ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ 2012
(ΜΕΧΡΙ 18 ΕΤΩΝ)
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Ε.Σ.Σ.ΠΕ.Π.
1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ
Η Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Περιφέρειας Πελοποννήσου προκηρύσσει την προκριματική φάση
του 15ου Πανελλήνιου Ατομικού Πρωταθλήματος Εφήβων-Νεανίδων για σκακιστές και σκακίστριες
μέχρι 18 ετών που έχουν γεννηθεί από την 1/1/1994 και μετά και θα διεξαχθεί από 16 έως 18
Δεκεμβρίου 2011 στο εντευκτήριο του Φ.Ο. ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ, Εθνομαρτύρων 25 - ΤΡΙΠΟΛΗ.
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα :
Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011
Επιβεβαίωση συμμετοχών - Κλήρωση
Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011
1ος Γύρος
Σάββατο
17 Δεκεμβρίου 2011
2ος Γύρος
Σάββατο
17 Δεκεμβρίου 2011
3ος Γύρος
Κυριακή
18 Δεκεμβρίου 2011
4ος Γύρος
Κυριακή
18 Δεκεμβρίου 2011
5ος Γύρος
Κυριακή
18 Δεκεμβρίου 2011
Τελετή Λήξης

17:30
18:00
10:00
17:00
09:00
16:00
20:00

3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ - ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ
Το σύστημα των αγώνων θα ορισθεί με βάση των αριθμό συμμετοχών και σύμφωνα με τον παρακάτω
πίνακα:
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
2
Ματς 4 Παρτίδων
3-6
Κυκλικό σύστημα (πουλ)
7+
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 προκρίνεται ο πρώτος από την κατηγορία εφήβων και η πρώτη από την
κατηγορία νεανίδων.
4. ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
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.
5. 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.

6. 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.
Οι δηλώσεις συμμετοχής να υποβληθούν στο email της ΕΣΣΠΕΠ: esspep@chesspirgos.gr η
στην υπεύθυνη του ΦΟΤ κ. Βάγια Βλαχάκη - Μπουρνάκα τηλ.: 2710239528 και 6948828891 μέχρι
την Πέμπτη 15/12/2011. Στη δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο
(και με λατινικούς χαρακτήρες) ο αριθμός μητρώου (ΕΣΟ ή FIDE), ο διεθνής βαθμός αξιολόγησης
(ή ο εθνικός αν δεν υπάρχει διεθνής) καθώς και η ημερομηνία γέννησης που πρέπει να είναι από
την 1η Ιανουαρίου 1994 και μετά.
7. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ - ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Διευθυντής Αγώνων ορίσθηκε ο κ. Γεώργιος Μπακομιχάλης. Οι διαιτητές θα ορισθούν από την ΤΕΔ
της ΕΣΣΠΕΠ.
8. ΔΙΑΜΟΝΗ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Οι σκακιστές είναι υπεύθυνοι για τη διαμονή - διατροφή καθώς και για τη μετακίνησή τους από και
προς το χώρο αγώνων.
Για όσους ενδιαφέρονται για διαμονή, το ξενοδοχείο Palatino προσφέρει:
ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
Rooms

Apartments

Suite

PAX (Αριθμός ατόμων)

TIMH

1x
2xx
3xxx
4xxxx
5xxxxx
6xxxxxx
2xx

50 €
70 €
85 €
100 €
115 €
130 €
150 €

9. 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 50 € και μπορεί να κατατεθεί στο διευθυντή ή στον επικεφαλής διαιτητή των
αγώνων.
10. ΓΕΝΙΚΑ
Ενημέρωση για την διοργάνωση και κάλυψη των αγώνων από το: www.chesspirgos.gr .
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

