
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2022  
(8, 10, 12, 14 & 16 ΕΤΩΝ) Τ.Ε.Σ.Σ.ΗΠ.Ι.Ν. 

Αριθ. Πρωτ.  1863/21-6-2022 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ 

 

1.       ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 

 

Ο Σύλλογος Ιωαννιτών Σκακιστών σε συνεργασία με την Τ.Ε.Σ.Σ.ΗΠ.Ι.Ν. και σύμφωνα με την υπ’ Αριθ. Πρωτ.  
14077/19-5-2022 προκήρυξη της ΕΣΟ προκηρύσσει τα Περιφερειακά Ατομικά Πρωταθλήματα Παίδων-

Κορασίδων 2022 Τ.Ε.Σ.Σ.ΗΠ.Ι.Ν. για τις ηλικιακές κατηγορίες μέχρι 8,10,12,14 και 16 ετών. 

Σύμφωνα με τα όρια ηλικίας (ημερομηνίες γέννησης) οι κατηγορίες των πρωταθλημάτων έχουν ως εξής: 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΩΝ   

Κατηγορία         Ημερομηνία γέννησης 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ (Κ16) Ο/16  Τ.Ε.Σ.Σ.ΗΠ.Ι.Ν. 2022  Από 1/1/2006 και μετά 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ (Κ14) Ο/14  Τ.Ε.Σ.Σ.ΗΠ.Ι.Ν. 2022  Από 1/1/2008 και μετά 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (Κ12) Ο/12  Τ.Ε.Σ.Σ.ΗΠ.Ι.Ν. 2022  Από 1/1/2010 και μετά 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (Κ10) Ο/10  Τ.Ε.Σ.Σ.ΗΠ.Ι.Ν. 2022  Από 1/1/2012 και μετά 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (Κ08) Ο/08  Τ.Ε.Σ.Σ.ΗΠ.Ι.Ν. 2022  Από 1/1/2014 και μετά 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ   

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Κ16) Κ/16  Τ.Ε.Σ.Σ.ΗΠ.Ι.Ν. 2022  Από 1/1/2006 και μετά 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Κ14) Κ/14  Τ.Ε.Σ.Σ.ΗΠ.Ι.Ν. 2022  Από 1/1/2008 και μετά 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Κ12) Κ/12 Τ.Ε.Σ.Σ.ΗΠ.Ι.Ν. 2022 Από 1/1/2010 και μετά 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Κ10) Κ/10 Τ.Ε.Σ.Σ.ΗΠ.Ι.Ν. 2022 Από 1/1/2012 και μετά 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Κ08) Κ/08 Τ.Ε.Σ.Σ.ΗΠ.Ι.Ν. 2022 Από 1/1/2014 και μετά 

  

2.       ΑΓΩΝΕΣ  

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν από 2 έως 3 Ιουλίου στα Ιωάννινα στην αίθουσα του Συλλόγου Ιωαννιτών 
Σκακιστών (Αγίας Μαρίνας 58 & Κατσάρη έναντι δημοτικού ραδιοφώνου) 

  



3.       ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 

 

Ελάχιστη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση των περιφερειακών προκριματικών πρωταθλημάτων είναι η 
συμμετοχή τουλάχιστον 4 αθλητών και η διεξαγωγή τουλάχιστον 5 γύρων. Εάν δεν συντρέχει η προϋπόθεση 
αυτή, τα πρωταθλήματα θα συγχωνεύονται με μεγαλύτερης ή μικρότερης ηλικίας πρωτάθλημα με απόφαση 
του Διευθυντή Αγώνων. 

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 ΔΣ ΕΣΟ 21.10.2006): 

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 και τα αποτελέσματά τους θα προσμετρούνται στη βαθμολογία της. 

Σκακιστές και σκακίστριες που μεταγράφηκαν με «ελεύθερη» μεταγραφή θα αγωνίζονται υποχρεωτικά στα 
προκριματικά της Ένωσης-ΤΕ που ανήκει το νέο τους σωματείο και τα αποτελέσματά τους θα προσμετρούνται 
στη βαθμολογία της. 

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 όπου και θα προσμετρούνται τα 
αποτελέσματά τους. 

Διευκρινίζεται 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 όπου ανήκει το παλιό  του σωματείο. 

Για τη συμμετοχή απαιτείται έγκυρο Δελτίο Αθλητικής Ταυτότητας της ΕΣΟ. 

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

Επισημαίνεται επίσης ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του ν.4726/2020, 
όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4825/2021, κατά την αγωνιστική περίοδο 
2021-2022 σε πανελλήνιους αγώνες και πρωταθλήματα ή στις τελικές φάσεις πανελλήνιων αγώνων και 
πρωταθλημάτων συμμετέχουν μόνο σωματεία τα οποία έχουν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση. 
Σύμφωνα, επίσης, με διευκρίνιση από τη Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού της ΓΓΑ στο ίδιο καθεστώς 
εμπίπτουν και οι αθλητές. Δηλαδή, και σε πανελλήνιους ατομικούς αγώνες / πρωταθλήματα ή και στις 
τελικές φάσεις πανελλήνιων ατομικών αγώνων / πρωταθλημάτων δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι 
αθλητές των σωματείων που έχουν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση. 

  



4.       ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ 

 

Οι θέσεις πρόκρισης για όλες τις κατηγορίες (8,10,12,14, και 16 ετών) είναι 96 και κατανέμονται ως εξής 
(απόφαση ΔΣ12.2012) : 

33 θέσεις κατανέμονται ισομερώς στις 11 Ενώσεις και Τ.Ε., δηλαδή από 3 θέσεις σε κάθε μία ως ελάχιστη 
εκπροσώπηση. 

Οι υπόλοιπες 63 θέσεις κατανέμονται αναλογικά σύμφωνα με τους βαθμούς που συγκέντρωσε κάθε Ένωση ή 
Τ.Ε. από τους σκακιστές της που την τελευταία τριετία κατέλαβαν θέσεις στην πρώτη οκτάδα για τα αγόρια 
και στην πρώτη εξάδα για τα κορίτσια. Η βαθμολόγηση γίνεται στα αγόρια με 8 βαθμούς για την 1η θέση, 7 
για τη 2η, κ.ο.κ. έως 1 βαθμό για την 8η θέση ενώ στα κορίτσια με 8 βαθμούς για την 1η θέση, 7 για τη 2η, 
κ.ο.κ. έως 3 βαθμούς για την 6η θέση. 

Ο μέγιστος αριθμός θέσεων που μπορεί να «χάσει» ή να «κερδίσει» μια Ένωση ή ΤΕ σε μία αγωνιστική 
περίοδο ορίζεται στις 2 θέσεις. Από το συνολικό αριθμό θέσεων που προκύπτει ότι πρέπει να 
αναδιανεμηθούν με βάση τη βαθμολογία των Ενώσεων-ΤΕ, ορίζεται πλαφόν 6 θέσεων που θα κατανέμεται 
αναλογικά. 

Με βάση τα παραπάνω οι θέσεις πρόκρισης της Τ.Ε.Σ.Σ.ΗΠ.Ι.Ν. για το 2022 καθορίζονται σύμφωνα με τον 
επόμενο πίνακα και αφορούν στο σύνολο και των 10 πρωταθλημάτων. 

ΕΝΩΣΕΙΣ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ    ΠΑΙΔΕΣ  ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΕ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ      4           1          5 

Στις προαναφερόμενες θέσεις δεν περιλαμβάνονται όσοι δικαιούνται απευθείας πρόκριση (πρωταθλητές – 

πρωταθλήτριες 2021). 

Τις θέσεις πρόκρισης θα καθορίσει και θα δημοσιοποιήσει η Τ.Ε.Σ.Σ.ΗΠ.Ι.Ν.  το αργότερο 3 μέρες πριν την 
έναρξη των πρωταθλημάτων. 

Κάθε ένωση ή Τοπική Επιτροπή μπορεί να καθορίσει τις θέσεις πρόκρισης ανά προκριματικό πρωτάθλημα 
σύμφωνα με τις αγωνιστικές της ανάγκες, με μόνο περιορισμό ότι το γυναικείο σκάκι θα πρέπει να 
απορροφήσει τουλάχιστον το 25% των θέσεων. Διευκρινίζεται ότι στον πίνακα προκρίσεων, ο αναφερόμενος 
αριθμός κορασίδων, αφορά την ελάχιστη εκπροσώπηση. 

Απευθείας πρόκριση δικαιούνται οι πρωταθλητές και πρωταθλήτριες του 2021 στην ίδια κατηγορία (εφόσον 
το επιτρέπει το όριο ηλικίας) ή στην αμέσως μεγαλύτερη. Οι προκρίσεις αυτές είναι ονομαστικές και δεν 
αναπληρώνονται. Στην περίπτωση που λάβουν μέρος στα προκριματικά πρωταθλήματα των 
ενώσεων/τοπ.επιτροπών, χάνουν το δικαίωμα της απευθείας πρόκρισης. 

Οι Ενώσεις & Τοπικές Επιτροπές πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να δηλώσουν στη Γραμματεία της ΕΣΟ 
(info@chessfed.gr) τους προκριμένους σκακιστές – σκακίστριες (αν υπάρχουν) το αργότερο μέχρι τις 18 
Ιουλίου 2022, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1 της παρούσας προκήρυξης. 

 

  



5.       ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Όλοι όσοι δικαιούνται συμμετοχή, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 4 της παρούσας προκήρυξης (ανεξαρτήτως 
πρόκρισης ή όχι), θα πρέπει να δηλώσουν, μέχρι και την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022, στο e-mail:  

ioa_chess_club@yahoo.gr 

Ονοματεπώνυμο, Αριθμό Μητρώου ΕΣΟ, Αριθμό Μητρώου Fide, ELO Rating, Πρωτάθλημα στο οποίο 
επιθυμούν να αγωνιστούν. 

Τα οργανωτικά παράβολα ορίζονται ως εξής: 

10€ για κάθε αθλητή 

5€  για το δεύτερο μέλος της ίδιας οικογένειας 

δωρεάν από το τρίτο μέλος. 

Η καταβολή των οργανωτικών παραβόλων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι το Σάββατο 2 

Ιουλίου 2022 στην αίθουσα του Συλλόγου μισή ώρα πριν την έναρξη των αγώνων. 

Κάθε συμμετοχή θεωρείται επιβεβαιωμένη με την κατάθεση του οργανωτικού παραβόλου και τη φυσική 
παρουσία στο χώρο των αγώνων. 

Η ΕΣΟ, με συμπληρωματική προκήρυξη μπορεί να δώσει παράταση στην προθεσμία υποβολής των δηλώσεων 
συμμετοχής αν συντρέχουν σημαντικοί λόγοι. 

Σύμφωνα με την Α8/22.01.2011 απόφαση του ΔΣ 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 ). 

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 πανελλήνια ατομικά πρωταθλήματα της επόμενης 
χρονιάς(απόφαση ΔΣ ΕΣΟ 28/3/2015). Συγκεκριμένα θα αποκλειστεί η συμμετοχή τους από τα πανελλήνια 
ατομικά πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών (8-10-12-14-16-18 και 20 ετών) του 2023. 

Επισημαίνεται επίσης ότι όσοι – όσες 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 ΔΣ ΕΣΟ 19.3.2017). 

  



6.       ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

 

Το σύστημα των αγώνων θα ορισθεί με βάση των αριθμό συμμετοχών ανά ηλικιακή κατηγορία και σύμφωνα 
με τον παρακάτω πίνακα: 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 

<5  Συγχώνευση πρωταθλήματος με άλλο κατά την κρίση της Διεύθυνσης των Αγώνων σε συνεννόηση με 
τον επικεφαλής διαιτητή. 

6 Κυκλικό σύστημα (πουλ) μονών παρτίδων 

7-32      Ελβετικό 5 γύρων 

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα γενική οδηγία της ΚΕΔ, 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. 

7.       ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ 

 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν με ηλεκτρονικά χρονόμετρα και χρόνο σκέψης, για κάθε αντίπαλο, 50 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 6.7 FIDE Laws of Chess). 

Απαγορεύονται οι προτάσεις ισοπαλίας σε λιγότερες από 30 κινήσεις (άρθρο 9.1 FIDE Laws of Chess). 

8.       ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ – ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

Διευθυντής Αγώνων ορίσθηκε ο Ιωάννης Παπαγεωργίου  του Συλλόγου Ιωαννιτών Σκακιστών. Για 
διευκρινήσεις – εκδήλωση ενδιαφέροντος: κινητό τηλέφωνο 6972873945 

Εφόσον, με μέριμνα των ξενοδοχείου που τελούνται οι αγώνες, διαπιστωθεί ότι συμμετέχοντες-

συμμετέχουσες στους αγώνες προκαλούν όχληση ή φθορές και γενικά δημιουργούν κινδύνους για τον εαυτό 
τους ή τρίτους, ο Διευθυντής Αγώνων έχει το δικαίωμα να αποβάλει τους εμπλεκόμενους από τους αγώνες. 
Επιπλέον, ο Διευθυντής Αγώνων θα προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις προς τους συμμετέχοντες/ουσες. 

Οι διαιτητές ορίζονται από την  Τοπική Επιτροπή Διαιτησίας και θα ανακοινωθούν συμπληρωματικά. 

9.       ΑΡΣΗ 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 ισοβάθμων (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους κανονισμούς της FIDE). 

 

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%) 

 

Διευκρινίζεται ότι για τον υπολογισμό του Μπούχολτζ ή του Μπέργκερ θα γίνει εφαρμογή του “virtual 

opponent”. 

Αγώνες μπαράζ. 

Αν μετά την εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων, διατηρείται η ισοβαθμία ανάμεσα σε 2 σκακιστές – 

σκακίστριες, 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. 

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 α,β και γ προκύψει ισοβαθμία σε 
οποιαδήποτε άλλη θέση εκτός των 3 πρώτων, οι αθλητές ανακηρύσσονται ισόβαθμοι. 

Οι αγώνες μπαράζ πραγματοποιούνται το αργότερο 30 λεπτά μετά την ολοκλήρωση των παρτίδων των 
ενδιαφερομένων. 

Όποιος δεν εμφανισθεί στους αγώνες μπαράζ μηδενίζεται. 



10.   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 ΕΣΟ και σε περίπτωση διαφωνίας των 
δύο γιατρών η βεβαίωση δευτεροβάθμιου οργάνου, όπως είναι οι Υγειονομικές Επιτροπές, Κρατικά και 
Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία. Τις σχετικές αλλαγές στο Πρόγραμμα ανακοινώνει ο διευθυντής αγώνων και η 
απόφαση του θεωρείται τελεσίδικη. 

11.   ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Μπορούν να υποβληθούν 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 πριν από 
την έναρξη των πρωταθλημάτων το Σάββατο στις 2/7/2022. 

Το παράβολο ορίζεται στα 50 € και μπορεί να κατατεθεί στο διευθυντή των αγώνων. 

12.   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα: 

Σάββατο 2 Ιουλίου 2022  Τεχνική Συνάντηση   11:30 

Σάββατο 2 Ιουλίου 2022  Τελετή Έναρξης – Κληρώσεις   12:00 

Σάββατο 2 Ιουλίου 2022   1ος Γύρος 12:30 

Σάββατο 2 Ιουλίου 2022  2ος Γύρος 16:00 

Σάββατο 2 Ιουλίου 2022  3ος Γύρος 19:30 

Κυριακή 3 Ιουλίου 2022   4ος Γύρος 10:15 

Κυριακή 3 Ιουλίου 2022   5ος Γύρος 13:30 

Κυριακή 3 Ιουλίου 2022  Αγώνες Μπαράζ (*) – 

Κυριακή 3 Ιουλίου 2022  Απονομές – Αναχώρηση συμμετεχόντων ~15:30  

  (*) Αν προκύψουν αγώνες μπαράζ θα πραγματοποιηθούν το αργότερο 30 λεπτά μετά την ολοκλήρωση των 
παρτίδων των ενδιαφερομένων χωρίς αναβολή. 

 

Η απονομή των επάθλων θα γίνει μετά τη λήξη των αγώνων. 



Διευκρινίζεται ότι μετάλλια (χρυσό, αργυρό, χάλκινο) δικαιούνται μόνο οι 3 πρώτοι-τες ανά πρωτάθλημα. 

 

13.   ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

 

Όλοι οι αγώνες θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα όσα ρητά ορίζονται στις ισχύουσες κατά την περίοδο 
των αγώνων ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 της ΓΓΑ, όπως θα 
έχουν αναρτηθεί στην σχετική ιστοσελίδα της ΓΓΑ: 

 

https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports 

 

14.    ΓΕΝΙΚΑ 

 

Επιτρέπεται η φωτογράφηση-βιντεοσκόπηση αθλητών μόνο από τον εξουσιοδοτημένο φωτογράφο της 
διοργάνωσης. 

Το συγκεκριμένο φωτογραφικό ή οπτικοακουστικό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί νόμιμα μόνο από το 
Σύλλογο για την προβολή της διοργάνωσης και του αθλήματος γενικότερα (απόφαση ΔΣ 19/9/2015). 

Η διοργανώτρια αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει έλεγχο για την πρόληψη και αντιμετώπιση της 
ηλεκτρονικής υποβοήθησης (Anti cheating measures) μέσα και έξω από το χώρο αγώνων από εξειδικευμένο 
προσωπικό και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της F.I.D.E.: 

https://handbook.fide.com/chapter/AntiCheatingRegulations. 

 

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 ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΠΑΝΑΚΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 


