ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ
Ο Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός ‘’Πάρνηθα’’ και η Ε.Σ.Σ.Ν.Α προκηρύσσουν το Ομαδικό Πρωτάθλημα Rapid Αττικής U12 2018 .
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ
Ε.Σ.Σ.Ν.Α
Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός ‘’Πάρνηθα’’ Δήμου Φυλής
Σκακιστικός Όμιλος Άνω Λιοσίων ‘’Τριαντάφυλλος Σιαπέρας’’
Πολιτιστικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος Ζωφριάς
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Διευθυντής Αγώνων: ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
O Επικεφαλής Διαιτητής θα οριστεί από την ΤΕΔ ΕΣΣΝΑ.
ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο 4ο Γυμνάσιο Ζωφριάς (Πιττακου & Πυθαγορα)
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ΟΛΑ τα ενεργά σωματεία της Ε.Σ.Σ.Ν.Α ( Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Νομού Αττικής ) με 1( μια ) ή περισσότερες ομάδες
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ :
Οι συνθέσεις των ομάδων θα είναι τετραμελείς (4μελείς) και κατατάσσονται από την σκακιέρα 1 έως 4 πρώτα με αύξοντα αριθμό διεθνές ELO Rapid Μαΐου
2018 (αν δεν υπάρχει με ELO Standard Μαΐου 2018) μετά με το ελληνικό ELO και τέλος αλφαβητικά με λατινικούς χαρακτήρες.
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :
Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 26/05/2018. Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με ελβετικό σύστημα 5 - 7 γύρων ανάλογα με τις συμμετοχές και οι
παρτίδες θα αξιολογηθούν για Έλο rapid της FIDE.
Ώρα προσέλευσης και επιβεβαίωσης συμμετοχής 17:30- 17:45
Όσες ομάδες προσέλθουν μετά τις 17:45 θα αγωνιστούν από τον 2ο γύρο.
Ώρα έναρξης αγώνων: 18:00
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ :
Ο χρόνος σκέψης ορίζεται σε 10΄ συν 5΄΄ για κάθε παίκτη για ολόκληρη την παρτίδα.
Παράβολο Συμμετοχής ;
Tο παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα 10 ευρώ ανά ομάδα και θα καταβληθεί το Σάββατο 26 Μαΐου 2018 στο χώρο των αγώνων.
ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ :
Στην αρχική κατάταξη οι ομάδες θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τη δυναμικότητα των τεσσάρων ισχυρότερων σε Έλο σκακιστών τους. (Άθροισμα
αξιολόγησης Έλο ((FIDE Rapid, Standard, ΕΣΟ) προηγείται ο μεγαλύτερος. Σε περίπτωση ίσου αθροίσματος κατατάσσονται αλφαβητικά). Και οι τέσσερεις
αυτοί αθλητές/τριες πρέπει είτε να είναι παρόντες στο χώρο των αγώνων πριν την έναρξη του 1ου γύρου είτε να συμμετέχουν στη σύνθεση
τουλάχιστον ένος (1) αγώνα της ομάδας τους. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι η ομάδα συμμετείχε εκτός συναγωνισμού (εκτός τελικής
κατάταξης).
Απαγορεύεται σε σκακιστή/τρια να συμμετέχει με δύο διαφορετικές ομάδες του σωματείου του.
Οι σκακιστές δηλώνονται κατά σειρά πίνακα Fide έλο rapid τρέχοντος μηνός και μόνο αν δεν υπάρχει με FIDE έλο Standard. Στη συνέχεια με σειρά έλο από
τους πίνακες της ΕΣΟ. Σε περίπτωση ίσου Έλο, δηλώνονται με βάση τον τίτλο τους και σε περίπτωση ίδιου τίτλου με βάση τον αριθμό μητρώου τους (ο
μικρότερος αριθμός δηλώνεται πρώτος).
Τα μέλη των ομάδων πρέπει να έχουν έγκυρο Δελτίο Αθλητικής Ταυτότητας και Υγείας.
ΔΙΑΦΟΡΑ
Σε κάθε συνάντηση η νίκη βαθμολογείται με 2 βαθμούς, η ισοπαλία με 1 βαθμό και η ήττα με 0 βαθμούς.
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. Νίκη χωρίς αγώνα (α.α.) βαθμολογείται με 4 πόντους (σκορ
4 - 0 ή 0-4)
Ομάδα που χάνει χωρίς αγώνα αποβάλλεται από τη διοργάνωση.
Ομάδα που είναι BYE παίρνει 2 βαθμούς και 2,5 πόντους.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ :
Για ελβετικό σύστημα:
1.

το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε κάθε ομάδα

2.

το μεταξύ των ισόβαθμων ομάδων αποτέλεσμα (βαθμοί, πόντοι) ισχύει εφόσον αγωνίστηκαν όλες οι ομάδες μεταξύ τους

3.

το σύνολο των πόντων

4.

το κριτήριο «Μπούχολτς» (με άθροισμα πόντων)

6.

το άθροισμα προοδευτικής βαθμολογίας και τα κριτήρια άρσης της

Για κυκλικό σύστημα:
1. Το σύστημα Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα),
2. Αριθμός νικών (προηγείται η ομάδα με τις περισσότερες νίκες),
3. Κατάταξη βαθμών του τουρνουά μεταξύ των ισόβαθμων (τα μεταξύ τους αποτελέσματα).

Έπαθλα :
Η τελική σειρά κατάταξης θα είναι το κριτήριο εκπροσώπησης των σωματείων της Αττικής για το αντίστοιχο Πρωτάθλημα Ελλάδας εάν διεξαχθεί ή
άλλη παρεμφερή διοργάνωση.
Για την 1η θέση : Χρυσό κύπελλο + 4 χρυσά μετάλλια στους συμμετέχοντες + 4 σκακιστικά βιβλία
Για την 2η θέση : Αργυρό κύπελλο + 4 αργυρά μετάλλια στους συμμετέχοντες + 4 σκακιστικά βιβλία
Για την 3η θέση : Χάλκινο κύπελλο + 4 Χάλκινα μετάλλια στους συμμετέχοντες + 4 Σκακιστικά Βιβλία
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενάντια σε απόφαση του Διαιτητή, ασκείται ένσταση σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του κανονισμού αγώνων της Ε.Σ.Ο. και κατατίθεται στον
Διευθυντή Αγώνων μαζί με παράβολο 50 €.
H επιτροπή Ενστάσεων θα είναι τριμελής και θα οριστεί από τον Διευθυντή Αγώνων πριν την έναρξη του 1ου γύρου.
Σε περίπτωση μερικής ή ολικής αποδοχής της ένστασης το παράβολο επιστρέφεται αλλιώς εκπίπτει υπέρ ΕΣΣΝΑ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι δηλώσεις συμμετοχής έως Παρασκευή 25 Μαΐου 2018 και ώρα 18:00 στο site της ΕΣΣΝΑ.
Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από αυτή την προκήρυξη ισχύουν οι κανονισμοί αγώνων της FIDE και της ΕΣΟ.

Πληροφορίες : Αγραπίδης Θεόδωρος 6987100387

