ΔΝΧΗ ΚΑΚΙΣΙΚΧΝ ΧΜΑΣΔΙΧΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ
ΑΡ. ΠΡΧΣ. 162/2019
ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΑ ΠΑΙΓΧΝ - ΚΟΡΑΙΓΧΝ 2019
(8, 10, 12, 14, & 16 ΔΣΧΝ)
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΑ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΑ Δ...ΠΔ.Π.
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΧΝΧΝ
1. ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΥΧΡΟ ΣΧΝ ΑΓΧΝΧΝ
Η Έλσζε θαθηζηηθώλ σκαηείσλ Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ πξνθεξύζζεη ηα Πεπιθεπειακά
Αηομικά Ππωηαθλήμαηα Παίδων-Κοπαζίδων 2019 (πξνθξηκαηηθή θάζε Παλειιελίσλ
Πξσηαζιεκάησλ) πνπ ζα δηεμαρζνύλ από 25 έωρ 27 Ιανοςαπίος 2019. Ο ρώξνο ησλ αγώλσλ ζα
αλαθνηλσζεί κε ζπκπιεξσκαηηθή πξνθήξπμε.
Οη θαηεγνξίεο ζύκθσλα κε ηα όξηα ειηθίαο (εκεξνκελίεο γέλλεζεο) έρνπλ σο εμήο:

ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΑ ΠΑΙΓΧΝ
36ν ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ (Κ16)

Κ-16

Από 1/1/2003 θαη κεηά

ν

Κ-14

Από 1/1/2005 θαη κεηά

ν

27 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (Κ12)

Κ-12

Από 1/1/2007 θαη κεηά

21ν ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (Κ10)

Κ-10

Από 1/1/2009 θαη κεηά

Κ-08

Από 1/1/2011 θαη κεηά

30 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΙΔΩΝ (Κ16)

Κ-16

Από 1/1/2003 θαη κεηά

21ν ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΙΔΩΝ (Κ14)

Κ-14

Από 1/1/2005 θαη κεηά

ν

Κ-12

Από 1/1/2007 θαη κεηά

ν

Κ-10

Από 1/1/2009 θαη κεηά

ν

Κ-08

Από 1/1/2011 θαη κεηά

21 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ (Κ14)

ν

15 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (Κ08)

ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΑ ΚΟΡΑΙΓΧΝ
ν

27 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΟΡΑΙΔΩΝ (Κ12)
21 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΟΡΑΙΔΩΝ (Κ10)
15 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΟΡΑΙΔΩΝ (Κ08)

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΝΧΝ :
Παξαζθεπή
Παξαζθεπή
άββαην
άββαην
Κπξηαθή
Κπξηαθή
Κπξηαθή

25 Ιαλνπαξίνπ 2019
25 Ιαλνπαξίνπ 2019
26 Ιαλνπαξίνπ 2019
26 Ιαλνπαξίνπ 2019
27 Ιαλνπαξίνπ 2019
27 Ιαλνπαξίνπ 2019
27 Ιαλνπαξίνπ 2019

Επηβεβαίσζε ζπκκεηνρώλ - Κιήξσζε
νο
1 Γύξνο
νο
2 Γύξνο
νο
3 Γύξνο
νο
4 Γύξνο
νο
5 Γύξνο
Σειεηή Λήμεο

17:00
18:00
10:00
17:00
09:00
16:00
20:00

3. ΤΣΗΜΑ ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ ΑΓΧΝΧΝ - ΥΡΟΝΟ ΚΔΦΗ
ε θάζε θαηεγνξία ζα δηεμαρζεί αλεμάξηεην πξσηάζιεκα, κε πξνϋπόζεζε ηελ ζπκκεηνρή ηοςλάσιζηον
5 αθληηών. Εάλ δελ ζπληξέρεη ε πξνϋπόζεζε απηή, ην πξσηάζιεκα ζα ζπγρσλεύεηαη κε κεγαιύηεξεο ή
κηθξόηεξεο ειηθίαο πξσηάζιεκα κε απόθαζε ηνπ Δηεπζπληή Αγώλσλ.
Σν ζύζηεκα ησλ αγώλσλ ζα νξηζζεί κε βάζε ησλ αξηζκό ζπκκεηνρώλ θαη ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ
πίλαθα:
ΤΜΜΔΣΟΥΔ
ΤΣΗΜΑ ΑΓΧΝΧΝ
5ή6
Κπθιηθό ζύζηεκα (πνπι)
≥7
Ειβεηηθό 5 γύξσλ
Οη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ κε ειεθηξνληθά ρξνλόκεηξα θαη ρξόλν ζθέςεο, γηα θάζε παίθηε, 90 ιεπηά.
Επηπιένλ, 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 λεπηών από ηελ
έλαξμε ησλ αγώλσλ, κεδελίδεηαη. (άξζξν 6.6 FIDE Laws of Chess).

4. ΑΡΥΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΞΗ
ύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα γεληθή νδεγία ηεο ΚΕΔ, ν αξρηθόο θαηάινγνο θαηάηαμεο ησλ ζπκκεηερόλησλ
γηα ηηο αλάγθεο ηεο θιήξσζεο, γίλεηαη κε πξώην θξηηήξην ην δηεζλέο ΕΛΟ - ηίηιν, κε δεύηεξν θξηηήξην ην
Εζληθό ΕΛΟ - ηίηιν θαη ζηελ ζπλέρεηα αιθαβεηηθά κε ιαηηληθνύο ραξαθηήξεο.
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5. ΑΡΗ ΙΟΒΑΘΜΙΑ
ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο αθνινπζνύληαη θξηηήξηα πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ Καλνληζκό Αγώλσλ.
πγθεθξηκέλα, όλερ οι θέζειρ θαζνξίδνληαη ζύκθσλα κε ηα αθόινπζα θξηηήξηα άξζεο ηζνβαζκίαο:
Γηα ειβεηηθό ζύζηεκα
α) Απνηέιεζκα ηνπ ηνπξλνπά ησλ ηζόβαζκσλ (εάλ έρνπλ παίμεη όινη κεηαμύ ηνπο).
β) Σν θξηηήξην Μπνύρνιηδ cut-1 (βαζκνί αληηπάισλ εμαηξνπκέλνπ ηνπ ρακειόηεξνπ)
γ) ην θξηηήξην Μπνύδνιηδ (βαζκνί αληηπάισλ)
δ) Σν θξηηήξην όλλεκπνξλ-Μπέξγθεξ (βαζκνί αληηπάισλ αλάινγα κε ην απνηέιεζκα).
Γηα θπθιηθό ζύζηεκα (round robin)
α) Καηάηαμε βαζκώλ ηνπ ηνπξλνπά κεηαμύ ησλ ηζόβαζκσλ.
β) Αξηζκόο ληθώλ (πξνεγείηαη ν ζθαθηζηήο-ζηξηα κε ηηο πεξηζζόηεξεο λίθεο).
γ) Σν ζύζηεκα όλλεκπνξλ-Μπέξγθεξ (βαζκνί αληηπάισλ αλάινγα κε ην απνηέιεζκα
δ) Σν ζύζηεκα Κόγηα (αξηζκόο βαζκώλ ελαληίσλ αληηπάισλ κε πνζνζηό > 50%).
Δηεπθξηλίδεηαη όηη γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ Μπνύρνιηδ ή ηνπ Μπέξγθεξ ζα γίλεη εθαξκνγή ηνπ “virtual
opponent”.
Αλ μεηά ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ, δηαηεξείηαη ε ηζνβαζκία αλάκεζα ζε 2 ζπκκεηέρνληεο,
ζε θάπνηα από ηηο 3 πξώηεο ζέζεηο, ηόηε ζα γίλεη δηπιόο αγώλαο κπαξάδ κεηαμύ ησλ ηζόβαζκσλ (ηα
νπ
ρξώκαηα ηνπ 1 αγώλα θαζνξίδνληαη κε θιήξσζε), κε ρξόλν ζθέςεο 5 ιεπηά θαη επαύμεζε 3
δεπηεξνιέπησλ αλά θίλεζε γηα θάζε ζθαθηζηή.
ε πεξίπησζε ηζόπαινπ απνηειέζκαηνο ζα δηεμαρζεί αγώλαο «μαθληθνύ ζαλάηνπ», κε ρξόλν ζθέςεο 5
ε
ιεπηά γηα ηα ιεπθά θαη 4 ιεπηά γηα ηα καύξα. Μεηά ηελ 60 θίλεζε ππάξρεη επαύμεζε 3 δεπηεξόιεπηα αλά
θίλεζε γηα θάζε ζθαθηζηή. Ο θαζνξηζκόο ηνπ ρξώκαηνο (ιεπθά ή καύξα) γίλεηαη κε θιήξσζε (ν ληθεηήο ηεο
θιήξσζεο επηιέγεη ρξώκα). Αλ θαη απηόο ν αγώλαο ιήμεη ηζόπαινο, γηα ηελ άξζε ηεο ηζνβαζκίαο ληθεηήο
αλαθεξύζζεηαη ν ζθαθηζηήο-ζηξηα πνπ αγσλίζηεθε κε ηα καύξα. Αλ κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ α, β
θαη γ πξνθύςεη ηζνβαζκία ζε νπνηαδήπνηε άιιε ζέζε εθηόο ησλ 3 πξώησλ, νη αζιεηέο αλαθεξύζζνληαη
ηζόβαζκνη.
Οη αγώλεο κπαξάδ πξαγκαηνπνηνύληαη ην αξγόηεξν 30 ιεπηά κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ παξηίδσλ ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ.
Όπνηνο δελ εκθαληζζεί ζηνπο αγώλεο κπαξάδ κεδελίδεηαη.

6. ΠΡΟΚΡΙΔΙ
Ο 1νο θαη ε 1ε θάζε θαηεγνξίαο πξνθξίλεηαη ζηελ ηειηθή θάζε. Οη θελέο ζέζεηο ζα αλαπιεξσζνύλ κε
ηνλ 2ν ή 3ν ηεο θάζε θαηεγνξίαο.
Γηα ην 2019 ζα επηρνξεγεζεί από ηελ ΕΠΕΠ ην πνζό ησλ 400 επξώ ην νπνίν ζα δηακνηξαζηεί ζε
όινπο όζνπο ζπκκεηάζρνπλ ζηελ ηειηθή θάζε ησλ λεαληθώλ πξσηαζιεκάησλ 2019.

7. ΓΗΛΧΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Οη ζθαθηζηέο θαη ζθαθίζηξηεο ζπκκεηέρνπλ ππνρξεσηηθά ζην πξσηάζιεκα ηεο Έλσζεο ή ηεο Σνπηθήο
Επηηξνπήο ζηελ νπνία αλήθεη ην ζσκαηείν ηνπο. Εηδηθά γηα ηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο ηζρύνπλ ηα εμήο
(απόθαζε Δ ΕΟ 21.10.2006):
θαθηζηέο θαη ζθαθίζηξηεο πνπ έρνπλ κεηαγξαθεί κε «ππνζρεηηθή» ζα αγσλίδνληαη ππνρξεσηηθά ζηα
πξνθξηκαηηθά ησλ Ελώζεσλ-ΣΕ πνπ αλήθεη ην ζσκαηείν από ην νπνίν πξνέξρνληαη θαη ζην νπνίν ζα
επηζηξέςνπλ κε ηε ιήμε ηεο ππνζρεηηθήο.
θαθηζηέο θαη ζθαθίζηξηεο πνπ κεηαγξάθεθαλ κε «ειεύζεξε» κεηαγξαθή ζα αγσλίδνληαη ππνρξεσηηθά
ζηα πξνθξηκαηηθά ηεο Έλσζεο-ΣΕ πνπ αλήθεη ην λέν ηνπο ζσκαηείν.
Εμαίξεζε ζηα παξαπάλσ απνηειεί ε πεξίπησζε αζιεηώλ πνπ κεηαθνκίδνπλ κόληκα ζε άιιε πεξηνρή
ελώ ζπλερίδνπλ λα αγσλίδνληαη ζην παιηό ηνπο ζσκαηείν. ε απηή ηελ πεξίπησζε κπνξνύλ κεηά από
έγγξαθν αίηεκά ηνπο λα αγσληζζνύλ ζηα πξνθξηκαηηθά ηεο Έλσζεο-ΣΕ πνπ θαηνηθνύλ.
Δηεπθξηλίδεηαη όηη αζιεηήο πνπ αγσλίζηεθε ζηα πξνθξηκαηηθά πξσηαζιήκαηα κίαο Έλσζεο/Σνπ.
Επηηξνπήο δελ κπνξεί λα αγσληζηεί ζηα πξνθξηκαηηθά ηος ίδιος ππωηαθλήμαηορ θάπνηαο άιιεο
πεξηνρήο. Επίζεο αζιεηήο πνπ κεηαγξάθεθε ζε Έλσζε/Σ. Επηηξνπή πνπ έρεη ήδε δηεμαγάγεη ηα
πξνθξηκαηηθά ηεο κπνξεί λα αγσληζηεί ζηα πξνθξηκαηηθά πξσηαζιήκαηα ηεο Έλσζεο/Σ. Επηηξνπήο πνπ
αλήθεη ην παιηό ηνπ ζσκαηείν.
Για ηη ζςμμεηοσή απαιηείηαι
α) έγκςπο Γεληίο Αθληηικήρ Σαςηόηηηαρ ηηρ ΔΟ.
β) Κάρτα Υγείας Αθλητή σύμυωνα με την
υπ.αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152/
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Η δήλωζη ζςμμεηοσήρ πποϋποθέηει πλήπη και ανεπιθύλακηη αποδοσή ηηρ πποκήπςξηρ.
Οι δηλώζειρ ζςμμεηοσήρ γίνονηαι ζηο email ηηρ ΔΠΔΠ: esspep.skaki@gmail.com μέσπι ηην
Σπίηη 22 Ιανοςαπίος.
ηηο δειώζεηο αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά: Ολνκαηεπώλπκν, εκεξνκελία γέλλεζεο, αξηζκόο κεηξώνπ
ΕΟ, αξηζκόο κεηξώνπ FIDE (όηαλ ππάξρεη) θαη ην Ολνκαηεπώλπκν κε ιαηηληθνύο ραξαθηήξεο, όηαν δεν
ςπάπσει απιθμόρ μηηπώος FIDE ζύκθσλα κε ηελ ζπλεκκέλε θόξκα δήισζεο ζπκκεηνρήο.
Παξαθαινύληαη ηα ζσκαηεία λα ζηέιλνπλ νκαδηθά ηηο δειώζεηο ζπκκεηνρήο ησλ αζιεηώλ ηνπο γηα
δηεπθόιπλζε ησλ δηνξγαλσηώλ.

8. ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΑΓΧΝΧΝ - ΓΙΑΙΣΗΣΔ ΑΓΧΝΧΝ
Δηεπζπληήο ησλ αγώλσλ
νξηζζνύλ από ηελ ΣΕΔ.

νξίζηεθε ν θ. Επαγγειία Απδνύιε (ηει. 6973534104).

Οη δηαηηεηέο ζα

9. 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 επηηξνπή ελζηάζεσλ ησλ αγώλσλ πνπ ζα νξίζεη ην Δ
ηεο ΕΠΕΠ.
Σν παξάβνιν νξίδεηαη ζηα 60 € θαη κπνξεί λα θαηαηεζεί ζην δηεπζπληή ή ζηνλ επηθεθαιήο δηαηηεηή ησλ
αγώλσλ.

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

Η ΠΡΟΕΔΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ

ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΤΔΟΤΛΗ

ΑΛΕΞΗ ΜΠΟΤΡΝΑΚΑ
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