Πανελλήνια Διαπανεπιστημιακά Πρωταθλήματα Σκάκι 2021
1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ
Το Πάντειο Πανεπιστήμιο, ο Δήμος Νίκαιας – Ρέντη, ο Σκακιστικός Όμιλος
Κορυδαλλού, ο ΕΟΑΟ Φυσιολάτρης Νικαίας και το Αμίλλημα – Ερευνητικό κέντρο
παιχνιδιού και άσκησης, προκηρύσσουν τα Πανελλήνια Διαπανεπιστημιακά
Πρωταθλήματα Σκάκι 2021.
Θα διεξαχθούν δύο διοργανώσεις, το Ατομικό Διαπανεπιστημιακο Πρωτάθλημα
Σκάκι 2021 και το Ομαδικό Διαπανεπιστημιακό Πρωτάθλημα Φυτευτό Σκάκι 2021.
2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
- Χρήστος Ρούσσος, μέλος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) Πάντειου
Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
- Ελευθέριος Χατζηπαυλίδης, Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Δήμου Νίκαιας – Ρέντη.
- Λυμβέριος Αγγελάκης, Πρόεδρος ΕΟΑΟ Φυσιολάτρης Νικαίας.
- Άννα Τζαβαλή, Αντιπρόεδρος Σκακιστικού Ομίλου Κορυδαλλού.
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στους αγώνες δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι σκακιστές και σκακίστριες των
ελληνικών ΑΕΙ, με επίδειξη δελτίου φοιτητικής ταυτότητας ή βεβαίωσης σπουδών.
Υγειονομικό Πρωτόκολλο : Θα ισχύσουν οι επικαιροποιημένες οδηγίες της ΓΓΑ για
την αντιμετώπιση της πανδημίας covid 19 και θα υπάρχει έλεγχος στην είσοδο. Θα
υπάρχει υπεύθυνος covid 19 και ιατρός των αγώνων.
Ανώτατο όριο συμμετεχόντων: 150 παίκτες και παίκτριες. Οι παρτίδες θα
αξιολογηθούν για FIDE ELO RAPID.
4. ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ
Χώρος Αγώνων: Θηβών 245, Νίκαια, «Πολύχωρος Μάνος ΛοΪζος». Υπάρχει δωρεάν
χώρος στάθμευσης και πέριξ του χώρου υπάρχουν δεκάδες γραμμές συγκοινωνίας.
5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
Ατομικό Διαπανεπιστημιακό Πρωτάθλημα Σκάκι 2021
Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου:
Δήλωση συμμετεχόντων και έλεγχος εγγράφων: 09:45 – 10:30.
Ώρα έναρξης 1ου γύρου 11:00, 2ος γύρος: 11:30, 3ος γύρος: 12:00, 4ος γύρος:
12:30, 5ος γύρος: 13:00.
Τρίτη 21 Δεκεμβρίου:
Ώρα έναρξης 6ου γύρου: 12.00, 7ος γύρος: 12.30, 8ος γύρος: 13:00, 9ο; γύρος:
13:30, 14:00 ώρα τελετής λήξης και απονομής των επάθλων.
6. ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ
Ο χρόνος σκέψης κάθε παίκτη/ παίκτριας για ολόκληρη την παρτίδα ορίζεται σε
επτά (7) λεπτά με προσαύξηση πέντε (5) δευτερολέπτων για κάθε κίνηση.
7. ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Οι σκακιστές κατατάσσονται αρχικά με την εξής σειρά κριτηρίων:
– Βαθμός διεθνούς αξιολόγησης FIDE ELO RAPID μηνός Δεκεμβρίου 2021
(Προηγείται ο μεγαλύτερος.).– Βαθμός αξιολόγησης (ΕΛΟ ΕΣΟ) από τον εθνικό
πίνακα αξιολόγησης (Β’ Εξαμήνου 2021), για όσους δεν έχουν ή έχουν ίδιο βαθμό
διεθνούς αξιολόγησης FIDE ELO RAPID (Προηγείται ο μεγαλύτερος.).
– Αλφαβητική σειρά επωνύμων με λατινικούς χαρακτήρες.
8. ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Η τελική κατάταξη καθορίζεται κατά σειρά με τα πιο κάτω κριτήρια:
α) Το σύνολο των βαθμών κάθε παίκτη/ παίκτριας. β) Το αποτέλεσμα του τουρνουά
των ισοβάθμων (Αν έχουν παίξει όλοι ανεξαιρέτως μεταξύ τους). γ) Το κριτήριο
Μπούχολτς cut - 1, δ) Το κριτήριο Μπούχολτς cut - 2. ε) Το κριτήριο Σοννεμπορν –
Μπέργκερ. Όλα τα αποτελέσματα και οι κληρώσεις θα αναρτώνται ζωντανά στην
ιστοσελίδα www.chess – result.com.
9. ΕΠΑΘΛΑ
Στους 1ο, 2ο και 3ο νικητή της γενικής κατάταξης θα απονεμηθούν κύπελλα και στις
πρώτες 3 γυναίκες μετάλλιο. Στα πρώτο (1ο), δεύτερο (2ο) και τρίτο (3ο) ΑΕΙ θα
απονεμηθούν κύπελλα και στις αντίστοιχες ομάδες μετάλλια (σύνολο 12 μετάλλια).
10. ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑΔΩΝ
Οι τέσσερις (4) πρώτοι παίκτες/ παίκτριες της τελικής γενικής κατάταξης κάθε ΑΕΙ
από το Ατομικό Διαπανεπιστημιακό Πρωτάθλημα Σκάκι 2021, μεταξύ των οποίων
θα συγκαταλέγεται υποχρεωτικά μία (1) φοιτήτρια – σπουδάστρια, συνθέτουν
ομάδα κι αξιολογείται επίσης.
11. ΟΜΑΔΙΚΟ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΦΥΤΕΥΤΟ ΣΚΑΚΙ 2021
Τρίτη 21 Δεκεμβρίου: ώρα 10:00 επιβεβαίωση συμμετοχής, ώρα 10:30 έναρξη 1ου
γύρου, 2ος γύρος 10:45, 3ος γύρος: 11:00, 4ος γύρος: 11:15, 5ος γύρος: 11:30.
Τελετή λήξης και απονομής των επάθλων ώρα 14:00 την ίδια μέρα ταυτόχρονα με
την απονομή του ατομικού. Οι πρώτες τρεις ομάδες θα λάβουν μετάλλιο (6
μετάλλια). Οι ομάδες απαρτίζονται από δύο παίκτες του ίδιου πανεπιστημίου.
Χρόνος σκέψης 5 λεπτά ο κάθε παίκτης. Οι κανόνες θα είναι αναρτημένοι πριν την
έναρξη του 1ου γύρου και θα διαβαστούν αναλυτικά σε όλους τους παίκτες.
Ανώτατο όριο συμμετεχόντων: 75 ομάδες (150 παίκτες και παίκτριες).
12. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Κατά απόφασης του Διαιτητή ασκείται ένσταση σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του
κανονισμού αγώνων της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας (ΕΣΟ), η οποία
κατατίθεται στο Διευθυντή Αγώνων μαζί με παράβολο πενήντα (50) ευρώ. H
Επιτροπή Ενστάσεων θα είναι τριμελής και θα οριστεί από το Διευθυντή Αγώνων
πριν από την έναρξη του 1ου γύρου. Σε περίπτωση μερικής ή ολικής αποδοχής της
ένστασης το παράβολο επιστρέφεται, αλλιώς εκπίπτει υπέρ της διοργάνωσης.
13. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Διευθυντής Αγώνων ορίζεται ο κ. Κεφάλας Δημήτρης, Πρόεδρος Σκακιστικού Ομίλου
Κορυδαλλού και Επικεφαλής Διαιτητής ο κ. Σιδηρόπουλος Λεωνίδας (Fide Arbiter).
14. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μέχρι και τις 18/12/2021
στο antoniamariampese@gmail.com , δηλώνοντας ονοματεπώνυμο, σχολή, κινητό
τηλέφωνο και όποιος/α έχει: αριθμός μητρώου ΕΣΟ και fide, ή εναλλακτικά με τη
συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας από την ιστοσελίδα www.gym.panteion.gr.
Η συμμετοχή επιβεβαιώνεται με τη φυσική παρουσία του παίκτη/ της παίκτριας στο
χώρο των αγώνων μισή (1/ 2) ώρα πριν από την έναρξη των αγώνων.
Για κάθε ζήτημα, το οποίο δεν προβλέπεται από αυτή την προκήρυξη, ισχύουν οι
κανονισμοί αγώνων της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. και της ΕΣΟ.
Πληροφορίες: κ. Κεφάλας Δημήτρης 6970342182, 2104954411 - Χρήστος Ρούσσος
2109025717, 6932300371.

