ΔΝΧΗ ΚΑΚΙΣΙΚΧΝ ΧΜΑΣΔΙΧΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ
Αξ. Πξωη. 116/09/2016

9ν ΟΜΑΓΙΚΟ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΓΧΝ - ΚΟΡΑΙΓΧΝ ΔΠΔΠ 2016
1. ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

ν

Η ΔΠΔΠ πξνθεξύζζεη ην 9 Οκαδηθό Πξωηάζιεκα Παίδωλ - Κνξαζίδωλ ΔΠΔΠ γηα ην 2016 πνπ
ζα δηεμαρζεί από 16 έσο 18 επηεκβξίνπ 2016 ζύκθσλα κε ην παξαθάησ πξόγξακκα:
Παξαζθεπή 16 επηεκβξίνπ 2016
Άθημε νκάδσλ - Σερληθή ζπλάληεζε
17:00
16
επηεκβξίνπ
2016
Παξαζθεπή
1νο Γύξνο
18:00
17 επηεκβξίνπ 2016
άββαην
2νο Γύξνο
10:00
17 επηεκβξίνπ 2016
άββαην
3νο Γύξνο
17:00
18 επηεκβξίνπ 2016
Κπξηαθή
4νο Γύξνο
09:00
18 επηεκβξίνπ 2016
Κπξηαθή
5νο Γύξνο
16:00
18
επηεκβξίνπ
2016
Κπξηαθή
Σειεηή Λήμεο - Αλαρώξεζε
20:00
Ο ηόπνο θαη ν ρώξνο ησλ αγώλσλ ζα αλαθνηλσζνύλ κε ζπκπιεξσκαηηθή πξνθήξπμε.
Σν πξσηάζιεκα αμηνινγείηαη κε δηεζλέο ΔΛΟ.

2. ΤΝΘΔΗ ΟΜΑΓΧΝ
Η ζύλζεζε ησλ νκάδσλ είλαη εμακειήο. Αλαιπηηθά:
ε
- 1 ζθαθηέξα, έλαο/κία (1) από ηελ θαηεγνξία παίδσλ-θνξαζίδσλ (Κ-16, 1/1/2000 θαη κεηά),
ε
- 2 ζθαθηέξα, έλαο/κία (1) από ηελ θαηεγνξία πακπαίδσλ-παγθνξαζίδσλ (Κ-14, 1/1/2002 θαη κεηά),
ε
- 3 ζθαθηέξα, έλαο/κία (1) από ηελ θαηεγνξία πακπαίδσλ-παγθνξαζίδσλ (Κ-12, 1/1/2004 θαη κεηά),
ε
- 4 ζθαθηέξα, έλαο/κία (1) από ηελ θαηεγνξία πακπαίδσλ-παγθνξαζίδσλ (Κ-10, 1/1/2006 θαη κεηά),
ε
- 5 ζθαθηέξα, κία (1) από ηελ θαηεγνξία θνξαζίδσλ (Κ-16, 1/1/2000 θαη κεηά),
ε
- 6 ζθαθηέξα, κία (1) από ηελ θαηεγνξία παγθνξαζίδσλ (Κ-12, 1/1/2004 θαη κεηά).
Δπηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή 1 θνηλνηηθνύ ζθαθηζηή-ζηξηαο 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. Η δήισζε ηνπ θνηλνηηθνύ ζα πξέπεη λα γίλεη καδί κε ηελ δήισζε
ζπκκεηνρήο ηεο νκάδαο.
Τπελζπκίδεηαη όηη ε δήισζε ησλ θνηλνηηθώλ είλαη δεζκεπηηθή γηα όιε ηε δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο
αγσληζηηθήο πεξηόδνπ θαη ηζρύεη γηα όιεο ηηο νκαδηθέο δηνξγαλώζεηο. σκαηεία πνπ έρνπλ ήδε
ρξεζηκνπνηήζεη θνηλνηηθνύο ζθαθηζηέο δελ κπνξνύλ λα ηνπο αιιάμνπλ.
Σα κέιε ησλ νκάδσλ πξέπεη λα έρνπλ Γειηίν Αζιεηηθήο Σαπηόηεηαο θαη Τγείαο ζεσξεκέλν, ην νπνίν ζα
πξνζθνκίδεηαη ζην δηαηηεηή ηεο ζπλάληεζεο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα. Ο δηαηηεηήο ειέγρεη ζρνιαζηηθά ηελ
εγθπξόηεηα θαη πιεξόηεηα ηνπ Γ.Α.Σ. θαη Τγείαο θάζε αζιεηή. Απαγνξεύεηαη ε ζπκκεηνρή αζιεηώλ πνπ δελ
ζα πξνζθνκίζνπλ έγθπξν Γ.Α.Σ. θαη Τγείαο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ αγώλσλ.

3. ΥΡΟΝΟ ΚΔΦΗ
Οη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ κε ειεθηξνληθά ρξνλόκεηξα θαη ρξόλν ζθέςεο, γηα θάζε αληίπαιν, 90 ιεπηά γηα
ηελ νινθιήξσζε ηεο παξηίδαο. Δπηπιένλ, από ηελ πξώηε θίλεζε θαη γηα θάζε θίλεζε πνπ νινθιεξώλεη ν
ζθαθηζηήο-ζηξηα, 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 5,5-0).
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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
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 6 πόληνη γηα λίθε α.α., 1 βαζκόο θαη 3 πόληνη γηα ην bye θαη 0 βαζκνί
θαη 0 πόληνη γηα ήηηα α.α.) θαη γηα θάζε επόκελν γύξν πξνζηίζεηαη 1 βαζκόο θαη 3 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
3½ 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.
4. Καηά ζεηξά, νη ζπλνιηθνί πόληνη ζε όινπο ηνπο αγώλεο ηεο 1εο ζθαθηέξαο, ηεο 2εο ζθαθηέξαο, ηεο 3εο
ζθαθηέξαο, θ.ν.θ..
ε
Αλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ έρνπκε μαλά ηζνβαζκία ζηελ 2ε ή 3 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
θξηηήξην Βεξνιίλνπ: Η λίθε ζηελ 1ε ζθαθηέξα δίλεη 6 κνλάδεο, λίθε ζηελ 2ε ζθαθηέξα δίλεη 5 κνλάδεο, λίθε
ζηελ 3ε ζθαθηέξα δίλεη 4 θ.ν.θ. Οη ηζόπαιεο ζθαθηέξεο δελ ιακβάλνληαη ππ’ όςε. Αλ θαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ
θξηηεξίνπ απηνύ παξακέλεη ηζόπαιν απνηέιεζκα ληθήηξηα ζεσξείηαη ε νκάδα πνπ έπαημε κε ηα καύξα ζηελ
1ε ζθαθηέξα.

5. ΤΣΗΜΑ ΑΓΧΝΧΝ - ΓΗΛΧΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ - ΠΡΟΚΡΙΔΙ
ΟΙ αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ κε ειβεηηθό ζύζηεκα 5 γύξσλ. ε πεξίπησζε πνπ ηειηθά ζπκκεηάζρνπλ 6 ή
ιηγόηεξεο νκάδεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζύζηεκα πνπι.
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ όια ηα ζσκαηεία κέιε ηεο ΔΠΔΠ. Οη δειώζεηο ζπκκεηνρήο γίλνληαη ζην
email esspep.skaki@gmail.com κέρξη ηελ Παξαζθεπή 9 επηεκβξίνπ 2016 θαη ζπλνδεύεηαη ππνρξεσηηθά
από θαηάζεζε πνζνύ 30 € ζηνλ ινγαξηαζκό ηεο ΔΠΔΠ, πνπ ηεξείηαη ζηελ Δζληθή Σξάπεδα:
220/480296-92.
Όια ηα ζωκαηεία ζα πξέπεη λα δειώζνπλ καδί κε ηελ δήιωζε ζπκκεηνρήο, ηελ βαζηθή ζύλζεζε
ηνπο (10άδα). Γηεπθξηλίδεηαη όηη ηα ζσκαηεία ζηε βαζηθή ζύλζεζε (10άδα) πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπλ όινπο
ηνπο ζθαθηζηέο θαη ζθαθίζηξηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζην πξσηάζιεκα. Αζιεηέο πνπ δελ δειωζνύλ
ζηε βαζηθή ζύλζεζε (10άδα) δελ κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηνπο αγώλεο.
ηε δήισζε ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν αξηζκόο κεηξώνπ ΔΟ θαη FIDE αλ ππάξρεη, ν
εζληθόο βαζκόο αμηνιόγεζεο (2016), ν δηεζλήο βαζκόο αμηνιόγεζεο (8νο/2016) αλ ππάξρεη, θαζώο θαη ε
εκεξνκελία γέλλεζεο ησλ ζθαθηζηώλ-ηξησλ (ζύκθωλα κε ηε ζπλεκκέλε θόξκα). Γηα ηνπο ζθαθηζηέο
πνπ δελ έρνπλ αξηζκό κεηξώνπ FIDE, ην νλνκαηεπώλπκν αλαγξάθεηαη θαη κε ιαηηληθνύο
ραξαθηήξεο.
Η αξρηθή θαηάηαμε ησλ νκάδσλ ζα γίλεη κε βάζε ηνλ κέζν όξν ησλ 6 κεγαιύηεξσλ δηεζλώλ ΔΛΟ (ή ησλ
εζληθώλ όπνπ δελ ππάξρεη δηεζλέο) αλά θαηεγνξία ζθαθηέξαο όπσο ζα δεισζνύλ ζηε βαζηθή ζύλζεζε. Σν
ρξώκα (ΛΔΤΚΑ ή ΜΑΤΡΑ) ηεο 1εο νκάδαο ζηνλ 1ν γύξν ζα θαζνξηζζεί κε θιήξσζε πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ακέζσο κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο αξρηθήο ζεηξάο θαηάηαμεο.
Η πξώηε νκάδα ηεο θαηάηαμεο αλαθεξύζζεηαη Πξσηαζιήηξηα ΔΠΔΠ θαη πξνθξίλεηαη γηα ηελ ηειηθή
θάζε ηνπ Παλειιήληνπ Οκαδηθνύ Πξωηαζιήκαηνο παίδωλ - θνξαζίδωλ 2016.
πκπιεξωκαηηθά δηεπθξηλίδνληαη ηα παξαθάηω:
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5.1 Γηα λα αγσληζζνύλ νη ζθαθηζηέο ελόο ζσκαηείνπ πξέπεη λα είλαη παξόληεο ηνπιάρηζηνλ 4 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.
5.2 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 4 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
5.3 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 Παξαζθεπή 9 επηεκβξίνπ
2016 (ηζρπξόηεξε 6άδα).
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.
5.4 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.
5.5 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).
5.6 Ο δηαηηεηήο δελ επηηξέπεη ζε θακία πεξίπησζε ηελ ζπκκεηνρή παίθηε πνπ:
5.6.1 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.
5.6.2 Γελ είλαη ζηε ζθαθηέξα πνπ πξνβιέπεηαη από ηε ζύλζεζε ησλ νκάδσλ.
5.7 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.
5.8 Μεηά ηελ έλαξμε ησλ αγώλσλ νπδεκία πνηλή επηβάιιεηαη γηα ιόγνπο λνκηκόηεηαο ζπκκεηνρήο ησλ
αζιεηώλ θαη θαλνληθόηεηαο ηεο ζύλζεζεο ησλ νκάδσλ.
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.

6. ΔΝΣΑΔΙ
Τπνβάιινληαη 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 ηεο ππόςε παξηίδαο. Τπεύζπλε γηα ηελ
εθδίθαζε ηεο έλζηαζεο είλαη ε Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ ησλ αγώλσλ πνπ ζα νξίζεη ην Γ ηεο ΔΠΔΠ.
Σν παξάβνιν νξίδεηαη ζηα 60 € θαη κπνξεί λα θαηαηεζεί ζην δηεπζπληή ή ζηνλ επηθεθαιήο δηαηηεηή ησλ
αγώλσλ.
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ΔΝΧΗ ΚΑΚΙΣΙΚΧΝ ΧΜΑΣΔΙΧΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ
7. ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΑΓΧΝΧΝ - ΓΙΑΙΣΗΣΔ ΑΓΧΝΧΝ
Ο δηεπζπληήο αγώλσλ ζα νξηζζεί από ην Γ ηεο ΔΠΔΠ θαη νη δηαηηεηέο ζα νξηζζνύλ από ηελ ΣΔΓ.

8. 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

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΔΤΑΓΓΔΛΙΑ ΑΤΓΟΤΛΗ

ΑΛΔΞΗ ΜΠΟΤΡΝΑΚΑ
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