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  33ο   ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑ∆ΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 2015 
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ  Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

  
  
1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Η Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. προκηρύσσει την προκριµατική φάση του 33ου Οµαδικού Κυπέλλου 
Ελλάδος  2015.  Ο πρωταθλητής ανακηρύσσεται Κυπελλούχος  της  Ένωσης. 
  
2.  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΩΝ:  Το  ∆.Σ.  της  Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. 
  
3. ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ  ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ: Επικεφαλής διαιτητής ορίζεται ο κύριος Μπάλλας Νικόλαος. 
 
4.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΩΝΩΝ:  1ος Γύρος: Σάββατο 14/02/2015, 2ος Γύρος: Σάββατο 21/03/2015,  3ος Γύρος: 
Σάββατο 25/04/2015, και το Final 4 που θα γινει Σάββατο 09/05/2015 και την Κυριακή 10/05/2015.  
Έναρξη αγώνων  στις  5 µµ. 
Μηδενίζονται µετά πάροδο µισής ώρας από την προγραµµατισµένη ώρα έναρξης του παιχνιδιού όλοι οι σκακιστές    
και σκακίστριες που δεν έχουν εµφανισθεί στη σκακιέρα τους. Αν δεν έχουν παρουσιασθεί οι µισοί συν ένας 
τουλάχιστον σκακιστές από µία οµάδα, µηδενίζεται ολόκληρη η οµάδα. Η Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. έχει το δικαίωµα µεταβολής   
του προγράµµατος εφόσον προκύψει σοβαρότατος τεκµηριωµένος λόγος. 
 
  
5. ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑ∆ΩΝ: Η σύνθεση των οµάδων είναι τετραµελής. Κάθε σωµατείο µπορεί να χρησιµοποιήσει 
µε οποιαδήποτε σειρά 4 σκακιστές ανεξάρτητα από δυναµικότητα, φύλλο και ηλικία. 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 ∆.Αθλ.Ταυτότητας και Υγείας κάθε αθλητή. Απαγορεύεται η συµµετοχή αθλητών που δεν θα 
προσκοµίσουν έγκυρο ∆.Αθλ.Τ. και Υγείας πριν την έναρξη των αγώνων.  

  
6.  ΣΥΣΤΗΜΑ  -  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ:  Οι αγώνες γίνονται µε απλό σύστηµα νοκ-άουτ και η νικήτρια οµάδα κάθε 
αγώνα προκρίνεται στον επόµενο γύρο.  
  
7.  ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ:  Ο χρόνος σκέψης ορίζεται σε  90΄ για τις 40 πρώτες κινήσεις και 30’ επιπλέον για το 
υπόλοιπο της παρτίδας για κάθε παίκτη, και 30΄΄ πρόσθετο χρόνο σε κάθε κίνηση και από την πρώτη κίνηση. 
Οι αγώνες διεξάγονται σύµφωνα µε τους Κανονισµούς της FIDE, της ΕΣΟ  και της  ΚΕ∆. 
  
8.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΑ:  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 3,5 πόντους (σκορ 3,5-0). 
  
9. ΙΣΟΠΑΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσµατος, νικήτρια θεωρείται η οµάδα που 
συγκεντρώνει τις περισσότερες µονάδες µε το κριτήριο Βερολίνου που έχει ως εξής: Η νίκη στην 1η  σκακιέρα 
δίνει 4 µονάδες, νίκη στην 2η σκακιέρα δίνει 3 µονάδες, νίκη στην 3η σκακιέρα δίνει 2 µονάδες, νίκη στην 4η 
σκακιέρα δίνει 1 µονάδα. Οι ισόπαλες σκακιέρες δεν λαµβάνονται υπ’ όψιν. Αν και µε την εφαρµογή του 
κριτηρίου αυτού παραµένει ισόπαλο αποτέλεσµα νικήτρια θεωρείται η οµάδα που έπαιξε µε τα µαύρα 
στην 1η σκακιέρα. 
  
10.  ΗΜΕΡΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ: Η κλήρωση για κάθε αγωνιστική  θα γίνεται την αµέσως προηγούµενη ∆ευτέρα στις 
8 µ.µ. στα γραφεία της Ένωσης. Στη διαδικασία της κλήρωσης µπορούν να παρίστανται εκπρόσωποι κι 
οποιοσδήποτε ενδιαφερόµενος.  
  



11.  ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:   Οποιαδήποτε αίτηση για αλλαγή στο πρόγραµµα  θα πρέπει να 
υποβάλλεται πριν από την κλήρωση των αγώνων µε επαρκή αιτιολόγηση. Η έγκριση τέτοιας αίτησης γίνεται 
από το ∆.Σ. της Ένωσης. Σηµειώνεται ότι για κανένα λόγο δεν είναι υποχρεωτική η έγκρισή της από το   
∆.Σ.  της  Ένωσης. 
  
12. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ:  Ο διαιτητής κάθε συνάντησης πρέπει υποχρεωτικά να 
γνωστοποιήσει στην Ένωση το αποτέλεσµα του αγώνα ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ.  
Επίσης, ο  διαιτητής κοινοποιεί στην  Ένωση το Φύλλο Αγώνος  το αργότερο σε 24 ώρες. Παράλειψη 
αυτής της υποχρέωσης είναι δυνατόν να επισύρει πειθαρχικές ποινές  για τον δαιτητή της 
συνάντησης. 
  
13.  ΑΡΧΗΓΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ:   
Όπως προβλέπει το  άρθρο  16 «ΑΡΧΗΓΟΙ ΟΜΑ∆ΩΝ» του εσωτερικού Κανονισµου Αγώνων της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. 
Ενδεικτικά αναφέρουµε  τα παρακάτω για τους αρχηγούς των οµάδων :  
- Μπορούν να συµβουλεύσουν τους παίκτες τους λέγοντας χωρίς κανένα σχόλιο : «Κάνε πρόταση ισοπαλίας» , 
«Εγκατέλειψε».(16.3 του Κανονισµου Αγώνων) . 
- Ο παίκτης µπορεί να ρωτήσει τον αρχηγό του αν θα δεχθεί πρόταση ισοπαλίας από τον αντίπαλο του , ή να κάνει ο 
ίδιος πρόταση ισοπαλίας. Η µοναδική ασχολίαστη απάντηση του αρχηγού θα είναι : «ΝΑΙ» - «ΟΧΙ». (16.3 του 
Κανονισµου Αγώνων). 
- Η οποιαδήποτε επικοινωνία παικτών και αρχηγού θα γίνεται υποχρεωτικά ενώπιον του διαιτητή.(16.5 του 
Κανονισµού Αγώνων). 
- Η τελική απόφαση για το αποτέλεσµα µιας παρτίδας είναι του παίκτη και όχι του αρχηγού.(16.4 του Κανονισµού 
Αγώνων). 
- Κατά την διάρκεια µιας συνάντησης η οµάδα µπορεί να αναπληρώσει τον αρχηγό της µε κάποιον άλλο ο οποίος 
όµως θα  πρέπει να παραµείνει αρχηγός µέχρι το τέλος της συνάντησης και η αναπληρωση γίνεται σύµφωνα µε το 
16.1 του Κανονισµου Αγώνων. 
- Αν για οποιονδήποτε λόγο µια οµάδα µείνει χωρίς αρχηγό, το φύλλο αγώνος θα υπογράφεται απ’ τον τελευταίο 
παίκτη της οµάδας. (16.7 του Κανονισµου Αγώνων). 
- Σε κάθε συνάντηση η οµάδα ορίζει έναν «Αρχηγό Οµάδας», που µπορεί να είναι και ένας απ’τους αγωνιζόµενους 
παίκτες της, ο οποίος 15 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα παραδίνει γραπτά τη σύνθεση της οµάδας του στον 
διαιτητή της συνάντησης. Η σύνθεση που έχει ήδη παραδοθεί δεν µπορεί να τροποποιηθεί. (16.1 και 16.2 του 
Κανονισµου Αγώνων). 
 
  
14.  ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ:  
14.1  Κάθε συνάντηση καλύπτεται υποχρεωτικά από διαιτητή που είναι καταχωρηµένος στον Πίνακα Ορισµού 
∆ιαιτητών  της Κ.Ε.∆.  
14.2 Το συνολικό κόστος της διαιτησίας κάθε συνάντησης καλύπτεται από το σωµατείο-έδρα και 
περιλαµβάνει την αµοιβή του διαιτητή (15 ευρώ για την συνάντηση) + τα πιθανά οδοιπορικά(που θα είναι το 
ποσό των εισιτηρίων).  
14.3  Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται συνάντηση χωρίς την παρουσία διαιτητή. 
14.4. Γενικότερα, ο διαιτητής µιάς συνάντησης είναι υπεύθυνος για την πιστή εφαρµογή και τήρηση όσων 
αναφέρονται στο άρθρο 15 «∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΏΝΩΝ» του ισχύοντος εσωτερικού Κανονισµου Αγώνων της 
Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ 
  
15. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ:  
  
15.1 Υποβάλονται µε παράβολο 60 ευρώ άµα τη λήξη της συνάντησης στο διαιτητή της συνάντησης αυτής ή στην 
Γραµµατεία της ΕΣΣΘ-Χ το αργότερο σε 24 ώρες από την ώρα λήξης της συνάντησης .  Για να είναι έγκυρη η 
ένσταση πρέπει να έχει γραφεί σχετική παρατήρηση στο φύλλο αγώνα µε τις απαντήσεις του διαιτητή και του 
αρχηγού της άλλης οµάδας. 
  
15.2 Η Επιτροπή Ενστάσεων είναι τριµελής και αποτελείται από τους α) Μήτρου Ιωάννη, β) Αντωνιάδη 
Ιωάννη, γ) Κουτρούκη Κωνσταντίνο ως τακτικά µέλη και τους α) Κωνσταντινίδη Μιχάλη και β) Γιουβαντσιούδη 
Κωνσταντίνο ως αναπληρωµατικά µέλη. Στην εκδίκαση των ενστάσεων δεν συµµετέχει  µέλος  της  
Επιτροπής  που  έχει  εµπλεκόµενη  οµάδα. 
  
15.3  Αν η απόφαση δεν ικανοποιεί την ενιστάµενη οµάδα, τότε έχει δικαίωµα να προσφύγει  αµέσως, χωρίς 
πρόσθετο παράβολο, στην  Επιτροπή Ενστάσεων  της Κ.Ε.∆. της οποίας η απόφαση είναι τελεσίδικη. 
 
15.4   Αν ή ένσταση γίνει δεκτή, το ποσό του παραβόλου επιστρέφεται, διαφορετικά εκπίπτει υπέρ της 
Ε.Σ.Σ.Θ.Χ. 



  
16. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΟΜΑ∆ΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 2014 

Στο 33ο Οµαδ. Κύπελλο Ελλάδας 2015 επιτρέπεται χρησιµοποίηση ενός αλλοδαπού (κοινοτικού ή µη) σκακιστή ή 
σκακίστριας από όλα τα σωµατεία, ανεξαρτήτως κατηγορίας. 
 
 
17.  ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ: Στην πρώτη οµάδα  θα απονεµηθεί κύπελλο. Μετάλλια θα δοθούν σε τέσσερις παίκτες 
κάθε οµάδος που θα συµµµετάσχει στο  Final 4 της διοργάνωσης. 
 
 
 

  
Ο   ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                        Ο  ΓΕΝ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

ΚΥΘΑΡΊ∆ΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ                 ΜΠΑΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
  


