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23ο ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑΣ 2011
9ο ΟΜΑ∆ΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑΣ 2010

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ
o

ο

Η Ελληνική Σκακιστική Οµοσπονδία προκηρύσσει το 23 Ατοµικό Σχολικό Πρωτάθληµα και το 9 Οµαδικό
Σχολικό Πρωτάθληµα Ανατολικής Στερεάς και Εύβοιας 2011, του οποίου τα προκριµατικά θα διεξαχθούν
κατά Νοµό και οι προκριθέντες ανά κατηγορία θα αγωνιστούν στα Περιφερειακά Πρωταθλήµατα Ανατολικής
Στερεάς και Εύβοιας 2011.
Η διοργάνωση για τα πρωταθλήµατα του Νοµού Ευβοίας ανατέθηκε από την ΕΣΟ στην Σκακιστική
Ακαδηµία Χαλκίδας “Παλαµήδης ο Ευβοεύς”
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην Χαλκίδα
Το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2011 το Ατοµικό
Την Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2011 το Οµαδικό.
Χώρος αγώνων: Αίθουσα συνεδριάσεων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ (Νοµαρχιακό
Μέγαρο) Λ. Χαϊνά 93 Χαλκίδα

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ικαίωµα να αγωνιστούν στα Σχολικά, έχουν όλοι οι µαθητές και οι µαθήτριες των Νηπιαγωγείων,
∆ηµοτικών, Γυµνασίων και Λυκείων, ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών του Νοµού Εύβοιας.
Οι δηλώσεις συµµετοχής θα γίνονται στον κ. Γιώργο Τσουνή, τηλ. 6932-274274 & 22210-85735, µε ΦΑΞ
στο 22210-85737 ή µε email στην διεύθυνση tsounisg@otenet.gr , µέχρι τις 24-2-2011 ώρα 14.00.
∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ:
Ελληνική Σκακιστική Οµοσπονδία (Ε.Σ.Ο.)
Σκακιστική Ακαδηµία Χαλκίδος “Παλαµήδης ο Ευβοεύς”
Ώρα προσέλευσης- επιβεβαίωση συµµετοχών: 09:00-09:30 π.µ.
Ώρα έναρξης: 10:00 π.µ.
ΠΡΟΣΟΧΗ!: Όλοι οι συµµετέχοντες θα πρέπει να επιβεβαιώσουν την παρουσία τους και να
συµπληρώσουν το έντυπο συµµετοχής στη γραµµατεία των αγώνων ως τις 9.30 π.µ. διαφορετικά δε θα
συµπεριληφθούν στις τελικές λίστες συµµετοχών.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΩΝ: Γιώργος Τσουνής
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
Ελβετικό Σύστηµα επτά (7) γύρων ανά κατηγορία.
Αν σε κάποια κατηγορία οι συµµετοχές είναι λίγες, η ∆ιεύθυνση αγώνων διατηρεί το δικαίωµα να
τροποποιήσει το Σύστηµα ή/και τον Αριθµό των Γύρων για την κατηγορία αυτή µετά από εισήγηση του
Επικεφαλής ∆ιαιτητή
.
Οι αγώνες θα γίνουν στις εξής 11 κατηγορίες:
Μαθητές - Μαθήτριες Νηπιαγωγείων
Μαθητές - Μαθήτριες Α' Τάξης ∆ηµοτικού

Μαθητές - Μαθήτριες Β' Τάξης ∆ηµοτικού
Μαθητές - Μαθήτριες Γ' Τάξης ∆ηµοτικού
Μαθητές - Μαθήτριες ∆' Τάξης ∆ηµοτικού
Μαθητές - Μαθήτριες Ε' Τάξης ∆ηµοτικού
Μαθητές - Μαθήτριες ΣΤ' Τάξης ∆ηµοτικού
Μαθητές - Μαθήτριες Α' Τάξης Γυµνασίου
Μαθητές - Μαθήτριες Β' Τάξης Γυµνασίου
Μαθητές - Μαθήτριες Γ' Τάξης Γυµνασίου
Μαθητές - Μαθήτριες Λυκείου

ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑΣ
•

Απο το ΑΤΟΜΙΚΟ: Προκρίνονται στους τελικούς Ανατολικής Στερεάς και Εύβοιας τα τρία (3) πρώτα
αγόρια και τα τρία (3) πρώτα κορίτσια από κάθε κατηγορία.
Εάν κάποιος από τους προκριθέντες δεν επιθυµεί τη συµµετοχή του στην επόµενη φάση,
ο
ο
ο
αναπληρώνεται από τον 4 , 5 , 6 κ.ο.κ. της κατηγορίας του. Οι ατοµικές προκρίσεις είναι
υποχρεωτικά ανά τάξη.

•

Από το ΟΜΑ∆ΙΚΟ: Οι δύο πρώτες οµάδες από κάθε κατηγορία (∆ηµοτικά, Γυµνάσια Λύκεια).
Οι προϋποθέσεις για το οµαδικό είναι ίδιες µε τη γενική προκήρυξη της ΕΣΟ.
Εάν κάποια οµάδα δεν επιθυµεί τη συµµετοχή της στην επόµενη φάση, αναπληρώνεται από την
επόµενη.

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Η αρχική κατάταξη στους οµίλους να γίνει αλφαβητικά για Νήπια, Α, Β και Γ ∆ηµοτικού και για όλες τις άλλες
τάξεις µε βάση τα εθνικά ΕΛΟ του Α’ Εξαµήνου 2011 αρκεί ο µαθητής να έχει έλο µεγαλύτερο ή ίσο του
1040, αλλιώς πάλι αλφαβητικά.
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ
Ο χρόνος σκέψης ορίζεται σε 15' για κάθε παίκτη για ολόκληρη την παρτίδα. Επιπλέον από την πρώτη
κίνηση και για κάθε κίνηση που ολοκληρώνει ο αθλητής παίρνει ακόµα δέκα δευτερόλεπτα (10΄΄) χρόνου
σκέψης. Σε περίπτωση που δεν επαρκούν τα διαθέσιµα χρονόµετρα για όλους τους οµίλους, θα καταβληθεί
προσπάθεια να χρησιµοποιηθούν τουλάχιστον για τους οµίλους των µεγαλύτερων τάξεων. Στους λοιπούς
οµίλους, για τους οποίους δε θα επαρκούν τα διαθέσιµα χρονόµετρα, θα χρησιµοποιούνται µόνο σε
περιπτώσεις που κάποιες παρτίδες δε θα έχουν τελειώσει µετά από 20' από την έναρξη του συγκεκριµένου
γύρου. Στις περιπτώσεις αυτές θα χρησιµοποιείται χρονόµετρο µε χρόνο σκέψης 5' για κάθε παίκτη.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
Θα ισχύσουν κατά σειρά τα ακόλουθα κριτήρια άρσης ισοβαθµίας, ανάλογα µε το σύστηµα των αγώνων:
Α) Για το οµαδικό πρωτάθληµα: Σε περίπτωση ισοβαθµίας τα κριτήρια κατάταξης των οµάδων είναι κατά
σειρά :
Α1. Για ελβετικό σύστηµα
(α). Αποτέλεσµα του τουρνουά των ισοβάθµων (Βαθµοί, Πόντοι, εάν έχουν παίξει όλοι µεταξύ τους).
(β). Το σύνολο των πόντων σε όλους τους αγώνες.
(γ). Άθροισµα των πόντων των αντιπάλων.
(δ). Άθροισµα των πόντων των αντιπάλων που η οµάδα νίκησε, συν το µισό των πόντων των αντιπάλων µε
τους οποίους η οµάδα έκανε ισοπαλία
(ε). Το σύνολο των πόντων κατά σειρά στην 1η σκακιέρα, στη 2η, κ.ο.κ
Α2. Για κυκλικό σύστηµα (πουλ)
(α). Κατάταξη του τουρνουά µεταξύ των ισόβαθµων οµάδων (Βαθµοί, Πόντοι).
(β). Άθροισµα πόντων στο σύνολο των αγώνων.
(γ). Το σύνολο των πόντων κατά σειρά στην 1η σκακιέρα, στη 2η, κ.ο.κ.
Β) Για το ατοµικό πρωτάθληµα:
Β1. Για ελβετικό σύστηµα
(α). Αποτέλεσµα του τουρνουά των ισοβάθµων (εάν έχουν παίξει όλοι µεταξύ τους).
(β). Το κριτήριο Μπούχολτζ (βαθµοί αντιπάλων).
(γ). Το κριτήριο Σόννεµπορν-Μπέργκερ (βαθµοί αντιπάλων ανάλογα µε το αποτέλεσµα).
(δ). Άθροισµα προοδευτικής βαθµολογίας (και τα κριτήρια άρσης της).
Β2. Για κυκλικό σύστηµα (round robin)
(α). Το σύστηµα Σόννεµπορν-Μπέργκερ (βαθµοί αντιπάλων ανάλογα µε το αποτέλεσµα).
(β). Αριθµός νικών (προηγείται ο σκακιστής-τρια µε τις περισσότερες νίκες).

(γ). Κατάταξη βαθµών του τουρνουά µεταξύ των ισόβαθµων (τα µεταξύ τους αποτελέσµατα)..

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ
Θα ισχύσουν οι κανονισµοί της Ε.Σ.Ο..
∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ
Οι διαιτητές θα οριστούν από την ΤΕ∆

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Οι ενστάσεις εκδικάζονται από τριµελή επιτροπή. Για να εκδικασθεί κάποια ένσταση καταβάλλεται στη
∆ιεύθυνση των Αγώνων παράβολο ενστάσεως 50 € (το οποίο θα επιστρέφεται, εάν δικαιωθεί η ένσταση
έστω και µερικώς).
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Θα ορισθεί µε Συµπληρωµατική Προκήρυξη.
ΑΠΟΝΟΜΕΣ - ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ – ΕΠΑΘΛΑ
Στον 1o, 2o, και 3o Νικητή της Γενικής Βαθµολογίας και στο 1o, 2o, και 3o Κορίτσι κάθε Οµίλου θα
απονεµηθούν Κύπελλα
Θα βραβευτούν µε µετάλλιο οι τρεις πρώτοι νικητές στη γενική κατάταξη και τα τρία πρώτα κορίτσια κάθε
οµίλου. Σε περίπτωση ισοβαθµίας θα ισχύσουν τα κριτήρια άρσης ισοβαθµίας.
Κύπελλα θα δοθούν στις τρεις πρώτες Οµάδες κάθε Κατηγορίας ενώ σε όλα τα µέλη των Οµάδων που θα
καταταγούν στις τρεις πρώτες θέσεις του Οµαδικού θα απονεµηθούν Μετάλλια,.
Παρατήρηση: Εάν ένα κορίτσι καταταγεί στους τρεις πρώτους της γενικής κατάταξης, παίρνει όλα τα
έπαθλα που της αναλογούν.
Ο νικητής κάθε τάξης ανακηρύσσεται Πρωταθλητής Ν. Εύβοιας (το 1ο κορίτσι ανά τάξη ανακηρύσσεται
Πρωταθλήτρια Ν. Εύβοιας).
Σε όλους τους µαθητές και τις µαθήτριες θα απονεµηθούν αναµνηστικά διπλώµατα.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ - ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Με µέριµνα της ∆ιεύθυνσης των Αγώνων θα υπάρχει γιατρός στο χώρο των αγώνων.
ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑ∆ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ:
Η σύνθεση των οµάδων θα είναι 4µελής (+2 αναπληρωµατικοί) µε υποχρεωτική συµµετοχή 1 τουλάχιστον
κοριτσιού στην 4η σκακιέρα. Οι οµάδες πριν την έναρξη των αγώνων θα δηλώσουν τη βασική σύνθεσή
τους (αποτελούµενη από 4 µέλη και 2 αναπληρωµατικά), µε µοναδικό περιορισµό τη συµµετοχή µαθήτριας
στην 4η σκακιέρα. Η σειρά των σκακιέρων στη βασική σύνθεση δεν αλλάζει και ισχύει για όλο το
πρωτάθληµα.
Κάθε σχολική οµάδα υποχρεούται να προσκοµίσει, πριν την έναρξη των αγώνων, στον επικεφαλής
διαιτητή, βεβαίωση του Σχολείου ότι όλα τα µέλη της είναι µαθητές του συγκεκριµένου σχολείου.
Η κάθε οµάδα ορίζει τον αρχηγό της εκ των µελών της.
Κάθε σχολείο µπορεί να συµµετέχει µε περισσότερες από δυο οµάδες ανά κατηγορία µε σύµφωνη
γνώµη του διοργανωτή.
∆ΙΑΦΟΡΑ
Για κάθε ζήτηµα που δεν προβλέπεται από αυτή την προκήρυξη ή από τους κανονισµούς της Ε.Σ.Ο. και της
FIDE, καθώς και για κάθε έκτακτο περιστατικό, αρµόδιοι να αποφασίσουν είναι η ∆ιεύθυνση των Αγώνων
για οργανωτικά θέµατα και ο Επικεφαλής ∆ιαιτητής για τεχνικά θέµατα.
Η Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραµµατέας

Άννα Παυλίδου

Σωτήριος Φωτόπουλος

