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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:16/ 13.09.2015

10o ΟΜΑ∆ΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ <12 ΕΤΩΝ 2015

1.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Η Ε.Σ.Σ.Θ.- Χ. προκηρύσσει το 10ο Οµαδικό Πρωταθλήµατος Παµπαίδων <12 ετών 2015.
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ:
1ος γύρος:
2ος γύρος :
3ος γύρος :
4ος γύρος :
5ος γύρος :
6ος γύρος :

Παρασκευή 25/09/2015
Παρασκευή 25/09/2015
Σάββατο
26/09/2015
Σάββατο
26/09/2015
Κυριακή 27/09/2015
Κυριακή 27/09/2015

(ώρα 17:00 απόγευµα)
(ώρα 20:00 απόγευµα)
(ώρα 16:00 απόγευµα)
(ώρα 19:00 απόγευµα)
(ώρα 16:00 απόγευµα)
(ώρα 19:00 απόγευµα)

3. ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε αίθουσα του ξενοδοχείου «Φιλίππειον».

4. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν τα σωµατεία – µέλη της Ε.Σ.Σ.Θ-.Χ. (µε µία µόνο οµάδα το καθένα).

5. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
∆ηλώσεις συµµετοχής οµάδων µέχρι την Τετάρτη 23/09/2015 και ώρα 6 µµ. εγγράφως µε email στο
saeakeam@hotmail.com.

6. ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑ∆ΩΝ:
4µελής µε Παµπαίδες-Παγκορασίδες γεννηµένους-νες το 2003 και µετά. (Η τέταρτη σκακιέρα πρέπει να είναι
υποχρεωτικά κορίτσι).
Στην σύνθεση της κάθε οµάδες στις 3 πρώτες σκακιέρες οι παίκτες µπαίνουν µε σειρά ΕΛΟ (∆ιεθνές ΕΛΟ – ∆ιεθνής
Τίτλος – Ελληνικό ΕΛΟ – Ελληνικός Τίτλος - Αρ. Παρτίδων – Α.Μ. ΕΣΟ).
Όλοι οι παίκτες πρέπει να έχουν ∆ελτίο Αθλητικής ιδιότητας και Υγείας.

7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ-ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ:
7.1 Οι αγώνες θα διεξαχθούν µε Ελβετικό σύστηµα 6 γύρων και η αρχική κατάταξη των οµάδων θα γίνει µε βάση
την τελική βαθµολόγια του αντίστοιχου πρωταθλήµατος του 2014. Οι οµάδες που δε συµµετείχαν στην περσινή
διοργάνωση θα καταταχθούν αλφαβητικά. Ο χρόνος σκέψης είναι 60΄ για τον κάθε παίκτη για όλη την παρτίδα
+30΄΄ για κάθε κίνηση από την πρώτη. Ισχύουν οι Κανόνες Σκακιού της FIDE και οι Γενικοί Κανονισµοί
Οµαδικών της Ε.Σ.Ο.
7.2 ∆ιευκρινίζεται ότι µετά την πάροδο 30 λεπτών από την ώρα έναρξης, κάθε παίκτης που δεν έχει προσέλθει
µηδενίζεται και επιβάλλονται οι αντίστοιχες ποινές για τις κενές σκακιέρες.

8. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΩΝ:
Το ∆.Σ. της Ε.Σ.Σ.Θ.Χ. αναλαµβάνει την διεύθυνση των αγώνων.
9. ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ∆ΙΑΤΗΤΗΣ – ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ:
Επικεφαλής ∆ιαιτητής ορίζεται ο κ. Γεροντόπουλος Πρόδροµος και υπεύθυνος κληρώσεων ορίζεται ο κ. Μπούσιος
Χρήστος.

10. ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ:
10.1 Οι ∆ιαιτητές θα οριστούν από την ΤΕ∆ της Ε.Σ.Σ.Θ. Χ.
10.2 Οι κληρώσεις και τα αποτελέσµατα των συναντήσεων δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Ένωσης.
10.3. Αν µια οµάδα δεν εµφανισθεί σε ένα γύρο, χωρίς να έχει ενηµερώσει τον Επικεφαλής ∆ιαιτητή, αποβάλλεται
αµέσως από το πρωτάθληµα χωρίς να γίνει δεκτή καµία δικαιολογία.
10.4 Αναβολές ή αλλαγές του προγράµµατος ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ.

10.5 Όλα τα σωµατεία, ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία ανήκουν, µπορούν να χρησιµοποιήσουν ένα µόνο
κοινοτικό σκακιστή, που πρέπει να δηλωθεί µαζί µε τη δήλωση συµµετοχής της οµάδας στη διοργάνωση.
Υπενθυµίζεται ότι η δήλωση των κοινοτικών είναι δεσµευτική για όλη τη διάρκεια της τρέχουσας αγωνιστικής
περιόδου και ισχύει για όλες τις οµαδικές διοργανώσεις.
10.6 Τα µέλη των οµάδων πρέπει να έχουν ∆ελτίο Αθλητικής Ταυτότητας και Υγείας θεωρηµένο, το οποίο θα
προσκοµίζεται στο διαιτητή της συνάντησης πριν την έναρξη του αγώνα. Ο διαιτητής ελέγχει σχολαστικά την
εγκυρότητα και πληρότητα του ∆.Α.Τ. και Υγείας κάθε αθλητή. Απαγορεύεται η συµµετοχή αθλητών που δεν θα
προσκοµίσουν έγκυρο ∆.Α.Τ. και Υγείας πριν την έναρξη των αγώνων.

11. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:
Σε κάθε συνάντηση η νίκη βαθµολογείται µε 2 βαθµούς, η ισοπαλία µε 1 βαθµό, και η ήττα µε 0 βαθµούς. 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 3,5-0). Η οµάδα που παίρνει το “ΒΥΕ” σε ελβετικό σύστηµα θεωρείται ότι κέρδισε χωρίς αγώνα και παίρνει 2
βαθµούς αλλά µόνο 2,5 πόντους.

12. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ:
Υποβάλλονται το αργότερο 15 λεπτά µετά τη λήξη της συνάντησης. Η εκδίκαση τους θα πρέπει να ολοκληρωθεί από
την Επιτροπή Ενστάσεων πριν την κλήρωση του επόµενου γύρου. Η ένσταση, µε το παράβολο των 100 ευρώ,
υποβάλλεται στον διαιτητή της συγκεκριµένης συνάντησης. Το παράβολο επιστρέφεται αν γίνει αποδεκτή η ένσταση,
διαφορετικά κατατίθεται υπέρ της Ε.Σ.Σ.Θ.Χ. Η Επιτροπή Ενστάσεων αποτελείται από τους: 1.Κωνσταντινίδη
Μιχαήλ 2.Μπάλλα Νικόλαο 3.Αντωνιάδη Ιωάννη ως τακτικά µέλη και τους: 4. ∆ιαµαντόπουλο Γεώργιο και 5.Σίσκο
∆ηµήτρη ως αναπληρωµατικά µέλη.
Από την Ε.Ε. θα εξαιρούνται και θα αντικαθίστανται από τα αναπληρωµατικά, όσα τακτικά µέλη της έχουν σχέση µε
τα σωµατεία που εµπλέκονται στην ένσταση.

13. ΚΑΤΑΤΑΞΗ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ:
Για την τελική κατάταξη χρησιµοποιούνται κατά σειρά τα εξής κριτήρια:
α) Βαθµοί
β) Κατάταξη βαθµών του τουρνουά µεταξύ των ισόβαθµων οµάδων. Το κριτήριο δεν εφαρµόζεται αν κάποιος αγώνας
µεταξύ των ισόβαθµων οµάδων δεν πραγµατοποιήθηκε, επειδή η τέλεσή του δεν προβλεπόταν από το πρόγραµµα.
γ) Άθροισµα πόντων επί συνόλου των αγώνων που έχουν δώσει οι οµάδες.
δ) Κατά σειρά, οι συνολικοί πόντοι σε όλους τους αγώνες της 1ης σκακιέρας, της 2ης σκακιέρας, της 3ης σκακιέρας,
κ.ο.κ..
ε) Αν και µετά την εφαρµογή των παραπάνω κριτηρίων έχουµε ξανά ισοβαθµία 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 4 µονάδες, νίκη στην 2η σκακιέρα δίνει 3 µονάδες, νίκη στην 3η σκακιέρα δίνει 2 κ.ο.κ.
Οι ισόπαλες σκακιέρες δε 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.

14. ΕΠΑΘΛΑ:
Θα δοθούν κύπελλα στις τρεις πρώτες οµάδες και µετάλλια στους παίκτες τους .

15. ΓΕΝΙΚΑ:
Για όσα δεν προβλέπονται από την παραπάνω προκήρυξη αρµόδια είναι το ∆.Σ. της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΡΓ. ΚΥΘΑΡΙ∆ΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚ. ΜΠΑΛΛΑΣ

