ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1ο Πανεπιστημιακό Διαδικτυακό Πρωτάθλημα Σκακιού
1ο Πανεπιστημιακό Διαδικτυακό Πρωτάθλημα Σκακιού για φοιτητές
– φοιτήτριες των Α.Ε.Ι.
1ο Πανεπιστημιακό Διαδικτυακό Πρωτάθλημα
Διδακτικό/Ερευνητικό Προσωπικό των Α.Ε.Ι.

Σκακιού

για

1. Πρόσκληση Εκδήλωσης Συμμετοχής σε Διαδικτυακό Πρωτάθλημα Σκακιού
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) σε συνεργασία με την Ελληνική
Σκακιστική Ομοσπονδία (Ε.Σ.Ο.) σας προσκαλούν στο 1ο Πανεπιστημιακό
Διαδικτυακό Πρωτάθλημα Σκακιού.

2. Χρονοδιάγραμμα Πρωταθλημάτων
Το 1ο Πανεπιστημιακό Διαδικτυακό Πρωτάθλημα Σκακιού χωρίζεται σε δύο (2)
κατηγορίες συμμετεχόντων:
1) Ατομικό Πρωτάθλημα για τους/τις φοιτητές – φοιτήτριες των Α.Ε.Ι..
2) Ατομικό Πρωτάθλημα για το Διδακτικό/Ερευνητικό Προσωπικό των Α.Ε.Ι..
Διεξάγεται σε μία τελική φάση στο χρονικό διάστημα:
28 έως 29 Μαΐου 2022 το Ατομικό Πρωτάθλημα για τους/τις φοιτητές –
φοιτήτριες των Α.Ε.Ι..
28 έως 29 Μαΐου 2022 το Ατομικό Πρωτάθλημα για το Διδακτικό/Ερευνητικό
Προσωπικό των Α.Ε.Ι..

3. Δικαίωμα Συμμετοχής
Στο Ατομικό Πρωτάθλημα Φοιτητών – Φοιτητριών Α.Ε.Ι. δικαίωμα συμμετοχής έχουν
όσοι/όσες φοιτούν σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ως ακολούθως:
πρώτου κύκλου σπουδών, προπτυχιακοί φοιτητές
φοιτήτριες/τές Ειδικού Προγράμματος Σπουδών
δεύτερου κύκλου σπουδών, μεταπτυχιακοί φοιτητές
τρίτου κύκλου σπουδών, Υποψήφιοι Διδάκτορες
Στο Ατομικό Πρωτάθλημα Διδακτικού/Ερευνητικού Προσωπικού Α.Ε.Ι. δικαίωμα
συμμετοχής έχουν:
Μέλη ΔΕΠ των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής
Μέλη Σ.Ε.Π. του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
Ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258),
συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και
του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών
Μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο 1ο Πανεπιστημιακό Διαδικτυακό Πρωτάθλημα Σκακιού,
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4. Σύστημα Διεξαγωγής Αγώνων
Τα Ατομικά Πρωταθλήματα θα διεξαχθούν σε μία τελική φάση στη διαδικτυακή
πλατφόρμα Tornelo.com.
Οι αγωνιζόμενοι/ες θα χωριστούν σε δύο (2) ομίλους κατά ιδιότητα, ήτοι:
Α όμιλος: φοιτητές – φοιτήτριες και Υποψήφιοι Διδάκτορες
B όμιλος: Διδακτικό/Ερευνητικό προσωπικό
Οι αγωνιζόμενοι/ες θα αγωνιστούν με Ελβετικό σύστημα 9 γύρων. Η αρχική κατάταξη
στους ομίλους θα γίνει με πρώτο κριτήριο το εθνικό ΕΛΟ του Ιανουαρίου 2022 και
στην συνέχεια αλφαβητικά με λατινικούς χαρακτήρες. Σε περίπτωση μικρού αριθμού
συμμετεχόντων (λιγότερες από 20) μπορεί να διεξαχθούν λιγότεροι γύροι ή και
τουρνουά πουλ. Οι κληρώσεις θα πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας
Tornelo.
Η Οργανωτική Επιτροπή των Αγώνων σε συνεννόηση με τον/την επικεφαλής
διαιτητή/ήτρια μπορεί να αλλάξει το σύστημα των αγώνων ανάλογα με τον τελικό
αριθμό των συμμετοχών.

5. Χρόνος Σκέψης
Τα πρωταθλήματα θα διεξαχθούν με χρόνο σκέψης: 15 λεπτά για κάθε
αγωνιζόμενο/η για την ολοκλήρωση της παρτίδας. Επιπλέον, από την πρώτη κίνηση
και για κάθε κίνηση που ολοκληρώνει ο/η αγωνιζόμενος/η παίρνει ακόμη πέντε
δευτερόλεπτα (5”) χρόνου σκέψης.
Ο/Η αγωνιζόμενος/η, που δεν έχει προσέλθει για να αγωνιστεί μετά την πάροδο 15
λεπτών από την έναρξη των αγώνων, μηδενίζεται (άρθρο 6.7 FIDE Laws of Chess).

6. Πρόγραμμα Αγώνων
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
Ατομικό Πρωτάθλημα Σκακιού Φοιτητών – Φοιτητριών Α.Ε.Ι.
( 28 – 29 Μαΐου 2022)
Σάββατο

28 Μαΐου 2022

1ος – 3ος Γύρος

Έναρξη 11.00

Σάββατο

28 Μαΐου 2022

4ος – 6ος Γύρος

Έναρξη 17.00

Κυριακή

29 Μαΐου 2022

7ος – 9ος Γύρος

Έναρξη 11.00

Ατομικό Πρωτάθλημα Σκακιού Διδακτικού/Ερευνητικού Προσωπικού Α.Ε.Ι.
( 28 – 29 Μαΐου 2022)
Σάββατο

28 Μαΐου 2022

1ος – 3ος Γύρος

Έναρξη 11.00

Σάββατο

28 Μαΐου 2022

4ος – 6ος Γύρος

Έναρξη 17.00

Κυριακή

29 Μαΐου 2022

7ος – 9ος Γύρος

Έναρξη 11.00
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7. Άρση Ισοβαθμίας
Θα ισχύσουν κατά σειρά τα ακόλουθα κριτήρια άρσης ισοβαθμίας:
Για ελβετικό σύστημα
1) Αποτέλεσμα του τουρνουά των ισοβάθμων
2) Το κριτήριο Μπούχολτζ cut-1 (βαθμοί αντιπάλων εξαιρουμένου του
χαμηλότερου)
3) Το κριτήριο Μπούχολτζ (βαθμοί αντιπάλων)
4) Το κριτήριο Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το
αποτέλεσμα).
Για κυκλικό σύστημα (round robin)
1) Το σύστημα Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το
αποτέλεσμα).
2) Αριθμός νικών (προηγείται ο σκακιστής-τρια με τις περισσότερες νίκες).
3) Κατάταξη βαθμών του τουρνουά μεταξύ των ισόβαθμων (τα μεταξύ τους
αποτελέσματα).

8. Διαδικασία Ενστάσεων
Ένσταση ασκείται κατά απόφασης του/της διαιτητή ή του/της Επικεφαλής Διαιτητή
και κατατίθεται εγγράφως μέσω email στην Οργανωτική Επιτροπή των Αγώνων και
με τηλεφωνική ενημέρωση μαζί με παράβολο ύψους πενήντα (50) ευρώ [απόδειξη
κατάθεσης στον λογαριασμό της Ε.Σ.Ο. Εθνική Τράπεζα: 080/480 580-13 (ΙΒΑΝ GR
GR 15 0110 0800 0000 0804 8058 013 μέσω web banking)].
Η ένσταση ασκείται αμέσως μετά τη λήξη της υπόψη συνάντησης και μέσα σε
15 λεπτά.
Σε περίπτωση μερικής ή ολικής αποδοχής της ένστασης το παράβολο
επιστρέφεται, ειδάλλως εκπίπτει υπέρ της Ε.Σ.Ο..
Υπεύθυνη για την εκδίκαση της ένστασης είναι η Επιτροπή Ενστάσεων των
αγώνων που θα ορισθεί στην τεχνική συνάντηση.

9. Οργανωτική Επιτροπή Αγώνων
Η Οργανωτική Επιτροπή των Αγώνων είναι υπεύθυνη για την ομαλή διεξαγωγή του
Πρωταθλήματος. Στην εν λόγω επιτροπή ορίσθηκαν οι κ.κ.:
Οδυσσέας – Ιωάννης Ζώρας, Πρόεδρος ΕΑΠ
Γεώργιος Μακρόπουλος, Αντιπρόεδρος ΕΣΟ
Κωνσταντίνος Καραμάνης, Αντιπρόεδρος ΕΑΠ
Χρίστος Κοντογιάννης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
Σωτήρης Χριστοδούλου, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Παναγιώτα Καραλή, Μέλος Δ.Σ. ΕΣΟ
Στάθης Θεοφυλακτίδης, Μέλος Δ.Σ. ΕΣΟ
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10.

Ομάδα Έργου – Διαιτησία

Η Ομάδα έργου είναι υπεύθυνη για θέματα οργάνωσης και διαιτησίας, τα μέλη της
οποίας θα οριστούν από την Ε.Σ.Ο. σε συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή
Αγώνων.
Η εν λόγω ομάδα καταλαμβάνει τις ακόλουθες θέσεις:
Διευθυντής/ντρια Αγώνων
Επικεφαλής Διαιτητής
Βοηθός Επικεφαλής Διαιτητής
Υπεύθυνος Κληρώσεων
Διαιτητές συναντήσεων

11.

Διαδικτυακό σύστημα σκακιστικών αγώνων – Fair Play Κανόνες

Οι αγωνιζόμενοι/ες θα παίζουν υπό την επιτήρηση διαιτητών μέσα από την
πλατφόρμα zoom. Οι αγωνιζόμενοι/ες πρέπει να έχουν εγκατεστημένο το ZOOM
Client for Meetings (https://zoom.us/download). Ο σύνδεσμος για το
δωμάτιο zoom θα είναι σταθερός σε όλους τους γύρους. Στους δύο ομίλους των
ατομικών πρωταθλημάτων τα video room θα είναι χωρισμένα αλφαβητικά με βάση
το λατινικό αλφάβητο. Οι αγωνιζόμενοι/ες οφείλουν να συνδέονται στο zoom 60
λεπτά πριν την έναρξη του 1ου γύρου και 30 λεπτά πριν την έναρξη κάθε ομάδας
γύρων. Στους υπόλοιπους γύρους πρέπει να παραμένουν συνεχώς συνδεδεμένοι/ες
και μπορούν στα διαστήματα που δεν παίζουν να απενεργοποιούν την κάμερα τους
και το share screen.
Ο/Η αγωνιζόμενος/η μπορεί να συμμετέχει από τον δικό του/της χώρο υπό τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
Στο δωμάτιο κατά τη διάρκεια της παρτίδας θα βρίσκεται μόνος/η του/της.
Στο δωμάτιο δεν θα υπάρχει άλλη ηλεκτρονική συσκευή εκτός από αυτή που θα
χρησιμοποιεί για την παρτίδα.
Επιτρέπεται μόνο η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή desktop ή laptop με
κάμερα και μικρόφωνο (δεν επιτρέπεται κινητό ή tablet).
Κατά τη διάρκεια της παρτίδας στον υπολογιστή θα εκτελείται μόνο το zoom και
ένας browser για το Tornelo.
Δεν επιτρέπεται η χρήση ακουστικών κατά τη διάρκεια της παρτίδας.
Θα συνδέεται σε ένα συγκεκριμένο τηλεδωμάτιο που θα του υποδειχτεί στο
zoom (θα υπάρχει σύνδεσμος μέσα από το tornelo), θα έχει ανοικτή την κάμερά
του/της και θα διαμοιράζει την οθόνη του/της καθ’ όλη τη διάρκεια της
παρτίδας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο 1ο Πανεπιστημιακό Διαδικτυακό Πρωτάθλημα Σκακιού,
ΕΑΠ - ΕΣΟ

4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Επισημάνσεις:
Σε περίπτωση που παραβιάσει κάποιον από τους παραπάνω κανόνες, θα
δέχεται μια προειδοποίηση στο zoom chat. Αν συνεχίσει να μην συμμορφώνεται
με τις οδηγίες του/της διαιτητή/ήτριας, θα χάνει την παρτίδα.
Σε περίπτωση που υπάρξει γενικευμένη τεχνική δυσλειτουργία της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας (server) κατά τη διάρκεια κάποιου γύρου, ο/η
Επικεφαλής διαιτητής/ήτρια μπορεί να αποφασίσει την επανέναρξη κάποιων ή
όλων των παρτίδων του συγκεκριμένου γύρου.
Η σταθερότητα της σύνδεσης του/της αγωνιζόμενου/ης με το διαδίκτυο είναι
αποκλειστικά δική του/της ευθύνη. Οφείλει να έχει αξιόπιστη σύνδεση με το
διαδίκτυο και προτείνεται, ει δυνατόν, η σύνδεση του υπολογιστή να γίνεται
με καλώδιο δικτύου (Ethernet) αντί για WiFi. Επίσης, συστήνεται να
υπάρχει κινητό τηλέφωνο με διαθέσιμα δεδομένα − πλην όμως εκτός του
δωματίου που βρίσκεται ο/η αγωνιζόμενος/η − το οποίο θα μπορούσε να
χρησιμεύσει ως mobile hotspot σε περίπτωση διακοπής της σταθερής
σύνδεσης. Κατά μέσο όρο το zoom καταναλώνει 700ΜΒ/hour (βλ. οδηγίες για
ενεργοποίηση mobile hotspot: https://it.auth.gr/el/node/4954).
Σε περίπτωση διακοπής της σύνδεσης, ο/η αγωνιζόμενος/η μπορεί να συνδεθεί
μέχρι να τελειώσει ο χρόνος του/της. Αν δεν τα καταφέρει, τότε χάνει το παιχνίδι
από χρόνο (ή είναι ισοπαλία σε περίπτωση έλλειψης υλικού ικανού για ματ από
τον/την αντίπαλο). Σε ειδικές περιπτώσεις, ο/η Επικεφαλής διαιτητής/ήτρια
μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά.
Η πλατφόρμα Tornelo έχει ένα κουμπί: “call the arbiter” διαθέσιμο για τους
παίκτες. Το κουμπί σταματά το ρολόι και ο σκοπός του είναι, όπως και στην
πραγματική παρτίδα, να καλέσει τον διαιτητή μόνο για επείγουσες περιπτώσεις.
Η τριπλή επανάληψη και ο κανόνας των 50 κινήσεων αναγνωρίζονται αυτόματα
από την πλατφόρμα και η παρτίδα λήγει ισοπαλία. Η κατάχρηση του κουμπιού
μετά την πρώτη προειδοποίηση, θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια της
παρτίδας.

12.

Βραβεύσεις – Απονομή τίτλων

Αναμνηστικά ηλεκτρονικά διπλώματα συμμετοχής θα
αγωνιζόμενοι/ες που θα συμμετάσχουν.
Επιμέρους:
κύπελλο και μετάλλιο θα πάρει ο 1ος νικητής ανά όμιλο
κύπελλο και μετάλλιο θα πάρει η 1η νικήτρια ανά όμιλο
μετάλλια ο 2ος και 3ος ανά όμιλο
μετάλλια η 2η και 3η ανά όμιλο
Ο/Η νικητής/νικήτρια ανά όμιλο ανακηρύσσεται:

πάρουν

όλοι
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Πρωταθλητής του 1ου Πανεπιστημιακού Διαδικτυακού Πρωταθλήματος Σκακιού
για φοιτητές - φοιτήτριες
Πρωταθλήτρια του 1ου Πανεπιστημιακού Διαδικτυακού Πρωταθλήματος
Σκακιού για φοιτητές - φοιτήτριες
Πρωταθλητής του 1ου Πανεπιστημιακού Διαδικτυακού Πρωταθλήματος Σκακιού
για Διδακτικό/Ερευνητικό Προσωπικό
Πρωταθλήτρια του 1ου Πανεπιστημιακού Διαδικτυακού Πρωταθλήματος
Σκακιού για Διδακτικό/Ερευνητικό Προσωπικό

13.

Δήλωση συμμετοχής

Οι αγωνιζόμενοι/ες πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας την παρακάτω
φόρμα: https://forms.office.com/r/aMhGCN6DDR το αργότερο μέχρι 16 Μαΐου
2022.

14.

Γενικά

Το e-mail επικοινωνίας με την Ομάδα έργου είναι: chess@eap.gr
Η Ομάδα έργου των αγώνων διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει έλεγχο για την
πρόληψη και αντιμετώπιση της ηλεκτρονικής υποβοήθησης (Anti cheating measures)
σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες-συστάσεις της FIDE.
Αν ο αγωνιζόμενος/η εντοπιστεί πως χρησιμοποιεί ηλεκτρονική υποβοήθηση
(cheating), θα χάνει την παρτίδα και θα αποβάλλεται συνολικά από το Πρωτάθλημα.
Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από την παρούσα Πρόσκληση, τα
παραρτήματά της ή από τους κανονισμούς της FIDE και της ΕΣΟ, αρμόδια είναι η
Ομάδα Έργου των αγώνων.
Ο Πρόεδρος
της Διοικούσας Επιτροπής
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Ο Α’ Αντιπρόεδρος
της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας

Καθηγητής, Οδυσσέας – Ιωάννης Ζώρας

Γεώργιος Μακρόπουλος
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