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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Κ08 – Κ16 2016
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
1.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:
Η Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ προκηρύσσει την προκριµατική φάση των Ατοµικών Νεανικών Πρωταθληµάτων
2016 των κατηγοριών 08 έως 16 ετών για την περιοχή Θεσσαλονίκης - Χαλκιδικής και
συνδιοργανωτές των αγώνων είναι η Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. και το ξενοδοχείο «ΦΙΛΙΠΠΕΙΟΝ».
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ:
ΓΥΡΟΣ
1ος
2ος
3ος
4ος
5ος
6ος
7ος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Τρίτη
22/12/2015
Τετάρτη
23/12/2015
Κυριακή
27/12/2015
Κυριακή
27/12/2015
∆ευτέρα
28/12/2015
Τρίτη
29/12/2015
Τετάρτη
30/12/2015

ΩΡΑ
17.00
17:00
10:00
17.30
17:00
17:00
17:00

3. ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Οι αγώνες θα γίνουν στις αίθουσες ΟΛΥΜΠΙΑΣ & ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ξενοδοχείου «ΦΙΛΙΠΠΕΙΟΝ»
(βρίσκεται στο δάσος Σέϊχ Σου, 2’ λεπτά από την περιφερειακή, στον κόµβο Νο 7).
4. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι σκακιστές - σκακίστριες (µε ∆ελτίο της ΕΣΟ), των σωµατείων
που έχουν έδρα στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, σύµφωνα µε την
κατάσταση που θα διαµορφωθεί µετά τις µεταγραφές για το 2016. Οι µεταγραφέντες σε
σωµατεία της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. µε υποσχετική παίζουν υποχρεωτικά στα προκριµατικά της Ένωσης
-Τοπικής Επιτροπής στην οποία ανήκουν τα σωµατεία από τα οποία προέρχονται.
5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ:
Α.Α.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
01 ΑΠΕ ΠΑΙ∆ΩΝ
02 ΑΠΕ ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ
03 ΑΠΕ ΠΑΙ∆ΩΝ
04 ΑΠΕ ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ
05 ΑΠΕ ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ
06 ΑΠΕ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ
07 ΑΠΕ ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ
08 ΑΠΕ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ
09 ΑΠΕ ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ
10 ΑΠΕ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ

Κ16
Κ16
Κ14
Κ14
Κ12
Κ12
Κ10
Κ10
Κ08
Κ08

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
2000 - 2001
2000 - 2001
2002 - 2003
2002 - 2003
2004 - 2005
2004 - 2005
2006 - 2007
2006 - 2007
2008 και µετά
2008 και µετά

Το σύνολο των προκρίσεων θα ανακοινωθεί µετά την έκδοση της σχετικής προκήρυξης από την
Ε.Σ.Ο.
6. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
∆ηλώσεις συµµετοχής µέχρι την Παρασκευή 18/12/2015 και ώρα 6 µµ. εγγράφως µε email
στο saeakeam@hotmail.com .
Προσοχή!!! Η προθεσµία των δηλώσεων θα τηρηθεί αυστηρά. Όσοι δηλωθούν εκπρόθεσµα
θα µπουν στη κλήρωση του 2ου γύρου.
Οι δηλώσεις θα υποβληθούν υποχρεωτικά εγγράφως στα ανωτέρω email από κάθε σωµατείο
για τους σκακιστές του, περιλαµβάνοντας τα παρακάτω στοιχεία:
α) Ονοµατεπώνυµο, β) Α.Μ ΕΣΟ, γ) Ηµεροµηνία γέννησης, δ) κατηγορία που θα αγωνισθεί, ε)
εθνικό ΕΛΟ και στ) FIDE ID- διεθνές ELO και διεθνής τίτλος (εφόσον υπάρχουν).
Τα σωµατεία είναι υπεύθυνα για την ορθότητα των δηλωθέντων στοιχείων.
Γενικό Παράβολο συµµετοχής 15 ευρώ, το οποίο πρέπει να καταβληθεί πριν την έναρξη του
1ου γύρου. ∆ύο µέλη της ίδιας οικογένειας 25 ευρώ. Το τρίτο (ή και παραπάνω) µέλος της ίδιας
οικογένειας δεν πληρώνει παράβολο. ∆εν πληρώνουν επίσης παράβολο τα ΑΜΕΑ.
7. ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ 1ου ΓΥΡΟΥ:
Την ∆ευτέρα 21/12/2015 στις 18.00 µ.µ.
Στην κλήρωση θα συµπεριληφθούν όλοι όσοι έχουν δηλωθεί από τα σωµατεία τους µέχρι την
ορισθείσα ηµεροµηνία. Για να αποφευχθούν παρτίδες χωρίς αγώνα παρακαλούνται όσοι
δηλώθηκαν και τελικά δεν θα συµµετάσχουν να ενηµερώσουν τηλεφωνικά µέχρι τις 9:00 µ.µ.
της Κυριακής 20.12.2015 τον κύριο Μαυροµούστακο Σάββα (6947 697115, 2310-425873).
8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ:
Θα διεξαχθούν 10 ανεξάρτητα πρωταθλήµατα µε Ελβετικό σύστηµα 7 γύρων.
Η αρχική κατάταξη των παικτών σε κάθε κατηγορία θα γίνει πρώτα µε διεθνές ELO και µετά µε
ελληνικό σύµφωνα και µε την σχετική οδηγία της Κ.Ε.∆.
Στην περίπτωση που οι συµµετοχές σε κάποια κατηγορία είναι λιγότερες από 9, τότε
το σύστηµα των αγώνων ορίζεται ως εξής, ανάλογα µε τον αριθµό των συµµετοχών.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
2
Ματς 4 Παρτίδων
3-4
Κυκλικό σύστηµα (πουλ) διπλών παρτίδων
5-8
Κυκλικό σύστηµα (πουλ)
∆εν επιτρέπεται η συγχώνευση κατηγοριών.
Ο χρόνος σκέψης για όλες τις κατηγορίες, θα είναι 90΄ για τον κάθε παίκτη για τις 40 πρώτες
κινήσεις + 30΄ για το υπόλοιπο της παρτίδας, µε προστιθέµενο χρόνο 30΄΄ ανά κίνηση από
την 1η κίνηση.
Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της παρτίδας.
Ισχύουν οι Κανόνες Σκακιού της FIDE.
Μηδενίζονται όσοι παίκτες δεν παρουσιασθούν στη σκακιέρα τους το αργότερο 30΄ µετά την
προγραµµατισµένη από την προκήρυξη ώρα έναρξης.
9. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΩΝ:
Την διεύθυνση αγώνων αναλαµβάνει το ∆.Σ. της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ.
10. ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ∆ΙΑΤΗΤΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ
Επικεφαλής ∆ιαιτητής ορίζεται ο κος Τσορµπατζόγλου Βύρων.
Υπεύθυνος Κληρώσεων ορίζεται ο κος Μπούσιος Χρήστος.

11. ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ:
Οι ∆ιαιτητές αίθουσας θα ορισθούν από την ΤΕ∆ της Ε.Σ.Σ.Θ. Χ.
12. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ:
12.1 Η ένσταση ενάντια σε απόφαση διαιτητών ασκείται από τον ενδιαφερόµενο σκακιστή το
αργότερο 30 λεπτά µετά τη λήξη της συγκεκριµένης παρτίδας.
Η εκδίκαση της ένστασης ολοκληρώνεται το αργότερο τέσσερις ώρες πριν την κλήρωση του
επόµενου γύρου.
12.2 Η ένσταση, µε το παράβολο των 60 ευρώ, υποβάλλεται στην Επιτροπή Ενστάσεων.
Το παράβολο επιστρέφεται αν γίνει αποδεκτή η δεν εκδικασθεί ή ένσταση, διαφορετικά
κατατίθεται υπέρ της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. Από την Ε.Ε. θα εξαιρούνται και θα αντικαθίστανται από τα
αναπληρωµατικά, όσα τακτικά µέλη ανήκουν σε Σωµατεία των παικτών που εµπλέκονται
στην ένσταση.
12.3 Η Επιτροπή Ενστάσεων είναι 5µελής µε τρία τακτικά και δύο αναπληρωµατικά µέλη και
θα οριστεί πριν την έναρξη των αγώνων κατά την διάρκεια της τεχνικής συνάντησης.
Προσφυγή για εκδίκαση σε δεύτερο βαθµό µπορεί να ασκηθεί στην Επιτροπή Εκδίκασης
Ενστάσεων της ΚΕ∆ και εφόσον έχει κατατεθεί εντός µίας ώρας από τη γνωστοποίηση της
πρωτοβάθµιας απόφασης στον ενδιαφερόµενο.
Η απόφασή της Επιτροπής Εκδίκασης Ενστάσεων της ΚΕ∆ εκδίδεται οπωσδήποτε πριν την
κλήρωση του επόµενου γύρου και είναι τελεσίδικη.
13. ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΣΗΣ 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) Το µεταξύ των ισόβαθµων τουρνουά (εφόσον έχουν αγωνισθεί όλοι µεταξύ τους).
β) Buchholtz cut 1, µετά την αφαίρεση της χαµηλότερης βαθµολογίας των αντιπάλων,
γ) Buchholtz,
δ) Sonneborn – Berger.
ε) Αριθµός νικών.
στ) Μεγαλύτερος αριθµός παρτίδων µε µαύρα(Το τελευταίο αυτό κριτήριο θα χρησιµοποιηθεί εφόσον
δεν υπάρχει άρση ισοβαθµίας από τα πέντε πρώτα κριτήρια) .
Για κυκλικό σύστηµα (round robin)
α) Κατάταξη βαθµών του τουρνουά µεταξύ των ισόβαθµων.
β) Αριθµός νικών (προηγείται ο σκακιστής-τρια µε τις περισσότερες νίκες).
γ) Το σύστηµα Sonneborn – Berger (βαθµοί αντιπάλων ανάλογα µε το αποτέλεσµα).
δ) Το σύστηµα Koya (αριθµός βαθµών εναντίον αντιπάλων µε ποσοστό >50%)
∆ιευκρινίζεται ότι για τον υπολογισµό του Buchholtz ή του Sonneborn – Berger θα γίνει εφαρµογή
του «virtual opponent».
Αν µετά την εφαρµογή των παραπάνω κριτηρίων διατηρείται η ισοβαθµία ανάµεσα σε 2
συµµετέχοντες σε κάποια από τις 3 πρώτες θέσεις τότε θα γίνουν Αγώνες Μπαράζ (για τους αγώνες
µπαράζ θα ισχύσουν όσα προβλέπονται στην προκήρυξη της Ε.Σ.Ο. για την Τελική Φάση της
διοργάνωσης).
14.ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ :
Θα απονεµηθούν κύπελλα στους νικητές-νικήτριες όλων των κατηγοριών καθώς και µετάλλια
για την 2η και 3η θέση σε κάθε κατηγορία.

15. ΓΕΝΙΚΑ:
15.1 Τονίζουµε ότι δεν θα γίνει δεκτή καµία συµµετοχή σκακιστή ή σκακίστριας που δεν έχει
δελτίο στην Ε.Σ.Ο.
15.2 Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει αριθµός µητρώου του σκακιστή ή της
σκακίστριας στην Ε.Σ.Ο.
15.3 Μη προσέλευση σε ένα γύρο χωρίς ενηµέρωση του Επικεφαλής ∆ιαιτητή, ή του
Υπευθύνου Κληρώσεων πριν την κλήρωση του υπόψη γύρου, σηµαίνει άµεση αποβολή από
την διοργάνωση.
15.4 Επιτρέπεται µια µόνο εξαίρεση κατόπιν σχετικής ενηµέρωσης του Επικεφαλής ∆ιαιτητή,
ή του Υπευθύνου Κληρώσεων.
15.5 Η διοργάνωση θα έχει εθνική και διεθνή αξιολόγηση.
15.6 Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη αρµόδιο είναι το ∆.Σ. της Ε.Σ.Σ.Θ.Χ.
15.7 Στην αίθουσα αγώνων επιτρέπεται η παραµονή και κυκλοφορία µόνο των διαιτητών και
των παικτών που έχουν παρτίδα σε εξέλιξη . Ο επικεφαλής διαιτητής σε συνεργασία µε τον
∆ιευθυντή αγώνων µπορούν να επιτρέψουν την παραµονή αλλά όχι και την κυκλοφορία
συνοδών σε περίπτωση ειδικών συνθηκών.
15.8 Αν υπάρχει αδυναµία ή κώλυµα παρουσίας κάποιου σκακιστή στον χώρο των αγώνων
στα προκαθορισµένα χρονικά όρια, θα πρέπει οπωσδήποτε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά µε
τον Επικεφαλής ∆ιαιτητή, ή τον Υπεύθυνο Κληρώσεων που θα θα αξιολογήσουν τους λόγους
της καθυστέρησης και θα πάρουν τελεσίδικα τη σχετική απόφαση.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΚΥΘΑΡΙ∆ΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΠΑΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

