ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ FINAL 4 ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 2020
1. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Η Ε.Σ.Σ.Ν.Α. και o Σ.Ο. Σαλαμίνας συνδιοργανώνουν το Final 4 του Ομαδικού Κυπέλλου Αττικής
2020. Η δημοσιευμένη προκήρυξη του Ομαδικού Κυπέλλου Αττικής 2020 ισχύει με τις
παρακάτω τροποποιήσεις για το Final 4.
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
2.1. Ημέρες και ώρες των αγώνων ορίζονται :
ΣΑΒΒΑΤΟ 31/10/2020
ΚΥΡΙΑΚΗ 01/11/2020

ΕΝΑΡΞΗ 16:00
ΕΝΑΡΞΗ 12:00

ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ: Κυριακή 01/11/2020 και ώρα 17:30 (μετά το πέρας των αγώνων).
2.2. Το Final 4 θα διεξαχθεί σε αίθουσα επί της οδού Ύδρας 12, Παλούκια Σαλαμίνας.
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εξής ομάδες (αναφέρονται αλφαβητικά):
Ε.Ο.Α.Ο. Φυσιολάτρης Νίκαιας
Πειραϊκός Ο.Σ.
Σ.Ο. Σαλαμίνας
Σ.Ο Χαλανδρίου
4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - Γύρος Σαββάτου 31/10/2020
Α1. Ε.Ο.Α.Ο. Φυσιολάτρης Νίκαιας - Σ.Ο. Σαλαμίνας
Α2.Πειραϊκος Ο.Σ. – Σ.Ο. Χαλανδρίου
ΤΕΛΙΚΟΙ - Γύρος Κυριακής 01/11/2020 (μετά την κλήρωση των χρωμάτων)
B1. ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ: Νικήτρια Ομάδα Α2 - Νικήτρια Ομάδα A1
Β2.ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ: Ηττημένη Ομάδα Α2 – Ηττημένη Ομάδα Α1
5. ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ
5.1. Οι αγώνες θα διεξαχθούν με ηλεκτρονικά χρονόμετρα και χρόνο σκέψης 90 λεπτά για τις
πρώτες 40 κινήσεις και επιπλέον χρόνο 30 λεπτών για το υπόλοιπο της παρτίδας. Επιπλέον,
από την πρώτη κίνηση και για κάθε κίνηση που ολοκληρώνει ο/η σκακιστήςστρια, παίρνει
ακόμη μισό λεπτό (30”) χρόνου σκέψης.
5.2. Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της παρτίδας.
5.3. Για την τελική φάση (final 4) ο χρόνος αναμονής ορίζεται στα 30 λεπτά. (άρθρο 6.7 FIDE
Laws of Chess).

6. ΙΣΟΠΑΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
6.1. Για τους ημιτελικούς (4 ομάδες) αγώνες σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος, νικήτρια
θεωρείται η ομάδα που συγκεντρώνει τις περισσότερες μονάδες με το εξής κριτήριο (κριτήριο
Βερολίνου): Η νίκη στην 1η σκακιέρα δίνει 4 μονάδες, νίκη στην 2η σκακιέρα δίνει 3 μονάδες,
νίκη στην 3η σκακιέρα δίνει 2 μονάδες, νίκη στην 4η σκακιέρα δίνει 1 μονάδα. Οι ισόπαλες
σκακιέρες δεν λαμβάνονται υπ’ όψη. Αν και με την εφαρμογή του κριτηρίου αυτού παραμένει
ισόπαλο αποτέλεσμα νικήτρια θεωρείται η ομάδα που έπαιξε με τα μαύρα στην 1η σκακιέρα.
6.2 Για τις συναντήσεις του μικρού και μεγάλου τελικού προβλέπεται ότι σε περίπτωση
ισόπαλου αποτελέσματος, μετά από 10λεπτο διάλειμμα διεξάγεται επαναληπτικός αγώνας με
αντίστροφα χρώματα και με χρόνο σκέψης 10 λεπτά για κάθε παίκτη για όλη την παρτίδα, με
επαύξηση 10’’ ανά κίνηση (από την 1η κίνηση) με κανονισμούς παρτίδας γρήγορου σκακιούράπιντ. Αν και η επαναληπτική συνάντηση λήξει ισόπαλη μετά από νέο 10λεπτο διάλειμμα
διεξάγεται νέα συνάντηση με νέα αντιστροφή χρωμάτων και με χρόνο σκέψης 5 λεπτά για
κάθε παίκτη για όλη την παρτίδα, με επαύξηση 3’’ ανά κίνηση (από την 1η κίνηση) με
κανονισμούς παρτίδας μπλιτς. Στην πρώτη επαναληπτική συνάντηση λευκά στην 1η και 3η
σκακιέρα έχει η ομάδα που έπαιξε στις σκακιέρες αυτές με τα μαύρ α στην κανονική
συνάντηση. Στην δεύτερη επαναληπτική συνάντηση τα χρώματα αντιστρέφονται και πάλι. Σε
όλες τις συναντήσεις οι ομάδες αγωνίζονται με την ίδια σύνθεση που έπαιξαν στον κανονικό
αγώνα. Αν και οι δύο συναντήσεις λήξουν ισόπαλες τότε εφαρμόζεται το κριτήριο Βερολίνου
στα αποτελέσματα της κανονικής συνάντησης.
7. ΑΡΧΗΓΟΣ ΟΜΑΔΑΣ
7.1. Σε κάθε συνάντηση η ομάδα ορίζει έναν «Αρχηγό Ομάδας», που μπορεί να είναι και ένας
από τους αγωνιζόμενους παίκτες της, ο οποίος 30 λεπτά πριν από την έναρξη του α γώνα
καταθέτει γραπτά τη σύνθεση της ομάδας του στον διαιτητή της συνάντησης.
7.2. Η σύνθεση που έχει κατατεθεί δεν μπορεί να τροποποιηθεί.
8. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΣΟ
Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα όσα ρητά ορίζονται στο ισχύον Αγωνιστικό
Υγειονομικό Πρωτόκολλο της ΕΣΟ, όπως έχει αναρτηθεί στον παρακάτω ηλεκτρονικό
σύνδεσμο στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας.

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Γκορίτσας

Ο Ειδικός Γραμματέας
Βασίλειος Παπαδόπουλος

Η Έφορος Αγώνων
Ευσταθία Ανδρικοπούλου

