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6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑ∆ΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙ∆ΩΝ – ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ 
 
1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Η ΕΣΟ προκηρύσσει τo 6ο Πανελλήνιο Οµαδικό Πρωτάθληµα Παίδων - Κορασίδων για το 2013.   
Το πρωτάθληµα θα διεξαχθεί σε 2 φάσεις: 

i. Προκριµατικά, Τοπικά Περιφερειακά Πρωταθλήµατα µε ευθύνη των αντίστοιχων Ενώσεων – 
Τοπ.Επιτροπών  

ii. Τελική Φάση 
Η Τελική Φάση θα διεξαχθεί στο χρονικό διάστηµα από  6 έως 8 ∆εκεµβρίου 2013 στην Καβάλα µε 

συν-διοργανωτές τον Σκακιστικό Όµιλο Καβάλας.   
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑ∆ΩΝ 

Η σύνθεση των οµάδων είναι εξαµελής. Αναλυτικά: 
- 1η σκακιέρα, ένας (1) από την κατηγορία παίδων (κάτω των 16 ετών – γεννηµένος από 1/1/1997 και 

µετά),  
- 2η σκακιέρα, ένας (1) από την κατηγορία παµπαίδων (κάτω των 14 ετών – γεννηµένος από 1/1/1999 

και µετά),  
- 3η σκακιέρα, ένας (1) από την κατηγορία παµπαίδων (κάτω των 12 ετών – γεννηµένος από 1/1/2001 

και µετά),  
- 4η σκακιέρα, ένας (1) από την κατηγορία παµπαίδων (κάτω των 10 ετών – γεννηµένος από 1/1/2003 

και µετά), 
- 5η σκακιέρα, µία (1) από την κατηγορία κορασίδων (κάτω των 16 ετών – γεννηµένη από 1/1/1997 και 

µετά) και  
- 6η σκακιέρα, µία (1) από την κατηγορία παγκορασίδων (κάτω των 12 ετών – γεννηµένη από 1/1/2001 

και µετά).  
 
Επιτρέπεται η συµµετοχή 1 κοινοτικού σκακιστή-στριας µε την προϋπόθεση ότι κατοικεί µόνιµα στην 

Ελλάδα. Για την πιστοποίηση του µόνιµου της κατοικίας είναι απαραίτητη η προσκόµιση πρόσφατης 
βεβαίωσης (µηνός) ελληνικού σχολείου/σχολής ή ξένου σχολείου που εδρεύει στην Ελλάδα. Σε περίπτωση 
που δεν είναι µαθητής-τρια τότε θα πρέπει να προσκοµίζεται αντίγραφο φορολογικής δήλωσης των γονέων 
για το προηγούµενο οικονοµικό έτος. Η δήλωση του κοινοτικού θα πρέπει να έχει γίνει πριν την έναρξη 
των περιφερειακών πρωταθληµάτων των Ενώσεων και Τοπικών Επιτροπών και σύµφωνα µε τις 
αντίστοιχες προκηρύξεις.   

Υπενθυµίζεται ότι η δήλωση των κοινοτικών είναι δεσµευτική για όλη τη διάρκεια της τρέχουσας 
αγωνιστικής περιόδου και ισχύει για όλες τις οµαδικές διοργανώσεις. Σωµατεία που έχουν ήδη 
χρησιµοποιήσει κοινοτικούς σκακιστές δεν µπορούν να τους αλλάξουν. 

 
Τα µέλη των οµάδων πρέπει να έχουν ∆ελτίο  Αθλητικής Ταυτότητας και Υγείας θεωρηµένο, το οποίο θα 

προσκοµίζεται στο διαιτητή της συνάντησης πριν την έναρξη του αγώνα. Ο διαιτητής ελέγχει σχολαστικά 
την εγκυρότητα και πληρότητα του ∆.Α.Τ. και Υγείας κάθε αθλητή. Απαγορεύεται η συµµετοχή αθλητών 
που δεν θα προσκοµίσουν έγκυρο ∆.Α.Τ. και Υγείας πριν την έναρξη των αγώνων.  
  
3. ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ 

Οι αγώνες στην τελική φάση 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. 
Σκακιστής – σκακίστρια, που δεν έχει προσέλθει για να αγωνιστεί µετά την πάροδο 30 λεπτών από την έναρξη 

των αγώνων, µηδενίζεται. (άρθρο 6.6 FIDE Laws of Chess). 
Απαγορεύονται οι προτάσεις ισοπαλίας σε λιγότερες από 30 κινήσεις (άρθρο 9.1 FIDE Laws of Chess). 

 
4. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Σε κάθε συνάντηση η νίκη βαθµολογείται µε 2 βαθµούς, η ισοπαλία µε 1 βαθµό, και η ήττα µε 0 
βαθµούς. Η ήττα χωρίς αγώνα τιµωρείται µε  αφαίρεση ενός βαθµού (-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. Νίκη χωρίς αγώνα (α.α.) βαθµολογείται µε 2 
βαθµούς (σύνολο πόντων 5,5-0).  
 
5. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα σωµατεία µέλη της Ε.Σ.Ο. Σε κάθε περιοχή µε συµπληρωµατική 
προκήρυξη των αρµόδιων Ενώσεων ή Τοπικών Επιτροπών θα καθορίζονται όλες οι λεπτοµέρειες (σύστηµα 
αγώνων, πρόγραµµα, λήξη προθεσµιών κλπ) των τοπικών πρωταθληµάτων. 

   
6. ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

Ανάλογα µε το σύστηµα των αγώνων για την τελική κατάταξη χρησιµοποιούνται κατά σειρά τα εξής 
κριτήρια: 

Για ελβετικό: 
1. Βαθµοί 
2. Τα αποτελέσµατα (βαθµοί) µεταξύ των ισοβαθµούντων οµάδων  
3. Το άθροισµα Sonneborn – Berger που υπολογίζεται ως εξής: οι βαθµοί κάθε αντίπαλου, 

πολλαπλασιασµένοι επί τον αριθµό των πόντων (σκορ σκακιέρων) που σηµείωσε η οµάδα ενάντια στον 
συγκεκριµένο αντίπαλο. Για τον υπολογισµό του αθροίσµατος Sonneborn – Berger το «bye» και η νίκη χωρίς 
αγώνα υπολογίζεται ως ισοπαλία της οµάδας µε έναν «εικονικό αντίπαλο» (“virtual opponent” 
FIDEHBD.02.14). Στην έναρξη του συγκεκριµένου γύρου ο «εικονικός αντίπαλος» έχει τους ίδιους βαθµούς 
και πόντους µε την οµάδα. Στη συνέχεια προστίθεται το αποτέλεσµα του αγώνα (1 βαθµός και 6 πόντοι για 
νίκη α.α., 1 βαθµός και 3 πόντοι για το bye και 0 βαθµοί και 0 πόντοι για ήττα α.α.) και για κάθε επόµενο γύρο 
προστίθεται 1 βαθµός και 3 πόντοι.  

4. Άθροισµα πόντων επί συνόλου των αγώνων. 
5. Άθροισµα των βαθµών όλων των αντιπάλων εξαιρουµένου του αντίπαλου µε τους λιγότερους 

βαθµούς. 
6. Άθροισµα των πόντων των αντιπάλων 
7. Άθροισµα των πόντων των αντιπάλων που η οµάδα νίκησε, συν το µισό των πόντων των αντιπάλων µε 

τους οποίους η οµάδα έκανε ισοπαλία 
 

Σε όλες τις περιπτώσεις κερδίζει το µεγαλύτερο σύνολο. 
Στη βαθµολογία η οµάδα που παίρνει το "ΒΥΕ" (περίπτωση µονού αριθµού οµάδων) παίρνει 1 βαθµό και 

3½ πόντους. 
∆ιευκρινίζεται ότι, ή ποινή της αφαίρεσης 1 βαθµού για την οµάδα που χάνει χωρίς αγώνα (α.α.), 

εφαρµόζεται στην τελική-συνολική βαθµολογία και δεν επηρεάζει την κλήρωση των οµάδων. 
 
Για κυκλικό σύστηµα (πουλ) 
1. Βαθµοί 
2. Κατάταξη βαθµών του τουρνουά µεταξύ των ισόβαθµων οµάδων 
3. Άθροισµα πόντων επί συνόλου των αγώνων που έχουν δώσει οι οµάδες. 
4. Κατά σειρά, οι συνολικοί πόντοι σε όλους τους αγώνες της 1ης σκακιέρας, της 2ης σκακιέρας, της 

3ης σκακιέρας, κ.ο.κ.. 
5. Αν και µετά την εφαρµογή των παραπάνω κριτηρίων έχουµε ξανά ισοβαθµία στην 1η θέση τότε θα 

γίνει τουρνουά αγώνων νοκ άουτ «ξαφνικού θανάτου» (sudden death game) οι κανόνες του οποίου 
ορίζονται ως εξής 

Αγώνας µε χρόνο σκέψης 5 λεπτά ανά σκακιστή (τα χρώµατα καθορίζονται µε κλήρωση). Σε περίπτωση 
ισόπαλου αποτελέσµατος νικήτρια θεωρείται η οµάδα που συγκεντρώνει τις περισσότερες µονάδες µε το 
κριτήριο Βερολίνου: Η νίκη στην 1η σκακιέρα δίνει 6 µονάδες, νίκη στην 2η σκακιέρα δίνει 5 µονάδες, 
νίκη στην 3η σκακιέρα δίνει 4 κ.ο.κ. 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. 

 
7. ΑΝΑΒΟΛΕΣ 

Αναβολές κατά αρχήν δεν χορηγούνται, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων για τις οποίες αποφασίζει η 
διεύθυνση των αγώνων. 
 
8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ 

Η τελική φάση θα διεξαχθεί µε ελβετικό 5 γύρων  µε συµµετοχή  16 οµάδων. 



 
Περιγραφή συστήµατος: 
• Χρήση του απλού ελβετικού συστήµατος. 
• Κλήρωση του 1ου γύρου µε βάση την αρχική κατάταξη ( που προκύπτει από τον µέσο όρο Έλο). 
• Κλήρωση των υπολοίπων γύρων (2ος-5ος) µε βάση το πρώτο κριτήριο ισοβαθµίας (Κατάταξη 

βαθµών του τουρνουά µεταξύ των ισόβαθµων οµάδων). 
• Θα αγνοείται η χρωµατική ιστορία κατά το ζευγάρωµα 
• Αφού έχουν δηµιουργηθεί τα ζευγάρια, θα αποδίδονται τα χρώµατα µε βάση τη χρωµατική ιστορία. 
• ∆ιατηρούνται οι περιορισµοί για +/-3 στα χρώµατα (δηλαδή για όλους τους γύρους καµία οµάδα δεν 

θα λάβει επί 3 συνεχόµενους γύρους το ίδιο χρώµα και στη λήξη του πρωταθλήµατος η χρωµατική 
ιστορία για όλες τις οµάδες θα είναι 3 λευκά & 2 µαύρα ή 2 λευκά & 3 µαύρα). 

 
 Οι οµάδες που µετέχουν στην τελική φάση θα πρέπει να στείλουν στη γραµµατεία της ΕΣΟ (µε FAX η 

e-mail) µέχρι την 29/11/2013 και ώρα 12:00 τη βασική σύνθεσή τους.  Η βασική σύνθεση µπορεί να 
περιλαµβάνει µέχρι 10 σκακιστές ή σκακίστριες. Αθλητής-τρια που δεν έχει δηλωθεί στη βασική 
σύνθεση δεν µπορεί να αγωνιστεί στο πρωτάθληµα. 

Στη δήλωση της βασικής σύνθεσης θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθµός µητρώου (ΕΣΟ και FIDE), ο 
διεθνής βαθµός αξιολόγησης (Νοέµβριος 2013) ή ο εθνικός (Ιούλιος 2013) αν δεν υπάρχει διεθνής, καθώς 
και η ηµεροµηνία γέννησης των σκακιστών-στριων. 

Η αρχική κατάταξη των οµάδων θα γίνει µε βάση τον µέσο όρο των 6 µεγαλύτερων διεθνών ΕΛΟ (ή των 
εθνικών όπου δεν υπάρχει διεθνές) ανά κατηγορία σκακιέρας όπως θα δηλωθούν στη βασική σύνθεση. Το 
χρώµα (ΛΕΥΚΑ ή ΜΑΥΡΑ) της 1ης οµάδας στον 1ο γύρο θα καθορισθεί µε κλήρωση που θα 
πραγµατοποιηθεί αµέσως µετά την οριστικοποίηση της αρχικής σειράς κατάταξης.   

Σε περίπτωση που τελικά συµµετάσχουν 5 ή 6 οµάδες θα χρησιµοποιηθεί σύστηµα πουλ µονών 
συναντήσεων. 

 
Οι συνθέσεις των οµάδων για κάθε γύρο θα κατατίθενται από τον ορισµένο αρχηγό στον επικεφαλής 

διαιτητή είτε ιδιοχείρως είτε µέσω e-mail. Για τους πρωινούς γύρους (1ος – 3ος – 5ος) η σύνθεση θα πρέπει 
να κατατίθεται από το προηγούµενο βράδυ και µέχρι τις 23:00. Για τους απογευµατινούς γύρους (2ος και 
4ος) το αργότερο 1 ώρα πριν την έναρξη των αγώνων.    

 
 

9. ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ – ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ 
Στην τελική φάση προκρίνονται 16 οµάδες ω εξής:  
 

• Από την Ε.Σ.Σ. Ν.Αττικής οι  4 πρώτες οµάδες. (4 οµάδες) 
• Από την Ε.Σ.Σ. Θεσσαλονικής – Χαλκιδικής οι 2 πρώτες οµάδες. (2 οµάδες),  
• Από όλες τις υπόλοιπες Ενώσεις και Τ. Επιτροπές (Ε.Σ.Σ. Κρήτης, Ε.Σ.Σ.  Ανατ. Μακεδονίας 

– Θράκης, Ε.Σ.Σ. Κεντρ.∆υτικής Μακεδονίας, Ε.Σ.Σ. Πελοποννήσου, 
Ε.Σ.Σ.Περιφ.Πελοποννήσου, Τ.Ε.Σ.Σ. Ανατ. Στερεάς, Τ.Ε.Σ.Σ. Θεσσαλίας, Τ.Ε.Σ.Σ. 
Αιγαίου και Τ.Ε.Σ.Σ. ∆υτ. Ελλάδας) οι πρωταθλήτριες οµάδες (9 οµάδες). 

• 1 οµάδα εκπρόσωπος των διοργανωτών αδάπανα για την ΕΣΟ.   
 
Οι προκριµατικές φάσεις σε όλα τα πρωταθλήµατα για τις οποίες είναι υπεύθυνες οι Ενώσεις και Τοπικές 

Επιτροπές (εκτός αν η Ε.Σ.Ο. ορίσει διαφορετικά), θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι και τις 3-11-2013.  

Όλα τα σωµατεία που θα προκριθούν θα πρέπει να δηλώσουν εγγράφως στην ΕΣΟ (e-mail: 
info@chessfed.gr, Fax: 210 9221620) τη συµµετοχή τους στην τελική φάση, µέσω των Ενώσεων 
ή των Τοπικών Επιτροπών που ανήκουν, µέχρι και την 14-11-2013.  

Μέχρι την προαναφερόµενη ηµεροµηνία θα πρέπει να δηλώσουν συµµετοχή και οι οµάδες που τυχόν θα 
αναπληρώσουν κάποια κενή θέση ως εξής: 

Η πρώτη αναπλήρωση οµάδας για την τελική φάση θα γίνει από οµάδα της Κρήτης.  
ΕΣΣΝΑ: µέχρι 4 αναπληρωµατικές, ΕΣΣΘΧ: µέχρι 2 αναπληρωµατικές, Λοιπές Ενώσεις-Τ.Επιτροπές: από 1 
αναπληρωµατική. 

∆ιευκρινίζεται ότι η αναπλήρωση των κενών θέσεων, ανά ένωση – τοπική επιτροπή, γίνεται σύµφωνα µε 
την κατάταξη των οµάδων στα περιφερειακά πρωταθλήµατα χωρίς περιορισµό θέσης (πχ σε περίπτωση 
άρνησης της 2ης οµάδας, µπορεί να αναπληρώσει η 3η κοκ). 
 



Για την αποφυγή µονού αριθµού οµάδων στην Τελική Φάση, προβλέπεται η συµµετοχή 2ης οµάδας µε 
πρόταση των διοργανωτών, χωρίς οικονοµική επιβάρυνση για την ΕΣΟ.   

 
Οι Ενώσεις και Τοπικές Επιτροπές µαζί µε τη δήλωση συµµετοχής υποχρεούνται να στείλουν µέχρι την 

14-11-2013 τα αποτελέσµατα και τα φύλλα αγώνος του πρωταθλήµατος της περιοχής τους. Η µη έγκαιρη 
αποστολή των αποτελεσµάτων καθιστά άκυρη τη δήλωση συµµετοχής. 

 
10. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ - ∆ΙΑΜΟΝΗ – ∆ΙΑΤΡΟΦΗ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ 
 

Σύµφωνα µε απόφαση του ∆Σ της ΕΣΟ (21/9/2013) η τελική φάση θα διεξαχθεί στην Καβάλα σε 
αίθουσα του ξενοδοχείου LUCY (5*).  
 

Τα σωµατεία που θα λάβουν µέρος στην Τελική Φάση είναι υπεύθυνα για τη διαµονή – διατροφή καθώς 
και για τη µετακίνησή τους από και προς την Καβάλα. 

  
Για την διαµονή των προαναφερόµενων στο χρονικό διάστηµα από 5/12 in µέχρι 7/12 out θα ισχύσουν οι 

παρακάτω τιµές στο ξενοδοχείο των αγώνων:  
 

 Ξενοδοχείο LUCY 5* www.lucyhotel.gr 

• 40 € την ηµέρα ανά άτοµο, µε πλήρη διατροφή (τρία γεύµατα σε µπουφέ) για διαµονή σε δίκλινο 
δωµάτιο. 

• 37 € την ηµέρα ανά άτοµο, µε πλήρη διατροφή (τρία γεύµατα σε µπουφέ) για διαµονή σε τρίκλινο 
δωµάτιο.  

• 33 € την ηµέρα ανά άτοµο, µε πλήρη διατροφή (τρία γεύµατα σε µπουφέ) για διαµονή σε 
τετράκλινο δωµάτιο.  

• 59 € την ηµέρα, µε πλήρη διατροφή (τρία γεύµατα σε µπουφέ) για διαµονή σε µονόκλινο δωµάτιο.  

Όλα τα δωµάτια παρέχουν κλιµατισµό, δορυφορική τηλεόραση επίπεδης οθόνης και ραδιόφωνο, 
τηλέφωνο, µίνι µπαρ, χρηµατοκιβώτιο, σεσουάρ, πακέτο προσωπικής υγιεινής, γραφείο εργασίας και 
δωρεάν ασύρµατη σύνδεση στο διαδίκτυο.  

Οι οµάδες υποχρεούνται µέχρι την Πέµπτη 21 Νοεµβρίου  2013 να στείλουν εγγράφως, τις κρατήσεις 
των δωµατίων που επιθυµούν, απευθείας στο ξενοδοχείο LUCY hotel στο email: info@lucyhotel.gr (τηλ. 
2510 600060 / fax 2510 600080, (Είναι υποχρεωτική η τηλεφωνική επιβεβαίωση παραλαβής των 
κρατήσεων), µε παράλληλη κοινοποίηση στην ΕΣΟ (e-mail: info@chessfed.gr, Fax: 210 9221620).  

Με την επιβεβαίωση της διαθεσιµότητας από το ξενοδοχείο, τα σωµατεία θα πρέπει να καταθέσουν το 
30% του ποσού που αναλογεί στην κράτησή τους στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασµό, προκειµένου να 
θεωρηθεί έγκυρη, µέχρι την Τετάρτη 27 Νοεµβρίου 2013. Το υπόλοιπο ποσόν θα πρέπει να εξοφληθεί µε 
την άφιξη στο ξενοδοχείο διαµονής. 

Τραπεζικός Λογαριασµός 
ΤΡΑΠΕΖΑ: Alpha Bank 

IBAN: GR12 0140 8000 8000 0232 0003 801 
∆ικαιούχος: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΟΥΣΗ Α.Ε. 

 

H έκδοση οµαδικού ή ατοµικού τιµολογίου θα πρέπει να διευκρινισθεί εκ των προτέρων 
αποστέλλοντας τα απαραίτητα στοιχεία µε την φόρµα κράτησης δωµατίων.  

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε την αποστολή της φόρµας κράτησης δωµατίων, µπορείτε 
να επικοινωνείτε µε:  

Fax: 2510 600080, Email: info@lucyhotel.gr. 
Επικοινωνία: K. Xριστοφιλογιάννης Γιώργος 

Για τις κρατήσεις θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας σύµφωνα µε την αποστολή της σχετικής φόρµας και 
την κατάθεση της αντίστοιχης προκαταβολής.. 



 
∆ιευκρινίζεται ότι η παραµονή στο προαναφερόµενο ξενοδοχείο είναι υποχρεωτική για τουλάχιστον 8 

άτοµα ανά οµάδα.  
 

 

11. ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ  
Η τελική φάση θα γίνει στο χρονικό διάστηµα από 6 έως 8 ∆εκεµβρίου 2013 σύµφωνα µε το παρακάτω 

πρόγραµµα: 
 
Πέµπτη   5  ∆εκεµβρίου  2013 Άφιξη των οµάδων  

Πέµπτη   5  ∆εκεµβρίου  2013 Τεχνική Συνάντηση 20:00 

Παρασκευή   6  ∆εκεµβρίου  2013 Τελετή Έναρξης 09:30 

Παρασκευή   6  ∆εκεµβρίου  2013 1ος Γύρος 10:00 

Παρασκευή   6  ∆εκεµβρίου  2013 2ος Γύρος 17:30 

Σάββατο   7  ∆εκεµβρίου  2013 3ος Γύρος 09:30 

Σάββατο   7  ∆εκεµβρίου  2013 4ος Γύρος 17:30 

Κυριακή   8  ∆εκεµβρίου  2013 5ος Γύρος 10:00 

Κυριακή     8  ∆εκεµβρίου  2013 Τελετή Λήξης - Αναχώρηση 
15:30 ή το αργότερο 30’ µετά       

την λήξη της τελευταίας παρτίδας 
 

 

12. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
Υποβάλλονται 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. Υπεύθυνη για την 
εκδίκαση της ένστασης είναι η Επιτροπή Ενστάσεων των αγώνων που ορίζουν οι Ενώσεις Τ.Επιτροπές για τα 
περιφερειακά πρωταθλήµατα. Η σύνθεση της επιτροπής για την τελική φάση θα ορισθεί στην τεχνική 
συνάντηση την Πέµπτη 5/12/2013 (20:00). 

Το παράβολο ορίζεται στα 90 € και µπορεί να κατατεθεί στο διευθυντή ή στον επικεφαλής διαιτητή των 
αγώνων. 
 
13. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ – ∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ 

Ο ∆ιευθυντής Αγώνων θα ορισθεί από το ∆Σ της ΕΣΟ και οι ∆ιαιτητές από την ΚΕ∆ και θα 
ανακοινωθούν µε συµπληρωµατική προκήρυξη. 
 
14. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ 
 

Ισχύει το άρθρό 3 «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ» της γενικής προκήρυξης των οµαδικών πρωταθληµάτων 
για το 2013  (Αριθ. Πρωτ. 92188/2-4-2013). 
 
15. ΓΕΝΙΚΑ 

Για κάθε ζήτηµα που δεν προβλέπεται από αυτή την Προκήρυξη ή από τους κανονισµούς της FIDE και 
της ΕΣΟ, αρµόδια είναι η διεύθυνση των αγώνων. 
 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ 
 


