ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
Αριθ. Πρωτ. 12861/1.6.2021

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙ Α ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ 2021
(ΜΕΧΡΙ 18 ΕΤΩΝ)
1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ
1.1. Η Ελληνική Σκακιστική Οµοσπονδία προκηρύσσει το 24ο Πανελλήνιο Ατοµικό Πρωτάθληµα
Εφήβων και 23ο Πανελλήνιο Ατοµικό Πρωτάθληµα Νεανίδων για σκακιστές και σκακίστριες µέχρι
18 ετών που έχουν γεννηθεί από την 1/1/2003 και µετά.

2. ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ – ΣΥΝ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ – ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
2.1. Οι τελικοί αγώνες θα πραγµατοποιηθούν στο χρονικό διάστηµα από 15 έως 21 Ιουλίου 2021 στα
Χανιά, σε αίθουσα του Κέντρου Αρχιτεκτονικής Μεσογείου Κ.Α.Μ (Μεγάλο Αρσενάλι) στο
Ενετικό λιµάνι της πόλης, µε συν-διοργανωτές τη Σκακιστική Ακαδηµία Χανίων, τον ∆ήµο
Χανίων και την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

3. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ∆ΙΑΚΡΙΝΟΜΕΝΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ
3.1. Ο αθλητικός νόµος 4115/30.01.2013 (ΦΕΚ 24/ΤΕΥΧΟΣ Α’/30.1.2013) προβλέπει στο άρθρο 38
παράγραφος 1 και 2 παροχές για τους 3 πρώτους νικητές των Πανελλήνιων Πρωταθληµάτων Εφήβων
- Νεανίδων µέχρι των 18 ετών .

4. ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
4.1. Τα πρωταθλήµατα θα διεξαχθούν σε δύο φάσεις:
Α. Περιφερειακά Πρωταθλήµατα Ενώσεων – Τοπικών Επιτροπών.
Β. Τελικοί Αγώνες.
4.2. Την ευθύνη διοργάνωσης των περιφερειακών πρωταθληµάτων έχουν οι Ενώσεις και οι Τοπικές
Επιτροπές. Τα περιφερειακά πρωταθλήµατα πρέπει να ολοκληρωθούν µέχρι τις 9 Ιουλίου 2021. Οι
Ενώσεις και Τοπικές Επιτροπές είναι επίσης υπεύθυνες για την εξασφάλιση των οικονοµικών πόρων
καθώς και για το καθορισµό όλων των λεπτοµερειών (σύστηµα, πρόγραµµα αγώνων, προθεσµίες
δηλώσεων συµµετοχής, ορισµός διαιτητών κλπ.) των περιφερειακών πρωταθληµάτων. Οι
αντίστοιχες προκηρύξεις θα πρέπει να αποστέλλονται στην ΕΣΟ πριν την έναρξη των
περιφερειακών πρωταθληµάτων.
4.3. Οι σκακιστές και σκακίστριες συµµετέχουν υποχρεωτικά στο πρωτάθληµα της Ένωσης ή της Τοπικής
Επιτροπής στην οποία ανήκει το σωµατείο τους. Ειδικά για τις παρακάτω περιπτώσεις ισχύουν τα
εξής (απόφαση ∆Σ ΕΣΟ 21.10.2006):
4.4. Σκακιστές και σκακίστριες που έχουν µεταγραφεί µε «υποσχετική» θα αγωνίζονται υποχρεωτικά στα
προκριµατικά των Ενώσεων-ΤΕ που ανήκει το σωµατείο από το οποίο προέρχονται και στο οποίο θα
επιστρέψουν µε τη λήξη της υποσχετικής.
4.5. Σκακιστές και σκακίστριες που µεταγράφηκαν µε «ελεύθερη» µεταγραφή θα αγωνίζονται υποχρεωτικά
στα προκριµατικά της Ένωσης-ΤΕ που ανήκει το νέο τους σωµατείο.
4.6. Εξαίρεση στα παραπάνω αποτελεί η περίπτωση αθλητών που µετακοµίζουν µόνιµα σε άλλη περιοχή
ενώ συνεχίζουν να αγωνίζονται στο παλιό τους σωµατείο. Σε αυτή την περίπτωση µπορούν µετά από
έγγραφο αίτηµά τους να αγωνισθούν στα προκριµατικά της Ένωσης-ΤΕ που κατοικούν.
4.7. ∆ιευκρινίζεται ότι αθλητής που αγωνίστηκε στα προκριµατικά πρωταθλήµατα µίας Ένωσης/Τοπ.
Επιτροπής δεν µπορεί να αγωνιστεί στα προκριµατικά του ίδιου πρωταθλήµατος κάποιας άλλης
περιοχής. Επίσης αθλητής που µεταγράφηκε σε Ένωση/Τ.Επιτροπή που έχει ήδη διεξαγάγει τα
προκριµατικά της µπορεί να αγωνιστεί στα προκριµατικά πρωταθλήµατα της Ένωσης/Τ.Επιτροπής που
ανήκει το παλιό του σωµατείο.
4.8. Για τη συµµετοχή απαιτείται έγκυρο ∆ελτίο Αθλητικής Ταυτότητας και Υγείας της ΕΣΟ.
4.9. Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα το άρθρο 12 του ν. 4726 (ΦΕΚ 181 Α΄ 18/9/2020) οι σκακιστές
εξαιρούνται από την υποχρέωση πιστοποίησης της υγείας τους και έκδοσης της κάρτα υγείας ως
προϋπόθεση για τη συµµετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες.

5. ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ
5.1. Οι θέσεις πρόκρισης των Ενώσεων και Τοπικών Επιτροπών ορίζονται σύµφωνα µε τον επόµενο
πίνακα.
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ΕΝΩΣΕΙΣ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ / ΘΡΑΚΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡ. & ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚ, ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Τ.Ε. ΣΚΑΚ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Τ.Ε. ΣΚΑΚ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Τ.Ε. ΣΚΑΚ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
Τ.Ε. ΣΚΑΚ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ
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5.2. Κάθε ένωση ή Τοπική Επιτροπή µπορεί να επιµερίσει τις θέσεις πρόκρισης, ΜΕΤΑΞΎ ΑΓΟΡΙΏΝ ΚΑΙ
ΚΟΡΙΤΣΙΏΝ, σύµφωνα µε τις αγωνιστικές της ανάγκες.
5.3. Απευθείας πρόκριση δικαιούνται οι πρωταθλητές και πρωταθλήτριες των αντίστοιχων πανελλήνιων
πρωταθληµάτων του 2020, στην ίδια κατηγορία εφόσον το επιτρέπει το όριο ηλικίας. Αλλά και οι
πρωταθλητές και πρωταθλήτριες των πανελλήνιων πρωταθληµάτων παίδων – κορασίδων µέχρι 16
χρόνων του 2020 που λόγω ηλικίας δεν µπορούν να αγωνισθούν στα πρωταθλήµατα παίδων –
κορασίδων του 2021. Σε περίπτωση µη συµµετοχής των πρωταθλητών ή πρωταθλητριών του 2020
λόγω άρνησης ή λόγω ορίου ηλικίας οι θέσεις θα περιέρχονται στις Ενώσεις και στις Τοπικές
Επιτροπές στις οποίες ανήκαν οι συγκεκριµένοι πρωταθλητές και πρωταθλήτριες κατά το έτος 2020.
Το σύνολο των θέσεων των πρωταθλητών και πρωταθλητριών 2020 µπορεί να είναι 2 + 2.
5.4. Εάν κάποιος πρωταθλητής-τρια συµµετάσχει στους προκριµατικούς αγώνες αυτοµάτως χάνει το
δικαίωµα απευθείας πρόκρισης και η θέση πρόκρισης εκχωρείται στην Ένωση – Τοπική επιτροπή
στην οποία ανήκει.
5.5. Το γενικό σύνολο των προκριµένων από όλες τις θέσεις µπορεί να είναι 32.

6. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
6.1. Οι Ενώσεις & Τοπικές Επιτροπές πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να δηλώσουν τη συµµετοχή όλων των
σκακιστών και σκακιστριών της περιοχής τους µέχρι και την Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021 στη
Γραµµατεία της ΕΣΟ (info@chessfed.gr), µε παράλληλη κοινοποίηση στους συνδιοργανωτές
(email: chaniachessacademy@gmail.com – fax : 28210-55088).
6.2. Στο έντυπο δήλωσης συµµετοχής θα πρέπει να συµπεριληφθούν,
α) οι σκακιστές και σκακίστριες που προκρίθηκαν από τα πρωταθλήµατα των περιοχών τους,
β) οι σκακιστές και σκακίστριες που δικαιούνται απευθείας συµµετοχή στους τελικούς αγώνες και
γ) όσοι άλλοι επιθυµούν να συµµετάσχουν και γίνουν δεκτοί,
µε την υποχρέωση – µόνον για τους τελευταίους (παρ. γ) - να καταβάλουν στο λογαριασµό της
ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ
ΧΑΝΙΩΝ:
Εθνική
Τράπεζα
494/296016-82,
(IBAN
GR4801104940000049429601682, παράβολο 30 Ευρώ. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να στείλουν
στην ΕΣΟ, µε κοινοποίηση στους συν-διοργανωτές, αντίγραφο της σχετικής κατάθεσης απ΄ όπου θα
προκύπτουν τα ονόµατα των αγωνιζοµένων.
6.3. Σύµφωνα µε την Α8/22.01.2011 απόφαση του ∆Σ της ΕΣΟ δίνεται το δικαίωµα να συµµετέχουν οι
νεαροί κύπριοι σκακιστές στα Πανελλήνια Νεανικά Ατοµικά Πρωταθλήµατα, µε την προϋπόθεση ότι
έχουν εγγραφεί νόµιµα σε ελληνικό αθλητικό σωµατείο που ανήκει στη δύναµη της ΕΣΟ. (σηµειώνεται
ότι οι Κύπριοι σκακιστές δεν µπορούν να εκπροσωπήσουν επισήµως την Ελλάδα στα αντίστοιχα
Πανευρωπαϊκά ή Παγκόσµια Πρωταθλήµατα )
6.4. Σύµφωνα µε πάγια απόφαση της ΕΣΟ (∆Σ 07.07.2007) από το 2008 ισχύει ότι ο πρωταθλητής κάθε
κατηγορίας επιλέγει πρώτος το αντίστοιχο πρωτάθληµα (παγκόσµιο ή πανευρωπαϊκό) στο όποιο
επιθυµεί ν’ αγωνιστεί και ο δεύτερος µπορεί να αποδεχθεί το πρωτάθληµα που αποµένει. Σε
περίπτωση άρνησης οποιουδήποτε εκ των δύο πρώτων γίνεται αναπλήρωση µε βάση την κατάταξη
του πανελλήνιου πρωταθλήµατος µέχρι και την 5η θέση. Η ΕΣΟ διατηρεί το δικαίωµα να αποφασίσει
διαφορετικά κατά περίπτωση.
6.5. Υπενθυµίζεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 1.30 του κανονισµού αγώνων, για σκακιστή-τρια που θα
αποχωρήσει αδικαιολόγητα από το πρωτάθληµα ή θα παρακωλύσει την οµαλή διεξαγωγή του, η ΕΣΟ
θα αποκλείσει τη συµµετοχή του-της από τα επόµενα πανελλήνια ατοµικά πρωταθλήµατα.
Συγκεκριµένα θα αποκλειστεί η συµµετοχή τους από τα πανελλήνια ατοµικά πρωταθλήµατα όλων των
κατηγοριών (8-10-12-14-16 και 20 ετών) του 2021 (απόφαση ∆Σ ΕΣΟ 28/3/2015).
6.6. ∆ιευκρινίζεται ότι, αιτιολογηµένα αιτήµατα για εξαίρεση από την κλήρωση του τελευταίου γύρου θα
γίνουν δεκτά µόνο αν κατατεθούν πριν την έναρξη του 2ου γύρου.
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6.7. Επισηµαίνεται επίσης ότι όσοι αποχωρούν αδικαιολόγητα από τα προκριµατικά της ένωσης – τ.
επιτροπής που αγωνίζονται, χάνουν το δικαίωµα συµµετοχής, ακόµα και µε τη καταβολή του
προβλεπόµενου παραβόλου, στην τελική φάση. Οι ενώσεις και τοπικές επιτροπές είναι υποχρεωµένες
να ενηµερώνουν εγγράφως την ΕΣΟ για τις αιτιολογηµένες αποχωρήσεις αθλητών από τα
προκριµατικά τους. Σε αντίθετη περίπτωση η Οµοσπονδία θα θεωρεί τις αποχωρήσεις αδικαιολόγητες
µε όλες τις συνέπειες που προβλέπονται από την παρούσα προκήρυξη (απόφαση ∆Σ ΕΣΟ
19.3.2017).

7. ∆ΙΑΜΟΝΗ – ∆ΙΑΤΡΟΦΗ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
7.1. Η διαµονή, διατροφή και µετακίνηση όλων των συµµετεχόντων θα γίνει µε ευθύνη και
δαπάνη των ίδιων.
8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
8.1. Το σύστηµα των τελικών αγώνων θα ορισθεί µε βάση των αριθµό συµµετοχών και σύµφωνα µε τον
παρακάτω πίνακα:
2
3-4
5-10
11-19
≥20

Ματς 4 Παρτίδων
Κυκλικό σύστηµα (πουλ) διπλών παρτίδων
Κυκλικό σύστηµα (πουλ)
Ελβετικό 7 γύρων
Ελβετικό 9 γύρων

8.2 Υπενθυµίζεται ότι, σύµφωνα µε την ισχύουσα γενική οδηγία της ΚΕ∆, ο αρχικός κατάλογος κατάταξης
των συµµετεχόντων για τις ανάγκες της κλήρωσης, γίνεται µε πρώτο κριτήριο το διεθνές ΕΛΟ – τίτλο
και µε δεύτερο κριτήριο το Εθνικό ΕΛΟ – τίτλο και στην συνέχεια αλφαβητικά µε λατινικούς χαρακτήρες.

9. ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ
9.1. Οι αγώνες στην τελική φάση θα διεξαχθούν µε ηλεκτρονικά χρονόµετρα και χρόνο σκέψης, για κάθε
αντίπαλο, 90 λεπτά για τις πρώτες 40 κινήσεις και ακόµη 15 λεπτά µέχρι 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.
9.2. Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της παρτίδας.
9.3. Σκακιστής – σκακίστρια, που δεν έχει προσέλθει για να αγωνιστεί µετά την πάροδο 30 λεπτών από
την έναρξη των αγώνων, µηδενίζεται. (άρθρο 6.7 FIDE Laws of Chess).
9.4. Απαγορεύονται οι προτάσεις ισοπαλίας σε λιγότερες από 30 κινήσεις (άρθρο 9.1 FIDE Laws of
Chess).

10. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ – ∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ
10.1. ∆ιευθυντής Αγώνων θα ορισθεί από την ΕΣΟ και οι ∆ιαιτητές από την ΚΕ∆ και θα ανακοινωθούν
συµπληρωµατικά.

11. ΑΡΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
11.1. Σε περίπτωση ισοβαθµίας ακολουθούνται κριτήρια που προβλέπονται από τον Κανονισµό Αγώνων.
Συγκεκριµένα, όλες οι θέσεις καθορίζονται σύµφωνα µε τα ακόλουθα κριτήρια άρσης ισοβαθµίας:
11.2. Για ελβετικό σύστηµα

α) Αποτέλεσµα του τουρνουά των ισοβάθµων (εάν έχουν παίξει όλοι µεταξύ τους).
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).
11.3. 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%)
11.4.
∆ιευκρινίζεται ότι για τον υπολογισµό του Μπούχολτζ ή του Μπέργκερ θα γίνει εφαρµογή του
“virtualopponent”.
11.5.
Αγώνες µπαράζ.
11.5.1. 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 7
λεπτά και επαύξηση 3 δευτερολέπτων ανά κίνηση για κάθε σκακιστή.
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11.5.2. 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 6
λεπτά για τα λευκά και 5 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 α,β και γ προκύψει ισοβαθµία σε
οποιαδήποτε άλλη θέση εκτός των 3 πρώτων, οι αθλητές ανακηρύσσονται ισόβαθµοι.
11.5.3. Οι αγώνες µπαράζ πραγµατοποιούνται το αργότερο 30 λεπτά µετά την ολοκλήρωση
των παρτίδων των ενδιαφεροµένων.
11.5.4. Όποιος δεν εµφανισθεί στους αγώνες µπαράζ µηδενίζεται.

12. ΑΝΑΒΟΛΕΣ
12.1
Σύµφωνα µε το άρθρο 1.25 του Κανονισµού Αγώνων, δεν επιτρέπεται, καταρχήν, η αναβολή
αγώνων ή η συνέχεια µιας παρτίδας που διακόπηκε. Το αρχικό πρόγραµµα των αγώνων πρέπει να
τηρείται. Εξαιρέσεις µπορεί να γίνουν σε ειδικές περιπτώσεις, ύστερα από έγκαιρη αίτηση του
ενδιαφερόµενου και αιτιολογηµένη απόφαση του διευθυντή αγώνων. Οι ειδικές περιπτώσεις µπορεί
να περιλαµβάνουν ασθένεια οπωσδήποτε διαπιστωµένη από διαπιστευµένο γιατρό των αγώνων,
αντικειµενική αδυναµία µετάβασης στο χώρο διεξαγωγής κ.α. Στα οξέα γενικά νοσήµατα που δεν
χρειάζονται νοσοκοµειακή περίθαλψη, αρκεί η πιστοποίηση από ιδιώτη γιατρό µε τη σύµφωνη γνώµη
του γιατρού της ΕΣΟ και σε περίπτωση διαφωνίας των δύο γιατρών η βεβαίωση δευτεροβάθµιου
οργάνου, όπως είναι οι Υγειονοµικές Επιτροπές, Κρατικά και Πανεπιστηµιακά Νοσοκοµεία. Για τους
περιφερειακούς αγώνες µπορεί να ορίζεται διαπιστευµένος γιατρός. Τις σχετικές αλλαγές στο
Πρόγραµµα ανακοινώνει ο διευθυντής αγώνων και η απόφαση του θεωρείται τελεσίδικη.

13. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
13.1. 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 θα
οριστεί τη Πέµπτη 15/7/2021 πριν την έναρξη των αγώνων.
13.2. Το παράβολο ορίζεται στα 50 € και µπορεί να κατατεθεί στο διευθυντή ή στον επικεφαλής διαιτητή των
αγώνων.

14. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ
14.1. Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύµφωνα µε το παρακάτω πρόγραµµα:

Τετάρτη
Πέµπτη
Πέµπτη
Πέµπτη
Παρασκευή
Παρασκευή
Σάββατο
Κυριακή
Κυριακή
∆ευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Τετάρτη
Τετάρτη

14 Ιουλίου 2021
15 Ιουλίου 2021
15 Ιουλίου 2021
15 Ιουλίου 2021
16 Ιουλίου 2021
16 Ιουλίου 2021
17 Ιουλίου 2021
18 Ιουλίου 2021
18 Ιουλίου 2021
19 Ιουλίου 2021
20 Ιουλίου 2021
21 Ιουλίου 2021
21 Ιουλίου 2021
21 Ιουλίου 2021

Άφιξη συµµετεχόντων
Κληρώσεις
Τελετή Έναρξης
1ος Γύρος
2ος Γύρος
3ος Γύρος
4ος Γύρος
5ος Γύρος
6ος Γύρος
7ος Γύρος
8ος Γύρος
9ος Γύρος
Αγώνες Μπαράζ (*)
Τελετή Λήξης – Αναχώρηση
συµµετεχόντων

13:00
15:45
16:00
09:30
16:30
16:00
09:30
16.30
16:00
16:00
09:30
15:30

14.2.
(*) Αν προκύψουν αγώνες µπαράζ θα πραγµατοποιηθούν το αργότερο 30 λεπτά µετά την
ολοκλήρωση των παρτίδων των ενδιαφεροµένων χωρίς αναβολή.
14.3.
Στην τελετή λήξης είναι υποχρεωτική η συµµετοχή των 3 νικητών ανά πρωτάθληµα.
Αθλητής-τρια που απουσιάζει αδικαιολόγητα από την τελετή λήξης θα χάνει τη θέση του και θα
αναπληρώνεται από τον επόµενο-η στην κατάταξη. (Η αναπλήρωση δεν συνεπάγεται και απώλεια
των παροχών που περιγράφονται στο άρθρο 2 της προκήρυξης).
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15. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΣΟ
15.1.
Οι αγώνες θα πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µε τα όσα ρητά ορίζονται στο εγκεκριµένο από την
Υγειονοµική Επιστηµονική Επιτροπή της ΓΓΑ ισχύον Αγωνιστικό Υγειονοµικό Πρωτόκολλο της ΕΣΟ,
όπως έχει αναρτηθεί στον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσµο στην ιστοσελίδα της Οµοσπονδίας:
Αγωνιστικό Υγειονοµικό Πρωτόκολλο Ελληνικής Σκακιστικής Οµοσπονδίας
16. ΓΕΝΙΚΑ
16.1.
Σε όλες τις πανελλήνιες διοργανώσεις που διεξάγονται σε δηµόσιους χώρους επιτρέπεται η
φωτογράφηση αθλητών µόνο από τον εξουσιοδοτηµένο φωτογράφο της διοργάνωσης.
16.2.
Το συγκεκριµένο φωτογραφικό ή οπτικοακουστικό υλικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί νόµιµα
µόνο από την ΕΣΟ για την προβολή της διοργάνωσης και του αθλήµατος γενικότερα. (απόφαση ∆Σ
19/9/2015).
16.3.
∆ιευκρινίζεται ότι επιτρέπεται στους θεατές η φωτογράφηση των αθλητών και αθλητριών τα
πρώτα 5 λεπτά των αγώνων.
16.4.
Η ΕΣΟ διατηρεί το δικαίωµα να ασκήσει έλεγχο για την πρόληψη και αντιµετώπιση της
ηλεκτρονικής υποβοήθησης (Anti cheating measures) σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς της
FIDE:
https://handbook.fide.com/chapter/AntiCheatingRegulations
16.5.
Για κάθε ζήτηµα που δεν προβλέπεται από αυτή την Προκήρυξη, τα παραρτήµατα της ή από
τους κανονισµούς της FIDE και της ΕΣΟ, αρµόδια είναι η διεύθυνση των αγώνων.
.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΗΣ ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΡΡΑΣ
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