Αθήνα, 22.10.2017
Αριθμ. πρωτ.: Α 37 / 22.10.2017

ΟΜΑΔΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
« ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΡΕΠΑΝΙΩΤΗΣ » 2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ
Η Ε.Σ.Σ.Ν.Α. προκηρύσσει το Ομαδικό Κύπελλο «ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΡΕΠΑΝΙΩΤΗΣ»
2017.
1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΑΡΑΒΟΛΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.1 Θα διεξαχθεί με ελβετικό σύστημα επτά (7) γύρων σε έναν όμιλο.
1.2 Η διοργάνωση θα διεξαχθεί με διεθνή αξιολόγηση και το κόστος αξιολόγησης του
Κυπέλλου προς τη FIDE θα καλυφθεί μέσω παραβόλου για κάθε ομάδα που θα
συμμετέχει. Το παράβολο ορίζεται στα εννέα (9) ευρώ το οποίο κατατίθεται έως την
Τρίτη 31/10/2017 στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΣΣΝΑ
ΙΒΑΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR 39 0171 0540 0060 5413 8249 705.
1.3 Σε περίπτωση που στον όμιλο οι συμμετοχές είναι λιγότερες από δώδεκα (12),
αυτός δε θα διεξαχθεί.
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
2.1.

Οι αγώνες θα διεξάγονται στις έδρες των σωματείων.

2.2.

Ημέρες των αγώνων ορίζονται:

1ος γύρος:

Κυριακή 5/11/ 2017 ώρα 10:30

2ος γύρος:

>>

3ος γύρος:

>>

19/11/2017 >>

4ος γύρος:

>>

26/11/2017 >>

5ος γύρος:

>>

3/12/2017 >>

6ος γύρος:

>>

10/12/2017 >>

7ος γύρος:

>>

17/12/2017 >>

12/11/2017 >>

2.3. Αίτημα ομάδας για χρονική μετάθεση αγώνα μπορεί να γίνει αποδεκτό από τον
Διευθυντή Αγώνων, για τεκμηριωμένα πολύ σοβαρό λόγο και μόνο με τη σύμφωνη
γνώμη του αντίπαλου σωματείου. Ο αγώνας θα πρέπει να παιχτεί οπωσδήποτε πριν από
την προγραμματισμένη ημερομηνία και ώρα του αντίστοιχου γύρου.
2.4.

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

3. ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ

3.1. Οι αγώνες θα διεξαχθούν με ηλεκτρονικά χρονόμετρα και χρόνο σκέψης, για
κάθε αντίπαλο, 90 λεπτά για την ολοκλήρωση της παρτίδας. Επιπλέον, από την πρώτη
κίνηση και για κάθε κίνηση που ολοκληρώνει ο σκακιστής /-στρια, παίρνει ακόμη μισό
λεπτό (30΄΄) χρόνου σκέψης. Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη
διάρκεια της παρτίδας.
3.2. Σκακιστές που δεν προσήλθαν στον αγωνιστικό χώρο μία (1) ώρα μετά την
προγραμματισμένη έναρξη του αγώνα, μηδενίζονται.
4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
4.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα σωματεία της Αττικής με μία ή περισσότερες
ομάδες. Σωματεία που δεν ανήκουν στη δύναμη της ΕΣΣΝΑ έχουν δικαίωμα
συμμετοχής εκτός συναγωνισμού για τα έπαθλα (δεν κατατάσσονται στην τελική
βαθμολογία).
4.2 Σε περίπτωση συμμετοχής σωματείου με περισσότερες από μία ομάδες, αυτές
ονομάζονται κατά σειρά Α, Β, Γ.
5. ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
5.1. Η σύνθεση είναι εξαμελής (6 γενικές σκακιέρες).
5.2. Οι αγωνιζόμενοι στις ΤΡΕΙΣ (3) , πρώτες σκακιέρες πρέπει να έχουν εθνικό
ΕΛΟ (Ε.Σ.Ο.) τουλάχιστον 1.600. Οι σκακιστές δηλώνονται κατά σειρά πίνακα ΕΛΟ
του β΄ εξαμήνου 2017 της Ε.Σ.Ο. και σε περίπτωση ίδιου ΕΛΟ Ε.Σ.Ο. με βάση τον
αριθμό μητρώου τους (ο μικρότερος αριθμός δηλώνεται πρώτος).
Κοινοτικοί και αλλοδαποί σκακιστές κατατάσσονται στη σύνθεση κατ’ εξαίρεση με
βάση το διεθνές τους ΈΛΟ (11/2017). Οι ομάδες θα πρέπει να δηλώσουν με τη
συμμετοχή τους και τον κοινοτικό ή αλλοδαπό σκακιστή που προτίθενται να
χρησιμοποιήσουν.
5.4 Τα σωματεία έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν σκακιστή/τρια κατά τη
διάρκεια του κυπέλλου σε περισσότερες από μία ομάδες τους, συνίσταται όμως
να το αποφεύγουν. Εάν σκακιστής σωματείου με Έλο ΕΣΟ μεγαλύτερο ή ίσο του
1800 συμμετάσχει μέχρι το τέλος του κυπέλλου σε περισσότερες από μία ομάδες
(π.χ. στις ομάδες Α, Β, Γ) τότε οι ομάδες εκτός αυτής που είναι ιεραρχικά πρώτη
(οι Β, Γ) κατατάσσονται στην τελική βαθμολογία κάτω από την 3η θέση (δεν
μπορούν να διεκδικήσουν έπαθλα).
5.5. Τα μέλη των ομάδων πρέπει να έχουν έγκυρο Δελτίο Αθλητικής Ταυτότητας και
Υγείας, το οποίο θα προσκομίζεται στο διαιτητή της συνάντησης πριν την έναρξη του
αγώνα. Ο διαιτητής ελέγχει σχολαστικά την εγκυρότητα και πληρότητα του Δελτίου
κάθε αθλητή. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητών και αθλητριών που δε θα
προσκομίσουν πριν από την έναρξη των αγώνων έγκυρο Δελτίο.
5.6. Στην αρχική κατάταξη οι ομάδες θα τοποθετηθούν μετά από κλήρωση (random).
6. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
6.1. Σε κάθε σκακιέρα η νίκη χρεώνεται με 1 πόντο, η ήττα με 0 πόντους ενώ στην
ισοπαλία οι αντίπαλοι παίρνουν από μισό πόντο (0,5). Για κάθε ήττα χωρίς αγώνα
αφαιρείται μισός πόντος (-0,5), μέχρι να μηδενιστούν όλοι οι πόντοι που
συγκεντρώθηκαν (όχι αρνητικοί πόντοι). Το τελικό αποτέλεσμα της συνάντησης
καθορίζεται από το σύνολο των πόντων που κατακτούν οι σκακιστές των σωματείων.

Η νικήτρια ομάδα βαθμολογείται με 2 βαθμούς, σε περίπτωση ισοπαλίας οι δύο ομάδες
παίρνουν από 1 βαθμό, ενώ η ηττημένη ομάδα παίρνει 0 βαθμούς.
6.2. Νίκη χωρίς αγώνα (α.α.) βαθμολογείται με 2 βαθμούς και 6 πόντους, ενώ από
την ομάδα που ηττήθηκε χωρίς αγώνα αφαιρείται 1 βαθμός από τη συνολική της
βαθμολογία, μετά και τον τελευταίο γύρο.
6.3. Σε περίπτωση που ομάδα κληρωθεί bye βαθμολογείται με 2 βαθμούς και 3,5
βαθμούς.
6.4. Ομάδα που θα μηδενιστεί χωρίς αγώνα δύο φορές, θεωρείται ότι αποχωρεί από
το Κύπελλο.
6.5. Ομάδα που δεν προσήλθε σε αγώνα χωρίς να έχει ειδοποιήσει εγκαίρως (το
αργότερο Σάββατο μέχρι τις 17:00) το αντίπαλο σωματείο και τον Διευθυντή Αγώνων
με κοινοποίηση στην ΤΕΔ ΕΣΣΝΑ, αποβάλλεται από το Κύπελλο.
6.6. Οι ομάδες που δεν εμφανίζονται σε διασυλλογικό αγώνα υποχρεούνται να
καταθέσουν γραπτά και αιτιολογημένα (στο e-mail της ΕΣΣΝΑ ) έως τις 12:00 της
επομένης γιατί δεν αγωνίστηκαν. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποβάλλονται από τη
διοργάνωση από το πρώτο "άνευ αγώνος".
7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Για την τελική κατάταξη χρησιμοποιούνται κατά σειρά τα εξής κριτήρια:
•
•

•
•
•

Βαθμοί,
Κατάταξη (βαθμοί, πόντοι) του τουρνουά μεταξύ των ισόβαθμων ομάδων. Το
κριτήριο δεν εφαρμόζεται αν κάποιος αγώνας μεταξύ των ισόβαθμων ομάδων
δεν πραγματοποιήθηκε,
Σύνολο πόντων,
Κριτήριο Bucholtz (με άθροισμα πόντων),
Κλήρωση.

8. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ-ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ-ΕΠΑΘΛΑ
8.1.

Διευθυντής αγώνων ορίζεται ο κος Παναγιώτης Σκλαβούνος.

8.2.

Τους αγώνες διαιτητεύουν διαιτητές εγγεγραμμένοι στον Π.Ο.Δ. της Κ.Ε.Δ..

8.3.

Επικεφαλής Διαιτητής ορίζεται ο ΙΑ κος Ανέστης Μιχαηλίδης.

8.4. Μαζί με τη δήλωση συμμετοχής τα σωματεία πρέπει να γνωστοποιήσουν τον
αγωνιστικό χώρο, καθώς και το διαιτητή που θα χρησιμοποιήσουν για τους εντός έδρας
αγώνες τους.
8.5.α. Οι εντός έδρας ομάδες υποχρεούνται:
Να γνωστοποιούν άμεσα το αποτέλεσμα στον Διευθυντή Αγώνων.
Να κοινοποιούν το φύλλο αγώνος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. το
αργότερο μέχρι την εκάστοτε Δευτέρα και ώρα 24:00 μετά τη διεξαγωγή του αγώνος.
8.5.β. Οι εκτός έδρας ομάδες υποχρεούνται:
Να ελέγχουν την ορθότητα του φύλλου αγώνος που κοινοποιήθηκε στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα και να επικοινωνούν με τον Επικεφαλής Διαιτητή για τυχόν παρεκκλίσεις
από το πρωτότυπο φύλλο αγώνος μέχρι και την Τρίτη και ώρα 17:00, πριν από τον
επόμενο γύρο.
8.5.γ.Οι διαιτητές πρέπει:

Να προσκομίζουν στην ΕΣΟ, εντός μίας εβδομάδος, τα ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ φύλλα αγώνων.
8.6. Στην 1η, 2η και 3η ομάδα θα απονεμηθούν Κύπελλα.
9. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων συσκευών ηλεκτρονικής
επικοινωνίας από τους σκακιστές/τριες κατά τη διάρκεια της παρτίδας τους. Εάν
μία τέτοια συσκευή ηχήσει ή διαπιστωθεί χρήση της καθ’ οιοδήποτε τρόπο τότε
ο υπαίτιος αθλητής θα μηδενίζεται.
10. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
10.1.
Ενάντια σε απόφαση του Διαιτητή ή του Επικεφαλής Διαιτητή ασκείται
ένσταση σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Κανονισμού Αγώνων της Ε.Σ.Ο. και
κατατίθεται στο Διευθυντή Αγώνων μαζί με παράβολο ύψους πενήντα (50) ευρώ. Σε
περίπτωση μερικής ή ολικής αποδοχής της ένστασης το παράβολο επιστρέφεται.
10.2. Η ένσταση μπορεί να υποβληθεί το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες μετά
την προγραμματισμένη έναρξη του αγώνα, στον οποίο αναφέρεται.
10.3.
Επιτροπή Ενστάσεων ορίζεται η Επιτροπή Ενστάσεων της Τ.Ε.Δ. της
Ε.Σ.Σ.Ν.Α..
11. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται μέχρι την Τρίτη 31/10/2017 και ώρα
23:59 αποκλειστικά στο
http://essnachess.gr/2017-10-14-21-40-25. Οι δηλώσεις συμμετοχής δε θα
επιτρέπονται μετά την παραπάνω ημερομηνία. Ομάδες που δηλώνονται εκπρόθεσμα
θα μετέχουν από τον 2ο γύρο.
Με τη δήλωση συμμετοχής το σωματείο αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη
όλους τους όρους της προκήρυξης
12. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από αυτή την προκήρυξη ισχύουν οι κανονισμοί
των διασυλλογικών πρωταθλημάτων της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. και της Ε.Σ.Ο. καθώς και οι
οδηγίες της Κ.Ε.Δ..
Ο Πρόεδρος

Η Γεν. Γραμματέας

Χρήστος Γκορίτσας

Βιργινία Ψωμά

Η Έφορος Αγώνων

Ευσταθία Ανδρικοπούλου

