ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΣΣΠΕΠ 2013
(ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Α’ ΕΘΝΙΚΗΣ)
1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ
Η ΕΣΣΠΕΠ προκηρύσσει το ομαδικό πρωτάθλημα 2013 (προκριματικός όμιλος Α’ Εθνικής), που θα
διεξαχθεί από 11 έως 13 Ιανουαρίου 2013 σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα :
Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2013
Άφιξη ομάδων - Τεχνική συνάντηση
17:00
Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2013
1ος Γύρος
18:00
Σάββατο
12 Ιανουαρίου 2013
2ος Γύρος
10:00
Σάββατο
12 Ιανουαρίου 2013
3ος Γύρος
17:00
Κυριακή
13 Ιανουαρίου 2013
4ος Γύρος
09:00
ος
Κυριακή
13 Ιανουαρίου 2013
5 Γύρος
16:00
Κυριακή
13 Ιανουαρίου 2013
Τελετή Λήξης - Αναχώρηση
20:00
Ο τόπος και ο χώρος αγώνων θα ανακοινωθούν με συμπληρωματική προκήρυξη.
Τα σωματεία που ενδιαφέρονται να αναλάβουν την διοργάνωση να καταθέσουν τις προτάσεις
τους στο ΔΣ στο email: esspep.skaki@gmail.com έως τις 10/12/2012.
Σε κάθε περίπτωση το ΔΣ θα αποφασίσει για τον τόπο διεξαγωγής με κριτήριο την μικρότερη οικονομική
επιβάρυνση της ΕΣΣΠΕΠ και των συλλόγων γενικότερα, σε σχέση με την ποιότητα των παρεχομένων
υπηρεσιών.
2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ
Οι αγώνες θα γίνουν με κυκλικό σύστημα (πουλ) 5 γύρων, βάσει του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ (απόφαση ΔΣ ΕΣΟ 23/11/1999) και των τροποποιήσεων και συμπληρώσεων αυτού.
Η κλήρωση των αριθμών του κυκλικού συστήματος (πουλ) γίνεται με βάση την περυσινή κατάταξη των
ομάδων. Η πρώτη παίρνει τον αριθμό 1, η δεύτερη τον αριθμό 2, κ.λ.π. και έχει ως εξής:
1. Ν.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
2. ΣΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ‘Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ’
3. ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
4. ΣΕ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ‘Ο ΤΙΜΟΛΕΩΝ’
5. Σ.Ο. ΠΥΡΓΟΥ
6. Α.Ο. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ
Οι πιο πάνω αναφερόμενες ομάδες είναι αυτές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα.
Ο χρόνος σκέψης για κάθε παίκτη, είναι 90 λεπτά για την ολοκλήρωση της παρτίδας. 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).
3. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Σε κάθε συνάντηση η νίκη βαθμολογείται με 2 βαθμούς, η ισοπαλία με 1 βαθμό, και η ήττα με 0 βαθμούς.
Η ήττα χωρίς αγώνα τιμωρείται με αφαίρεση ενός βαθμού (-1). Σε κάθε σκακιέρα η νίκη χρεώνεται με 1
πόντο, η ήττα με 0 πόντους ενώ στην ισοπαλία οι αντίπαλοι παίρνουν από μισό πόντο (0,5). Για κάθε ήττα
χωρίς αγώνα αφαιρείται μισός πόντος (-0,5) μέχρι να μηδενιστούν όλοι οι πόντοι που συγκεντρώθηκαν (όχι
αρνητικοί πόντοι). Το τελικό αποτέλεσμα της συνάντησης καθορίζεται από το σύνολο των πόντων που
κατακτούν οι σκακιστές των σωματείων. Νίκη χωρίς αγώνα (α.α.) βαθμολογείται με 2 βαθμούς (σύνολο
πόντων 9,5-0).
4. ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Για την τελική κατάταξη χρησιμοποιούνται κατά σειρά τα εξής κριτήρια:
1. Βαθμοί.
2. Κατάταξη βαθμών του τουρνουά μεταξύ των ισόβαθμων ομάδων.
3. Άθροισμα πόντων επί συνόλου των αγώνων που έχουν δώσει οι ομάδες.
4. Κατά σειρά, οι συνολικοί πόντοι σε όλους τους αγώνες της 1ης σκακιέρας, της 2ης σκακιέρας, της 3ης
σκακιέρας, κ.ο.κ.

5. Αν και μετά την εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων έχουμε ξανά ισοβαθμία στην 1η ή 4η θέση τότε θα
γίνει τουρνουά αγώνων νοκ άουτ «ξαφνικού θανάτου» (sudden death game) οι κανόνες του οποίου ορίζονται
ως εξής:
Αγώνας με χρόνο σκέψης 5 λεπτά ανά σκακιστή (τα χρώματα καθορίζονται με κλήρωση). Σε περίπτωση
ισόπαλου αποτελέσματος νικήτρια θεωρείται η ομάδα που συγκεντρώνει τις περισσότερες μονάδες με το
κριτήριο Βερολίνου: Η νίκη στην 1η σκακιέρα δίνει 10 μονάδες, νίκη στην 2η σκακιέρα δίνει 9 μονάδες, νίκη
στην 3η σκακιέρα δίνει 8 κ.ο.κ. Οι ισόπαλες σκακιέρες δεν λαμβάνονται υπ’ όψη. Αν και με την εφαρμογή του
κριτηρίου αυτού παραμένει ισόπαλο αποτέλεσμα νικήτρια θεωρείται η ομάδα που έπαιξε με τα μαύρα στην 1η
σκακιέρα.

5. ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑΔΩΝ
Οι ομάδες θα αγωνιστούν με την παρακάτω 10μελή σύνθεση:
- 1η - 4η σκακιέρα, γενικές σκακιέρες
- 5η σκακιέρα, μια (1) από την κατηγορία γυναικών
- 6η σκακιέρα, μια (1) από την κατηγορία νεανίδων (-18, γεννημένη μετά την 1/1/1995)
- 7η σκακιέρα, μια (1) από την κατηγορία κορασίδων (-14, γεννημένη μετά την 1/1/1999)
- 8η σκακιέρα, ένας/μια (1) από την κατηγορία εφήβων-νεανίδων (-20,γεν/νος-η μετά την 1/1/1993)
- 9η σκακιέρα, ένας/μια (1) από την κατηγορία παίδων- κορασίδων (-16,γεν/νος-η μετά την 1/1/1997)
- 10η σκακιέρα, ένας/μια (1) από την κατηγορία παμπαίδων-παγκορασίδων (-12, γεν/νος-η μετά την 1/1/2001).

Όλα τα σωματεία, μπορούν να χρησιμοποιήσουν έναν κοινοτικό σκακιστή-τρια, στις 5 πρώτες σκακιέρες (4
γενικές και τη γυναικεία). Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η συμμετοχή κοινοτικού σκακιστή στις «αναπτυξιακές"
νεανικές σκακιέρες (από την 6η και κάτω), με την προϋπόθεση ότι κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα. Για την
πιστοποίηση του μόνιμου της κατοικίας είναι απαραίτητη η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης (μηνός)
ελληνικού σχολείου/σχολής ή ξένου σχολείου που εδρεύει στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που δεν είναι
μαθητής-τρια τότε θα πρέπει να προσκομίζεται αντίγραφο φορολογικής δήλωσης των γονέων για το
προηγούμενο οικονομικού έτος.
Στους Αγώνες των προκριματικών ομίλων για την Α’ εθνική (ΠΟΑ), απόφαση ΔΣ Β6/11-09-2011 και μόνο
στις «γενικές» σκακιέρες 1η - 4η (όχι στη γυναικεία και στις «αναπτυξιακές»), επιτρέπεται επιπλέον και η
χρήση ενός αλλοδαπού σκακιστή ανεξαρτήτου χώρας προέλευσης.
Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΕΣΟ 8/7/2000 ορίζονται παράβολα συμμετοχής
ανά αγωνιστική περίοδο, για τους αλλοδαπούς σκακιστές που υπάγονται στην παραπάνω παράγραφο
σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο βαθμό αξιολόγησής τους στους διεθνείς πίνακες της FIDE ως εξής:
ΕΛΟ FIDE
ΠΑΡΑΒΟΛΟ
Μέχρι 2400
090 Euro
2401 - 2500
120 Euro
2501 - 2600
150 Euro
2601 - 2700
180 Euro
2701 - 2800
210 Euro
Κ.ο.κ.
Τα σωματεία που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν αλλοδαπούς σκακιστές, κοινοτικούς ή μη, θα
πρέπει να το δηλώσουν μέχρι τις 4/1/2013 μαζί με τη βασική σύνθεση, με ταυτόχρονη κατάθεση του
αντίστοιχου παράβολου συμμετοχής είτε απευθείας στο λογαριασμό όψεως της ΕΣΟ αριθ. 080/480580-13
Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας, Υποκατάστημα Σταδίου 38, είτε με οποιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο (όπως
ταχυδρομική επιταγή, κατάθεση στα γραφεία της ΕΣΟ κλπ.).
Μη εμπρόθεσμη καταβολή του παράβολου αφαιρεί το δικαίωμα συμμετοχής του αλλοδαπού σκακιστή.
Η δήλωση αλλοδαπών σκακιστών, κοινοτικών ή μη, είναι δεσμευτική για όλη τη διάρκεια της
τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου και για όλες τις ομαδικές διοργανώσεις.
Οι σκακιστές - σκακίστριες στις γενικές σκακιέρες (1-4) κατατάσσονται ως εξής:
α) Διεθνής βαθμός αξιολόγησης (με βάση τη λίστα της FIDE - Δεκέμβριος 2012), κατά φθίνουσα σειρά.
β) Επί ίδιου διεθνούς βαθμού αξιολόγησης ο διεθνής τίτλος Μετρ (κατά τη σειρά τίτλων GM, IM, FM,
WGM, WIM, WFM, και μόνο για τους τίτλους αυτούς).
γ) Επί κοινού τίτλου, ο αριθμός παρτίδων, από τον πίνακα αξιολόγησης της FIDE- Δεκέμβριος 2012, κατά
φθίνουσα σειρά.
δ) Επί ίσων όλων των ανωτέρω κριτηρίων, ο αριθμός Μητρώου Αθλητή στα μητρώα της ΕΣΟ (προηγείται
ο μικρότερος αριθμός μητρώου).
Όταν δεν υπάρχει διεθνής βαθμός αξιολόγησης, κατατάσσονται ως εξής:
α) Εθνικός βαθμός αξιολόγησης Β’ εξαμήνου 2012, κατά φθίνουσα σειρά.
β) Επί ίδιου βαθμού αξιολόγησης ο αριθμός παρτίδων, από τον πίνακα αξιολόγησης Β’ εξαμήνου 2012,
κατά φθίνουσα σειρά.
γ) Επί ίδιου αριθμού παρτίδων, ο αριθμός Μητρώου Αθλητή στα μητρώα της ΕΣΟ (προηγείται ο
μικρότερος αριθμός μητρώου).
Διευκρινίζεται ότι αθλητές χωρίς διεθνές ΕΛΟ κατατάσσονται σε κάθε περίπτωση κάτω από όσους έχουν
διεθνή βαθμό αξιολόγησης.
Όλα τα σωματεία θα πρέπει να δηλώσουν την βασική σύνθεσή τους (20άδα), στο email της
ΕΣΣΠΕΠ: esspep.skaki@gmail.com, μέχρι την Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2013.
Στη βασική σύνθεση (20άδα) θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός μητρώου (ΕΣΟ και FIDE), ο διεθνής
βαθμός αξιολόγησης (ή ο εθνικός αν δεν υπάρχει διεθνής) καθώς και η ημερομηνία γέννησης των σκακιστών-

στριων που είναι μέχρι 20 ετών, (σύμφωνα με τη συνημμένη φόρμα). Τα ονόματα των αθλητών
υποχρεωτικά αναγράφονται με λατινικούς χαρακτήρες.
Διευκρινίζεται ότι τα σωματεία στη βασική σύνθεση (20άδα) πρέπει να συμπεριλάβουν όλους τους
σκακιστές και σκακίστριες που θα χρησιμοποιήσουν στο πρωτάθλημα. Όσοι δεν δηλωθούν στη βασική
σύνθεση (20άδα) δεν μπορούν να λάβουν μέρος στους αγώνες.

6. ΠΡΟΚΡΙΣΗ - ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΙ
Η 1η ομάδα της τελικής κατάταξης ανακηρύσσεται πρωταθλήτρια ΕΣΣΠΕΠ 2013 και προκρίνεται για την
τελική φάση της Α’ Εθνικής.
Η 5η και 6η ομάδα της τελικής κατάταξης υποβιβάζονται στο περιφερειακό πρωτάθλημα.
Αν η ομάδα που προκρίνεται στην τελική φάση παραμείνει στην Α εθνική, αναπληρώνεται από την 3η
ομάδα του περιφερειακού πρωταθλήματος.
Αν και οι δύο ομάδες που θα παίξουν στην Α’ εθνική υποβιβαστούν, τότε και η 4η ομάδα της τελικής
κατάταξης υποβιβάζεται στο περιφερειακό πρωτάθλημα.
7. ΑΝΑΒΟΛΕΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Αναβολές δεν χορηγούνται.
Ενστάσεις 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 του υπόψη αγώνα.
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.
8. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι δηλώσεις συμμετοχής για τα σωματεία που θα λάβουν μέρος πρέπει να κατατεθούν , στο email της
ΕΣΣΠΕΠ: esspep.skaki@gmail.com μέχρι και τις 28/12/2012 . Η δήλωση συμμετοχής ισοδυναμεί με πλήρη
και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης και συνοδεύεται υποχρεωτικά από κατάθεση ποσού
50 € στον λογαριασμό της ΕΣΣΠΕΠ, στην Εθνική Τράπεζα: 220/480296-92.
Όποια ομάδα δεν δηλώσει συμμετοχή η αποχωρήσει από το πρωτάθλημα, τον επόμενο χρόνο θα
αγωνίζεται στο περιφερειακό πρωτάθλημα.
9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Τα σωματεία είναι υπεύθυνα για τη διαμονή, διατροφή και την μετακίνησή τους από και προς το χώρο
αγώνων.
Η Ε.Σ.Σ.ΠΕ.Π συμμετέχει στα έξοδα των ομάδων με βάση τις αποφάσεις της Γ.Σ. 27/11/2011 για τα
ομαδικά πρωταθλήματα:
2.2. Στα ομαδικά πρωταθλήματα (ΠΟΑ, Περιφερειακό, Νεανικό) το 2012 τα σωματεία που μετακινούνται
θα ενισχύονται για κάλυψη των εξόδων τους ως εξής:
2.2.1. Οι υπολογισμοί θα γίνονται μόνο για τους παίκτες και όχι για συνοδούς ή αναπληρωματικούς
(10-ΠΟΑ, 8-Περιφερειακό, 6-Νεανικό).
2.2.2. Για απόσταση 25 χιλιόμετρα και πάνω με 0,07 ευρώ/χιλιόμετρο/άτομο για κάθε μετακίνηση. Όταν
υπάρχουν δύο αγώνες την ίδια ημέρα, συν 6 ευρώ/άτομο για 1 γεύμα και αν υπάρχει και διανυκτέρευση συν 6
ευρώ/άτομο για δείπνο, συν 15 ευρώ/άτομο για διαμονή.
2.2.3. Το ποσό που προκύπτει με αυτόν τον τρόπο υπολογισμού, καταβάλλεται ολόκληρο στο Νεανικό
Πρωτάθλημα, ενώ στον ΠΟΑ και στο Περιφερειακό Πρωτάθλημα καταβάλλεται το 50%. Οι υπολογισμοί
γίνονται μόνο για τους παρόντες παίκτες. Οι κενές σκακιέρες δεν υπολογίζονται.
2.2.4. Για την καταβολή των οδοιπορικών (που θα ανακοινώνονται πριν την διεξαγωγή του
πρωταθλήματος αναλυτικά για κάθε σωματείο) απαραίτητη είναι η προσκόμιση γραμματίου είσπραξης από το
σωματείο. Μετά την παραλαβή του γραμματίου είσπραξης, το ποσό θα κατατίθεται στον τραπεζικό
λογαριασμό του σωματείου.
2.2.5. Από το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε σωματείο θα γίνεται παρακράτηση τυχόν ανεξόφλητων
συνδρομών του σωματείου προς την ΕΣΣΠΕΠ και την ΕΣΟ.
10. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ - ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Ο Διευθυντής Αγώνων θα ορισθεί από το ΔΣ της ΕΣΣΠΕΠ και οι διαιτητές από την ΤΕΔ της ΕΣΣΠΕΠ.
11. 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.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ευαγγελία Αυδούλη

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αλέξης Μπουρνάκας

