ΑΤΟΜΙΚΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2019
(8, 10, 12, 14 & 16 ΕΤΩΝ)
1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ
Η Ε.Σ.Σ.Ν.Α. προκηρύσσει τα Ατομικά Νεανικά Πρωταθλήματα Αττικής 2019
(8,10,12, 14 &16 ετών).
2. ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Τα Ατομικά Νεανικά Πρωταθλήματα Αττικής 2019 (8,10,12, 14 &16 ετών) θα
διεξαχθούν στο Περιστέρι, στο Εκθεσιακό Κέντρο του Δήμου Περιστερίου (επί της
οδού Δωδεκανήσου, αρ. 106 - 200 μ. από τη στάση του Μετρό "Ανθούπολη").
3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
Τα Ατομικά Νεανικά Πρωταθλήματα Αττικής 2019 θα διεξαχθούν σε εξής:
Γενικά Πρωταθλήματα (Μπορούν να αγωνιστούν αγόρια και κορίτσια):
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΩΝ
ΑΤΟΜΙΚΟ
ΑΤΟΜΙΚΟ
ΑΤΟΜΙΚΟ
(Ο12)
ΑΤΟΜΙΚΟ
(Ο10)
ΑΤΟΜΙΚΟ
(Ο08)

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ (Ο16)
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ (Ο14)
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ

O/16
O/14

Από 1/1/2003 και μετά
Από 1/1/2005 και μετά

O/12

Από 1/1/2007 και μετά

O/10

Από 1/1/2009 και μετά

O/08

Από 1/1/2011 και μετά

Πρωταθλήματα Κορασίδων:
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Κ16)

Κ/16 Από 1/1/2003 και μετά

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Κ14)

Κ/14 Από 1/1/2005 και μετά

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Κ12)

Κ/12 Από 1/1/2007 και μετά

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Κ10)

Κ/10 Από 1/1/2009 και μετά

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Κ08)

Κ/08 Από 1/1/2011 και μετά

4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
4.1.
Θα διεξαχθούν 10 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 λιγότερες από 11
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
9-10
Ελβετικό 6 γύρων
4.4.
Δεν θα υπάρξει συγχώνευση κατηγοριών.
5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
5.1.
Το πρόγραμμα αγώνων θα είναι ως εξής:
1ος γύρος Τρίτη
30/04/2019
ώρα 18:00
2ος γύρος Τετάρτη
01/05/2019
ώρα 17:00
3ος γύρος Πέμπτη

02/05/2019

ώρα 17:00

4ος γύρος Παρασκευή

03/05/2019

ώρα 17:00

5ος γύρος Σάββατο

04/05/2019

ώρα 10:00

6ος γύρος Σάββατο

04/05/2019

ώρα 17:00

7ος γύρος Κυριακή
05/05/2019
ώρα 10:00
5.2.
Η τελετή λήξης θα γίνει την Κυριακή και ώρα 15:30 στο χώρο των αγώνων.
5.3.
Η Ε.Σ.Σ.Ν.Α. διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του προγράμματος των
αγώνων.
5.4.
Σε περίπτωση 6 γύρων θα παραληφθεί ο πρωινός γύρος στις 04/05/2019.
6. ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ
6.1.
Ο αγώνες θα διεξαχθούν με ηλεκτρονικά χρονόμετρα.
6.2. Ο χρόνος σκέψης ορίζεται ως 90 λεπτά για τις πρώτες 40 κινήσεις και ακόμα 15
λεπτά μέχρι την ολοκλήρωση της παρτίδας. Επιπλέον θα λαμβάνονται 30'' για κάθε για
κίνηση καθ’ όλη την παρτίδα.
6.3.
Ο σκακιστής που θα υπερβεί τον χρόνο σκέψης, θα χάνει την παρτίδα.
6.4.
Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική μέχρι την λήξη της
παρτίδας.
6.5.
Αθλητής που προσέλθει στον αγώνα μετά από μισή ώρα (30’) από την
προγραμματισμένη ώρα έναρξης του γύρου, μηδενίζεται.
7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ– ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΠΑΡΑΒΟΛΟ
7.1.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές και οι αθλήτριες με είτε έγκυρο δελτίο
αθλητικής ιδιότητας με σφραγίδα του σωματείου τους και κάρτα υγείας αθλητή σε ισχύ
είτε έγκυρο δελτίο αθλητικής ιδιότητας με σφραγίδα του σωματείου τους και ιατρική
θεώρηση σε ισχύ, που το σωματείο τους ανήκει στη Ε.Σ.Σ.Ν.Α.

Ειδικότερα:
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.
Η προσέλευση των αθλητών, την πρώτη ημέρα των αγώνων, θα γίνεται από
τις 16:30-17:30 για επιβεβαίωση της συμμετοχής με φυσική παρουσία.
7.5.
Το παράβολο συμμετοχής είναι 10 ευρώ και καταβάλλεται πριν την έναρξη των
αγώνων με την επιβεβαίωση συμμετοχής.
8. ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
8.1.
Οι παίκτες κατατάσσονται με τα εξής κριτήρια:
a. ELO FIDE τρέχοντος μηνός
b. ΕLO ΕΣΟ τρέχοντος εξαμήνου
c. Αλφαβητική σειρά με λατινικούς χαρακτήρες
9. ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
9.1.
Η τελική κατάταξη καθορίζεται σύμφωνα με τους βαθμούς.
9.2.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας ακολουθούνται κριτήρια που προβλέπονται από την
αντίστοιχη προκήρυξη της ΕΣΟ.
Συγκεκριμένα, όλες οι θέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια
ισοβαθμίας:
Για ελβετικό σύστημα
α)
Αποτέλεσμα
του
τουρνουά
των
ισοβάθμων
β) Το κριτήριο Μπούχολτζ cut-1 (βαθμοί αντιπάλων εξαιρουμένου του χαμηλότερου)
γ)
Το
κριτήριο
Μπούχολτζ
(βαθμοί
αντιπάλων)
δ) Το κριτήριο Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα).
Για κυκλικό σύστημα (roundrobin)
α)
Κατάταξη
βαθμών
του
τουρνουά
μεταξύ
των
ισοβάθμων
β) Αριθμός νικών (προηγείται ο σκακιστής-τρια με τις περισσότερες νίκες).
γ) Το σύστημα Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα
δ) Το σύστημα Κόγια (αριθμός βαθμών εναντίων αντιπάλων με ποσοστό > 50%)
9.3.
Διευκρινίζεται ότι για τον υπολογισμό του Μπούχολτζ ή του Μπέργκερ θα γίνει
εφαρμογή του “virtual opponent”.
9.4.
Αν μετά την εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων, διατηρείται η ισοβαθμία
ανάμεσα σε 2 συμμετέχοντες, σε κάποια από τις 3 πρώτες θέσεις, τότε θα γίνει διπλός
αγώνας μπαράζ μεταξύ των ισοβάθμων (τα χρώματα του 1ου αγώνα καθορίζονται με
κλήρωση), με χρόνο σκέψης 5 λεπτά και επαύξηση 3 δευτερολέπτων ανά κίνηση για κάθε
σκακιστή.
9.5.
Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος θα διεξαχθεί αγώνας «ξαφνικού
θανάτου», κατά τα πρότυπα των κανονισμών που ισχύουν για το παγκόσμιο κύπελλο της

FIDE, με χρόνο σκέψης 5 λεπτά για τα λευκά και 4 λεπτά για τα μαύρα. Μετά την
60η κίνηση υπάρχει επαύξηση 3 δευτερόλεπτα ανά κίνηση για κάθε σκακιστή. Ο
καθορισμός του χρώματος (λευκά ή μαύρα) γίνεται με κλήρωση (ο νικητής της κλήρωσης
επιλέγει χρώμα). Αν και αυτός ο αγώνας λήξει ισόπαλος, για την άρση της ισοβαθμίας
νικητής ανακηρύσσεται ο σκακιστής-στρια που αγωνίστηκε με τα μαύρα. Αν μετά την
εφαρμογή των κριτηρίων προκύψει ισοβαθμία σε οποιαδήποτε άλλη θέση εκτός των 3
πρώτων, οι αθλητές ανακηρύσσονται ισόβαθμοι.
9.6.
Οι αγώνες μπαράζ πραγματοποιούνται το αργότερο 30 λεπτά μετά την
ολοκλήρωση
των
παρτίδων
των
ενδιαφερομένων.
9.7. Όποιος δεν εμφανισθεί στους αγώνες μπαράζ μηδενίζεται.
10. ΕΠΑΘΛΑ
10.1. Στους τρεις πρώτους κάθε κατηγορίας θα απονεμηθούν κύπελλα.
10.2. Ο νικητής/τρια κάθε κατηγορίας ανακηρύσσεται Πρωταθλητής/τρια 2019 στην
κατηγορία του/της.
11. ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ
11.1. Οι προκρίσεις θα καθοριστούν με συμπληρωματική προκήρυξη που θα εκδοθεί πριν
από την έναρξη του 3ου γύρου.
11.2. Σε κάθε περίπτωση μια κατηγορία θα λάβει κατά την κατανομή κατ’ ελάχιστον μια
πρόκριση.
11.3. Στη συνέχεια, η κατανομή των προκρίσεων θα γίνει σύμφωνα την αναλογική μέθοδο.
Ειδικότερα: πλήθος προκρίσεων x (πλήθος συμμετοχών κατηγορίας : πλήθος συνολικών
συμμετοχών), στρογγυλοποίηση στον προηγούμενο ακέραιο, δεύτερη κατανομή με βάση
τα υπόλοιπα των κατηγοριών κατά φθίνουσα σειρά και σε περίπτωση ίδιων υπολοίπων
κατηγοριών και απόλυτης ισοβαθμίας σκακιστών/ σκακιστριών κλήρωση.
12.ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
12.1. Ένσταση ασκείται σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Κανονισμού Αγώνων της
Ε.Σ.Ο., κατά απόφασης του διαιτητή ή του Επικεφαλής Διαιτητή και κατατίθεται
εγγράφως στον Διευθυντή Αγώνων μαζί με παράβολο ύψους πενήντα (50) ευρώ.
12.2. Σε περίπτωση μερικής ή ολικής αποδοχής της ένστασης το παράβολο επιστρέφεται,
ειδάλλως εκπίπτει υπέρ της Ε.Σ.Σ.Ν.Α.
12.3. Η υποβολή των ενστάσεων γίνεται δεκτή έως και 30 λεπτά μετά τη λήξη του γύρου.
Αν το πρόγραμμα προβλέπει δύο αγωνιστικές την ίδια μέρα τότε ή ένσταση ασκείται μέσα
σε 15 λεπτά από τη λήξη της υπόψη παρτίδας.
12.4. Υπεύθυνη για την εκδίκαση της ένστασης, είναι η Επιτροπή Ενστάσεων των αγώνων
που θα οριστεί πριν από την έναρξη των πρωταθλημάτων.
13. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΩΝ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

13.1. Διευθυντής αγώνων ορίζεται ο κος Ηλίας Δαλιάνης.
13.2. Τους αγώνες θα διαιτητεύσουν διαιτητές που θα οριστούν από την ΤΕΔ.
14. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ
14.1. Οι αγώνες γίνονται σύμφωνα με την Αθλητική Νομοθεσία, τους κανόνες της
F.I.D.E., τους σχετικούς κανονισμούς της Ε.Σ.Ο. και την προκήρυξη των αγώνων μαζί με
τα παραρτήματά της.
14.2. 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.
14.3. Υπεύθυνος για οργανωτικά και διοικητικά θέματα είναι ο Διευθυντής αγώνων.
14.4. Όποιος ηττηθεί μία φορά χωρίς αγώνα θεωρείται ότι αποχώρησε, εκτός αν η
απουσία του θεωρηθεί αιτιολογημένη.
14.5. Επιτρέπεται σε κάθε σκακιστή μία εξαίρεση απόλυτα αιτιολογημένη.
14.6. Νέες συμμετοχές θα γίνονται δεκτές αυστηρά μέχρι τον τρίτο γύρο.
15. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
15.1. Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μέχρι την Δευτέρα 29/04/2017 & ώρα 23:59
αυστηρά μόνο στο σύνδεσμο http://essnachess.gr/dilwseis-symmetoxis 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.
15.2. Διευκρινίζεται πως οι κατηγορίες O-08 έως Ο-16 αφορούν την Γενική κατηγορία
και Κ-08 έως Κ-16 αφορούν την κατηγορία των κοριτσιών.
15.3. Στα σχόλια των δηλώσεων πρέπει να διευκρινιστούν τυχόν αιτήματα όπως π.χ.
εξαίρεση στον πρώτο γύρο.
Ο Πρόεδρος
Χρήστος Γκορίτσας

Η Γενική Γραμματέας
Βιργινία Ψωμά

Η Έφορος Αγώνων
Ευσταθία Ανδρικοπούλου

