ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Ε.Σ.ΣΠΕ.Π. 2010
( 13, 14, 15 Φεβρουαρίου 2010)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Η Ε.Σ.ΣΠΕ.Π. προκηρύσσει το διασυλλογικό πρωτάθλημα 2010 με διοργανωτή τον ΝΟ Καλαμάτας “
ο Ποσειδών ”.
Χώρος Αγώνων : Ξενοδοχείο ΦΑΡΑΙ ΠΑΛΛΑΣ στην Καλαμάτα ( Ναυαρίνου κ' Ρήγα Φεραίου 189)
Σύστημα Αγώνων : Ελβετικό 5 γύρων
Χρόνος: 90' + 30''
Ημερομηνίες : 1ος γύρος: Σάββατο 13/2, ώρα 18.00
2ος γύρος: Κυριακή 14/2, ώρα 10.00
3ος γύρος: Κυριακή 14/2, ώρα 17.00
4ος γύρος: Δευτέρα 15/2, ώρα 9.00
5ος γύρος: Δευτέρα 15/2, ώρα 15.00
1.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα έχουν οι παρακάτω ομάδες όπως
ακριβώς αναφέρονται και φέρουν σειρά κατάταξης ( Κ. Α) με βάση την περυσινή κατάταξη.
Το σωματείο Π.Σ Σπάρτης συμμετέχει στο πρωτάθλημα 2010 και δεν θα συμμετάσχει στα μπαράζ .
Η νικήτρια ομάδα ανακηρύσσεται ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ Ε.Σ.Σ.ΠΕ.Π. 2010 .Λαμβάνει κύπελλο και αποκτά
δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα της 1ης Εθνικής
1. Ν. Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
2. Ο. Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
3. Π. Σ ΣΠΑΡΤΗΣ
4. Α. Ο ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ
5. Σ. Ο ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
6.ΠΑΣ ΙΑΣΩΝ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
7. Σ. Σ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
8. Φ. Ο ΤΡΙΠΟΛΗΣ
9. Π. Σ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ
10. Σ. Ο ΠΥΡΓΟΥ
11. Σ. Ο ΑΣΤΡΟΥΣ
12. ΣΕ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
13. ΚΥΠΑΡΙΣΙΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όποια ομάδα δεν δηλώσει συμμετοχή στο διασυλλογικό πρωτάθλημα, τον επόμενο χρόνο θα
αγωνίζεται στο περιφερειακό πρωτάθλημα Ε.Σ.Σ.ΠΕ.Π. Οι 6 πρώτες του πρωταθλήματος μετά τον
πρωταθλητή, δηλαδή από τη θέση 2-7, θα αποτελέσουν τον προκριματικό όμιλο Α' Εθνικής Κατηγορίας
Ε.Σ.Σ.ΠΕ.Π. ( ΠΟΑ Ε.Σ.Σ.ΠΕ.Π.) και οι υπόλοιποι τον όμιλο του περιφερειακού πρωταθλήματος
2.ΔΙΑΜΟΝΗ : Όλες ομάδες που θα μετακινηθούν θα διαμένουν σε Ξενοδοχεία στην Καλαμάτα, με κάλυψη
εξόδων από την Ε.Σ.Σ.ΠΕ.Π και τον διοργανωτή . Διευκρινίζεται , διαμονή με πρωινό (2 διανυκτερεύσεις) .
Δέκα τρία άτομα για κάθε σωματείο.(12 παίκτες και ένας συνοδός)

Οι ομάδες υποχρεούνται μέχρι τη Δευτέρα 1-2-2010 να στείλουν εγγράφως, τις κρατήσεις των δωματίων
που επιθυμούν, στους διοργανωτές των αγώνων με παράλληλη κοινοποίηση στην Ε.Σ.Σ.ΠΕ.Π.
Για την επιβεβαίωση των κρατήσεων τα σωματεία που θα συμμετέχουν στο πρωτάθλημα πρέπει να
καταθέσουν μέχρι 1/2/2010 το ποσό των πενήντα Ευρώ στον διοργανωτή - σύλλογο .
Η Ε.Σ.Σ.ΠΕ.Π. θα καταβάλλει στον διοργανωτή -σύλλογο το ποσόν των τριακοσίων είκοσι Ευρώ
( 320) για κάθε σωματείο που θα μετακινηθεί (εξαιρούνται ΝΟ Καλαμάτας, ΟΣΚ και ΠΑΣ ΙΑΣΩΝ
Μεσσήνης ) και θα συμμετέχει στο πρωτάθλημα με δωδεκαμελή σύνθεση .
Όλα τα σωματεία , μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα κοινοτικό σκακιστή .
3.ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑΣ: Είναι 12μελής με την παρακάτω σειρά .
1η-5η σκακιέρα : γενικές σκακιέρες
6η σκακιέρα: σκακίστρια ανεξαρτήτου ηλικίας
7η σκακιέρα: σκακίστρια μικρότερη των 18 ετών. ( από 1/1/1992 και μετά).
8η σκακιέρα: σκακίστρια μικρότερη των 16 ετών. ( από 1/1/ 1994 και μετά).
9η σκακιέρα: σκακιστής/στρια μικρότερος/η 18 ετών. ( από 1/1/1992 και μετά).
10η σκακιέρα: σκακιστής/στρια μικρότερος/η 16 ετών. ( από 1/1/1994 και μετά).
11η σκακιέρα : σκακιστής/στρια μικρότερος/η 14 ετών. ( από 1/1/1996 και μετά).
12η σκακιέρα: σκακιστής/στρια μικρότερος/η 12 ετών. ( από το 1998 και μετά).
Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της παρτίδας .
4.Η «Βασική Σύνθεση» μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι 20 σκακιστές-στριες με οποιαδήποτε σειρά
(ανεξάρτητα από βαθμό αξιολόγησης ) με τους εξής περιορισμούς:
α) καμία «γενική » σκακιέρα δεν μπορεί να υπερτερεί περισσότερες από 100 μονάδες ΕΛΟ
(ισχύει ο διεθνής βαθμός αξιολόγησης σύμφωνα με την λίστα της FIDE-10/1/2010) από την
αμέσως προηγούμενή της. (π.χ. αν στην 1η θέση δηλωθεί σκακιστής - τρια με ΕΛΟ 2000 στην
2η θέση δεν μπορεί να δηλωθεί σκακιστής - στρια με ΕΛΟ μεγαλύτερο του 2100 κοκ για κάθε
δυάδα «γενικών » σκακιέρων .
β) Οι σκακιστές – σκακίστριες που έχουν τους 3 υψηλότερους βαθμούς αξιολόγησης (ισχύει ο
διεθνής βαθμός αξιολόγησης σύμφωνα με την λίστα της FIDE-13/1/2010) αγωνίζονται
υποχρεωτικά στις 3 πρώτες σκακιέρες και σύμφωνα πάντα με την προαναφερόμενη
προϋπόθεση (διαφορά 100 μονάδων ).
Για την κατάταξη αθλητών που δεν έχουν διεθνή βαθμό αξιολόγησης υπολογίζεται ο εθνικός
(ισχύει η διαφορά των 100 μονάδων ). Διευκρινίζεται ότι αθλητές χωρίς διεθνές ΕΛΟ
κατατάσσονται σε κάθε περίπτωση κάτω από όσους έχουν διεθνή βαθμό αξιολόγησης .
5.Όλα τα σωματεία θα πρέπει να δηλώσουν εγγράφως , στην Ε.Σ.Σ.ΠΕ.Π., τη βασική σύνθεσή
τους (20άδα), μέχρι 6/2/2010.
Στη δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός μητρώου (ΕΣΟ ή FIDE), ο διεθνής
βαθμός αξιολόγησης (ή ο εθνικός αν δεν υπάρχει διεθνής) καθώς και η ημερομηνία γέννησης των
σκακιστών - στριων που είναι μέχρι 18 ετών .
Σε περίπτωση λανθασμένης σειράς τότε η κατάταξη στις γενικές σκακιέρες θα γίνει ως εξής:
α) Διεθνής βαθμός αξιολόγησης (με βάση τη λίστα της FIDE – 13/1/2010), 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-13/1/2010, κατά
φθίνουσα σειρά .
δ) Επί ίσων όλων των ανωτέρω κριτηρίων , ο αριθμός Μητρώου Αθλητή στα μητρώα της ΕΣΟ

(προηγείται ο μικρότερος αριθμός μητρώου ).
Η σειρά αυτή παραμένει σταθερή σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος
Διευκρινίζονται συμπληρωματικά τα παρακάτω :
5.1 Για να αγωνισθούν οι σκακιστές ενός σωματείου πρέπει να είναι παρόντες τουλάχιστον 8 από
τους παίκτες που θα αγωνισθούν . Στην αντίθετη περίπτωση , λειτουργούν τα χρονόμετρα τους χωρίς
να έχουν δικαίωμα να παίξουν κίνηση μέχρι να συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός παρόντων .
5.2 Μηδενίζονται μετά πάροδο μιας ώρας από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του παιχνιδιού ,
όλοι οι παίκτες που δεν έχουν προσέλθει στον αγωνιστικό χώρο . Αν δεν έχουν προσέλθει 8
τουλάχιστον από μία ομάδα , τότε μηδενίζεται ολόκληρη η ομάδα και εφαρμόζονται οι διατάξεις του
Κανονισμού Διασυλλογικών Πρωταθλημάτων (άρθρο 3.3.1). Στην περίπτωση αυτή κενές θεωρούνται
οι σκακιέρες των παικτών που δεν έχουν παρουσιασθεί στην σκακιέρα που αγωνίζονται ..
5.3 Οι ομάδες παραδίδουν τις συνθέσεις τουλάχιστον μισή ώρα πριν από την ώρα έναρξης του
γύρου. Στην περίπτωση που κάποια ομάδα δεν καταθέσει εμπρόθεσμα τη σύνθεσή της τότε
αγωνίζεται με τη σύνθεση του αμέσως προηγούμενου γύρου , ενώ εάν δεν καταθέσει σύνθεση στον
1ο γύρο , αγωνίζεται υποχρεωτικά με τη «βασική σύνθεση » όπως την κατέθεσε.
5.4 Μετά τον έλεγχο του διαιτητή ή και παράλληλα ασκείται υποχρεωτικά ο ίδιος έλεγχος και από
τους αρχηγούς των δύο ομάδων .
5.5 Ο διαιτητής και οι δύο αρχηγοί , πριν την έναρξη των αγώνων , υπογράφουν υποχρεωτικά στο
Φύλλο Αγώνος αποδεχόμενοι τον έλεγχο της νομιμότητας συμμετοχής των παικτών και
κανονικότητας της σύνθεσης των ομάδων και δεσμεύουν τα σωματεία τους επί των θεμάτων που
επικύρωσαν με την υπογραφή τους. Εάν κάποιος αρχηγός ομάδας αρνηθεί να υπογράψει τότε
μηδενίζεται η ομάδα του και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του κανονισμού .
5.6 Δεν αρχίζουν οι αγώνες πριν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι νομιμότητας συμμετοχής και
κανονικότητας της σύνθεσης από τον Διαιτητή και τους αρχηγούς των ομάδων ..
5.7 Αν για οποιονδήποτε λόγο και πριν την έναρξη των αγώνων , διαπιστωθεί αντικανονικότητα
συμμετοχής ή σύνθεσης, το υπαίτιο σωματείο καλείται να αποκαταστήσει αμέσως την
αντικανονικότητα σε βάρος του χρόνου των συγκεκριμένων σκακιέρων .
5.8 Ο διαιτητής δεν επιτρέπει σε καμία περίπτωση την συμμετοχή παίκτη που :
5.8.1 Δεν έχει προσκομίσει το Δελτίο του Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας Αθλητή . Το δελτίο αυτό
θεωρείται κανονικό αν φέρει όλες τις σχετικά προβλεπόμενες υπογραφές και σφραγίδες ιατρού και
σωματείου .
5.8.2 Δεν είναι στη σκακιέρα που προβλέπεται από τη σύνθεση των ομάδων .
5.9 Τα σωματεία δεν έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης επί θεμάτων αντικανονικής συμμετοχής
και σύνθεσης εάν δεν έχει γίνει ανάλογη μνεία στο Φύλλο Αγώνος πριν την έναρξη των αγώνων .
5.10 Μετά την έναρξη των αγώνων ουδεμία ποινή επιβάλλεται για λόγους νομιμότητας συμμετοχής
των αθλητών και κανονικότητας της σύνθεσης των ομάδων .
5.11 Καταργείται η παράγραφος 2.11.2 του Κανονισμού Διασυλλογικών Πρωταθλημάτων και κατά
συνέπεια αίρεται το αυτοδίκαιο της επιβολής βαθμολογικών ποινών από την διοργανώτρια αρχή για
θέματα αντικανονικότητας σύνθεσης των ομάδων .
6.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Διευθυντής αγώνων θα ανακοινωθεί με συμπληρωματική προκήρυξη .
7.ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ- ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
Θα ορισθούν από την Τ.Ε.Δ. και θα ανακοινωθούν .
8.ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενάντια σε απόφαση του διαιτητή ασκείται ένσταση σύμφωνα με την προκήρυξη των αγώνων και τα
άρθρα 1.26 μέχρι 1.28 του Κανονισμού Αγώνων της ΕΣΟ . Συγκεκριμένα :
Ένσταση ενάντια σε απόφαση του διαιτητή ασκείται από το ενδιαφερόμενο Σωματείο αμέσως μετά
τη λήξη της υπόψη συνάντησης και μέσα σε 15 λεπτά . Υπεύθυνη για την εκδίκαση της ένστασης
είναι η Επιτροπή Ενστάσεων της Ε.Σ.Σ.ΠΕ.Π.
Tο παράβολο της ένστασης ορίζεται στο ύψος των 50 Euro και κατατίθεται στο Διευθυντή Αγώνων .
9.ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ-ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
9.1. Η τελική κατάταξη καθορίζεται κατά σειρά με τα εξής κριτήρια :
9.1.1. Βαθμοί
9.1.2. Κατάταξη βαθμών του τουρνουά μεταξύ των ισόβαθμων ομάδων . Το κριτήριο αυτό δεν
εφαρμόζεται αν κάποιος αγώνας μεταξύ των ισόβαθμων ομάδων δεν πραγματοποιήθηκε επειδή η
τέλεσή του δεν προβλεπόταν από το πρόγραμμα .

9.1.3. Άθροισμα πόντων επί συνόλου των αγώνων που έχουν δώσει οι ομάδες.
9.1.4. Κατά σειρά , οι συνολικοί πόντοι σε όλους τους αγώνες της 1ης σκακιέρας , της 2ης σκακιέρας ,
της 3ης σκακιέρας, κ.ο .κ .
9.1.5. ΜΠΑΡΑΖ
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

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
α/α

Περικλής Μαυρομιχάλης

Κατερίνα Μαυρομιχάλη

