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Αξ. Πξωη. 163/2019

37ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΓΙΚΟ ΚΤΠΔΛΛΟ
ΠΡΟΚΡΙΜΑΣΙΚΗ ΦΑΗ

1. ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
Η Έλσζε Σθαθηζηηθώλ Σσκαηείσλ Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ πξνθεξύζζεη ηελ πξνθξηκαηηθή θάζε
ηνπ 37νπ Παλειιήληνπ Οκαδηθνύ Κππέιινπ γηα ην 2019.
2. ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ ΑΓΧΝΧΝ
Οη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ :
Κπξηαθή 03 Φεβξνπαξίνπ
Κπξηαθή 10 Φεβξνπαξίνπ
Κπξηαθή 17 Φεβξνπαξίνπ
Σάββαην 23 Φεβξνπαξίνπ
Κπξηαθή 24 Φεβξνπαξίνπ

2019
2019
2019
2019
2019

ώξα 11:00 – 1ε Πξνθξηκαηηθή θάζε
ώξα 11:00 – 2ε Πξνθξηκαηηθή θάζε
ώξα 11:00 - Πξνεκηηειηθνί
ώξα 17:00 - Ηκηηειηθνί
ώξα 11:00 – Τειηθόο

Οη αγώλεο γίλνληαη κε απιό ζύζηεκα λνθ-άνπη θαη ε ληθήηξηα νκάδα θάζε αγώλα πξνθξίλεηαη ζηνλ
επόκελν γύξν.
Σε 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). Τν ηειηθό απνηέιεζκα ηεο ζπλά
ληεζεο θαζνξίδεηαη από ην ζύλνιν ησλ πόλησλ πνπ θαηαθηνύλ νη ζθαθηζηέο ησλ ζσκαηείσλ. Νίθε ρσξίο
αγώλα (α. α.) βαζκνινγείηαη κε 3,5 πόληνπο (ζθνξ 3,5-0).
Σε πεξίπησζε ηζόπαινπ απνηειέζκαηνο, ληθήηξηα ζεσξείηαη ε νκάδα πνπ ζπγθεληξώλεη ηηο
πεξηζζόηεξεο κνλάδεο κε ην εμήο θξηηήξην (θξηηήξην Βεξνιίλνπ): Η λίθε ζηελ 1ε ζθαθηέξα δίλεη 4
κνλάδεο, λίθε ζηελ 2ε ζθαθηέξα δίλεη 3 κνλάδεο, λίθε ζηελ 3ε ζθαθηέξα δίλεη 2 κνλάδεο, λίθε ζηελ 4ε
ζθαθηέξα δίλεη 1 κνλάδα. Οη ηζόπαιεο ζθαθηέξεο δελ ιακβάλνληαη ππ’ όςηλ. Αλ θαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ
θξηηεξίνπ απηνύ παξακέλεη ηζόπαιν απνηέιεζκα ληθήηξηα ζεσξείηαη ε νκάδα πνπ έπαημε κε ηα καύξα
ζηελ 1ε ζθαθηέξα.
Ο ληθεηήο αλαθεξύζζεηαη Κππειινύρνο ΔΣΣΠΔΠ θαη πξνθξίλεηαη ζηελ θάζε ησλ κπαξάδ.
Τν αλαιπηηθό πξόγξακκα ησλ αγώλσλ θαη ε ζρεηηθή θιήξσζε ησλ δεπγαξηώλ, ζα αλαθνηλσζνύλ κε
ζπκπιεξσκαηηθή πξνθήξπμε.
Όηαλ ζε έλαλ αγώλα ε απόζηαζε ησλ νκάδσλ είλαη κεγαιύηεξε ησλ 100 ρηιηνκέηξσλ, ε ώξα έλαξμεο
ησλ αγώλσλ, κπνξεί λα κεηαηεζεί θαηά κία ώξα (12:00).
Η κεηάζεζε ηεο ώξαο έλαξμεο, γίλεηαη κεηά από ζπλελλόεζε ηωλ δύν νκάδωλ θαη ηελ επζύλε
έρνπλ απνθιεηζηηθά νη αγωληδόκελεο νκάδεο θαη όρη ε ΔΠΔΠ, ζηελ νπνία πξέπεη λα
γλωζηνπνηήζνπλ ηελ αιιαγή ηεο ώξαο έλαξμεο.
Οη αγώλεο δηεμάγνληαη ζηηο έδξεο ησλ ζσκαηείσλ πνπ θιεξώζεθαλ κε ηα ιεπθά εθηόο αλ ηα ζσκαηεία
ζπκθσλήζνπλ εγγξάθσο λα αγσληζηνύλ ζε νπδέηεξε έδξα.
Οη εκηηειηθνί θαη ηειηθνί αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ ζηελ Καιακάηα κε θηινμελία ησλ νκάδσλ κε έμνδα ηνπ
Ν.Ο.Καιακάηαο.
Οπνηαδήπνηε αίηεζε γηα αιιαγή ζην πξόγξακκα ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη εγγξάθσο κε επαξθή
αηηηνιόγεζε. Η έγθξηζε ηέηνηαο αίηεζεο γίλεηαη από ην Γ.Σ. ηεο ΔΣΣΠΔΠ.
Σεκεηώλεηαη όηη γηα θαλέλα ιόγν δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε έγθξηζε απηήο ηεο αίηεζεο από ην Γ.Σ.

3. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Σηνπο αγώλεο έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο όια ηα ζσκαηεία πνπ είλαη κέιε ηεο ΔΣΣΠΔΠ. Οη
δειώζεηο ζπκκεηνρήο γίλνληαη κε έγγξαθν ηνπ ζωκαηείνπ ζην email ηεο ΔΣΣΠΔΠ:
esspep.skaki@gmail.com κέρξη ηελ Παξαζθεπή 25 Ιαλνπαξίνπ 2019 .
Μαδί κε ηε δήισζε ζπκκεηνρήο ηα ζσκαηεία πξέπεη λα δειώζνπλ ηε δηεύζπλζε ηνπ αγσληζηηθνύ
ρώξνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηνπο εληόο έδξαο αγώλεο, ηνλ ππεύζπλν ηνπ ζσκαηείνπ θαη
ηειέθσλν επηθνηλσλίαο.
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4. ΤΝΘΔΗ ΟΜΑΓΧΝ
Η ζύλζεζε ησλ νκάδσλ είλαη ηεηξακειήο. Κάζε ζσκαηείν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη κε νπνηαδήπνηε
ζεηξά 4 ζθαθηζηέο αλεμάξηεηα από δπλακηθόηεηα, θύιιν θαη ειηθία Τα κέιε ησλ νκάδσλ πξέπεη λα
έρνπλ Γειηίν Αζιεηηθήο Ταπηόηεηαο θαη Υγείαο 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.Τ. θαη Υγείαο θάζε αζιεηή.
Απαγνξεύεηαη ε ζπκκεηνρή αζιεηώλ πνπ δελ ζα πξνζθνκίζνπλ :
α) έγθπξν Γειηίν Αζιεηηθήο Σαπηόηεηαο ηεο ΔΟ.
β) Κάρτα Υγείας Αθλητή σύμυωνα με την
υπ.αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152/

πξηλ ηελ έλαξμε ηωλ αγώλωλ.
Όια ηα ζωκαηεία αλεμάξηεηα από ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθνπλ κπνξνύλ λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα αιινδαπό ζθαθηζηή-ζηξηα (θνηλνηηθό ή κε) ε δήιωζε ηνπ νπνίνπ ζα
γίλεηαη πξηλ ηελ έλαξμε ηωλ πεξηθεξεηαθώλ θππέιιωλ ηωλ Δλώζεωλ θαη Σνπηθώλ Δπηηξνπώλ
θαη ζύκθωλα κε ηηο αληίζηνηρεο πξνθεξύμεηο.
Σύκθσλα κε απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο 8/7/2000 νξίδνληαη παξάβνια ζπκκεηνρήο
αλά αγσληζηηθή πεξίνδν, γηα ηνπο αιινδαπνύο κε θνηλνηηθνύο ζθαθηζηέο πνπ ππάγνληαη ζηελ
παξαπάλσ παξάγξαθν ζύκθσλα κε ηνλ πην πξόζθαην βαζκό αμηνιόγεζήο ηνπο ζηνπο δηεζλείο πίλαθεο
ηεο FIDE σο εμήο:
ΔΛΟ FIDE
Μέρξη 2400
2401-2500
2501-2600
2601-2700
2701-2800

ΠΑΡΑΒΟΛΟ
90 Euro
120 Euro
150 Euro
180 Euro
210 Euro
θ.ν.θ.

Τνπ παξαπάλσ παξάβνινπ εμαηξνύληαη νη αιινδαπνί πνπ ζύκθσλα κε ηνπο πίλαθεο ηεο FIDE
αλήθνπλ ζηελ δύλακε ηεο Δ.Σ.Ο. θαη αγσλίδνληαη κε ηελ Διιεληθή ζεκαία.
Όια ηα ζσκαηεία πνπ επηζπκνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ αιινδαπνύο ζθαθηζηέο, θνηλνηηθνύο ή κε, ζα
πξέπεη λα δειώζνπλ ηε πξόζεζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζηηο αξκόδηεο Δλώζεηο/Τνπ.Δπ. πξηλ ηελ έλαξμε ησλ
ηνπηθώλ πεξηθεξεηαθώλ θππέιισλ κε ηαπηόρξνλε θαηάζεζε ηνπ αληίζηνηρνπ παξάβνινπ ζπκκεηνρήο
(γηα ηνπο κε θνηλνηηθνύο) είηε απεπζείαο ζην ινγαξηαζκό όςεσο ηεο ΔΣΟ αξηζ. 080/480580-13 Δζληθήο
Τξάπεδαο Διιάδαο, Υπνθαηάζηεκα Σηαδίνπ 38, είηε κε νπνηνλδήπνηε άιιν λόκηκν ηξόπν (όπσο
ηαρπδξνκηθή επηηαγή, θαηάζεζε ζηα γξαθεία ηεο ΔΣΟ θιπ.). Με εκπξόζεζκε θαηαβνιή ηνπ παξάβνινπ
αθαηξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηνπ αιινδαπνύ ζθαθηζηή.
Η ζπκκεηνρή ζε νκαδηθνύο αγώλεο αιινδαπώλ ζθαθηζηώλ θνηλνηηθώλ ή κε δεζκεύεη ηα
ζωκαηεία κέρξη ην ηέινο ηεο αγωληζηηθήο πεξηόδνπ (2019) γηα όιεο ηηο νκαδηθέο δηνξγαλώζεηο
ηεο ΔΟ.

5. ΥΡΧΜΑΣΑ
Η νκάδα πνπ παίδεη “εληόο έδξαο” έρεη ηα ιεπθά ζηελ 1ε θαη 3ε ζθαθηέξα θαη ε νκάδα “εθηόο έδξαο”
έρεη ηα ιεπθά ζηε 2ε θαη 4ε ζθαθηέξα αληίζηνηρα.
6. ΥΡΟΝΟ ΚΔΦΗ
Οη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ κε ειεθηξνληθά ρξνλόκεηξα θαη ρξόλν ζθέςεο, γηα θάζε αληίπαιν, 90 ιεπηά
γηα ηηο πξώηεο 40 θηλήζεηο θαη αθόκε 30 ιεπηά κέρξη 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.
Σθαθηζηήο ή ζθαθίζηξηα, πνπ δελ έρεη πξνζέιζεη γηα λα αγσληζηεί κεηά ηελ πάξνδν 1 ώξαο από ηελ
πξνγξακκαηηζκέλε έλαξμε ησλ αγώλσλ, κεδελίδεηαη. (άξζξν 6.6 FIDE Laws of Chess).
7. ΦΤΛΛΑ ΑΓΧΝΧΝ
Η ληθήηξηα νκάδα θάζε αγώλα, παίξλεη ην θύιιν αγώλνο θαη ην έρεη καδί ηεο ζηνλ επόκελν αγώλα.
Σηνλ δεύηεξν γύξν ε ληθήηξηα νκάδα παίξλεη καδί ηεο ην θύιιν αγώλνο θαη ηα 2 από ηνλ πξνεγνύκελν
γύξν. Η ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη θαη ζηνπο επόκελνπο γύξνπο ώζηε ε θππειινύρνο νκάδα λα έρεη
όια ηα θύιια αγώλνο ηνπ θππέιινπ.
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Όια ηα θύιια αγώλνο ζα παξαδνζνύλ από ηελ θππειινύρν νκάδα ζην Γ ηεο ΔΠΔΠ, ε
ζηελ ΔΟ (κεηά από ζπλελλόεζε κε ην Γ) γηα ηελ αμηνιόγεζε ηωλ αγώλωλ.

8. ΚΛΗΡΧΗ ΟΜΑΓΧΝ
Τα δεπγάξηα ζηελ πξνθξηκαηηθή θάζε, ζηα πξνεκηηειηθά θαη κεηά πξνθύπηνπλ κε ειεύζεξε θιήξσζε
(απόθαζε ηεο ΓΣ ηεο 19/10/2014).
Σηνλ πξώην γύξν νη νκάδεο “εληόο έδξαο” θαζνξίδνληαη κε θιήξσζε. Σηνπο επόκελνπο γύξνπο
γίλεηαη ειεύζεξε θιήξσζε θαη κεηά εμηζνξξόπεζε ρξσκάησλ. Σε πεξίπησζε ίδηαο δηαδνρήο ρξσκάησλ
δηελεξγείηαη εθ λένπ θιήξσζε κεηαμύ ησλ δύν νκάδσλ. Σηελ ηειηθή θάζε ηζρύνπλ νη θαλνληζκνί ηεο
ΔΣΟ ελώ ζην final four ζα γίλεη θιήξσζε γηα ηα ρξώκαηα. (απόθαζε ηεο ΓΣ ηεο 19/10/2014)
Η θιήξσζε γηα θάζε αγσληζηηθή ζα γίλεηαη, ηελ ακέζσο πξνεγνύκελε Γεπηέξα εάλ είλαη δπλαηόλ. Η
θιήξσζε ηνπ πξώηνπ γύξνπ ζα γίλεη ηελ Γεπηέξα 28 Ιαλνπαξίνπ 2019 θαη ώξα 21:30.
Πξνθεηκέλνπ ην πιήζνο ησλ νκάδσλ λα είλαη γηλόκελν ηνπ 3 επί δύλακε ηνπ αξηζκνύ 2 κπνξεί λα
γίλεη εμαίξεζε από ηελ θιήξσζε αξηζκνύ νκάδσλ ζηνλ πξώην γύξν.
Θα πξνθξηζεί απ’επζείαο ζην final four ν Ν.Ο. Καιακάηαο.
Οη θιεξώζεηο ηνπ Κππέιινπ ζα γίλνληαη κε ηειεδηάζθεςε ηνπ ΓΣ κε ηνπιάρηζηνλ 3 παξόληεο (κε
hangout ζην e-mail ηεο ΔΣΣΠΔΠ). Η παξαθνινύζεζε ζα είλαη ειεύζεξε κέρξη ηνλ αξηζκό ησλ 10
αηόκσλ (απόθαζε ηεο ΓΣ ηεο 6/10/2013).
Η θιήξσζε ζα γλσζηνπνηείηαη ζηα ζσκαηεία από ην δηαδίθηπν www.esspep.gr, θαη από ηελ
Δπηηξνπή θιεξώζεσλ.
9. ΠΡΟΚΡΙΗ
Η νκάδα πνπ πξνθξίζεθε ζηνλ επόκελν γύξν πξέπεη ππνρξεωηηθά λα γλσζηνπνηήζεη ην
απνηέιεζκα ηνπ αγώλα, ζην email ηεο ΔΣΣΠΔΠ: esspep.skaki@gmail.com ΣΟ ΑΡΓΟΣΔΡΟ ΜΔΑ Δ
24 ΧΡΔ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΝΑΡΞΗ ΣΧΝ ΑΓΧΝΧΝ.
Παξάιεηςε ηέηνηαο εηδνπνίεζεο απνηειεί ΛΟΓΟ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ από ηελ θιήξσζε ηνπ επόκελνπ
γύξνπ.
10. ΑΡΥΗΓΟ ΟΜΑΓΑ
Σε θάζε ζπλάληεζε ε νκάδα νξίδεη έλαλ “Αξρεγό Οκάδαο”, πνπ κπνξεί λα είλαη θαη έλαο από ηνπο
αγσληδόκελνπο παίθηεο ηεο, ν νπνίνο 30 ιεπηά πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα παξαδίλεη γξαπηά ηε
ζύλζεζε ηεο νκάδαο ηνπ ζηνλ δηαηηεηή ηεο ζπλάληεζεο. Η ζύλζεζε πνπ έρεη ήδε παξαδνζεί δελ κπνξεί
λα ηξνπνπνηεζεί.
11. ΓΙΑΙΣΗΙΑ
Σε θάζε ζπλάληεζε νξίδεηαη από ηελ ΤΔΓ ζε ζπλελλόεζε κε ην εληόο έδξαο ζσκαηείν, δηαηηεηήο (θαη
εθεδξηθόο δηαηηεηήο πνπ ζα είλαη ζηελ άκεζε δηάζεζε) από ηνλ ηζρύνληα Πίλαθα Δλεξγώλ Γηαηηεηώλ ηεο
ΔΣΟ.
Αλ ζε κηα ζπλάληεζε δελ παξνπζηαζζεί ν Γηαηηεηήο πνπ νξίζζεθε, ελεκεξώλεηαη ν εθεδξηθόο
Γηαηηεηήο. Αλ δελ παξνπζηαζζεί θαη ν εθεδξηθόο Γηαηηεηήο, ελεκεξώλεηαη ακέζσο ε ΤΔΓ γηα ηνλ νξηζκό
άιινπ Γηαηηεηή. Μεηά ηελ εμάληιεζε όισλ ησλ δπλαηνηήησλ θαη αλ δελ νξηζζεί άιινο Γηαηηεηήο, ε
ζπλάληεζε δελ δηεμάγεηαη θαη ην ζέκα αληηκεησπίδεηαη από ηελ δηνξγαλώηξηα αξρή (Οξηζκόο άιιεο
εκεξνκελίαο δηεμαγσγήο ηνπ αγώλα πνπ καηαηώζεθε). Αγώλαο ρωξίο ηελ παξνπζία δηαηηεηή δελ
δηεμάγεηαη.
Σν εληόο έδξαο ζωκαηείν έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ εμεύξεζε δηαηηεηή.
12. ΔΝΣΑΔΙ
Δλζηάζεηο ελαληίνλ ησλ απνθάζεσλ ηνπ δηαηηεηή ππνβάιινληαη ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο ηεο
ΔΣΟ. Τν ύςνο ηνπ παξάβνινπ νξίδεηαη ζηα 90 Euro.

Η ΠΡΟΔΓΡΟ

Δπαγγειία Απδνύιε

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Αιέμεο Μπνπξλάθαο

