ΑΤΟΜΙΚΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2017
(8, 10, 12, 14, 16 & 18 ΕΤΩΝ)
1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ
Η Ε.Σ.Σ.Ν.Α. προκηρύσσει τα Ατομικά Νεανικά Πρωταθλήματα Αττικής 2017
( 8, 10, 12, 14, 16 & 18 ετών)
2. ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο Κτίριο Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων του Παλαιού
Φαλήρου (beach volley)
3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
Τα Ατομικά Νεανικά Πρωταθλήματα Αττικής 2017 θα διεξαχθούν σε κατηγορίες ως
εξής:
Γενικά Πρωταθλήματα (Μπορούν να αγωνιστούν αγόρια και κορίτσια):

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ

Κατηγορία

Ημερομηνία γέννησης

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ (Κ18)

Κ/18

Από 1/1/1999 και μετά

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΩΝ
ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ (Κ16)

Κ/16

Από 1/1/2001 και μετά

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ (Κ14)

Κ/14

Από 1/1/2003 και μετά

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (Κ12)

Κ/12

Από 1/1/2005 και μετά

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (Κ10)

Κ/10

Από 1/1/2007 και μετά

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (Κ08)

Κ/08

Από 1/1/2009 και μετά

Πρωταθλήματα Κορασίδων & Νεανίδων:

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ

Κατηγορία

Ημερομηνία γέννησης

Κ/18

Από 1/1/1999 και μετά

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Κ16)

Κ/16

Από 1/1/2001 και μετά

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Κ14)

Κ/14

Από 1/1/2003 και μετά

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Κ12)

Κ/12

Από 1/1/2005 και μετά

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Κ10)

Κ/10

Από 1/1/2007 και μετά

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Κ08)

Κ/08

Από 1/1/2009 και μετά

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ (Κ18)
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
4.1.
Θα διεξαχθούν 12 ανεξάρτητα πρωταθλήματα, ένα ανά κατηγορία.
4.2.
Το σύστημα διεξαγωγής για κάθε κατηγορία θα είναι Ελβετικό 7 γύρων.
4.3.
Σε περίπτωση που οι συμμετοχές σε κάποια κατηγορία είναι μικρότερες από
9 τότε το σύστημα διαμορφώνεται ως ακολούθως:
Συμμετοχές Σύστημα Αγώνων
1

Δεν θα διεξαχθεί πρωτάθλημα

2

Τουρνουά 4 παρτίδων

3-4

Κυκλικό σύστημα (πουλ) διπλών συναντήσεων

5-8

Κυκλικό σύστημα (πουλ) απλών συναντήσεων

4.4.

Δεν θα υπάρξει συγχώνευση κατηγοριών.

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
5.1.
Το πρόγραμμα αγώνων θα είναι ως εξής:
1ος γύρος

Τρίτη

18/04/2017

ώρα 18:00

2ος γύρος

Τετάρτη

19/04/2017

ώρα 17:00

3ος γύρος

Πέμπτη

20/04/2017

ώρα 17:00

4ος γύρος

Παρασκευή

21/04/2017

ώρα 17:00

5ος γύρος

Σάββατο

22/04/2017

ώρα 10:00

6ος γύρος

Σάββατο

22/04/2017

ώρα 17:00

7ος γύρος

Κυριακή

23/04/2017

ώρα 17:00

5.2.

Η τελετή λήξης θα γίνει την Κυριακή στις 21:30 στο χώρο των αγώνων.

5.3.

Η Ε.Σ.Σ.Ν.Α. διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του προγράμματος.

6. ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ
6.1.
Ο αγώνες θα διεξαχθούν με ηλεκτρονικά χρονόμετρα.
6.2.
Ο χρόνος σκέψης ορίζεται σε 90 λεπτά (συν 30'' για κάθε κίνηση) για όλη την
παρτίδα.
6.3.
Ο σκακιστής που θα υπερβεί τον παραπάνω χρόνο σκέψης, θα χάνει τη
παρτίδα.
6.4.
Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική μέχρι την λήξη της παρτίδας.
6.5.
Αθλητής που προσέλθει στον αγώνα (1) μία ώρα μετά την προγραμματισμένη
ώρα έναρξη του γύρου, μηδενίζεται.
7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ– ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΠΑΡΑΒΟΛΟ
7.1.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές και αθλήτριες με έγκυρο Δελτίο
Αθλητικής Ταυτότητας της ΕΣΟ, που το σωματείο τους ανήκει στην δύναμη της
Ε.Σ.Σ.Ν.Α. και ανήκουν στις κατηγορίες που περιγράφονται στο Άρθρο 3 της
παρούσης. Εξαίρεση αποτελούν οι αθλητές που περιγράφονται στην παρά 7.3.
7.2.
Σκακιστές και σκακίστριες που έχουν μεταγραφεί με «υποσχετική» από
σωματείο της ΕΣΣΝΑ σε σωματείο άλλης Ένωσης, έχουν το δικαίωμα να
αγωνισθούν σε αυτό το πρωτάθλημα.
7.3.
Σκακιστές και σκακίστριες που έχουν μεταγραφεί με «υποσχετική» από
σωματείο άλλης Ένωσης σε σωματείο της ΕΣΣΝΑ, δεν έχουν το δικαίωμα να
αγωνισθούν σε αυτό το πρωτάθλημα.

7,4.
Σκακιστές και σκακίστριες που έχουν μεταγραφεί με «ελεύθερη» μεταγραφή
από σωματείο της ΕΣΣΝΑ σε σωματείο άλλης Ένωσης δεν έχουν δικαίωμα να
αγωνισθούν στο πρωτάθλημα.
7.5.
Η προσέλευση των αθλητών, την πρώτη ημέρα των αγώνων, πρέπει να γίνει
από τις 16:30-17:30, για επιβεβαίωση της συμμετοχής με τη φυσική παρουσία τους.
7.6.
Το παράβολο συμμετοχής είναι 10 ευρώ και καταβάλλεται πριν τον 1ο γύρο
με την επιβεβαίωση συμμετοχής.
8. ΕΠΑΘΛΑ
8.1.
Στους τρεις πρώτους κάθε κατηγορίας θα απονεμηθούν κύπελλα και στους
τρεις επόμενους μετάλλια.
8.2.
Ο νικητής/τρια κάθε κατηγορίας ανακηρύσσεται Πρωταθλητής/τρια Αττικής
2017 στην κατηγορία του/της.
9. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ
9.1.
Οι αγώνες γίνονται σύμφωνα με την Αθλητική Νομοθεσία, τους κανόνες της
F.I.D.E., τους σχετικούς κανονισμούς της Ε.Σ.Ο. και της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. και την
προκήρυξη των αγώνων μαζί με τα παραρτήματά της.
9.2.
Υπεύθυνος για την ερμηνεία της προκήρυξης και την παροχή διευκρινίσεων
για τεχνικά θέματα είναι ο επικεφαλής διαιτητής, οι σχετικές αποφάσεις του οποίου
είναι άμεσα εκτελεστές και θεωρούνται παραρτήματα της προκήρυξης.
9.3.
Υπεύθυνος για οργανωτικά και διοικητικά θέματα είναι ο διευθυντής αγώνων.
9.4.
Όποιος ηττηθεί μία φορά χωρίς αγώνα θεωρείται ότι αποχώρησε, εκτός αν η
απουσία του θεωρηθεί αιτιολογημένη.
9.5.
Επιτρέπεται σε κάθε σκακιστή μία εξαίρεση απόλυτα αιτιολογημένη.
10. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
10.1. Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μέχρι την Δευτέρα 17/04/2017 & ώρα
18:00 αυστηρά μόνο στο σύνδεσμο http://essnachess.gr/2017-04-04-10-38-37
συμπληρώνοντας όλα τα πεδία που αναφέρονται με ιδιαίτερη προσοχή στον ΑΜ
ΕΣΟ και τον ΑΜ FIDE καθώς και την κατηγορία που θα συμμετέχει ο/η
αγωνιζόμενος/η.
10.2. Διευκρινίζεται πως οι κατηγορίες O-08 έως Ο-18 αφορούν την Γενική
κατηγορία και Κ-08 έως Κ-18 αφορούν την κατηγορία των κοριτσιών.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Γκορίτσας

Η Γενικός Γραμματέας

Βιργινία Ψωμά

Η Έφορος Αγώνων

Ευσταθία Ανδρικοπούλου

