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Αξ. Πξωη. 153/2018

ΟΜΑΓΙΚΟ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑ ΔΠΔΠ 2018
(ΠΡΟΚΡΙΜΑΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ Α’ ΔΘΝΙΚΗ)
1. ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΧΝΧΝ
Η ΔΠΔΠ πξνθεξύζζεη ην νκαδηθό πξσηάζιεκα 2018 (πξνθξηκαηηθόο όκηινο Α‟ Δζληθήο), πνπ ζα
δηεμαρζεί από 13 έωο 15 Απξηιίνπ 2018 ζην μελνδνρείν MELIES ζηε πάξηε (Κνθθηλνξάρε Λαθσλίαο) κε
ζπλδηνξγαλσηή ηνλ Π πάξηεο, ζύκθσλα κε ην παξαθάησ πξόγξακκα :
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2. ΤΣΗΜΑ ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ ΑΓΧΝΧΝ
Οη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ κε ειβεηηθό ζύζηεκα 5 γύξσλ. ε πεξίπησζε πνπ ηειηθά ζπκκεηάζρνπλ 6 ή
ιηγόηεξεο νκάδεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί θπθιηθό ζύζηεκα (πνπι) 5 γύξσλ, βάζεη ηνπ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ
ΓΙΑΤΛΛΟΓΙΚΧΝ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΧΝ (απόθαζε Γ ΔΟ 23/11/1999) θαη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ θαη
ζπκπιεξώζεσλ απηνύ.
ε πεξίπησζε θπθιηθνύ ζπζηήκαηνο ε θιήξσζε γίλεηαη κε βάζε ηελ πεξπζηλή θαηάηαμε ησλ νκάδσλ. Η
πξώηε παίξλεη ηνλ αξηζκό 1, ε δεύηεξε ηνλ αξηζκό 2, θαη νύησ θαζεμήο.
ε πεξίπησζε ειβεηηθνύ ζπζηήκαηνο ε θαηάηαμε ησλ νκάδσλ γίλεηαη βάζεη ηνπ κέζνπ όξνπ ησλ 10
κεγαιύηεξσλ δηεζλώλ ΔΛΟ (ή ησλ εζληθώλ όπνπ δελ ππάξρεη δηεζλέο) αλά θαηεγνξία ζθαθηέξαο.
Οη παξαθάησ νκάδεο είλαη απηέο πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην πξσηάζιεκα.
1. .Ο. ΦΙΛΙΑΣΡΩΝ
2. Ο..ΚΑΛΑΜΑΣΑ
3. Π.. ΠΑΡΣΗ
4. .Δ. ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ „Ο ΣΙΜΟΛΔΩΝ‟
5. ΚΑΚΙΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ „Ο ΠΔΡΔΑ‟ ΑΡΓΟΤ
6. Φ.Ο. ΣΡΙΠΟΛΔΩ
7. Α.Ο. ΚΡΑΝΙΓΙΟΤ
8. .Ο. ΑΣΡΟΤ
9. Π.. ΜΔΛΙΙΟΤ
10. .. ΝΑΤΠΛΙΟΤ „Ο ΑΓΙΟ ΝΔΚΣΑΡΙΟ‟
11. .Ο. ΠΤΡΓΟΤ
12. .. ΚΑΣΩ ΑΟΤ

3. ΥΡΟΝΟ ΚΔΦΗ
Ο ρξόλνο ζθέςεο γηα θάζε παίθηε, είλαη 90 ιεπηά γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο παξηίδαο. Δπηπιένλ, από ηελ
πξώηε θίλεζε θαη γηα θάζε θίλεζε πνπ νινθιεξώλεη ν παίθηεο, παίξλεη αθόκε κηζό ιεπηό (30”) ρξόλνπ
ζθέςεο. Η θαηαγξαθή ησλ θηλήζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο παξηίδαο.
θαθηζηήο - ζθαθίζηξηα, πνπ δελ έρεη πξνζέιζεη γηα λα αγσληζηεί κεηά ηελ πάξνδν 30 ιεπηώλ από ηελ
έλαξμε ησλ αγώλσλ, κεδελίδεηαη. (άξζξν 6.6 FIDE Laws of Chess).

4. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ-ΚΑΣΑΣΑΞΗ
ε θάζε ζπλάληεζε ε λίθε βαζκνινγείηαη κε 2 βαζκνύο, ε ηζνπαιία κε 1 βαζκό, θαη ε ήηηα κε 0 βαζκνύο.
Η ήηηα ρσξίο αγώλα ηηκσξείηαη κε αθαίξεζε ελόο βαζκνύ (-1). ε θάζε ζθαθηέξα ε λίθε ρξεώλεηαη κε 1
πόλην, ε ήηηα κε 0 πόληνπο ελώ ζηελ ηζνπαιία νη αληίπαινη παίξλνπλ από κηζό πόλην (0,5). Γηα θάζε ήηηα
ρσξίο αγώλα αθαηξείηαη κηζόο πόληνο (-0,5) κέρξη λα κεδεληζηνύλ όινη νη πόληνη πνπ ζπγθεληξώζεθαλ (όρη
αξλεηηθνί πόληνη). Σν ηειηθό απνηέιεζκα ηεο ζπλάληεζεο θαζνξίδεηαη από ην ζύλνιν ησλ πόλησλ πνπ
θαηαθηνύλ νη ζθαθηζηέο ησλ ζσκαηείσλ. Νίθε ρσξίο αγώλα (α.α.) βαζκνινγείηαη κε 2 βαζκνύο (ζύλνιν
πόλησλ 9,5-0).
Αλάινγα κε ην ζύζηεκα ησλ αγώλσλ ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ζεηξά ηα εμήο θξηηήξηα:
Γηα ειβεηηθό:
1. Βαζκνί
2. Σν άζξνηζκα Sonneborn - Berger πνπ ππνινγίδεηαη σο εμήο: νη βαζκνί θάζε αληίπαινπ, εμαηξνύκελνπ
ηνπ αληίπαινπ πνπ ζπγθέληξσζε ηνπο ιηγόηεξνπο, πνιιαπιαζηαζκέλνη επί ηνλ αξηζκό ησλ πόλησλ (ζθνξ
ζθαθηέξσλ) πνπ ζεκείσζε ε νκάδα ελάληηα ζηνλ ζπγθεθξηκέλν αληίπαιν. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ
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αζξνίζκαηνο Sonneborn - Berger ην «bye» θαη ε λίθε ρσξίο αγώλα ππνινγίδεηαη σο ηζνπαιία ηεο νκάδαο κε
έλαλ «εηθνληθό αληίπαιν» (“virtual opponent” FIDEHBD.02.14). ηελ έλαξμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ γύξνπ ν
«εηθνληθόο αληίπαινο» έρεη ηνπο ίδηνπο βαζκνύο θαη πόληνπο κε ηελ νκάδα. ηε ζπλέρεηα πξνζηίζεηαη ην
απνηέιεζκα ηνπ αγώλα (1 βαζκόο θαη 10 πόληνη γηα λίθε α.α., 1 βαζκόο θαη 5 πόληνη γηα ην bye θαη 0 βαζκνί
θαη 0 πόληνη γηα ήηηα α.α.) θαη γηα θάζε επόκελν γύξν πξνζηίζεηαη 1 βαζκόο θαη 5 πόληνη.
3. Άζξνηζκα πόλησλ επί ζπλόινπ ησλ αγώλσλ.
4. Άζξνηζκα ησλ βαζκώλ όισλ ησλ αληηπάισλ εμαηξνπκέλνπ ηνπ αληίπαινπ κε ηνπο ιηγόηεξνπο βαζκνύο.
5. Άζξνηζκα ησλ πόλησλ ησλ αληηπάισλ
6. Άζξνηζκα ησλ πόλησλ ησλ αληηπάισλ πνπ ε νκάδα λίθεζε, ζπλ ην κηζό ησλ πόλησλ ησλ αληηπάισλ κε
ηνπο νπνίνπο ε νκάδα έθαλε ηζνπαιία
7. Άζξνηζκα ησλ πόλησλ ησλ αληηπάισλ, κείνλ ηνπ κεγαιύηεξνπ θαη ηνπ κηθξόηεξνπ αξηζκνύ.
ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο θεξδίδεη ην κεγαιύηεξν ζύλνιν.
ηε βαζκνινγία ε νκάδα πνπ παίξλεη ην "ΒΤΔ" (πεξίπησζε κνλνύ αξηζκνύ νκάδσλ) παίξλεη 1 βαζκό θαη
5½ πόληνπο.
Γηεπθξηλίδεηαη όηη, ή πνηλή ηεο αθαίξεζεο 1 βαζκνύ γηα ηελ νκάδα πνπ ράλεη ρσξίο αγώλα (α.α.),
εθαξκόδεηαη ζηελ ηειηθή ζπλνιηθή βαζκνινγία θαη δελ επεξεάδεη ηελ θιήξσζε ησλ νκάδσλ.
Γηα θπθιηθό ζύζηεκα (πνπι)
1. Βαζκνί.
2. Καηάηαμε βαζκώλ ηνπ ηνπξλνπά κεηαμύ ησλ ηζόβαζκσλ νκάδσλ.
3. Άζξνηζκα πόλησλ επί ζπλόινπ ησλ αγώλσλ πνπ έρνπλ δώζεη νη νκάδεο.
εο
εο
εο
4. Καηά ζεηξά, νη ζπλνιηθνί πόληνη ζε όινπο ηνπο αγώλεο ηεο 1 ζθαθηέξαο, ηεο 2 ζθαθηέξαο, ηεο 3
ζθαθηέξαο, θ.ν.θ.
ε
5. Αλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ έρνπκε μαλά ηζνβαζκία ζηελ 1 ζέζε ηόηε ζα γίλεη
ηνπξλνπά αγώλσλ λνθ άνπη «μαθληθνύ ζαλάηνπ» (sudden death game) νη θαλόλεο ηνπ νπνίνπ νξίδνληαη σο
εμήο:
Αγώλαο κε ρξόλν ζθέςεο 5 ιεπηά αλά ζθαθηζηή (ηα ρξώκαηα θαζνξίδνληαη κε θιήξσζε). ε πεξίπησζε
ηζόπαινπ απνηειέζκαηνο ληθήηξηα ζεσξείηαη ε νκάδα πνπ ζπγθεληξώλεη ηηο πεξηζζόηεξεο κνλάδεο κε ην
ε
ε
θξηηήξην Βεξνιίλνπ: Η λίθε ζηελ 1 ζθαθηέξα δίλεη 10 κνλάδεο, λίθε ζηελ 2 ζθαθηέξα δίλεη 9 κνλάδεο, λίθε
ε
ζηελ 3 ζθαθηέξα δίλεη 8 θ.ν.θ. Οη ηζόπαιεο ζθαθηέξεο δελ ιακβάλνληαη ππ‟ όςε. Αλ θαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ
ε
θξηηεξίνπ απηνύ παξακέλεη ηζόπαιν απνηέιεζκα ληθήηξηα ζεσξείηαη ε νκάδα πνπ έπαημε κε ηα καύξα ζηελ 1
ζθαθηέξα.

5. ΤΝΘΔΗ ΟΜΑΓΧΝ
Οη νκάδεο ζα αγσληζηνύλ κε ηελ παξαθάησ 10κειή ζύλζεζε:
ε
ε
- 1 - 4 ζθαθηέξα, γεληθέο ζθαθηέξεο
ε
- 5 ζθαθηέξα, κηα (1) από ηελ θαηεγνξία γπλαηθώλ
ε
- 6 ζθαθηέξα, κηα (1) από ηελ θαηεγνξία λέωλ γπλαηθώλ (-20, γελλεκέλε κεηά ηελ 1/1/1998)
ε
- 7 ζθαθηέξα, κηα (1) από ηελ θαηεγνξία θνξαζίδωλ (-16, γελλεκέλε κεηά ηελ 1/1/2002)
ε
- 8 ζθαθηέξα, έλαο/κηα (1) από ηελ θαηεγνξία λέωλ αλδξώλ-γπλαηθώλ (-20,γελ/λνο-ε κεηά ηελ
1/1/1998)
ε
- 9
ζθαθηέξα, έλαο/κηα (1) από ηελ θαηεγνξία παίδωλ- θνξαζίδωλ (-16,γελ/λνο-ε κεηά ηελ
1/1/2002)
ε
- 10 ζθαθηέξα, έλαο/κηα (1) από ηελ θαηεγνξία πακπαίδωλ-παγθνξαζίδωλ (-12, γελ/λνο-ε κεηά
ηελ 1/1/2006).
Όια ηα ζσκαηεία, κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ έλαλ θνηλνηηθό ζθαθηζηή-ηξηα, ζηηο 5 πξώηεο ζθαθηέξεο (4
γεληθέο θαη ηε γπλαηθεία). Καη‟ εμαίξεζε επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή θνηλνηηθνύ ζθαθηζηή ζηηο «αλαπηπμηαθέο"
λεαληθέο ζθαθηέξεο (από ηελ 6ε θαη θάησ), κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη θαηνηθεί κόληκα ζηελ Διιάδα. Γηα ηελ
πηζηνπνίεζε ηνπ κόληκνπ ηεο θαηνηθίαο είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθόκηζε πξόζθαηεο βεβαίσζεο (κελόο)
ειιεληθνύ ζρνιείνπ/ζρνιήο ή μέλνπ ζρνιείνπ πνπ εδξεύεη ζηελ Διιάδα. ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη
καζεηήο-ηξηα ηόηε ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη αληίγξαθν θνξνινγηθήο δήισζεο ησλ γνλέσλ γηα ην
πξνεγνύκελν νηθνλνκηθνύ έηνο.
ηνπο Αγώλεο ησλ πξνθξηκαηηθώλ νκίισλ γηα ηελ Α‟ εζληθή (ΠΟΑ), απόθαζε Γ Β6/11-09-2011 θαη κόλν
ε
ε
ζηηο «γεληθέο» ζθαθηέξεο 1 - 4 (όρη ζηε γπλαηθεία θαη ζηηο «αλαπηπμηαθέο»), επηηξέπεηαη επηπιένλ θαη ε
ρξήζε ελόο αιινδαπνύ ζθαθηζηή αλεμαξηήηνπ ρώξαο πξνέιεπζεο.
ύκθσλα κε απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο ΔΟ 8/7/2000 νξίδνληαη παξάβνια ζπκκεηνρήο
αλά αγσληζηηθή πεξίνδν, γηα ηνπο αιινδαπνύο ζθαθηζηέο πνπ ππάγνληαη ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν
ζύκθσλα κε ηνλ πην πξόζθαην βαζκό αμηνιόγεζήο ηνπο ζηνπο δηεζλείο πίλαθεο ηεο FIDE σο εμήο:
ΔΛΟ FIDE
ΠΑΡΑΒΟΛΟ
Μέρξη 2400
090 Euro
2401 - 2500
120 Euro
2501 - 2600
150 Euro
2601 - 2700
180 Euro
2701 - 2800
210 Euro
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Κ.ν.θ.
Σα ζσκαηεία πνπ επηζπκνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ αιινδαπνύο ζθαθηζηέο, θνηλνηηθνύο ή κε, ζα
πξέπεη λα ην δειώζνπλ κέρξη ηηο 6/4/2018 καδί κε ηε βαζηθή ζύλζεζε, κε ηαπηόρξνλε θαηάζεζε ηνπ
αληίζηνηρνπ παξάβνινπ ζπκκεηνρήο είηε απεπζείαο ζην ινγαξηαζκό όςεσο ηεο ΔΟ αξηζ. 080/480580-13
Δζληθήο Σξάπεδαο Διιάδαο, Τπνθαηάζηεκα ηαδίνπ 38, είηε κε νπνηνλδήπνηε άιιν λόκηκν ηξόπν (όπσο
ηαρπδξνκηθή επηηαγή, θαηάζεζε ζηα γξαθεία ηεο ΔΟ θιπ.).
Με εκπξόζεζκε θαηαβνιή ηνπ παξάβνινπ αθαηξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηνπ αιινδαπνύ ζθαθηζηή.
Η δήιωζε αιινδαπώλ ζθαθηζηώλ, θνηλνηηθώλ ή κε, είλαη δεζκεπηηθή γηα όιε ηε δηάξθεηα ηεο
ηξέρνπζαο αγωληζηηθήο πεξηόδνπ θαη γηα όιεο ηηο νκαδηθέο δηνξγαλώζεηο.
Οη ζθαθηζηέο - ζθαθίζηξηεο ζηηο γεληθέο ζθαθηέξεο (1-4) θαηαηάζζνληαη σο εμήο:
α) Γηεζλήο βαζκόο αμηνιόγεζεο (κε βάζε ηε ιίζηα ηεο FIDE - Απξίιηνο 2018), θαηά θζίλνπζα ζεηξά.
β) Δπί ίδηνπ δηεζλνύο βαζκνύ αμηνιόγεζεο ν δηεζλήο ηίηινο Μεηξ (θαηά ηε ζεηξά ηίηισλ GM, IM, FM,
WGM, WIM, WFM, θαη κόλν γηα ηνπο ηίηινπο απηνύο).
γ) Δπί θνηλνύ ηίηινπ, ν αξηζκόο παξηίδσλ, από ηνλ πίλαθα αμηνιόγεζεο ηεο FIDE- Απξίιηνο 2018, θαηά
θζίλνπζα ζεηξά.
δ) Δπί ίζσλ όισλ ησλ αλσηέξσ θξηηεξίσλ, ν αξηζκόο Μεηξώνπ Αζιεηή ζηα κεηξώα ηεο ΔΟ (πξνεγείηαη
ν κηθξόηεξνο αξηζκόο κεηξώνπ).
Όηαλ δελ ππάξρεη δηεζλήο βαζκόο αμηνιόγεζεο, θαηαηάζζνληαη σο εμήο:
α) Δζληθόο βαζκόο αμηνιόγεζεο Β‟ εμακήλνπ 2017 θαηά θζίλνπζα ζεηξά.
β) Δπί ίδηνπ βαζκνύ αμηνιόγεζεο ν αξηζκόο παξηίδσλ, από ηνλ πίλαθα αμηνιόγεζεο Β‟ εμακήλνπ 2017,
θαηά θζίλνπζα ζεηξά.
γ) Δπί ίδηνπ αξηζκνύ παξηίδσλ, ν αξηζκόο Μεηξώνπ Αζιεηή ζηα κεηξώα ηεο ΔΟ (πξνεγείηαη ν
κηθξόηεξνο αξηζκόο κεηξώνπ).
Γηεπθξηλίδεηαη όηη αζιεηέο ρσξίο δηεζλέο ΔΛΟ θαηαηάζζνληαη ζε θάζε πεξίπησζε θάησ από όζνπο έρνπλ
δηεζλή βαζκό αμηνιόγεζεο.

6. ΠΡΟΚΡΙΗ-ΔΠΑΘΛΑ
ε

Η 1 νκάδα ηεο ηειηθήο θαηάηαμεο αλαθεξύζζεηαη πξσηαζιήηξηα ΔΠΔΠ 2018 θαη πξνθξίλεηαη γηα ηελ
ηειηθή θάζε ηεο Α‟ Δζληθήο. ε πεξίπησζε άξλεζεο ζπκκεηνρήο ζηελ ηειηθή θάζε ηεο Α‟ Δζληθήο ζα
αλαπιεξσζεί κε ηελ ακέζσο επόκελε θνθ.
ε
ε
ε
Η 1 νκάδα ζα πάξεη θύπειιν θαη 12 ρξπζά κεηάιιηα, ε 2 12 αξγπξά θαη ε 3 12 ράιθηλα.

7. ΑΝΑΒΟΛΔ - ΔΝΣΑΔΙ
Αλαβνιέο δελ ρνξεγνύληαη.
Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη έσο θαη 30 ιεπηά κεηά ηε ιήμε ηνπ γύξνπ. Αλ ην πξόγξακκα πξνβιέπεη δύν
αγσληζηηθέο ηελ ίδηα κέξα ηόηε ή έλζηαζε αζθείηαη κέζα ζε 15 ιεπηά από ηε ιήμε ηνπ ππόςε αγώλα.
Τπεύζπλε γηα ηελ εθδίθαζε ηεο έλζηαζεο είλαη ε Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ ησλ αγώλσλ πνπ ζα νξίζεη ην Γ ηεο
ΔΠΔΠ.
Σν παξάβνιν νξίδεηαη ζηα 50 € θαη κπνξεί λα θαηαηεζεί ζην δηεπζπληή ή ζηνλ επηθεθαιήο δηαηηεηή ησλ
αγώλσλ. ε πεξίπησζε δηθαίσζεο ηεο έλζηαζεο ην παξάβνιν επηζηξέθεηαη.

8. ΓΗΛΧΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Οη δειώζεηο ζπκκεηνρήο γηα ηα ζσκαηεία πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο πξέπεη λα θαηαηεζνύλ, ζην email ηεο
ΔΠΔΠ : esspep.skaki@gmail.com κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή 16 Μαξηίνπ 2018. Η δήισζε ζπκκεηνρήο
ηζνδπλακεί κε πιήξε θαη αλεπηθύιαθηε απνδνρή ησλ όξσλ ηεο πξνθήξπμεο θαη ζπλνδεύεηαη ππνρξεσηηθά
από θαηάζεζε πνζνύ 250 € (200 επξώ εγγύεζε + 50 επξώ παξάβνιν) ζηνλ ινγαξηαζκό ηεο ΔΠΔΠ, ζηελ
Δζληθή Σξάπεδα: 220/480296-92. Μεηά ηε ιήμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο επηζηξέθνληαη ηα 200 επξώ, ελώ ζε
πεξίπησζε κε ζπκκεηνρήο ηεο νκάδαο ή ζε πεξίπησζε αδηθαηνιόγεηεο απνρώξεζεο, ε εγγύεζε παξακέλεη
ππέξ ηεο ΔΠΔΠ.
Όια ηα ζωκαηεία ζα πξέπεη λα δειώζνπλ ηελ βαζηθή ζύλζεζή ηνπο (20άδα), ζην email ηεο
ΔΠΔΠ : esspep.skaki@gmail.com κέρξη ηελ Πέκπηε 5 Απξηιίνπ 2018.
ηε βαζηθή ζύλζεζε (20άδα) ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν αξηζκόο κεηξώνπ (ΔΟ θαη FIDE), ν δηεζλήο
βαζκόο αμηνιόγεζεο (ή ν εζληθόο αλ δελ ππάξρεη δηεζλήο) θαζώο θαη ε εκεξνκελία γέλλεζεο ησλ ζθαθηζηώλζηξηώλ πνπ είλαη κέρξη 20 εηώλ, (ζύκθωλα κε ηε ζπλεκκέλε θόξκα). Σα νλόκαηα ησλ αζιεηώλ
ππνρξεωηηθά αλαγξάθνληαη κε ιαηηληθνύο ραξαθηήξεο.
Γηεπθξηλίδεηαη όηη ηα ζσκαηεία ζηε βαζηθή ζύλζεζε (20άδα) πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπλ όινπο ηνπο
ζθαθηζηέο θαη ζθαθίζηξηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζην πξσηάζιεκα. Όζνη δελ δειωζνύλ ζηε βαζηθή
ζύλζεζε (20άδα) δελ κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηνπο αγώλεο.
Σα ζωκαηεία είλαη επίζεο ππεύζπλα γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ κέζνπ όξνπ ηωλ 10 κεγαιύηεξωλ
δηεζλώλ ΔΛΟ (ή ηωλ εζληθώλ όπνπ δελ ππάξρεη δηεζλέο) αλά θαηεγνξία ζθαθηέξαο, βάζεη ηνπ νπνίνπ
ζα δηακνξθωζεί ε αξρηθή θαηάηαμε ηωλ νκάδωλ.
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9. ΑΡΥΗΓΟΙ ΟΜΑΓΧΝ
Κάζε ζσκαηείν, παξάιιεια κε ηελ θαηάζεζε ηεο ζύλζεζεο νξίδεη ηνλ αξρεγό ηεο νκάδαο, θαζώο θαη έλαλ
αλαπιεξσκαηηθό πνπ ηνλ αληηθαζηζηά ζε πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ πξώηνπ λα εθηειέζεη ηα θαζήθνληά ηνπ.
Αξρεγόο κπνξεί λα είλαη θαη έλαο από ηνπο αγσληδόκελνπο ζθαθηζηέο.
Ο αξρεγόο είλαη ν κόλνο πνπ εθπξνζσπεί επίζεκα ηελ νκάδα. Έρεη ην απνθιεηζηηθό δηθαίσκα, ρωξίο λα
ζρνιηάδεη ζθαθηζηηθά ηε ζέζε ηεο παξηίδαο, λα ππνδεηθλύεη ζε παίθηε ηεο νκάδαο ηνπ λα πξνηείλεη ή λα
απνδερηεί πξόηαζε ηζνπαιίαο ή λα εγθαηαιείςεη ηελ παξηίδα.
Οπνηαδήπνηε ζπλελλόεζε κεηαμύ παηθηώλ θαη αξρεγνύ γίλεηαη κόλν παξνπζία ηνπ δηαηηεηή ηεο
ζπλάληεζεο.
Γηα ηνπο αξρεγνύο ησλ νκάδσλ πνπ δελ ηεξνύλ ηα όζα ξεηά νξίδνληαη από ηελ παξνύζα πξνθήξπμε
θαζώο θαη από ηνπο θαλνληζκνύο ηεο FIDE (C.06.15) θαη ηεο ΔΟ κπνξεί λα επηβιεζεί πνηλή απνβνιήο από
ηελ αίζνπζα ησλ αγώλσλ ρσξίο αλαπιήξσζε. ηελ πεξίπησζε πνπ ν αξρεγόο είλαη ζθαθηζηήο ηεο νκάδαο
πνπ αγσλίδεηαη αθόκα, ηόηε ε πξναλαθεξόκελε πνηλή κεηαηξέπεηαη ζε παύζε από ηα θαζήθνληα ηνπ
αξρεγνύ ρσξίο αλαπιήξσζε.

10. ΓΙΑΙΣΗΙΑ
Όπσο πξνβιέπεη ην άξζξν 5, “ΓΙΑΙΣΗΙΑ ΣΧΝ ΑΓΧΝΧΝ” ηνπ Καλνληζκνύ Γηαζπιινγηθώλ
Πξσηαζιεκάησλ (απνθ. Γ ΔΟ 23/11/99) θαη ζύκθσλα ηελ ηζρύνπζα Γεληθή Οδεγία ηεο ΚΔΓ,
πκπιεξωκαηηθά δηεπθξηλίδνληαη ηα παξαθάηω:
10.1 Γηα λα αγσληζζνύλ νη ζθαθηζηέο ελόο ζσκαηείνπ πξέπεη λα είλαη παξόληεο ηνπιάρηζηνλ 6 από ηνπο
παίθηεο πνπ ζα αγσληζζνύλ. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ιεηηνπξγνύλ ηα ρξνλόκεηξα ηνπο ρσξίο λα έρνπλ
δηθαίσκα λα παίμνπλ θίλεζε κέρξη λα ζπκπιεξσζεί ν απαξαίηεηνο αξηζκόο παξόλησλ.
10.2 Μεδελίδνληαη κεηά πάξνδν 30 ιεπηώλ από ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ώξα έλαξμεο ηνπ παηρληδηνύ, όινη
νη παίθηεο πνπ δελ έρνπλ πξνζέιζεη ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν. Αλ δελ έρνπλ πξνζέιζεη 6 ηνπιάρηζηνλ από κία
νκάδα, ηόηε κεδελίδεηαη νιόθιεξε ε νκάδα θαη εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ Γηαζπιινγηθώλ
Πξσηαζιεκάησλ (άξζξν 3.3.1). ηελ πεξίπησζε απηή θελέο ζεσξνύληαη νη ζθαθηέξεο ησλ παηθηώλ πνπ δελ
έρνπλ παξνπζηαζζεί ζηελ ζθαθηέξα πνπ αγσλίδνληαη
10.3 Οη νκάδεο παξαδίδνπλ ηηο ζπλζέζεηο ηνπο ην αξγόηεξν 30 ιεπηά πξηλ ηελ έλαξμε ησλ αγώλσλ ζηνλ
Δπηθεθαιήο Γηαηηεηή. ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηα νκάδα δελ θαηαζέζεη εκπξόζεζκα ηε ζύλζεζή ηεο ηόηε
αγσλίδεηαη κε ηε ζύλζεζε ηνπ ακέζσο πξνεγνύκελνπ γύξνπ, ελώ εάλ δελ θαηαζέζεη ζύλζεζε ζηνλ 1ν γύξν,
αγσλίδεηαη ππνρξεσηηθά κε ηε βαζηθή ζύλζεζε όπσο δειώζεθε κέρξη ηελ Πέκπηε 5 Απξηιίνπ 2018
(ηζρπξόηεξε 10άδα).
Αλ θάπνηα νκάδα δελ έρεη παξαδώζεη ζην δηαηηεηή ηε ζύλζεζε ηεο κέρξη ηελ θαζνξηζκέλε ώξα γηα ηελ
έλαξμε ησλ αγώλσλ, ηίζεληαη ζε ιεηηνπξγία ηα ρξνλόκεηξα ησλ ζθαθηζηώλ ηεο ρσξίο απηνί λα έρνπλ δηθαίσκα
λα αγσληζζνύλ πξηλ δνζεί ε ζύλζεζε.
Ο δηαηηεηήο ειέγρεη ηηο ζπλζέζεηο ησλ νκάδσλ, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη παξέιαβε ηηο ζπλζέζεηο
ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα ιεπηά πξηλ από ηελ ώξα έλαξμεο ηνπ αγώλα. Αλ ε ζύλζεζε παξαδνζεί ζην δηαηηεηή κε
θαζπζηέξεζε, νη παίθηεο ηνπ ππεύζπλνπ ζσκαηείνπ ζα ρξεσζνύλ ζηα ρξνλόκεηξά ηνπο ηνλ αληίζηνηρν ρξόλν
ηεο ηπρόλ θαζπζηέξεζεο ζηελ έλαξμε ησλ αγώλσλ.
Μεηά ηνλ έιεγρν ηνπ δηαηηεηή ή θαη παξάιιεια αζθείηαη ππνρξεσηηθά ν ίδηνο έιεγρνο θαη από ηνπο
αξρεγνύο ησλ δύν νκάδσλ.
10.4 Ο δηαηηεηήο θαη νη δύν αξρεγνί, πξηλ ηελ έλαξμε ηωλ αγώλωλ, ππνγξάθνπλ ππνρξεωηηθά ζην
Φύιιν Αγώλνο απνδερόκελνη ηνλ έιεγρν ηεο λνκηκόηεηαο ζπκκεηνρήο ησλ παηθηώλ θαη θαλνληθόηεηαο ηεο
ζύλζεζεο ησλ νκάδσλ θαη δεζκεύνπλ ηα ζσκαηεία ηνπο επί ησλ ζεκάησλ πνπ επηθύξσζαλ κε ηελ ππνγξαθή
ηνπο. Δάλ θάπνηνο αξρεγόο νκάδαο αξλεζεί λα ππνγξάςεη ηόηε κεδελίδεηαη ε νκάδα ηνπ θαη εθαξκόδνληαη νη
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνύ.
10.5 Γελ αξρίδνπλ νη αγώλεο πξηλ νινθιεξσζνύλ νη έιεγρνη λνκηκόηεηαο ζπκκεηνρήο θαη θαλνληθόηεηαο
ηεο ζύλζεζεο από ηνλ Γηαηηεηή θαη ηνπο αξρεγνύο ησλ νκάδσλ. Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν θαηά ηελ ππνβνιή
ησλ ζπλζέζεσλ ή θαη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ αγώλσλ, δηαπηζησζεί αληηθαλνληθόηεηα ζπκκεηνρήο ή ζύλζεζεο,
ην ππαίηην ζσκαηείν θαιείηαη λα απνθαηαζηήζεη ακέζσο ηελ αληηθαλνληθόηεηα (ζε βάξνο ηνπ ρξόλνπ ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ ζθαθηέξσλ αλ δηαπηζησζεί ιίγν πξηλ ηελ έλαξμε ησλ αγώλσλ).
10.6 Ο δηαηηεηήο δελ επηηξέπεη ζε θακία πεξίπησζε ηελ ζπκκεηνρή παίθηε πνπ:
10.6.1 Γελ έρεη πξνζθνκίζεη ην Γειηίν ηνπ Αζιεηηθήο Ιδηόηεηαο θαη Τγείαο Αζιεηή. Σν δειηίν απηό
ζεσξείηαη θαλνληθό αλ θέξεη όιεο ηηο ζρεηηθά πξνβιεπόκελεο ππνγξαθέο θαη ζθξαγίδεο ηαηξνύ θαη
ζσκαηείνπ.
10.6.2 Γελ είλαη ζηε ζθαθηέξα πνπ πξνβιέπεηαη από ηε ζύλζεζε ησλ νκάδσλ.
10.7 Σα ζσκαηεία δελ έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο έλζηαζεο επί ζεκάησλ αληηθαλνληθήο ζπκκεηνρήο θαη
ζύλζεζεο εάλ δελ έρεη γίλεη αλάινγε κλεία ζην Φύιιν Αγώλνο πξηλ ηελ έλαξμε ηωλ αγώλωλ.
10.8 Μεηά ηελ έλαξμε ησλ αγώλσλ νπδεκία πνηλή επηβάιιεηαη γηα ιόγνπο λνκηκόηεηαο ζπκκεηνρήο ησλ
αζιεηώλ θαη θαλνληθόηεηαο ηεο ζύλζεζεο ησλ νκάδσλ.
10.9 Καηαξγείηαη ε παξάγξαθνο 2.11.2 ηνπ Καλνληζκνύ Γηαζπιινγηθώλ Πξσηαζιεκάησλ θαη θαηά
ζπλέπεηα αίξεηαη ην απηνδίθαην ηεο επηβνιήο βαζκνινγηθώλ πνηλώλ από ηελ δηνξγαλώηξηα αξρή γηα ζέκαηα
αληηθαλνληθόηεηαο ζύλζεζεο ησλ νκάδσλ.
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11. ΓΙΑΜΟΝΗ
Πξνηεηλόκελα μελνδνρεία :
1) Maniatis (http://www.maniatishotel.gr/ ηει 2731 022665) (κνλόθιηλν 39€, δίθιηλν 49€, θαη ηξίθιηλν γηα
νηθνγέλεηεο 59€) ζηηο ηηκέο ζπκπεξηιακβάλεηαη ην πξσηλό.
2) Ξελνδνρείν Μειηέο (ηει. 2731 029400) όπνπ ζα είλαη ν ρώξνο αγώλσλ : Έρεη 13 ζπηηάθηα όπνπ
κπνξνύλ λα θηινμελήζνπλ από 4 έσο 6 άηνκα ην θαζέλα. Σα 4 είλαη κε δύν ππλνδσκάηηα θαη έλα
κπάλην θαη ηα ππόινηπα εληαία κε έλα κπάλην. Οη ηηκέο γηα απηά είλαη 80 επξώ ην θαζέλα ή 20 επξώ ην
άηνκν κε ειάρηζηε ρξέσζε 80 επξώ ην θάζε ζπηηάθη.
Η θξάηεζε ησλ δσκαηίσλ γίλεηαη απ‟ επζείαο ζηα Ξελνδνρεία κε θνηλνπνίεζε ζηελ ΔΠΔΠ
(esspep.skaki@gmail.com).

12. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Η Δ...ΠΔ.Π ζπκκεηέρεη ζηα έμνδα ησλ νκάδσλ κε βάζε ηηο απνθάζεηο ηεο Γ.. 22/10/2017 γηα ηα
νκαδηθά πξσηαζιήκαηα.
Σα ζσκαηεία είλαη ππεύζπλα γηα ηε δηακνλή, δηαηξνθή θαη ηελ κεηαθίλεζή ηνπο από θαη πξνο ην ρώξν
αγώλσλ.
Σα νδνηπνξηθά πνπ ζα ιάβνπλ ηα ζσκαηεία ζα αλαθνηλσζνύλ κε ζπκπιεξσκαηηθή πξνθήξπμε.
Γηα ηελ θαηαβνιή ησλ νδνηπνξηθώλ απαξαίηεηε είλαη ε πξνζθόκηζε γξακκαηίνπ είζπξαμεο από ην
ζσκαηείν. Μεηά ηελ παξαιαβή ηνπ γξακκαηίνπ είζπξαμεο από ηνλ Σακία, ην πνζό ζα θαηαηίζεηαη ζηνλ
ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ ζσκαηείνπ, ή ζα παξαδνζεί ζηα ζσκαηεία ζηνλ ρώξν αγώλσλ.
Από ην πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε ζσκαηείν ζα γίλεηαη παξαθξάηεζε ηπρόλ αλεμόθιεησλ ζπλδξνκώλ
ηνπ ζσκαηείνπ πξνο ηελ ΔΠΔΠ.
ην γξακκάηην είζπξαμεο ην πνζό πνπ ζα αλαθέξεηαη είλαη απηό πνπ αλαγξάθεηαη ζηε ζηήιε Οδνηπνξηθά.
Γηα ηα ππόινηπα πνζά ζα θνπνύλ απνδείμεηο είζπξαμεο από ηελ ΔΠΔΠ.
Αλ ππάξρνπλ θελέο ζθαθηέξεο, ηόηε ζα κεησζνύλ αληίζηνηρα θαη ηα νδνηπνξηθά πνπ ζα ιάβνπλ ηα
ζσκαηεία.

13. ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΑΓΧΝΧΝ - ΓΙΑΙΣΗΣΔ ΑΓΧΝΧΝ
Γηεπζπληήο Αγώλσλ νξίδεηαη ν θ. Νηθόιανο Φνπληάο. Οη δηαηηεηέο ζα νξηζηνύλ από ηελ ΣΔΓ ηεο ΔΠΔΠ.

14. ΓΔΝΙΚΑ
Γηα θάζε δήηεκα πνπ δελ πξνβιέπεηαη από απηή ηελ Πξνθήξπμε ή από ηνπο θαλνληζκνύο ηεο FIDE θαη ηεο
ΔΟ, αξκόδηα είλαη ε δηεύζπλζε ησλ αγώλσλ.

Η ΠΡΟΔΓΡΟ
Δπαγγειία Απδνύιε

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
Αιέμεο Μπνπξλάθαο

