικίας πρωτάθλημα με απόφαση του Διευθυντή Αγώνων.
Το σύστημα των αγώνων θα ορισθεί με βάση των αριθμό συμμετοχών και σύμφωνα με τον παρακάτω
πίνακα:
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
6
≥7

Κυκλικό σύστημα (πουλ)
Ελβετικό 5 γύρων

Οι αγώνες θα διεξαχθούν με ηλεκτρονικά χρονόμετρα και χρόνο σκέψης, για κάθε παίκτη, 90 λεπτά.
Επιπλέον, από την πρώτη κίνηση και για κάθε κίνηση που ολοκληρώνει ο παίκτης, παίρνει ακόμη μισό
λεπτό (30”) χρόνου σκέψης.
Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της παρτίδας.
Σκακιστής - σκακίστρια, που δεν έχει προσέλθει για να αγωνιστεί μετά την πάροδο 30 λεπτών από την
έναρξη των αγώνων, μηδενίζεται. (άρθρο 6.6 FIDE Laws of Chess).
Για την τελική φάση με επιδότηση μέρους των εξόδων τους, προκρίνονται ο πρώτος και η πρώτη από
κάθε κατηγορία. Σύνολο προκρίσεων δέκα(10). Όσοι προκριθούν και δεν λάβουν μέρος, αντικαθίστανται,
από τους αμέσως επόμενους στη τελική βαθμολογία. Όσοι συμμετάσχουν στην τελική φάση, συμμετέχουν
στα έξοδα (συμπεριλαμβανομένου και του παράβολου) με το ποσό των 100 ευρώ που κατατίθεται στο
λογαριασμό της ΕΣΣΠΕΠ, που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα: 220/480296-92.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν και γίνουν δεκτοί στην τελική φάση, (καλύπτοντας μόνοι τους το
κόστος διαμονής – διατροφής) έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν στον λογαριασμό της ΕΣΟ που
τηρείται στην Εθνική Τράπεζα: 080/480580-13 παράβολο 30 Euro εφόσον έχουν αγωνιστεί στους
προκριματικούς ή παράβολο 60 Euro εφόσον δεν αγωνίσθηκαν σε αυτούς.
Οι δηλώσεις συμμετοχής στην τελική φάση προκριθέντων και μη, πρέπει να γίνουν μέχρι την
Τρίτη 31 Μαΐου, στο email της ΕΣΣΠΕΠ: esspep@chesspirgos.gr .

3. ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Σύμφωνα με την ισχύουσα γενική οδηγία της ΚΕΔ, ο αρχικός κατάλογος κατάταξης των συμμετεχόντων
για τις ανάγκες της κλήρωσης, γίνεται με πρώτο κριτήριο το διεθνές ΕΛΟ - τίτλο, με δεύτερο κριτήριο το
Εθνικό ΕΛΟ - τίτλο και στην συνέχεια αλφαβητικά με λατινικούς χαρακτήρες.
4. ΑΡΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
Σε περίπτωση ισοβαθμίας ακολουθούνται κριτήρια που προβλέπονται από τον Κανονισμό Αγώνων.
Συγκεκριμένα, όλες οι θέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια άρσης ισοβαθμίας:
Για ελβετικό σύστημα
α) Αποτέλεσμα του τουρνουά των ισόβαθμων (εάν έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους).
β) Το κριτήριο Μπούχολτζ (βαθμοί αντιπάλων)
γ) Το κριτήριο Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα).
δ) Άθροισμα προοδευτικής βαθμολογίας (και τα κριτήρια άρσης της).
Για κυκλικό σύστημα (round robin)
α) Το σύστημα Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα).
β) Αριθμός νικών (προηγείται ο σκακιστής-στρια με τις περισσότερες νίκες).
γ) Κατάταξη βαθμών του τουρνουά μεταξύ των ισόβαθμων.
Αν μετά την εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων για κυκλικό σύστημα, διατηρείται η ισοβαθμία, στην
πρώτη θέση, τότε θα γίνει διπλός αγώνας μπαράζ μεταξύ των ισόβαθμων (τα χρώματα του 1ου αγώνα
καθορίζονται με κλήρωση), με χρόνο σκέψης 5 λεπτά και επαύξηση 3 δευτερολέπτων ανά κίνηση για κάθε
σκακιστή.
Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος θα διεξαχθεί αγώνας «ξαφνικού θανάτου», με χρόνο σκέψης 5
λεπτά για τα λευκά και 4 λεπτά για τα μαύρα. Μετά την 60η κίνηση υπάρχει επαύξηση 3 δευτερόλεπτα ανά
κίνηση για κάθε σκακιστή. Ο καθορισμός του χρώματος (λευκά ή μαύρα) γίνεται με κλήρωση (ο νικητής της
κλήρωσης επιλέγει χρώμα). Αν και αυτός ο αγώνας λήξει ισόπαλος, για την άρση της ισοβαθμίας νικητής
ανακηρύσσεται ο σκακιστής-στρια που αγωνίστηκε με τα μαύρα.
5. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι σκακιστές και σκακίστριες συμμετέχουν υποχρεωτικά στο πρωτάθλημα της Ένωσης ή της Τοπικής
Επιτροπής στην οποία ανήκει το σωματείο τους. Ειδικά για τις παρακάτω περιπτώσεις ισχύουν τα εξής
(απόφαση ΔΣ ΕΣΟ 21.10.2006):
Σκακιστές και σκακίστριες που έχουν μεταγραφεί με «υποσχετική» θα αγωνίζονται υποχρεωτικά στα
προκριματικά των Ενώσεων-ΤΕ που ανήκει το σωματείο από το οποίο προέρχονται και στο οποίο θα
επιστρέψουν με τη λήξη της υποσχετικής.
Σκακιστές και σκακίστριες που μεταγράφηκαν με «ελεύθερη» μεταγραφή θα αγωνίζονται υποχρεωτικά
στα προκριματικά της Ένωσης-ΤΕ που ανήκει το νέο τους σωματείο.
Εξαίρεση στα παραπάνω αποτελεί η περίπτωση αθλητών που μετακομίζουν μόνιμα σε άλλη περιοχή
ενώ συνεχίζουν να αγωνίζονται στο παλιό τους σωματείο. Σε αυτή την περίπτωση μπορούν μετά από
έγγραφο αίτημά τους να αγωνισθούν στα προκριματικά της Ένωσης-ΤΕ που κατοικούν.
Διευκρινίζεται ότι αθλητής που αγωνίστηκε στα προκριματικά πρωταθλήματα μίας Ένωσης/Τοπ.
Επιτροπής δεν μπορεί να αγωνιστεί στα προκριματικά του ίδιου πρωταθλήματος κάποιας άλλης
περιοχής. Επίσης αθλητής που μεταγράφηκε σε Ένωση/Τ. Επιτροπή που έχει ήδη διεξαγάγει τα
προκριματικά της μπορεί να αγωνιστεί στα προκριματικά πρωταθλήματα της Ένωσης/Τ. Επιτροπής που
ανήκει το παλιό του σωματείο.
Για τη συμμετοχή απαιτείται έγκυρο Δελτίο Αθλητικής Ταυτότητας και Υγείας της ΕΣΟ.
Η δήλωση συμμετοχής προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή της προκήρυξης.
Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται στο email της ΕΣΣΠΕΠ: esspep@chesspirgos.gr η στο fax:
2721022367, μέχρι την Πέμπτη 28 Απριλίου.
Στις δηλώσεις αναγράφεται υποχρεωτικά: Ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμός μητρώου
ΕΣΟ, αριθμός μητρώου FIDE (όταν υπάρχει) και το Ονοματεπώνυμο με λατινικούς χαρακτήρες, όταν δεν
υπάρχει αριθμός μητρώου FIDE.
Παρακαλούνται τα σωματεία να στέλνουν ομαδικά τις δηλώσεις συμμετοχής των αθλητών τους για
διευκόλυνση των διοργανωτών.
Στην ιστοσελίδα www.chesspirgos.gr θα αναρτηθεί φόρμα δήλωσης συμμετοχής (που θα σταλεί και με
email), για διευκόλυνση στην συμπλήρωση των δηλώσεων.
6. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ - ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Διευθυντής Αγώνων ορίζεται η κ. Τούλα Χατζηπαναγιώτου. Οι διαιτητές θα ορισθούν από την ΤΕΔ.
7. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Υποβάλλονται έως και 30 λεπτά μετά τη λήξη του γύρου. Αν το πρόγραμμα προβλέπει δύο αγωνιστικές
την ίδια μέρα τότε ή ένσταση ασκείται μέσα σε 15 λεπτά από τη λήξη της υπόψη παρτίδας.

Υπεύθυνη για την εκδίκαση της ένστασης είναι η επιτροπή ενστάσεων των αγώνων που θα ορίσει το ΔΣ
της ΕΣΣΠΕΠ.
Το παράβολο ορίζεται στα 60 € και μπορεί να κατατεθεί στο διευθυντή ή στον επικεφαλής διαιτητή των
αγώνων.

8. ΔΙΑΜΟΝΗ
Το κόστος διαμονής καλύπτεται από τους αγωνιζόμενους. Για όσους ενδιαφέρονται να μείνουν στο
ξενοδοχείο των αγώνων, οι τιμές είναι: 62 € το δίκλινο, 81 € το τρίκλινο και 52,5 € το μονόκλινο, ανά
διανυκτέρευση. Οι τιμές είναι με πρωινό. Τα δωμάτια που έχουν κλείσει οι διοργανωτές έχουν
διαθεσιμότητα μέχρι τις 20 Απριλίου. Μετά δεν υπάρχει εξασφαλισμένη διαθεσιμότητα.
Οι κρατήσεις γίνονται απευθείας στο ξενοδοχείο από τους ενδιαφερόμενους.
PHARAE PALACE Ναυαρίνου & Ρήγα Φεραίου Τηλέφωνο: 2721094420-4 Fax: 2721093969
9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
Παρασκευή
Παρασκευή
Σάββατο
Σάββατο

24 Ιουνίου
24 Ιουνίου
25 Ιουνίου
25 Ιουνίου

2011
2011
2011
2011

Σάββατο
Σάββατο
Κυριακή
Κυριακή
Δευτέρα
Τρίτη
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή
Παρασκευή

25 Ιουνίου
25 Ιουνίου
26 Ιουνίου
26 Ιουνίου
27 Ιουνίου
28 Ιουνίου
28 Ιουνίου
29 Ιουνίου
30 Ιουνίου
01 Ιουλίου
01 Ιουλίου

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

Άφιξη συμμετεχόντων
Τεχνική συνάντηση
Κληρώσεις
Τακτοποίηση συμμετεχόντων στην αίθουσα
αγώνων σύμφωνα με την κλήρωση
Τελετή Έναρξης
1ος Γύρος
2ος Γύρος
3ος Γύρος
4ος Γύρος
5ος Γύρος
6ος Γύρος
7ος Γύρος
8ος Γύρος
9ος Γύρος
Τελετή Λήξης – Αναχώρηση συμμετεχόντων

21:00
12:00
15:30
16:00
16:30
09:00
17:00
16:30
09:00
17:00
16:30
16:30
09:30
15:00

10. ΓΕΝΙΚΑ
Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από αυτή την Προκήρυξη ή από τους κανονισμούς της FIDE και
της ΕΣΟ, αρμόδια είναι η διεύθυνση των αγώνων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Τουμπέκης

Αργύρης Χρυσάφης

