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1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΓΩΝΩΝ 
 

Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Ομαδικών Πρωταθλημάτων και με τη σχετική γενική 

Προκήρυξη της ΕΣΟ, η ΕΣΣΑΜΘ προκηρύσσει τους αγώνες του Τοπικού Ομαδικού 

Πρωταθλήματος Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης του 2023. 

 
2. ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Σύμφωνα με την από 3/12/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΕΣΣΑΜΘ οι ομάδες 

επιβεβαιώνουν τη συμμετοχή τους καταθέτοντας την ετήσια συνδρομή στον λογαριασμό  της 

ΕΣΣΑΜΘ στην Τράπεζα Πειραιώς (ΙΒΑΝ : GR8301722460005246012072411) μέχρι 16/1/2023. 

Η ετήσια συνδρομή για το 2023 με την από 4/12/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 

ΕΣΣΑΜΘ διαμορφώθηκε σε 50 ευρώ.   

 
3. ΣΥΣΤΗΜΑ  ΑΓΩΝΩΝ 

 

Το Τοπικό Πρωτάθλημα Α.Μ.Θ. του 2023 θα διεξαχθεί σε δύο ομίλους, ανατολικό και δυτικό,   

με κυκλικό σύστημα (πουλ) διπλών συναντήσεων.  

Στον Ανατολικό Όμιλο θα συμμετέχουν 2 ομάδες :   

1) Σ.Ο. Φερών  και  2) Σ.Ο. Κομοτηνής 

Στον Δυτικό Όμιλο θα συμμετέχουν επίσης 2 ομάδες :  

1) Ε.Σ. Δράμας και 2) ΜΑΣ Γαλαξίας Δράμας 

Οι πρώτες νικήτριες ομάδες των δύο ομίλων του Τοπικού Πρωταθλήματος θα συναντηθούν  

στις 5 Μαρτίου 2023 σε αγώνα μπαράζ σε ενδιάμεση πόλη και η νικήτρια ομάδα θα αγωνίζεται   

το 2024 στον ΠΟΑ-ΑΜΘ.. 

 
4. ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ  ΟΜΑΔΩΝ 

 

Οι συνθέσεις των ομάδων θα είναι 8μελείς (8 από τις 10 σκακιέρες Α’ Εθνικής) ως εξής : 
 

1η - 4η Σκακιστές - σκακίστριες Ανεξάρτητα από ηλικία  

5η Σκακίστρια Ανεξάρτητα από ηλικία  

6η Νεάνιδα Μέχρι 20 ετών Γεννημένη μετά την 1-1-2003 

7η Έφηβος  ή  Νεάνιδα Μέχρι 20 ετών Γεννημένοι - γεννημένες μετά την 1-1-2003 

8η Παίδας  ή  Κορασίδα Μέχρι 16 ετών Γεννημένοι - γεννημένες μετά την 1-1-2007 
 

Στις σκακιέρες 1η έως 4η η κατάταξη γίνεται με φθίνουσα σειρά ΕΛΟ αλλά προηγούνται όσοι 

έχουν διεθνές ΕΛΟ και ακολουθούν όσοι έχουν μόνο εθνικό ΕΛΟ. 

 



 
5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 

 

1ος Γύρος Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023 Ώρα έναρξης των αγώνων 10.30. 
 

 Για μετακινήσεις ομάδων > 100 χλμ 
ώρα έναρξης των αγώνων 11.00 

2ος Γύρος Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2023 

Μπαράζ Κυριακή 5 Μαρτίου 2023 
 

6. ΧΡΟΝΟΣ  ΣΚΕΨΗΣ 
 

Για κάθε παίκτη 90 λεπτά για τις πρώτες 40 κινήσεις, 15 λεπτά για την υπόλοιπη παρτίδα και 

επιπλέον 30 δευτερόλεπτα για κάθε κίνηση από την πρώτη κίνηση. 

 

7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ 
 

1) Τουρνουά ισοβάθμων ομάδων,  2) Πόντοι,  3) Πόντοι στην 1η, 2η, 3η, κλπ σκακιέρα  

Στον αγώνα μπαράζ των πρώτων ομάδων των δύο ομίλων εφόσον ο αγώνας λήξει με ισοπαλία 

τότε θα ακολουθήσει νέος αγώνας rapid με αντίστροφα χρώματα και χρόνο σκέψης 10 λεπτά 

συν 5 δευτερόλεπτα ανά κίνηση. Σε περίπτωση ισοπαλίας θα ακολουθήσει νέος αγώνας blitz με 

αντίστροφα χρώματα και χρόνο σκέψης 5 λεπτά συν 3 δευτερόλεπτα ανά κίνηση. Ο αγώνας 

blitz θα επαναλαμβάνεται με αντίστροφα χρώματα μέχρι να υπάρξει νίκη για κάποια ομάδα. 

 

8. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΩΝ - ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 
 

Εάν μία ομάδα δεν προσέλθει να αγωνιστεί, θα της αφαιρείται ένας (1) βαθμός στη βαθμολογία 

του Πρωταθλήματος. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Κανονισμού Ομαδικών 

Πρωταθλημάτων και η σχετική γενική Προκήρυξη της ΕΣΟ. 

Διευθυντής Αγώνων ορίζεται ο πρόεδρος της ΕΣΣΑΜΘ Χριστόφορος Αποστολακάκης.  

Οι διαιτητές θα ορίζονται από την ΤΕΔ-ΑΜΘ σε συνεννόηση με τα εντός έδρας Σωματεία.  

Ενστάσεις εναντίον των αποφάσεων του διαιτητή υποβάλλονται το αργότερο μέχρι την λήξη της 

υπόψη συνάντησης με καταβολή παραβόλου 80 ευρώ και εκδικάζονται  από την ΤΕΔ-ΑΜΘ. 

Με την λήξη κάθε αγώνα η εντός έδρας ομάδα πρέπει αμέσως να διαβιβάζει ηλεκτρονικά 

το φύλλο αγώνα στη διεύθυνση της ΕΣΣΑΜΘ (e-mail : chessamth@gmail.com). 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Στους αγώνες θα εφαρμόζεται πιστά το Υγειονομικό Πρωτόκολλο που ισχύει για το σκάκι 

 

Για την ΕΣΣΑΜΘ 

 
 

mailto:chessamth@gmail.com

