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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ  Κ08 – Κ16 2022 

(OPEN – ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ) 

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ Ε.Σ.Σ.Θ-Χ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

  

1.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: 
Η Ε.Σ.Σ.Θ-Χ  προκηρύσσει την Προκριµατική Φάση των Ατοµικών Νεανικών Πρωταθληµάτων 

2022 (παίδων - κορασίδων) των κατηγοριών 08 έως 16 ετών για τις περιοχές της Θεσσαλονίκης και 

της Χαλκιδικής. 

  

2.ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: 

 

ΓΥΡΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 

1ος Παρασκευή 15/04/2022 16:30 

2ος Σάββατο 16/04/2022 16:30 

3ος Κυριακή 17/04/2022 09:30 

4ος Κυριακή 17/04/2022 16:30 

5ος ∆ευτέρα 18/04/2022 16:30 

6ος Τρίτη 19/04/2022 16:30 

7ος Τετάρτη 20/04/2022 16:00 

 

Η τελετή λήξης και οι απονοµές θα ανακοινωθούν σε συµπληρωµατική προκήρυξη.  

 

3. ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 
3.1 Στο ∆ηµοτικό θέατρο Καλαµαριάς «Ναύαρχος Βότσης», που στεγάζεται στο 5

ο
 Γενικό Λύκειο 

Καλαµαριάς, επί της οδού Ανατολικής Θράκης 8, Τ.Κ. 55134, Καλαµαριά, θα αγωνιστούν οι 

ηλικιακές κατηγορίες των U10, U12, U14, U16 και Κ12, Κ14, Κ16. 

3.2 Οι ηλικιακές κατηγορίες των U08 και Κ08, Κ10 θα αγωνιστούν σε χώρους σωµατείων της 

Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ που θα γνωστοποιηθούν µε συµπληρωµατική προκήρυξη. 

 

4. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
4.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι σκακιστές/στριες (µε έγκυρο ∆ελτίο Αθλητικής Ιδιότητας της 

Ε.Σ.Ο.), των σωµατείων που έχουν έδρα στις Περιφερειακές Ενότητες της Θεσσαλονίκης και της 

Χαλκιδικής.  

4.2 Όσοι/ες έχουν µεταγραφεί σε σωµατεία της Ε.Σ.Σ.Θ-Χ µε υποσχετική παίζουν υποχρεωτικά στα 

προκριµατικά της Ένωσης/Τοπικής Επιτροπής στην οποία ανήκουν τα σωµατεία από τα οποία 

προέρχονται και στο οποίο θα επιστρέψουν µε τη λήξη της υποσχετικής.  
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4.3 Για τη συµµετοχή των σκακιστών/τριών απαιτείται έγκυρο ∆ελτίο Αθλητικής Ταυτότητας και 

Υγείας της Ε.Σ.Ο. 

4.4 Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα το άρθρο 12 του ν. 4726 (ΦΕΚ 181 Α΄ 18/9/2020) οι 

σκακιστές/στριες εξαιρούνται από την υποχρέωση πιστοποίησης της υγείας τους και έκδοσης της 

κάρτα υγείας ως προϋπόθεση για τη συµµετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες. 

 

5. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
5.1 Οι δηλώσεις συµµετοχής θα υποβληθούν εγγράφως από κάθε σκακιστή/σκακίστρια ηλεκτρονικά 

µέχρι την Τετάρτη 13/04/2022 στις 22:00 µ.µ. συµπληρώνοντας την εξής φόρµα: 

https://forms.gle/seQrybCb2jzGBJ2L8 και γνωστοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία: 

α) Α.Μ. ΕΣΟ, β) Ηµ. γέννησης, γ) εθνικό ΕΛΟ δ) FIDE ID- ε) διεθνές ELO και στ) διεθνή τίτλο 

(εφόσον υπάρχουν) καθώς και ζ)  την κατηγορία στην οποία θα αγωνιστούν (ηλικιακή κατηγορία ή 

κατηγορία π.χ. αγοριών αν και πρόκειται για  κορίτσια). Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσµίας τα 

σωµατεία θα πρέπει να στείλουν στην Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. στο email: saeakeam@hotmail.com. 

συγκεντρωτικό πίνακα µε τα ονόµατα και όλα τα ανωτέρω αναφερόµενα στοιχεία των αθλητών του 

που θα αγωνιστούν καθώς και το αποδεικτικό κατάθεσης στο Iban της Ε.Σ.Σ.Θ-Χ: 

GR9301102650000026529604519 στην Εθνική Τράπεζα Α.Ε του συνολικού ποσού παραβόλου για 

όλους τους αθλητές τους. 

5.2 ∆ε θα γίνει δεκτή καµία δήλωση µετά την λήξη της προθεσµίας. 

5.3 Το γενικό παράβολο συµµετοχής ορίζεται στα είκοσι (20) ευρώ. Για το δεύτερο (2
ο
) παιδί της 

ίδιας οικογένειας το παράβολο ορίζεται στα δέκα (10) ευρώ. Το τρίτο (3
ο
) και τα παραπάνω παιδιά 

της ίδιας οικογένειας συµµετέχουν δωρεάν. Τα Α.Μ.Ε.Α. επίσης συµµετέχουν δωρεάν. ∆εν 

πληρώνουν παράβολο τα παιδιά που και οι δύο (2) γονείς τους είναι µακροχρόνια άνεργοι (όσοι/ες 

έχουν κλείσει ένα {1} χρόνο ανεργίας), προσκοµίζοντας στη διοργάνωση την ηλεκτρονικά 

επικαιροποιηµένη βεβαίωση ανεργίας από τη διαδικτυακή πλατφόρµα του Ο.Α.Ε.∆.  

5.4 Υπενθυµίζεται ότι τα έξοδα προµήθειας κατά την κατάθεση του παραβόλου από διαφορετική 

τράπεζα, τα επιβαρύνονται τα σωµατεία.  

 

6. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ COVID - ΚΛΗΡΩΣΗ 1
ου

 ΓΥΡΟΥ:  
Την Παρασκευή 15/04/2022 από τις 15:00µ.µ. έως τις 16:00µ.µ. θα γίνονται οι επιβεβαιώσεις των 

συµµετοχών και ο έλεγχος covid στους χώρους των αγώνων και στη συνέχεια θα πραγµατοποιηθεί η 

κλήρωση του 1
ου

 γύρου.    

  

7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ-ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ: 
7.1 Θα γίνουν τουρνουά Ελβετικού ή Πουλ ανάλογα µε τις συµµετοχές και σύµφωνα µε τον πίνακα 

που παραθέτουµε παρακάτω:  

 

  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ  ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ  

2  Ματς 4 Παρτίδων  

3-4  Κυκλικό σύστηµα (πουλ) διπλών παρτίδων  

5-8  Κυκλικό σύστηµα (πουλ)  

9-10 Ελβετικό σύστηµα 5 γύρων  

≥11 Ελβετικό 7 γύρων 

 

7.2 Στο ελβετικό σύστηµα η αρχική κατάταξη θα γίνει µε  το διεθνές elo (και τον τίτλο, αν 

υπάρχει)  και µετά µε το ελληνικό (και τον τίτλο, αν υπάρχει). Στο σύστηµα πουλ θα γίνει κλήρωση 

για την σειρά κατάταξης πριν από τον πρώτο (1
ο
) γύρο.                                                                                            

7.3 Οι αγώνες θα διεξαχθούν µε ηλεκτρονικά χρονόµετρα και χρόνο σκέψης, για κάθε αντίπαλο, 

ενενήντα (90΄) λεπτά για την ολοκλήρωση της παρτίδας. Επιπλέον, από την πρώτη κίνηση και για 

κάθε κίνηση που ολοκληρώνει ο/η σκακιστής/στρια, παίρνει ακόµη µισό λεπτό (30΄΄) χρόνου 

σκέψης. 

7.4 Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της παρτίδας. 

7.5 Απαγορεύονται οι προτάσεις ισοπαλίας σε λιγότερες από τριάντα (30) κινήσεις, οι οποίες 
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ολοκληρώνονται µετά την 30
η
 κίνηση του παίκτη µε τα µαύρα (άρθρο 9.1 FIDE Laws of Chess). 

7.6 Μηδενίζονται όσοι/ες σκακιστές/τριές δεν παρουσιασθούν στη σκακιέρα τους το αργότερο 

τριάντα (30΄) λεπτά µετά την προγραµµατισµένη από την προκήρυξη ώρα έναρξης. 

 

8. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΓΩΝΩΝ:  

Το  ∆.Σ. της  Ε.Σ.Σ.Θ-Χ.  αναλαµβάνει την διεύθυνση των αγώνων. 

 

9. ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ – ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ: 
Επικεφαλής ∆ιαιτητής ορίζεται ο κ. Μαυροµούστακος Σάββας και υπεύθυνη κληρώσεων ορίζεται η 

κ.  Τριβέλλα Μαρία. 

 

10.  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: 

10.1 Η ένσταση ενάντια σε απόφαση διαιτητών ασκείται από τον ενδιαφερόµενο σκακιστή το 

αργότερο τριάντα (30΄) λεπτά µετά τη λήξη της συγκεκριµένης παρτίδας. 

10.2 Η εκδίκαση της ένστασης ολοκληρώνεται το αργότερο δύο (2) ώρες πριν την κλήρωση του 

επόµενου γύρου. 

10.3 Η ένσταση, µε το παράβολο των εξήντα ευρώ (60€), υποβάλλεται στη διοργανώτρια αρχή ή 

στην Επιτροπή Ενστάσεων. Το παράβολο επιστρέφεται αν γίνει αποδεκτή η δεν εκδικασθεί ή 

ένσταση, διαφορετικά κατατίθεται υπέρ της Ε.Σ.Σ.Θ-Χ. 

10.4 Η Επιτροπή Ενστάσεων αποτελείται από τους: 1. Παναγιώτη Παλαιοχωρινό 2. Γεωργία Γράψα 

και 3. Νικόλαο Μπάλλα ως τακτικά µέλη και τους: 4. Στυλιανό Λαγογιάννη και 5. Ανδρέα 

Στοïµενίδη ως αναπληρωµατικά µέλη. Από την Ε.Ε. θα εξαιρούνται και θα αντικαθίστανται από τα 

αναπληρωµατικά, όσα τακτικά µέλη της ανήκουν στα σωµατεία των παικτών που εµπλέκονται στην 

ένσταση.  

10.5 Προσφυγή για εκδίκαση σε δεύτερο βαθµό µπορεί να ασκηθεί στην Επιτροπή Εκδίκασης 

Ενστάσεων της Κ.Ε.∆. και εφόσον έχει κατατεθεί εντός µίας ώρας από τη γνωστοποίηση της 

πρωτοβάθµιας απόφασης στον ενδιαφερόµενο. 

10.6 Η απόφασή της Επιτροπής Ενστάσεων της Κ.Ε.∆. εκδίδεται οπωσδήποτε πριν την κλήρωση 

του επόµενου γύρου και είναι τελεσίδικη. 

 

11. ΚΑΤΑΤΑΞΗ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ: 

Σε περίπτωση ισοβαθµίας ακολουθούνται κριτήρια που προβλέπονται από τον Κανονισµό Αγώνων. 

Συγκεκριµένα, όλες οι θέσεις καθορίζονται σύµφωνα µε τα ακόλουθα κριτήρια άρσης ισοβαθµίας: 

• Για ελβετικό σύστηµα 

α) Αποτέλεσµα του τουρνουά των ισόβαθµων. 

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 ισόβαθµων. 

β) Αριθµός νικών (προηγείται ο/η 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%). 

• ∆ιευκρινίζεται ότι για τον υπολογισµό του Μπούχολτζ ή του Μπέργκερ θα γίνει εφαρµογή 

του “virtualopponent”. 

• Αγώνες µπαράζ.  

• Αν µετά την εφαρµογή των παραπάνω κριτηρίων, διατηρείται η ισοβαθµία ανάµεσα σε δύο 

(2) συµµετέχοντες, σε κάποια από τις τρεις (3) πρώτες θέσεις, τότε θα γίνει διπλός αγώνας 

µπαράζ µεταξύ των ισόβαθµων (τα χρώµατα του 1ου αγώνα καθορίζονται µε κλήρωση), µε 

χρόνο σκέψης πέντε (5΄) λεπτά και επαύξηση τριών (3) δευτερολέπτων ανά κίνηση για κάθε 

σκακιστή. 

• Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσµατος θα διεξαχθεί αγώνας «ξαφνικού θανάτου», κατά τα 

πρότυπα των κανονισµών που ισχύουν για το παγκόσµιο κύπελλο της F.I.D.E., µε χρόνο 

σκέψης 5 λεπτά για τα λευκά και 4 λεπτά για τα µαύρα. Μετά την 60η κίνηση υπάρχει 
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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. 

• Οι αγώνες µπαράζ πραγµατοποιούνται το αργότερο τριάντα (30΄) λεπτά µετά την 

ολοκλήρωση των παρτίδων των ενδιαφεροµένων. 

• Όποιος δεν εµφανισθεί στους αγώνες µπαράζ µηδενίζεται. 

 

12. ΑΝΑΒΟΛΕΣ: 
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 Ε.Σ.Ο. 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.  ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ:  

Οι προκρίσεις θα ανακοινωθούν σε συµπληρωµατική προκήρυξη, µόλις η Ελληνική Σκακιστική 

Οµοσπονδία (Ε.Σ.Ο.) εκδώσει τη Γενική Προκήρυξη των Αγώνων της Τελικής Φάσης των 

Πανελληνίων Ατοµικών Πρωταθληµάτων Παίδων - Κορασίδων 2022. 

 

14.ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ: 

Θα απονεµηθούν κύπελλα στους νικητές και στις νικήτριες όλων των κατηγοριών καθώς και 

µετάλλια για την 2
η
 και 3

η
 θέση σε κάθε κατηγορία. 

 

15. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Ε.Σ.Ο.: 

15.1 Οι αγώνες θα πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µε τα όσα ρητά ορίζονται στο εγκεκριµένο από την 

υγειονοµική επιστηµονική επιτροπή της Γ.Γ.Α. ισχύον αγωνιστικό υγειονοµικό πρωτόκολλο της 

Ε.Σ.Ο., όπως έχει αναρτηθεί στον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσµο στην ιστοσελίδα της 

Οµοσπονδίας: 

 www.chessfed.gr/wp-content/uploads/2021/07/εσο-αγωνιστικο-πρωτοκολλο-εσο-τροπ-19-7-

2021.pdf  

15.2 Οι έλεγχοι covid-19 θα πραγµατοποιούνται παρουσία της διοργάνωσης. 

 

16. ΓΕΝΙΚΑ: 
16.1 Τονίζουµε ότι δεν θα γίνει δεκτή καµία συµµετοχή σκακιστή ή σκακίστριας που δεν έχει δελτίο 

στην Ε.Σ.Ο. 

16.2 Η κατάθεση των δικαιολογητικών στην Ε.Σ.Ο. δεν αποτελεί τεκµήριο κατοχής δελτίου. Σε κάθε 

περίπτωση πρέπει να υπάρχει αριθµός µητρώου του σκακιστή ή της σκακίστριας στην Ε.Σ.Ο.. 

16.3 Μη προσέλευση σε ένα γύρο χωρίς να προειδοποιήσει τους διαιτητές, πριν την κλήρωση του 

υπόψη γύρου, σηµαίνει άµεση αποβολή από τη διοργάνωση. 

16.4 Υπενθυµίζεται ότι η διοργάνωση θα έχει εθνική και διεθνή αξιολόγηση. 

16.5 Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη αρµόδιο είναι το ∆.Σ. της Ε.Σ.Σ.Θ-Χ 

16.6 Σε όλες τις πανελλήνιες διοργανώσεις που διεξάγονται σε δηµόσιους χώρους επιτρέπεται η 

φωτογράφηση αθλητών µόνο από τον εξουσιοδοτηµένο φωτογράφο της διοργάνωσης. 
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Το συγκεκριµένο φωτογραφικό ή οπτικοακουστικό υλικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί νόµιµα µόνο 

από την Ε.Σ.Ο. για την προβολή της διοργάνωσης και του αθλήµατος γενικότερα. (απόφαση ∆.Σ. 

19/9/2015). ∆ιευκρινίζεται ότι επιτρέπεται στους θεατές η φωτογράφηση των αθλητών και 

αθλητριών τα πρώτα πέντε (5΄) λεπτά των αγώνων. 

16.7 Η Ε.Σ.Ο. διατηρεί το δικαίωµα να ασκήσει έλεγχο για την πρόληψη και αντιµετώπιση της 

ηλεκτρονικής υποβοήθησης (Anti cheating measures) σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς της 

F.I.D.E.: https://handbook.fide.com/chapter/AntiCheatingRegulations. 

16.8 Για κάθε πρόβληµα (και ειδικότερα περιπτώσεις µη προσέλευσης µαθητών/τριων) να 

ενηµερώνονται αµέσως ο Επικεφαλής διαιτητής, ο Πρόεδρος και ο Ειδικός συνεργάτης της 

Ε.Σ.Σ.Θ-Χ. 

 

 

17. ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ: 
Οι τελικοί αγώνες θα πραγµατοποιηθούν στο χρονικό διάστηµα από 25 Ιουνίου έως 01 Ιουλίου 2022, 

σε χώρο και τόπο που θα ανακοινωθεί σε συµπληρωµατική προκήρυξη. 

 

  

     Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                           H  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   

 

 

       ΓΙΑΚΟΥΣΤΙ∆ΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ           ΚΟΥΚΛΙΑΤΗ ΣΕΜΕΛΗ 


